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ÖNSÖZ  

  

Bu çalışma ile reklam ve tüketici davranışları olguları incelenmiş ve reklamın 

farklı demografik özelliklere sahip tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki 

etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Serbest piyasa ekonomisinin rekabete dayalı ortamında 

işletmelerin başarılı olabilmelerini etkileyen birçok faktörden birisi de  tutundurma 

faaliyetleridir. Tutundurma karmasının bir alt bileşeni olan reklam da tüketici satın 

alma davranışları üzerinde etkilidir.  Bu bağlamda yaptığım çalışmanın gerek 

akademik gerekse sektörel anlamda faydalı bir kaynak olduğu inancındayım.  

Yüksek Lisans Tezimi hazırlamamda ve çalışmam süresince benden 

yardımlarını esirgemeyen ve her aşamada bana yol gösteren tez danışmanın Sayın 

Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu hocam başta olmak üzere değerli bilgilerini bana 

aktaran  Prof. Dr. Rauf Arıkan hocama, anket verilerinin analiz ve yorumlamasında 

verdiği emeklerinden dolayı Öğr. Gör. Sayın Sıddık Aslan’a, anketleri uygulamamda 

bana yardımcı olan kuzenime, fedakârlık ve desteklerinden dolayı anneme, babama 

ve kardeşime teşekkürü borç bilirim. 

   

   
                                                                                                        Nilay TAŞYÜREK 
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GİRİŞ 

 

Karşılığında bir ücret ödenmiş şahsi olmayan herhangi bir fikrin, eşyanın ve 

hizmetin belirli bir sponsor tarafından sunumu ve promosyonu (Kotler, 2000: 551) olan 

reklam, hedef aldığı tüketici kitlesi üzerinde belirli bir etki yaratmak ve bu kitlenin 

düşünme ve alışkanlıklarını etkilemek yolu ile satın almaya yönlendirmek ve 

işletmenin karlılığını arttırmak amacını taşır. Üretici ile tüketici arasındaki fiziksel 

mesafenin artması, piyasada çok çeşitli  mal ve hizmetlerin varlığı, tüketici 

davranışlarını yönlendirmek açısından reklamı önemli bir pazarlama bileşeni olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Rekabete dayalı piyasalarda işletmelerin varlıklarını 

sürdürmeleri, kaliteli mal ve hizmet üretimi ve bu mal ve hizmetlere yönelik var olan 

ve devamlı bir tüketici talebi ile mümkün olmaktadır. Ürettiği mal ve hizmetlere 

yeterli talebi bulamayan işletme piyasada başarısız olacaktır. Reklamın en önemli 

işlevlerinden bir kaçı, tüketicileri mal ve hizmetlerin varlığı ile ilgili bilgilendirmek, 

onları satın almaya ikna etmek ve sonuç olarak da tüketicileri o mal veya hizmetin 

kullanıcısı konumuna getirerek talep yaratmaktır.  

Çeşitli kuruluşların ürünlerini daha fazla satabilmesi ve aynı sektörde faaliyet 

gösteren diğer firmalarla rekabete girmesi reklamcılık sektörüne yeni boyutlar 

kazandırmıştır. Farklı medya kanalları aracılığıyla ve değişik mesajlar kullanarak 

hedef kitleler uyarılmaya ve belirli marka ürün ya da hizmetin daimi müşterisi 

konumuna getirilmeye çalışılmaktadır.  

Tüketiciler reklamı bir bilgi kaynağı olarak kullanmaktadır. Reklam yoluyla 

tüketici pazarda neyin bulunduğunu, satın alma gücünü nasıl ve hangi ürünler 

arasında değerlendireceğini öğrenmektedir. Piyasadaki birbirine benzer ürün ve 

hizmetler arasında belirli bir markayı seçen tüketici ürünün kalitesinden, fiyatından 

ya da ambalajından etkilenebildiği gibi, bazen de firmanın reklam yolu ile yarattığı 

marka imajından etkilenebilmektedir.  Üretici için reklam, satışlarını artırıp üretim 

kapasitelerini genişleten, tutundurma çabalarının bir ürünüdür ve tüketici ile 

buluşmanın en kolay ve verimli  yoludur. Rekabete dayalı piyasalarda yer alan 

firmalar ürün ve hizmetlerini iyi tanıtamadıkları sürece pazardaki yerlerini kaybetme 
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tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirler. Bu bağlamda reklam, işletmenin satış 

çabalarını desteklemesi ve artırması açısından önemli bir yere ve konuma sahiptir. 

Milli ekonomi açısından da reklam; talebi artırarak üretim artışına, refah ve istihdam 

düzeyinin yükselmesine, yenilikleri özendirmeye, rekabet ortamını canlandırarak 

fiyat düşmelerinin oluşumuna katkıda bulunan bir tutundurma faaliyetidir.  Tüketici 

davranışı; bireylerin özellikle ekonomik ürünleri ve hizmetleri satın alma ve 

kullanmadaki kararları ve bununla ilgili faaliyetleri olarak tanımlanırsa,  tüketicilerin  

neden, nereden ve nasıl satın aldıklarını, hangi psikolojik, sosyo-kültürel ve kişisel 

faktörlerden etkilendikleri vb  davranışların incelenmesi  gerek üretim yapan 

işletmelere, pazarlamacılara, reklamcılara, reklam ajanslarına gerekse  psikoloji ve 

sosyoloji bilimlerine faydalı veriler sunma amacı taşımaktadır  

Bu araştırmanın amacı reklamların yukarıda belirtilmiş olan işlevleri  

dolayısıyla  tüketici davranışları üzerindeki etkilerini,  reklama karşı tavırları ile  

tutumlarını ve reklama bakış  açılarını  farklı gelir seviyesinde ve farklı demografik 

özelliklere sahip tüketiciler üzerinde   anket yoluyla analiz etmektir. 

Araştırma; farklı gelir, meslek, eğitim vb değişkenlere sahip tüketicilerin 

reklamlardan ve hangi tür ürünlerin reklamlarından daha çok etkilendiklerini, reklam 

mesajlarına ve reklamlara bakış açıları, satın alma duygusu uyandıran reklamın nasıl 

bir mesaj vermesi gerektiği, reklamın hangi araç ile yapılırsa daha etkili olacağı gibi 

bir çok soruya tüketici gözüyle cevap vermeye çalışmış, bu bağlamda belirtilen 

sektör uzmanlarına ve ilgili akademik birimlere faydalı bir kaynak olmayı amaç 

edinmiştir.  

Üç bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde; reklamın tanımı , önemi, 

tarihsel gelişimi, işlevleri, amacı, sınıflandırılması ve reklam araçlarına değinilmiş, 

reklam stratejisinin oluşturulması, medya planı, reklam etkinliğinin ölçülmesi ile 

reklamın olumlu ve olumsuz etkilerinden bahsedilmiştir.  

İkinci bölümde tüketici davranışı, satın alma karar süreci ve tüketici satın 

alma davranışını etkileyen faktörler; psikolojik, sosyo-kültürel ve kişisel olarak 

gruplandırılmış ve her birinin alt  başlıkları detaylı bir şekilde açıklanmıştır.  Burada 

tüketici davranışlarını etkileyen sosyo-psikolojik ve demografik birçok faktör 
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incelenmiş ve her bir alt başlığın, reklamlar ve pazarlama çalışmaları ile bütünleşik 

biçimde değerlendirilmesine çalışılmıştır. Buna ek olarak tüketici satın alma 

davranışını etkileyen reklam mesajı, reklam mesajının istenen etkiyi oluşturmasında 

etki eden faktörlerden ve reklamın marka bağlılığına yaptığı katkılardan bahsedilmiş, 

son olarak da reklam mesajlarında sık sık görmeye alışık olduğumuz cinsellik-mizah 

ve star kullanımı olgusu irdelenmeye çalışılmıştır 

Üçüncü ve son bölümde ise, reklamın tüketici satın alma davranışları 

üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik olarak Ankara ilinde yapılan bir araştırma yer 

almaktadır.  Bu aşamada konuyla ilgili olarak hazırlanan ve uygulanan 26 soruluk 

anketin sonuçları, tablolar halinde sıralanarak gerekli değerlendirmeler ve önerilerde 

bulunulmuştur. 

 

 

 



BİRİNCİ BÖLÜM  

   

REKLAMIN TANIMI, ÖNEMİ, TARİHÇESİ VE REKLAMCILIKLA İLGİLİ 

BİLGİLER  

   

1.1 REKLAMIN TANIMI  

Serbest piyasa ekonomisinin en önemli özelliklerinden birisi tüketiciye 

sunulan mal ve hizmetler arasındaki kıyasıya rekabettir. Tüketicilerin amacı 

piyasadaki yüzlerce ürün arasından rasyonel seçimi yaparak fayda maksimizasyonu 

sağlamak, işletmelerin amacı ise rakiplerinin arasından sıyrılıp daha çok satış 

yaparak kar maksimizasyonu sağlamaktır. Pazarlama karması elemanlarından biri 

olan tutundurmanın alt bileşeni kabul edilen reklam, tüketici ile üretici arasında bir 

bağ oluşturarak, tüketiciyi belirli bir mal ya da hizmeti satın almaya ikna etmeye 

çalışan bir iletişim ve pazarlama faaliyetidir.  

Reklam sözcüğü Türkçe'ye, Fransızca "reclame" sözcüğünden aynı içerikle 

geçmiştir ve kökeni latince "clamare"den gelir (Fidan, 2007: 108). Hızla değişen 

dünyamızda sık sık duyduğumuz ve kullandığımız bir kavram olan reklam ve 

reklamcılık çeşitli kaynaklarda farklı farklı tanımlanmaktadır (Taş ve Şahım, 1996: 

9).  

Reklam bir ürün ya da hizmetin, bir kurumun, bir kişinin ya da fikrin kimliği 

belli sorumlusunca tarifesi önceden belirlenmiş bir bedel ödenerek, kitle iletişim 

araçları ile kamuoyuna olumlu bir biçimde tanıtılıp benimsetilmesidir (Bumin ve 

diğerleri, 2003: 119). Bir başka tanıma göre reklam; bir işin, bir malın veya bir 

hizmetin para karşılığında, genel yayın araçlarında tarif edilerek geniş halk 

kitlelerine duyurulmasıdır (Kocabaş ve Elden, 1997: 12). Kısaca reklam, "Bedeli 

ödenmiş, kitle iletişim araçları ile yapılan ikna etme çabasıdır" (Q'guinn, Allen, 

Semenik, 1998: 6)  
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Amerikan Pazarlama Birliği (American Marketing Association) reklamı: 

"reklam veren tarafından bir ürünün, hizmetin veya fikrin, bedeli ödenerek, kişisel 

olmayan yollarla sunumu" olarak tanımlarken (Taş ve Şahım, 1996: 9), Türk Dil 

Kurumu sözlüğü reklamı: "Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle 

sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol" olarak tanımlamaktadır. Tanımlardan 

hareketle reklamla ilgili özellikleri şu biçimde sıralayabiliriz (Kocabaş ve Elden, 

1997: 13-14;  Erol,  2006: 8):  

•           Reklam, belirli bir ücret karşılığı yapılır. Firmalar, mal veya 

hizmetleriyle ilgili mesajları tüketicilere iletmek için reklam ajanslarına ya da aracı 

kurumlara belli bir ücret öderler. Bu yönüyle reklam halkla ilişkilerden ve 

propagandadan ayrılır.  

•            Mal ve hizmetini satmak amacıyla reklam yapan üreticinin, kişi ya da 

firmanın kimliği bellidir.  

•            Reklam, reklam verenden tüketiciye doğru akan bir iletiler bütünüdür. 

Reklam ile tüketici bilgilendirilmeye ve ikna edilmeye çalışılır.  

•            Reklamda kitle iletişimi söz konusudur. Reklam bir kitle iletişimidir. 

Satış çabası kişisel değil topluluklara yöneliktir ve bunu sağlamak için de kitle 

iletişim araçları olan televizyon, radyo, basın, internet vs yoğun biçimde kullanılır.  

•            Reklam, yoğun bir planlama, araştırma, mesaj oluşturma, iletişim aracı 

seçme gibi faaliyetler toplamıdır.  

•            Reklamda ürün, hizmet ve düşünceler hakkında bilgi verilir. Reklam 

sadece somut ve fiziksel ürünler için değil, aynı zamanda hizmet ve düşünceler için 

de yapılabilen bir pazarlama faaliyetidir. Sabun ya da margarin reklamları ürün 

reklamına örnek olarak gösterilirken, THY ya da otel reklamları hizmet endüstrisiyle 

bağlantılı reklamlar olarak adlandırılmaktadır.  
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1.2  REKLAMIN ÖNEMİ  

Günümüzdeki rekabet ortamında çok çeşitli ürün ve hizmetlerin varlığı, 

tüketicinin  seçim yapmasını zorlaştırmıştır. Üretilen mal ve hizmetler hakkında 

tüketicinin bilgilendirilmesi ve onlarda satın alma istek ve motivasyonu yaratması 

bağlamında reklam büyük önem taşımaktadır.  

Tutundurma yöntemleri arasında önemli bir yere sahip bulunan reklam, çoğu 

endüstriler için mamulün başarısında temel teşkil etmektedir. Mamuller arasında 

fiziksel farklılıkların çok fazla olmadığı alanlarda daha çok geçerli olan bu kural, bir 

firma mamulünün diğer firmanın mamulünden farklı olduğunu ileri süren bir strateji 

seçilerek başarıya ulaşmaktadır (Önce, 1988: 33).  

Reklam, dünya ekonomisinde ciro oluşturma vazifesi gören en büyük 

sektörlerden biridir. Direk ve dolaylı olarak istihdam yaratır, yaşam biçimleri yaratır, 

markalar ve tüketiciler arasında ilişkiler inşa eder  (İdris, Khatibi ve Yajid, 2009: 

105).  

Reklamın önemi tüketici yönünden, üretici yönünden ve genel ekonomi 

yönünden olmak üzere 3 grupta değerlendirilir.  

Tüketici yönünden reklam önemlidir; çünkü tüketici için reklam kolay ve 

ucuz ulaşılabilen bir bilgi kaynağıdır Tüketici gelirini piyasadaki hangi ürün ve 

hizmetler arasında paylaştıracağını, pazarda neyin, hangi özellikte olduğunu reklam 

aracılığıyla öğrenir. Bu nedenle reklam tüketici için zaman israfını elimine eder. 

Reklamın; gereksinim yaratma farkındalık oluşturma bilgi verme, tutum meydana 

getirme, satın alma niyeti sağlama, satışı gerçekleştirme, sadakat yaratma işlevlerini 

içerdiğini söylemek mümkündür (Tosun, 2007: 254). Reklam, iyi hayat şartlarının 

yayılmasında rol oynar; diş macunu, sabun, deodorant vb reklamları, alıcıların daha 

temiz ve sağlıklı yaşamaları için bir teşvikte bulunur. Ayrıca, malın yeni kullanış 

biçimlerini göstererek ve fonksiyonlarını anlatarak alıcıya hem kullanımda hem de 

alışveriş sırasında kolaylık sağlar (Yalçın, 1995: 187). Sonuç olarak reklam, 

tüketicilere ürün ve markalar hakkında gerekli bilgileri ulaştırarak zaman ve emekten 

tasarruf etmelerine yardımcı olan, yaşam standartlarının yükselmesine ve yeniliklere 
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açık hale gelmelerini sağlayan ve üretici ile tüketici arasında  diyalog kuran bir 

iletişim aracıdır (Fırlar, 2001:144).  

Üretici yönünden reklam önemlidir; çünkü rekabete dayalı pazar ortamında 

reklam, işletmelerin pazar içinde iyi bir yer edinip, bunu korumada ve ürettikleri 

ürün ve hizmetleriyle rakipleri arasından sıyrılıp, üstün bir konuma gelerek pazar 

payını genişletmede kullandığı tutundurma faaliyetlerinden biridir (Erol, 2006: 9). 

Satışların artmasıyla firmanın optimum kapasitede çalışmasını sağlamak ve toplam 

birim maliyetini düşürmek, reklamın üretici yönünden bir diğer avantajıdır. 

Reklamda itibar kazanmış bir firmanın satışları sigortalı gibidir (Yalçın, 1995: 186). 

Eğer doğru biçimde planlanır, yaratıcı biçimde uygulanır ve uzun dönemlerle 

paylaşıma sunulursa, reklam markaların geliştirilmesine de önemli ölçüde katkı 

sağlayabilir. Pazarda önem kazanmış ve öncü konumlarını korumakta olan markalar; 

American Express ve Master Card, Coca Cola ve Pepsi, Colgate diş macunu, 

Compaq ve Dell, Toyota ve Volkswagen ve diğer birçok marka hep böylesi 

reklamlardan yarar sağlamıştır (Jones, 2006: 33). Üretici için reklam tüketiciye 

ulaşmanın en kolay yoludur. Özellikle görselliğin, imajın ve rekabetin çok yoğun 

olarak yaşandığı günümüzde, firmaların satışlarını artırıp pazardan daha büyük pay 

alabilmelerinin en önemli koşullarından birisi başarılı reklam kampanyaları 

yürütmeleridir. Reklam, ürünü kitle iletişim araçları ile iç ve dış pazarlarda tanıtır, 

tüketicide satın alma güdüsü meydana getirir ve sonuç olarak da ürünün sürümünü 

artırarak üreticin kara geçmesini ve işletmesini büyütüp pazardan daha büyük bir pay 

almasına neden olur.  

Genel ekonomi yönünden reklam önemlidir çünkü, reklam ekonomik büyüme 

için gerekli dinamik bir güç, serbest ekonominin içinde de tüketime yönelik 

girişimleri artırıcı bir faktördür (Barokas, 1994: 26). Reklamın talep yaratarak ve var 

olan talebi artırarak üretim artışına neden olduğu, bunu bir sonucu olarak da 

istihdamın ve refah düzeyinin yükselmesine, diğer bir sonucu olarak da birim 

maliyetlerini düşürerek ve rekabet ortamını canlandırarak fiyat indirimlerine yol 

açmasına, yeniliklerin çoğalmasına,  ürün türlerinin artmasına kalitenin yükselmesine 

katkıda bulunduğu bir gerçektir (Kocabaş ve Elden, 1997: 22). Reklamın temel 

özelliklerinden biri, işletmeleri rekabete zorlamasıdır. İşletmeleri, mallarını 
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geliştirmeye, yenilikler bulmaya ve  maliyetlerini düşürmeye zorlar. Bir işletme yeni 

ürün geliştirirse, bunu reklamı, rakiplerini de bu konuda özendirici bir etki yaratır 

(Tolungüç, 2000: 121). Bu da ülkedeki üretim artışına neden olur. Reklam ayrıca 

üretim ile tüketim arasındaki denge fonksiyonu görevini de üstlenmektedir; üretim 

arzının fazla, talebin düşük seyrettiği durumlarda reklam devreye girerek talebi 

artırıcı rol oynar. Bir başka deyişle reklam, arzın talebe davetidir. Reklam, talebi 

kışkırtır ve harekete geçirir, reklam yoluyla talebin ilgisi ve dikkati artırılır (Sungur, 

2007: 95). Reklamın ekonomiye kaliteli işgücü istihdamını artırma etkisinden de söz 

edilebilir. Binlerce kişi bu sektörde çalışmaktadır (Güz, 2000: 137). Bu kişilerin 

istihdam gücünde yer alması, işsizlik oranlarının düşmesine etki edecektir. Talebi 

kışkırtan reklam sayesinde tüketici harcamaları ve bu sayede reklam veren firmaların 

brüt gelirleri artar. Bunun sonucu olarak da, bir ülkenin sınırları içerisinde belli bir 

zaman içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeri  

demek olan gayrisafi yurtiçi hasılasında artış olur (Q'guinn, Allen, Semenik, 1998: 

25).  

Reklamın bir diğer ekonomik etkisi ise dış ticaret ve ithalat yönlüdür. 

Bilindiği üzere gelişmiş ülkelerin ihracatı hammadde ve işlenmemiş mamullerden 

oluşurken, ithalatı sanayi malları üzerinedir. Türkiye ekonomik büyümeyi sağlamak 

için üretim kapasitesini geliştirmek, dışa açılmak ve ihracat yapmak zorundadır. Bu 

konumda devreye iç ve dış piyasalarda yapılan  reklam faaliyetleri girer ve kitleler 

üzerinde satış artırıcı ve ikna edici rol oynayarak talebi artırır. Özellikle Türkiye gibi 

kişi başına düşen gelir payının düşük, dış ticaret açığının yüksek olduğu ülkeler 

talebi canlandıran, üretim ve yatırımları artıran reklam faaliyetlerine önem vermek 

zorundadır.  

   

1.3 REKLAMIN TARİHSEL GELİŞİMİ  

1.3.1 Dünyada Reklamın Gelişimi  

İnsanlar arasında alım satım faaliyetlerinin başlamasıyla reklamcılık anlayışı 

doğmuştur. Reklamcılığın başlangıç tarihi M.Ö. 3000'li yıllara rastlar. Babylon'lu 
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tüccarların çığırtkanlar aracılığıyla satış yapma çabalarıyla dükkanların önlerine 

koydukları tabelalar reklamların ilk örnekleri olarak kabul edilir. Günümüze kadar 

gelen eski Mısır, Babil, Yunan ve Roma kalıntılarında bazı reklam araçlarına da 

rastlanmaktadır. Eski Mısır'da kaçan bir esiri bulup getirene ödül vaat eden bir 

papirüs esirlerin fiyat ve özellikleri kazınmış duvarlar, Roma ve Yunan şehirlerinde 

meydan ve köşe başlarındaki taşlar üzerinde çeşitli malların, sirklerin, gladyatör 

yarışmalarının ilanları bunlardan bazılarıdır. Ancak, bugünkü reklamcılığa kişilik 

kazandıracak süreç Gütenberg'in matbaayı icat etmesiyle (1450) başlamıştır. 

Matbaanın icadından 30 yıl sonra İngiltere'de William  Caxton adlı matbaacı bastığı 

kitapları pazarlama sorunlarıyla karşılaşınca, bu kitapları tanıtan ilanlar basar ve 

bunları ayin günlerinde kiliselerde dağıtır. Bu uygulama reklamcılık tarihinin ilk 

basılı reklam örneğidir. İngiliz dilinde görülen ilk duvar afişi 1480'de Londra'da bir 

kilise kapısına asılmıştır. William Caxton'un rahipler için hazırladığı "The Pyes of 

Salisbury Use" adlı kitabının ilanıdır.  

İlk gazete ilanı kabul edebileceğimiz reklam 1525 yılında Almanya'da bir 

haber broşüründe basılmıştır. İlanda gizemli bir ilacın faydaları anlatılmaktadır. 

ABD'de 1704'te yayımlanmaya başlayan, Boston News Letter'da yer alan bir 

emlakçıyla ilgili bir ilan bu ülkede yayımlanan ilk basılı reklamdır (Akbulut ve 

Balkaş, 2006: 20-21).  

Reklamların bir ajans tarafından idaresi düşüncesi ilk kez 1588 yılında, 

Fransa'da Montaigne tarafından ileri sürülse de ilk reklam ajansı 1812 yılında 

İngiltere'de  kurulmuştur (Elden, 2009: 148).  

1839'da fotoğrafın bulunması, reklamların görsel ikna gücünü artırmış,1840'lı 

yıllardan itibaren de üreticiler dergi reklamlarını kullanmaya başlamıştır.  

1907'de ilk radyo yayınının yapılması, kısa sürede reklamcılık açısından 

oldukça önemli bir mecra olacak olan radyoyu gündeme getirmiştir (Elden, 2009: 

150). Radyoda yayınlanan ilk reklam programı 1922'de New York'da WEAF 

istasyonu tarafından "Hawthrone Hall" adlı kooperatif evlerinin tanıtıldığı 10 

dakikalık bir konuşma biçimindeydi (Reklam, Halkla İlişkiler ve Ötesi, 1998: 112).  
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1940-1950'lerde reklamcılık büyük bir hızla gelişmeye başlamıştır. Burada 

özellikle 1940'lı yıllarda, hem görsel hem de işitsel bir araç olarak reklam dünyasının 

hizmetine giren televizyonun büyük etkisi olmuştur (Elden, 2009: 150). İlk TV 

reklamı ise 1941'de New York' da WNBT televizyonunda yayınlanmıştır. Ekrana 

BULOVA marka bir saat görüntüsü gelmiş ve spiker bu statik görüntünün üzerine 

reklam spotunu okumuştur. İlk renkli televizyon reklamı ise 1969 tarihinde 

yayınlanan "Birds Eye" marka bezelyenin tanıtıldığı 30 saniyelik bir filmdir 

(Reklam, Halkla İlişkiler ve Ötesi, 1998: 113).  

1960-1969 arasındaki dönem reklamcılıkta yaratıcılık, 1970-1979 arasındaki 

dönem reklamcılıkta konumlandırma ve 1980'den günümüze uzanan dönem de 

reklamcılıkta meslek ilkelerinin belirlendiği dönemler ve reklamcılıkta meslekleşme 

sürecini oluşturmuştur. Komisyoncu gibi çalışan reklam ajansları zamanla tüm 

reklamcılık hizmetlerini bünyesine ekleyerek bugünlere ulaşmıştır. Günümüz reklam 

ajansları, pazar faaliyetlerinin analizi, amaç planlaması, bütçeleme, araç seçimi, 

mesaj yaratma ve sonuçlarını değerlendirme gibi çalışmalar yapmaktadır (Akbulut ve 

Balkaş, 2006: 24).   

     

1.3.2 Türkiye’de Reklamın Gelişimi  

Türkiye'de reklamcılığın tarihine baktığımızda, 16. yüzyılda Almanya ve 17. 

yüzyılda İngiltere'de başlayan basın reklamlarının, Türkiye’de 19. yüzyılın 

ortalarında gündeme geldiğini görmekteyiz (Elden, 2009: 154). Ülkemizde 

reklamcılık Avrupa’daki gibi basın ilanlarıyla başlamıştır. İlk ilanlar 1860 yılında 

Tercüman-ı Ahval gazetesinde, satılık ev, arsa ve kitap ilanları şeklinde olmuştur 

(Taş ve Şahım,1996:11). Osmanlı'da ilk ticari ilan 1864'te Tercüman-ı Ahval'de 

yayınlanmıştır. Bu ilan, Yeni Cami avlusunda çanak tabak satan bir mağazanın, 

Ramazan dolayısıyla yeni çeşitler ithal ettiğini belirtmekteydi.  İlk resimli ilan da 

aynı dönemde Loton Ciznel isimli ticari bir kuruluşun demir eşya ile ilgili reklamıydı 

(Akbulut ve Balkaş, 2006: 24). 1908 yılında meşrutiyetin ilanı ile birlikte özgürlük 

ortamının sonucu olarak yayınlanan gazete ve dergi sayısındaki artışa paralel olarak 

okuyucu sayısında da hızlı bir artış olmuştur. İlk reklam ajansı olan İlancılık 
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Kollektif Şirketi 1909 yılında kurulmuştur.  Bu ajans ile birlikte gerçek anlamda 

profesyonel reklamcılık da Türkiye’de başlamıştır. 1910 yılına gelindiğinde ise 

sektörün ilk dergisi olan "Reklam" yayınlanmaya başlamıştır. Balkan savaşı ve 

peşinden gelen 1. Dünya savaşının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri kendini 

reklamcılık sektöründe de hissettirmiştir (Taş ve Şahım, 1996: 12).  

Cumhuriyetin ilanından sonra Latin alfabesine geçilmesiyle ilk dönemlerde 

okuma yazma oranının düşüklüğü nedeniyle kimi sıkıntılar yaşanmış olsa da 

sonraları bu sıkıntılar aşılmış,  reklam sektörü büyümeye başlamıştır. 1957 ile 1961 

yılları arası, reklamcılar için karanlık bir dönem olmuştur. 27.11.1957 tarihli 

Bakanlar Kurulu kararnamesi ile gazete ve dergilere ilan verme hakkı sadece Resmi 

İlanlar Şirketi'ne tanınmış, böylece ajanslar ve prodüktörlerin yayın organlarıyla 

doğrudan doğruya temas imkanı ortadan kalkmıştır. Ancak 7.1.1961 tarihinde 

yürürlüğe giren 195 sayılı kanun ile Basın İlan Kurumu kurulmuş ve sadece resmi 

ilanlar ve yabancı kaynaklı reklamlar bu kurum kanalıyla yayınlanabilir koşulu 

getirilerek ilan ve reklamlar serbest bırakılmıştır.  

1960'lara gelindiğinde reklam firmalarının hızla geliştiği görülmektedir. 

1964'te Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) kuruluşuyla radyo 

reklamcılığı hızla gelişmeye başlamıştır. Bu arada, 1971 yılında reklamcılar 

aralarında ilk örgütlenmeyi gerçekleştirerek, Türkiye Reklam Ajansları Birliği'ni 

kurmuşlardır. 1974 yılında ise Pars Reklam Ajansı, yabancı reklamcılarla ilk 

işbirliğini gerçekleştirmiş ve Türk reklamcılığını Türkiye sınırları dışına çıkarmıştır. 

1972 yılında TRT'nin televizyonda ticari ürünlere yönelik reklamları yayınlamaya 

başlamasıyla Türk reklamcılığı daha da hızlı bir gelişim sürecine girmiştir.  

1980'li yıllardan itibaren ise reklamcılık önemli bir atılım sürecine girmiştir. 

Ülke ekonomisinde başlayan liberalleşme eğilimleri özel sektörün gücünü ve 

firmalar arasındaki rekabeti arttırmaya başlamış, bu da reklam yatırımlarına olumlu 

bir şekilde yansımıştır. 1983 yılından itibaren renkli televizyon yayınlarının 

başlamasıyla birlikte televizyon, reklamcılar için daha önemli bir aygıt haline 

gelmiştir. Reklamların dikkat çekmesini, izlenmesini ve sürekli hatırlanmasını 

sağlayacak bazı görsel efektler, gelişen teknoloji ile birlikte daha kullanılır hale 

gelmiştir (Çetinkaya, 1992: 45). 1990'lı yıllardan sonra özel televizyonların yayın 



 

 

12

12

hayatına başlayarak TRT tekelinin son bulması, küreselleşmenin etkisiyle yabancı 

yatırımcıların ülkeye gelmeye başlaması, yabancı markaların sayısının gittikçe 

çoğalması, medya alanındaki yatırımların ve rekabetin artması reklam dünyasını 

doğrudan etkileyen gelişmeler olmuştur.  

Ülkemizde reklamların yasal açıdan denetimi ve reklamda etik konularıyla 

ilgili çalışmalara bakıldığında, 1994 yılında Reklamcılar Derneği, Reklam Verenler 

Derneği, mecralar (basın kuruluşları, televizyon kuruluşları, Radyo Televizyon 

Sahipleri ve Yayıncıları Derneği) bir araya gelerek Reklamda Öz Denetim / Reklam 

Ahlak Kodu esaslarını yayınlamışlardır. 1994'te kurulan Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu (RTÜK) tarafından hazırlanan Radyo ve Televizyonların Yayın Esas ve 

Usulleri Hakkında Yönetmelik de reklam ve reklamcılıkla ilgili birçok konuda yeni 

düzenlemeler ve kısıtlamalar getirmiştir. RTÜK'ün yanı sıra Reklam Kurulu ve 

Reklam Özdenetim Kurulu da reklamları denetlemektedir (Elden, 2009: 157).  

Türkiye 2009 yılı reklam sektörü yatırımlarına baktığımızda, ekonomik krizin 

reklam sektörünü de etkilediğini görmekteyiz. 2008 yılında 3 milyar 241 milyon TL 

olan medya yatırımları global krizin etkisi ile 2009 yılında yüzde 15 oranında 

azalmış ve 2 milyar 767 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırımların yüzde 

52.11'ini televizyon, yüzde 29.56'sını yazılı basın, yüzde 7.16'sını açık hava, yüzde 

6.58'ini internet, yüzde 3.18'ini radyo, yüzde 1.41'ini sinema reklamları 

oluştururken,  2009 yılında reklama en çok iletişim sektörü yatırım yapmıştır. İkinci 

sırayı finans sektörü alırken üçüncü sırada gıda sektörü yer almıştır. Sıralama şöyle 

devam etmiştir; Kozmetik, otomotiv, ev temizlik ve perakende sektörleri. 

Türkiye'deki reklam veren ve marka sayısı her yıl artarken ilk defa 2009'da ufak da 

olsa bir düşüş yaşanmıştır. IAA'nın (International Advertising Association) verilerine 

göre 2008'deki reklam veren sayısı 22.524 iken bu sayı 2009'da 22.143'e düşmüş, 

yine 2008'deki marka sayısı 25.341 iken 2009'daki marka sayısı da kriz sebebiyle 

25.281'e inmiştir  (www.marketingturkiye.com).  
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1.4 REKLAMIN İŞLEVLERİ, AMACI VE SINIFLANDIRILMASI  

1.4.1 Reklamın İşlevleri  

Reklamın işlevleri; bilgilendirme ve haber verme işlevi, ikna etme işlevi, 

talep yaratma işlevi, imaj yaratma işlevi, hatırlatma işlevi, kültürel işlevi ve 

eğlendirme işlevi olmak üzere 7 başlık altında incelenmektedir. 

   

1.4.1.1 Bilgilendirme ve Haber Verme İşlevi  

Reklamlar, tüketicinin bilgilendirilmesini, malı tanımasını ve doğru seçim 

yapmasını sağlar. Tüketicinin satın aldığı malı veya hizmeti iyi tanıması, bunlara 

ilişkin doğru ve dürüst bir şekilde aydınlatılması, bilinçli bir seçim yapabilmesi için 

son derece önemlidir. Bu nedenle reklamlar, tüketicilerin mal ve hizmetlerle ilgili 

olarak aydınlatılmalarında, yani mal ve hizmetlerin varlığı elde edilebilirliği, 

kullanım amacı ve yöntemi hakkında bilgi sahibi olmalarında çok büyük rol 

oynamaktadır (Tek, 1999: 725). Bilgilendirme işlevi, ürünlerin değişik kullanım 

biçimlerinin gösterilmesi, fiyat değişikliklerinin duyurulması, ürünün nasıl 

çalıştığının anlatılması, ürünle ilgili servislerin tanıtımı ve tüketicilerin belli 

konulardaki kaygılarını giderme gibi noktalarda etkin olarak kullanılmaktadır (Elden, 

2009: 178). Bilgilendirme reklamlarına bir örnek, General Electric firması, ailelere 

enerji tasarrufuyla ilgili bilgiler sunduğu (Tek, 1999: 725) veya  turizm acentalarının 

kitle iletişim araçları aracılığıyla halka sunduğu reklamlardır. "Bodrum’da 15 Nisan-

15 Haziran arası 1 hafta tatil X otelde 500 Lira " mesajı veren bir reklam, tüketiciye 

hizmetin yer- fiyat ve zaman aralığı hakkında bilgi- haber vermekte ve tüketicinin bu 

konuda bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır.  
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1.4.1.2 İkna Etme İşlevi  

İkna etme,  rekabetin yoğun olduğu ortamlarda marka tercihi geliştirmeye, 

rakip markalara olan tutumu değiştirmeye, ürün algılamalarını geliştirme ve 

değiştirmeye, markanın denenmesini sağlamaya yöneliktir. "Hiç bir sabun Hacı 

Şakir'den daha saf ve daha doğal değildir, "fark göremiyorum, farkı fiyatı" gibi 

sloganlar buna örnek gösterilebilir (İslamoğlu, 1999: 496).  

Reklamların ikna etme fonksiyonu, bugün modern reklamcılığın ana amacı 

olarak görünmektedir. İnsanların arzuları ile üretim arasında bir bağ kuran reklam, 

tüketiciyi belli bir yönde davranmaya itmeye  ve reklamı yapılan mal veya hizmetin 

tercih edilmesini sağlamaya çalışmaktadır (Kavas, 1988: 67). Reklamlar genelde 

imaj yaratmayı ilke edindiği için reklamı yapılan ürünlerle mutluluk ve başarı gibi 

arzulanan koşullar arasında bir bağlantı kurmayı hedeflemektedir. Reklam bir ikna 

etme olayıdır ve duygusal cazibelere, dramatik ve komik imajlara ve bazen de 

insandaki korku ve arzuların sömürülmesine dayanmaktadır (Çamdereli, 2006: 42). 

Reklam, "ikna sanatı”nı kullanırken, doğru hedef kitleye doğru reklam mesajını 

vermeye çalışarak kimi zaman toplumca önemli bir sanatçı ya da iş adamını, kimi 

zaman mizahı ve kimi zaman da çocukları kullanır. Bunu yaparken de iletişim, 

psikoloji ve sosyoloji gibi bilimlerden faydalanır; yegane amaç "tüketicinin ikna 

edilmesidir".  

Reklam, tüketim talebini en yüksek düzeylerde tutabilmek için, tüketicileri 

artık kökleşmiş bulunan alışkanlıklarını değiştirmeye, tutum ve davranışlarında köklü 

değişiklikler yapmaya, eski eşyalarını kaldırıp atarak, bunların yerine yenilerini 

almaya ikna etmeye çalışır. Bir örnek: "Siz hala annenizin margarinini mi 

kullanıyorsunuz?" (Çetinkaya, 1992: 93).  

   

1.4.1.3 Talep Yaratma İşlevi  

Reklama konu olan ve talep edilen mallar sınırsız denecek kadar çoktur; 

alıcılar da birbirlerinden çok farklı niteliklere, isteklere, ihtiyaçlara, davranış 

kalıplarına sahiptirler (Tolungüç, 2000: 132). Bu kadar çeşit ve rekabet arasında 
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kalan tüketiciye reklam kıyaslama, bilgilenme ve seçme şansı verir. Reklam bilgi 

vermek ötesinde duygusal öğeleri kullanarak, markayı ezberletmek suretiyle, aynı 

ürünle ilgili diğer markaların hatırlanabilirlik oranlarını en aza indirerek, mümkünse 

yok ederek onlardan boşalan yere kendi markasını konumlandırmak  ve tüketicide 

marka bağımlılığı yaratarak o mala karşı talep var ise onu artırmayı, yok ise talep 

yaratmayı amaçlar (Çetinkaya, 1992: 67). Bu bağlamda reklam, aynı zamanda talep 

yaratma sanatı olarak da tanımlanmaktadır. Reklam, ele aldığı mal ya da hizmetleri 

hoşa giden tarafları ile tanıtarak kişilerde yeni gereksinimler yaratmayı, var olan 

gereksinimleri kuvvetlendirmeyi amaçlar (Göksel, Kocabaş ve Elden; 1997: 155).  

   

1.4.1.4 İmaj Yaratma İşlevi  

Kurum imajı, hedef kitlelerin işletmeyle ilgili izlenimleri, düşünceleri, 

duyguları ve algılamalarının  toplamıdır. Özelikle homojen malların yoğun olarak 

piyasada var olduğu gerçeğiyle hareket ederek, kıyasıya rekabet arasından sıyrılmak 

ve satışlarını artırıp kara geçmek, uzun dönemde de ayakta kalmak isteyen kurumlar, 

müşterilerinin gözünde mutlaka olumlu bir kurumsal imaj oluşturmak zorundadır. 

Reklam bu aşamada devreye girmektedir. İşletmenin gerçekleştirdiği her reklam 

etkinliği, sonuçta işletmenin hedef kitlesi üzerinde etki yaratacak; bu ise işletmenin 

imajını doğrudan doğruya etkileyecektir (Yorulmaz, 2001: 64). Bir kurum iletmek 

istediği imajın ne olduğuna karar verip bunu yerine getirebileceğini doğruladıktan 

sonra, kitlelerin algılarını izlemeli ve kurumsal iletişimlerinin etkinliğini yakından 

takip etmelidir. Büyüklük güvenilirlik, istikrar, ulusal konulara ilgi göstermek, 

insancıl bir yaklaşım, çevre dostu olmak gibi olumlu nitelikler bir şirketin yaratmayı 

isteyebileceği  çağrışımlardır (Sutherland ve Sylwester, 2003: 315).  

   

1.4.1.5 Hatırlatma İşlevi  

Reklam, bir firmanın, ürünün ya da markanın tüketicilerin hafızasında taze 

olarak kalmasını sağlamak için de kullanılır. Reklamın hatırlatma fonksiyonu 

özellikle ürünün olgunluk ve gerileme dönemlerinde  tüketicileri ürünü düşünür 
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halde tutmak maksadıyla kullanılır (Özyürek, 1998: 11). Reklam, reklamı yapılan 

markanın tüketicinin zihninde canlı olarak kalmasını sağlar ve o mala ihtiyaç 

duyulduğunda, geçmişteki reklamın etkisi, o markanın satın alınacak marka adayı 

olarak tüketicinin aklına gelmesini mümkün kılar. Ayrıca reklam, yakın zamanda bir 

markayı satın almamış olan tüketicilere onun varlığını ve niteliklerini hatırlatarak, 

marka değiştirme yolunda etkili olur (Mucuk, 2007: 216). Seyahat endüstrisinde 

reklamın bu işlevi özellikle önemlidir. Çünkü insanlara zaten gitmek istedikleri, 

yerlere gitme fırsatını yakaladıkları duygusunu yaşatarak ya da sürekli olarak tekrar 

edilmesi nedeniyle, belki de hiç düşünmedikleri yerlere gitmeye ikna ederek önemli 

bir işlev yerine getirir (Tolungüç, 1999: 114). Reklamlardaki, Anneler Günü, Babalar 

Günü, Sevgililer Günü gibi özel günlerin hatırlatılmasıyla ilgili yapılan değişik 

çağrılar da reklamın bu işlevi içine girer (Tek, 1999: 726). "Bu anneler gününde 

annenize en güzel hediyeler bizim mağazamızda" mesajı veren  bir reklam hatırlatma 

işlevi aracılığıyla tüketicilere seslenmektedir.  

     

1.4.1.6 Kültürel İşlevi  

Kültür, bir toplumun üyelerini birbirine bağlayan ve bir çok yönden öbür 

toplumlardan ayıran tarih, dil, sanat, edebiyat gibi toplumsal özellikli öğelerden 

oluşan bir anlayıştır. Belirli bir kültürde yaşayan birey, belirli değerler, tercihler ve 

algılamalar geliştirir (Tek, 1999: 198). Reklamlar, oluştukları toplumun ve dönemin 

sosyo-kültürel yansımaları olarak nitelendirilebilir. Örneğin; "Marlboro" 

reklamlarının bir özelliği, reklamlarda ata binen kovboy tipli erkeklere verilen 

önemdir. Reklamcı, Amerikan erkeklerinin nostaljik ve özgürlük istemlerini 

yanıtlamak, kentsel yaşamda olanlara kırsal yaşamın anılarını armağan etmek 

istemektedir. Oysa, ABD'nin dışındaki birçok kültürde kovboy tipli maço erkek imajı 

tarihsel bir gerçek değildir. Bu yüzden tipik Marlboro reklamları, Doğu ve Avrupa 

ülkelerinde  fazla bir başarıya ulaşamamıştır (Barokas, 1994: 33). Bir diğer örnek; 

1980'li yıllarda ülkemizde yayınlanmış olan bir reklam, o dönemin kadın-erkek 

ilişkileri, giyim tarzı ve yaşam tarzı gibi  konularda daha sonraki nesil ve nesillere 

kültürel bilgi aktarımı yapma işlevini gerçekleştirir. Toplumsal ve teknolojik değişim 
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ya da fark  ile birlikte, tüketiciyi ikna etme amacı taşıyan reklamlar da değişime 

uğramak durumundadır.  

     

1.4.1.7 Eğlendirme İşlevi  

Reklamlar bazen insanları güldürür, mizahı kullanır, kimi zaman onları bir 

hayal alemine götürerek olmak istediği kişi yada bulunmak istediği yerle 

bütünleştirir. Mesajlar bazen abartılı olsa bile, yapılan araştırmalarda, reklamda 

mizah kullanımı tüketicinin marka mesajını algılamasını ve anlamasını artırmakta ve 

ikna etmeye yardımcı olmaktadır (Fidan, 2007: 118). Bu durumun bilincinde olan 

üreticiler, reklam kampanyalarında bazen mizah, bazen de süslü ve abartılı mesajlar 

içerip eğlendiren reklamlar oluşturarak tüketicinin dikkatini çekmeyi amaçlar. 

Örneğin Turkcell, bu pazarlama stratejisini "Gençken yapılacak 100 şey" sloganlı 

reklam kampanyasında başarıyla kullanmaktadır. "Öğrenciye ev vermeyen 

emlakçıdan ev kiralamaya çalış, bir ünlü şahsiyeti seninle Mc Donalds'a gitmeye 

ikna et, yeni bir spor dalı icat et" gibi sloganlarda verilen mesajlar tüketiciyi 

eğlendirme yönündedir.  

   

1.4.2  Reklamın Amaçları  

Sir Winston Churchill, reklamı şu şekilde tanımlamaktadır:  “İnsanların 

tüketim gücü reklamcılığın gıdasıdır. En iyi yaşama standartları için istek yaratır, 

insanlara kendileri ve aileleri için en iyi beslenme, en iyi giyinme, en iyi evlerde 

oturma amaçlarını aşılar; büyük prodüksiyon ve kişisel teşviklerle uğraşır. Aslında 

hiçbir zaman bir araya getiremeyeceğiniz muazzam ve harikulade şeyleri temin 

etmeyi vaat eder “ (Ünsal, 1971: 7).  

Reklam esas itibariyle hedef aldığı tüketici kitlesi üzerinde belirli bir etki 

yaratmak ve bu kitlenin düşünme ve alışkanlıklarını etkilemek yoluyla satın almaya 

yönlendirmek ve işletmenin karlılığını artırmak amacını taşır (Kocabaş ve Elden, 

1997: 18). Reklam, hem diğer rakip ürünlerle hem de toplumun alışkanlıklarıyla 
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rekabete girer. Verdiği enformasyon yalnızca ürünü tanıtmakla kalmaz, bilinmeyen 

bir şeyi bilinir duruma getirir, dolayısıyla alışkanlıkların değişmesini de telkin eder 

(Çamdereli, 2006: 43).  

Reklamdan beklenen ve gerçekleştirilmesi istenen başlıca amaç, üreticinin 

pazara sunduğu ürünün, tüketiciyi bilgilendirme yoluyla satılmasını sağlamak ya da 

satışı devam eden bir ürünün pazar tarafından var olan talebini artırmaktır. Reklamın 

iletişim ve satış amacı genel amaçlarıdır. Reklamın satış amacı kısa vadede ve uzun 

vadede olmak üzere iki biçimde görülür. Kısa vadede reklam, tüketicileri motive 

ederek küçük bir zaman dilimi içerisinde o mal ya da hizmeti satın almaya ikna 

etmeye çalışır. Uzun vadede ise firmalar reklam sayesinde ürettikleri mal ya da 

hizmeti tanıtarak, tüketiciye getireceği avantajlar ile yararları göstererek o mal ya da 

ürüne karşı talep yaratmayı amaçlar. Reklam, ister uzun vadede isterse kısa vadede 

satış amacını taşısın, her iki durumda da  ortak noktalar bulmak mümkündür:  

-Tüketici ya da aracıya bilgi vermek,  

-Mal ve hizmetlerin tüketimini kısa ya da uzun dönemde artırmak,  

-Toptan ya da perakendeci satıcıya yardımcı olmak,  

-Mal ya da hizmete talep yaratmak (Kocabaş ve Elden, 1997: 20) .  

Reklamın belirtilen genel  amacının yanı sıra, daha kapsamlı özel amaçları da 

vardır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür: (Göksel, Kocabaş ve Elden; 1997: 

147,148;  Göksel, 1993: 9;  Farbey, 1994: 15; Kasım, 1996: 11)  

-İşletmenin saygınlığını artırmak,  

-Tüketiciyi eğitmek ve bilgilendirmek,  

-Yeni bir marka imajı tasarlamak, marka imajını korumak, markanın arzu 

edilmeyen imajını değiştirip yerine yenisini koymak,  

-Rakiplerin iddialarıyla savaşmak ve bunları etkisiz hale getirmek,  

-Kuruluş ve marka ile ilgili güven oluşturmak,  

-İnsanların alışkanlıklarını ve hayat tarzlarını değiştirmek  

-Dağıtım kanalları ile olan ilişkileri geliştirmek,  
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-Malı denemeye ikna etmek,  

-Malın kullanımını yaygınlaştırmak ve tercihini devam ettirmek,  

-Piyasaya egemen olmak ve monopol bir yapıya geçmek,  

-Hemen satın alma için nedenler duyurmak-indirim, hediye vb,  

-Özel bir durum/dönem ile satın alma arasında bağlantıyı kurmak,  

-Markaya duygusal yakınlık ve marka bağlılığı sağlamak,  

-Tüketicide farkındalık ve olumlu tutum yaratmak,  

-İleride yeni ürünlerin finansmanında işe yarayacak bir ön platform 

oluşturmak,  

-Tüketicinin dikkatini toplumsal sorunlara çekmek ve bu suretle sorunların 

çözümüne destek sağlamak,  

-Yeniliklerin yayılmasında aracı görevi üstlenmek,  

-Dar bir kitlenin kullandığı malın geniş kitlelerce kullanımın sağlamak, 

-Toplam birim maliyetlerini düşürmek,  

-Talebi istikrarlı hale getirmek.  

   

1.4.3  Reklamların Sınıflandırılması  

Reklamlar çok değişik açılardan sınıflandırılabilir. Bunlar; coğrafi açıdan 

sınıflandırma, hedef kitleye yönelik sınıflandırma, taşıdığı mesaja göre sınıflandırma, 

amaçlarına göre sınıflandırma, reklamı yapanlar açısından sınıflandırma, istenen etki 

açısından sınıflandırma ve mesaj kanalları yönünden sınıflandırma olmak üzere yedi  

başlıkta incelenmektedir. 

   

1.4.3.1 Coğrafi Açıdan Sınıflandırma  

Bu sınıflandırma; ulusal, bölgesel, yerel ve uluslararası reklamlar şeklindedir. 
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Ulusal Reklam  

Burada amaç ulusal sınırlar içinde bulunan tüm kitleyi etkilemektir. Ülkenin 

her yerinde bulunan bir ürün için, bölge ayrımı yapmadan ülke bazındaki hedef 

kitleye ulaşmak için yapılan reklamdır. Örneğin Show TV ya da Kanal D'de 

yayınlanan bir reklam bütün ulusu hedef almaktadır (Tek, 1999: 728).  

Bölgesel Reklam  

Ulusal reklamın tersine belli bölgelerdeki hedef kitleye ulaşmak için yapılan 

reklamdır. Bölge toptancıları ya da distribütörleri tarafından gerçekleştirilir (Yaylacı, 

1999: 15). Örneğin Yeni Asır ve Ege TV, yalnız Ege Bölgesine yöneliktir (Tek, 

1999: 728).  

Yerel Reklam  

Belirli bir şehir, kaza veya semtte yapılan, daha çok perakendeci amaçlı olan 

ve yerel tüketiciler için yapılan reklamlardır. Özellikle satın almayı teşvik etmeyi 

amaçlar (Tek, 1999: 728).  

Uluslararası reklam  

Globalleşen dünyada artık işletmeler arasında sınır sorunu ortadan kalkmış, 

pazarlama ve reklamcılık uluslararası boyuta geçmiştir. Çok uluslu işletmeler 

dünyanın değişik ülkelerinde değişik pazarlara girerek buradaki tüketici kitlelerini 

etkilemeye çalışabilir. Bu anlamda uluslararası reklam kavramı ortaya çıkmıştır.  

 

1.4.3.2 Hedef Kitleye Yönelik Sınıflandırma  

Bu sınıflandırma; tüketici, ticari ve endüstriyel reklamlar şeklindedir. 
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Tüketici Reklamları  

Hedef kitle, mal veya hizmeti tüketen nihai kişileridir. Bu reklamlar, son 

tüketiciye yönelik, markayı hatırlatan, marka bağımlılığı yaratmayı ve satın almayı 

teşvik edici reklamlardır (Yaylacı, 1999: 13). Gazetelerdeki meşrubat reklamları, 

televizyonlardaki çikolata reklamları bu tür reklama örnektir.  

Ticari Reklamlar  

Hedef kitlesi, dağıtım kanalında bulunan toptancı ve dağıtıcı kuruluşlar olan 

reklamlardır. Aracıların stok bulundurmasını, ürünü satmasını ve tanıtmasını teşvik 

etmek için yapılır (Yaylacı, 1999: 13). Emlak ve mobilya bayiliği reklamları ticari 

reklama örnektir.  

Endüstriyel Reklamlar  

Mal veya hizmeti alıp satmak için değil, yeni bir mal veya hizmet üretiminde 

kullanmak için satın alan fabrikatörlere, müesseselere, tüccarlara ve işletmelerin satın 

alma yetkisi taşıyan idarecilerine yöneltilen reklamlara endüstri reklamları denir 

(Kurtuluş, 1989: 39). Örneğin, müteahhitlere boya ve tuğla satmaya yönelik 

reklamlar.    

 

1.4.3.3 Taşıdığı Mesaja Göre Sınıflandırma  

Bu sınıflandırma, ürün reklamı ve kurumsal reklam olmak üzere iki başlıkta 

incelenmektedir. 

Ürün Reklamı  

Belirli bir marka ürünün satın alınmasına yönelik mesajların yer aldığı ürün 

reklamlarında, o marka ürünün pazarda yer alan benzer ürünlerden kalite, fiyat, 

kullanım kolaylığı gibi üstünlükleri vurgulanarak (Göksel, 1993: 12) ürünün 

satışlarının artırılması hedeflenir. Örneğin x marka bisküvi veya y marka makarna,  

piyasadaki diğer rakiplerinden daha ucuz ve daha lezzetli olduğunu ileri sürebilir.  
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Kurumsal Reklam  

Bir kuruluşa karşı olumlu davranış sağlamak, saygınlık kazandırmak, bağlılık 

yaratmak için yapılan reklamlardır. Olumlu imaj oluşturmayı ve geliştirmeyi amaçlar 

(Yaylacı, 1999: 14). Üretici firmanın buradaki gayesi, pazarda itibar ve prestij 

sağlamaktır. Örneğin bir banka, kurumsal reklam aracılığıyla  bu amaçla köklü 

geçmişinden bahsedebilir.  

   

1.4.3.4 Amaçlarına Göre Sınıflandırma  

Bu sınıflandırma, bilgi verici, ikna edici, hatırlatıcı ve destekleyici reklamlar 

olmak üzere dört başlık altında incelenmektedir. 

Bilgi Verici Reklamlar  

Piyasaya yeni çıkmış bir ürün veya hizmetin tanıtımı için yapılan 

reklamlardır. Aynı zamanda piyasada var olan bir üründe meydana gelebilecek 

değişikliklerin duyurulması, olası var olan tüketici kaygılarının  giderilmesi amacıyla 

da yoğun biçimde başvurulan reklam türüdür (Akbulut ve Balkaş, 2006: 18).  

İkna Edici Reklamlar  

Ürün veya hizmetin gelişme dönemlerinde rakip ürünlerin ortaya çıkması 

nedeniyle, özellikle marka seçimi, mal konumlandırma, tüketici algılarını değiştirme 

amacıyla ikna edici reklamlar yapılır (Akbulut ve Balkaş, 2006: 18).  

Hatırlatıcı Reklamlar  

Ürün yaşam döngüsünde olgunluk döneminde ürünün veya hizmetin 

unutulmaması için yapılan reklamlardır. Bu reklam türünde ürünün kendisi, bir 

bölümü, tamamlayıcısı reklamda kullanılarak ürün veya hizmet hatırlatılır (Akbulut 

ve Balkaş, 2006: 18). Örneğin, firmaların logoları her yerde görünürse hatırlatıcı etki 

yapar (Tek, 1999: 740).  
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Destekleyici Reklamlar  

Ürün veya hizmet yeni ise, tüketicide var olan kaygıları gidermek amacıyla 

rahatlatıcı mesajlar içeren reklamlardır (Akbulut ve Balkaş, 2006: 18).  

   

1.4.3.5 Reklamı Yapanlar Açısından Sınıflandırma  

Bu sınıflandırma;  üretici reklamları, aracı reklamlar ve hizmet işletmesi 

reklamları olarak yapılmıştır. 

Üretici Reklamları  

Üretici tarafından gerçekleştirilen ve bedeli ödenen reklamlardır. Aracı 

kurumlar da reklamın etkilerinden yararlanır. Örneğin; Pepsi, Toyota, Nokia 

reklamları. 

Aracı (Perakendeci) Reklamlar  

Gittikçe güçlenen perakendecilerin kendi marka ve mağazalarını tutundurma 

amaçlı reklamlarıdır.  Migros, Carrefoursa, Yimpaş reklamları bu tür reklamlara 

örnek olarak gösterilebilir.  

Hizmet İşletmesi Reklamları  

Eğitim, bankacılık, sağlık vb hizmet işletmelerinin reklamlarıdır. Hizmet 

üreticilerinin bayilerine de katkıda bulunurlar. Örneğin; Aksigorta, THY, Yapı Kredi 

Bankası reklamları (Altunışık, Özdemir ve Torlak, 2001: 202).  

   

1.4.3.6 İstenen Etki Açısından Sınıflandırma  

Bu sınıflandırma, doğrudan harekete geçiren ve dolaylı harekete geçiren 

reklamlar olmak üzere iki grupta incelenmektedir. 
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Doğrudan Harekete Geçirici Reklamlar  

Doğrudan harekete geçirici reklam, hedef alınan tüketiciyi en kısa zamanda 

harekete geçirmek, bir miktar peşinat istemek, ücretsiz deneme önermek, peşinatsız 

aldırtmak… gibi amaçlarla yapılan reklamlardır. "Şu tarihe kadar alırsanız %10 

indirim, yılbaşından önce al kazan, şimdi al eylülde ödemeye başla" gibi mesajlarla 

tüketici ivedi olarak harekete yönlendirilir.  

Dolaylı Harekete Geçirici Reklamlar  

Bu reklamlar, tüketicilerin karar alma süreçlerinin çeşitli aşamalarına 

yöneliktir. Amaç, uzun vadeli tanıtım ve imaj yaratıp geliştirmektir (Tek, 1999: 733).  

   

1.4.3.7 Mesaj Kanalları Yönünden Sınıflandırma 

Bu sınıflandırma, sesli reklamlar, yazılı reklamlar ve görüntülü reklamlar 

şeklide incelenmektedir.  

Sesli Reklamlar  

Radyo, megafonla bağırma ve konuşma ile yapılan reklamlardır.  

Yazılı Reklamlar  

Basın medyasında yayınlanan reklamlar ile diğer pano, billboard, el ilanları 

şeklindeki reklamlar yazılı reklamlara örnektir.  

Görüntülü Reklamlar  

Televizyon, video, slayt, sinema, bilgisayar gibi araçlar vasıtasıyla yayınlanan 

reklamlar görüntülü reklamlara örnek teşkil etmektedir (Tek, 1999: 735).  
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1.5 REKLAMCILIKTA MEDYA TÜRLERİ  

Pazarlamanın tutundurma fonksiyonunun bir öğesi olarak reklam, kitlesel 

üretimle birlikte geniş kitlelere ulaşmada kişisel satışın yetersiz kaldığı noktada 

ortaya çıkmıştır. Kısaca “medya” dediğimiz kitle iletişim araçlarının baş döndürücü 

hızlı gelişimi de reklamın önem kazanmasında son derece etkili olmuştur (Gürgen, 

1996: 432). Reklamcılık tanıtım amacıyla yayın araçlarından zaman satın alır ve 

yüklü paralar ödemek zorundadır (Tengilimoğlu ve Öztürk, 2008: 39).   Bir iletişim 

süreci olarak reklamı konumlandırmak gerekirse, kaynakta reklam veren kişi ya da 

kurumların oluşturduğu verici; iletinin aktarıldığı kişi ya da seçilmiş hedef kitleyi 

oluşturan alıcı; alıcı ve verici arasındaki reklam iletisi ve bu iletinin aktarımındaki 

yardımcı konumundaki kitle iletişim araçları bulunmaktadır  (Küçükerdoğan, 1999: 

327). Kitle iletişim araçlarının seçimi reklamın başarısı açısından büyük önem 

taşımaktadır. Seçimde temel olarak pazarlama yaklaşımını benimsemek, hitap 

edilecek pazar veya hedef tüketiciden hareket etmek gerekir. Ama konu öncelikle; 

reklamla ulaşılacak spesifik amaç, bu işe ayrılacak bütçe, hedef tüketicilerin 

özellikleri ve bu özellikler çerçevesinde çeşitli reklam araçlarının bu hedeflere 

ulaşabilme kabiliyeti açısından ele alınmalıdır.  En uygun olan seçimin 

yapılabilmesi, rasyonel kararın verilebilmesi için de spesifik hedefler, maddi 

olanaklar, hedef tüketici özellikleri ve reklam araçlarının arzulanan pazar hedefine 

ulaşabilirliği konusunda bilgi sahibi olmak büyük önem kazanmaktadır 

(Büyükbaykal, 2000: 474).  

   

Medya seçimi yapılırken birçok faktör göz önünde bulundurulmak 

zorundadır; karar verici karar vermeden önce medya türlerinin muhtemel etkilerini, 

ulaşabileceği hedef kitle oranlarını, mesajın hedef kitleye ulaşma sıklığını bilmek 

zorundadır. Tüketicilerin alışkanlıkları medya seçimini etkiler, bu nedenle 

reklamcılar tüketicilere etkili ve etkin olarak ulaşan medyaları tercih etmektedirler; 

örneğin modacılıkla ilgili ürünler en etkili olarak resimli dergilerde tüketiciye 

ulaşırken, polaroid fotoğraf makineleri reklamları televizyonda gösterilmelidir. 

Değişik tipteki mesajlar, değişik medyaları kullanmayı gerektirir. Yarın satılacak bir 
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ürünün anonsu radyoda ya da gazetede, içinde çok fazla teknik bilgi içeren bir 

reklam mesajı dergi ya da direk e-mail aracılığıyla tüketiciye seslenmelidir. Medya 

seçimi yapılırken  maliyet de çok önemli bir kavramdır. Örneğin, televizyon çok 

pahalı bir araç iken gazete reklamcılığı maliyeti daha düşük fakat etkinliği daha 

sınırlı bir reklam aracıdır (Kotler ve Armstrong, 1997: 471). Düşük reklam bütçesi ve 

yüksek yayın maliyeti durumunda, reklam mesajının uzun süre yayınlanması 

mümkün olmayacaktır. Bu durumda daha düşük yayın maliyeti olan bir medya 

seçilmesi daha uygun görülmektedir.  

Reklam ortamının seçiminde en az maliyetle en verimli reklam aracının 

seçimi saptanmasına çalışılır. Karar verirken şu faktörlere de dikkat etmek gerekir;  

-Reklam mesajının satış etkinliği yaratma bakımından görüntü, renk, ses, 

başlık, slogan gibi özellikleri dikkate alınmalı ve istenen etkiyi yaratacak özelliklere 

uygun reklam ortamları seçilmelidir.  

-Reklamın yöneldiği hedef kitlenin sosyo-psikolojik özellikleri de reklam 

ortamı seçiminde rol oynar.  

-Reklamın yayın sıklığı, yani reklam ortamında aynı kişiye kaç kez ulaştığı ve 

toplam olarak kaç kişiye ulaşılabildiği de dikkate alınmalıdır. Burada önemli olan, 

reklama muhatap olan kişinin harekete geçmesini sağlayacak sıklıkta reklam 

mesajının yayınlanması ve aynı anda azami sayıda kişiye ulaşılmasıdır.  

-Yayına ne denli süreklilik kazandırılabilirse, o denli çok sayıda kişiye 

ulaşılabilir. Bu nedenle kime yöneliyorsa, o kitlenin en çok muhatap olduğu reklam 

ortamı belirlenmeli ve amaca ulaşıncaya kadar yayın sürdürülmelidir.  

-Reklamı yapan işletme yayında gerekli değişikliği yapabilme esnekliğine de 

sahip olmalıdır. Özel reklam ortamını değiştirmek istediğinde giderlerini kısmak 

istediğinde belirli bir esneklik olmalıdır (Yükselen, 2003: 156).  

Reklam mesajlarını hedef kitlelere ulaştıracak iletişim kanalları çok çeşitli 

olmakla beraber, başlıca 5 grupta toplanabilir  (Mucuk, 2007: 218);  

1) Radyo ve TV gibi göze ve kulağa hitabeden araçlar,  

2) Gazete ve dergi gibi yazılı basın araçları,  
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3) Posta reklam araçları ( Postaya gönderilen broşür, katalog vb. ),  

4) Açık hava reklam araçları (Afiş ve panolar), 

5) İnternet.    

   

1.5.1 Medya Türlerinin Sınıflandırılması  

1.5.1.1  Radyo  

Reklam ortamı olarak önemli yer tutan radyo yayınları ile özel hedef 

kitlelerine ulaşmak mümkündür. Yüksek sıklık istendiği zaman, düşük maliyeti ile 

radyo en uygun metoddur. Ayrıca radyo, otomobil sürücülerine ulaşabilen etkin 

metodlardan biridir (Erol, 2006: 114). Radyolar bölgesel yayın olanakları nedeniyle 

bölge çapında dağıtımı kapsayan mal ve hizmetlere ilişkin reklam spotları ile belli bir 

bölgeye yayın yapma olanağı da bulur. Türkiye'de en yaygın yayın aracı olan radyo, 

en ücra köşedeki köylere kadar gitmiştir. Taşınabilir olması ve elektrik istememesi, 

çalışırken de dinlenebilir olması radyo reklamcılığının özelliklerindendir (Barokas, 

1994: 12). "Fondaki eğlence aracı" olan radyo için  en yoğun dinlenme saatleri, 

sabah ve akşam olarak iki dilimde ele alınmakta ve işe gidiş ve işten dönüş saatleri 

olarak değerlendirilmektedir (Tolungüç, 1999: 139).  

 

 Avantajları  

- Reklam yayınları aynı anda büyük kitlelere hitap edebilir, yerel ya da özel 

radyolar aracılığıyla heterojen bölümlere ulaşabilir (Altunışık, Özdemir ve Torlak; 

2001: 206). Örneğin, bölgesel yayın yapan radyolar.  

- Radyolarda reklam yayın fiyatları daha düşük maliyetlidir. 

- Sadık izleyici kitlesine sahiptir.  

- Reklama uygun program formatı kolaylıkla bulunur.  

- Kanal fazlalığı vardır.  

- Yarışma ve anında canlı bağlantı imkanı vardır (Erol, 2006: 114).  
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- Radyo, bireylere gün içinde her an başka işlerle ilgili oldukları zamanlarda 

bile ulaşabilen bir medyadır.  

- Dolaylı anlatıma en elverişli medyadır. Bunun sayesinde bazı ürünlerin 

satışı açısından son derece uygundur (Tolungüç, 1999: 140).  

- Belirli program formatları ile belirli dinleyici kitlelerine ulaşan reklam 

oldukça başarılı olabilmektedir. Örneğin Amerika'da siyahlar, kamyon şöförleri, ev 

hanımları, kolej öğrencileri, çiftçiler ve iş dünyasındaki insanlar için biçimlendirilmiş 

radyo programları mevcuttur (Sandage, Fryburger ve Rotzoll, 1989: 328).  

 

Dezavantajları  

- Görüntü öğesine sahip olmadığı için görsel çekicilikten yoksundur. 

(Tolungüç, 1999: 140). Radyo reklamlarının etki potansiyeli çok yüksek değildir. 

Etki yaratabilmek için yalnız sese güvenmek zorundadır (Ramacitti, 1996: 105).  

- "Zappingciler", radyo dinleyicileri arasında gitgide artmaya başlamıştır. 

Bunlar arabalarında radyo dinlerken dinledikleri kanalda reklam arası başlar 

başlamaz başka istasyona atlayıveren kişilerdir (Ramacitti, 1996: 105). Bu durum, 

radyo reklamlarını tüketici için etkisiz kılan başlıca nedenlerden biridir.  

- Tanımlanan hedef kitleden daha fazla insana kaçınılmaz olarak ulaştığı için 

belli bir kayıp hedef kitle yaratır (Tolungüç, 1999: 141).  

- Radyo reklamları kısa ömürlüdür, reklamı dinleyen hedef kitlenin reklamı 

tekrar dinleyebilme ve saklayabilme şansı yoktur.  

- Radyo yayın kalitesi- sinyal gücü merkezden uzaklaştıkça bozulmakta 

gürültü unsuru devreye girmektedir, bu da  reklam mesajının etkili şekilde 

iletilmesini zorlaştırmıştır (Elden, 2009: 222).  

- Birçok radyo reklamının kısa bir zaman diliminde yayınlanması durumunda 

içlerinden birinin dikkat çekmesi güçleşebilir.  

- Radyo reklamlarında yaratıcılık sınırlıdır (Yalçın, 1995: 2009).  
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1.5.1.2  Televizyon  

Televizyon, bir kitle iletişim aracı olarak çok ayrı bir konuma sahiptir. Hem 

kulağa, hem göze hitap eden bu kitle iletişim aracı, geçmişten günümüze kitleler 

üzerinde oldukça etkili olmuştur. Televizyon, bireyleri saatlerce kendisine 

bağlayabilmekte ve onların tutum ve davranışlarını etkileyebilmektedir. İlk kez 

1940'lı yıllarda bir reklam aracı olarak kullanılmaya başlanan televizyon, kulaktan 

çok göze hitap eden bir araçtır. Bu konuda yapılan araştırmalar göz ve kulağa aynı 

anda gelen mesajların %70'inin göz, %30'unun da kulak yoluyla alınmakta olduğunu 

tespit etmiştir  (Elden, 2009: 223-226).  

Televizyon, yazılı medyalara göre daha fazla kişi tarafından izlenmektedir, 

okuma-yazması olmayan kişilere kolaylıkla ulaşabilmektedir. Son yıllarda bölgesel 

yayın yapan TV kanallarının kurulmasıyla birlikte, hedef kitleye yönelik 

reklamcılıkta da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Televizyon, mal ve hizmet 

hakkındaki bilgileri çarpıcı görüntüler eşliğinde verebilmekte, bu nedenle ürün 

hakkında bir imaj yaratabilmektedir (Taş ve Şahım, 1996: 53).  

Kadın tüketicilerin giyim eşyası satın alma davranışında reklamların etkisi 

üzerine yapılan bir araştırmada, araştırmaya katılan kadın tüketicilerin en çok TV 

reklamlarından etkilendikleri ortaya çıkmıştır. Bunu sırasıyla gazete reklamları, dergi 

reklamları, reklam panoları, broşür ve afişler, kataloglar ve vitrinler izlemiştir. 

Tüketiciler satın alma davranışı sırasında marka tercihinde bulunurken, ürünü değil 

marka imajını satın almaktadır (Ağaç ve Gürşahbaz; 2009: 146). Televizyon 

reklamlarının imaj yaratıcı etkisi göz önüne alındığında, tüketici davranışları 

üzerindeki etkisi açıkça görülmektedir. Yine Amerika'da yapılan bir araştırmada 

araştırma konusu grubun %70'i TV reklamlarının duyguları üzerinde etkili olduğunu 

belirtmiş, yazılı basın %20 ile ikinci sırayı alırken, %4 lük bölüm internet 

reklamlarından etkilendiklerini ifade etmiştir. Geriye kalan % 6 ise diğer medya 

türlerini duyguları üzerinde etkili bulmuştur (Sashikala,  2007: 55).  

Tüketici satın alma davranışları üzerinde kayda değer bir etkiye sahip olan 

televizyonun avantaj ve dezavantajları şöyle sıralanabilir:  
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Avantajları  

- Televizyon reklamlarının geniş kitlelere seslenebilme özelliği vardır, reklam 

verenler mal ya da hizmetlerini daha geniş kitlelere sunmak amacıyla televizyon 

kullanmayı tercih ederler.  

- Televizyonun ses, görüntü, hareket ve renk gibi ayrıcalıklı özellikleri, 

sayısız ölçüde özgün ve fantastik görünümlü reklam filmlerinin oluşturulmasına 

olanak sağlamıştır (Barokas, 1994: 36).  

- TV reklamlarının bir diğer avantajı da izleyicilerde reklamı yayınlanan 

kuruma ya da markaya yönelik yarattığı saygınlıktır. Televizyon pahalı bir reklam 

mecrasıdır, bunun farkında olan izleyiciler  televizyonda reklam yapan firmaları daha 

prestijli firmalar olarak algılamaktadır.  

- Televizyonun bir reklam ortamı olarak sosyal üstünlüğü bulunmaktadır. 

Birçok insan için televizyon kişilerin sosyal çevrelerine açılan bir penceredir. 

- Televizyon bir reklam ortamı olarak reklam verenlere televizyon 

kanallarına, programlara ve yayın saatlerine göre seçim yapma şansı sunmakta, 

böylelikle reklam verenler açısından farklı hedef kitlelere ulaşma şansı doğmaktadır. 

Her bir televizyon programının kendine özgü hedef kitlesi bulunmaktadır, örneğin bir 

çizgi film ile tartışma programının seslendiği izleyici kitleleri farklıdır (Elden, 2009: 

229). Çocuklara yönelik giysi ya da oyuncak reklamı yapacak bir firmanın reklamını 

çizgi film kuşağında yayınlama hakkının olması firma açısından bir avantajdır.  

-  Kısa aralıklarla izleyiciye ulaştırılan mesajların akılda kalma süresi 

artmaktadır. Hatırlama veya bellekte yer etme niteliği reklamın çarpıcılığı, iyi 

hazırlanması ve sık sık yayınlanmasıyla artırılabilir (Altunbaş, 2003: 203). Sık 

yayınlanma sonucu ezberlenen reklamlar tüketiciyi etkileyip satın alma davranışı 

oluşturabilir.  
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 Dezavantajları  

- Televizyon reklamı,  hedef kişi başına maliyet düşük olmasına karşın, 

yapım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle pahalı bir reklam medyasıdır.  

- Televizyonda yayınlanan mesajın kalıcılığı ve etkisi kısa aralıklarla 

tüketicilere ulaştırılmalıdır. Bu da firmalara ek bir maliyet getirirken, başarı ancak 

reklamın sıkça yayınlanmasına bağlıdır (Taş ve Şahım, 1996: 53).  

- İzleyiciler bazen reklamları, izledikleri programı bölüp kesintiye uğratan 

yayınlar olarak görmektedir. Buna bağlı olarak TV reklamlarının bir dezavantajı da, 

izleyicilerin reklamlar başladığında kanal değiştirmesi ya da başka bir şeyle meşgul 

olmaya başlamasıdır.  

- Reklamların bellekte kalıcılık süresi basılı reklamlara oranla daha kısadır. 

Ancak bu dezavantaj, kısa aralıklarla izleyiciye ulaştırılan mesajlar sayesinde ortadan 

kaldırılabilmektedir (Elden, 2009: 230).  

- Televizyonda reklam mesajının ömrü kısadır. Film uzunluğu çok kısa 

olduğundan yayınlanır ve biter. Bu nedenle mesajın çok sık tekrarlanması gerekir ve 

tekrar da tüketicileri sıkabilir ya da tahrik edebilir. Bazen marka ismi anlamsız hale 

dönüşebilir (Yalçın, 1995: 198).  

   

1.5.1.3  Gazete  

Okuyucular, gazeteleri piyasadaki en aktüel medya olarak görme 

eğilimindedirler, okuyucu gözünde güvenilirdir. Piyasaya yeni ürün sürüldüğünde 

genellikle medya planında gazetelere de yer verilir. Reklamlar için yüksek kaliteli 

basım teknikleri uygulanması ve reklamı kesip saklayabilme imkanı gazetelerin 

özelliklerindendir (Erol, 2006: 115). Gazetelerin her zaman bir "şimdi" niteliği 

taşıdığı düşünülmektedir. Bu nitelik, reklam verenler bir şeyin reklamını derhal 

yapmak istediklerinde önemlidir (Sissors ve Baron,  2008: 271).  

Reklamlar için önemli bir nokta da gazetede konuldukları yerdir. Gazetede 

haberlerin bulunduğu sayfada onların arasına konulan bir ilan veya reklam, diğer 



 

 

32

32

sayfadakilerden daha çok göze çarpar. Ayrıca sağdaki sayfaların, soldakilere oranla 

daha çok okunduğu kabul edilmektedir. Bir gazete reklamı için makale sayfaları en 

iyi yerdir. Temizlik maddeleri reklamı için kadın sayfası, otomobil reklamları içinse 

haber sayfaları daha uygundur (Casson, 2001: 46).  

 

Avantajları  

- Gazete geniş bir tüketici kitlesince kabul görür. Hemen hemen bütün evlere 

girmektedir. Ayrıca girdiği her evde de kadın, erkek, çocuk, her yaştan  her sınıftan 

insanın elinden geçer (Kalafat, 1994: 30). Gazetenin toplum gözünde gerçekleri 

yazan habercilik kimliği ona toplum tarafından bir güvenilirlik kazandırmıştır. 

Amerika'da yapılan bir araştırmada gazete, diğer altı medya arasında en çok inanılan 

ve güvenilen medya seçilmiştir (Nylen, 1993: 341).  

- Gazeteler coğrafi olarak esnektirler, bir medya planında ulusal, bölgesel ve 

yerel olarak kullanılabilirler. Bir üreticinin pazarları geniş bir alana dağılmış olsa da, 

yerel gazeteleri kullanarak onlara ulaşmak mümkündür (Sissors ve Baron, 2008: 

271). Örneğin Amerika'da, siyah nüfusun fazlaca olduğu bölgelerde siyahlar için 

gazeteler, Latin populasyonun yüksek olduğu bölgelerde İspanyolca dilinde 

gazeteler,  katolik vatandaşlar için katolik gazeteleri (Nylen, 1993: 335) belli bir 

hedef kitleye uygun gazete bölümlendirmesine örnek teşkil edebilir.  

- Gazeteler çoğunlukla karşılaştırmalı alışveriş yapan tüketiciler için katalog 

hizmeti verir. Pek çok tüketici alışverişe gitmeden önce günlük gazeteleri inceler. 

Hatta bazı okurlar reklamları keser ve yanlarında hatırlatıcı olarak getirirler (Sissors, 

Baron, 2008: 271).  

- Yıllar boyunca, pek çok reklam veren için gazeteler, en düşük maliyette en 

iyi sonucu vermişlerdir. Küçük bir reklam bile bir reklam veren için dikkat çekici 

sonuçlar doğurabilir.  

- Gazetelerde reklam vermek için süre kısıtlaması yoktur ve bir reklamı bir 

günlük vermek üzere bile değiştirebilme ve yenileyebilme imkanı vardır (Ramacitti, 

1996: 78). Gazete reklamları çabuk hazırlanıp  hedef kitleye bir gün içinde ulaşabilir. 

Günlerin önemli olduğu durumlarda gazete etkin bir medyadır (Yalçın, 1995: 202).  
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- Okuyuculardan gelen reklama hızlı yanıt verme süresi, mesajın etkililiğinin 

derhal test edilmesine olanak sağlar. Okuyucular reklamlara en çok aynı gün, bazen 

de reklamın yayınlanmasından sonraki bir kaç gün içinde reaksiyon gösterirler. 

(Smith, 1994: 102). Okuyuculardan gelen yanıtlar reklam verenin mesajında ne kadar 

etkili olabildiğini sınamasına sebep olabilmektedir.  

- Gazetelerde belirli sayfaların belirli konulara ayrılması nedeni ile kitleye 

uygun sayfalarda reklam verilebilir. Böylece hedef kitleye ulaşmak kolaydır (Yalçın, 

1995: 202).  

   

Dezavantajları  

- Gazetelerdeki reklamların okunması ilk önce ücret ödenerek gazetenin satın 

alınmasına bağlıdır. Bu nedenle gazetelere verilecek reklamlar her zaman hedef 

kitleye ulaşamayabilir (Kasım, 1996: 30).  

- Gazeteler, duygulara hitap eden ve bir imajı vurgulayan mesajları iletmekte 

başarılı değillerdir. Bir TV reklamının hareketliliği, müziği ve renkleri ile etkin bir 

şekilde rekabet etmeleri olanaksızdır.  

- Gazetelerin grafik ve baskı kalitesi oldukça zayıftır. Bütün prodüksiyon 

sistemleri, kalite yerine hız üzerine kurulmuştur. Görsel sunuş gerektiren bir reklam 

mesajı vermek isteniyorsa, gazeteler pek iyi bir seçim değildir (Ramacitti, 1996: 81).  

- Gazeteler iş adamlarınca acele içinde çabukça okunurlar, diğer yandan 

emekliler ve zamanı bol olanlar gazeteleriyle saatler geçirebilirler. Okuyucunun 

gazeteyi nasıl okuduğunu bilmek önemlidir (Smith, 1994: 103). Detaylarla dolu 

gazete reklamları bazen vakit darlığı olanlar tarafından dikkate alınmayıp gözden 

kaçabilir.  

- Gazetelerin birinci görevi enformasyon iletme olması nedeniyle gazete 

okurları genelde ilgi alanları doğrultusundaki yazıları okumak ve bilgi edinmek için 

gazete satın almaktadırlar. Reklamlar, sayfalardaki editoryal içerik ve diğer 

reklamlarla rekabet etmek durumunda kalabilmektedir (Elden, 2009: 238). 
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1.5.1.4 Dergi  

Dergicilik sektörü çeşitli malların tanıtımı için uygun iş kolu olarak 

algılandığından reklamcılık sektörünün önem verdiği bir alan konumuna gelmiştir. 

Reklam pastasından pay alma kaygısı, dergileri belli konularda uzmanlaşmaya 

yöneltmiştir. Dergi, kitapla gazete arasında geniş bir boşluğu doldurmaktadır;  kitap 

uzun soluklu bir okumayı gerektirmekte, gazete ise hem kısa sürede hazırlanmakta 

hem de kısa sürede tüketilmektedir (Yapar, 1999: 7). Dergiler değişik periyotlarda 

haftalık, 15 günlük, 3 aylık ve yıllık olarak yayınlanmaktadır (Taş ve Şahım, 1996: 

51).  

Dergiler genelde uzun ömürlüdür, uzun ömrün etkisi reklam verenin mevcut 

kampanyası resmi olarak sona erdikten çok sonra bile erişim sağlamasıdır. 

Reklamlarda tanıtılan ürün artık üretilmese de, reklamın ilk yayınlanmasından yıllar 

sonra okuyan bir kişi üzerindeki etki uzun dönemler boyunca marka farkındalığı 

yaratır (Sissors ve Baron, 2008: 277).  

Dergi reklamlarına konulan resimler, tüketicilerin dikkatini çekmesi beklenen 

en temel unsurdur. Resim ne kadar büyükse o kadar iyidir ve reklam o kadar çok 

dikkat çeker. Görsel öğe kullanan reklamlardaki görsel öğenin, reklamın 2/3 ' ünü 

kaplaması en iyi sonucu vermektedir (Pieters ve Wedel, 2004: 36).    

 

 Avantajları  

- Değişik sayfa boyutlarında yayınlanan dergilerin baskı kalitesi gazetelere 

göre daha iyidir, çoğu sayfaları renklidir ve reklam ölçüsü birimi genellikle duble 

sayfa, tam sayfa yada yarım sayfa şeklindedir. Dergilerin içerikleri, belirli konularda 

ağırlıklı olması nedeniyle okuyucu kitlesi de bellidir. Bu özelliğinden dolayı reklam 

medyası olarak dergilerin üstünlüğü vardır  (Taş ve Şahım, 1996: 51).  

- Reklamcılar dergiler sayesinde belli bir hedef kitleye kolaylıkla 

ulaşabilirler. Elele veya Cosmopolitan dergileri kadın okuyuculara seslenirken, 

Esquire dergisi erkek okuyucular içindir. Birçok dergi, belirli ilgi gruplarına hizmet 

ederler; balıkçılar, opera tutkunları, yeni ebeveynler, bilgisayar meraklıları gibi. Bazı 
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dergilerin dünyanın değişik yerlerindeki benzer ilgi alanlarına sahip tüketicilere 

ulaşan uluslararası yayınları da vardır. Örneğin, "PC magazine" adlı dergi Avrupa ve 

Japonya'da yayınlanmaktadır (Perreault,Mc Carthy ve Jerome, 2000: 462).  

- Dergilerin ömrü daha uzundur ve genellikle başvuru kaynağı olarak 

saklanırlar. Eğer okuyucu reklamı, dergiyi ilk okumasında kaçırmışsa daha sonraki 

okumalarında yakalayabilir.  

- Dergiler, daha varlıklı bir okuyucu kitlesine ulaşır. Bu, dergi okuyucularının 

tümünün zengin olduğu anlamına gelmez fakat genel ortalamanın üzerinde geliri 

olanlarca okunduğunu gösterir (Tolungüç, 1999: 141).  

- Yüksek kalitede kağıt ve renk baskıları kullanan dergiler reklamların estetik 

anlamda güzel görünmesini sağlar, reklamı yapılan ürünün yada markanın prestij 

kazanmasına yardım etmektedir (Elden, 2009: 241).  

 

Dezavantajları  

- Dergi reklamcılığı konusunda bir dezavantaj, dergi okuyucularının büyük 

bir çoğunluğunun kendi ilgi veya uzmanlık alanlarında belli görüşleri olan ve 

reklamla etkilemesi oldukça zor kişiler olmasıdır (Mayer, 2004: 158).  

- Maliyetler TV kadar olmasa bile oldukça yüksek tutarlara ulaşabilir 

(Tolungüç, 1999: 143). Basılı reklam ortamları içinde en pahalı reklam ortamı 

dergilerdir. Gazetelerin aksine spesifik bir hedef kitleye seslenen dergiler, geniş bir 

kitleye ulaşmada etkili bir ortam değildir (Elden, 2009: 243). 

- Yayın periyotlarının uzaması, güncel reklam mesajının yayınlanmasına 

engel oluşturmaktadır (Taş ve Şahım, 1996: 51). Uzun zaman aralıkları ile 

yayınlandıkları için önceden bağlantılarının yapılması gerekir. Ani değişiklikler 

yapılamaz ve kısa süreli kampanyalar için uygun değildir (Yalçın, 1995: 203).  

- Reklam yığılması da dergilerin reklam ortamı olarak dezavantajlarından 

biridir. Özellikle dergilerin ilk sayfalarında üst üste yığılmış reklamlar hedef kitlenin 

dikkatini çekmeyecek, hatta dergi okurları tarafından okunmadan geçilecektir (Elden, 

2009: 243).  
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- Dergiler belirli hedef kitleleri yakalamaları açısından önemli bir konuma 

sahiptirler ancak geniş hedef kitlelere ulaşmak için tek başlarına yeterli 

olmamaktadırlar. Geniş kitlelere dergi aracılığıyla ulaşılmak isteniyorsa birden çok 

dergiden yararlanılmalıdır ki, bu da medya satın alma maliyetlerini yükseltmektedir 

(Çallı, 2007: 34).  

   

1.5.1.5 Posta Reklam Araçları ( Doğrudan Postalama)  

Seçilen hedef kitledeki kişilere yazılmış ya da basılmış reklam 

malzemelerinin posta yoluyla ulaştırılmasıdır. Bunlar; mektup, broşür, katalog, 

kitapçık, bülten gibi benzer ürünlerdir. Doğrudan postalama sisteminde amaç hedef 

kitleye ürün ya da hizmet hakkında geniş bilgi vermektir. Bu sistemde hedef kitleye 

ulaşmak kolaydır, ayrıca hedef kitlenin sosyal ve ekonomik yapılarına göre tanıtım 

yapmak, bölgesel şartlara uygun seçenekler sunmak olasıdır. (Taş ve Şahım, 1996: 

55). Özellikle bu yöntemin çok yoğun olarak kullanıldığı Amerika'da bu iş için 

harcanan paranın yıllık 1 milyar dolardan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Bu 

yöntemi kullananların daha çok küçük ve orta boy işletmeler oldukları 

görülmektedir  (Tolungüç, 1999: 132).  

 

Avantajları  

- Bu yöntemle diğer hiç bir medyada olamayacağı kadar mesajın 

kişiselleştirilebilmesi olanağı vardır. Mesajın şahsen kişinin yalnızca kendisine 

sunulan bir hizmet olduğu görüntüsü yaratılarak bir anlamda onurlandırılması 

mümkündür.  

- Diğer medyalarda olduğu gibi başka reklamlarla bir rekabet söz konusu 

değildir. Eğer alıcının zarfı açması sağlanabilirse, yalnızca bu reklamla baş başa 

kalması da sağlanmış olur.  

- Bu yöntemle yapılacak reklamın tasarımını sınırlandıracak çok az etken söz 

konusudur, doğrudan adrese postalama yöntemi ile çok daha çeşitli ve esnek yapıda 

tasarımlar gerçekleştirmek mümkündür (Tolungüç, 1999: 135).  
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- Bekleme süresi en aza inmektedir, hedef kitleye çok kısa bir sürede 

ulaşmaktadır, hazırlık süresi ile birlikte geçecek tüm süre postadaki zamanla 

orantılıdır. Ayrıca mesajın defalarca okunması ve akılda kalıcılığı da yüksektir (Taş 

ve Şahım, 1996: 55).  

- Doğrudan postalamanın en büyük avantajı bir ürün ya da hizmetin hedef 

kitlesine direkt olarak ulaşmayı mümkün kılmasıdır. Mesajların gereksiz kişilere 

ulaşması engellenmekte ve böylece etkililiği artmaktadır. Ayrıca hedef kitleden gelen 

geribildirimin ne olduğunun tespiti doğrudan postalama ile rahatlıkla 

yapılabilmektedir (Elden, 2009: 250).  

   

Dezavantajları  

- Kişi başına maliyet, gönderilecek malzemenin kalitesi ile doğru orantılıdır, 

ayrıca ürünün postayla gönderilmesi gerektiği durumda maliyet yükselmektedir. 

Dünyada yaygın bir kullanım alanına sahip olan olan yöntem, ülkemizde henüz bu 

noktaya ulaşamamıştır (Taş ve Şahım, 1996: 55).  

- Bazen tüketiciler posta kutularına gelen bu materyallerden rahatsız 

olabilmekte, okumadan çöpe atabilmektedirler. Bu da hem boşa harcana para, hem 

de zedelenen firma imajı anlamına gelir.  

- Potansiyel müşterilerin adreslerinin belirlenmesinde zorluklar yaşanabilir. 

Doğrudan posta yoluyla reklamda kullanılan araçlar geniş bir kitleye ulaşabilir; 

ancak okunmadan atılan broşürler, postada kaybolan mektuplar, dağıtımı sağlıklı 

olarak gerçekleşmeyen katalog ve kuponlar hedef kitleye etkili ulaşımı 

zorlaştırmaktadır.  

- Hedef kitle için bir veritabanı oluşturulmalıdır; ancak veritabanı 

oluşturulurken kullanılan bilgiler tüketicideki değişimlere oranla sürekli güncel 

tutulmalıdır (Çallı, 2007: 37).  
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1.5.1.6 Açık Hava Reklam Araçları  

Açıkhava reklamcılığı adından da anlaşılacağı gibi kapalı mekânlar dışında 

kalan reklamları kapsar. Reklamcılığın en eski araçlarından biridir. Dağlara taşlara 

yazılan yazılar, küçük bir esnafın dükkanının üzerine adını yazan tabela koyup gelip 

geçenin dükkanına gelmesini sağlaması gibi bir başlangıçtan başlayarak; açık hava 

reklamcılığı, gelişmiş ülkelerde gördüğümüz büyük boy duvar panoları, 

gökdelenlerin üzerinde yükselen ışıklı dönen kürelere kadar gelişen teknolojiye 

paralel bir gelişme göstermiştir (İnuğur, 1987: 44). Türkiye’deki açık hava reklam 

ortamlarını şöyle sıralayabiliriz; yol panoları, duvar ve çatı reklamları, otobüs, tren, 

vapur gibi toplu taşıma araçlarının iç ve dışlarına konan reklamlar; standlarda, toplu 

taşıma araçlarının duraklarında, iskele, istasyon ve havaalanı gibi mekanlarda yer 

alan reklamlar ile afiş-panolar (Doğan, 2006: 32), pankartlar, tabelalar, döviz ve 

bilboardlar. Geçmişi Antik Yunan ve Mısır uygarlıklarına kadar giden açık hava 

reklamcılığı, hedef kitleyi dışarıda bulunduğu zamanlarda yakalamak ve reklam 

mesajı ile buluşturmak mantığında işlemektedir (Elden, 2009: 250).  

 

Avantajları  

- Satış merkezleri çevresine yerleştirilen açık hava reklamları alış verişe 

çıkmış ya da bir yerden başka bir yere giden tüketiciyi bir malı satın alması için ikna 

edebilir ve malın satış şansını artırabilir. Ancak açık hava reklamlarının yerleri ve 

sunuş biçimi bunların etkisini artırmada büyük rol oynar (Doğan, 2006: 32).  

- Açık hava reklam ortamları tüketiciyi gün içinde her an ve saatte yakalama 

özelliğine sahiptir. Reklam mesajının güçlü görsel öğeler ve kısa, akılda kalıcı 

metinlerle aktarılması nedeniyle sunulan mesajın hedef kitle tarafından algılanması 

daha kolay olmaktadır.  

- Açıkhava reklam ortamlarının kullanımı maliyet açısından da avantajlar 

taşımaktadır. Zira bu ortamlar aracılığıyla düşük maliyetle çok sayıda kişiye 

defalarca ulaşmak mümkün olmaktadır.  
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- Bir reklam panosunun üretiminde ve montajında kullanılan malzemeler 

(alüminyum, kablo, vida, matkap ve kaynak aletleri, iş makineleri vs) sayesinde 

birçok sektör de açık hava reklamcılığından kazanç sağlamaktadır (Elden, 2009: 252-

258). 

 

Dezavantajları  

- Açık hava reklamcılığında yapım giderlerine ek olarak  belediye, karayolları 

veya özel kişilerle yapılacak sözleşmeler çerçevesinde belirlenen malzemenin 

konulacak olduğu yerin kira veya satın alma maliyeti vardır.  

- Eğer diğer rakip reklamlardan ayrı konumlanmışlarsa, mesajların 

algılanması artar.  Kullanılacak malzeme ve mesajların çevredeki reklamlar arasında 

kaybolmayacak özellikler taşıması gerekir, aksi halde reklamın etkisi kalmaz 

(Göksel, 1993: 68).  

- Gündelik koşuşturma arasında kimi zamanlar kişilerin açık hava 

reklamlarını görmeden yollarına devam edebilmeleri; açık hava reklamlarının mesaj 

etkililiğini ölçmede karşılaşılan güçlükler; yağmur, aşırı sıcak vb nedenlerle 

reklamların fiziksel olarak zarar görebilmeleri; açık hava reklamlarının görsel 

kirliliğe neden olduğu yönündeki eleştiriler olası dezavantajlar arasında 

sayılabilmektedir (Elden, 2009: 258).  

  

1.5.1.7 İnternet  

Reklamın internet ortamında kullanılmasıyla işletmeler oldukça düşük reklam 

bütçeleriyle, çok büyük bir müşteri kitlesine ulaşabilme imkanı yakalamışlardır. 

Milyonlarca insanın buluştuğu, bilgi alışverişinde bulunduğu bu ortamda şirketler, 

ticari mesajlar vermek ve  mal ve hizmetlerinin varlığını  ve özelliğini duyurmak 

amacıyla  ilanlar vererek ve benzeri çalışmalarla internette alışverişin temellerini  

atmışlardır (Kırçova, 1999: 130). Amerika her yıl internet üzerinden (online) 

reklamcılığa 200 milyar dolardan fazla harcama yapmakta ve bu da tüketicinin 

reklam verenin web sitesini ziyaret etmesine, ticari mağazasından ya da internet 
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üzerinden alışveriş yapmasına  etki etmektedir (Fulgoni ve Mörn, 2009: 134-142). 

ABD’de 1998 yılında 250 web sitesine yönelik yapılan bir araştırmada firmaların 

birçoğunun web sitesine sahip olmalarının nedenlerinin başında reklam gelmektedir. 

Araştırmaya katılan firmaların %71’i web sitesini reklam amaçlı kullanmaktadır. 

İnternetle yapılan reklamlar sayesinde müşterilerle bire bir iletişim kurma imkanı da 

sağlanmaktadır. Ayrıca internet, marka ve firma imajı, marka bilinirliği, doğrudan 

tepki ve bilgi verme yönleri itibariyle geleneksel medya araçlarına nazaran daha iyi 

konumdadır. Gelecekle ilişkili olarak internet üzerinden yapılacak reklamlar sadece 

ulusal değil, aynı zamanda uluslararası pazarlara ulaşmayı sağlayabilecek etkili bir  

mecradır (Gülmez, 2000: 186).  

Türkiye’de 15-49 yaş grubundaki tüketicilerin internet ortamında “arama” ile 

olan ilişkilerini, kullanım amaçlarını, davranış biçimlerini sorgulamak amacıyla 

 gerçekleştirilen bir online araştırmada; google,  yahoo gibi arama motorlarının 

kullanım nedeninin öncelikle ürünler ve hizmetlerle ilgili bilgi edinmek olduğu, 

erkeklerin teknoloji, spor ve otomotiv, 15-24 yaş grubunun oyun, etkinlik, sosyal 

network ve eğlence;  kadınların ise etkinlik, uzman tavsiyeleri, kozmetik ve sağlık 

konularında araştırma yaptıkları, tüketicilerin yarısından fazlasının arama motorunda 

karşılaştıkları reklamlara tıkladıkları ve üçte birinin girdikleri siteden ürün aldıkları 

ortaya çıkmıştır (İnteraktif Pazarlama Dergisi, 2009: 18-19).  

İşletmelerin internet üzerinde reklam faaliyetleri kapsamında kullandıkları 

yöntemleri başlıca kısa açıklamalarıyla şöyle sıralayabiliriz:  

Banner Reklamları (Bant Reklamları) :  İnternet reklamcılığı alanında en eski 

ve en yaygın reklam uygulaması olan banner reklamlar; statik olarak web sayfasının 

altında ve üstünde yer alan, çoğunlukla dikdörtgen biçimli reklam bantlarıdır. Bu 

bantların üzerine tıklanınca reklamın tamamını ekrana getirmekte ya da okuru reklam 

verenin web sayfasına ulaştırmaktadır (Elden,2009:264). Banner reklamları web 

sayfasının küçük bir bölümü olarak kabul edilir, reklam metni yok denecek kadar az 

kullanılır, tüketicinin dikkatini çekecek animasyonlar kullanılır, tüketicinin reklama 

ulaştığı zaman elde edeceği bir ödül kazanmak ya da indirimden yararlanmak gibi bir 

yarar belirtilir (Gün, 1999: 49).  
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Fırlayan (Pop-up) Kutular: Kullanıcıların internet üzerinde gezinirken 

karşılarına çıkan, küçük reklam kutucuklarıdır. Kullanıcılar tarafından çoğunlukla 

rahatsız edici bulunmaktadır (Elden, 2009: 265).  

Reklam Aracı Olarak Web: Web sitelerinin reklam aracı olarak kullanılması, 

çeşitli kurumların sahip oldukları web siteleri aracılığıyla  kurumsal ve ürünsel bazda 

tanıtımlarını yapmalarını ve hedef kitleleriyle çift yönlü iletişim kurmalarını ifade 

etmektedir.  

Rich Media:  Multimedya olarak da adlandırılan tam sayfa reklamlardır. 

İnternette siteler arasında gezerken kişilerin karşısına çıkan bu reklamlar, web sayfası 

yüklenirken veya bir sayfadan diğerine geçerken çok kısa sürelerde görünmektedir.  

Profil Reklam: Yalnızca belirlenen hedef kitleye gösterilen reklamlardır. 

Ulaşılmak istenen hedef kitlenin belirlenen demografik, psikolojik ve sosyo-kültürel 

özelliklere göre, tüketicilerin ziyaret ettikleri sitelerde reklamla karşılaşması 

sağlanmaktadır (Elden, 2009: 266).  

Elektronik Posta Reklamları: E-posta reklamcılığı, tüketici adreslerinin çeşitli 

kaynaklardan toplanıp pazara sunulan mal ve hizmetlerle ilgili çeşitli bilgilerin 

gönderilmesi temeline dayanmaktadır. Kısa, öz ve açıklayıcı mesajları hedef kitlenin 

posta kutusuna gönderen işletme, mesajın içinde kendi sitesine bir bağlantı (link) 

verebilir. Gönderilen mesajların kısa tutulması, konu ile ilgili bir başlık kullanmak, 

mesaj içerisinde yeterli derecede bilgi vermek, göz önüne alınması gereken ilkelerdir 

(Kırçova, 1999: 134).  

Son dönemde  Amerika'da "davranışsal hedef kitle" denen bir olgu oluşmaya 

başlamıştır. Buna göre reklamcılar, tüketicilerin internet üzerinden ziyaret ettiği web 

sitelerini ve google üzerinden yaptıkları aramaları, onların web tarayıcılarına 

kendilerinden habersizce yerleştirdiği bir takım materyallar (cookies) sayesinde 

öğrenmekte ve onların ne ile ilgilendiğini anlamaya çalışmaktadır (Bohi, 2010: 10).  

İnternet reklamcılığının avantaj ve dezavantajları şöyle sıralanabilir;  
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Avantajları  

- İnternet aracılığıyla reklam mesajlarına anında geri bildirim alabilmek 

mümkün olmaktadır. Böylelikle firmalar tüketicilerin tepkilerinin ne olduğunu hızla 

anlayabilmekte, gerekli değişiklikleri anında yapabilmektedirler.  

- İnternet, çoklu medya uygulamaları için destek sağlamakta; resimlerin, 

metinlerin, seslerin ve hareketli görüntülerin aktarımına olanak tanımaktadır. Bir 

anlamda internet; gazete, televizyon, radyo ve derginin olanaklarını içinde 

barındırabilmektedir  

- Maliyeti oldukça düşüktür, diğer reklam ortamları ile karşılaştırıldığında 

oldukça ucuz olarak değerlendirilebilmektedir.  

- İnternet üzerinden gerçekleştirilen reklamlar ile geniş bir coğrafyaya erişim 

mümkün olmaktadır. Ayrıca internet, spesifik hedef kitlelere de ulaşma olanağı 

tanımaktadır (Elden, 2009: 270).  

 

Dezavantajları  

- Hacker adı verilen bilgisayar korsanlarının servis sağlayıcılara, şirket  

bilgisayarlarına ve kişisel kullanıcılara müdahalesi nedeniyle internet üzerinden 

dağıtılan bilgiler üzerinde tam anlamıyla bir denetim sağlamak mümkün 

olmamaktadır (Kırçova, 1999: 151).  

- Yeni teknoloji, uygulama ve risk taşıyan her türlü gelişmeye karşı isteksiz 

davranma eğilimi gösteren işletmelerin karşılaştıkları sorunlardan birisi de 

uygulamada isteksiz davranmaları ya da sabırsız davranıp sonuç elde etmeden 

uygulamadan vazgeçme eğiliminde olmalarıdır (Kırçova, 1999: 52).  

- İnternet reklamcılığı sadece internet üzerinden alışveriş yapan veya 

bilgisayar meraklısı olan küçük bir kitleye seslenir. İnternete erişim düşük 

olduğunda, internet reklamcılığı tercih edilmeyebilir (Ammani, 2009: 66).  

- Bazı tüketiciler internet üzerinden gönderilen reklamları sıkıcı ve ısrarcı 

bulmakta ve buna karşı  tepki göstermektedirler. Kendilerinin izni olmadan yollanan 
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e- postalar, internet üzerinde gezinirken sık sık karşılarına çıkan pop-up ve banner 

kutucukları bazen tüketici açısından bunaltıcı görülebilmektedir.  

   

1.6  REKLAMDA HEDEF KİTLE  

Reklamı genellikle belirli bir grubu hedefleyerek, ürünlerin satışını sağlamak 

için tasarlanmış ve bedeli ödenmiş bir duyuru gibi tanımlamak mümkündür. Amacı, 

hedeflenen tüketici gruplarına ürünlerin kullanımının tanıtımını yaparak onları satın 

almaya ikna etmektir. İletişim çalışmasının yöneltildiği noktada reklam hedefleri, 

hedef kitle düşünce ve davranışına göre planlanır (Yayınoğlu ve Sayımer, 2007: 

311). Hedef kitle, reklamın etkileyebileceği kişi topluluğu olarak tanımlanmaktadır 

ve hedef kitlenin belirlenmesi, gerçekleştirilecek reklam kampanyası ile tüm akçasal 

ve kaynak kullanımıyla ilgili sorunların giderilmesini, reklam iletişiminde 

kullanılacak kitle iletişim araç ve tekniklerinin saptanmasını ve son olarak reklam 

iletisinin etkin biçimde düzenlenmesini beraberinde getirecektir. Yanlış kişilere ya da 

gruplara yanlış iletilerin gönderilmesi zaman, para ve çaba yitimine yol açacağından, 

reklam kampanyasında atılacak ilk adım hedef kitlenin tanımlanmasıdır. Reklam 

iletişimini biçimlendiren temel hatta en önemli öğe olan hedef kitlenin beğenisi, istek 

ve gereksinimleri doğrultusunda ürün ya da hizmetler pazara sunulur ve yine bunlar 

hedef kitle/tüketici için birbiriyle rekabete girerler. Bu nedenle, reklam ortamından 

başarılı biçimde çıkabilmek, hedef kitleyi iyi tanımak ve reklam iletisini bu 

tanımlama çerçevesinde oluşturmakla sağlanır.  

Hedef kitle, reklam iletisinin aktarımı sonucunda, ürünü satın alması 

doğrultusunda etkilenmesi amaçlanan kişi ya da gruplardır (Küçükerdoğan, 1999: 

328). Reklamcılar hedef kitleleri ile ilgili ne kadar çok bilgiye sahip olurlarsa, onlara 

ürünlerini almaya ikna etmekte o kadar inandırıcı olurlar. Potansiyel tüketicilerin 

istekleri, korkuları, kıskançlıkları, onları neyin motive ettiği, nasıl düşündükleri ve ne 

zaman harekete geçeceklerinin bilinmesi, reklamcıların mesajlarını daha etkili 

şekilde verebilmesini sağlar (Day, 1999: 21).  

Hedef kitlenin belirlenmesi konusunda birçok farklı değişken 

kullanılmaktadır. Reklam kampanyalarında tüketicinin bağlı olduğu yaş ve yaş grubu 
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dikkate alınmalıdır. 15-20 yaş grubunda yer alan bir tüketici; giyim, plak, dergi gibi 

ürünleri tercih ederken modayı takip etmeye çalışır. Hedef kitlenin belirlenmesinde 

cinsiyet de dikkate alınması gereken bir diğer faktördür. Örneğin, erkekler ile 

kadınların gösterdikleri satın alma davranışları ile talep ettikleri ürünler birbirinden 

farklıdır. Araba alımında erkekler için arabanın teknik özellikleri; kadınlar için ise 

arabanın rengi, güvenliği ve konforu gibi özellikleri satın alma davranışında etkili 

olabilir (Yaylacı, 1999: 134). Reklamcı, iletilecek mesajları hazırlarken hedef 

kitlenin kültür yapısını göz önünde bulundurarak reklam kampanyası hazırlamalıdır, 

örneğin toplumsal ahlakın oldukça önemli olduğu Türkiye'de, Lee Cooper reklamı 

sansüre maruz kalmıştır (Göksel, 1993: 51). Reklam iletisi kurgulanırken, hedef 

kitlenin ekonomik durumu  genellikle eğitim durumu ve uğraşıyla koşut biçimde ele 

alınır. Çünkü iyi bir uğraşı olanın gelir düzeyinin de o derece iyi olacağı varsayılır. 

Bu durumdaki bireyler daha çok ürünün niteliğin önemser ve onlar için ürünün ederi 

niteliğinden sonra düşünülecek bir özelliktir (Küçükerdoğan, 1999: 333). Örneğin, 

üst düzey gelir grubuna hitap eden 5 yıldızlı otel reklamlarında daha çok hizmetin 

elitliğinden, alınacak haz ve zevkten bahsedilerek tüketici etkilenmeye çalışılırken, 

alt düzey gelir grubuna hitap eden düşük yıldızlı ya da pansiyon tarzı otel broşür- 

reklamlarında, otelin gecelik fiyatından, indirimlerinden bahsedilerek tüketici motive 

edilmeye çalışılır.  

Her reklam, şirket için maliyet demektir. Reklam etkinliğindeki başarısızlık, 

reklam bütçesinin harcanması demektir. Buradaki "etkinlik", doğru mesajın, doğru 

şekilde doğru kişilere iletilmesidir.  Etkin iletişim sayesinde doğru tüketicilere 

seslenmek, her işletme için zaruridir (Farbey, 1994: 32). Tüketicilerin dünyasında 

yaşam tarzı, yaş ve yaşadıkları bölge gibi bazı faktörler vardır. Bu da bazı ürün ve 

hizmet gruplarının onlar için değerli, diğer bazılarının ise değersiz olmasına sebep 

olur (Ramacitti, 1996: 30). Makyaj malzemeleri reklamları erkek tüketiciler önem 

arz etmezken, çocuklar için de alkol reklamları etkisizdir. Her ürün ve hizmetin 

belirli bir hedef kitlesi vardır. Örneğin, lüks otomobil reklamlarının hedef kitlesi gelir 

düzeyi yüksek tüketicilerken, oyuncak reklamlarının hedef kitlesi çocuklardır.  
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Reklam kampanyalarının yöneltildiği hedef kitlenin doğru bir şekilde 

belirlenebilmesi için, hedef tüketici kitleye ilişkin demografik, ekonomik, sosyo-

psikolojik bir takım faktörlerin irdelenmesi gereklidir (Yaylacı, 1999: 132).  

   

1.7 REKLAM STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI VE MEDYA PLANI  

1.7.1 Reklam Stratejisinin Oluşturulması  

Reklam stratejisi ile temelde amaçlanan, reklama konu olan mal ya da 

hizmetin özellikleri ile hedef tüketicinin istek ve gereksinimlerini buluşturmaktır. 

Reklam stratejisi, belirlenen amaçlara ulaşabilmek için nasıl bir yol izleneceğinin 

saptanması, reklama bir rota çizilmesi demektir (Göksel, Kocabaş ve Elden, 1997: 

174).  

-Mesaj ile ne elde edilmek istenmektedir? (Amaç)  

-Mesajın alıcısı kimdir? (Hedef)  

-İletilecek olan nedir? (Mesajın ana öğesi)  

-Mesaj hangi biçimde sunulmalıdır? (Biçim-Format)  

-Hangi iletişim aracı kullanılmaktadır? (Medya)  

-Alıcı mesajın değişik biçimlerini nasıl yorumlayacaktır?  

Yukarıda belirtilen sorulara verilecek cevapların ışığı altında genel bir reklam 

stratejisi geliştirmenin başlıca aşamaları şöyle sıralanabilir (Erol, 2006: 15).  

   

-  Hedef Kitlenin Belirlenmesi   

Hedef kitlelerin belirlenmesinde pazar bölümlemesine gidilerek, ürünü halen 

kullananlar, karar vericiler, etkileyiciler veya potansiyel alıcılar gibi çeşitli gruplar 

ayrımlanır (Erol, 2006: 15). Hedef kitle belirlenirken, onların demografik, psikolojik 

ve sosyo-kültürel özelliklerinin detaylı bir analizi yapılarak, tüketicilerin karar alma 

süreci ve tüketim davranışlarının nasıl şekillendiğinin belirlenmesi gerekmektedir 

(Elden, 2009: 314).  
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-  Yaratılmak İstenen Tepkinin Saptanması  

İstenen tepkiyi belirlemek; örneğin hedef tüketicinin ürün ve hizmeti satın 

alması için hedefin satın alma sürecinin hangi aşamasında (farkında olma, bilme, 

seçme, tercih etme, inanma, satın alma) olduğunu saptayarak hedefi ona göre 

yönlendirmek gerekmektedir  (Erol, 2006: 15).  

 

-  Gönderilecek Mesajın Düzenlenmesi  

Mesajın seçiminde hedeften istenen tepkiye göre hareket edilmelidir. Mesaj, 

hedefin ilgisini ve dikkatini çekebilecek şekilde hazırlanmalıdır. Mesajın 

oluşturulması birçok sorunun çözümünü gerektirmektedir. Bunlar; ne söylenecek? 

(mesajın içeriği), nasıl söylenecek? (iletinin yapısı), simgesel olarak ifade şekli ya da 

formatı (Erol, 2006: 15), reklamın kaç kez tekrarlanacağı ve reklamın hedefine 

bağlıdır. Sözgelimi, öğrenmeyi pekiştirmek için reklamın çok sayıda tekrarlanması 

gerekirken; bir malın ödeme koşullarını duyurmak için reklamın az sayıda 

tekrarlanması yeterli olabilir  (İslamoğlu, 1999: 511).  

 

-  İletişim Kanallarının Seçimi  

Ulaşılmak istenilen kitlelere sadece bir medya ile ulaşma imkanı varsa sorun 

yok demektir. Eğer birden çok seçenek varsa medya türleri arasında maliyet, etkinlik 

ve verimlilik karşılaştırmalarının yapılması gerekir. Alternatif medyalar arasında 

seçim yapılırken medya kararları için son yıllarda geliştirilmiş bilgisayar programları 

yaygın biçimde kullanılmaktadır. Doğrusal programlama, simülasyon ve yüksek 

deneme teknikleri bunlara örnek gösterilebilir (İslamoğlu, 1999: 511).  

 

-  Geri Beslemenin Gerçekleştirilmesi  

Geri besleme aşaması kaynağın gönderdiği iletinin etkilerinin, algılanışının 

yarattığı sonuç ve tepkilerin araştırılmasıdır (Erol, 2006: 16). Reklam bütçesinin 

olanakları ölçüsünde ve tüketici profilinin araştırılması ile bulunan sonuçlara göre 

radyo, gazete ya da televizyonda yayınlanan reklamın malı lanse etmedeki 
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başarısının ne olduğu, hedefe ulaşmada sağladığı başarı, satışları artırıp artırmadığı, 

olumlu-olumsuz eleştirilerin neler olduğu küçük araştırmalarla saptanır. Bu 

araştırmaların sonuçlarına bakılarak, yapılacak rötuşlarla ilerdeki reklam stratejisinin 

daha başarılı olması sağlanabilecektir (Kazancı, 2006: 321).  

   

1.7.2 Medya Planı  

Reklam araçları ve medya hakkında verilen kararlar, mesajların ulaşacağı 

hedef kitleyi ve reklamın etkinliğini etkilediği için reklam kampanyası sürecinde 

üzerinde dikkatle durulması gereken kararlardır. Ayrıca farklı reklam araçları 

birbirinden farklı tipte mesajlar gerektirdiği için de reklam medyasının seçiminin 

önemini arttırmaktadır. Reklam araçlarının seçiminde temel olarak pazarlama 

yaklaşımını benimsemek, hitap edilecek pazar veya hedef tüketiciden hareket etmek 

gerekmektedir. Ayrıca medya planlaması sürecinde reklamla ulaşılacak amaç,  

ayrılacak bütçe, hedef tüketicilerin özellikleri ve bu özellikler çerçevesinde çeşitli 

reklam araçlarının bu hedeflere ulaşabilme kabiliyeti ve reklam araçlarının özellikleri 

açısından ele alınmalıdır (Mucuk, 2007: 222).  

Medya planlaması, verilmek istenen mesajın tanımlanan hedef kitleye en 

etkin şekilde ulaştırılabilmesi için yürütülen çalışmalar bütünü olarak tanımlanır. 

Medya planlaması, doğru hedef kitleye, doğru kitle iletişim aracı ile ulaşmak ve 

ulaşımın hangi sıklıkta gerçekleştirileceğini hesaplamaktır.  

Bir medya planını genel olarak belirli aşamalarla gerçekleştirilir. Medya 

planının oluşması için öncelikle pazarlama planının oluşması gerekmektedir. 

Pazarlama hedef ve stratejilerini oluşturan pazar koşulları da incelenmelidir. Pazar 

koşulları; ürünün kalitesi, kullanımı, fiyatı, dağıtımı, satış promosyonları, pazarın 

tarihçesi ve rakiplerin durumu gibi bilgileri kapsar. Amaç işletmenin 

yararlanabileceği fırsatları ortaya çıkarmak veya sorunları düzeltmektir. Pazarlama 

planı ortaya çıktıktan sonra medya planlamacısı pazar koşullarını ve hedeflerini 

medya açısından yorumlar ve pazar hedefleri ile aynı doğrultuda medya hedefleri 

saptar. Medya planı hazırlarken dikkat edilecek bir husus da reklam bütçesidir. Çoğu 

zaman reklam bütçesi medya planı yazılmadan belirlenir. Medya maliyetlerinin 
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üzerine reklam üretim maliyetleri eklendiği taktirde reklam bütçesine ulaşmak 

mümkündür. Medya planı hazırlanırken; rakiplerin davranış biçimleri, ekonomik 

koşullar, yasal ve kültürel çevre, hava koşulları ve doğal afetler ile medya çevresi 

medya planı üzerinde kontrol edilemeyen etkileri olan değişkenler olarak kabul 

edilmektedir. Örneğin rakiplerin davranış biçimlerini ele alırsak, koşullar ne olursa 

olsun medya planlamacısının rakiplerinin hangi medyaları hangi zamanlarda ve 

hangi oranlarda kullandığını bilmesi gerekir. 

Ekonomik koşullar bazen genel olarak tüm medyaların fiyatlarının 

yükselmesine sebep olmaktadır. Hava koşulları da bir etkendir, satışı mevsimsellik 

gösteren ürünlerde hava koşulları medya planının zamanlamasını etkilemektedir. 

Örneğin, şemsiye satışları için medya planı hazırlarken hava koşulları reklamların 

başlama ve bitiş tarihlerini belirler. Doğal afetler de medya planının değişmesinde rol 

oynayabilir. Örneğin, uçak şirketleri herhangi bir uçak kazasından sonra televizyon 

ve basında yer alan tüm reklamlarını iptal etme politikası uygular. Medya çevresi ise 

medya plancıları için önemli bir faktördür. Örneğin, sigara üreticisi bir firma 

reklamının yakınında akciğer kanseri ile ilgili bir yazı bulunmasını istemeyecektir.  

Medya planlamada her zaman gerekli olan koşul esnekliktir. Pazarlama 

amaçlarının belirlenmesinde bütünleyici bir aktivite olan satış tahminleri, bütün 

tahminlerde olduğu gibi bir belirsizlik taşır. Tahminlerde gelişmiş istatistiksel 

yöntemlerin kullanılmasına karşın, yapılan tahminlerle gerçek satışlar arasında büyük 

farklar ortaya çıkabilir. Beklenmedik satış sonuçları, medya planında önemli 

değişiklik ve ayarlamaların yapılmasını gerektirebilir.  Bu nedenle medya planlarında 

esnekliliğin gerekliliği kaçınılmazdır (Erol, 2006: 72).  

   

1.8  REKLAM ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ  

Her reklam veren ya da reklam ajansı, yayınlanan reklam sonuçlarını, 

harcanan paranın boşa gidip gitmediğini, ne ölçüde amaca ulaşıldığını öğrenmek 

ister. Reklamın etkinliğini ölçme çalışmaları yapıldıkları zamana göre üçe 

ayrılmaktadır. Bunlar; reklam öncesi ölçme, reklam yayınlanırken ölçme ve reklam 

yayınlandıktan sonra etkinliğin ölçülmesidir. Reklam yayınlanmadan önce yapılan 
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ölçmenin amacı, en etkin mesajın hazırlanması ve yapılabilecek hataların önceden 

düzeltilmesidir. Reklam yayınlanırken ölçmede amaç, hedeflere ulaşılmakta olup 

olunmadığının, mesajı değiştirme, uzatma vs  gerekli olup olmadığının 

belirlenmesidir. Yayın sonrasında etkinliğin ölçülmesinde amaç, mesajın hedeflenen 

amaca ulaştırıp ulaştırmadığını belirlemektir (Yükselen, 2003: 318).  

Reklamın iyi planlanması ve kontrolü, etkinliğinin ölçülmesine bağlıdır. 

Reklamların etkinliğinin ölçülmesinde komünikasyon ve etkisinin araştırılması ile 

satış etkisi araştırması gibi araçlardan faydalanılır.  

Komünikasyon ve etkisinin araştırılmasında üç farklı testten yararlanılır. 

Bunlardan Direkt Reyting Metodu, tüketicilerden alternatif reklamları 

reytinglemelerini isteyen bir yöntemdir.  Bu reytingler, bir reklamın çektiği dikkati, 

baştan sona kadar okunup okunmadığını, tanınmış olup olmama, etkileme ve 

davranış güçlerini değerlendirmek amacıyla kullanılır. Yüksek reyting potansiyel 

olarak daha etkili bir reklamı ifade eder. Diğer test, Portfoilo Testi'dir. Bu testte 

tüketicilere istedikleri kadar zaman verilerek, bir çantadaki reklamı görmeleri ya da 

dinlemeleri sağlanır. Tüketicilere daha sonra bütün reklamları ve içeriklerini 

hatırlayıp hatırlamadıkları sorulur. Hatırlanma seviyesi reklam mesajının 

anlaşıldığını ve hatırlandığını gösterir. Son test, Laboratuar Testi'dir. Bu test 

kapsamında bir reklama karşı hissedilen, kalbin atması, tansiyon, gözbebeğinin 

açılması ve terleme gibi psikolojik reaksiyonları ölçmek için cihaz kullanılır. 

Sıralanan bu testler dikkati çekme gücünü ölçseler de inanç, tutum ve amaçlardaki 

etki hakkında bilgi veremezler.  

Satış etkisi araştırması, "markanın tanınmasını %20 ve markanın tercihini % 

10 artıran reklamlar ne tür satışların artmasına yol açarlar?" gibi soruların 

cevaplandırılması amacıyla gerçekleştirilir. Reklamın satıştaki etkilerinin ölçülmesi, 

genellikle reklamın komünikasyon tesirinin ölçülmesinden daha güçtür. Satışlar; 

ürünün özellikleri, fiyatı ve kolay bulunabilmesi ile rakiplerin davranışları gibi 

birçok faktörün etkisi altındadır. Bu faktörler ne kadar az olursa satışların etkisini 

ölçmek o kadar kolay olacaktır  (Çağlar ve Kılıç, 2005: 171).  
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1.9  REKLAMIN OLUMLU VE OLUMSUZ ETKİLERİ  

Kimilerine göre ihtiyacı olmayan insanlara gereksiz ürünler satmaya yarayan 

bir araç, kimilerine göre de ekonominin motoru olarak algılanan reklamın iki yüzü 

bütün insanların ilgi duydukları ve araştırdıkları bir konu haline gelmiştir. Suni ya da 

yanlış ihtiyaçlar ortaya atarak haksız rekabete neden olan büyük bir güç olarak 

nitelendirenler yanında kitlesel üretime neden olmasından dolayı birim maliyetleri 

düşüren, herkesin istediği mala sahip olmasına yardım eden, insanların doğru 

bilgilere ulaşmasına imkan tanıyarak alternatifler arasından özgür bir şekilde seçim 

yapmaya altyapı hazırlayan bir araç olduğunu düşünenler de vardır (Güz, 2000: 35).  

Bu bağlamda hakkında binlerce kitap yazılan ve bu denli tartışılan reklamın, 

hem olumlu hem de olumsuz etkilerinin varlığından söz edebiliriz.  

 

1.9.1 Reklamın Olumlu Etkileri  

Reklam, uzun dönemde bir markanın imajını besleyen en etkin metotdur. 

Sadece marka imajı yaratmakla kalmaz aynı zamanda tüketicileri eğitmeye yarayan 

etkin bir araçtır, özel ilgi gruplarını ve toplumun düşünce yapısını etkiler. Reklamı 

yapılan ürün ya da hizmetle ilgili kişileri bilgilendirme gibi bir sosyal sorumluluğu 

olan (Arora, 2009: 70), tüketiciye ihtiyacı olduğu mal ve hizmetleri hatırlatan, her yıl 

uğruna milyonlarca dolar harcanan  reklamın toplumsal, psikolojik ve ekonomik 

olmak üzere bir çok olumlu etkileri vardır.  

Reklamcılığın savurganlıkla eş anlamlı olduğunu söyleyenleri eleştirenler, 

reklamların insanlara yeni ürünlerle ilgili bilgiler vermekle kalmadığını, bu ürünlere 

sahip olma, onların tadını çıkarma arzusunu da verdiğini ileri sürmekte ve 

ekonominin canlanmasında reklamın rolüne dikkat çekmektedirler. Reklamları, 

tüketiciler için bir rehber olarak düşünen bu olumlular, reklamın üretici ve tüketici 

arasında en kısa yol olduğunu reklamcılık faaliyetleri ile ekonomik aktivitelerin 

yayıldığını ve hayat seviyesinin yükseldiğini vurgulamaktadırlar. Kültürel ve estetik 

standartların gelişmesine ve yerleşmesine katkıda bulunma özelliği ile de 

modernliğin taşıyıcılığını yapan reklamlar, değişik grupların yaşantıları hakkında 
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bilgi vererek kitlelerin birbirlerini tanımasına imkan vermektedir. İnsanlar reklam 

vasıtası ile diğer insanların kültürleri, yaşayışları ile ilgili bilgi sahibi olarak  

davranışlarına yön vermekte, alışkanlıklarında ve yaşantılarında değişiklik 

yapabilmektedir.  

Reklam halkı eğitir, serbest seçimi kolaylaştırıp hayat standardını yükseltir. 

Reklam ayrıca mal ve hizmetler yanında topluma çok yararlı konuların da örneğin, 

yardım kampanyalarına katkı sağlama, aile planlaması, çevre koruma, trafik 

güvenliği ve benzeri konuların da tutundurulmasını sağlar (Tolungüç, 2000: 122). 

Ayrıca reklam, bazı teorisyenlerce bireylerin yaşam standartlarının yükselmesine 

destek veren, maliyetleri yükseltmekle birlikte satışların gelişimini de desteklemesi 

nedeniyle bir anlamda fiyatların düşmesine aracı olan, daha kaliteli mal ve hizmet 

üretimine destek olan ve tüketicilerin yeniliklere açık hale gelmelerine yardımcı olan 

bir iletişim aracı olarak değerlendirilmiştir (Fırlar,  2000: 144).  

Reklamın savunucuları, reklamın yeni ürün ve teknolojilerin kabulünü 

hızlandırdığını, üretim  maliyetlerini düşürdüğünü, üreticiler arasında sağlıklı bir 

rekabeti teşvik ettiğini savunurken tüketicilerin reklamın etkisiyle, her zaman daha 

çok satın almayı düşündüğü için daha çok çalıştığını ve  yaşam kalitesini dolaylı 

olarak yükselttiğini iddia ederler. "Reklam sayesinde moda ve insanları etkilemeyle 

ilgili birçok şey öğreniyorum", "reklamlar benim yaşam tarzıma benzer yaşam tarzı 

olan insanların ne aldığı ve kullandığı hakkında bilgi veriyor", "reklamlar, bana 

hangi ürünlerin kişiliğimi yansıtıp yansıtmayacağı hakkında bilgi veriyor", "reklam 

oyalayıcı ve eğlendiricidir”, “reklam bana hangi markalarda aradığım özelliklerin 

bulunduğunu söyler"  şeklindeki düşünceler reklamı destekleyen tüketicilerin reklam 

hakkındaki görüşlerinden birkaçıdır (Pollay ve Mittal, 1993: 102).  

Bunların dışında reklamın olumlu etkileri şöyle sıralanabilir;  

•         Reklamlar tüketiciler için bir rehber konumundadırlar.  

•         Reklamlar, rekabeti teşvik ederek markalı malların daha iyi tanınması 

için üretimin miktar ve kalite bakımından yükselmesini sağlar.  

•         Reklam, kitle iletişim araçlarının gelişmesine katkıda bulunur.  
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•         Reklam, piyasayı canlandırarak ekonominin gelişmesine katkıda bulunur.  

•         Kişilerin piyasadaki mal ve hizmetlerle ilgili bilgi eksikliğini gidererek, 

rasyonel karar vermelerini sağlar.  

•         Reklam, tüketicileri bilinçlendirerek paralarını çarçur etmelerini engeller.  

•         Reklam rekabeti hızlandırarak, kaliteli işgücü istihdamını kolaylaştırır 

(Güz,  2000: 144).  

 

1.9.2 Reklamın Olumsuz Etkileri  

Son yarım yüzyılın ünlü psikologlarından Erich Fromm, " Reklam, insanı 

hırslı, aç gözlü yapar, hep daha fazla, daha fazla talep eder hale getirir. İnsanın 

gerçeklik duygusunu yitirmesine, her şeyi yarı fantezi olarak görmesine yol açar" 

demektedir (Tolungüç, 2000: 121).  

Reklamın amacı bir ürün hakkındaki gerçekleri beyan etmek değil, bir çözüm 

veya hayal satmaktır. Reklamı, müşterilerin arzularına yöneltmek gerekir. Ferrari'nin, 

Tiffany'nin, Gucci'nin ve Ferregamo'nun yaptığı budur. Bir Ferrari otomobil şu 3 

hayali ifade eder: sosyal anlamda tanınma, özgürlük ve kahramanlık. Revlon'un 

kurucusu Charles Revlon'un şu yorumunu hatırlamak yerinde olur: “Biz 

fabrikamızda ruj üretiyoruz, reklamımızda umut satıyoruz” (Kotler, 2005: 141).  

İktisatçılar, geleneksel biçimde, reklamı kaynak israf eden bir faaliyet olarak 

görenlere öncülük etmişlerdir. Cambridge'li iktisatçı Alfred Marshall' a göre bir 

enformasyon aracı olarak reklam belki fiyat enformasyonu hariç gereksizdir. Ona 

göre etkinlik ve maksimum ekonomik refah, hiç bir reklam faaliyeti olmadan 

gerçekleşecektir. 1950 yılında Nicholas Kaldor, "reklam endüstriyel yoğunlaşmaya 

neden olur" şeklindeki eleştiriyi dile getirdi. Kaldor, firmaların kendi ürünlerine olan 

talebi artırmak için girişecekleri savaşta, büyük firmaların küçükler aleyhine kendi 

paylarını artıracağını öne sürmüştür. Kaldor'a göre satışlar az sayıda firmada 

yoğunlaşacak ve reklam masrafları, bu üretim dalına yeni firmaların girişini 

engelleyen sınırlamalara dönüşecektir  (Ekelund R. ve Saurman, 1999: 15-18).  
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Reklamla ilgili eleştiriler daha çok reklamın madde tüketimi ile insan 

mutluluğunu eş tutması ve ya denk görmesi, tüketiciler için neyin doğru neyin yanlış 

olduğu konusunda kendi değer ve ideolojisini onlara yansıtması, fiziksel arzular ve 

insan vücudu üzerinde sürekli oynayarak izleyicinin bir takım değerlere karşı 

duyarlılığını azaltması, sürekli çocuk ve kadınlara yönelmesi, korku ile cinsellik gibi 

unsurları sık kullanması, etik dışı sayılabilecek bireye ve topluma zarar verebilecek, 

saldırgan nitelikteki ürünlerin satışı için çabalaması, tüketicilerin mutluluğu sadece 

yüksek maddi yaşam standartlarına ulaşarak ve daha fazla mal elde ederek 

sağlanacağını vurgulaması, tüketicilerin belli ürünleri almaları durumunda fiziksel 

görünümlerinden ve bedenlerinden ne kadar memnuniyet duyacaklarını işlemesi, 

bireylerin mantıklı ve rasyonel düşünmelerini engellemesi, tüketici zihnini etkilemek 

ve ikna etmek için bilinçaltı  tekniklerini kullanması, kadın bedenini erkek arzusunun 

nesnesi olan  bir cinsel obje, erkeğin yanında bir dekor ve meta olarak yansıtması, 

kadını aynı zamanda itaatkar, yumuşak başlı, kendinden ve vücudundan utanan, 

yaşamında mutsuz ve şaşkın olarak sergilemesi, mükemmelliği ve mükemmel vücut 

ölçülerini ve ancak bunlara ulaşıldığında mutluluk ve tatmin elde edileceğini 

savunması, tüketiciye yanlış- eksik enformasyon vermesi yönünde ele alınmaktadır 

(Uslusoy, 2007: 319-333). Reklam yalan söylemez ama gerçekleri yönlendirilmiş 

biçimde sunar veya gerçekleri örterek çekici hale getirebilir (Tengilimoğlu ve 

Öztürk, 2008: 39).  

Reklamı eleştirenlerin görüşlerine göre, reklamcılık sadece basit anlamda 

bilgi verme ya da promosyon amacı etrafında biçimlendirilmemekte, artan ölçüde 

satılacak ürünle ilgisi olan ya da olmayan imajlar aracılığıyla arzuların ve zevklerin 

manipüle edilmesine yönelmektedir. İnsan hayatını kuşatan reklam imgeleri, devamlı 

olarak mutlu, başarılı insanlarla dolu, sorunlardan uzak bir hayali dünya 

yaratmaktadır. İzleyiciler de aktif olarak bu dünyanın içinde konumlanmaktadır; 

onlar ancak ürünleri kullandıkları müddetçe bu dünyanın kapısını 

aralayabileceklerdir (Batı ve Baygül, 2006: 50). Reklam yineleyerek yetişkinliği 

sürünmek olarak tasvir eder; gerçek yaşamlarımızı monoton, gri, ilişkilerimizi sıkıcı 

ve bağlayıcı, işlerimizi anlamsız olarak tanımlar. Bir alkollü içki reklamında 

"mükemmel hafta" "cumartesi-pazar-cumartesi-pazar-tatil" şeklinde tanımlanmak-
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tadır.  Böyle bir mesajı alan çocukların sorumluluk, vazife ve iş hayatını nasıl 

algılayabilecekleri ortadadır. Reklamların bazıları gerçeğin sıkıcı olduğundan ve 

elimizden geldiğince ondan kaçmamız ve geçici zevkler bulmamız gerektiğinden 

bahseder. Örneğin Amerika’da yayınlanan Pepsi'nin yeni içeceği olan Josta 

reklamının sloganı şöyledir: "Şimdi iyi olan şeyi yap" "Better do the good stuff 

now". Reklamdaki iyi olan şey, "bütün gece dışarıda kalmak, partilemek ve karşı 

cinsi kovalamak"tır. Bir diğer alkollü içki sloganı ise "İçki içmenin 5 nedeninin 

hatırlamak gerekir; bir dostun ziyareti, şimdi ya da gelecekteki susuzluk, şarabın 

mükemmelliği ya da herhangi bir sebep…" (Kilbourne, 1999: 221-235).  

Reklamlar, orta-üst sınıf mitolojisi sunarlar, ancak bunun gerçekleşmesi için  

gerekli parayı ödemezler. Tüketim toplumunda tüketici, reklamlarda sunulan ürün ya 

da hizmeti kullanarak, "sınıf atlayacağı" "yaşamının olumlu anlamda değişeceği ", 

"bir gruba ait olacağı" ya da "farklı olacağı" yönünde iletilerle karşılaşır (Dağtaş, 

2001: 164). Reklamda verilen mesajlar ise gerçeküstü ve hayalidir. Bir yoğurt 

reklamı "sizi cennete götüreceğini" iddia ederken bir şampuan reklamı "saçınızın 

ruhuna huzur verir" (Kilbourne, 1999: 218) diyerek tüketiciyi etkilemeye çalışır.  

Reklamların gerek biçim gerekse içerik yönünden, salt ticari amaçla 

hazırlanması ve gerçek dünyayı her zaman yansıtmaması hedef kitlede doğru 

olmayan sosyal değerlerin oluşmasına neden olabilir. Bu konuda yapılan 

araştırmalar, reklamların genellikle kişilerde öncelik taşımayan gereksinimler 

uyandırdığını ve bu bağlamda olumsuz etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, 

mesajların materyalizmi körüklediği, abartılmış mutlu bir yaşamın belli ürünlere 

bağlı olduğunu öne sürdüğü, mesajlardaki "en iyisi", "en hızlısı" gibi abartılı ifadeler 

ile özellikle bilinçsiz tüketicilerin aldatıldığı, cinsellik ve özellikle kadın cinselliğini 

fazlaca kullandığı (Tosun, 2007: 261-273), reklama yöneltilen eleştirilerdir.  

2004 yılında Avustralya'da yapılan bir anket sonucuna göre, ankete katılan 

halkın sadece %13'ü reklam endüstrisini etik ve dürüst bulmuştur. Avustralya reklam 

standartları kurulu, reklamla ilgili şikayetleri 7 belirli madde altında toplamıştır. 

Bunlar, kişilerin tasvirinde ayrımcılık, şiddetin sunumu ve tasviri, cinselliğe 

şartlandırma, çıplaklık, çocuklara karşı bunaltıcı öğeler, müstehcen dil kullanımı, 
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sağlık ve güvenlikle ilgili toplumsal standartlara uygunsuzluktur (Jones ve Putten, 

2008: 99-101).  

"Görüldüğü gibi reklam, ürün satmaz, bir yaşam biçimi, bir toplumsal sistem 

satar; mutluluk satmaz, çöküntü ve kaygı yaratır, öfke ve yoksunluk yaratır " diyen 

Toscani sözlerine şöyle devam etmektedir: “Seksenli yılların sonunda Avrupa'da 

liselerde ve teknik kolejlerde giysi çalma, okuldan çıkışta ceket, ayakkabı, blucin 

hırsızlıkları üzerine yürütülen toplumsal ruhbilim çalışmaları, öğrencilerin kimi 

belirli markaları çaldıklarını gösteriyor. Öğrencilerin genç beyinlerinde, reklamlarda 

övülen şu veya bu giyime sahip olmak seçilmişler dünyasına girmiş olmakla 

eşanlamlı sayılıyor. Eğer anne babaların alım gücü yoksa, bu yoksul öğrenciler 

seçkin liselerin çıkışında öteki öğrencilerin yolunu kesiyor veya onlara saldırıyor, ya 

da göz koydukları seçkin markaları kapıp kaçmak için mağazaların camekanlarını 

kırıyorlar…” (Toscani, 1996: 29) 

Görüldüğü gibi reklamın psikolojik, ekonomik ve sosyolojik faydaları 

olduğunu savunanların yanı sıra, ağır eleştirilerle reklamın topluma yarardan çok 

zarar getirdiğini ve kitleleri renkli hayali bir fantezi dünyasına sürüklediğini iddia 

eden reklam karşıtı bir grup da mevcuttur. Bütün bu eleştirilere rağmen reklam 

tüketicileri etkileyen toplumsal bir gerçektir ve var olmaya devam edecektir.  

 



İKİNCİ BÖLÜM  

   

TÜKETİCİ DAVRANIŞI, SATIN ALMA KARAR SÜRECİ VE TÜKETİCİ 

SATIN ALMA DAVRANIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER  

   

2.1 TÜKETİCİ TANIMI  

   

Bireyler dünyaya geldikleri andan yaşamları sona erene dek sürekli olarak bir 

şeyler tüketirler (Karalar, 2005: 3). Doğumdan ölüme sürekli bir şeylerin ihtiyacı 

içinde olan ve tüketim sayesinde varlığını sürdüren insanın tüketim davranışını 

incelemek pazarlama bilimi ve işletmeler açısından çok önemlidir.  

Tüketici, mal ve hizmetleri başka mal ve hizmetlerin üretim için değil de, 

tamamen kişisel ve ailesel gereksinimleri için kullanan kişidir (Durmaz, 2008: 4). Bir 

başka tanıma göre tüketici, kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için pazarlama 

bileşenlerini satın alan veya satın alma kapasitesinde olan gerçek bir kişidir 

(Karabulut, 1981: 15).  

Tüketiciler, pazarda mal veya hizmetleri satın alma amaçlarına göre iki gruba 

ayrılabilirler:  

• Nihaî tüketiciler, kişisel veya ailevi ihtiyaçları için satın alırlar.  

• Endüstriyel veya örgütsel tüketiciler ise kendi üretimlerine katmak veya 

üretimi desteklemek, tekrar satmak gibi ekonomik faaliyetlerini sürdürmek için satın 

alırlar (Mucuk, 2007: 74).  

   

2.2 TÜKETİCİ DAVRANIŞI TANIMI 

Pazarlamanın temel konularından olan tüketici davranışı, insan davranışının 

alt bölümlerinden biridir. İnsan davranışı da bireyin çevresiyle etkileşime geçtiği 
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bütünsel süreci ifade eder. Tüketici davranışları ise, satın alma bağlamında insan 

davranışının özel türleriyle ilgilenir (Durmaz, 2008: 6).  

Pazarlamanın gayesi, hedef olarak seçilen müşterilerin ihtiyaçlarını 

karşılamak ve onları tatmin etmektir. Tüketici davranışları sahası; fertlerin, grupların 

ve organizasyonların ihtiyaç ve arzularını tatmin etmek için eşyaları, servisleri, 

fikirleri veya tecrübeleri nasıl seçtiklerini, nasıl satın aldıklarını, nasıl kullandıklarını 

ve nasıl elden çıkardıklarını inceler (Kotler,2000:160).  

Tüketici davranışı, bireyler ve gruplar arasındaki değişim sürecini ele alan; 

malların, hizmetlerin, düşüncelerin ve deneyimlerin elde olunması, tüketilmesi ve 

yok edilmesi üzerinde yoğunlaşan geniş bir alandır. Pazarlama yöneticileri için 

tüketici davranışı bilgileri; çevre analizi, ürünü konumlandırma, pazar bölümleme, 

pazar araştırmalarını yönlendirme ve pazarlama karmasını geliştirme açılarından 

önemli ipuçları verir.  

Değişim yoluyla tüketici, gereksinme duyduğu mal ve hizmetleri üreten ve 

pazarlayan birimlerden bir karşılık ödeyerek satın alır. Böylece tüketicinin mal ve 

hizmetlere ilişkin bir tüketim tutumu ve tüketim davranışı oluşur. Tüketici davranışı 

daha boyutlu ve sürekli bir süreçtir. Tüketici davranışı, sadece tüketicinin malı alıp, 

karşılığını ödediği andaki olan bitenle ilgilenmez. Kuşkusuz değişim tüketici 

davranışında önemlidir; ancak tüketicinin satın alma öncesinde, satın alma sırasında 

ve satın alma sonrasında karşılaştığı  tüm etkiler tüketici davranışı kapsamına girer. 

Tüketici, satın aldığı ürünün gereksinimini karşılayıp karşılamadığını değerlendirir. 

Buna göre mutlu ya da mutsuz olur. Ürün istediği gibi çıkmamışsa buna ilişkin geri 

verme, bir kenara atma gibi çeşitli önlemler alır. İşte bütün bu süreç tüketici 

davranışlarının konusudur ve birçok ayrıntının değerlendirilmesini gerektirir 

(Karalar, 2005: 6).  

Tüketici davranışı; bireylerin  ihtiyaç ve isteklerini tatmin etmek için ürün ve 

hizmetlerin seçimini yaparken, kullanırken ve tüketirken yaptıkları tüm düşünsel, 

duygusal ve fiziksel aktivitelerdir (Wilkie, 1994: 14).  

Pazarlama yönetimi tüketici davranışları açısından şu soruları 

cevaplandırmalıdır:  
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1- Pazarda yer alan tüketiciler kimlerdir? Pazar kimlerden oluşmaktadır?  

2- Bu tüketiciler hangi ürünleri satın almaktadır?  

3- Tüketicilerin satın alma davranışı kim ile ilgilidir? (Kim için satın alırlar)  

4- Tüketiciler ürün ve hizmeti neden satın almaktadır? ( ihtiyaç, bir üst sınıfa 

geçme, vb)  

5- Satın almanın gerçekleştiği yer neresidir? Nereden satın alırlar? (Büyük 

mağaza, küçük dükkan.. vb)  

Soruların cevapları tüketicilerin davranışları hakkında önemli bilgiler taşıdığı 

için pazarlama yöneticileri bu bilgilere ulaşmaya ve ulaştıktan sonra da pazarlama 

hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar (Durmaz, 2008: 9).  
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Şekil 1:   Genel Tüketici Davranışı Modeli 

        

                 

Kaynak: Odabaşı ve Barış, 2004: 50 

 

2.3 TÜKETİCİ DAVRANIŞI TEMEL ÖZELLİKLERİ  

Tüketici davranışına ait özellikleri yedi ana başlıkta toplamak olanaklıdır 

(Odabaşı ve Barış, 2004: 30-36;  Wilkie, 1994: 18 ).  

- Tüketici davranışı güdülenmiş bir davranıştır: Gerçekleştirilmek istenen 

amaç, karşılanmadığında gerilim yaratan arzu ve istekleri tatmin etmektir. Davranışın 

kendisi bir araç, ihtiyaç ve isteklerin tatmin edilmesi ise amaçtır.  
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- Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir: Tüketici davranışında, satın alma 

karar süreci ve bu sürecin hangi boyutlarda neden farklı olduğu incelenildiği gibi, 

satın alma sonrası ortaya çıkan davranışlar da incelenir. Süreç, birbirine bağlı, birbiri 

ile ilgili ve birbirinin izleyen adımlar serisidir.  

- Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur: Tüketici olarak hepimizin 

düşünceleri, kararları, deneyimleri ve değerlendirmeleri vardır. Mağazaları dolaşma, 

reklamları izleme, diğerlerini gözlemleme, satış elemanı ile görüşme, alınacak 

markaya karar verme, ürünü kullanma, ödemelerde bulunma, aile ve arkadaşlara 

anlatma tüketici davranışı faaliyetlerinden bazılarıdır.  

- Tüketici davranışı karmaşıktır ve zamanlama açısından farklılıklar gösterir: 

Zamanlama, kararın ne zaman alındığını ve sürecin ne kadar uzun sürdüğünü açıklar. 

Karmaşıklık ise bir kararda etkili olan faktörlerin sayısını ve kararın zorluğunu 

açıklar. Bir karar ne kadar karmaşıksa o kadar çok zaman harcanacaktır denilebilir.  

- Tüketici davranışı farklı rolleri içerir: Tüketici satın alma sürecinde, 

gerçekleştirilen  en az 3 farklı rol vardır. Bir tüketici; etkileyen, satın alan ve/veya 

kullanan kişi olabilir. Çeşitli durumlarda tüketici, bu rollerin değişik bileşenlerini 

oynayabilir. Ayrıca bir satın alma davranışında birden fazla kişi bir ya da daha çok 

rolü oynayabilir. Örneğin, tatil yöresini seçmek ya da yeni bir ev almak tüm aile 

üyelerini ilgilendirirken, deterjan almak büyük olasılıkla annenin tüm rolleri tek 

başına yüklenmesini gerektirebilir.  

- Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir: Tüketici davranışının dış 

faktörlerden etkilenme özelliği, onun hem değişebileceğini hem de uyum sağlayacak 

bir yapıya sahip olduğunu kabul etmektedir. Örneğin, yağmurlu bir günde şemsiye 

almak ya da ekonomik beklenti ile alımlarımızı ertelemek veya hızlandırmak pek 

çoğumuzun yaşadığı deneyimlerdendir.  

- Tüketici davranışı farklı kişiler için farklı özellikler gösterebilir: Tüketici 

davranışını anlamak için insanların neden farklı davranışlarda bulunduğunu anlamak 

gerekmektedir. Birbirinden kişisel anlamda çok farklı olan sayısız tüketicinin olması, 

tüketici davranışını kolayca özetlemeyi zorlaştırmaktadır.   
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2.4 TÜKETİCİ DAVRANIŞI MODELLERİ  

Tüketici davranışları karmaşık ve çok sayıda değişken tarafından 

etkilenmektedir. Bu yüzden işletmeler, piyasada etkili olabilmek, tüketici istek ve 

ihtiyaçlarını tatmin edebilmek için öncelikle bu davranışları açıklayacak 

varsayımlara dayalı modeller geliştirmişlerdir. Bu modeller tüketicilerin günlük 

yaşamlarında ne tür davranışlarda bulunduklarını anlamaya çalışırlar. Tüketici  

davranışlarını anlamada üç tür satın alma süreci etkilidir;  

-Olgusal modele göre satın alma  

-Mantıksal modele göre satın alma  

-Kuramsal modele göre satın alma  (Çağlar ve Kılıç, 2005: 68).  

   

2.4.1 Olgusal Modele Göre Satın Alma 

Olgusal model, satın alma karar sürecine ilişkin en basit modeldir. Model 

geliştirilirken soruşturmacı alıcıdan bir ürüne gereksinme duyduğu andan itibaren 

aklından geçenleri ve hissettiklerini sırasıyla hatırlayıp açıklamasını ister. Modele 

göre tüketici davranışı bir süreç olmaktan daha çok bir eylemdir. Modele göre tüm 

satın alma süreci şu aşamalardan geçmektedir: Gereksinme duyuş, bilgi arama, 

seçeneklerin değerlendirilmesi,  satın alma niyeti, satın alma kararı, kullanım ve satın 

alma sonrası aşamaları (Tek, 1999: 12).  

   

2.4.2 Mantıksal Modele Göre Satın Alma 

Mantıksal modele göre satın alma, tüketicilerin bir satın alma kararını 

belirleyebilmek amacıyla aldıkları kararların sırasını ve tiplerini gösterir. Bu amaçla, 

potansiyel tüketicilerin herhangi bir ürünü satın alırken karşılaşabilecekleri kararlar 

sorgulanarak ya da tahmin edilerek mantıksal satın alma haritaları düzenlenir. 

Tüketiciler; marka, satıcı, yer, zaman, miktar, fiyat ve ödeme biçimleri gibi 

konularda karar alıcılar olarak görülür. Bu kararlarda pazarlama karması elemanları 
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ve sosyo-kültürel etkiler kadar, tüketicilerin güdüleyici faktörlerinin de etkisi 

bulunmaktadır (Çağlar ve Kılıç, 2005: 71).  

   

2.4.3 Kuramsal Modele Göre Satın Alma 

Kuramsal modele göre satın alma, tüketici davranışlarını anlamaya dair 

modeller geliştirilmiştir. Bu modeller; Nicasia modeli, Engel-Kollat ve Blackwell 

Modeli, Howard-Sheth Modeli olmak üzere başlıca üç tanedir.  

Modellerin başlangıç noktası, tüketici davranışı ile ilgili olan Kara Kutu 

modelidir. Modelde, pazarlama uyarıcıları ile diğer uyarıcılar, tüketicilerin kara 

kutusu ve gösterilen belli karşılıklar yer almaktadır. Mamul, fiyat, tutundurma ve 

dağıtımdan oluşan pazarlama uyarıcıları  ile tüketicilerin içinde bulundukları çevrede 

yer alan temel olaylar olan ekonomik, teknolojik, politik ve kültürel olaylar birer 

uyarıcı olarak kabul edilmektedir. Tüm bu uyarıcılar, tüketicilerin kara kutusuna 

dahil olurlar. Tüketicilerin kara kutusu iki kısımdan oluşmaktadır. Birincisi, 

tüketicilerin karakteristikleridir ve bunlar uyarıcılara olan tepkileri ve algıları 

etkilerler. İkincisi ise tüketicilerin karar sürecidir. Pazarlama karması elemanları ve 

diğer uyarıcılar kara kutu içinde dönüşüme uğrayarak; ürün tercihi, marka tercihi, 

satıcı tercihi, satın alma zamanı ve miktarı gibi karşılıklara dönüşürler. 

Pazarlamacıların asıl çabası, tüketicilerin kara kutusuna giren uyarıcıların karşılıklara 

nasıl dönüştüğünü anlamaya çalışmaktır (Çağlar ve Kılıç, 2005: 72).  

   

2.4.3.1 Nicosia Modeli  

Burada tüketici davranışı özetle dört bölüm içerisinde ele alınmaktadır. 

Birinci bölümde, tüketici davranışı üzerinde etkili olabilecek firma girdileri (mal ve 

reklam gibi) ve tüketicinin özellikleri (kişiliği gibi),  ikinci bölümde tüketicinin bu 

girdileri araştırıp değerlendirdiği, üçüncü bölümde bu değerleme sonucu olumlu 

güdülenme halinde satın alma kararının doğduğu, dördüncü bölümde ise satın 

almanın gerçekleşmesi halinde bunun sonuçlarının firma ve tüketiciye bir geri iletim 
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olarak döndüğü varsayılmaktadır. Bu geri iletim daha sonraki firma kararlarını ve 

tüketicinin tekrar satın almasını nispi olarak etkileyebilecektir (Karabulut, 1981: 21).  

   

2.4.3.2 Howard-Sheth Modeli  

Kuramsal modellerin en  iyi bilinen ve yaygın olarak kabul gören bir diğeri 

 Howard-Sheth Modeli'dir. Bu modelde kara kutu, kuramsal yapılar haline gelmiştir. 

 Model, bireylerin uyarıcıları nasıl gördüğünü ve algıladığını, öğrenilmiş davranış 

örneği dahilinde nasıl bir satın alma karşılığında bulunduğunu açıklamaktadır. 

Modelin yaygın anlayışı, algılama ve öğrenme elemanlarına ilave olarak satın alma 

davranışını etkileyen dış değişkenlerin de modele eklenmesini tavsiye eder. Bu 

değişkenler; satın almanın önemi, kişilik değişkenleri, sosyal sınıf, kültür, örgüt, 

ivedilik ve finansal durum şeklinde sayılabilir.  

Bu modelde üreticiler, tüketiciler için faydalı olabilecek ancak daha önce hiç 

kullanmadıkları bir ürüne karşı ilgilerini çekerek onları ikna etmeye çalışırlar. 

Üreticiler bu adımda başarılı olurlarsa, tüketiciler ürün hakkında bilgi toplamaya 

başlarlar. Böylece toplanan bilgiler neticesinde ürüne dair rekabetçi iddialar, 

özellikler ve performans gibi konular hakkında diğer ürünlerle karşılaştırmalar 

yapılır. Bunun sonucunda tüketicilerde ürüne dair olumlu ya da olumsuz düşünce ve 

davranış tarzları oluşabilir. Tüketicilerin satın alma olan son adımdaki davranışı, 

ürününü satın alınabilecek bir ürün olduğuna dair zihinsel bir düşünceyi ya da gerçek 

bir satın alma kararının verilmesini içerir. Satın alma kararının verilmesi, ürünün 

performansı hakkında yargıya varılmış olduğunu göstermektedir.  

Satın alma kararı sonrasında, tüketicilerin ürüne ve üreticisine karşı tutumları 

değişebilir. Ürün, tüketici tarafından "benim markam" olarak benimseneceği gibi 

marka veya üreticiye karşı bir direnç ve tepki de oluşabilir.   

2.4.3.3 Engel-Kollat ve Blackwell Modeli  

Bu modelde, tüketici davranışları bir karar işlemi olarak ele alınmakta ve 

tüketicinin sorun çözücü olduğu  kabul edilmektedir. Model 4 aşamalıdır;  
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-Bilgi girdileri (fiziksel ve sosyal unsurlar, çevresel etmenler)  

-Bilgi işleme  

-Merkezi kontrol birimi  

-Karar süreci aşamaları  

Bu modelde kara kutu, merkezi kontrol birimine dönüştürülmüştür. Modelde 

girdiler alındıktan sonra; ilgi, algı ve seçim aşamalarından geçerek merkezi kontrol 

birimine gelmektedirler. Kontrol biriminde, yeni bilgiler psikolojik komuta 

merkezinden süzülerek, eski bilgiler ve deneyimlerin ışığında tüketici kişiliğinin de 

etkisiyle değerlendirilmekte ve bir tutum ortaya çıkmaktadır. Bu modele göre 

tüketicilerin girdilere ilişkin karar süreci dört aşamadan oluşmaktadır. Birinci 

aşamada sorun tanımlanır. Daha sonra satıcıya ait ve kişisel bilgi kaynaklarından 

faydalanılarak alternatif seçenekler değerlendirilir. Üçüncü adımda satın alma işlemi 

gerçekleştirilir. Son adımda ise satın alma sonrası değerlendirmeler yapılır (Çağlar ve 

Kılıç,  2005: 73).  

   

2.5 SATIN ALMA DAVRANIŞI ÇEŞİTLERİ  

Satın alma davranış çeşitleri aşağıda sıralanmıştır.  

 

2.5.1 Karmaşık Satın Alma Davranışı  

Tüketici, mevcut mamul markaları arasında önemli farklılıklar olduğunun 

farkındaysa, alınacak mal pahalıysa, sık sık alınmıyor ve riskliyse karmaşık satın 

alma davranışından söz edilebilir. Bu hususta müşteri, mamul sınıfı hakkında fazla 

bilgiye sahip değildir. Bilgi edinilmesi zaman alıcı olduğundan satın alma 

işlemlerinde güçlükler görülmektedir (Şimşek, 1990: 46). Mesela bilgisayar satın 

alan biri, bilgisayarda ne tür özellikler istediğini bilmeyebilir. Satın alıcı bu konuda 

biraz araştırma yapmadı ise, ürünün özelliklerinin onun için hiç bir manası yoktur.   

   



 

 

65

65

2.5.2 Uyumsuzluğu Azaltan Satın Alma Davranışı  

Bazen tüketici, bir alışveriş üzerinde derinden derine durmasına rağmen 

markalar arasında çok az fark görür. Ürün üzerinde derince durmasının sebebi, pahalı 

oluşu, bu tür alışverişleri sık yapmaması ve ürünün rizikolu oluşudur. Böyle bir 

durumda satın alıcı pazarda nelerin bulunduğunu araştıracak fakat iyi bir fiyat 

karşısında ve ya  satın alma kolaylığı sağlandığı için satın alma işlemini kolayca 

bitirecektir. Mesela halı satın alınması yüksek ölçüde düşünüp taşınmayı gerektirir, 

çünkü halı pahalıdır ve kendisini ifade eden bir üründür ama yine de alıcı belirli bir 

fiyat kategorisindeki halıların hepsinin aynı olduğunu düşünebilir. Halı satın 

alındıktan sonra tüketici, halının hoşa gitmeyen bazı özelliklerini  fark ettiğinden 

veya diğer halılar hakkında bazı iyi şeyler işittiği için rahatsızlık hissedebilir. 

Tüketici şimdi belirli halıyı satın almakta yerinde bir karar verdiğini belirten 

formasyonu dikkatle dinleyecek veya okuyacaktır  (Kotler, 2000: 177).  

   

2.5.3 Alışılmış Satın Alma Davranışı  

Çok sayıda ürün, belirli marka farklarının bulunmayışından ötürü, üzerinde az 

düşünülerek satın alınır. Örneğin; tuz. Tüketiciler bu kategorideki alışverişlerini çok 

az düşünerek yaparlar. Dükkana gider ve raftaki markaya uzanırlar. Eğer devamlı 

aynı markayı satın alıyorlarsa bu güçlü bir marka sadakatinin neticesi değil, onu satın 

almaya alışılmış olmanın neticesidir. Tüketicilerin  sık sık satın aldıkları düşük fiyatlı 

ürünler üzerinde çok az düşündükleri bilinmektedir.  

Pazarlamacılar, üzerinde az düşünülen bir ürünü, çok düşünülen bir ürün 

haline getirmek için dört teknik kullanırlar. Birincisi,  ürünle üzerinde oldukça 

düşünülen bir mesele arasında bağlantı kurulur, örneğin diş macununun diş 

çürümelerine engel olduğu gibi; ikincisi, ürünle üzerinde düşünülen şahsi bir durum 

arasında bağlantı kurulur, örneğin bir kahve markası reklamının, tüketicinin 

uykusunu üzerinden atması gerektiği sabahın erken saatlerinde yayınlanması gibi. 

Üçüncüsü,  reklamı şahsi değerlerle bağlantılı güçlü hisleri veya ego savunmasını 

ayaklandıracak şekillerde tasarlayabilirler. Dördüncüsü, üzerinde az düşünülerek 
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satın alınan bir ürüne, ürünle ilgili önemli bir özellik ilave edebilirler, örneğin basit 

bir meşrubatın vitaminle takviye edilmesi gibi (Kotler, 2000: 178). 

   

2.5.4 Çeşitlilik Arayan Satın Alma Davranışı  

Burada tüketiciler sık sık marka değiştirirler, bazı inançlara dayanılarak fazla 

araştırma yapılmaksızın bir marka seçerler ve tüketim esnasında değerlendirirler 

(Şimşek, 1990: 47). Örneğin, tüketici kurabiyeler hakkında bazı inançlara sahiptir; 

bir kurabiye markasını fazla bir değerlendirme yapmaksızın satın alır  ve ürünü 

tüketim esnasında değerlendirir. Tüketici, ikinci defa kurabiye satın almak istediği 

zaman, farklı bir tat için bir diğer marka kurabiyeyi satın alır. Marka değiştirilmesi, 

tatmin olunmadığı için değil, çeşitlilik için oluşur (Kotler, 2000: 178).  

 

2.6  SATIN ALMA KARAR AŞAMALARI  

Tüketici, bir ihtiyacı hissetmesinden satış sonrası değerlendirmeye kadar bir 

dizi karar verir. Bu kararlar dizisine satın alma karar süreci diyoruz. Önce tüketici, 

sahip olduğu dengenin bozulması şeklinde bir ihtiyacının varlığını hisseder. Daha 

sonra bu ihtiyacını karşılayabileceği alternatifleri belirler. Alternatiflerin listesini 

kafasında oluşturduktan sonra bunları fayda-maliyet ve kolaylık-zorluk açılarından 

değerlendirir. Bu değerlendirmeler ve seçim sonucu tüketici ihtiyaç duyduğu mal ya 

da hizmeti satın alır. Satın alma işleminden sonra ise tüketici kendi kararını 

değerlendirir. "Doğru ürünü, doğru yerde, doğru zamanda, kabul edilebilir bir bedelle 

mi aldım, bir daha aynı ürünü alır mıyım ya da aynı yerden alışveriş yapar mıyım" 

şeklindeki değerlendirmeler bir sonraki satın alma kararı için geri besleme sağlar 

(Altunışık, Özdemir ve Torlak, 2001: 67).  

İnsanların tüm eylemleri düşünsel, duygusal ve davranışsal bir karar verme 

işlemine dayanmaktadır. Karar verme bilişsel bir süreç olup genel olarak bir problem 

çözme becerisi olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda karar verme, seçenekler 

arasından en doğru değerlendirmeyi yaparak sonuca gitme sürecidir (Çoban ve 
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Hamamcı,2006:393). Tüketici kararları, sadece hangi markanın seçileceğiyle ilgili 

olabileceği gibi, söz konusu markanın sağlayacağı duygularla ya da söz konusu 

marka/ürünün nereden satın alınacağıyla da ilişkili olabilmektedir. Bu nedenle belirli 

bir marka sadece fiyatı, şekli ya da işlevsel özelliklerinden dolayı değil aynı zamanda 

“kendimi iyi hissetmeme yardımcı oluyor” ya da “arkadaşlarım bu markayı 

beğeniyorlar” gibi nedenlerle de satın alınabilecektir (Hawkins, Best ve Coney, 

2004: 120).  

Satın alma karar aşamasındaki müşteri beş safhadan geçer: Sorunun 

belirlenmesi, enformasyon aranması, alternatiflerin değerlendirilmesi, satın alma 

kararı ve satın alma sonrasındaki davranış. Görüldüğü gibi, satın alma işlemi fiilî 

olarak satın alınmadan uzun bir zaman önce başlamakta ve satın alınmasından uzun 

bir zaman sonra neticelerini belli etmektedir (Kotler, 2000: 179).  

   

2.6.1 Sorunun Belirlenmesi  

Satın alma işlemi, satın alıcının bir mesele ve ya ihtiyaçla  karşı karşıya 

bulunduğunu anladığı zaman başlar (Kotler, 2000: 179). İşletmeler hissedilen 

eksikliği karşılayarak ve bunun bedelini alarak yaşamlarını sürdürürler. İhtiyaç, bir 

şeyin eksikliğini hissetmektir (Altunışık, Özdemir ve Torlak, 2001: 56). Bu ihtiyaç, 

dahili veya harici dürtülerle hareketlendirilebilir. Birinci durumda o kimsenin normal 

ihtiyaçları- açlık, susuzluk vb eşiğe kadar yükselir. İkinci durumda bir harici dürtü, 

bir ihtiyacı hareketlendirir. Bir fırının önünden geçen bir kimsenin, fırından yeni 

çıkmış ekmekleri görmesiyle açlık hissi canlanır. Bir başka kimse komşusunun yeni 

otomobiline hayranlık duyar veya Hawaii adalarındaki bir tatilin reklamından 

(Kotler, 2000: 179) etkilenip oraya gitmek ister. Bir çocuğun doğumu, okula 

başlanması, evlilik gibi durumların hepsi; yiyecek, giysi ve hatta yeni bir ev ihtiyacı 

oluşturan olaylardır. Duruma göre öncelikler oluşturulabilir ya da yer değiştirilebilir 

(yeni bir araba ihtiyacı yüzünden tatil kısa kesilebilir) veya alışveriş listesi uzayabilir 

(Dubois, 2000: 230).  

Pazarlamacılar, markalarının tüketicilerin hangi istek ve ihtiyaç seviyesini 

tatminine yöneldiğini anlamak için Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini kullanırlar. 
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Örneğin; ait olmak, kendini gerçekleştirme ve saygınlık gibi psikolojik ihtiyaçlar, 

bireyleri daha iyi bir eğitim seviyesi almaya, statü ya da lüks ürünler kullanmaya 

motive edebilir (Duncan, 2005: 147).  

Sorunun belirlenmesi aşaması, tüketicinin ihtiyacın varlığı ve satın alma 

davranışının gerekliliğini kabul etmesiyle son bulur (Dubois, 2000: 230).  

   

2.6.2 Enformasyon (Bilgi) Toplanması   

Tüketicilerin karar vermesine yardımcı olabilecek bilgi kaynakları, kişisel 

(aile, arkadaşlar, komşular vb.) olabileceği gibi kitle iletişim araçları ve kamusal 

kaynaklar da olabilmektedir. Belirtilen bilgi kaynaklarının etkisi ve önemi, ürün 

kategorisine ve tüketicilerin özelliklerine göre farklılık gösterir. Genellikle 

tüketiciler, ürünle ilgili enformasyonu daha çok reklam gibi ticari kaynaklardan 

alırlar, yine de en etkili kaynak kişiseldir. Her bilgi kaynağının satın alma karar 

süreci aşamaları üzerindeki etkisi farklıdır. Ticari bilgi kaynakları daha çok ürün ya 

da markanın işleviyle ilgili bilginin toplanma aşamasında etkili iken kişisel bilgi 

kaynakları bu işlevlerin değerlendirilmesinde etkilidir (Kotler ve Armstrong, 1997: 

193).  

Bilgi toplama sürecinde konular arkadaşlarla ve bilir kişilerle tartışılır, 

tüketici dergileri ve internet gibi kaynaklardan bilgi edinilir. Pazarlamacı, bilgi 

edinme aşamasına bilgi verme ve dikkatli planlanmış reklam yayınlama gibi 

faaliyetlerle katılır. Pazarlamacı tarafından gönderilen mesajlar, ileride kullanmak 

için tüketici tarafından saklanır (Kotabe, 2001: 88). Çeşitli ürün ve hizmetlerin fiyat, 

ödeme koşulları, kullanım şekilleri, markaları, garanti koşulları vb özellikleri 

hakkında bilgi toplayan tüketici bir sonraki aşamaya geçmeye hazır duruma 

gelmiştir.  

2.6.3. Alternatiflerin Değerlendirilmesi  

İhtiyaç belirlendikten sonra, bunu tatmin edecek alternatif yolların aranması 

gerekmektedir. Bu değerlendirme süreci çok karmaşık olabilir. Alternatifler 
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belirlenirken, kriterler seçilmelidir. Tüketiciler, kendileri için bir ürünü seçerken 

hangi standartların önemli olduğuna karar vermelidir. Örneğin, bir sağlık kulübü 

seçilirken yakınlık mı önemli, fiyat ya da temizlik mi daha önemli gibi önceliklere 

karar vermek gerekmektedir  (Wells ve Prensky, 1996: 40).  

Bazı temel kavramlar, tüketicinin değerlendirme işlemlerini anlamamıza 

yardım edecektir. Birincisi tüketici bir ihtiyacını karşılamaya çalışır. İkincisi tüketici 

üründen belirli yararlar sağlamayı düşünür. Üçüncüsü tüketici her ürünü, bu ihtiyacı 

tatmin etmek için birbirlerinden farklı nitelikleri sunan bir özellik demeti olarak 

görür. Ürünlerin ilgi uyandıran özellikleri müşterilere göre üründen ürüne değişir. 

Örneğin, bir otelin seçiminde otelin mevkii, temizliği, atmosferi ve fiyatı 

önemliyken; otomobil lastiği seçiminde güvenlik, kalite ve fiyat önemlidir. 

Tüketiciler, hangi ürünün özelliklerinin en uygun olacağı düşüncelerinde olduğu 

kadar her özelliğin kendilerince ne kadar önemli olduğu konusunda da farklı 

özelliklere sahiptirler (Kotler, 2000: 180). Örneğin, tatile çıkmak isteyen bir birey 

için sakinlik, dağ ve orman atmosferi ve ekonomik fiyat önemli iken; bir başka birey 

için kalabalık, deniz-kum-güneş üçgeni ve 5 yıldızlı konaklama vazgeçilmez 

özelliklerdendir. Birey alternatifleri değerlendirirken, kişisel, psikolojik ve sosyo- 

kültürel bir çok değişkenden etkilenmekte ve kararını bunlara göre vermektedir.  

   

2.6.4 Satın Alma Kararı  

Bütün seçenekler değerlendirildikten sonra, tüketici artık satın alma 

aşamasına geçmeye hazırdır. Satın alma, tüketici davranışının kalbidir; tüketicinin 

istek ve ihtiyaç duyduğu ürün için yaptığı maddi anlamdaki bir değişimi gerektirir 

(Wells ve Prensky, 1996: 40).  

Satın alma kararı, tüketicinin hangi ürünün satın alınacağı, hangi markanın 

seçileceği ve kimden satın alınacağına ilişkin kararlardır. Tüketicinin satın alma 

davranışını etkileyen etkenler arasında; kişisel, ekonomik, psikolojik ve sosyolojik 

etkenler bulunmaktadır. Bu etkenler incelenerek tüketicinin nasıl ve neden satın 

aldığı saptanmaktadır (Er, 2003: 29).  
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Satın alma kararı ve arzusu esnasında şu faktörlere dikkat etmek gerekir; 

birinci faktör, diğerlerinin tutumlarıdır. Bir kimsenin, tercih ettiği bir alternatifteki 

tutumunda, bir diğer kimsenin alternatif hakkındaki olumsuz tutumunun yoğunluğu 

ve tüketicinin diğerinin arzularına ayak uydurmadaki motivasyonu bu aşamada 

önemlidir. Diğerinin ürün hakkındaki olumsuz düşüncesinin yoğunluğu ve o 

kimsenin tüketiciye yakınlığının derecesine göre, tüketici satın alma arzusunu o 

nispette değiştirebilecektir. Bunun aksi de doğrudur. İkinci faktör, beklenmeyen 

durumsal faktörlerdir. Bunlar satın alma arzusunu değiştirmek için ortaya çıkarlar. İşi 

kaybetmek, başka bir ürünün satın alınmasının daha acil olması, mağazadaki satış 

görevlisinin hareketleri tüketiciyi satın almaktan vazgeçirebilir.  

Tüketici bir satın alma işlemini yürütürken, satın alma ile ilgili beş alt karar 

geliştirebilir: Bir marka kararı (marka A), kimden satın alacağına karar verme 

(perakendeci 2), nicelik kararı (1 tane bilgisayar), zamanlama kararı (haftasonu) ve 

ödeme usulü kararı (kredi kartı) (Kotler, 2000: 182).  

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, reklamlar  tüketicilerin ürünü sadece bir 

kez denemesi için onları kışkırtır, yeniden satın alınmasını sağlayan nitelik ise ürün 

veya hizmetlerin kalitesidir (Josephine, Devasenathipathi ve Parameswaran, 2008: 

15).  

   

2.6.5  Satın Alma Sonrası Davranış  

Tüketici, satın alma kararından sonra, satın aldığı ürünle ilgili genellikle 

tatmin ya da memnuniyetsizlik hissi duyar. Tatminler beklentiyle alakalıdır. Örneğin, 

tüketiciler banka memurlarının cana yakın olmasını bekliyorlarsa ve banka 

memurları öyleyse tatmin olurlar. Tatmin, göreceli bir kavramdır. Aynı restoranda, 

aynı çeşit yiyecek servis edilen iki farklı tüketici, menü ve servis ile ilgili beklenti 

seviyelerine bağlı olarak getirilen yemeğe karşı çok farklı reaksiyonlar gösterebilir. 

Genellikle geçmiş deneyimler, reklam, broşür ve arkadaş tavsiyesi gibi var olan 

enformasyon ile sosyo-kültürel çevre satın alma sonrası davranışta gereken önemli 

faktörlerden bazılarıdır  (Dubois, 2000: 247).  
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Satın alma davranışından sonra, tüketiciler bilinçli ya da bilinçsiz olarak 

kararlarını tatmin ya da tatminsizlik bağlamında değerlendirmekte ve "marka 

beklentimi karşıladı mı, doğru kararı mı verdim" gibi sorular sormaktadırlar. Bu 

soruların cevabı, ya yenilenen bir satın alma davranışına ya da o ürün kategorisindeki 

bir sonraki satın alma davranışında başka bir markanın arayışına neden olmaktadır 

(Duncan, 2005: 157). Satın alma davranışı sonucu tatmin olan tüketici, bu duygusunu 

çevresine yayarak, ürün ve markayı arkadaşları ve tanıdıklarına tavsiye ederek 

referans olacaktır. Aynı markayı ileride satın almanın yanı sıra, marka veya ürün 

üreticisinin diğer ürünlerini de satın alma yoluna gidecektir (Korkmaz, Öztürk, Eser 

ve Işın,  2009: 269).  

Üründen tatmin olmayan müşteriler ürünü kullanmaz, terk eder veya iade 

edebilirler. Şirkete şikayette bulunmak, bir avukata danışmak veya bazı yerlere 

başvurarak kamu hareketlerine girişmek, ürünü bir daha satın almamaya karar 

vermek veya dostları ikaz etmek tatmin olmayan müşterinin davranışlarından 

bazılarına örnek olarak gösterilebilir.  

Şirketler satın alma aşamasından sonra müşterileriyle iyi ilişkiler kurmak 

adına bir takım çalışmalara girişebilirler. Örneğin, bilgisayar şirketleri yeni bilgisayar 

sahiplerine mektuplar göndererek, iyi bir bilgisayar seçtikleri için onları tebrik 

ederek, markalarında tatmin olan kimseleri reklamlarında göstererek, ürünün 

kullanımıyla ilgili broşürler bastırarak, müşteri şikayetlerinin hallolması için iyi 

kanallar kurarak bu amaçlarına ulaşabilmektedirler  (Kotler, 2000: 183).  

Bazı tüketiciler, satış sonrası davranışlara çok önem verir ve bu davranışları 

dikkate alarak satın alma davranışını yenilerler. Örneğin, dayanıklı tüketim 

mallarının satışlarında, satış sonrası verilen garanti belgesinin süresi ve bu belgeyle 

ilgili koşulların yerine getirilmesi, tüketicinin satış sonrası önem verdiği 

davranışlardan biridir. Satış sonrası davranışlar, firma ile tüketici arasında karşılıklı 

uzun zamana dayanan ilişkilerin kurulmasına sebep olduğundan (Şimşek, 1990: 52) 

tüketicinin bir sonraki satın alma davranışını olumlu ya da olumsuz olarak 

etkileyecek ve markanın tüketici gözündeki imajını etkileyecektir.  
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2.7 TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER  

Tüketici niçin "A marka malı B marka mala tercih etmektedir? Belirli malları, 

niçin hep belirli yerden alma eğilimi göstermektedir?" Bu tür soruların cevabını 

bulmak oldukça güçtür (Mucuk, 2009: 79). Pazarlamanın görevi, tüketicilerin ihtiyaç 

ve isteklerini kesin bir şekilde tespit etmek ve onları memnun edecek mal ve 

hizmetleri geliştirmektir. Pazarlamanın başarılı olabilmesi için, sadece tüketicilerin 

isteklerini tespit etmek önemli değildir; o isteklerin nedenleri ortaya çıkarılmalıdır. 

Karar alma sırasında çok sayıda değişken devreye girmekte, bu değişkenlerin sayısı 

her insanda aynı olmamaktadır (Durmaz, 2008: 35). Davranışlar, bir yandan 

tüketicinin bireysel olarak ihtiyaçlarının ve güdülerinin, öğrenme sürecinin, 

kişiliğinin, tutum ve inançlarının etkisiyle; öte yandan kişinin üyesi olarak bulunduğu 

toplumun, kültür, sosyal sınıf, referans grubu ve aile gibi sosyo-kültürel faktörlerin 

etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Ayrıca işletmelerin pazarlama çabalarının da 

davranışlara etkisi olur.  

Günümüzde genel olarak işletmecilikte geniş ölçüde davranış bilimlerinden 

yararlanılmakta ve konular, disiplinler arası bir yaklaşımla açıklanmaya 

çalışılmaktadır. Tüketicinin satın alma kararlarında; psikolojik,  sosyo-kültürel ve 

kişisel nitelikte çeşitli faktörlerin güçlü etkileri görülmektedir. Bunlar, 

pazarlamacının kontrol edemediği, ancak alım kararlarına etkisi göz önünde 

bulundurmak durumunda olduğu faktörlerdir (Mucuk, 2009: 61).  

 

2.7.1 Psikolojik Faktörler  

Tüketici satın alma davranışını etkileyen psikolojik faktörler; öğrenme ve 

bellek, güdülenme, duyum ve algılama, tutum ve inançlar, kişilik ve benlik ile 

değerler ve yaşam biçimidir.  
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2.7.1.1 Öğrenme ve Bellek  

Öğrenme  

Öğrenme kişi davranışlarının oluşmasında ve yönlenmesinde, satın alma 

karar sürecinde rol oynayan önemli bir  değişkendir. Tutumların, değerlerin, 

davranışların, sembolik anlamların kazanılmasında öğrenme önemli bir etkiye 

sahiptir. İnsan, satın almayı öğrenme sayesinde kavrar. Pazarlamacı, markasına 

ilişkin satın alma davranışını, karmaşık karar verme davranışından alışkanlık halinde 

karar verme davranışına dönüştürebildiği ölçüde başarılı olur. Bu da markayı ve 

markaya ilişkin bilgileri tüketicilere öğretmekle mümkündür.  

Öğrenme, davranışlarda meydana gelen kalıcı bir değişiklik olarak 

tanımlanabilir. Öğrenmenin tanımında üç önemli öğe vardır. Bunlar;  

-Öğrenme, bir davranış değişikliğidir.  

-Öğrenme, yaşantı ya da uygulamalardan kaynaklanır.  

-Öğrenme sonucunda kazanılan davranış değişikliği kalıcıdır.  

Öğrenme, çevreye uyum olarak da tanımlanabilir. Bir tüketici, tüm 

davranışlarını çevreye uygun hale getirmek, çevre tarafından dışlanmamak için 

toplum normlarına uymaktadır. Öğrenme bilgilenme sonucu oluşur, dolayısıyla bilgi 

olmadan öğrenme olmaz. Öğrenmenin gerçekleşmesinde ihtiyaç, amaç ve ilgi de 

önemli rol oynar. Bunlar olmadan öğrenme mümkün değildir. Öğrenme için önemli 

koşullardan biri de genel bir uyarılmışlık halinin olmasıdır. Organizma uyarılmadan 

öğrenme isteği oluşmamaktadır. Kişiyi genel uyarılmışlık haline getiren, güdüdür. 

Bu nedenle pazarlamacıların, tüketiciyi uyarmaları için bir ödül vaad etmeleri 

gerekir. Bu ödül tüketiciyi öğrenmeye yöneltir (İslamoğlu, 2003: 57-60).  

Thorndike'ye göre öğrenmede önemli olan faktörler; tekrar ve egzersiz, 

güdülenme durumu ve davranışların sonucunun önemidir. Bir problem durumunda 

yapılan hareketler amaca ulaştırıcı ve kıvanç verici ise benimsenir, işe yaramıyor ve 

sıkıntı veriyorsa bunlardan kaçınılır. Böylece ödül ve ceza ilkelerinin önemi 

belirtilmiştir. Ödül, uyarıcılarla tepkiler arasındaki bağı kuvvetlendirmekte, ceza ise 

bu bağı zayıflatmaktadır. Araştırmalarda, güdülenme durumu ne kadar kuvvetli, 
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davranışın sonucu ne kadar kıvanç verici ise, öğrenmenin o kadar kuvvetli olacağına 

ve iyi pekiştirileceğine dikkat çekilmiştir (Baymur, 1989: 155).  

Öğrenme ile ilgili genel kabul görmüş, bilgiyi kolay ve hızlı hatırlatıp uzun 

süre unutulmamasını sağlayan bazı ilkeler şunlardır;  

-Soyut kavramları sembollerle somutlaştırmak gerekir. (Amerika- Özgürlük 

heykeli, hıristiyanlığı haç ile sembolize etmek)  

-Komik bağlantılar duyguları harekete geçirerek bilginin daha kalıcı şekilde 

kaydedilmesini sağlar.  

-Cinsel konularla ilgili veya argo özellikler gösteren bağlantıların akılda uzun 

süre kaldığı tespit edilmiştir.  

-Aynı görüntüyü 2-3 defa tekrarlamak bilginin çok güçlü bir şekilde 

kaydedilmesini sağlar.  

-Görsel (resimli) kayıtlar daha fazla iz bırakırlar. Çünkü göz ile beyin 

arasındaki sinir hatları, kulak ile beyin arasındakine oranla 20-25 kat daha güçlüdür. 

Bundan dolayı "gördüğümüze" inanırız (Sekman, 1998: 59).  Bu durumu, tüketici 

satın alma davranışları incelendiğinde, reklamların başarısında neden televizyonun 

radyodan daha etkili bir araç olduğunun açıklaması olarak kabul edilebiliriz.  

 

Bellek  

Öğrenmenin önemli öğelerinden biri olan "anıda tutma" aslında bellektir. 

Belleksiz bir öğrenmeden söz etmek olanaksızdır. Bellek, bilginin elde edilmesi ve 

gelecekte ihtiyaç duyulduğunda bulunmasını sağlamak için saklanması, depolanması 

sürecidir (Odabaşı, 1996: 43).  

Bazı araştırmacılar belleği, kısa ve uzun vadeli olmak üzere ikiye ayırırlar. 

Kısa vadeli bellek oldukça sınırlı sayıda uyarıyı toplar. Bu belleğin oluşması, 

beynimizdeki bir takım fiziksel değişimlerle gerçekleştiği için kalıcı değildir. Öte 

yandan, uzun vadeli bellek daha çok bilgiyi depolar ve beynimizdeki kimyasal 

değişimlere dayandığı için daha kalıcıdır. Kısa süreli bellek, bilgisayardaki "ram" 

belleği veya masa üzerinde kullanıma hazır dosyalar gibidir. Uzun vadeli bellek ise 
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bilgisayardaki "sürücü" veya arşive kaldırılan dosyaları temsil eder. Düşünce, kısa 

vadeli bellekte oluşur. Gerekli bilgiler uzun vadeli bellekten çağrılır (Yıldırım, 1998: 

43).  

Tekrar edilmediği taktirde bir dakika içinde bilginin kaybolacağı kısa süreli 

bilgi depolama yerine kısa süreli hafıza denir. Uzun süreli hafıza ise yeni gelen 

bilgilerin eskilerle örgütlenerek saklandığı daimi depodur. Uzun süreli hafızanın 

kapasitesi sınırsız olarak kabul edilir. Kısa süreli hafızada bir bilgi kaybolduğunda 

geri getirilemez, uzun süreli hafızadaki bir bilgi o an hatırlanmasa da sonradan geri 

getirilebilir (Selçuk, 2007: 195). İnsan hafızasının kapasitesine dair yapılan 

çalışmalar, ortalama bir yetişkin hafızasının Britannica Ansiklopedisi'nde yer alan 

bilginin 500 katı kadar bilgi saklayabildiğini göstermiştir (Sezik, 2001: 113).  

Bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe girebilmesi, uyarıcının 

anlamı hakkında düşünmeyi ve bellekte bulunan bilgi ile ilişkilendirmeyi gerektirir. 

Kısa, dikkat çekici ve akılda kalıcı reklam şarkılarının önemli bir görevi, bu süreci 

işletmede kolaylıklar sağlamasıdır (Odabaşı, 1996: 44). Bu şekildeki reklamlar uzun 

süreli hafızaya geçer ve orada saklanır. Tüketicinin bu bilgiyi ilerideki bir satın alma 

davranışında kullanması ve o ürüne yönelmesi muhtemeldir.  

Tüketici satın alma karar sürecinde, karar vermesi için gerekli olan bilgileri 

içsel ve dışsal arayış yoluyla iki kaynaktan elde etmektedir. İçsel arama, bellekte 

bulunan ve karar ile ilgili bilginin aranmasından başka bir şey değildir. Deneyimler 

sonucunda elde edilen bilginin yeterli olmadığı durumlarda, tüketici çevreden bilgiler 

elde etme yolunu tercih eder. Bu süreç ise dışsal arama olarak isimlendirilir. 

Tüketicinin yeterli deneyimleri varsa dışsal arama ihtiyacı kendini göstermemektedir 

(Aktuğlu, 2006: 7).  

Reklamcılar, tüketicilerin orjinal bir reklamı sonradan hatırlayacağı ortamları 

değişik şekillerde yaratabilirler. Örneğin;  

- Tüketicilerin dikkatlerini, uygun sinyallere odaklayabilirler. Kurutucudan 

çıkan çamaşırların temiz kokusu gibi.  

- Şampanya içme tecrübesini, mezuniyet gibi önemli dönüm noktalarıyla, 

evlilik yıldönümleri ve yaş günleri gibi tekrarlı olaylarla bağdaştırabilirler.  
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-Otobiyografik göndermelerle, tüketicilere geçmiş deneyimlerini 

anımsatabilirler, "İlk Buick marka arabanızı hatırlıyor musunuz" gibi.  

- Duyumsal sinyaller, daha önceki bir tecrübe ortamını geri getirmede, yani 

bir bilginin hatırlanmasında çok önemli rol oynarlar. Örneğin, fırında pişen bir 

böreğin kokusu. Koklama ve diğer duyumsal sinyaller, beynin limbik sisteminin, 

duyguların oturağının ayrılmaz bir parçasıdır ve canlı-gerçekmiş gibi anımsamaları 

yaratırlar (Zaltman, 2003: 245). Duygular, ne hatırlandığının temel belirleyicisidir ve 

güçlü duygular kolaylıkla yıllarca hafızada saklanır. Duygular dikkat yaratır, ne 

hatırlanacağını belirler, davranışı şekillendirir, motive eder ve bireyleri harekete 

geçirir. Bu nedenle beynin duygusal bölümleri reklamcıların ve pazarlamacıların 

birincil hedefidir (Sashikala, 2007: 48-58).  

Birçok pazarlama stratejisinde öğrenme yolu ile uyarıcı ile tepki arasında 

çağrışım kurulmaya çalışılır. Örneğin fiyat indirimlerinde, düşük fiyatla ürün satın 

alan ev kadını, sonra fiyatlar normale dönse bile ürünü satın almaya devam 

edebilecektir. Alışkanlık haline gelmiş satın almalar genellikle öğrenme yolu ile 

gerçekleştirilmektedir. İpana diş macunu ya da Sana Yağı'nda olduğu gibi marka ile 

ürün arasında çok güçlü çağrışımlar oluşturulmuştur. Pazarlamada tüketiciler benzer 

algılamalar sonucunda bir ürün için öğrendiklerini öbür ürün için de genellerler. 

Örneğin, Knorr çorbalarının tadının güzel olduğunu öğrenmiş olan bir tüketici, bu 

marka pazara puding sürdüğünde pudinglerin de güzel bir tada sahip olacağını 

düşünüp Knorr marka pudingleri satın alabilmektedir. Genellemeyi özendirmek 

isteyen pazarlamacılar, bir ürün dizisindeki farklı ürünler için aynı tip ambalajı 

kullanırlar. Öğrenme kuramlarından edimsel koşullanmaya göre olumlu sonuç veren 

edimler ödüllendirilirse, bunların tekrarlanma olasılığı artar. Buna bağlı olarak satış 

sonrası müşteri ile ilişkilerin geliştirilmesi, kart ya da mektup yazarak tatmin 

düzeyinin anlaşılmaya çalışılması, armağanlar, kuponlar verilerek mağazadan 

alışveriş yapılmasının sağlanması ve mağazanın hoş bir yer olarak düzenlenmesi, 

örnek ürün dağıtımı ya da otomobillerde deneme sürüşlerinin yaptırılması ve bu 

şekilde ürünün denemesinin sağlanması sık sık kullanılan pazarlama 

stratejilerindendir (Odabaşı ve Barış, 2004: 82-85; Karalar, 2005: 69; Odabaşı, 1996; 

35). 
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2.7.1.2 Güdülenme (Motivasyon)  

Motiv veya güdü, kişinin davranışının gerisinde yatan etkendir. "Kişinin 

davranışının dayanağı olan güç" veya "tatmin edilmeye çalışılan uyarılmış bir 

ihtiyaç" olarak da ifade edilir. Şu halde güdüler, insanları harekete geçiren güçlerdir. 

Motivasyon ya da güdülenme ise, kişinin birtakım iç veya dış uyarıcıların etkisiyle 

harekete geçmesidir  (Mucuk, 2009: 84). Karşılanmamış ihtiyacın sonunda gerilim 

ortaya çıkar, ihtiyacı doyuracağı zannedilen davranış ile gerilimi azaltacak hareket 

bilinçli ya da bilinçsiz biçimde yerine getirilir (Odabaşı, 1996: 48).  

Genelde güdülenme sürecinde üç aşamadan söz edilir. Bunlar gereksinimler, 

hedefe yönelik davranış ve gereksinimlerin karşılanmasıdır. Bireyde fizyolojik 

dengenin bozulması ile eksiklik ortaya çıkar. Bu eksiklik durumu gereksinimleri 

yaratır. Gereksinimler de hedefi belirler ve hedefe yönelik davranışa yol açar (Baysal 

ve Tekarslan, 1996: 101).  

Genel olarak güdülenme halinde şu oluşumlar belirir. Öncelikle organizmanın 

genel etkinliği artar. Güdülenmiş canlı varlıkta etkinliğin arttığı görülür. Bunun 

tersine ihtiyaçları doyurulmuş canlı varlık doygunluk ve durgunluk devresine girer. 

Örneğin, aç bebek karnı doyuruluncaya kadar ağlar, bağırır. Karnı doyurulur 

doyurulmaz sesi kesilir, durgunlaşır. Ayrıca güdülenmiş organizma belli bir 

doğrultuya yönelir. Güdüler davranışlara yön verir. Bu yöneliş, ya istenilen bir şeye 

doğru olur (yanaşma), ya da istenmeyen zararlı bir şeyden kaçma (uzaklaşma) 

şeklinde kendini gösterir. Aç insan bütün gayreti ile yiyecek bulmaya çalışır. Üşüyen 

bir kimse ise soğuktan korunmak için türlü önlemlere başvurur (Baymur, 1989: 66).  

Erich Fromm' a göre en güçlü güdüler çoğunlukla, sayelerinde insanın kendi 

içinde var olan çelişkiler dünyasına bir çözüm getirmeye çalıştığı güdülerdir. İnsanın 

bu davranışının amacı aslında, kendisindeki enerjiyi belirli bir yöne kanalize etmek 

ve hayatını devam ettirmenin yollarını arayan bir organizma sıfatıyla kendi kendisini 

aşmak ve hayatına bir anlam vermektir. Uygun bir durumda insanın yaşamını devam 

ettirmesini sağlayan ihtiyaçlar, bir isteksizlikten ve bir eksiklikten kaynaklanmaz; 

bunlar insanın kendisine uygun objelere yönelmesini sağlayan isteklerin onda 

meydana getirdiği bir zenginliğin sonucudurlar. Böyle bir insan sevmeyi ister çünkü 
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bir kalbe sahiptir; isteyerek düşünür çünkü bir beyine sahiptir. İnsan bir dünyaya 

ihtiyaç duymaktadır çünkü onsuz kendisi de var olamayacaktır  (Fromm, 2004: 57).  

Tüketicinin güdülenmesi, satın alma davranışını harekete geçiren, amacı 

ortaya koyan ve insanı eyleme yönelten güçtür. Güdü davranışın nedenidir. Güdü, 

insanı davranışsal tepkiler göstermeye iten, tepkiye özel bir yön veren, basit 

izlenimlerden oluşan karmaşık bir eğilimi ortaya çıkaran ve gözlemlenemeyen, içten 

gelen bir güçtür. Biz güdüyü değil, güdülenme sonunda oluşan davranışı görürüz. 

Güdü, kişi eylemlerinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç ve dış 

uyarıcıların etkisi ile kişiyi harekete geçiren güç olarak da tanımlanabilir (Akyüz, 

2006: 20).   

Tüketicinin satın alma davranışının sebeplerini anlamak ve açıklamak için, 

pazarlama alanında Abraham Maslow’un gereksinimler hiyerarşisi, Alfred 

Marshall’ın Ekonomik Modeli, Sigmund Freud’un Psikoanalitik Modeli ve Mc 

Clelland’ın motivasyon teorisi kullanılmaktadır. 

           Maslow’un gereksinimleri hiyerarşisine göre, belli bir düzeydeki 

gereksinimler tatmin edilmeden, bir üst düzeydeki gereksinim ortaya çıkmayacaktır 

(Baysal ve Tekarslan, 1996: 111). Bu gereksinimler bir piramit şeklinde 

gösterilmiştir ve  piramidin altından başlamak üzere açlık, susuzluk ve cinsellik gibi 

fizyolojik ihtiyaçlar; korunma, sığınma  ve konut ihtiyacı gibi güvenlik ihtiyaçları; 

aidiyet, sevgi, arkadaşlık, ait olma gibi sosyal ihtiyaçlar; tanınma,  kabul görme ve 

toplumsal statü gibi saygınlık ihtiyaçları ile kendini kanıtlama gibi kendini 

gerçekleştirme ihtiyacı her bireyde var olmaktadır. Tüketiciler bu sıralamadaki bir 

gereksinim tatmin edilmedikçe bir sonrakine geçemeyeceklerdir (Tek, 1999: 207). 

Reklamcılar, Maslow'un ortaya koyduğu hiyerarşik ihtiyaç gruplarını tüketici 

davranışlarını yönlendirmek ve ikna edici mesaj içeriği oluşturmak adına 

kullanmaktadırlar. Örneğin, sigorta ve sağlık hizmetleri reklamlarında güvenlik 

gereksinimleri göz önüne alınarak tehlike durumundan kurtulmak için reklamda 

önerilen davranışın gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Kozmetik ürünleri 

reklamları da bireyin daha güzel ve genç görünmesi bağlamındaki  mesajlarla bireyin 

beğenilme, sevilme, dikkat çekme ihtiyaçlarının giderilmesi üzerine 

kurgulanmaktadır (Elden, 2009: 394). Sağlık ürünleri, diyet ürünleri, özel içecekler 
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ve spor gereçleri  “sağlıklı yaşamın sırrı” gibi sloganlarla fiziksel ihtiyaçlara 

gönderme yaparken; sosyal güvenlik ve sigorta hizmetleri, kasalar ve hırsız 

alarmları, yangın alarmları, ilaç gibi ürünler güvenlik ihtiyaçlarına gönderme 

yapmaktadır. Kişisel bakım, eğlence, kıyafet, hediyeler, grup tatilleri gibi ürün ve 

hizmetler ise bireylerin sosyal ihtiyaçlarını tatmine yöneliktir. 

        Bireylerin gereksinimlerine gönderme yapma amaçlı reklam mesajlarına bir 

diğer örnek de Coca Cola’nın yıllar boyunca değiştirdiği sloganlarıdır. 1890 yılında 

"baş ağrısı için ilaç ve beyin ilacı" sloganıyla piyasaya giren Coca Cola, 1906 yılında 

"sağlık ve mutluluğa kadeh kaldırın", 1916'da "susuzluğun eğlencesi" ve 1982 

yılında "Cola budur!" (Amerika, gençlik, güzellik, parti, kumsal, eğlenen insanlar)- 

iyi olan herşey hayal edilebilir- (Desmond, 2003: 253) şeklindeki reklam 

mesajlarıyla tüketicilerin belirli gereksinimlerine dikkat çekerek, onlarda satın alma 

davranışı uyandırmaya çalışmaktadır. Örneğin, 1916 yılı reklam mesajı fizyolojik 

gereksinimlere gönderme yaparken, 1982 yılı reklam mesajı bireylerin sosyal 

gereksinimlerini kışkırtmaya yöneliktir. 

 

Şekil 2: Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi 
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 Kaynak: Kormaz ve diğerleri, 2009: 261 
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Alfred Marshall’ın Ekonomik Modeli, satın alma kararlarının asıl olarak 

insanın rasyonel ve bilinçli ekonomik hesaplamalarına bağlı olduğunu öne sürer. 

Buna göre tüketici gelirini, zevklerine ve nispi fiyatlara göre kendisine en fazla fayda 

sağlayacak mallara harcar. Bu kurama ‘Marjinal Kuramı’ da denilir. Kuram, bir 

görüşe göre tüketicilerin çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini tanımlayıcı 

nitelikte, bir başka görüşe göre de rasyonel davranmak isteyenlere yol 

gösterici niteliktedir (Ene, 2007: 107). 

Sigmund Freud’un Psikoanalitik Modelinde kişilik;  id (bilinçaltı), ego (bilinç 

düzeyi) ve süper-ego’dan (ön bilinç-kullanılabilir hafiza) oluşan ve birbiriyle 

etkileşim halinde olan bir sistem olarak görülmüştür (Ene, 2007: 103). İsteklerimiz 

ve hazlarımız bize bir şeyi satın almamız gerektiğini söylediğinde Freud'a göre, 

kişideki id kendisine "şimdi istiyorum", süperego "buna gücün yetmez ve ihtiyacın 

yok", ego ise orta yolu bulma çabası ile "belki satın almadan önce biraz daha 

düşünmelisin" şeklinde hitap etmektedir (Berger, 2004: 14). Freud’un getirdiği en 

önemli kavramlardan biri, bilinçaltı kavramıdır. Bilinçaltı; farkında olunmayan arzu, 

istek, dürtü, duygu ve düşüncelerin depolandığı bir hazineyi temsil eder (Cüceloğlu, 

2008: 409). İşletmeler, tüketici davranışlarının izlenmesi amacıyla, tüketici zihnine 

bilinçaltı ve bilinç düzeyinde ulaşmaya çalışmaktadır. Bilince yönelik reklamlar, 

“ürün tanıtımları ve markanın hatırlatılması için yapılan düz reklamlar” ve 

“duygulara yönelik reklamlar” olarak ikiye ayrılmaktadır. Reklam yapımcıları 

tüketicilerin bilinçaltı düzeyine de kendi marka ve ürünlerinin isimlerini çeşitli gizli 

mesaj yöntemleriyle yerleştirmek için uğraşmaktadırlar  (Ene, 2007: 106). 

Mc Clelland'ın çalışmaları ise sosyal ihtiyaçları tanımlamak ve ölçmek 

üzerine kurulmuştur. Onun tanımladığı ihtiyaç türleri, başarı, birlikte olma ve güç 

ihtiyacıdır (Elden, 2009: 395). Gerçekten de, insan doğası gereği sosyal ilişkilerde 

bulunma (arkadaşlık, dostluk, sevgi vs.) ihtiyacını hisseder. İnsan aynı zamanda güç 

elde etmeyi seven bir yaratıktır. Bu maddi bir güç (para) olabileceği gibi, makam, 

mevki, otorite şeklinde bir güç de olabilir (Kaplan ,2007: 40). Reklamlarda, bireyin 

içinde bulunduğu toplumsal grup yada sınıfta bir farklılık kazanması yada bu sosyal 

alana dahil olması; başarılı sevilen, güçlü bir kişi olarak tanımlanmasının X marka 
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otomobil, telefon, laptop, saat ya da kıyafet ile ilişkilendirilmesi bu bağlamda ele 

alınabilmektedir (Elden, 2009: 396).  

 

2.7.1.3 Duyum ve Algılama  

İnsanlar, ilgiyi duyum ve algı olmak üzere iki düzeyde işler. Duyum bir ışığın 

parlaklığı, bir ses tonunun perdesi ya da kahvenin sıcaklığı gibi olayları içerir. 

Duyumlar hayatın hammaddeleridir. Günlük hayatımızda duyumlar devamlı olarak 

bir yorumlama işlemine tabi tutulur. İşte duyumları yorumlama, onları anlamlı hale 

getirme sürecine algı adı verilir. Bir olay ya da nesnenin varlığı üzerine duyumlar 

yoluyla edinilen yalın bilinç durumu olan algı, insanların duyumsal uyarıları 

seçtikleri, örgütledikleri, yorumladıkları ve dünyanın anlamlı ve uyumlu görüntüsüne 

dönüştürdükleri karmaşık bir süreçtir. İnsanların çevresindeki uyarıcıların ya da diğer 

olayların ayrımında olması ve onları fark edip yorumlaması sürecine algı ve bu 

sürecin sonunda ortaya çıkan sonuca ise algılama adı verilir (Güz, 1998: 139).  

Dış dünyadan bilgi edinilmesi olayı duyum, bunun değerlendirilmesi ise 

algıdır diyebiliriz. Algı, bir cismin bir olgu ya da bir olayın mekanda bir yere 

yerleştirilmesi ve bir bütün olarak kavranmasıdır. Örneğin, dilin bir meyvenin tadını 

alması duyum; bunu elma olduğunun anlaşılması ise bir algıdır.  

Bireyler, pek çok uyaran arasından çok küçük bir bölümünü seçerek 

anlamlandırır ve sınıflandırır. İnsan zihni tüm uyaranları dikkate almaz, uyaranlar 

arasında kimilerini seçer. Belli uyarıcıları seçmeye "seçici algılama" adı verilir 

(Karalar, 2005: 52).  

Algılamada seçiciliği etkileyen başlıca dış faktörler şunlardır (Göksu, 2003: 

27; Assael, 2004: 149-152; Yüksel, 2006: 136) :  

- Dikkat: Dikkat algılamaya hazır olmak demektir. İnsan çevresinde dikkatini 

verdiği nesne ve olayları daha iyi, çabuk ve kolay algılar  

- Yoğunluk: Reklamcılar, reklam yaparken seyircinin fark etmesi amacıyla 

uyaranın yoğunluğunu artırırlar. Örneğin, ses yükseltilebilir veya bir renk belirgin 

olarak verilebilir. Çarpıcı ses görüntüsüyle de desteklenebilir.  
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- Büyüklük: Uyaranın ölçüsü de algılamada önemlidir. Reklamlarda büyük 

harfler daha çok dikkat çeker. İri cüsseli insanların kalabalıkta dikkat çekmesi de 

böyledir. Uyarıcının uzayda kapladığı yer önemlidir. Reklam ne kadar büyükse o 

kadar çabuk fark edilir.  

- Uyaranın yeri: Görsel uyaranlar için gözün tam önü en çok algılanan yerdir. 

Sayfa, TV ve sinemanın üst kenara yakın yerleri daha çok dikkat çeker, daha çabuk 

algılanır. Bunun için gazetelerin logoları ve manşetleri sayfanın üst kısmında yer alır. 

Uyaranın yerinin uzak ya da yakın olması da algıyı etkiler. Yakındaki cisimler daha 

kolay algılanır. Dergilerde ilk on sayfada bulunan reklamlar ile sayfanın üst yarı 

bölümü daha çok dikkat çeker.  

- Renk: Yalın renklerden kırmızı ve mavi karışık renklere göre daha çok 

dikkat çeker. Normal kullanılanlara zıt olan renkler de dikkat çeker; sürekli siyah 

yazıp bazı yerleri kırmızı yazmak gibi. Parlak renkler mat renklere göre daha çabuk 

algılanır. Renklere atfedilen anlamlar da farklılık göstermektedir. Kırmızı, canlılık, 

hareketlilik, saldırganlık olarak; yeşil, barış, huzur ve doğa olarak; deniz mavisi 

dinginlik, sakinlik olarak algılanmaktadır. Kontrast da daha çok ilgi çeker. Beyaz 

zemindeki bir ürün resmi daha çabuk fark  edilecektir. Araştırmalar, marka seçimi ile 

renk tercihleri arasında yakın bir bağlantı olduğunu göstermiştir.  

- Şekil: Çevresindeki varlıklardan farklılık arz eden uyarıcılar da kolay 

algılanır. Kalabalık içinde herkes çok kısa ise uzun boylu olan biri daha çabuk 

algılanır  

- Hareketlilik: Hareketli uyaranlar, durağan olanlardan daha fazla dikkat 

çeker. Gazinolardaki, mağazalardaki reklam ışıklarının yanıp sönmesi; kalabalıkta 

herkes yürürken koşan bir adamın durumu gibi.  

- Tekrar: Tekrarlanan olaylar durağan nesnelerden daha çok dikkat çeker. 

Tekrarlar öğrenmeyi kolaylaştırır. Fakat sürekli aynı şekildeki tekrarlar dikkati 

çekmediği için algılamayı azaltır. Örneğin, reklam filmleri önce tekrar tekrar 

gösterilir, ama bir süre sonra mesaj değiştirilerek aynı konu yeniden işlenir  

- Yenilik: Her zaman alışılagelmiş nesneler, olaylar fazla dikkat çekmez; ama 

yeni olanlar dikkati çeker.  



 

 

83

83

- Genelleme: Algılayıcı bazen bir örnekten benzerleri hakkında genellemeler 

bulur. Bir memurun rüşvet alması, o meslekteki tüm memurların rüşvet aldığı 

şeklinde genelleştirilebilir.  

Algılamada seçiciliği etkileyen başlıca iç faktörler şunlardır (Göksu, 2003: 

28; Yüksel, 2006: 138;  Perreault vd., 2000: 171) :  

- Öğrenme ve geçmiş deneyimler: İnsanın önceki hayat tecrübesi onun 

algılamalarını etkiler. Tanıdıklar daha çabuk ve detaylı bilgilerle algılanırken, 

yabancılar hakkındaki bilgiler sadedir. Öğrenme ve algılama arasında da doğrusal bir 

ilişki mevcuttur. Örneğin" prgrm" şeklinde yazılan bir yazıyı hiç tereddüt etmeden 

"program" şeklinde okuyabiliriz.  

  - İlgi, ihtiyaç ve güdüler: İnsanların ilgisi hangi şeyi nasıl algılayacakları 

konusunda belirleyici olabilmektedir. Aç olan yiyecekleri, susuz olan sulu 

yiyecekleri, bilgisayar alanında iş arayan bir birey, gazetedeki "bilgisayar uzmanı 

aranıyor" ilanını algılar. Good Year markası hemen her hafta gazetede reklam 

verebilir. Yeni bir lastiğe ihtiyaç duyana kadar, çoğu zaman bu reklamları fark bile 

etmeyiz.  

- Kişilik özellikleri ve ruhsal durum: Yaş, cinsiyet, meslek vs gibi özellikler 

de algıyı etkiler. İnsanlar kendi yaşıtındakileri daha çabuk algılarlar. Erkekler araba, 

futbol gibi konulara ilgi duyarken, bayanlar daha çok ev gereçlerine ilgi 

duymaktadırlar.  

- Sosyal etkenler: Toplumsal çevre, gelenek, görenek ve inançlar algıları 

etkiler. İnsanlara doğru-yanlış, iyi-kötü değerlendirmelerini kazandıran toplumdur. 

Örneğin, domuz eti hıristiyan bir toplumda faydalı görülürken, müslüman 

toplumlarda tiksinilen bir yaratıktır. Çocuklar üzerinde yapılan bir araştırma, fakir 

çocukların zengin çocuklara göre bozuk parayı daha büyük gördüklerini ortaya 

çıkarmıştır. Fakir çocuklar, bozuk paraya zengin aileden gelen çocuklardan daha 

fazla değer verir ve yüksek değer veriş, onların paranın büyüklüğünü abartmalarına 

yol açar (Cüceloğlu, 2008: 135).  

Kişinin davranışını anlayabilmek için onun karşılaştığı durumu nasıl 

değerlendirdiğinin anlaşılması gerektiğini savunan kuramın temelini ‘Gestalt 
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Psikolojisi’ oluşturur. Gestalt kuramcılara göre; bir bütün, parçaların toplamından 

daha farklıdır. Birey bütünü parçalarına ayrıştırarak değil, bütünlük içinde algılar. 

Örneğin, bir senfoni orkestrasını dinlerken, her bir müzisyenin orkestraya katkısını 

analiz ederek değil, bütün olarak dinleyip anlamaya çalışırız. Gestaltçılar, 

organizmanın dışarıdan gelen duyumlara kendisinden bir şeyler katarak, yaşantıyı 

yeniden örgütlediğine inanmaktadırlar. İnsanlar dünyayı bütün olarak 

algılamaktadırlar. Uyarıcıları birbirinden ayrılmış bir şekilde değil, bir arada anlamlı 

bütünler halinde görürler (Ene, 2007: 116).  

Algılama bilgilerine dayanarak uygulanabilecek pazarlama stratejileri 

şunlardır:   

- Tüketiciler, kendi ihtiyaçlarına çok yakın bir imaja sahip olan ürünü almak 

eğilimindedirler. Ürün hakkında tüketicide olumlu izlenimler bırakabilmek için 

afişlerde kullanılan işaret, sembol ve yöntemler ürüne aykırı düşmemek zorundadır. 

Afiş albenisi ve çarpıcılığı ile ilettiği mesajla, daha beyaz çamaşırlar, daha güzel bir 

görünüm, kilometre başına daha az benzin, daha hoş bir tat gibi yararlar vaat ettikçe 

başarı oranı artar.  

- Gıda maddelerinde ürünün tat, renk, kıvam, katkı maddelerinin kalitesi-

oranı-fiyatı gibi özelliklerinden söz etmek o ürünü daha iyi tanıtabilir. Giyecek için 

de durum aynıdır (Çevik, 1997: 119).  

- İnsanlar markalara çoğu zaman ya gerçekten insanmış gibi ya da insan 

olmaları halinde kendilerini etkileyebilecek kişilik özelliklerine sahiplermiş gibi 

bakarlar. Marka hangi tüketici kitlesine hangi kişilik özelliği ile sesleniyor, yaratılan 

marka tüketicilere dönük olarak nasıl bir tutum içinde gibi sorularla markanın 

tüketiciler nezdinde sahip olduğu kişilik görüntüsü ortaya çıkarılarak tüketiciye 

dönük iletişim konumlanması sağlanmalıdır. Markayı oluşturan renk, biçim, stil ve 

dizayn unsurlarının logo ve ambleminde rakiplerden farklı ve tüketicilerin dikkatini 

çekecek bir anlayışla dizayn edilmiş, lokal, folklorik ve çağdaş unsurları içeren bir 

ahenkle ortaya koyulması gerekmektedir. Hatta marka ile yaratılan bir karakter, logo 

ile kullanıldığında çok etkili sonuçlar yaratabilmektedir. Energizer pillerinin davul 

çalan tavşan karakteri buna güzel bir örnek teşkil etmektedir (Ar, 2007: 98) .  
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- Bir reklamın samimiyetini yargıladıklarında, tüketiciler verilen sinyallerin 

çoğunu bilinçaltında seçerler. "Pazarın zihni" ile ilgili bir araştırmada ortaya 

çıkarılmıştır ki; samimiyeti yargıladıklarında, hem tüketiciler hem de yaratıcı ekipler, 

bilinçaltında neoteni (bebeklere veya yavru hayvanlara olan aşırı ilgi) ile ilgili 

kriterleri kullanmıştır. Bize çocukluğu, masumluğu ve saflığı hatırlatan büyük 

yuvarlak gözler ve geniş alınlar  neotenik özellikler arasındadır. İnsanlar bebek yüzlü 

biri tarafından gönderilen mesajları daha samimi olarak algılarlar, çünkü bebekleri 

masum ve dürüst olarak görürler  (Zaltman, 2003: 90).  

- Reklamın sloganı tüketici algısı açısından önemlidir. Bir kampanyanın 

tüketicinin belleğinde bıraktığı iz çok uzun zaman, bazen yıllarca silinmez." Aç kapa 

aç kapa  Artema", "Tuborg, bira bu kapağın altında", "Akşama babacığım unutma 

Ülker getir", "Genç Pamukbank, iyi banka", "Billur tuz: akar, akar, akar…" (Baker, 

1996: 26).  

- 20 ve üzeri yaş grubu için internet üzerinden yapılan bir anket sonuçlarına 

göre, TV'de en çok hatırlanan reklamlar; tüketicide en çok olumlu duygu uyandıran 

ve en iyi anlaşılan reklamlardır. TV reklamlarında en çok kullanılan temalar; mizah, 

sıcaklık, cinsellik, tutku, nostalji, korku ve şok olmasına rağmen, reklamda verilen 

duygusal bir mesaj reklamın dikkat çekme ve markanın hatırlanma olasılığını artırır. 

Reklamın hatırlanmasını sağlayan diğer unsurlar; tekrar, cıngıl ve slogandır. 

Reklamın hatırlanma durumuna bakıldığında ise, tüketiciler en çok reklamın 

başlangıç bölümüne dikkat etmekte, fakat reklamın son bölümü, daha sonra 

hatırlanma için daha önemli rol oynamaktadır. Reklam mesajının nasıl algılandığı 

tüketicinin o anki ruh haline de bağlıdır (Scholler ve Mai, 2009: 55-57). 

- Reklamlarda sıklıkla başvurulan yer etme tekniğinde, beş duyudan en az 

birine hitap ederek, hedefin zihninde yer etmek hedeflenmektedir. Örneğin, yiyecek 

reklamlarında "sıcacık çorba", "kıpkırmızı domates", "çıtır çıtır patates" gibi 

vurgularla bu amaca ulaşılır. Kıpkırmızı, buz gibi olmakla, mis gibi kokmakla bir 

ürünü eşleştirildiğinde, çağrışım yoluyla ürüne ilişkin her yeni bilgide bu ayrıntılar 

tüketici tarafından hatırlanmaktadır. Bu tekniğin etkisi daha çok algısal çağrışımla 

açıklanmaktadır (Demirtaş, 2004: 84).  
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- Renklerin ürün algılanmasına etkileri vardır. Renk, eğlence, zerafet, 

hareketlilik veya sıcaklık gibi bir ruh hali yaratmaya yarar. Parlak renkler, hafiflik, 

kutlama rahatlık ve mutluluk duygusu verirken daha koyu yoğun renkler daha ciddi 

bir hava yaratır. Yeşil renk, bugün her markanın "sağlıklı ürünler" türü ürünlerinde 

kullanılmaktadır. Beyaz veya açık renkler; diyet, hafif, tuzsuz veya düşük kalorili 

ürünlerde kullanılırlar.  Fotoğraf makinesi ve kamera gibi elektronik ürünlerde siyah 

veya gri renk, "yüksek teknoloji" anlamını yansıtır. Moda ve zerafet ile ilgili 

ambalajlarda pastel renkler, yaldız ve siyah kullanılır. Metal folyo, hemen her zaman 

yüksek kalite ve pahalılık imajını sağlar, özellikle gurme yemek, kozmetik ve lüks 

ürünlerde önemlidir. Kırmızı etiket ve şişeler kolalı içecekleri, sarı tonikleri belirler 

(Meyers ve Lübliner, 2003: 23-36). 

- Özgün bir stilde yaratılmış bir marka kimliği bir imza olur. Nasıl bireylerin 

imzası çevresinde tanınırsa, bu imza da tüketiciler arasında tanınır ve ürün için bir 

aşinalık ve dostluk duygusu yaratır. Koyu renk bir logo gücü, erkeksi değerleri veya 

etkinliği iletmeye yarar. Eğri ve çizgisel bir logo ise zerafet, hafiflik, kadınsı ve 

moda çağrışımları sağlar. Üçgen veya el yazısı stili bir logo rahatlık, spor eğlence ve 

hareket imajı verir. Logo stilinin ve formlarının bütün ambalaj çeşitlerinde ve 

boylarında sabit kalması çok önemlidir. Logo üzerinde değişiklik yapmak tüketicinin 

aklını karıştırır ( Meyers ve  Lübliner, 2003: 31).  

- Ürün ambalajlanırken, ürünün sahip olduğu özelliklere göre ambalajlanma 

yapılmalıdır. Ambalajlamada dayanıklılık, kırılabilirlik, parasal değer, raf ömrü gibi 

özellikler göz önüne alınarak işlem yapılmalıdır. Ambalaj satın alma işleminde etkin 

rol oynar. Yapılan araştırmalar, satın alma kararı verildiğinde satın almayı etkileyen 

başlıca faktörlerden birinin "mağazada görme, anlık etkilenme" olduğunu 

göstermektedir (Ar, 2007: 91). Karton kutuda satılan pirinç, naylon poşette 

satılandan farklı imaj sağlar, kadife kaplı bir kutuda teşhir edilen bir saat, aynı saatin 

plastik kutuda sunulmasından farklı bir parasal değeri iletir. Ambalaj formu, 

tüketicinin algılamasını etkileyecektir. Ambalaj üzerinde resim ve fotoğraf kullanımı 

arzu uyandırır ve tüketicide ürüne karşı bir duygusal tepki yaratır.  Bazı kahvaltılık 

ve içecek ürünlerinin ambalajları, çizgi film seyreden ve kahramanlarına bayılan 

çocukları çekmek için kutularında bu kahramanların figürlerine yer vermektedir. Bu 
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kahramanların hareketlerini büyüterek illüstrasyonlar kullanarak bu ambalajlara "ona 

sahip olmak için beni al" türü bir satış tekniği yüklemektedirler (Meyers ve Lübliner, 

2003: 169).   

- Reklamda kullanılan resim kendi başına bir şey ifade etmez. Eşyalar 

kullanılacakları yerler ve şekilleri ile birlikte gösterilmelidir. Mesela bir bayan çorabı 

güzel bir kadının bacağında, bir piyano iyi döşenmiş bir salonda, güzel bir kitap 

zengin bir kütüphanede gösterilmelidir. Genellikle 10-12 kelimeden oluşan bir 

reklam metnine eklenecek resmin çok büyük ilgi çektiği görülmektedir (Casson, 

2001: 72).  

- Reklamlarda, okuyucuda merak uyandıran, "ne oluyor burada" dedirten 

fotoğraflar daha çok işe yaramaktadır. Tüketici daha sonra bunu çözümlemek için 

metni okuyacaktır. Kadın tüketicilerin dikkatini çekmek için "bebek fotoğrafı" 

kullanmak gerekmektedir. Sade olan ve tek kişi üzerine yoğunlaşan reklam 

fotoğraflarının daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Sözler ve resimler birbirini 

güçlendirecek şekilde hareket etmelidir. Her fotoğrafın altında yazı olmalı, bu yazılar 

marka ve vaadi de içeren bir politika izlemelidir (Ogiluy, 1989: 131-149).  

- Türkiye'nin en iyi reklamları içinde "mizah" barındırmakta fakat "kahkaha" 

değil sadece "tebessüm" bu konuda daha güvenli bir strateji olarak 

değerlendirilmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre ise, Türk tüketicisi hayattan kesit 

hikayeler anlatan reklamları çok sevmekte ve markalı ilişkilendirmenin doğru 

yapılması için reklamın en çok hatırlanan kısmında hikayeyi marka ile bağlamak 

gerekmektedir (Marketing Türkiye, 1 Nisan 2009: 42-43). Yapılan araştırmalarda 

elde edilen bir başka bulguda ise  Burger King’in pişirme yöntemini Mc Donalds’la 

kıyaslama örneğinde olduğu gibi,  karşılaştırmalı reklamların karşılaştırmasız 

reklamlara oranla tüketici satın alma niyetini ve davranışını daha fazla artırdığı 

kanıtlanmıştır (Greval, 1997: 1).  
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2.7.1.4 Tutum ve İnançlar 

İnançlar, bireylerin kendi dünyalarının bir yönü ile ilgili algıların ve 

duyguların meydana getirdiği sürekli duygular ağıdır (Eren, 2007: 173). Kişisel 

deneye veya dış kaynaklara dayanan bilgileri, fikirleri ve kanıları kapsamaktadır. 

İnançlar, tutumların altında yatarlar ve belirli ürün tercihlerinde istekleri 

şekillendirirler. X ürününü istemek, X ürüne sahip olmanın ve kullanmanın ne gibi 

netice ve sonuçlar vereceğine olan inançlara bağlıdır. İnançlar kişisel deneyime, 

ümitlere, korkulara, kişisel çıkarlara ve sosyal koşullanmalara dayanmaktadır 

(Oshaunhgessy, 1992: 214). Tutum ise, kendine ya da çevresindeki herhangi bir 

toplumsal konu, obje yada olaya karşı deneyim, motivasyon ve bilgilerine dayanarak 

örgütlediği bilişsel, duygusal ve davranışsal bir tepki ön eğilimidir.  

Tutumların bilişsel, duygusal ve davranışsal olmak üzere üç öğesi vardır. 

Duygusal öğede, çevre ile ilgili bilgi, duyum ve sınıflandırılması ve bu sınıfların 

olumlu, olumsuz olaylarla ya da arzulanmayan amaçlarla ilişkilendirilmesi söz 

konusudur. Bireyin tutum konusunda olumlu ya da olumsuz duygular içinde olması 

önceki deneyimlerine bağlıdır; duygusal öğe bireyin değerler sistemi ile yakından 

ilişkilidir. Tutumların bilişsel öğesi, uyarıcılar ile ilgili gerçeklere dayanan bilgi ve 

inançları içermektedir. Tutum konusu ile ilgili bilgi ise, bireyin bu konu ile ilgi bir 

deneyim geçirmesi sonucu elde edilir. Örneğin, reklam programlarından etkilenerek 

çok temizleyici olduğuna inandığınız bir deterjanı satın alıp kullandığınızda hiç de 

temizleyici olmadığını gördüğünüz zaman bilgi değişmiştir ve tutumun yönü ile 

yoğunluğu aynı kalmayacaktır. Tutumların davranışsal öğesi ise bireyin belli bir 

uyarıcı grubundaki tutum konusuna karşı davranış eğilimini yansıtır. Bu davranış 

eğilimleri sözler ya da diğer hareketlerden gözlemlenebilir, tutumun varlığı ancak 

onu yansıttığı varsayılan birtakım gözlemlenebilir davranışlardan çıkarılabilir 

(İnceoğlu, 1993: 16-17).  

Tutum, bireyin kendi dünyasının bir yönü ile ilgili olarak, belirli değer 

yargılarına ve inançlarına bağlı olarak ortaya çıkarlar ve dayandıkları inanç ve değer 

yargıları devam ettikçe devamlılıklarını sürdürürler. İnanç ve tutumların birbirinden 

ayrılan yönü ise; tutumlar birey davranışlarında lehte veya aleyhte olarak 
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yorumlanabildikleri halde, inançlar hakkında böyle bir yargılama yapılamaz. Bir 

kimsenin dünyanın yuvarlaklığı veya Tanrı'nın varlığı hakkındaki inancı onun 

aleyhinde veya lehinde yorumlanamaz. Fakat içki içmeye ya da kumar oynamaya 

karşı tutumu veya tepkileri, onun aleyhinde veya lehinde yorumlanabilir.  

İnanç ve tutumların ortaya çıkmasında; gözlem ve tecrübe, zeka ve akıl 

yürütme,  duygu, sosyal yaşam ile değer yargıları gibi birçok faktör rol oynamaktadır 

(Eren, 2007: 175). Tutumlar kalıtımsal özellikler taşımazlar, insanlar toplumsal 

yaşamda öğrenme yoluyla tutum sahibi olurlar; örneğin, grup üyeliği ve içinde 

yaşanılan sosyal sınıf  tutum oluşmasında önemli bir etkendir. İnsanlar içinde 

yaşadıkları sosyal sınıfın değer yargılarını benimserler ve grupların oluşmasında 

etkili olan unsur; tutum, inanç ve değer yargılarının benzerliğidir. Benzer inançlar, 

insanların tutum nesnesine karşı olumlu-olumsuz, iyi-kötü, yeterli-yetersiz şeklinde 

yargıların oluşmasına neden olurlar. Bazen fizyolojik değişimler, yaşlanma ve 

hastalık da tutumların değişmesine etki edebilmektedir. Örneğin, Sara hastalığının 

hayata karşı küskünlük ve güvensizlik yaratması gibi. Tutumlarda aile de önemli bir 

faktördür; çocukların komşularına, futbol takımlarına, yemeklere ve bazı 

davranışlara karşı tutum geliştirmelerinde  anne ve babanın etkisi büyüktür. Davranış 

bilimciler, tutumlar ile insanın kişilik özellikleri arasında yakın bir ilişki olduğuna 

inanmaktadırlar. Örneğin, içe dönük kişiler ikna edilmeye daha yatkındırlar ve sosyal 

baskıdan kolayca etkilenirler. Dışa dönük insanlar ise bunun tersi özelliklere 

sahiptirler. Kitle iletişim araçlarının da tutum oluşturmak konusunda etkileri 

büyüktür; makaleler, reklamlar, haberler bazen insanların o zamana kadar hiç 

bilmediği çeşitli olaylar ve nesnelere karşı tutumlar oluşturmasına veya mevcut 

tutumlarını değiştirmesine etkendir. Örneğin, reklamlar izlenmeden önce hiç 

kullanılmayan bir gıda maddesi, reklamı izlendikten sonra kullanılmaya başlanabilir 

(Güney, 2006: 231-232).  

Tutumlar, hoşlanma ve hoşlanmamalardır; durumlar  nesneler, kişiler, gruplar 

ve soyut fikirlerle çevrenin tanımlanabilir herhangi bir diğer özelliğine karşı duyulan 

yakınlık ve iticiliktir. Belirli bir otomobilin çok güvenilir olduğuna inanırsak, ona 

karşı olumlu bir tutuma sahip olmamız muhtemeldir (Atkinson ve Hilgard, 1995: 

723).  
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Reklamın asıl amacı satış yapmaktır, hedef ise genellikle tüketicilerin 

davranış ve tutumlarını değiştirmektir. Tutum, bir kişinin devam eden olumlu ya da 

olumsuz değerlendirmelerine dayanır; bir objeye karşı tepkisidir. Tutum birçok 

kişisel inançlardan oluştuğu için, tutumdaki değişimin temelinde inançlardaki 

değişim yatmaktadır. Tüketicinin tutumunu değiştirmek için öncelikle onun kişisel 

inançlarını değiştirmek gerekmektedir   (Josephine, Devasenathipathi ve  

Parameswaran, 2008: 8). Örneğin, X markasını sevmiyorum ve kullanmıyorum 

şeklinde tutuma sahip olan bir tüketici, derinlere inildiğinde o markanın pahalı 

olduğuna veya kullanımını gereksiz bulduğuna dair inançlara sahip olmuş olabilir.  

Eğer bir marka başarılı değilse, yapılması gereken şey o markaya karşı 

tüketicide olumlu tutumlar uyandırmaktır. Bunu pazarlama yöneticisi; marka 

özelliklerine karşı tüketicilerin inançlarını olumlu yönde değiştirerek, tüketicinin 

sahip olduğu inançların göreceli önemini değiştirerek ya da marka hakkında 

tüketiciye yeni inançlar ekleyerek sağlayabilmektedir. (Lamb, Hair ve Mc  Daniel, 

1992: 92).  

Tüketicilerin tutumlarının şekillenmesinde ikna edici iletişimin etkisi 

yadsınamaz bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda iletişim sürecindeki her bir eleman 

tutumlar üzerinde belirleyici olmaktadır. Kaynağın hedef kitle tarafından 

güvenilirliği, sevilme düzeyi ya da hedef kitleyle olan benzerliği, seçilebilirliği, 

konusunda uzman olup olmadığı gibi durumların yanı sıra hedef kitlenin demografik, 

psikolojik ve sosyo-kültürel özelliklerine uygun mesaj stratejileri belirlenmesi ve 

markalara yönelik tüketicilerin tutumlarının şekillenmesinde etkili olmaktadır. 

Bunun yanı sıra hedef kitlenin tutumlarının şekillendirilmesinde iletinin yapısal 

özellikleri ve iletinin oluşturulmasında kullanılan uyarıcıların neler olduğu da önem 

taşımaktadır. Tutumların bilişsel düzeyine etki eden ussal uyarıcıların yanı sıra 

duygusal uyarıcılar, tehdit ve korku verici uyarıcılar ve güldürü unsuru taşıyan 

uyarıcılarla belli bir hedef kitleye seslenen çağrı unsuru taşıyan uyarıcılar,  hedef 

kitlenin eyleme geçirilmesi için kullanılmaktadır (Elden, 2009: 420).  
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2.7.1.5 Kişilik ve Benlik  

Kişilik kelimesi Latince "Persona" sözcüğünden gelmektedir. Persona eski 

çağlarda aktörlerin yüzlerine taktıkları maskedir. Bir anlamda bireyin kişiliği yaşam 

boyunca içinde bulunduğu ortamlara göre taktığı maskelerdir. Kişilik, her bireyin 

yaşamı boyunca çevresiyle uyumunu sağlayan bireye özgü düşünce, duygu ve 

davranış biçimidir. Başka bir tanıma göre kişilik, "bireyin iç ve dış çevresiyle 

kurduğu, öbür bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki biçimidir" 

(Karalar, 2005: 106).  

Kişilik kavramı, bireye özgü özellikleri içerir, değerlendirmede; zeka, 

algılama biçimi, duygusal tepkiler, düşünce süreçleri, eğilimler, çatışmalar karşısında 

baş edebilme yetisi, toplumsallık gibi değişik boyutları ile ele alınır .  

Davranışçı adı verilen psikologlara göre kişilik, bir insana özgü ve az çok her 

zaman gözlenebilen davranış ve alışkanlıklarının tümü olarak tanımlanmaktadır. Bazı 

psikologlara göre de kişilik, insanın toplumda oynadığı çeşitli roller ve bu rollerin 

başkaları üzerinde bıraktığı etkilerin tümüdür .  

Entelektüel yetenekler, ilgi ve değerler, kişilerin sosyal olaylara karşı 

takındığı tutum ve tavırlar kişinin şahsiyetinde kendini gösterir (Arslantürk ve 

Amman, 2000: 174). Kişilik kavramına geniş açıdan bakıldığında, ferdin pratik 

olarak bütün niteliklerini kapsar. Zira onun fiziki, zihni ve hissi yapısı, güdüleri, 

tecrübeleri, alışkanlıkları, çevresi, çevresinde kendisine açık olan imkanların hepsi ve 

bunların birbirlerine etkisi, organize olmuş bir sistem olarak ferdin kişiliğini belirler. 

Kişilik yapısı olarak, ferdin davranışları, düşünceleri, duyguları, söyledikleri ve 

yaptıkları bu faktörlerden etkilenir. Bir çok psikolog, kişiliği bireyin kendine özgü 

karakteristik ve ayırıcı davranışlarının bütünü olarak tanımlar. Kişilik kavramı, bir 

insanın nesnel ve öznel yanlarıyla diğer insanlardan ayrıldığı duygu, düşünce ve 

davranışlarını ifade etmek için kullanılır (Yüce, 2009: 35).  

Kişiliği belirleyen etmenler; biyolojik yapı, işlev, yetenek ve toplumsal 

özelliklerdir. Bunlar;  

Biyolojik yapı: İnsanın boyu, ağırlığı, sağlığı, güzelliği, kusurları, bedensel 

sistemleri ve çalışma biçimleridir.  
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İşlev:  Bireyin aile ve toplum içindeki ya da çalışma alanı ile ilgili rolleri ve 

görevleridir. 

Yetenek:  Roller ve görevler alan bireyin enerjisi, arzusu, hırsı, alışkanlıkları, 

huyları, direnme gücü ya da dayanıklılığı, zekası, analiz ve sentez gücüdür.  

Toplumsal Özellikler:  Kişinin içinde yaşadığı toplumun yaşam görüşü, ahlak 

anlayışı, kültür düzeyi, din anlayışı, örgütlenmesi, endüstrileşme düzeyi ve iletişim 

olanakları olarak sınıflandırılmıştır (Usal ve Kuşluvan, 2000: 76).  

Benlik, bireyin kendisinin saydığı ve bir değer atfettiği özellikler bütünü 

olarak bireyin ‘kim olduğunu’ tanımlama biçimini ifade etmektedir. İnsanın kendini 

görüş ve algılayış biçimi olarak tanımlanan “benlik” kavramı, kişinin davranışlarını 

önemli ölçüde etkileyen ve belirleyen psiko-dinamik bir yapıdır. Belli bir gelişim 

süreci esnasında oluşan “benlik”, çeşitli sosyo-kültürel ilişki sistemleri (aile ve 

değerler vs) içerisinde var olan bir duygudur. Jung’a göre benlik bilincimizin 

merkezidir ve süreklilik arz eden kimlik bilincinin sorumlusudur  (Yüce, 2009: 43).  

Kimi araştırmacılar, "Ürünlerin çoğu işlevsel yararları için değil, simgesel 

değerleri için satın alınırlar" görüşündedirler. Bireyler satın aldıkları ürünleri, 

kişiliklerinin ve benliklerinin uzantısı olarak görmektedirler. Bu, ürünün simgesel 

anlamıyla özdeşleşmedir. Otomobiller, sağlık ürünleri, temizlik malzemeleri, giyim 

kuşam ürünleri yiyecek maddeleri, sigara ve içki, dergi ve gazeteler, mobilya gibi 

ürünlerde benlik ve ürün imajı bağdaştırılır. Örneğin bireylerin arabalarına ilişkin 

algılamaları ile benlik algılamaları büyük ölçüde örtüşür. Birbirinden farklı araba 

tipleri birbirinden farklı kişiler için çekicidir (Karalar, 2005:120). Giysiler için de 

aynı durum geçerlidir. Giyim, kuşam, aksesuar kişinin şahsiyet özelliklerini 

yansıtmaktadır. Mini etek giyip makyaj yapan bir bayanla, başörtüsü takan ve 

makyaj yapmayan bir bayan farklı benlik özelliklerine sahiptir. Bunların 

pazarlamacılar tarafından analiz edilmesi, seçilecek hedef kitleye doğru ürünlerin 

sunulması anlamına gelmektedir.  

Benlik kavramının pazarlamada bir araç olarak kullanılabilmesi için, benlik 

ile marka imajı arasında ilişkinin olması gerekir. Böyle bir durum yeni ürünlerin 
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geliştirilmesine neden olabilir. Tüketicilerin benlik kavramına uygun markalar yoksa, 

bunu sağlayabilecek yeni markalar oluşturulabilir (Odabaşı ve Barış, 2004: 207).  

   

2.7.1.6  Değerler ve Yaşam Biçimi  

Değer, belirli sınıf aktivitelerin birey için ne kadar iyi olduğu konusundaki 

sürekli olan inançlardır ve bilinçli ya da bilinçsiz olarak davranışa yol 

göstermektedir. Değerler bireylerin doğruluk, adalet, vicdan ve arzu edilenler 

hakkındaki inançlarından oluşmaktadır ve seçenekleri tartışırken, bir şeyleri 

kıyaslarken, aktiviteleri planlarken, karar verirken ve sorunları çözerken kullanılırlar. 

İnsanlar, değer sistemlerinin benzerlik derecesine göre gruplanmaktadırlar. Benzer 

değer sistemlerine sahip olan insanların "bu ürün benim için mi" sorusuna benzer 

yanıtlar vermesi muhtemeldir. Ayrıca, benzer değer sistemi olan kişilerin benzer 

sosyo-ekonomik karakteristikleri taşıdıkları da bilinmektedir. Bir araştırmada, başarı, 

özsaygı ve özgürlük değerleri yüksek olan bireylerin üniversite mezunu, yıllık 

40.000 dolardan fazla maaş kazanma ve mesleğinde profesyonel ya da yönetici olma 

olasılıkları arasında bağlantı vardır.  

Satın alma davranışı sırasında bireylere, değerleri kılavuzluk etmektedir ve 

tüketici şu soruları sormaktadır; "Bu ürünün ve bu ürünü kullanmanın önemli 

özellikleri nelerdir?", "Bu özellikler, benim değer sistemimle hangi açıdan 

alakalıdır?". Değerler, inançları ve ürün sınıfları ile ilgili seçim kriterlerini 

etkilemektedir (Pitts, Roberts ve Woodside, 1984: 4-16).  

Yaşam biçimi, geniş anlamda, insanın boş zamanını nasıl geçirdiği 

(faaliyetleri), çevresinde nelere önem verdiği (ilgileri), dünya ve kendi hakkındaki 

düşünceleri (fikirleri) içeren bir yaşama biçimi olarak tanımlanabilir (İslamoğlu, 

2003: 148). Yaşam biçimi, benlik kavramının dışa yansımasıdır. Benlik kavramı 

kişinin yaşam biçiminin temelini oluşturur. Yaşam biçimi tüketicinin  satın alma 

kavramını etkileyen ana faktördür ve kişinin nasıl yaşadığını açıklayan kavramdır. 

Yaşam biçimi pazarlamacılar için iki önemli özelliğe sahiptir.  
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1. Yaşam biçimi birçok satın alma ve kullanma faaliyetleri için temel 

güdülenmeyi gerçekleştirir.  

2. Değişen çevre ve ürünler hakkında tüketicilerin kararlarının bir sonucu 

olarak yaşam biçimi değişir ya da pekiştirilir. Zaman içerisinde ve öğrenme 

sonucunda yaşam biçimi değişebilir.  

Yaşam biçimi birçok faktör tarafından etkilenmektedir. Bunlar sosyal sınıf, 

gelir, kişilik, demografik yapı, değerler ve güdüler, aile yaşam eğrisi, kültür ve 

geçmiş deneyimlerdir. Bu değişkenler; yaşam biçimini ve faaliyetleri, ilgileri, 

beğenmeleri, tutumları ve beklentileri etkiler. Sonuç olarak da davranış oluşur; nasıl, 

ne zaman, nerede ne alınacağı ve tüketileceği belirlenmiş olur (Odabaşı, 1996: 97).  

Yaşam biçimi araştırmaları, tüketicinin satın alma davranışının 

anlaşılmasında ve özellikle hedef kitleye yönelik oluşturulacak reklam 

kampanyalarında ve reklam medyalarına önemli bilgiler sunmaktadır. Örneğin, 

seyahati seven tüketici grubu için gezi ve coğrafya dergileri, genç kızlar için Hey 

Girl, sağlığına ve formuna dikkat edenler için sağlıklı yaşam dergisi, anneler için 

anneyiz.biz dergisi, islami yaşam tarzına hitap eden ilkadım dergisi ve daha buna 

benzer bir çok dergi tüketicilerin yaşam tarzına göre bölümlere ayrılmış ve 

içeriğindeki reklam ve haberlerle belirli grupları hedef alıp onlara seslenen 

politikaları başarıyla uygulamaktadır.  

    

2.7.2 Sosyo- Kültürel Faktörler  

Pazarlama bilimi açısından sosyo-kültürel etkenler bireyin satın alma 

davranışını etkilemesi açısından titizlikle incelenmesi gereken başlıklardır. Birey; 

ailesinden, yaşadığı toplumdan, içinde bulunduğu kültürden ve sosyal sınıftan ayrı 

olarak değerlendirilemez ve sadece satın alma davranışı esnasında değil, her alanda 

bu faktörlerden etkilenmektedir.  

Tüketici satın alma davranışlarını etkileyen sosyo-kültürel faktörler başlıca; 

aile, sosyal sınıf, kültür ve alt kültür ile referans grupları olarak sıralanmaktadır.  
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2.7.2.1 Aile  

Aile, toplumla ilgili en küçük bir sosyal birimdir. Bütün toplumlarda aile, fert 

için hayat merkezidir. Ferdin içinde bulunduğu en önemli ve asli gruptur. Samimiyet, 

psikolojik ve sürekli ilişkiler aile kurumunun temel özellikleridir. Üyeleri arasındaki 

belirli rollerin organizasyonu aile sistemini meydana getirir. Bu nedenle aile, üyeleri 

arasındaki ilişkilerden ve ilişkilerin yapılaşmasından doğan kurumlar olarak 

tanımlanabilir. Diğer bir tanımla, aile cinsler arası ilişkileri ve insan soyunun 

çoğalmasını kurallara bağlayan ve standartlaştıran kurallar sistemidir.  

Ailenin yapı ve fonksiyonları, toplumsal değişmeye paralel olarak 

değişmektedir. Evrensel ve statik bir aile yapısından söz etmek imkansızdır.  Zaman 

sürecinde, aile üyelerinin sayısında, yapısında ve görevlerinde sürekli değişmeler 

olmuştur. Hatta aynı ülkenin kırsal ve şehir kesimlerinde bile aile yapıları arasında 

büyük farklar vardır. Gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş toplumlarda da aile 

yapıları değişik görünümler arz eder (Arslantürk ve Amman, 2001: 289).  

Sanayileşme döneminden önce aile, geniş akrabalık ilişkileri içine derinden 

gömülüydü ve ekonomik üretimin merkeziydi. Ancak ailenin artık bir üretim merkezi 

olmadığı sanayi toplumuna geçiş geniş aileyi ortadan kaldırmış; aile yapısı, anne ve 

baba konumundaki bir çift ve doğacak çocuklardan oluşan "çekirdek aile"ye 

indirilmiştir (Giddens, 2001: 111). 

Bir sosyal kurum olan ailenin temel fonksiyonlarını şöyle sıralayabiliriz; 

ailenin başta gelen fonksiyonu, evli eşler arasındaki ilişkileri düzenlemek ve topluma 

yeni üyeler kazandırarak nüfusu yenilemek, böylece toplumun devamlılığını 

sağlamaktır. Ailenin, belli bir düzen içerisinde insan türünün üretilmesi görevi 

yanında, çocukların sosyalleşmesi görevi de yer almaktadır. Bu bakımdan, 

çocukların bakımı ve sosyal yapıya kazandırılmalarının ilk hazırlıkları aile ortamında 

gerçekleşmektedir. Hatta çoğunlukla aile, fertlerin ilk karşılaştıkları sosyal bir birim 

olmaktadır. Aile kurumu, çocukların sosyalleştirilmesi ile birlikte, toplum kültürünün 

yaratılması, yaşatılması ve korunması görevlerini de yerine getirerek, toplumların 

sürekliliğinde bu hususta önemli bir rol oynamaktadır. Aile kurumunun diğer bir 

fonksiyonu da, kişilerin biyolojik ve psiko-sosyal ihtiyaçlarının tatmin edilmesini 
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sağlamaktır. Aile, hem üretim ve tüketim faaliyetlerinin yapıldığı bir ekonomik 

birim, hem de psikolojik ve sosyal ihtiyaçların karşılandığı en küçük sosyal birimdir 

(Eroğlu, 1996: 90).  

Ailenin önemli bir görevi de, dayanışma koruculuk görevidir. Geleneksel 

toplumlarda ferdi koruyan kurumların azlığı dolayısıyla bu görevi de aile 

üstlenmiştir. Bir kişiye yapılmış saldırı, tüm aileye yapılmış gibi dikkate 

alınmaktadır  (Arslantürk ve Amman, 2001: 295). 

Rol davranışları, belirli bir sosyal pozisyonu ya da statüyü dolduran kişiden 

beklenen davranışlar olmaktadır. Rol davranışları, davranış düzlemi içinde bulunan 

belirli bir sosyal statüye ait davranış, tutum ve tavırların tamamının 

gerçekleştirilmesi halidir. Bu bakımdan "rol, statünün dinamik yönüdür" ve rol 

davranışları fertlerin fiili davranışlarından ibarettir (Eroğlu, 1996: 82). Roller, 

verilmiş veya kazanılmış olma biyolojik temelli olma veya başka bir kaynaktan 

gelme esaslarına göre sınıflanabildiği gibi, katılık ve yumuşaklıklarına, süreklilik ve 

tekrarlanma derecelerine göre de sınıflanabilirler (Adler, 2000: 129).  

Aile, toplumdaki en önemli satın alma kurumlarından biridir ve satın alma 

davranışını büyük ölçüde etkilemektedir. Pazarlamacılar, aile içindeki eşlerin ve 

çocukların değişik ürün ve hizmet satın alımındaki rolleri ve etkileriyle 

ilgilenmektedirler (Kotler ve Armstrong, 1997:146).  Ailenin satın alma davranışı 

üzerindeki etkisi ise çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu faktörler; ailede 

çocuk sayısı, kadının çalışıp çalışmaması, köy veya şehirde oturulması gibi 

faktörlerdir (Güz, 1998: 92).  

Kotler,  aile içinde tüketici davranışı analizinde göz önünde bulundurulması 

gereken 5 farklı rol olduğunu belirmiştir. Bunlar:  

1. Fikir vericiler:  Ürünü satın alma fikrini ortaya atan, ihtiyacın farkına varan 

kişidir.  

2.Etkileyiciler: Bilinçli ya da bilinçsiz olarak satın alma sürecini etkileyen 

kişidir ve satın alınacak markayı ya da satın alma zamanını  tavsiye edebilme etkisi 

vardır.  
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3.Karar vericiler: Satın alma kararını veren kişidir.( ne, kaç tane, ne zaman, 

nereden)  

4.Satın alanlar: Satın alma işlemini icra eden kişidir.  

5.Kullanıcılar: Satın alınan ürünü kullanan kişidir.  

Tüketici karar verme aşamasında bu roller, birbiriyle yakından ilişkilidir. Aile 

içinde verilen kararların hemen hepsi bu tüketici rollerinin en az ikisinden 

etkilenmektedir. Örneğin, aile için bir seyahat güzergahı seçiminde, hizmet 

ebeveynler tarafından satın alınıp ödenmesine rağmen, fikir verici ya da etkileyiciler 

çocuklar olabilmektedir. Yine, erkeklerin tuvalet malzemesi ve parfüm gibi 

ihtiyaçlarının çoğunluğu bayanlar tarafından satın alınmaktadır. Bu nedenle bu tür 

ürünler için yapılan reklamlar, kullanıcılardan çok etkileyiciler, karar vericiler ve 

satın alanları hedef almaktadır  (Foxall, Goldsmith, Ronald ve Brown, 1994: 198).  

Aile içinde ürün kategorisi ve satın alma süreci basamaklarına göre kadın ve 

erkeğin rolü değişebilir. Geleneksel olarak kadın genellikle yiyecek, ev ile ilgili diğer 

ürünler ve giyeceklerin alınması konusunda karar verici kişidir (Korkmaz ve 

diğerleri, 2009: 257). Sigara, otomobil ve televizyon alımlarında genellikle erkekler 

rol oynamaktadır (Tek, 1999: 203). Daha pahalı mal ve hizmetlerde ise günümüzde 

kadın ve erkek birlikte karar vermektedirler. Ayrıca genç kızlık ve delikanlılık 

çağındaki çocukların da karar verme sürecinde etkin oldukları unutulmamalıdır. 

Tutundurma programlarının başarısı için, ailede satın alma kararlarında kimin daha 

çok rol oynadığını saptamak gerekir.  

Kişinin yaşam süresince geçirdiği evreler, aile içindeki statü değişmelerini 

belirler. Bekar bir kişinin evlenmesi kişiye koca rolünü yükler; çocuklar olduğunda 

ise kişi baba durumuna geçer. Bu değişmeler aynı zamanda ailenin ihtiyaçlarını, 

karar verme sürecini ve davranışlarını etkiler. Aile yaşam eğrisi kavramı ile ortak 

özellikleri olan aileleri sınıflandırmak olasıdır. Sınıflandırma için kriter olarak yaş 

önemli bir faktör iken, diğer demografik özellikleri de dikkate almak gerekmektedir. 

Bu demografik özellikler, aile büyüklüğü, medeni hal ve çalışma hayatına katılma 

gibi değişkenlerdir. Aile hakkında daha sağlıklı bilgilerin toplanabilmesi için tek bir 

değişken yerine, çok değişkenli bir analizin yapılması daha sağlıklı sonuçların elde 
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edilmesini sağlayacaktır. Aile yaşam eğrisi ile ilgili olarak Michigan Üniversitesi'nde 

yapılan ve ülkemizde de genellikle sınıflandırma yapılırken baz alınan aşamalar 

aşağıdaki gibidir.  

1.Genç bekar  

2.Çocuksuz genç evli  

3.Altı yaşından küçük çocuklu genç evli  

4.Altı yaşından büyük çocuklu genç evli  

5.Çocukları olan yaşlı evli  

6.Çocuksuz yaşlı evli  

7.Bekar (dul) yaşlı  

Belirtilen kriterler temel alınarak yapılan çalışmalar sonucu, aile yaşam 

eğrisinin her aşaması ile ilgili elde edilen bilgiler, pazar bölümlendirilmesine temel 

oluşturacak ve bu durum pazarlama stratejilerinin başarısını etkileyecektir (Korkmaz 

ve diğerleri, 2009: 257). Örneğin, genç bekarlar gelirlerini kiraya, mobilya ve beyaz 

eşya gibi temel ev eşyalarına, giyim kuşam ve eğlenceye ayırırlar ve pazarlamacılar 

bu hedef kitleye yönelik olarak seyahat acentaları, spor klüpleri, eğlence mekanları, 

TV kanalları, dergiler ve moda merkezlerine yönelmektedirler. Yaşlılık evresinde ise 

çocuklar için yapılan harcamaların ortadan kalkmasıyla aileye finansal rahatlık 

gelmektedir. Tasarruf ve yatırımlar ve sağlanan birikimlerin büyümesi ile birlikte bu 

dönemdeki tüketiciler daha çok lüks mallar,  yeni otomobiller, pahalı mobilyalar ile 

yurt içi ve yurt dışı geziler satın almaktadır (Karalar, 2005: 186). Ayrıca zaman 

zaman verilen bilgileri hatırlamakta ve yeni teknolojilere ayak uydurmakta 

zorlandıklarından yeni ürünler yerine uzun zamandır bildikleri ve sadık oldukları 

ürünleri kullanma eğilimindedirler. Torunlarını şımartmak da 50 yaş üzerindekilerin 

en büyük zevkleridir; bu yüzden gıda, oyuncak ve kıyafet pazarında büyük anne, 

büyük baba ve torun ilişkilerinin kullanıldığına sıklıkla rastlanmaktadır.  

Pazarlamacılar, bir hane içinde yaşayan bireylerin nasıl, neleri, nerede ve 

neden tükettiklerini bilmek zorundadır. Ailelerin yaşam eğrisindeki yeri, ailedeki 

birey sayısı,  yaşı, geliri, çalışıp çalışmadığı ve kararları nasıl aldıkları tüketimi 
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etkileyen önemli faktörlerdendir. Yapılan araştırmalarda erkeklerin mağazaları daha 

hızlı tempoda dolaştıkları, doğrudan ihtiyaç duydukları ürün ile ilgilendikleri ve 

denedikleri malı %65 satın aldıkları belirlenmiştir. Bu oran kadınlarda %25 kadardır. 

Çalışma hayatına katılım da tüketimi etkilemektedir; yapılan araştırmalar, ailede 

çalışan bireyin yalnızca erkek olması halinde evdeki eşin daha fazla kendin yap türü 

ürünlere (ev tarhanası, ev yoğurdu gibi) yöneldiğini, eşlerin her ikisinin çalışması 

halinde hazır ürünlere daha fazla yönelme eğilimi olduğunu ortaya koymaktadır. 

Çocuk pazarı da pazarlamacılar için önemli bir hedef kitle haline gelmiştir. Çocuk 

pazarı konusunda yapılan bir araştırma, çocukların neredeyse 100'den fazla ürün 

kategorisinde satın alma kararlarını önemli oranda etkilediğini göstermektedir. Bu 

kategorilerin başlıcaları; dışarıda akşam yemeği, bilgisayar, fast-food, film-sinema, 

giyim-kuşam, mobilya, müzik cd, otomobil, oyuncak olarak sıralanmaktadır. Ayrıca, 

ailelerin çocuklarıyla birlikte yaptığı alışverişlerde harcamaların arttığı gözlenmiştir 

(Odabaşı ve Barış, 2004: 264). Buna ek olarak yeni bir çocuğun doğumu aileye 

belirli özel yiyecek, ilaç ve giysi gibi çeşitli tüketim zorunlulukları getirmektedir 

(Bagozzi ve Dholakia, 1999: 19).  

Aile, toplumdaki en küçük sosyal birim olmasının yanı sıra, tüketim davranışı 

araştırmalarında da önemli ipuçları elde edilen bir örgüttür. Türkiye'de ve dünyadaki 

reklam yaratıcıları, aile olgusunun önemini bilmekte ve şeker, otomobil, sigorta, 

banka  gibi bir çok ürün ve hizmette aile figürünü kullanmaktadırlar. Satın alma 

aşamasından önce ya da satın alma aşaması esnasında aile bireylerinden herhangi 

birinin ürün/hizmetle ilgili olumsuz düşüncesi veya bildirimi, ürünün satın alınmasını 

etkileyebilmekte, bazen de engelleyebilmektedir. Bu nedenle pazarlamacılar belirli 

hedef kitleler için belirli ürün grupları oluşturma stratejisi ile daha başarılı ve yapıcı 

sonuçlar elde edebilmektedirler.  

 

2.7.2.2  Sosyal Sınıf  

Sosyal sınıf benzer özellikleri sebebiyle toplumdaki diğer gruplardan ayrılan 

grup üyeleridir. Sosyal sınıfların analizi genellikle konut, gelir, meslek, eğitim 
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durumu gibi sosyo-ekonomik faktörlere ayrılabileceği gibi; alt, orta ve üst sınıf 

olmak üzere üç dikey katmana da ayrılabilmektedir.  

Sosyo-kültürel etkilerden biri olan sosyal sınıflar, insan davranışlarında 

önemli bir etkiye sahip ve insanları belirli sınıflara ayıran bir özellik taşımaktadır. 

Mesleklere, cinsiyete ya da eğitime göre sınıflandırma yapılan toplumsal sınıflar, 

karmaşık bir kavram olup; bir toplumun aynı ilgileri, aynı değerleri, hayat tarzını  ve 

davranış biçimini benimsemiş nispi olarak homojen alt bölümleri ifade etmektedir 

(Güz, 1998: 87).  

Genel olarak bakıldığında sınıf, bir sınıflaşma sisteminde benzer 

pozisyonlarda bulunan ve benzer politik ve ekonomik menfaatlere sahip bireylerin 

oluşturduğu bir grup seklinde tanımlanabilir. Sınıf bölümlemeleri üç ana kriter 

altında incelenebilir: Mesleki yapı içerisinde bir insanın pozisyonu; otorite yapıları 

(Bir insanın kaç kişiden emir almakta ve bir insanın kaç kişiye emir vermekte 

olduğu) içerisinde bir insanın pozisyonu ve bir kişinin mal yada mülk sahipliği (veya 

daha özgül olmak gerekirse, hisse senedi sahipliği gibi kâr üreten bir değerin 

sahipliği); ki bunu “mülkiyet yapısı” olarak tanımlamak mümkündür. Diğer bir bakış 

açısında da sosyal sınıfları oluşturan yine üç ana faktör vardır. Bunlar, benzer sosyal 

şartlar içinde bulunmak, benzer statüye sahip olmak ve benzer değer hükümleri 

taşımaktır. Diğer bir yaklaşım da sınıf olgusuna ekonomik açıdan yaklaşmakta ve 

sınıf oluşumunu yine üç neden altında toplamaktadır; servetin dağılımı, üretim 

araçlarının denetimi ve mesleki farklılaşma. Sonuç itibariyle literatüre bakıldığında 

sınıfın oluşumuna yönelik bakış açıları genellikle birbirine benzemektedir  

Sosyal bir yapıdaki pozisyonları ifade etmek için “statü” kullanılmaktadır. 

Belirli hakları ve görevleri içeren bu tip pozisyonlar genellikle şunlardır: öğrenci, 

öğretmen, baba, çocuk vb. Diğer yanda ise statü, genellikle hiyerarşik bir yapı 

içerisindeki sınıf pozisyonunu belirlemek için kullanılmaktadır. Bu kullanım 

alanında, statü kriteri ağırlıklı olarak mesleki prestiji veya yüksek ve düşük mesleki 

başarı (kazanım) ile özdeşlesen popüler anlamda derecelenmiş saygınlık ve itibar 

düzeylerini kapsamaktadır (Yılmaz, 2006: 5).  
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Hemen hemen her toplumda bir sosyal sınıf olgusu vardır. A.B.D' de yapılan 

incelemeler altı ayrı sosyal sınıfı ele alarak her sınıfın temel özelliklerini ortaya 

koymuştur. Buna göre sınıflar; ünlü doktor,  hukukçular, önemli finansal kuruluşların 

yöneticileri ve köklü işletmelerin sahiplerini içeren en üst sınıf; yeni zenginliği temsil 

eden başarılı işletme yöneticilerinin bulunduğu üst-altı sınıf; çoğunluğu üniversite 

bitirmiş kariyer yönelimli, tüketimleri gösterişe yönelik olan fakat aileden gelme bir 

statü ve servetten yoksun başarılı genç yöneticiler ile şirket yöneticileri ve işletme 

sahiplerini içeren orta-üstü sınıf; inançlarına bağlı, gösterişten kaçan yönetici 

olmayan beyaz yakalılar ve yüksek ücretli mavi yakalılardan oluşan orta-altı sınıf; 

güvenlik peşinde koşan, işlerini gereksinimlerini satın almada bir araç olarak gören, 

bira-sigara ve spor fanatiği maço erkeklerden oluşan ve en geniş toplumsal sınıfı 

simgeleyen mavi yakalı altın-üstü sınıf ve çok az eğitim görmüş,  niteliksiz işçi ve 

işsizlerden oluşan en alt sınıf olarak gruplara ayrılmaktadır. Türkiye'de ise sosyal 

sınıflar, bir araştırmaya göre gelir grupları temel alınarak A statüsünden E statüsüne 

doğru sıralanmıştır. “A” sosyo-ekonomik grubu, dünyanın her yerinde en yüksek 

harcamayı yapan gruptur. Bu grubu, zenginler, sanayiciler, gelir düzeyi yüksek 

serbest meslek sahibi kişiler oluşturmaktadır. “B” sosyo-ekonomik grubu, orta sınıf 

anlamına gelmektedir. Genellikle bu grubu özel sektör çalışanları,  gazeteci, yazar, 

kamu üst düzey yöneticisi ve orta-büyük esnaf gibi meslek erbabı kişiler 

oluşturmaktadır. “C” sosyo-ekonomik grubunu, “C1” ve “C2” alt grupları 

oluşturmaktadır. Bu alt sınıflandırma yapılırken, grupların yıllık harcamalarına 

bakılmıştır. “C2” grubunun yıllık harcaması, “C1”'e göre daha düşüktür. Bu grupları 

memur, işçi, küçük esnaf ve emekliler oluşturmaktadır. “D” ve “E” statü gruplarını 

ise daha çok gelir ve eğitim seviyeleri düşük işsizler, tarım işçileri, çok küçük esnaf 

ve marjinal işlerle uğraşanlar oluşturmaktadır (Korkmaz ve diğerleri, 2009: 253; 

Karalar, 2005: 218).  

Her sosyal sınıfın kendisine göre bir tüketim biçimi vardır. Örneğin, yapılan 

araştırmalarda Türkiye'deki alt gelir grubundaki tüketicilerin gelir düzeyleri, 

alışkanlıkları, yaşam felsefeleri ve tutucu tutumları birbirine benzemekte ve daha çok 

çorba ve bol sulu yemek yemekte, en çok ekmek tüketmekte, haftada 1 veya 2 kez 

yıkanmakta, gazete okumakta, tek eğlence olarak TV izlemektedirler. Hobileri ve 
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beklentileri yok denecek kadar azdır. Gelirlerinin %64'ünü gıda ve giyime, %20-

25'ini kiraya, %11-17'sini ısınmaya, %14-17'sini sağlığa ve %5-7'sini eğitime 

harcamaktadırlar. Orta katmanın yarısına yakın bir bölümü, ay içinde ya da sonunda 

para sıkıntısı çekmekte, %59'u yıl içinde tatil yapmamaktadır. Haftada 1 gün et 

yemeği, daha çok patates ve ucuz sebzeler yemekte, taksitli satın alma eğilimi 

göstermektedirler. Kadınların el sanatlarıyla meşgul olma eğilimi yüksektir ve 

çocuklarının eğitimine özen göstermektedirler. Alt gelir gruplarına göre saha sık 

yıkanmaktadırlar. Ev aletleri merakı iyice uyanmıştır. Kadınların %30'u uzun 

zamandan beri çanta ve manto alamamaktadır. Düğün vb. toplantılara, eğlenceye 

düşkünlükleri vardır. Üst katmandakiler ise haftada bir kaç gün lüks lokantalarda 

yemeğe gitmekte, giyim ve mobilyada modayı yakından izlemektedirler. Kulüplere 

üyelikleri vardır ve ilişki kurma ve geliştirme olanakları yüksektir. Pahalı otomobile, 

antika eşyaya, lüks ithal mallarına, eski ressamların tablolarına ve koleksiyonculuğa 

meraklıdırlar. Üst-üst katmanların bir bölümü 1950'lerden başlayarak gelişen iş 

adamı soylularıdır (Tek, 1999: 200). 

Tüketici davranışlarına sosyal sınıflar ile tüketilen mal ve hizmetler açısından 

baktığımızda şu değerlemeleri yapabiliriz: Bir dereceye kadar aynı sosyal sınıf 

içindeki insanların ortak davranış modelleri geliştirdikleri farz edilmektedir (Ferrell, 

2000: 211). Ürünlerin seçimi ve kullanımı toplumsal sınıflara göre farklılık gösterir. 

Çok pahalı ve modaya bağlı mobilya, mücevher, araba gibi ürünler toplumsal sınıf 

göstergesidir ve üst sınıfça satın alınır. Bireyler ürünleri bazen onların toplumsal 

simgeleri için satın almaktadır. Mercedes satın alan insanlar çoğunlukla o özel 

Mercedes kullanıcıları grubuna ait olmak istemektedir. Spesifik bir ürüne sahip 

insanlarla aynı gruba ait olma ve onlarla özdeşleşme isteği, pazarlama alanında 

farkında olunması gereken en güçlü psikolojik motivasyon faktörlerinden biridir  

(Sugarman, 2007: 133). Ucuz mobilya ve arabalar ile taklit mücevherler ise daha alt 

sınıfça satın alınmaktadır. Bireyin belli bir toplumsal sınıftan olduğunu ortaya koyan 

göstergelerden biri gelirdir. Gelir düzeyi, belli bir sınıftaki bireylerin satın alabileceği 

mal ve hizmetlerin tipini, niceliğini ve niteliğini belirler. Kimi mal ve hizmetlerin 

tüketiminde toplumsal sınıf ve toplumsal konum önemli değildir. Örneğin, temizlik 

ürünleri, kağıt ürünleri sınıfsızdır. Bu ürünleri hangi sınıftan olursa olsun tüm 
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tüketiciler kullanmaktadır. Eğitim ve meslek açısından tüketici davranışlarına 

bakıldığında, ürünlerin değerlendirilmesinin ve seçilmesinin eğitim ve meslekten 

etkilendiği görülmektedir. Örneğin, eğitim düzeyi yükseldikçe bireyler güzel sanat 

ürünlerinin tüketimine yönelirler (resim, heykel, sinema, tiyatro gibi). Meslekler üst 

düzeye çıktıkça bireyler, markalı giyim kuşama ve boş zaman değerlendirme 

etkinliklerine daha fazla yönelirler. Toplumsal sınıflar arasında reklam ve diğer 

tanıtım etkinliklerini algılama ve tepki verme yönünden de farklılıklar vardır. Bu 

farklılıkların saptanması ve reklam mesajlarının sınıflara göre ayrı ayrı düzenlenmesi 

gerekir. Seçilecek sözcükler, sesler, konuşmalar, görüntüler bu anlamda önem 

kazanır (Karalar, 2005: 222). Reklam mesajının beklenen etkiyi oluşturabilmesi için 

sosyal sınıfların titizlikle incelenmesi ve ona uygun reklam mesajlarının tüketiciye 

sunulması gerekmektedir.   

   

2.7.2.3 Kültür ve Alt Kültür  

Kültür kelimesinin latincesi "cultura", tarlaya ekin ekmek, sütü mayalamak 

anlamlarına gelmektedir (Arslantürk ve Amman, 2000: 233) ve nesilden nesile 

aktarılan toplumdan ferde kazandırılan bir yaşama biçimi olup, insanın insan 

tarafından tesis edilmiş ve yaratılmış olan maddi ve manevi unsurlarından meydana 

gelmiş çevresidir. İnsan, bu çevrenin önceki nesillerden devraldığı unsurlarını 

kısmen geliştirerek kendisinden sonraki nesillere devreder. Bu yüzden kültür, 

nesilden nesile aktarılan sosyal bir mirastır. Kültür, bilimsel bir kavram olarak, bir 

toplumu meydana getiren fertlerin hem kendi aralarındaki, hem kendileri ile toplum 

arasındaki, hem de toplumlar arasındaki ilişkileri düzenler. İnsan, eğer belirli bir 

tarzda davranıyorsa, belirli bir kültürün sahibi olmasındandır. İnsanın her tavır ve 

hareketi, davranışı, kültürün fonksiyonudur. Bu manada "kültürsüz" insan yoktur. 

Belli bir toplum içerisinde yaşayıp, ortak davranış kalıplarını ve toplumsal yaşama 

biçimini öğrenen her insan "kültürlü"dür.  Fakat, insanın çeşitli kaynaklardan 

öğrendiği bilgi, tecrübe, inanç, fikir ve duygu dağarcığı arttıkça kültür seviyesi de 

yükselmektedir (Eroğlu, 1996: 105). Günlük dilde "kültürlü olmak" ise, bilgili ve 
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görgülü olan, uygarlığın nimetlerinden bilinçli olarak yararlanmasını bilen kişi 

olmakla eş anlamlıdır (Usal ve Kuşluvan, 2000: 109).  

Her toplumun bir kültürü vardır. Kültür şunları içermektedir; ortak üretme 

biçimleri (çeşitli tarım ve sanayi tipleri,  makinalar,  mesleksel jestler vb), ortak 

davranış biçimleri (adetler, görenekler, ahlak, modalar vb), kendini dile getirme 

biçimleri (dil, yazılar, toplumsal simgeler vb). Sosyolojik olarak kültürün temel işlevi 

çok sayıdaki kişileri özel bir birlik içinde toplamaktır. Özel bir kültür içinde doğan 

çocuk, birçok yemeği sevmesi, belli bir biçimde bu yemekleri yemesi, belirli 

seremonilere göre evlenmesi, birçok jest ve mimikleri kabullenmesi, yabancılara 

belli bir gözle bakması için yönlendirilmiştir (Sayın, 1994: 212). Kültürün, yani 

öğrenilmiş tüm bu davranışların, onu benimsemeyenlerin üzerinde bile bir etkisi 

vardır. Bir toplumda yaşayan herkes kültürel değerleri sahiplense de yadsısa da, bu 

değerler tarafından etkilenmektedir.  Bireysel yaşam biçimleri, inançları ne olursa 

olsun, hepsi aynı kültür örüntüsünü paylaşmaktadırlar (Tolan ve İsen, 1985: 122).  

Kültür, insanın geliştirdiği araçlar, silahlar, mesken, üretim tekniklerinin 

geliştirilmesinden, düşünce ve inanç sitemlerine, hukuk, devlet, ahlak, sanat ve ilim 

dahil, felsefe ve sosyal organizasyon ve kurumlara kadar ne varsa her şeyi kapsar. 

Özetle kültür, maddi ve manevi olarak vücuda getirilmiş her şeydir ve bu özelliği ile 

de "sosyal birikim" ve "sosyal miras" olarak ifade edilmektedir. Kültürler batmış olsa 

da, mesela taşıyıcı olarak bir toplum çökmüş veya ortadan kalkmış olsa da, çoğu defa 

kültür objeleri nesnelleşmiş şekliyle baki kalmaktadırlar.  

Kültürün hiç bir unsuru doğuştan değildir, her nesil kültürel mirası geçmiş 

nesillerden devralır.  O halde kültür öğrenilir. Bir kültürü öğrenmek için yegane şart, 

insanlarla biyolojik akrabalık değil, zihni ve bedeni (maddi ve manevi) beraberlik ve 

hareketliliktir. Bir Avrupalı, Avrupa kültürüne biyolojik olarak Avrupalı olduğu için 

değil, Avrupa'da doğduğu, eğitildiği ve yetiştiği için uyar. Türk, Hintli, Çinli ya da 

Afrikalı için de bu böyledir (Arslantürk ve Amman, 2000: 235).  

Kültür ve alt kültür tüketici satın alma davranışlarını doğrudan 

etkilemektedir. Ne yenilip, ne giyileceğini, nerede yaşanıp nereye seyahat edileceğini 

geniş ölçüde kültür belirler (Mucuk, 2009: 81).  Tüketiciler, etkisi altında kaldıkları 
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kültürel etmenler doğrultusunda mamul ya da hizmet satın alırlar. Örneğin, bireyler 

iklim ve geleneklere bağlı olarak farklı kültürlerde farklı biçimlerde giyim kuşam 

kullanırlar. Arap ülkelerindeki giyim kuşamla Hindistan'daki giyim kuşam farklıdır. 

Amerikalılar geniş giysiler giyerken Avrupalılar daha çok vücudu saran giysileri 

tercih etmektedirler. Kimi ülkelerde sakal bıyık iş ortamında olağan görünümün bir 

parçasıdır, kimi ülkelerde her gün traş olunması zorunludur. Siyah renk batı 

kültüründe yas tutma rengiyken, Çin ve Japonya'da yas tutma rengi olarak beyaz 

kullanılır. Bu ülkelerde beyaz çiçekler mezarlıklarda kullanılır ve özel günlerde 

beyaz çiçek vermekten kaçınmak gerekir. İşletmeler ürünlerin ambalajlarında ve 

tutundurma materyallerinde doğru renkleri kullanmalıdırlar. Örneğin batı 

kültürlerinde ilaç kutularına beyaz pamuk konması ürünün steril ve sağlıklı 

koşullarda olduğunu gösterir. Kimi kültürlerde ise beyaz ambalaj ve beyaz ilaç 

tabletlerinin ölümü çağrıştırdığı düşünülmektedir. Yeme-içme alışkanlıkları da 

kültürden kültüre değişir ve pazarlamacıların ve reklamcıların bu konuda dikkatli 

olması gerekmektedir. Örneğin, islam ülkelerinde domuz eti yenmez, Almanya'da 

bira Fransa'da şarap tercih edilmektedir. Amerikalılar et yemeklerine düşkünken, 

birçok kültürde örneğin Hindistan'da çok az et yenir. Polonya'da "ördek kanı çorbası" 

ve "kan sosu" evlerin önemli yiyeceklerindedir. Ülkemizde ise kültürel bir sofra ve 

mutfak kültürü mevcuttur; herhangi bir geleneksel mahallede açılan ve Çin 

kültüründe geçerli olan "Pekin ördeği" ya da "kurbağa bacağı" tarzında menülere 

odaklanan bir restoran muhtemelen iş yapamayacaktır.  

Ülke dışında iş yapmak isteyen pazarlamacılar, çeşitli kültürlerdeki yabancı 

ürünlere ve düşüncelere karşı nasıl bir tutum takınıldığını araştırmalıdırlar. (Karalar, 

2005: 235) Örneğin “Coca Cola, yaşamınıza yaşam katar" sloganını Tayland ve 

Norveç'te deyimin ürünün yararını abartan bir ifade olarak değerlendirilmesi 

nedeniyle kaldırmak zorunda kalmıştır. Benzer şekilde Kellogg, Hollanda'ya girmek 

için vitamin iddialarından vazgeçmek; bir Fransız reklamında çocukların ürün 

tanıtımına izin vermeyen mevzuatı ihlal ettiği için logolu bir t-shirt giyen çocuğun 

görüntüsünü kaldırmak zorunda kalmıştır. Kuşkusuz her bir pazarın kendi 

standartları vardır. Reklam kampanyaları açısından ele alındığında belirli ürün 

kategorileri, ötekilerden çok daha kolay globalleşirler. Yaşam tarzının bir parçası 
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haline gelenler, (meşrubat, giyim, kişisel bakım, gıda) en yaygın kültürel 

kesişmelerdir. Bu nedenle Budweiser, Levis ve Lancome kültürel akınları yapmada 

zor anlar yaşamamışlardır (Curry, 2002: 168-169).  

Kültür, bireylerin satın alma kararlarını verirken ihtiyaçlarını, arayışlarını ve 

alternatifler arasından değerlendirme aşamalarını değişik şekillerde etkilemektedir. 

Pazarlamacılar, bu aşamaları her ne kadar reklamlar ve perakende stratejileri ile 

etkilemeye çalışsalar da, belirli kültürel güçlerin üstesinden gelmek, en azından kısa 

dönemde  hayli zor olmaktadır. Kültür, tüketicilerin bilgiyi nerede aradıklarını 

etkilemektedir. Örneğin bazı kültürlerde bireylerin aile içindeki ağızdan ağıza 

tavsiyeleri reklamdan daha etkin olmakta, bazı kültürlerde ise bireyler internet 

araştırmaları ve 3. şahıs tavsiyelerini dikkate almaktadırlar. Kültür bireylerin ürünler 

nasıl kullanıp tükettiklerini de etkilemektedir (Blackwell, Miniard ve Engel, 2006: 

434). Örneğin, Japonlar en yeni cihazları kullanmaya eğilimli iken, Japon hanelerinin 

sadece %7'sinde bulaşık makinesi mevcuttur. Bunun en önemli sebepleri, Japon 

mutfaklarının standart Amerikan mutfaklarına göre daha küçük olması, geleneksel 

Japon yiyeceklerinin ve özellikle soya fasulyesinin yapışkan olması ve makinelerin 

bunu zor temizlemesi ile Japon kültüründeki kadınlarının bulaşıkları kendi eliyle 

yıkamanın görev olduğunu hissetmesidir (Perreault, Carthy ve Jerome, 2000: 170). 

Bir başka örnek ise, İngiltere'de çamaşır makineleri genellikle mutfağa, Türkiye'de 

ise banyoya  yerleştirilmektedir (Karabulut, 1981: 99).  

Kültür; ne zaman yeneceği, nerede yeneceği, kahvaltı ya da öğlen yemeği için 

neyin uygun olduğu, bir akşam yemeği partisinde ya da düğünde konuklara ne 

sunulacağı hakkındaki standartları ve kuralları oluşturmaktadır. Belirli günlerde 

tüketicilerin kültürlerine göre belirli ürünleri satın almalarında artışlar görülür, 

örneğin Türkiye’de yılbaşlarında hindi satışları artarken, Amerikalılar ya da 

İngilizler geleneksel şükran günlerinde daha çok hindi satın almaktadır. Kültür ayrıca 

özel günlerde veya evde, okulda ya da işyerinde, cami ya da kilisede  ne giyileceğini 

de belirlemektedir. Örneğin, bir t-shirt, üzerindeki değişik yazı ve diyaloglarla 

giyenler tarafından kendini dışarı yansıtma amaçlı kullanılabilmektedir (Schiffman 

ve Kanuk, 2004: 409-416). 
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Tüketici davranışları açısından alt kültürleri incelemek de tutundurma 

politikalarında başarı sağlamaktadır. Örneğin, siyah nüfusun önemli bir kültürel 

öneme sahip olduğu Amerika'da siyahların, satın alma kararlarında daha fazla bilgi 

aramak eğiliminde oldukları ve otomobil alımlarında beyazlara nispeten model ve 

silindir itibariyle daha yüksek otomobilleri tercih ettikleri görülmüştür (Karabulut, 

1981: 98). Bu tüketicilerin daha çok erkek giysisi, spor ayakkabı, kişisel bakım 

servisleri ve araba kiralama alanlarında beyaz tüketicilere göre daha çok harcama 

yaptıkları, onları spesifik olarak hedefleyen ve geleneklerini yansıtan reklam ve 

ürünlere daha olumlu tepki verdikleri araştırılmıştır. Yine Amerika'nın bir diğer 

önemli alt kültürü olan "Hispanik" alt kültürünün güçlü aile bağları ve değerleri 

olduğu, ürün kalitesine çok önem verdikleri ve güçlü marka bağımlılığına sahip 

oldukları bilinmektedir. Konuştukları dil İspanyolca olduğundan People dergisi, 

İngilizcenin yanı sıra onları hedef alarak İspanyolca dilinde yayınlarını piyasaya 

sürmüştür (Ferrell ve Pride, 2000: 212-213). Alt kültürlerin tüketim davranışlarını 

bilmek, uygulanacak pazarlama ve reklam politikalarının da buna bağlı olarak 

farklılaştırılmasını ve hedefe yönelik yapılmasını sağlayacak, sonuç olarak da işletme 

başarısını oluşturacaktır.  

Sonuç olarak tüketici davranışını etkileme yönünden tanımladığımızda kültür, 

"belirli bir toplum üyelerinin tüketim davranışlarını yönlendiren inançları, değerleri, 

gelenek ve töreleridir". İnançlar ve değerler, belli bir ortamda bireylerin göstereceği 

tepkileri ortaya koyan zihinsel algılamalardır. Belli bir ürün seçerken, bir ürünün 

öbürüne yeğlerken bireyin kullandığı ölçütler, genel değerlere ve özel inanışlara göre 

farklılaşacaktır. Pazarlamacılar, ancak bir toplumu oluşturan kültürel öğeleri tüm 

boyutları ile ele alıp değerlendirdiklerinde ve reklam ve tutundurma faaliyetlerini bu 

yönde hazırladıklarında başarıya ulaşacaklardır (Karalar, 2005: 225).  

 

2.7.2.4 Referans ( Danışma)  Grupları  

Grubu, birbirleriyle etkileşimde bulunan, psikolojik olarak birbirlerinin 

varlığından haberdar olan ve kendisini bir grup olarak algılayan küçük veya büyük 

insan toplulukları olarak tanımlayabiliriz (Eren, 2007: 113). Grup, birbirleriyle az 
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çok belirli rol ve statü ilişkileri içinde bulunan kişilerden oluşan ve en azından grubu 

ilgilendiren önemli meselelerde üyelerin davranışını düzenleyen kendine ait bir dizi 

değer ve normu olan sosyal bir birimdir. Çağdaş toplumlarda hemen herkes bir çok 

gruba aittir. İnsan; ailesinin, bir veya birden fazla derneğin, bir meslek grubunun 

üyesi olabilmektedir (Şerif, 1996: 144). Grup hayatı, grubu meydana getiren 

bireylerin davranışlarını birbirlerine göre ayarlamalarıyla sürdürülebilmektedir. 

Ayrıca grup hayatı; örf ve adetlerin, değerlerin, fikirlerin ve maddi kültür objeleri ile 

birlikte çeşitli sembol ve anlam sistemlerinin içerildiği bir kültür sisteminin de 

yaratılmasına sebep olmuştur (Adler, 2000: 161). Bireyler, gruptan bekledikleri 

yararı sağladıkları sürece, o grupta kalmayı sürdürmektedirler. Bireylerin gereksinme 

ve isteklerini yalnızca bir grup karşılayamaz, bu nedenle bireylerin içinde olduğu bir 

çok grup vardır. Aile, arkadaş grupları, işyeri grupları, eğitim grupları, sivil toplum 

grupları, spor grupları, sanat grupları buna örnek olarak verilebilir. Bu grupların her 

biri farklı amaçlara hizmet eder.  

Grupları, ilişkinin yakınlık derecesine göre birincil ve ikincil gruplar olarak 

sınıflandırabiliriz. Birincil gruplarda ilişkiler yüz yüzedir ve üyeler düzenli olarak bir 

araya gelip karşılıklı ilişki kurmaktadırlar. Birincil gruba örnek olarak; komşular, 

işyeri arkadaşları, akrabalar ve oyun grupları verilebilir. İkincil gruplarsa  üyeleri 

arasındaki ilişkilerin daha biçimsel ve kişisellikten uzak olduğu gruplardır. Bu 

grupların büyük olması nedeniyle kişisel ilişkiler yoktur ve iletişim kitlesel amaçlarla 

gerçekleşmektedir. Bu bağlamda; siyasi partiler, işçi ve işveren örgütleri, çeşitli 

dernekler ikincil gruplara örnek olarak verilebilmektedir. Örgütlenme biçimine göre 

ise gruplar, biçimsel (formel) ve biçimsel olmayan (informel) olarak 

sınıflandırılmaktadır. Biçimsel gruplar, yapıları kesin çizgilerle tanımlanmış, 

hedefleri açıklıkla belirlenmiş, roller ve statülerin standartları açıklıkla çizilmiş, ast 

üst ilişkilerinin bulunduğu gruplardır. Bu gruplara örnek olarak belli ekonomik, 

toplumsal ve siyasal hedefleri yerine getirmek için oluşturulmuş işletmeleri, 

bakanlıkları, genel müdürlükleri verebiliriz. İnformel gruplar ise, birincil gruplara 

benzeyen, yapısal olarak oldukça gevşek, çok açık olarak tanımlanmış amaç ve 

hedefleri olmayan ve yazılı olmayan kurallara göre işleyen gruplardır (Karalar, 

2005:157, 158). Bu grupların oluşmasında ilgiler, zevkler, sorunlar, ortak problemler, 
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sosyal ihtiyaçlar, arkadaşlık ilişkileri etkili olmaktadır ve grup üyeleri kendilerine 

özgü tutum ve davranış özellikleri geliştirip kendi rol ve normlarını kendileri 

belirlemektedirler (Kıvrak ve Böke, 2003: 172).  

Bireyler gruplara genellikle ortak ilgilerini ve amaçlarını tatmin edebilmek 

için katılırlar. Gruba katılımın bir başka nedeni, güvenlik temin etmektir. Gruba 

üyelik, ortak düşmanlara karşı korunma sağlar. İnsanlar Maslow'un ihtiyaçlar 

hiyerarşisindeki sosyalleşme ihtiyacını tatmin etmek için de gruplara üye olabilirler 

çünkü gruplar dostlukların oluşması için fırsatlar sunar. Gruplara katılımın bir diğer 

nedeni ise özdeğer ihtiyacının tatminidir. Grup üyeliği, özdeğeri beslemek için çok 

etkin bir yöntem olabilmektedir. Örneğin, üyesi olunan grup bir alanda başarılıysa, 

bu sayede grup üyelerinin kişisel özdeğeri de artmaktadır (Greenberg ve Baron, 

2000:255).  Freud, bireylerin özel duygusal itkilerinin ve entellektüel eylemlerinin 

kendi başlarına herhangi bir şey yapabilmek için çok zayıf olduğunu ve bunun için 

davranışların grubun diğer üyeleriyle benzer bir biçimde yinelenerek pekiştirilmeye 

tümüyle bağımlı olduklarını belirtmektedir. Trotter ise bireyin yalnız ise kendini 

eksik hissettiğini ve gruplarda ortaya çıkan zihinsel görüngülerin insanlarda da tıpkı 

diğer hayvan türlerindeki gibi doğuştan var olan bir "sürü içgüdüsünden" 

kaynaklandığını savunmaktadır (Freud, 2004: 136).  

Referans grupları ise birey için geçerli olan tutum ve davranışların oluşumun 

sağlayan, bireyin ideali olan gruplardır. Bireyler bu gruba üye olmayı prestij olarak 

kabul ettikleri için, kendilerini bu grupla özdeşleştirmekte, değer ve normlarını bu 

gruba uydurmaktadır (Kıvrak ve Böke, 2003: 173). .Referans grupları, bireylerin 

toplum içindeki bir takım sosyal gruplara üye olmaları ile oluşur. Bu üyelik, bireyin 

kendi isteğiyle (grup normlarına uyarak, grup davranışlarını benimseyerek) 

kazanılacağı gibi, bireyin bazı demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, eğitim, meslek 

vb) nedeniyle dolaylı olarak da edinilebilir (Konya, 1996: 50). Bireyler bir gruba 

girdiklerinde, kendi istekleriyle katılmış olsalar da olmasalar da, grup etkisi onları 

belirli biçimlerde düşünüp davranmaya itecektir. Bu da "sosyal etki" olarak 

açıklanmaktadır. Sosyal etki, insan davranışı üzerindeki en güçlü karar tayin edici 

öğelerden biridir (Mynatt ve Doherty, 2002: 257).  
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Danışma grupları üç ölçüte göre sınıflandırılır: Üyelik gerektiren danışma 

grupları, özenilen danışma grubu, kaçınılan danışma grubu. Üyelik gerektiren 

danışma grubu, bireyin içinde olduğu ya da üye olarak kabul edildiği gruptur. Buna 

aile, arkadaşlar ve işyeri grupları örnek olarak verilebilir. Özenilen danışma grubu, 

bireylerin yeterli niteliğe ya da yeteneğe sahip olamadıkları için giremedikleri ve 

özendikleri gruplardır. Bireyler bu grupların inançlarını, değerlerini, tutum ve 

davranışlarını benimseyebilirler. Ünlü film yıldızlarının, sporcuların başarılı 

modeller olarak benimsenmesi; spor takımlarının, müzik gruplarının etkisi altında 

kalınıp grup üyelerinin görünüş, davranış ve tutumlarına öykülenmesi bu nedenledir. 

Kaçınılan danışma grubu ise tüketicilerin üzerinde olumsuz örnekler ortaya koyan, 

onlardan uzak ve farklı olmaya çalıştıkları gruplardır. Bu grupların amaçları, yöntem 

ve davranışları kabul edilmez. Örneğin, gençlerin önemli bölümünün çetelerden, 

tinercilerden, kapkaççı gruplardan uzak durmak istemesi gibi (Karalar, 2005: 168).  

Pazarlamacılar, hedef kitlelerin referans gruplarını tespit etmeye 

çalışmaktadırlar çünkü referans grupları bireyleri yeni davranış ve yaşam biçimlerine 

maruz bırakır, bireylerin tutumlarını ve kişisel görüşlerini etkiler ve onların ürün ve 

marka tercihleri üzerinde baskı yaratır (Kotler ve Armstrong, 1997:146). Bir kişi 

normalde alacağı çeşitli kararlar için değişik referans gruplarından etkilenmektedir. 

Örneğin, bir bayan araba satın alırken bir referans grubunu hesaba katarken, iç 

çamaşırı alırken başka bir referans grubundan etkilenmektedir. Diğer bir deyişle, 

ürünün doğası ve bireyin rolü, satın alma aşamasında hangi referans grubun göz 

önüne alınacağını belirlemektedir. Referans grup etkisinin, giysi ve otomobil gibi 

diğer insanların gördüğü umumi ve göze çarpan ürünler için daha güçlü olduğu kabul 

edilmektedir (Peter ve Donelly, 1998: 63). Birçok araştırma, belirli tipteki ürün ve 

tüketim tercihlerinin  diğerlerine göre referans grupları tarafından daha çok 

etkilendiğini göstermiştir. ABD' de yapılan bir araştırmada, referans gruplarıyla ilgili 

olarak şu hususlar tespit edilmiştir: Mal ve marka seçiminde, sosyal görünümü olan 

zorunlu mallarda referans grubu, mamulde zayıf fakat markada kuvvetli etkiye sahip 

olabilmektedir; saat, otomobil ve elbise gibi. Buna karşılık sosyal görünümlü lüks 

mallarda referans grubu hem mal, hem de marka seçiminde etkili olabilmektedir; 

golf klüpleri,  kayak, deniz botu gibi. Sosyal görünümü olmayan zorunlu mallarda 
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ise, referans grubunun etkisi, hem malda hem de markada zayıftır; yatak, gece 

lambası ve buzdolabı gibi. Sosyal görünümü olmayan lüks mallarda referans 

grubunun nispi etkisi mamulde kuvvetli olmakla beraber markada zayıftır; TV 

oyunları, çöp makinesi ve buz yapıcıları gibi. Bu bağlamda, pazarlama yöneticisi, 

yeni pazarlama bileşenleriyle  hedef tüketicinin güdüleyici özelliklerini  ve karar 

sürecini etkileyebilmek için, öncelikle referans grubunu bu bileşenler vasıtasıyla 

güdülemesi ve onların psikolojik veya davranışsal kabulünü gerçekleştirebilmesi 

gerekir (Karabulut,1981: 83-85).  

Pazarlamacılar, danışma gruplarını stratejilerinin bir parçası olarak 

değerlendirmeli ve tüketicilerin pek çok danışma grubundan etkilendiğini 

görmelidirler. Çeşitli gruplar, çeşitli türdeki tüketicileri birbirinden farklı satın alma 

kararlarında etkilemektedirler. Referans grupları evde, işte, okulda sürekli tüketicileri 

etkisi altına almaktadır. Bu bağlamda reklamcılar, belirli bir ürün sınıfına ilişkin satın 

alma kararında hangi tür grubun etkili olduğunu saptamalı (Karalar, 2005: 171) ve 

reklam mesajlarına bu yönde uygun medyalar aracılığıyla tüketiciye sunmalıdır.  

   

2.7.3 Kişisel Faktörler  

Tüketicinin satın alma davranışını etkileyen faktörler iki grup altında 

toplanabilir (Güz, 1998: 82) :  

1-Demografik Faktörler  

2-Durumsal Faktörler  

 

2.7.3.1 Demografik Faktörler  

2.7.3.1.1 Yaş  

Ürün/hizmetlerin hedef kitlesini oluşturan tüketicilerin yaşları, reklamların 

içeriklerinin belirlenmesi, reklam ortamlarının seçilmesi gibi reklam kampanya 

sürecinin bir çok aşamasında stratejik kararların verilmesinde etkili olan demografik 
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faktörlerden birini oluşturmaktadır. Her yaş grubunun satın aldığı ürün/hizmet türleri, 

tercih ettiği markalar, satın alma nedenleri ve biçimleri, reklamlarda onları etkileyen 

ve harekete geçiren uyarıcıların neler olduğu farklılık göstermektedir. Örneğin, 

çocuklara yönelik bir ürünün reklamında çizgi kahramanlar, animasyon karakterler 

eğlenceli bir format ve dinamik bir yapının kurulması tercih edilirken; yüksek sosyo-

ekonomik sınıfta bulunan, iyi eğitim görmüş, kentte yaşayan orta yaş ve üstü kitleye 

yönelik prestijli bir otomobil markası, havayolu yada emlak ürünleri gibi markaların 

reklamlarında daha çok prestij, güç, yüksek statü göstergesi olan ve hedef kitlenin 

yaşamı ile özdeşleşen sembollerin kullanılması daha doğru olacaktır (Elden, 2009: 

368).  

   

2.7.3.1.2  Cinsiyet  

Cinsiyet, ürün ve marka tercihinde etkili olmakla beraber, satın alma 

kararında da önemli rol oynamaktadır. Mal ve hizmetlerin bazıları erkeklere, bazıları 

da kadınlara özgüdür. Satın alma kararının bir kısmında karar verici erkekler olurken, 

bir kısmında da kadınlar karar veren durumundadır. A. Carrel, erkek ile kadınlar 

arasındaki farkın, erkek ile kadında var olan farklı salgılardan kaynaklandığını öne 

sürmüştür. Kadınlar daha duygusal motifli mesajlardan etkilenmelerine karşılık, 

erkekler daha rasyonel ve bilimsel karar vermektedirler (Güz, 1998: 82). Demografik 

faktör etkilerini araştıran birçok kaynak, reklamların çoğunun "cinsiyet" faktörüne 

odaklandığını göstermiştir. Yapılan çalışmalarda kadınların daha detaycı, çevresel 

faktörlere karşı daha hassas ve negatif bilgiden çabuk etkilenme eğilimli oldukları; 

erkeklerin ise kadınlara kıyasla moda ve giyimle daha az ilgilendikleri, 

arkadaşlarının düşüncelerine daha zayıf  hassasiyet gösterdikleri, daha özgür kendine 

güvenen ve dış dünyaya motive olmuş tavır sergiledikleri, rekabeti ve para 

konusunda risk almayı sevdikleri belirlenmiştir. Erkekler alışverişi, hoşa gitmeyen 

bir görev olarak görürken alışverişe kadınlardan daha az zaman harcamaktadırlar 

(Verma, 2009: 71-72). Araştırmalar ürünleri konumlandırırken pazarlamacıların 

cinsiyet farklılıklarına karşı hassas olmaları gerektiğini göstermektedir. Buna göre, 

köşelilik, sivrilik ve keskinlik ile basit dizaynlar ürünlerin erkeğe ait 
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karakteristikleridir. Yuvarlaklık, yumuşaklık ve zarif dizaynlar da feminen ürün 

özellikleridir (Arnold, Price ve Zinkhan, 2004: 516) Erkekler ve kadınların 

yaratılışları gereği arzu ve istekleri farklıdır. Otomobil almak isteyen bir erkek 

genellikle arabanın teknik gücüne, süratine ve markasına dikkat ederken, bayanlar 

için arabanın rengi ve gösterişi çok daha önemlidir (Şimşek, 1990: 31). Reklam 

mesajlarında ürünün hedef kitlesinin kadın ya da erkek olması gibi değişkenler göz 

önünde bulundurulmalı ve uygun olan hedef kitleye doğru mesajlar verilmelidir. 

Örneğin kadınlara satılmak istenen bir ürün reklamında duygusallık ve hassasiyet 

içeren mesajlar daha etkiliyken, erkekler için ise risk, rekabet ve gücü sembolize 

eden öğeler daha etkili olabilmektedir.  

   

2.7.3.1.3 Medeni Durum  

Cinsiyet kadar, hedef kitlenin medeni durumu ve aile yaşam eğrisinin hangi 

aşamasında  olduğu  da satın alma biçimleri, miktarları, satın alma karar sürecinde 

belirleyici olan noktaların neler olduğu, satın alınan ürünler, hizmetler ve öncelik 

sıralamaları konusunda etkili olmaktadır. Bekar ya da evli olmak, evliliğin ilk 

yıllarında olmak ya da  30 yıllık evli ve çocukları evlendirmiş olmak; hedef kitlenin 

ihtiyaçları, gelecek planları, öncelikleri ve seçici algıları gibi tüketici davranışlarını 

şekillendiren konularda farklılıkların oluşmasına neden olmaktadır. Yeni çocuk 

sahibi olmuş bir çift için çocuk bakımı ile ilgili ürünler (çocuk bezi, mama, süt 

ürünleri vb) seçici algılarının tetiklerken (Elden, 2009: 370), yeni evli bir çift 

mobilya ve dekorasyona,  bekar bir çift ise eğlence ve bireysel seyahat tipi 

hizmetlere ilgi duyacaktır.  

   

2.7.3.1.4 Eğitim Düzeyi  

Öğrenim düzeyinin gelişme göstermesi, öğretim araç ve gereçlerine  (defter, 

kitap vb) karşı talebi artırır. Diğer taraftan da davranışları ve inançları değiştirir. 

Dolayısıyla reklam gibi etkileme araçlarından etkilenme oranının düşürür ve akılcı 

hareket etme ağırlık kazanır (Şimşek, 1990: 32). Eğitim düzeyi yüksek hedef kitle 
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için karmaşık mesajlar, dolaylı anlatımlar, reklam mesajının sonucunun ya da 

reklamdan sonra beklenilen davranışın  kesin olarak belirtilmediği  reklam iletilerinin 

kullanılması daha çok tercih edilmektedir. Bu kitlenin ikna edilmesi ve belli bir 

davranışa doğru yönlendirilmesi daha zordur, bilgi düzeyinde güvenilir bilgileri elde 

etmeyi ister ve hem kendi deneyimleri hem de çevresinden marka ile ilgili edindiği 

bilgileri sentezleyerek markaya yönelik bir tutum geliştirir ve reklamı bu bağlamda 

değerlendirir. Eğitim düzeyi düşük hedef kitleler ise daha çok duygusal uyarıcılardan 

oluşturulmuş, fazla karmaşık olmayan, kendisinden beklenenin doğrudan aktarıldığı 

reklamlarla daha kolay ikna edilebilmektedir (Elden, 2009: 372).  

   

2.7.3.1.5 Gelir Seviyesi  

Farklı gelir düzeyindeki bireylerin oldukça farklı değerleri, davranışları ve 

yaşam biçimleri vardır. İyi bir meslek sahibi, eğitim düzeyi yüksek, gelir düzeyi de 

yüksek olan tüketicilerin daha çok kaliteye önem vererek, fiyatı ikinci plana 

itecekleri bir gerçektir (Göksel vd, 1997: 190). Gelir seviyesi yüksek tüketiciler; 

yeniliklere, kompleks ve bilimsel bilgilere açık kişilerdir. Düşük gelir seviyesine 

sahip insanlar ise duygusal telkinlere açık olup, daha basit bilgiler bu kişiler için 

yeterli olabilmektedir. Hangi gelir sınıfına hitap ediliyorsa onların hangi faktörlere 

önem verdiğini tahmin ederek reklam mesajlarında bunlar belirtilmeli ve 

uygulanmalıdır (Güz, 1998: 83).  

 

2.7.3.1.6  Meslek  

Kişilerin meslekleri satın alacakları mal ve hizmetleri büyük ölçüde 

etkilemektedir. Hedef kitlenin mesleği gelir durumunu da ortaya koyan bir özellik 

göstermektedir ve satın aldığı ürünler buna göre değişecektir. Örneğin bir şirketin 

genel müdürü pahalı takım elbise, uçakla seyahat, mavi yolculuk ve klüp üyelikleri 

satın alacaktır. Hedef kitlenin mesleği belli ürün ve hizmetleri ve belli markaları 

tercih etme ya da mesleklerinden kaynaklanan ve ilgi alanlarına giren belli ürünlere 

ihtiyaç duyma sonucunu da ortaya çıkarabilmektedir (Tek, 1999: 204; Elden, 2009: 
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372).  Örneğin bir dansçı dans kıyafeti ve ayakkabısı, bir ressam palet ve yağlı boya, 

bir sporcu spor ayakkabısı ve eşofman satın alacaktır. Reklam mesajlarında belli 

meslek grubundaki hedef kitleye yönelik reklam mesajları oluşturulmalı ve bu 

amaçla uygun medyalar seçilmelidir.  

   

2.7.3.1.7 Coğrafi Yerleşim  

Tüketicinin yaşadığı yer, onun toplumsal alışkanlıklarını, geleneklerini, 

göreneklerini giyimini, eğlence tarzını vb. etkiler. Bu nedenle hedef tüketicinin 

coğrafi dağılımı reklamcı açısından önemlidir. Hatta geniş bir bölge içinde olası 

tüketicilerin şehir sakinleri mi, varoş sakinleri mi, yoksa kırsal kesim sakinleri mi 

oldukları ayrımlanmalıdır (Göksel, Kocabaş ve Elden, 1997: 191). Coğrafi bölgelere 

göre hayat şartları ve dolayısıyla ihtiyaçlar değişiklik gösterecektir. Örneğin, deniz 

kenarında yaşayanlar ile kara ikliminin etkisinde bulunan tüketicilerin ihtiyaçları 

farklılık arz edecektir (Güz, 1998: 84). Kışların sert geçtiği kara iklimlerinde 

tüketiciler kış aylarında kalın paltolar, eldiven, bere ya da otomobiller için kar lastiği 

gereksinimi duyarken, ılıman iklimlerde çoğu kez bunlara talep olmayacak ya da 

düşük olacaktır. Kırsal kesimdeki kadınların giyim ve aksesuar ihtiyaçları ile 

kozmopolit şehirlerdeki çalışan kadınların giyim alışkanlıkları da fark edecektir. 

Pazarlamacı bu tür detayları önemsemeli ve ürün konumlandırması ile reklam 

stratejilerini bunun doğrultusunda yapmalıdır. Örneğin, kırsal kesimde yerel 

televizyonlarda verilen pahalı ithal lüks markaların tüketicinin satın alma davranışı 

üzerinde hiç bir etkisi olmayacak aynı şekilde akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü 

kışları ılık geçen bir iklimin yerel televizyonundaki kar lastiği reklamı da tüketici 

için hiç bir anlam ifade etmeyecektir.  

   

2.7.3.2  Durumsal Faktörler  

Tüketicilerin ne zaman veya zamanlarda alımda bulundukları (alışverişin 

zaman boyutu), satın alımlarını nerede yaptıkları, satın alma koşulları, satın alma 
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amaçları ve satın alma sırasında içinde bulundukları ruhsal durumları, satın alımları 

önemli ölçüde etkilemektedir.  

Pazarlamacılar, tüketici satın alımları hakkında zamanla ilgili üç soruya cevap 

verebilmelidir: (1) Alımlar; mevsim, hafta, gün ve saatlere göre nasıl 

etkilenmektedir? (2) Geçmiş ve şimdiki olaylar satın alma kararlarında ne gibi etkiler 

bırakmaktadır? (3) Tüketicinin satın almayı yapmak ve ürünü tüketmek için ne kadar 

zamanı bulunmaktadır? Satın alımın bu boyutu özellikle promosyon çalışmaları 

bakımından önemlidir. Promosyon mesajları, tüketicilere kafalarında karar almaya 

yatkınlık varken yetişmelidir. Zaman boyutu, aynı zamanda fiyatlandırma kararlarını 

da etkiler. Pazarlamacılar, eğer alımların mevsimlik olması söz konusuysa pazarlama 

karışımlarını ona göre ayarlarlar.  

Satın alma yerinin fiziksel ortamı beş duyuya hitap eden özellikleri içerir. 

Özellikle müzik, birçok mağaza açısından önemli bir stratejik öğe oluşturabilir. 

Mağaza yönetiminde fiziksel etkiler, oldukça güçlü biçimde kullanılmaktadır. Büyük 

mağazalardaki rahatlık, ısıtma, ışıklandırma gibi unsurların önemli ve olumlu etkileri 

olduğu bilinmektedir. Satın alma yerlerindeki diğer insanların sayısı, karışımı ve 

hareketleri de sosyal ortamı oluşturur. Kalabalık bir mağazada müşteri, satış 

elemanlarına daha az soru sorar ve markalar arasında fazla karşılaştırma bile 

yapamayabilir.  

Tüketicilerin satın alımlarını, satış koşulları ve işlemleri de etkilemektedir.  

Kredi kartıyla alışveriş buna örnek olarak verilebilir. Bu sadece taksitle alışveriş 

açısından değil, kolaylık açısından da tercih edilmektedir. Ekonomik etkiler (zamlar, 

yüksek faizler, fiyat artışları gibi) alışveriş türünü ve yoğunluğunu olumlu veya 

olumsuz biçimde etkileyebilmektedir. Finansal durumdaki geçici etkiler de satın 

almayı etkiler. Bazıları için kredi kartına sahip olmak “ek gelir” sahibi olmakla  eş 

anlamlı olup alım gücünü artırmaktadır. Günümüzün elektronik ortamlarında 

alışverişi erteleme gibi bir davranış pek görülmemektedir.  

Tüketicilerin satın alma sırasında ruhsal durumları da durumsal 

faktörlerdendir. Tüketici acelesi varken ya da hastayken kuyrukta beklemek ve daha 

fazla zaman ve dikkat isteyen ürüne o zamanı harcamak istemeyebilir. Kızgınlık, 
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heyecan, şefkat gereksinmesi başka bir durumda satın alınmayacak bir malın alımına 

yol açabilir. Örneğin bir tüketici bir konser sırasında, o anın havasına kendisini 

kaptırarak başka zaman almayacağı bir promosyon tişörtünü satın alabilir ya da 

futbol maçına giden bir birey o ana dek hiç satın almadığı halde, anın coşkusuyla 

kendisine takımının bere, kaşkol, anahtarlık gibi aksesuarlarını satın alabilir. Kişinin 

duygusal yapısı, bilginin elde edilmesini, izlenmesini, alışveriş sürecini ve tüketim 

davranışını etkilemektedir.  Plansız satın almalar, geçici ruh hallerinde çok daha 

yaygın olabilmektedir.  

Sosyal ortam da bir diğer durumsal faktördür ve tüketicilerin davranışını 

etkileyen başka kişilerin varlığıyla ilgilidir. Sosyal etki, grup beklentilerine uymaya 

çalışan kişinin davranışını etkileyebilmektedir. İnsanların pek çoğu alışveriş yapmayı 

ve mağazaları dolaşmayı sosyal bir etkinlik olarak görmekte ve buna uygun 

davranışlarda bulunmaktadır. Örneğin, belirlenmiş bir mağazada buluşma, ürün 

seçmede yardım, zevk ve tercihler hakkında bilgiler alma, sosyalleşme sürecinin bir 

parçası olabilmektedir.  

Kişinin satın alma kararını etkileyen durumsal faktörler çeşitlidir ve satın 

alma niyetinin, satın alma kararına dönüşebilmesinde etkili olmaktadırlar (Külter, 

2004: 51). Bunlar finansal durum, sosyalleşme ve  ruh hali gibi kişisel olabileceği 

gibi;  mağaza ortamı, işletmenin satış koşulları ve promosyonları gibi ürünün 

sunulduğu ve satıldığı ortam ile ilgili de olabilmektedir. Pazarlamacılar her iki 

gruptaki faktörleri de göz önünde bulundurarak tutundurma çalışmalarına 

odaklanmalıdırlar. Örneğin mağaza ortamında tempolu müzik, hoş bir dekorasyon, 

güler yüzlü satış personeli satın alma davranışını olumlu ya da olumsuz yönde 

etkileyecektir. Bazen bireyler tezgahtarın asık suratlı ya da çok müdahaleci olması, 

ödeme için çok sıra beklemek gibi nedenlerle almaya niyetlendiği bir ürünü satın 

almadan mağazadan çıkabilmektedir. Sosyal ortam bağlamında da büyük 

mağazaların içine mini pastane ya da cafeler yapmak, sosyalleşme amacıyla buluşan 

bireyleri biraz dinlenip sonra yeniden alışverişe  güdülemek açısından önem arz 

etmektedir.  Birçok firmanın uyguladığı “kredi kartına 12 taksit” ya da “şimdi al 

yılbaşında öde” gibi kampanyalar da satış koşulları ve imkanları ile ilgili tüketiciyi 

güdüleyici  unsurlardandır.  
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2.8 TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINI ETKİLEYEN REKLAM 

MESAJI  

Reklam mesajı, hedef kitlede daha önceden belirlenmiş ve tanımlanmış bir 

tepkiyi uyandırması beklenen bir uyarıdır ve reklamda söylenen, dinlenen ve görülen 

her şeydir. Kişinin bu uyarıcıları yorumlaması algılama ve öğrenme süreçlerine 

bağlıdır. Reklamlarda kullanılan kelimeler, sözcükler, resimler, semboller, renkler, 

görüntüler ve diğer özellikler reklam mesajıdır. Reklamlarda istenilen amaca 

ulaşmak için kullanılan kelimelerin, resimlerin, sembollerin amaca uygun olarak  ve 

ulaşılması istenilen hedef kitleye göre seçilmesi, başarı ya da başarısızlık üzerinde 

etkilidir ( Güz, 1998: 201) .  

Mesajlar, reklam veren üretici işletmelerin hedef tüketicilerine söylemek, 

anlatmak ve göstermek istedikleri sözlü ya da görsel ifadelerdir. Bunlar, konunun 

uzmanı olan reklamcılar tarafından pek çok kriter göz önüne alınarak hazırlanırlar ve 

kitle iletişim araçlarıyla tüketiciye iletilirler (Göksel, Kocabaş ve Elden, 1997: 153).  

   

2.8.1 Reklam Mesajının İstenen Etkiyi Oluşturmasında Rol Oynayan Faktörler  

-  Reklam mesajı özgün olmalıdır:  Reklam mesajının kendisinden beklenileni 

yapabilmesi için  her şeyden önce özgün ve orijinal olması gereklidir. Reklam mesajı 

rakipler tarafından aynı isteği ve ihtiyacı karşılayan diğer marka veya hizmetler ile 

ilgili düşünüldüğünde, rakipler tarafından daha önce söylenmemiş bir fikir üzerine 

kurulmalıdır. Hiç kimse başkasının reklamını taklit ederek bir başarı yaratamamıştır. 

Coğrafyada olduğu gibi reklamcılıkta da, bilinmeyen bir alana ayak basan oranın 

sahibi olur. Bu anlamda, diğerlerinden farklı bir şeyi farklı bir şekilde söylemek, 

başarıya giden yolda rehber olur. 

 - Reklam mesajı ihtiyaç ve beklentilere uygun olmalıdır:  Reklam mesajının 

tüketicinin bir güdüsünü canlandırıp harekete geçirmesi gerekmektedir. Tüketicide 

belli bir konuda ihtiyaç ve gerilim yaratılmalı ve bu gerilimin o mal veya hizmeti 

kullanmakla giderileceği hissi oluşturulmalıdır. Reklam mesajı ile tüketiciler 

üzerinde mal veya hizmet ile ilgili tutum değişiminin yaratılabilmesi için kişinin 
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ihtiyaç ve istekleri odak noktası seçilmelidir. Bir reklam mesajı, tüketicilerin hangi 

doyuma ulaşmayı arzuladıklarını göz önünde bulundurmak zorundadır. Otomobil bir 

mutluluk simgesi ise mesaj, otomobil satın alanların hangi mutluluğu yakaladıklarını 

çarpıcı bir biçimde anlatmalıdır  

- Reklam mesajı yaratıcı olmalıdır: Günümüz reklam mesajlarının başarısında 

önemli bir konu olan yaratıcılık ile diğerlerinden farklı, benzeri olmayan bir fikir 

veya bir düşüncenin ortaya konulması ifade edilmektedir. Yaratıcı reklam mesajında 

dikkat belli bir noktada odaklaştıktan sonra, tüketicilere yapılacak vaat, sihirli sözcük 

ve ilginç görüntülerle sunulmalı ve rekabete dayalı, faydası büyük, orijinal bir fikir 

açıklanmalıdır.  

- Reklam mesajı vaadde bulunmalıdır: Tüketici bir mal veya hizmeti 

sağlayacağı fayda için satın alır. Reklam mesajının tüketiciye sunacağı tek bir vaat 

olabileceği gibi, sunulan ana vaat ve onu destekleyen yan vaatler de olabilmektedir. 

Seçilen bu vaadin, diğer mal veya hizmet vaatlerinden farklı ve rekabete dayalı 

olması önemlidir. Bir vaat, akıl ya da duygulara ya da her ikisine birden seslenebilir.  

-  Reklam mesajı bilgi verici olmalıdır: Reklam mesajlarında verilen gerçek 

bilgilerin varlığı, reklam mesajının etkililiğin artırmaktadır. Mal veya hizmet ile ilgili 

ne kadar çok bilgi verilirse o derece başarılı olunmaktadır.  Gerçeklerin reklam 

mesajlarında söylenmesi samimiyetin göstergesidir.  

- Reklam mesajı sade olmalıdır: Reklam mesajı  tüketiciye söylemesi 

gerekeni kısa, sade, hızlı ve yanlış anlamalara fırsat vermeyecek bir şekilde 

söylemelidir, bu şekilde tüketicinin hafızasında kolayca yer edinecektir. Uzun ve 

gereksiz açıklamalar ile gereksiz ayrıntılar alıcılar fazla ilgilendirmeyecektir. 

Kendisine yalın bir reklam sunulduğunda tüketici, hile ya da kaçamak için daha az 

şans bulunduğunu hissedecektir.  

-  Reklam mesajı belli aralıklarla tekrar edilmelidir:  Reklam mesajlarının 

belli aralıklarla tekrar edilmesi, kitleler tarafından daha iyi anlaşılmasına ve 

zihinlerde yer etmesine neden olmaktadır. Reklam mesajının etkililiğinin devamı için 

reklama belli aralıklarla belli bir süre devam edilmesi gerekmektedir. Öğrenilmesi 

gereken şeylerin sık sık tekrarlanarak ezberlenilmesi halinde daha kolay öğrenildiği 
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ileri sürülmektedir. Televizyon reklamlarında aynı spotların belirli bir süre boyunca 

X kez tekrarlanması, bu amaca yönelik bir uygulamadır.  

- Tanınmış kişilerin tanıklığı kullanılmalıdır: Tanınmış, güvenilir, uzman, 

sempatik ve popüler kişilerin tanıklığı hep yararlı olmuştur. Tanık kullanmak iyi 

olmakla birlikte, tanığın ürünle ve mesajla tutarlı olmasına dikkat etmek 

gerekmektedir. Örneğin, Dove firması yaptırdığı araştırmalarda kadınların 

kendilerini tığ gibi modelleri görünce kötü hissettiklerinin ortaya çıkması üzerine, 

İngiltere’de başlattığı reklam kampanyasında “gerçek” ölçülerdeki kadınları 

kullanmıştır.  

-  Mesajdaki başlık ve söyleneceklere dikkat etmek gerekmektedir:  Başlık bir 

reklamda en önemli unsurdur. Başlık ana metinden ortalama olarak beş kat daha 

fazla okunur. Başlık okuyucunun çıkarına seslenmelidir. “35’in üstündeki bayanlar 

nasıl daha genç kalabilir”? Aynı zamanda ürünle ilgili bilgi içermelidir. Örneğin, 

mide yanmasını önlemek için ilaç reklamı yapılacaksa, başlıkta mide yanması 

geçmelidir. Başlığa duygusal sözler katmak yararlıdır. Mesajda söyleneceklerin 

sıralanışı da önemlidir. En güçlü fikirlerin dikkat çekmek için başta verilmesi, ilgi 

yaratmak bakımından yararlıdır.  

-  Reklam mesajı talep yaratacak şekilde hazırlanmalıdır: Başarılı bir reklam 

mesajının  tüketicide talep arzusu uyandıracak şekilde hazırlanması gerekmektedir. 

Bu nedenle tüketicilerin eğilimleri tespit edilip mesajın bu çerçevede hazırlanması 

başarıyı etkileyen faktörlerdendir. “Hemen alın”, “son fırsat”, “az miktarda kaldı” 

gibi mesajlarla tüketiciyi doğrudan satış çağrısı yapmak bu bağlamda tüketiciyi baskı 

altına almayı amaçlayan çağrılardır (Güz, 1998: 203-207; İslamoğlu, 2006: 437-439). 

-  Rakiplerin ürünlerine dikkat edilmelidir:  Rakip firmanın benzer ürününün 

beğenilen özellikleri ve beğenilmeyen yönleri dikkate alınarak, reklamı yapılacak 

ürün konusunda çok ussal, çekici ve etkileyici bir yapım hazırlanabilir.  Rakip ürün 

ve bu ürünün reklamı, başlı başına reklam yapımına bir başlangıç noktası olabilir  

(Cereci, 2004: 86).  

-  Reklam mesajları hedef kitlelere uygun olmalıdır:  Bir reklam mesajı, hedef 

grupların mantığına, duygularına, toplumsal konularına ve benliklerine uygun 
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olmalıdır.  Bir deterjan reklamı, bu dört öğe itibari ile şöyle düzenlenebilir; 

mantıksal- “çamaşırları daha iyi temizler”, duygusal- “eşiniz bu temizliğe bayılır”, 

toplumsal- “temizliğinizin fark edilmesini istiyorsanız”, benlik duygusu- “sahip 

olmanız gereken güzel cildiniz için” . Bir sıvı yağ reklamında kolesterolsüz, kalp 

hastalıklarına neden olmayan, sağlıklı olmayı sağlayan, kilo almayı önleyen ve narin 

bir vücuda hizmet eden gibi mesajlar değişik duygulara hitap etmektedir.  

Belirtilen faktörlere ek olarak reklam mesajının, açık, düzgün ve tüketicilerin 

günlük yaşamlarında kullandıkları dile uygun olması, kendi içinde çelişkili ve 

alışkanlıklara, geleneklere, ahlaka ve inançlara ters olmaması, malla uyumlu olması 

ve inandırıcı olması gerekmektedir (İslamoğlu, 2006: 438).  

 

2.8.2 Marka İmajı  ve  Reklam Mesajının Marka Bağlılığı Üzerindeki Etkisi  

Tüketicinin elde ettiği doyum, somut ürünlerden ziyade mal veya hizmetin 

kimliği ve onunla ilgili tüketicinin zihnindeki duygusal olaylarla, önyargıların 

toplamı olan marka imajı ile ilgilidir. Belirli bir marka, bir mal veya hizmet grubu 

için ayırt edici bir kimlik yaratmaktadır. Bu kimlik ise o markanın tercih edilmesini 

ve marka seçimini etkilemede önemli bir unsur haline gelmektedir. Tüketicinin 

aslında aldığı mal veya hizmetin kendisi değil, imajıdır. Bu imaj ise tüketicinin ürün 

ile ilgili izlenimlerinin yanı sıra markanın bir bütün olarak kişiliğini ifade etmektedir. 

Kişilik ya da imaj, mal veya hizmetin tüketici tarafından algılanma biçimidir. Marka 

imajı, markaya olan itibar ve tüketici gözündeki marka algısıdır. İmaj oluşturmanın 

yolu, tüketici ile markanın bütünleştirilmesi çabalarından geçer. Tüketicinin zihninde 

imaj yaratmak, reklam uyarıcısı ile verilen mesajların tüketici tarafından analiz 

edilmesi sonucunda gerçekleşebilir. Bu açıdan tüketicinin zihninde yer alabilmek 

için reklam mesajlarının, onların görüş açılarına göre hazırlanması önemlidir (Güz, 

2001: 23).  

Markalar insanlar gibidirler. Bununla birlikte ürün ve kişiliğin birleşimidirler. 

Pazarlama literatüründe markanın sahip olduğu kişilik de marka imajı olarak 

adlandırılır.  Markalar, ürün ve hizmetlerin tüketiciler tarafından kabulünü ve o ürün 

ve hizmete aşina olmalarını sağlayan değerlerdir. Pazarlamacıların görevi, 
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tüketicilerin bir markaya karşı mümkün olan maksimum bağlılıklarını yaratmaktır. 

 Yaratılan birçok marka, ürün özellikleri ile kişiliklerini çok dengeli bir şekilde 

harmanladıklarından dolayı büyük başarılara imza atmışlardır.  Buna en iyi örnek 

olarak Harley Davidson’ı verebiliriz. Harley Davidson’ın üst düzey yöneticisi Bob 

Dron’un kitaplara konu olmuş sözü bunu çok iyi açıklamaktadır. “Siz hiç Harley 

Davidson gibi insanların üzerlerinde dövme olarak taşıdıkları başka bir marka 

tanıyor musunuz?” Harley Davidson kişiliği bir inanç ve değerler sisteminin parçası 

olmuştur. Tarikat markaları olarak adlandırılan bu markalar, takipçilerinin gözleri 

kör olmuş bir şekilde sadakatlerini ister. İnsanlar arasındaki ilişkiler nasılsa, markalar 

ve insanlar arasındaki ilişkiler de farklı değildir. İki insan arasındaki evlilik ilişkisi 

nasıl ki çoğu zaman rasyonel faktörlerden çok duygusal birlikteliğe dayanıyorsa, 

marka ve tüketici arasında da böyle bir ilişkinin olduğu ileri sürülebilir.  

Marka ismi ve markayı oluşturan renk, biçim, stil ve dizayn unsurlarının logo 

ve amblemlerinde rakiplerinden farklı ve tüketicilerin dikkatini çekecek bir anlayışla 

dizayn edilmiş; lokal, folklorik ve çağdaş unsurları içeren bir ahenkle ortaya 

koyulması gerekmektedir. Çoğu zaman markayı geliştiren ve marka farkındalığı 

yaratarak markanın bir dünya markası olmasını sağlayan, tasarım güçleridir. Mesaj 

akımına uğrayan tüketicilerin birçok marka arasından o markanın seçilmesini 

sağlayan bu unsurlardır. Markaların birbirlerinden farklı isimleri olduğu gibi, yine 

birbirlerinden farklı sembolleri vardır ve bazen insanlar bu sembolleri markalardan 

daha iyi tanırlar. Lacoste’nin timsahı, Mercedes’in yıldızı gibi.  

Marka bağlılığı, müşterinin daha önce satın aldığı markayı bir memnuniyet 

açıklaması olarak tekrar satın alması olarak tanımlanabilir. Tüketicilerin markaya 

bağlılığı, hep o markayı tercih etmeleri ve markayı değiştirmemelerini ifade eder.  

Tüketiciler popüler markaları sadece satın almazlar ayrıca onlar, daha az popüler 

olan markalardan farklı olarak seçtikleri markanın üstünlüğünü de satın alırlar. 

Marka bağımlılığının sırrı da popüler marka olmakta yatmaktadır. O halde marka 

popülerliliği nasıl yaratılmaktadır? Marka ve marka popülerliği yaratmanın en güçlü 

silahlarından biri reklamdır. Reklam, marka popülaritesini inşa etmekle birlikte 

tüketicilere marka ile ilgili çekici bilgiler ve eğlenceli hayaller sunmakta, yaratılan 

sloganlar ile reklam ikonları, etkili müzikler sayesinde tüketicide marka alışkanlığı 



 

 

123

123

ve etkili marka imajı yaratmaktadır. Bu bağlamda, ürünü bir marka olarak belleklere 

kazımak, bilgi vermenin ötesinde markayı ezberletmek, aynı ürünle ilgili diğer 

markaların hatırlanabilirlik oranlarını en aza indirmek,  hatta mümkünse yok etmek, 

onlardan boşalan yere kendi markasını konumlandırmak ve tüketicide marka 

bağımlılığı sağlamak, dolayısıyla değişik her ürün kategorisinde sadece bir markanın 

hatırlanabilirliğine ve lider olmasına yol açmak ve bu liderliği tekrarlarla pekiştirmek 

reklamcılığın marka yönlü işlevlerindedir (Ar, 2007: 82-140).  Reklam tüketicinin 

marka değerlerine ilişkin görüşlerini etkilemekte ve markanın fiyatını kabul edilebilir 

bulmasını sağlamaktadır. Reklam, diğer markalarla karşılaştırarak; gösteriyle, 

tanıklıkla, biraz akılcılık biraz duygusallık kullanarak, markanın diğerlerinden daha 

iyi olduğunu ve bir denenmesi gerektiğini ileri sürmekte ve sonuçta markaya değer 

katarak ve “bu marka benim için” dedirterek onu doğal seçim haline getirmeye 

çalışmaktadır (Broadbent, 2003: 43-50).  

Reklam, markalar için kimlik ve konumlanma yaratma yeteneği bakımından 

neredeyse eşsizdir. Bunlar, kullanıcı deneyimini zenginleştirdiği gibi, markanın 

duygusal olarak tüketicinin “kendisine özgü” olduğunu hissetmesini sağlayan 

noktaları oluşturur. Levi’s gerçekten x veya y markadan daha mı sağlamdır? Bir 

anlamda bunu bir önemi yoktur, kullanıcının bu markayı yeniden satın almasının 

nedeni markanın yıllar boyunca yaptığı yenilikçi reklamlarla sağladığı istenirliktir. 

Reklam, markanın geniş pazarlardaki duruşunu oluşturmak ve sürdürmekte çok etkili 

olan bir silahtır.  Bir markanın ürüne dayalı sahici bir üstünlük elde etmesi ve bunu 

sürdürmesi oldukça güçtür. Bu bağlamda reklam, markanın sunduklarına ilişkin 

algılamaları biçimlendirme, yönlendirme ve güçlendirme gücüne sahiptir. Reklam 

tüketici ile marka arasında duygusal bir bağ yaratır. Ürün algılamalarındaki bu 

dönüştürme  reklamın en güçlü etkilerinden biridir ve bu etki, isimsiz (blind test) ve 

markalı ürün testlerinin karşılaştırılmasıyla deneysel olarak kanıtlanmıştır. Pazarların 

çoğunda, gerçekte sahip olduğu lezzet veya performans üstünlüğünü marka adı 

açıklandığı anda kaybeden ürünler vardır. Örneğin, bir lezzet testinde, marka adı 

açıklanmadan önce Skol,  Carlsberg birası karşısında 2’ye 1 oranında üstünlüğe sahip 

olmuştu, markalar açıklandığında ise tam tersi bir sonuç elde edildi. Aslında 

tüketicilerin tattığı şey reklamdı  (Butterfield, 2001: 266). Reklamın bir diğer rolü de, 
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markanın mevcut müşterilerine seslenmek ve bu markayı satın almalarını sürdürmek 

için onları yüreklendirmektir. Bir markanın kullanıcıları, o markanın reklamlarına 

kullanmayanlara göre –seçici algının bir sonucu olarak- daha fazla dikkat gösterdiği 

için büyük markalar etkili reklam konusunda da bir avantaja sahiptir. Küçük 

markalara göre daha fazla kullanıcıya sahip oldukları için büyük markaların 

reklamlarına bakacak olan kişilerin sayısı daha fazladır (Jones ,2006: 37). Bu da  

büyük markaların küçük markalara oranla neden daha fazla tüketicide satın alma ve 

marka sadakati oluşturduklarının açıklamasıdır.  

Reklam sadece marka ismini bilinçte soyut anlamda güçlendirmez, genellikle 

spesifik imge, fikir ve duygularla bağlantılandırır. Bunlar çoğunlukla sözel olmaktan 

çok görsel, rasyonel olmaktan çok duygusaldır. Bir çok durumda tüketici kurulan bu 

bağların farkında bile değildir (Aksoy, 2005: 162). Reklamlar, bir markayı alışılmış 

ortamda sık sık tekrarlayarak bir şeye bağlar ve bu da tüketicide ürün ile o 

kelime/sembol arasında bağ oluşturur. Psikolog Charles Osgood, belirli bir sıfatın 

sürekli olarak belirli bir isimle eşleştirildiği zaman, ismin anlamı, “sözanlamsal 

ayrımlama” adı verilen ölçekle ölçüldüğü vakit, sıfat yönünde bir değişikliğe 

uğradığını göstermiştir. Örneğin,  “yılan “ ismi devamlı olarak “yapışkan” sıfatıyla 

eşleştirildiği vakit, yılanları öyle olmadıkları halde yapışkan yaratıklar olarak 

düşünmeye başlarız.  

Reklam her izlenişinde ölçülebilir bir kısa dönem etkiye sahiptir. Bu yakın 

gelecekte markanın rakiplerine göre seçilme olasılığının artması demektir. Ancak bu 

eylem sürekli yinelenirse, marka çağrışımları örgüsü güçlenebilir. Tekrar tekrar 

reklama maruz kalma bir etki yaratacaktır; ama pasif durumda, ürün henüz satın 

alınmamış ve kişisel deneyim boyutu yoksa bu etki zayıftır. Yinelenen gösterimler 

satın almayla birlikte çok daha fazla bir etki yaratır ve marka çağrışımları örgüsünü 

güçlendirir. Eğer reklam kampanyası bunu rakip markalardan daha etkin ve daha kısa 

sürede yapabiliyorsa, marka büyüyecek demektir (Aksoy, 2005: 163).  

Sonuç olarak bir markanın reklamı, onun ambalajına benzer; markanın kişilik 

gardrobunun br parçasıdır. Nasıl ki güzel giysiler bir kişinin daha çekici görünmesini 

sağlıyorsa, aynı şekilde başarılı bir reklam da markanın görünüşünü ve çekiciliğini 

artırabilir   (Sutherland ve Sylwester, 2003: 103).  
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2.8.3 Başarılı Markalamalarda Reklam Modelleri  

Bir marka veya kampanyasının hatırlanabilirliği veya tanınırlığının ölçümü, 

tavır ve imajların ölçümü, davranışların ölçümünde başarılı olan modeller arasında 

DAGMAR ( Defining Advertising Goals For Measuring Advertising Research) ve 

AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) sayılabilir.  

Russel Colley tarafından geliştirilen  Dagmar modeli, belirli bir zaman dilimi 

içinde, hedef kitle arasında gerçekleştirilecek belirli bir iletişim görevi olarak 

reklamın amacını tanımlar. Modelin çıkış noktası, bireyin pazar içindeki bir 

markanın varlığından habersiz olmasıdır. Bu noktada markanın ilk görevi, modelin 

hiyerarşik yapısında ilerleyebilmek üzere bireyin dikkatini çekmektir. Markanın 

anlaşılması olarak ikinci adım, izleyici kitlenin marka hakkında bir takım bilgiler 

öğrenmesini içerir. Üçüncü aşama ise bireyin markayı anlama ve satın alma eylemi 

arasında bulunması ve satın aşma davranışını göstermesi aşamasıdır.  

Reklamın iletişime yönelik amaçlarına açıklık getiren bir diğer model AIDA, 

NAIDAS olarak belirtilmektedir. İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşan bu 

modellerin esas hedefi tüketicinin tanıtımı yapılacak ürüne dikkat etmesini sağlamak 

ve ardından istenilen yönde hareket edebilmesi için etkide bulunmaktadır. Başka bir 

ifadeyle bu modeller aracılığıyla iletişim sonucunda hedef alınan grupta ortaya 

çıkabilecek değişimler ortaya konulmaktadır. Buna göre ilginin önünde markanın 

farkındalığı ve satın alma hareketinin de önünde arzu ya da istek olduğunu ifade 

etmektedir. Bu model, tüketicinin ilk önce, markanın farkında olmasını sonra ilgisini 

çekmesini ve onda satın alma arzusu doğurup tüketiciyi nihai olarak satın almaya 

iten bir görüşü kabul etmektedir.  AIDA (Attention-Interest-Desire-Action) modeline 

göre hedef, tüketicinin dikkati çekilerek (A) tanıtımı yapılan ürünle ilgilenmesi (I) 

sağlanmaktadır. Bundan sonraki aşamalarda ise tüketicinin markaya  karşı istek 

duyması (D) ve satın alma hareketine (A) geçmesi için iletişim faaliyetleri 

yönlendirilmektedir. AIDA modelinin daha da kapsamlı hale getirilmesiyle ortaya 

çıkan NAIDAS (Need- Attention-Interest- Desire-Action- Satisfaction) modelinde 

süreç benzer şekilde işlemektedir. Ancak AIDA modelinden farklı olarak tanıtım 

çabalarına başlamadan önce tüketicinin gereksinimleri (N) ortaya konulmakta ve 



 

 

126

126

satın alma sonrası davranışında tüketicinin tatmin (S) düzeyi ele alınmaktadır (Ar, 

2007: 151;  Aktuğlu, 2006: 6).  

   

2.8.4   Reklam Mesajlarında Sık Kullanılan Öğeler  

2.8.4.1 Reklam Mesajlarında Cinsellik ve Kadın İmgesi  

Reklamlarda cinselliğin kullanımı, reklam endüstrisinin erken yıllarından 

itibaren hep ön planda tuttuğu vazgeçilmezlerinden olmuştur. Cinsel tahrik içeren 

reklamlara karşı bireylerin hangi davranışları oluşturdukları bir çok araştırmaya konu 

edilmiştir.  Ürünlere dikkat çekmede çoğu kez dişilik araç olarak kullanılmıştır. 

Ürün, kadın vücudunun herhangi bir bölümüyle ilişkilendirildiğinde, satışları olumlu 

yönde etkilediği gözlemlenmiştir.  Reklamlarda cinselliğin kullanımı Boddeweyn’in 

araştırmasında dört farklı kategoride belirtilmiştir.  

•   Cinsiyet ayrımcılığı, kadınlara karşı önyargılı olmak, kadınların erkeklerle 

eşit koşullarda olmadığı düşüncesini cinsiyet rol modelleri üzerinden reklamlarda 

yansıtmak,  

•    Reklam mesajlarında; cinsiyet, ırk, yaş, sosyal statü veya engellilere 

yönelik aşağılayıcı göndermeler yapmak  

•     Reklamın üzerine dikkat çekmek amacıyla cinsel imge ve imaların kadına 

yönelik şiddeti betimlemesinde kullanmak,  

•   Cinselliğin nesneleştirilmesi, genellikle kadınları dekoratif veya dikkat 

çekme amacıyla kullanma, reklamı yapılan ürünün aksine kadına odaklanmak 

(Uslusoy, 2007: 327) .  

Cinsel içerikli reklamlar farklı biçimlerde verilmektedir. Örneğin çıplaklığın 

çeşitli aşamalarında yalnız ya da başkalarıyla birlikte cinsel çağrışımı sergileyen 

modeller olabilmektedir. Ayrıca reklam, çift anlamlı sözler ve imalı sözler, 

bilinçaltının algısına   yönelik cinsel imgeler ve cinsellikle ilgili vaatleri de 

kullanmaktadır. Bu biçim cinsel içerik ve imgeler, tüketicinin cinselliğe olan ilgisini 

ortaya çıkarmaya ve romantik duyguları körüklemeye yaramaktadır. Reklamda 
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cinselliğin en çok tartışılan ve en açık örnekleri, modellerin giysileri, ne giydikleri 

veya ne giymedikleri üzerinde durulmaktadır. Seksi giysiler ve insan vücudunu 

ortaya çıkaran pozlar, temel cinsel iletiler içermektedir. Reklamlarda, bir çiftin 

yakınlaşmasını anlatan görüntülere de sıkça rastlanmaktadır, dokunmak ve öpüşmek   

bunlar  arasında sayılabilir. Bir kadın reklamda açıkça gözükmeyen cinselliği şöyle 

tanımlamaktadır:  “Kadınla erkeğin yakınlığı, erkeğin kadının yüzünü okşayışı ve 

ona bakışı.”  Bir başkası ise “Kadın ve erkek birbirlerinin kollarında, kumsalda 

uzanmışlar” diyerek, bunu cinsellikle bağdaştırmıştır (Dündar,  2009: 27).  

Çoğu reklamda kadın bedeni, erkek arzusunun bir nesnesi olarak kodlanır. 

Reklamı yapılan ürünle ilgisi olmasa da kadın bedeni bütün veya parçalı olarak, 

erkek tüketicilere yönelik ürünlerin reklamlarında kullanılmaktadır. Kadın, görsel 

açıdan; otomobil, teknoloji ürünleri, traş bıçakları vb reklamlarda sınırsız bir biçimde 

sergilenmektedir. Erkeğin  reklamdaki otomobile sahip olduğunda, otomobilin yanı 

sıra çekici ve güzel betimlenen kadına da sahip olacağı vurgulamaya çalışılmaktadır. 

Kadın bedeni narsistik bir tapınma aracı olarak da kullanılmaktadır. Bu kullanımda 

mükemmellik, kusursuz bir modelin bedeninde sembolize edilir ve kullanılan bu 

stratejiyle kadına, kendi bedeniyle ilgili eksiklik gösterilerek mükemmeli 

yakalayabilmesi adına ilgili kozmetik ürünlere yönelmesi sağlanır. Hedeflenen 

kadının reklamlarda gösterilen diğer kadın imgeleri ile rekabet etmesi üzerine 

kurulmuş bir diğer stratejide ise kadın, doğru ürünü kullanarak erkeklerin ilgisini 

üzerine çekeceğine ve diğer rakiplerini bertaraf edeceğine, hayatın her alanında 

başarılı olup güzel, zayıf ve kusursuz görünen bir bedenin bu başarının önemli bir 

unsuru olduğuna inandırılmaktadır.  

Birçok reklamda kadın cinsine zayıflık rolü yüklenmiştir. Kadının 

reklamlarda itaatkar, yumuşakbaşlı sürekli değişim ve kendini kanıtlama ihtiyacında 

olan, kendinden ve vücudundan utanan, yaşamında mutsuz ve memnuniyetsiz olduğu 

görülmektedir. Birçok reklam kadını şaşkın ve kafası karışık, çelişkili ve genellikle 

yardıma muhtaç olarak betimlemektedir. Seksi kadın imgesi kolayca manipule 

edilebilen çabuk incinen kırılgan ve karakter açısından zayıftır. Bu durum kadınları, 

gerçekten de manipulasyona açık ve bu hallerine kendilerini de inanır hale 

getirmektedir ve kadınlar zayıf olmayı arzulamak, mantıksız ve muhtaç olmak 
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durumunda bırakılırlar (Uslusoy, 2007: 329). Dişilik reklamlarda çoğunlukla pasiflik, 

hassaslık ve şefkat rolleriyle birleştirilirken, erkeklik ise aktif olma, rasyonellik, zeka 

ve üretici rollerle ilişkilendirilir. Kadının tasviri reklamda en çok anne, iyi eş veya  

seks objesi olarak tanımlanmaktadır.  

Reklamlarda cinsellik unsurunun kullanımının birçok nedeni olabileceğine 

vurgu yapılmaktadır.. Birinci neden bir açlığı doyurmak amacı taşımaktadır. Ancak 

tatmin edicilik yerine yeni bir tatminsizlik de oluşabilmektedir. Diğer bir neden, 

tüketicinin reklam yıldızları ile kendisini özdeşleştirmesini sağlamaktır (Torlak, 

2001: 247). Reklamlarda kadın cinselliği ve cinsellik; akılda kalıcılığı sağlamak, 

ürüne dayanılmaz bir çekicilik yaratmak, dolayısıyla kışkırtı ve doyum vaadiyle 

tüketiciyi kamçılamak için de kullanılmaktadır. Ürünlerin ambalaj ve paketleme 

dizaynlarından şişelenme biçimlerine dek  daha açık bir deyişle, geniş omuzlu 

parfüm şişelerinden ince belli cola şişelerine dek sayısız tasarımın cinsellik 

imgelerini reklamlarda ve ürünlerde kullandığı gözlemlenmektedir. (Çamdereli, 

2006: 120).  

   

2.8.4.2  Reklam Mesajlarında Mizah Kullanımı  

Mizah reklamları, başarılı olsa da olmasa da izleyiciyi güldürmeye çalışan  

reklamlardır. Mizah eğlence, mutluluk, enerji, sevinç gibi duyguları uyarmaktadır. 

Mizahın bu tür duygulara sebep olması  markaya karşı tutum ve davranışları etkilemekte, 

böylece marka imajına da katkıda bulunmaktadır. Mizahın reklamlarda kullanılması, 

memnuniyet ve eğlenme duygusunu beraberinde getirmekte ve bilginin sunumunun 

farklı şekillerde yapılmasını sağlamaktadır. Dikkati çekmesi, marka isminin 

hatırlanırlılığını geliştirmesi, olumlu düşünceler oluşturması açısından mizah, reklamlar 

için önem taşımaktadır. Mizah reklamları izleyiciye genelde sıcak ve sevimli gelen 

reklamlardır. Mizah reklamları incelik gerektiren, teferruatlı ve karmaşık bir yapıya 

sahip olmasının yanında zeka ürünü çalışmalardır. Mizahın reklamlarda kullanımıyla, 

tanıtılan ürün veya hizmete yönelik olumlu düşüncelerin oluşacağına inanılmaktadır. 

Yapılan çalışmalarda da ortaya konulduğu gibi, mizahın reklamlarda kullanımı ürüne 

dikkati yoğunlaştırmakta, satın alma arzusunu harekete geçirmektedir. Mizahın 
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tüketicilerin mesajı anlamasını ve ikna olmalarını sağlama yeteneği vardır. Mizah, 

istenilen kapının açılmasını sağlayan bir anahtar konumundadır. Mizah reklamlarını 

izleyen tüketiciler reklamın sonunda gülüyorlarsa ve kendilerini eğlenmiş hissediyorlarsa 

ürünle de ilgileneceklerdir (Batra ve diğerleri, 1995: 303-304).  

Mizahın reklamlarda işe yarayacağı üç ana mekanizma vardır:  

1. Tüketici bu tarz reklamları, içeriğine ait doğru/ yanlış değerlendirmesi yapmak 

yerine bunları daha çok eğlence olarak zihinsel işleme tabi tutar ve gülünç reklamların 

aksinin tartışılmasına daha az rastlanır.  

2. Gülünç reklamlar daha çok dikkat ve ilgi çeker.  

3. Gülünç reklamlar genellikle daha çok beğenilirler. Beğenilen reklamların diğer 

her şey eşitken, etkili olmaları ihtimali daha yüksektir.  

Freud’a göre mizah dünyası,  “geçici ve sembolik olarak çocukluğumuzun  

oyuncu ve mutlu ruh haline geri döndüğümüz bir yerdir”. Keyif alma,  mizahı takdir 

etme konumuna geçtiğimiz vakit reklamı normal, bilgi veren veya mantıklı bir şekilde 

işleme tabi tutma girişimini durdurmuş oluruz.  

Reklamda mizah kullanımıyla pazarlamacılar, markanın dikkat çekmesini ve 

kalabalığın arasından sıyrılmasını sağlamaya çalışırlar.  Fakat bunun bir olumsuz tarafı, 

tüketici mizahla o kadar meşgul olabilir ki, mesajı ve hatta reklamda gösterilen markayı 

bile algılamayabilir. Mizah, eğer dikkatli bir şekilde kullanılmazsa, dikkati zorla 

markadan ve mesajdan uzaklaştıracaktır. Bu nedenle reklamlardaki marka-mesaj 

iletisinin, mizahın gölgeleyici etkisini telafi edecek derecede daha kuvvetli olması 

gerekmektedir (Sutherland ve Sylwester, 2003: 236-238).  

   

2.8.4.3 Reklamlarda Star Kullanımı  

Reklamlarda ünlü şahsiyet/star kullanımı uzun yıllardan beri pazarlamacıların 

tüketici satın alma davranışlarını artırmaya yönelik uyguladığı taktiklerden biridir. 

“Star stratejisi” olarak adlandırılan bu teknikle, markayı starlaştırmak için zaten star 

haline gelmiş bir kişi ya da kişilikle ürün özdeşleştirilerek, markanın kısa sürede star 

haline gelmesi sağlanmaktadır. Amerika’da üreticiler, her yıl ürünlerinde tanınmış 
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isimlerin ve karakterlerin marka olarak kullanılması için yaklaşık 1 milyar dolar 

ödemekte, buna karşılık bu ürünlerin satışından yaklaşık 20 milyar dolar 

kazanmaktadırlar.  

Freeman’a göre her insan, kararlarını tamamen bağımsız ve hiçbir etki altında 

kalmadan verdiğini ısrarla öne sürenler bile, referans gruplarının etkisi altında 

kalırlar. Ünlü kişi (fikir lideri) tarafından kişinin daha mükemmel, başarılı olmasını 

sağlayacak ve toplumda saygınlığını artıracak bir mal, hizmet veya fikir öne 

sürüldüğünde tüketici bundan etkilenecektir. Beslenme, sağlık, giyim ve konut 

dalındaki birçok reklamda bu senaryo sık sık işlenmektedir.  Bu tür reklamlarda 

tüketiciye açık veya kapalı olarak ulaştırılmak istenen mesaj şudur : “Siz de böyle 

sağlıklı olmak, şık giyinmek, güzel bir evde oturmak istiyorsanız çaresi, gördüğünüz 

gıda maddesini tüketmek, şu kumaşı ya da markayı seçmek, ya da şu inşaat şirketine 

başvurmaktır. Çünkü izlemiş olduğunuz kişi de öyle yapmıştır. Özlediğiniz sağlıklı 

yaşam, şıklık veya konfor size tanıtılan mal veya hizmetle gelecektir”.  

Reklamlarda ünlü kişilerden yararlanılırken, bu kişiler ya kendi alanlarıyla 

ilgili bir ürün veya hizmeti bizzat deneyerek tanıklık edecek, ya kendi alanlarıyla 

ilgili olsun ya da olmasın, ürün, hizmet ya da kuruluşu onaylayacak, reklamlarda bir 

karakter olarak oyunculuk gösterecekler ya da kurumun sözcülüğünü yapacaklardır.  

Starların tercih edilmesindeki en önemli neden, yapılan çeşitli araştırmalarda 

reklamın akılda kalıcı olmasını sağlayan en önemli noktalardan biri olarak star 

oyuncuların varlığının belirlenmiş olmasıdır.  Bir araştırmaya göre, fiziksel çekicilik 

dikkati artırmaktadır. Bütün diğer değişkenler sabitken, reklamda yer alan kişinin 

fiziksel çekiciliği yükseldikçe, izleyenler onu daha dikkatli izlemektedir. Bu 

bağlamda star, reklam çabalarıyla hedefe aktarılmak istenen karakteri ürünle 

özdeşleştirecek ve hedefi bu karakter aracılığıyla özendirerek reklamı yapılan 

ürün/hizmeti satın almaya yönlendirecek en önemli unsurdur diyebiliriz.  

Ünlü kişilerin isimlerinin marka olarak kullanılmasında dikkat edilmesi 

gereken en önemli nokta, bu kişilerin oluşturdukları imaj ve kişisel özellikleri ile 

ürünün bağdaşmasıdır. Ünlü kişilerin ün, yetenek, karizma gibi olumlu 

karakteristikleri ile birlikte hedef kitle açısından inanırlıkları çok önemlidir. Hedef 
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kitlenin ünlü kişiyi ürünle ilgili alanda uzman kabul etmesi ve söylediklerinde dürüst 

olduğuna inanması gerekmektedir ve bu nedenle ürünün ve starın özellikleri üzerinde 

önemle durmak gerekmektedir. Örneğin, Michael Jordan’ın Nike firmasının ürettiği 

Air Jordan markalı basketbol ayakkabısının reklamında çıkması son derece 

anlamlıdır. Tanınmış kişilerin her hareketi toplumun eleştirisine açıktır ve kişinin 

davranış biçimi kolaylıkla tüketiciye ulaştırılmak istenen iletinin arasına 

girebilmektedir. Olumsuz bir davranış veya toplumun kötü bir yargısı, dolaylı olarak 

söz konusu kurumun veya ürünün imajına yansıyabilmektedir. Örneğin, kendine 

özgü tarzıyla genç kızların taklit ettiği Madonna, Pepsi Cola firmasının yıllardır 

sürdürdüğü star stratejisine dahil edilmiş, fakat bir süre sonra Madonna’nın giderek 

müstehcenliğin dozunu artırıp, video kliplerinin Amerikan televizyonlarında 

sakıncalı bulunması ve katolik kilisesi tarafından aforoz edilme tehdidi üzerine, firma 

“böyle kural tanımaz bir kişilik, genç tüketicileri olumsuz etkileyebilir” gerekçesi ile 

sözleşmesini feshetmek zorunda kalmıştır. Ayrıca, reklamda kullanılan starın 

kişiliğinin ürünün üzerine çıkma olasılığı her zaman vardır. Özellikle seçilen kişi 

sporcu, şarkıcı veya benzeri bir iş dalında ise kendi profesyonel yaşamındaki 

başarısızlıklar ürünün imajını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

Akılda tutulması gereken bir diğer nokta ise seçilen kişinin birden fazla 

ürünle birlikte anılmamasıdır. Çünkü belirgin ses, alışılmış yüz, tüketicinin aklını 

karıştırıp, markanın belirginleşmesini engelleyebilir. Luciano Benetton, American 

Express kartı reklamlarında “Beni tanıdınız, onsuz seyahate çıkmayın” sloganıyla 

boy göstermiş, “onsuz seyahate çıkılmaması gereken şey” in ise Amerikan Express 

kartı olduğu vurgulamaya çalışmıştır. Fakat bu reklam filminin yayınlandığı 

Fransa’da yapılan testler sonucunda, seyircilerin filmi izledikten sonra Amerikan 

Express kartından çok “BENETTON”u anımsadıkları ortaya çıkmıştır ve Amerikan 

Express kampanyayı hemen durdurmuştur.  

Reklam veren firma ve ajansın belirtilen olumsuzlukları gözden uzak 

tutmamaları gerekmektedir. Yanlış bir seçim ve yaklaşım bütün çabaların boşa 

gitmesine neden olacak ve firma için ise olumsuz imaj oluşturacaktır. Ünlü kişilerin 

reklam çalışmalarında yer alması, ürün veya hizmetin duyurulmasına ya da satmasına 

neden olmuyorsa, bu yalnızca ünlü kişinin reklamının yapılmasıdır ve amaç bu 
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değildir. Ancak yerinde kullanılan star ve sağlam bir fikir, tüketici ve ürün arasında 

bir dostluk yarabilir (Kocabaş ve Elden, 1997: 125).  

Tüketici reklamda gördüğü starı kendine imaj edinebilmektedir bu nedenle 

reklamlarda ürün ya da hizmetin içeriği ve tüketici üzerinde oluşturduğu görsel ve 

zihinsel imaja uygun bireylerin model olarak kullanılması gerekmektedir. Bu model 

ünlü olsun ya da olmasın, ürünün özellikleri ve hedef kitlenin beklentileriyle 

bütünleşebilmelidir. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

   

REKLAMLARIN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ 

ÜZERİNE ANKARA İLİNDE BİR UYGULAMA  

   

3.1 ARAŞTIRMANIN AMACI  

Günümüzde işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için ürettikleri mal ve 

hizmetlerin tüketiciler tarafından satın alınması ve bu satın alma davranışının devam 

etmesi gerekmektedir. İşletmeler piyasadaki arzlarına gerekli olan talebi 

bulamazlarsa ekonomik anlamda zarara uğrarlar. Her işletme de kar maksimizasyonu 

amacıyla kurulduğundan faaliyetlerini devam ettirebilmek için tüketicilerin satın 

alma davranışını önemserler. Tüketici satın alma davranışını etkileyen reklam, daha 

önce de bir çok çalışmaya konu olmuştur. Bu araştırmanın amacı, farklı demografik 

özelliklere sahip tüketicilerin reklamdan nasıl etkilendiklerinin, hangi tür ürün ve 

hizmetleri satın almalarında reklamın etkisinin olduğunun, tüketici bakış açısıyla 

reklamların çekici ve etkileyici olabilmesi için hangi öğeleri kullanması ve içinde 

nasıl bir mesaj olması gerektiğinin, satın alma davranışında en çok hangi sosyo-

psikolojik öğeleri önemsediklerinin, reklamın hangi araçla yapılırsa daha etkileyici 

olacağının, satın alma davranışında en fazla kullanılan bilgi kaynağının ne olduğunun 

ve tüketicilerin reklamlar hakkındaki genel tutum ve inançlarının anket yöntemiyle 

ortaya konulmasıdır.  

   

3.2 ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE SINIRLILIKLAR  

Araştırma endüstriyel alıcıları kapsamayıp, nihai tüketiciler ile sınırlıdır. 

Anket uygulamasının kapsamı Ankara il sınırları içerisinde bulunan Çankaya, 

Yenimahalle ve Mamak olmak üzere 3 metropol ilçedeki farklı gelir düzeyindeki 

tüketicilerle sınırlandırılmıştır. Araştırma için bilgi toplamada anket yöntemi 

uygulanmış ve anket uygulanan tüketicilerle belirtilen 3 farklı ilçe sınırları 
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içerisindeki tesadüfi yöntemle seçilen farklı semtlerde görüşülmüş, anketler yüzyüze 

doldurtulmuştur. Bu araştırmada sadece farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 

tüketicilerin reklama bakış açıları ve reklamın satın alma davranışları üzerindeki 

etkisi incelenmiş ve veriler arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.   

   

3.3 ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ  

Araştırmanın temel problemini, “Reklamların etkisi gelir ve çeşitli 

demografik  değişkenlere göre farklılık göstermekte midir?” sorusu oluşturmaktadır. 

Bu soruyu irdelemek üzere aşağıdaki hipotezler test edilmiştir. 

1  H1: Reklam ile ilgili soru 18,19,20 ve 21’deki  yargı ifadelerine verilen 

cevaplarda ilçe değişkeni bakımından farklılık vardır.  

2  H1:  Reklam ile ilgili soru 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26’deki yargı 

ifadelerine verilen cevaplarda eğitim durumu değişkeni bakımından farklılık 

vardır.  

3  H1: Cinsiyet değişkeni ile “Hiç almayı düşünmediğiniz bir ürün ya da hizmeti 

reklamından etkilenerek satın aldığınız oldu mu” sorusuna verilen cevaplar 

arasında ilişki vardır.  

4   H1: Eğitim durumu değişkeni ile “Hiç almayı düşünmediğiniz bir ürün ya da 

hizmeti reklamından etkilenerek satın aldığınız oldu mu” sorusuna verilen 

cevaplar arasında ilişki vardır.  

5  H1:  Yaş grubu değişkeni ile ““Hiç almayı düşünmediğiniz bir ürün ya da hizmeti 

reklamından etkilenerek satın aldığınız oldu mu” sorusuna verilen cevaplar 

arasında ilişki vardır.  

6  H1: Cinsiyet değişkeni ile ürünlerin veya hizmetlerin tercih edilmesinde etkili 

olan faktörler arasında ilişki vardır. 

7  H1:  Eğitim durumu değişkeni ile ürün/hizmet tercihinde etkili olan faktörler 

arasında ilişki vardır. 
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8  H1: Yaş grubu değişkeni ile  reklam ile ilgili en etkileyici ve dikkat çekici 

öğelere bakış açısı  arasında ilişki vardır. 

9  H1: Eğitim durumu değişkeni ile reklam ile ilgili en etkileyici ve dikkat çekici 

öğelere bakış açısı  arasında ilişki vardır. 

10  H1: Meslek değişkeni ile reklam ile ilgili en etkileyici ve dikkat çekici öğelere 

bakış açısı  arasında ilişki vardır. 

11  H1: Eğitim durumu değişkeni ile satın alma duygusu uyandıracak reklam mesajı 

arasında ilişki vardır. 

12  H1:  Cinsiyet değişkeni ile tüketicileri satın alma aşamasında en çok  etkileyen 

psikolojik faktörler arasında ilişki vardır. 

13  H1:  İlçe değişkeni ile tüketicileri satın alma aşamasında en çok etkileyen sosyo            

kültürel faktörler arasında ilişki vardır. 

14  H1 : Eğitim durumu değişkeni ile tüketicileri satın alma aşamasında en çok 

etkileyen sosyo- kültürel faktörler arasında ilişki vardır. 

15  H1 : Medeni durum ile reklamın en önemli görevine bakış açısı arasında ilişki 

vardır. 

16  H1: İlçe değişkeni ile reklamın en önemli görevine bakış açısı arasında ilişki 

vardır. 

17  H1: İlçe değişkeni ile mal ve hizmetleri satın alma aşamasından önce bilgi 

edinmede kullanılan kaynaklar arasında ilişki vardır. 

18  H1: Eğitim seviyesi ile mal ve hizmetleri satın alma aşamasından önce bilgi 

edinmede kullanılan kaynaklar arasında ilişki vardır. 

 

3.4    EVREN VE ÖRNEKLEM  

Araştırmanın evrenini Ankara il sınırları içinde 3 farklı ilçede yaşayan farklı  

gelir  düzeyindeki bireyler oluşturmaktadır. Satın alma davranışlarını  incelemek 

amacıyla alt, orta ve üst olmak üzere 3 farklı sosyal sınıf belirlenmiş; düşük sosyo-
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ekonomik grubu temsilen Mamak ilçesi, orta sosyo-ekonomik grubu temsilen 

Yenimahalle ilçesi ve yüksel sosyo-ekonomik grubu temsilen Çankaya ilçesi 

seçilmiştir. İlçelerdeki toplam evrenin çok büyük olması sebebiyle ve hepsinden bilgi 

toplanması mümkün olamayacağından araştırmada  örneklem grubu oluşturulmuştur. 

Örnekleme, kümeden seçilen örnekten faydalanarak küme hakkında bilgi edinmek 

amacını taşımaktadır.  Türkiye İstatistik Kurumu 2009 yılı verilerine göre 3 ilçenin  

nüfusu; Çankaya 794.288, Yenimahalle 625.826 ve Mamak 532.873 ve toplamda 

1.952.987 olup, örneklemin büyüklüğünü tespit etmek amacıyla Ryan’ın 

formülünden yararlanılmıştır. Bu formüle göre örnekleme girecek kişi sayısı 385 

olarak bulunmuştur. Buna göre en az 385 tüketici üzerinde çalışıldığı taktirde 

örneklem evreni temsil edecektir. Tüketicilerin ilçelere göre dağılımında 

Çankaya’dan 135 kişi, Yenimahalle’den 133 ve Mamak’tan 132 olmak üzere; bazı 

anketlerin eksik doldurulması veya iptali gibi sebepler de göz önünde bulundurularak 

toplam 400 kişiye anket formları dağıtılmıştır. Yapılan anketlerin değerlendirme 

aşamasında 1 anketin iptal edilmesi sonucu, değerlendirmeler 399 kişi üzerinden 

yapılmıştır.  

Araştırmanın örneklemini; Çankaya ilçesinde, Yenimahalle ilçesinde  ve 

Mamak ilçesinde  yaşayan farklı sosyo-demografik özelliklere sahip kadın ve erkek 

tüketiciler oluşturmuştur.  

 

3.5   VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ  

Bu araştırma, tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. 

Betimsel tarama modelinde, belli bir zaman kesiti içinde çok sayıda denek ve 

objeden elde edilen verilerin analizi ile araştırma problemine veya problemlerine 

cevap aranmaktadır. 

           Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma 

verilerini toplamada 187. sayfadaki anket formu kullanılmış olup, anket formunun 

hazırlanmasında konu ile ilgili kaynaklar ve bu konuya benzer çalışmalardan 

yararlanılmış ve anketlerin uygulanmasında tüketicilerle yüz yüze görüşülmüştür. 

 Anket toplam 26 sorudan oluşmaktadır. Bu sorulardan ilk yedisi; cinsiyet, yaş, 
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medeni durum, ikamet edilen ilçe, eğitim durumu, meslek ve gelir durumu gibi 

demografik özelliklerle ilgilidir. Burada amaç tüketicileri tanıtıcı genel bilgiler elde 

etmektir.  8-17 arası sorular çoktan seçmeli olup farklı demografik özelliklere sahip 

bireylerin reklam ve satın alma davranışlarıyla ilgili genel profillerinin ve bakış 

açılarının incelenmesi ve konuyla ilgili çapraz analizlerin yapılabilmesine yönelik 

oluşturulmuştur. 18 ile 26. sorular ise beşli likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Likert 

ölçeğinde 1; Kesinlikle Katılmıyorum, 2; Katılmıyorum, 3; Kararsızım, 4; 

Katılıyorum ve 5; Kesinlikle Katılıyorum yargılarını ifade etmektedir. Anket 

uygulamaları yapıldıktan sonra anket sonuçlarının veri girişleri yapılmış ve 

Microsoft Excel programı aracılığıyla tablolara dönüştürülmüştür. Bu verilerden 

hareketle yüzde oranları hesaplanarak gerekli yorumlar oluşturulmuştur.  

 

3.6    VERİLERİN ANALİZİ  

Anket formlarının uygulanması sonucu elde edilen verilerin  analizinde  SPSS 

15.0 (Statistical Package For Social Sciences) paket programından yararlanılmıştır. 

İkiden fazla grubun ortalamalarının karşılaştırılması için Varyans Analizi yapılmış ve 

farklılığın incelenmesi için uygulanmış bulgular Anova tablosunda özetlenmiştir.  

İsimlendirme düzeyinde ölçülmüş değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi için 

ise Chi- Square (Ki-Kare) testi uygulanmıştır. Analizlerde, bazı hücrelerdeki 

beklenen değerlerin 5’in altında olması durumuna rağmen Pearson Chi-Square testi 

kullanılmıştır. Bunun nedeni veri sayısının çok olması ve kullanılan istatistik paket 

programında (SPSS 15.0) 2*2 tabloların dışındaki tablolarda Fisher Exact testinin 

hesaplanmamasıdır. Anketin güvenirliği için ise Cronbach’s Alpha Testi uygulanmış 

ve test sonucuna göre anket 0.729 olarak güvenilir bulunmuştur.  
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3.7 ARAŞTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDİRMELER 
Cronbach's Alpha testine göre anketin güvenirliği 0,729 olarak bulunmuştur. 

 

TABLO.1   Katılımcılara Ait Sosyo-Demografik Özellikler 

 
    Sayı Yüzde

Bayan 170 42,6
Erkek 229 57,4
 

Cinsiyet 
  
  Toplam 399 100

18 ve Daha az 30 7,5
19-30 arası 103 25,8
31-40 arası 83 20,8
51-50 arası 88 22,1
51-60 arası 58 14,5
61 ve üstü 37 9,3

Yaş grubu 
  
  
  
  
  
  Toplam 399 100

Evli 245 61,4
Bekar 154 38,6Medeni durum 

  Toplam 399 100
Çankaya 134 33,6
Yenimahalle 133 33,3
Mamak 132 33,1

İlçe 
  
  
  Toplam 399 100

Okur-yazar 17 4,3
İlköğretim 64 16
Lise 127 31,8
Önlisans/lisans 160 40,1
Lisansüstü/doktora 31 7,8

Eğitim durumu 
  
  
  
  Toplam 399 100

Öğrenci 47 11,8
Ev hanımı 41 10,3
Memur 87 21,9
İşçi 71 17,8
Serbest meslek 67 16,8
Sporcu/sanatçı 5 1,3
Emekli 14 3,5
Esnaf/tüccar 61 15,3
Öğretim üyesi 5 1,3

Meslek 
  
  
  
  
  
  
  
  
  Toplam 398 100

500 TL ‘den az 77 19,3
501-1000 TL arası 70 17,5
1001-2000 TL arası 104 26,1
2001-3000 TL arası 57 14,3
3001-4000 TL arası 50 12,5
4001 TL ve üstü 41 10,3

Gelir durumu 
  
  
  
  
  
  Toplam 399 100
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   Tablo 1’de görüldüğü gibi, katılımcıların %57.4’ü erkek, %42.6’sı 

bayandır. Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin %7.5’i 18 yaş ve altında, %45.8’i 

19-40 yaş arasında, %36.6’sı 41-60 yaş arasında ve %9.3’ü 61 yaş ve üstünde olup, 

%61.4’ü evli ve %38.6’sı bekardır. Eğitim durumuna bakıldığında katılımcıların 

%20.3’ü okur-yazar veya ilköğretim mezunu, %31.8’i lise, %40.1’i önlisans/ lisans 

mezunu, %7.8’i ise lisansüstü/doktora mezunudur. Meslek grubu dağılımında 

araştırmaya en çok katılımın %21.9 ile memurlar tarafından gerçekleştirildiğini, bunu 

sırasıyla %17.8 ile işçilerin,%16.8 ile doktor, avukat vb serbest meslek sahiplerinin 

ve %15.3 ile esnaf/tüccarların izlediği görülmektedir. Gelir durumu dağılımına 

bakıldığında, araştırmaya en çok %26.1 oranında, aylık geliri 1001-1000 TL arasında 

olan tüketicilerin katıldığı görülmektedir. Diğer katılımcıların gelirlerinin 

%19.3’ünün 500 TL’den az, %17.5’inin 501-1000 TL arasında ve %14.3’ünün 2001-

3000 TL arasında olduğu tespit edilmiştir.  

 
 

TABLO 2.  Ankete Katılanların Satın Almayı Düşünmedikleri Ürün/Hizmeti 

Reklamdan Etkilenerek Satın Alma Durumlarının Dağılımı 

 
  Sayı Yüzde 

Evet 325 81,5 

Hayır 74 18,5 

Toplam 399 100 

 
 

   Tablo 2’de hiç almayı düşünmediğiniz ürün ya da hizmeti reklamından 

etkilenerek satın aldığınız oldu mu” sorusuna katılımcıların verdiği yanıtların 

yüzdesel ifadesi görülmektedir. Buna göre katılımcıların %81’i soruya “evet”, 

%18.5’i ise “hayır” yanıtını vermiştir. Oranlara bakıldığında reklamların satın alma 

davranışı göstermede önemli bir etkisi olduğu söylenebilir, 
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TABLO 3.  Ankete Katılanların Reklamdan En Çok Etkilenerek Satın Aldıkları 

Ürün Ve Hizmet Kategorilerinin Dağılımı 

 
  Sayı Yüzde 
Gıda Ürünleri 176 44,1 
Giyim/Aksesuar 98 24,6 
Teknolojik Aletler 137 34,3 
Mobilya/dekorasyon 62 15,5 
Otomotiv 76 19 
Kişisel Bakım 128 32,1 
Hizmetler 84 21,1 
 Toplam 399 100 

    
 

   Tablo 3’te görüleceği üzere, tüketicilerin satın alımlarda reklamından en 

çok etkilendikleri ürünlerin başında gıda ürünleri (%44) gelmektedir. Bunu, 

teknolojik aletler (%34.3), kişisel bakım ürünleri (% 32.1) ve giyim/aksesuar ürünleri 

(%24.6) izlemektedir. Tabloya göre tüketiciler %19 ile satın alımlarında en az 

otomotiv reklamlarından etkilenmişlerdir.  

 

TABLO 4. Ankete Katılanlar İçin Ürün/Hizmet Tercihinde Etkili Olan En 

Önemli Faktörlerin Dağılımı 

 
  Sayı Yüzde 
Marka 143 35,8 
Kalite 101 25,3 
Reklam 27 6,8 
Ambalaj/görünüş 27 6,8 
Fiyat 101 25,3 
Toplam 399 100 

 

   Tablo 4’te, “Bir ürün ya da hizmeti satın alırken onu tercih etmenizi 

sağlayan ürüne yönelik en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir” sorusuna 

katılımcılar tarafından verilen cevapların yüzde oranları görülmektedir. Buna göre, 

tüketiciler %35.8 oranında markanın, % 25.3 oranında kalitenin, %25.3 oranında 
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fiyatın önemli olduğunu belirtmişlerdir. Tabloya göre, reklam ile ambalaj/görünüş ise 

ankete katılanların ürün tercihlerinde daha az önemsedikleri unsurlardır. 

 

TABLO 5. Ankete Katılanlara Göre Reklamla İlgili En Etkileyici Ve Dikkat 

Çekici Unsurların Dağılımı 

 
  Sayı Yüzde 
Güldürü öğesi 80 20,1 
Senaryo 195 48,9 
Müzik 59 14,8 
Cinsellik 38 9,5 
Ünlü kişiler 27 6,8 
Toplam 399 100 

 

    Tablo 5’te görüldüğü üzere, katılımcılar reklamla ilgili en etkileyici ve 

dikkat çekici olan unsurun %48.9 ile senaryo olduğunu belirtmişlerdir. Bunu % 20.1 

ile güldürü öğesi ve % %14.8 ile müzik yanıtları izlemektedir. Katılımcılara göre 

reklamla ilgili en az etkileyici ve dikkat çekici unsur, reklamda ünlü kişilerin 

kullanımıdır.  

 

TABLO 6.  “Reklamın Satın Alma Duygusu Uyandırması İçin İçinde Nasıl Bir 

Mesaj Olmalıdır” Sorusuna Ankete Katılanların Verdikleri 

Cevapların Dağılımı 

 
  Sayı Yüzde 
Kalite 155 38,8 
Korkutma 20 5 
Toplumsal sınıf 34 8,5 
Düşük fiyat 112 28,1 
Mutluluk 78 19,5 
Toplam 399 100 

 

   Tablo 6’da verilen yanıtlara ve oranlara bakıldığında, katılımcılardan 155 

kişi kaliteyi işaretlemiş, 2. sırayı 112 katılım ile düşük fiyat almış ve bunu 78 katılım 

ile “beni onu satın alırsam daha mutlu/sağlıklı/güzel olacağıma inandırması” şıkkı 
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izlemiştir. Bu oranlar yüzdeye vurulduğunda sırasıyla %38.8, %28.1 ve %19.5’tir. 

Korkutma ise, reklamlarda kullanıldığı taktirde katılımcılar için satın alma duygusu 

uyandırması anlamında en az etkiye sahip olan mesajdır. 

 

TABLO 7. Ankete Katılanları Satın Alma Esnasında En Çok Etkileyen 

Psikolojik Faktörlerin Dağılımı 

 
  Sayı Yüzde 
Deneyim 68 17 
İhtiyaç tatmini 223 55,9 
Tutum/inanç 27 6,8 
Kişiliğe uygunluk 20 5 
Yaşam biçimine uygunluk 35 8,8 
Kurum imajı 26 6,5 
Toplam 399 100 

 

   Tablo 7’de, tüketicilerin ürün ya da hizmet satın alırken en çok 

etkilendikleri psikolojik faktörler incelenmektedir. Buna göre katılımcılar, %55.9 

oranında ürünün ihtiyaçlarını tatminini sağlaması şıkkını işaretlerken, %17’lik 

bölüm, geçmişteki o ürün/hizmetle ilgili satın alma deneyimlerini önemsemişlerdir. 

Bunu %8.8 ile ürünün yaşam biçimi ve değerlere uygunluğu ifadesi takip etmiştir.  

 

 TABLO 8. Ankete Katılanları Satın Alma Esnasında En Çok Etkileyen Sosyo-

Kültürel Faktörlerin Dağılımı 

 
  Sayı Yüzde 
Aile 193 48,4 
Sosyal sınıf 46 11,5 
Kültür 86 21,6 
Referans grupları 49 12,3 
Toplumsal roller 25 6,3 
Toplam 399 100 

 

  Tablo 8’de,  tüketicilerin ürün ya da hizmet satın alırken en çok 

etkilendikleri sosyo-kültürel faktörler görülmektedir. Buna göre, katılımcıların 
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%48.8’i satın alma davranışı esnasında aile’yi önemserken, %21.6’sı kültür ve içinde 

yaşanılan toplumun kültür yapısı şıkkını işaretlemişlerdir. Referans gruplarından en 

çok etkilenen katılımcıların oranı ise %12.3’tür.  Tabloya göre satın alma esnasında 

en az etkilenen sosyo-kültürel öğe, toplumsal rollerdir. 

 

TABLO 9.  Ankete Katılanlara Göre Reklamın En Önemli Görevinin Dağılımı 

 
  Sayı Yüzde 
Satın almak için ikna etmek 97 24,3 
Bilgi/enformasyon vermek 163 40,9 
Eğlendirmek 76 19 
Marka imajı yaratmak 48 12 
Ekonomiye katkıda bulunmak 15 3,8 
Toplam 399 100 

 

  “Bir tüketici olarak sizce reklamın en önemli görevi ne olmalıdır” sorusuna 

verilen cevaplar ve yüzde oranları tablo 9’da gösterilmektedir. Buna göre 

katılımcıların %40.9’u, reklamının en önemli görevinin piyasadaki mal ve 

hizmetlerle ilgili bilgi/enformasyon vermek olduğunda hemfikir olmuş, % 24.3’lük 

kesim ise “Bir mal veya hizmeti satın almaya ikna etmek ve satın alınmasını 

sağlamak” şıkkını işaretlemiştir. “Eğlendirmek” şıkkını seçenlerin oranı ise %19’dur. 

“Ekonomiye katkıda bulunmak” ise katılımcılara göre, reklamın görevleri açısından 

en az öneme sahip olan ifadedir. 

 

 TABLO 10.  Ankete Katılanlara Göre En Etkili Reklam Araçlarının Dağılımı 

  Sayı Yüzde 
Televizyon 265 66,4 
Radyo 5 1,3 
Gazete ve dergi 66 16,5 
İnternet 20 5 
Açık hava rek. 12 3 
Doğrudan post. 31 7,8 
Toplam 399 100 
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Tablo 10, reklamın tüketici gözünde hangi araçlarla yapılırsa daha etkileyici 

olacağı yargısını incelemektedir. Buna göre, tüketicilerin büyük çoğunluğu, 

%66.4’lük bölümü, televizyonun bu bağlamda en etkileyici araç olduğunu 

düşünmektedir. Bunu, %16.5’lik katılım payı ile gazete ve dergi ile %7.8 oranında 

katılım payı ile doğrudan postalama şıkları izlemektedir. Katılımcıların gözünde en 

az etkili olan reklam aracı ise radyodur. 

 
 

   TABLO 11. Ankete Katılanlar Tarafından Satın Alma Aşamasından Önce En 

Çok  Kullanılan Bilgi Kaynaklarının Dağılımı 

 
  Sayı Yüzde 
Aile ve yakın çev. 164 41,1 
Satıcılar 21 5,3 
Arkadaş gr. 49 12,3 
Reklamlar 33 8,3 
İnternet 86 21,6 
Gazete ve dergi 46 11,5 
Toplam 399 100 

 

Tablo 11, katılımcıların satın alma aşamasından önce, mal ve hizmetlerle 

ilgili bilgi edinmede en çok kullandıkları bilgi kaynaklarını incelemektedir. Tablodan 

da anlaşılacağı üzere, katılımcıların %41.1’i aile ve yakın çevreyi, %21.6’sı interneti 

ve %12.3’ü arkadaş gruplarını en çok kullanılan bilgi kaynağı olarak kabul 

etmektedir. Satıcılar şıkkı ise araştırmaya katılan tüketiciler tarafından %5.3 oranında 

katılım payı almış ve en az kullanılan bilgi kaynağı olarak değerlendirilmiştir. 
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TABLO 12. Ankete Katılanların Likert Tipi Verilmiş İfadelere Katılım 

Dağılımları 

 
Kesinlikle 

katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
Kesinlikle 

katılıyorum Toplam     
  
  

n % n % n % n % n % n % Ort. Std. Sp.
Reklamlar beni 
ürün/hizmetleri 
daha çok satın 
almaya teşvik eder. 28 7 47 11,8 48 12 192 48,1 84 21,1 399 100 3,64 1,145 
Reklam, ürünlerin 
markalaşmasında ve 
firmanın prestijini 
artırmada etkilidir. 13 3,3 41 10,3 72 18 223 55,9 50 12,5 399 100 3,64 0,940 
Aynı yada benzer 
ürünü/hizmeti satan 
birkaç rakip firma 
varsa reklamından 
etkilendiğimin 
ürün/hizmetini satın 
alırım. 7 1,8 55 13,8 47 11,8 245 61,4 45 11,3 399 100 3,67 0,911 
Cinsel öğeleri 
kullanan reklamlar 
bende o 
ürünü/hizmeti satın 
alma isteği 
uyandırır. 54 13,5 100 25,1 95 23,8 130 32,6 20 5 399 100 2,90 1,146 
Reklamlarda 
gördüğüm oyuncu, 
şarkıcı, politikacı 
gibi ünlü şahsiyetler 
bende o 
ürünü/hizmeti satın 
alma isteği 
uyandırır. 41 10,3 120 30,1 84 21,1 127 31,8 27 6,8 399 100 2,95 1,141 
Başarılı hazırlanmış 
bir reklam, benim 
hayat/olaylar ve 
ürünler ile ilgili 
inanç ve 
tutumlarımı 
değiştirebilir. 38 9,5 112 28,1 95 23,8 132 33,1 22 5,5 399 100 2,97 1,102 
Reklamlar gereksiz 
yere satın almaya, 
aşırı tüketime ve 
savurganlığa neden 
olmaktadır. 20 5 111 27,8 89 22,3 133 33,3 46 11,5 399 100 3,19 1,114 
Reklamların büyük 
çoğunluğunun 
yanıltıcı/aldatıcı 
olduğunu 
düşünüyorum. 49 12,3 154 38,6 99 24,8 72 18 25 6,3 399 100 2,67 1,098 
Reklamlar, 
toplumun estetik ve 
kültürel değerlerini 
yıpratır. 43 10,8 154 38,7 97 24,4 92 23,1 12 3 398 100 2,69 1,038 

 
 

Tablo 12’de likert tipi sorulara katılımcılar tarafından verilen yanıtların 

dağılımı görülmektedir. Buna göre tablo incelendiğinde, “Reklamlar beni ürün ve 

hizmetleri daha çok satın almaya teşvik eder” ifadesine katılım oranının yüksek, 
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“Reklamlar ürünlerin markalaşmasında ve firmanın prestijini artırmada etkilidir” 

ifadesine katılım oranının yüksek, “Aynı ya da benzer ürünü satan birkaç rakip firma 

varsa reklamından etkilendiğimin ürün/hizmetini satın alırım” ifadesine katılım 

oranının yüksek, “Cinsel öğeleri kullanan reklamlar bende o ürünü/hizmeti satın 

alma isteği uyandırır” ifadesine katılım oranının düşük, “Reklamlarda gördüğüm 

oyuncu, şarkıcı, politikacı gibi ünlü şahsiyetler bende o ürünü/hizmeti satın alma 

isteği uyandırır” ifadesine katılım oranının düşük, “Başarılı hazırlanmış bir reklam, 

benim hayat, olaylar ve ürünlerle ilgili inanç ve tutumlarımı değiştirebilir” ifadesine 

katılım oranının orta düzeyde, “Reklamlar gereksiz yere satın almaya, aşırı tüketime 

ve savurganlığa neden olmaktadır” ifadesine katılım oranının yüksek, “Reklamların 

büyük çoğunluğunun yanıltıcı/aldatıcı olduğunu düşünüyorum” ifadesine katılım 

oranının düşük ve “Reklamlar, toplumun estetik ve kültürel değerlerini yıpratır” 

ifadesine katılım oranının düşük olduğu anlaşılmaktadır. İfadeler içinde en yüksek 

katılım oranına sahip olanın ise 3.67 ortalama ile, “Aynı ya da benzer ürünü/hizmeti 

satan birkaç rakip firma varsa reklamından etkilendiğimin ürün/hizmetini satın 

alırım” ifadesi olduğu görülmektedir. 
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TABLO 13. İlçelere Göre Reklama İlişkin İfadelere Katılım Düzeyi 

   n Ort. Std. Sp. f p

Çankaya 134 3,58 1,112 

Yenimahalle 133 3,74 1,134 

Reklamlar beni ürün/hizmetleri 
daha çok satın almaya teşvik 
eder. 
  
  Mamak 132 3,61 1,189 

0,679 
 
 

0,508

Reklam, ürünlerin 
markalaşmasında ve firmanın 
prestijini artırmada etkilidir. Çankaya 134 3,60 1,049 

 
0,341 0,711

  Yenimahalle 133 3,69 0,914  
  Mamak 132 3,64 0,850  
Aynı ya da benzer 
ürünü/hizmeti satan birkaç 
rakip firma varsa reklamından 
etkilendiğimin ürün/hizmetini 
satın alırım. Çankaya 134 3,51 0,924 3,599 0,028**

  Yenimahalle 133 3,81 0,906  

  Mamak 132 3,67 0,887  
Cinsel öğeleri kullanan 
reklamlar bende o 
ürünü/hizmeti satın alma isteği 
uyandırır. Çankaya 134 3,01 1,214 1,778 0,170

  Yenimahalle 133 2,94 1,113  

  Mamak 132 2,76 1,099  
Reklamlarda gördüğüm 
oyuncu, şarkıcı, politikacı gibi 
ünlü şahsiyetler bende o 
ürünü/hizmeti satın alma isteği 
uyandırır. Çankaya 134 2,72 1,051 13,000 0,000***

  Yenimahalle 133 2,77 1,105  

  Mamak 132 3,35 1,166  
Başarılı hazırlanmış bir reklam, 
benim hayat/olaylar ve ürünler 
ile ilgili inanç ve tutumlarımı 
değiştirebilir Çankaya 134 2,81 1,091 19,556 0,000***

  Yenimahalle 133 2,67 1,005  

  Mamak 132 3,43 1,064  
Reklamlar gereksiz yere satın 
almaya, aşırı tüketime ve 
savurganlığa neden olmaktadır. Çankaya 134 2,99 1,137 6,704 0,001***

  Yenimahalle 133 3,11 1,139  

  Mamak 132 3,46 1,014  
Reklamların büyük 
çoğunluğunun yanıltıcı/aldatıcı 
olduğunu düşünüyorum Çankaya 134 2,63 1,154 0,843 0,431

  Yenimahalle 133 2,77 1,098  

  Mamak 132 2,61 1,039  
Reklamlar, toplumun estetik ve 
kültürel değerlerini yıpratır. Çankaya 133 2,61 1,072 4,321 0,014**

  Yenimahalle 133 2,56 1,062  

  Mamak 132 2,90 0,948  
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Reklam ile ilgili yargı ifadelerine verilen cevapların ilçe değişkeni 

bakımından incelenmesi tablo 13 de verilmiştir.  Farklılığın incelenmesi için yapılan 

ANOVA analizine göre bu ifadelerden s20, s22, s23, s24 ve s26 da ilçe değişkeni 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu durumda bu ifadeler 

için H1 no’lu hipotez kabul edilmiştir (p<0.05). 

 Ortalamalar incelendiğinde farklılıklar aşağıdaki şekilde bulunmaktadır. 

1.  s20 ifadesinde farklılık; Çankaya ilçesinin ortalamasının düşük ve yeni 

mahalle ilçesinde yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

2.  s22 ifadesinde farklılık; Çankaya ilçesinin ortalamasının düşük ve Mamak 

ilçesinde yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

3.  s23 ifadesinde farklılık; Yenimahalle ilçesinin ortalamasının düşük ve 

Mamak ilçesinde yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

4.  s24 ifadesinde farklılık; Çankaya ilçesinin ortalamasının düşük ve Mamak 

ilçesinde yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

5. s26 ifadesinde farklılık; Yenimahalle ilçesinin ortalamasının düşük ve 

Mamak ilçesinde yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

 

     Tablo 13 incelendiğinde, “Reklamlar beni ürün/hizmetleri daha çok satın 

almaya teşvik eder” “Aynı ya da benzer ürünü/hizmeti satan birkaç rakip firma varsa 

reklamından etkilendiğimin ürün/hizmetini satın alırım”  ve “Reklam, ürünlerin 

markalaşmasında ve firmanın prestijini artırmada etkilidir” ifadelerine verilen 

yanıtlar incelendiğinde, üç ilçe arasında ifadeye katılım oranının en yüksek olduğu 

ilçenin Yenimahalle olduğu, “Başarılı hazırlanmış bir reklam, benim hayat/olaylar ve 

ürünler ile ilgili inanç ve tutumlarımı değiştirebilir” “Reklamlarda gördüğüm 

oyuncu, şarkıcı, politikacı gibi ünlü şahsiyetler bende o ürünü/hizmeti satın alma 

isteği uyandırır”,  “Reklamlar, toplumun estetik ve kültürel değerlerini yıpratır”  ve 

“Reklamlar gereksiz yere satın almaya, aşırı tüketime ve savurganlığa neden 

olmaktadır ” ifadelerine verilen yanıtlar incelendiğinde üç ilçe arasında ifadeye 

katılım oranının en yüksek olduğu ilçenin Mamak olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

durumda ifadelere katılım oranlarının daha çok Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde 
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yüksek olduğu anlaşılmaktadır. İfadeler içinde en yüksek katılım oranına sahip 

olanın ise 3.81 ortalama ile “Aynı ya da benzer ürünü/hizmeti satan birkaç rakip 

firma varsa reklamından etkilendiğimin ürün/hizmetini satın alırım” ifadesine 

Yenimahalle’deki katılımcıların oluşturduğu katılım oranıdır.  

. 
 

Tablo 14. Eğitim Seviyesine Göre Reklama İlişkin Verilen  İfadelere Katılım 

Düzeyi  

   
    n Ort. Std. Sp. f p

İlköğretim 64 3,86 0,990 4,418 0,005***
Lise 127 3,81 1,146    
Önlisans/lisans 160 3,39 1,192  
Lisansüstü/doktora 31 3,58 1,025    

Reklamlar beni 
ürün/hizmetleri 
daha çok satın 
almaya teşvik 
eder.     

İlköğretim 64 3,72 0,983 0,375 0,771
Lise 127 3,70 0,829    
Önlisans/lisans 160 3,61 1,003  
Lisansüstü/doktora 31 3,58 0,886    

Reklam, 
ürünlerin 
markalaşmasında 
ve firmanın 
prestijini 
artırmada 
etkilidir.     

İlköğretim 64 3,89 0,693 4,862 0,002***
Lise 127 3,78 0,844    
Önlisans/lisans 160 3,52 1,009    
Lisansüstü/doktora 31 3,32 0,945   

Aynı ya da 
benzer 
ürünü/hizmeti 
satan birkaç 
rakip firma varsa 
reklamından 
etkilendiğimin 
ürün/hizmetini 
satın alırım.    

İlköğretim 64 3,16 0,963 1,150 0,329
Lise 127 2,87 1,195    
Önlisans/lisans 160 2,86 1,195  
Lisansüstü/doktora 31 2,84 1,068    

Cinsel öğeleri 
kullanan 
reklamlar bende 
o ürünü/hizmeti 
satın alma isteği 
uyandırır.      

 
İlköğretim 

 

64

 

3,28

 

1,119

 
 

 
 

5,141 

 

0,002***
Lise 127 3,03 1,140    
Önlisans/lisans 160 2,73 1,068    

Reklamlarda 
gördüğüm 
oyuncu, şarkıcı, 
politikacı gibi 
ünlü şahsiyetler 
bende o 
ürünü/hizmeti 
satın alma isteği 
uyandırır. Lisansüstü/doktora 31 2,58 1,232    
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Tablo 14’ün Devamı 

      
İlköğretim 64 2,75 0,909 0,558 0,643
Lise 127 3,04 1,087    
Önlisans/lisans 160 2,68 1,102    

Başarılı 
hazırlanmış bir 
reklam, benim 
hayat/olaylar ve 
ürünler ile ilgili 
inanç ve 
tutumlarımı 
değiştirebilir 
 Lisansüstü/doktora 31 2,84 1,068    

 
İlköğretim 64 3,42 1,096 1,874 0,134
Lise 127 3,22 1,076    
Önlisans/lisans 160 3,04 1,146  
 
Lisansüstü/doktora 31 3,13 1,147    

 
Reklamlar 
gereksiz yere 
satın almaya, 
aşırı tüketime ve 
savurganlığa 
neden olmaktadır     

 
İlköğretim 64 2,56 1,082 0,538 0,657
Lise 127 2,63 0,974    
Önlisans/lisans 160 2,74 1,183  
Lisansüstü/doktora 31 2,74 1,210    

 
Reklamların 
büyük 
çoğunluğunun 
yanıltıcı/aldatıcı 
olduğunu 
düşünüyorum 
     

 
İlköğretim 64 2,75 0,909 0,558 0,643
Lise 127 2,64 0,997    
Önlisans/lisans 159 2,70 1,123   
Lisansüstü/doktora 31 2,48 0,996   

 
Reklamlar, 
toplumun estetik 
ve kültürel 
değerlerini 
yıpratır. 
      

 

Reklam ile ilgili yargı ifadelerine verilen cevapların medeni durum değişkeni 

bakımından incelenmesi tablo 13 de verilmiştir.  Farklılığın incelenmesi için yapılan 

ANOVA analizine göre bu ifadelerden s18, s20, s22 ve s23 da ilçe değişkeni 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu durumda bu ifadeler 

için H2 no’lu hipotez kabul edilmiştir (p<0.05). Ortalamalar incelendiğinde 

farklılıklar aşağıdaki şekilde bulunmaktadır. 

1.  s18 ifadesinde farklılık; Önlisans/lisans ortalamasının düşük ve İlköğretim 

ortalamasının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

2. s20 ifadesinde farklılık; Lisansüstü/doktora ortalamasının düşük ve 

İlköğretim ortalamasının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 
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3. s22 ifadesinde farklılık; Lisansüstü/doktora ortalamasının düşük ve 

İlköğretim ortalamasının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

4. s23 ifadesinde farklılık; Önlisans/lisans ortalamasının düşük ve İlköğretim 

ortalamasının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

  Tablo 14  genel olarak incelendiğinde, “Reklamlar beni ürün/hizmetleri daha 

çok satın almaya teşvik eder” “Reklam, ürünlerin markalaşmasında ve firmanın 

prestijini artırmada etkilidir” ve “ Aynı ya da benzer ürünü/hizmeti satan birkaç rakip 

firma varsa reklamından etkilendiğimin ürün/hizmetini satın alırım”, “Başarılı 

hazırlanmış bir reklam, benim hayat/olaylar ve ürünler ile ilgili inanç ve tutumlarımı 

değiştirebilir”, “cinsel öğeleri kullanan reklamlar bende o ürünü/hizmeti satın alma 

isteği uyandırır”  ifadelerine katılım oranının ilkokul mezunlarında en yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu da ilkokul mezunlarının diğer eğitim seviyesindekilere göre 

reklamlardan daha fazla etkilendiğini göstermektedir.  İfadeler içinde en yüksek 

katılım oranına sahip olanın 3.89 ortalama ile yine ilkokul mezunlarının katılım 

oranını yansıtan “Aynı ya da benzer ürünü/hizmeti satan birkaç rakip firma varsa 

reklamından etkilendiğimin ürün/hizmetini satın alırım” ifadesi olduğu anlaşılmakta, 

en düşük katılım oranına sahip olanın ise 2.48 ortalama ile lisansüstü/doktora 

mezunlarının katılım oranını yansıtan “Reklamlar, toplumun estetik ve kültürel 

değerlerini yıpratır” ifadesi olduğu anlaşılmaktadır. 
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TABLO 15. Reklam Nedeni İle Ürün/Hizmet Satın Alma Durumunun  Cinsiyete 

Göre Dağılımı 

 
Hiç almayı düşünmediğiniz 

bir ürün ya da hizmeti 
reklamından etkilenerek 
satın aldığınız oldu mu? 

  Evet Hayır Toplam 
Sayı 140 30 170Bayan 
Yüzde 82,40 17,60 100,00
Sayı 185 44 229

Cinsiyet 

Erkek 
Yüzde 80,80 19,20 100,00
Sayı 325 74 399Toplam 
Yüzde 81,50 18,50 100,00

(X2=0,159   p=0,69) 
 

   Cinsiyet değişkeni ile “Hiç almayı düşünmediğiniz bir ürün ya da hizmeti 

reklamından etkilenerek satın aldığınız oldu mu?” sorusuna verilen cevapların 

incelenmesi tablo 15’de verilmiştir. Tablo incelendiğinde, soruya bayanların 

%82.40’ı “evet “derken, erkeklerin %80.80’i “evet” cevabını vermiştir. Görüldüğü 

gibi oranlar birbirine çok yakındır. Bu iki değişken arasında yapılan Chi-Square 

testine göre istatistiksel olarak anlamlı ilişki olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla H3 

Hipotezi reddedilmiştir. 
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TABLO 16. Reklam Nedeni İle Ürün/Hizmet Satın Alma Durumunun Eğitim 

Düzeyine  Göre Dağılımı 

 
Hiç almayı düşünmediğiniz bir 

ürün ya da hizmeti 
reklamından etkilenerek satın 

aldığınız oldu mu? 
  Evet Hayır Toplam 

Sayı 60 4 64İlköğretim 
Yüzde 93,80 6,30 100,00
Sayı 110 17 127Lise 
Yüzde 86,60 13,40 100,00
Sayı 115 45 160Önlisans/lisans 
Yüzde 71,90 28,10 100,00
Sayı 24 7 31

Eğitim 
durumu 

Lisansüstü/doktora 
Yüzde  77,40 22,60 100,00
Sayı 309 73 382Toplam 
Yüzde 80,90 19,10 100,00

(X2=18,193   p=0,000) 
 

    Eğitim durumu değişkeni ile “Hiç almayı düşünmediğiniz bir ürün ya da 

hizmeti reklamından etkilenerek satın aldığınız oldu mu?” sorusuna verilen 

cevapların incelenmesi tablo 15’de verilmiştir. Bu iki değişken arasında yapılan Chi-

Square testine göre istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla H4 Hipotezi kabul edilmiştir (p<0.05). Tabloda okur-yazar denek sayısı 

ve oranı düşük olduğu ve cevapların da tutarlı olmadığı dikkate alınarak 

değerlendirme dışı bırakılmıştır. 

    Tablo incelendiğinde ilişkinin; ilköğretim mezunlarının %94’ü bu soruya 

evet derken önlisans/lisans mezunlarının %72’sinin bu soruya evet demelerinden 

kaynaklandığı görülmektedir.  Tabloya göre reklam nedeni ile en çok ürün/hizmet 

satın alan grup ilköğretim mezunlarıdır (%93.80), bunu %86.60 ile lise mezunları 

izlemektedir. Reklamdan en az etkilenerek ürün/hizmet satın alan grup ise 

önlisans/lisans mezunlarıdır.  
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TABLO 17. Reklam Nedeni İle Ürün/Hizmet Satın Alma Durumunun Yaş 

Grubuna Göre Dağılımı  

 
Hiç almayı düşünmediğiniz bir 

ürün ya da hizmeti 
reklamından etkilenerek satın 

aldığınız oldu mu? 
  Evet Hayır Toplam 

Sayı 27 3 3018 ve daha az 
Yüzde 90,00 10,00 100,00
Sayı 80 23 10319-30 arası 
Yüzde 77,70 22,30 100,00
Sayı 69 14 8331-40 arası 
Yüzde 83,10 16,90 100,00
Sayı 70 18 8851-50 arası 
Yüzde  79,50 20,50 100,00
Sayı 48 10 5851-60 arası 
Yüzde  82,80 17,20 100,00
Sayı 31 6 37

Yaş 
grubu 

61 ve üstü 
Yüzde 83,80 16,20 100,00
Sayı 325 74 399Toplam 
Yüzde  81,50 18,50 100,00

(X2=2,992   p=0,701)  
 

    Tablo 17’de “Hiç almayı düşünmediğiniz bir ürün ya da hizmeti 

reklamından etkilenerek satın aldığınız oldu mu” sorusuna verilen cevaplar 

incelenmektedir. Bu iki değişken arasında yapılan Chi-Square testine göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda H5 no’lu 

hipotez reddedilmiştir. Tablo incelendiğinde, reklamdan etkilenerek satın alma 

davranışının en fazla oluştuğu yaş grubu 18 ve altı, en az oluştuğu yaş grubu ise 19-

30 arasıdır.  
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TABLO 18. Reklam Nedeni İle Ürün/Hizmet Satın Alma Durumunun Medeni 

Duruma Göre Dağılımı  

 
Hiç almayı düşünmediğiniz 

bir ürün ya da hizmeti 
reklamından etkilenerek 
satın aldığınız oldu mu? 

  Evet Hayır Toplam
Sayı 199 46 245Evli 
Yüzde 81,20 18,80 100,00
Sayı 126 28 154

Medeni 
durum 

Bekâr 
Yüzde 81,80 18,20 100,00
Sayı 325 74 399Toplam 
Yüzde  81,50 18,50 100,00

(X2=0,022   p=0,882)  
 

   Tablo 18’de medeni durum değişkeni ile “Hiç almayı düşünmediğiniz bir 

ürün yada hizmeti reklamından etkilenerek satın aldığınız oldu mu”? sorusuna 

verilen cevaplar incelenmiştir. Bu iki değişken arasında yapılan Chi-square testine 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Soruya evli 

katılımcıların %81.20’si “evet” derken, bekar katılımcılarda “evet” diyenlerin oranı 

%81.80’dir. Bu bağlamda bekar katılımcıların ifadeye katılım oranları az bir farkla 

evli katılımcılara göre daha yüksektir.  
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TABLO 19. Reklam Nedeni İle Ürün/Hizmet Satın Alma Durumunun Yaşanılan 

İlçeye Göre Dağılımı  

   
 

Hiç almayı düşünmediğiniz 
bir ürün ya da hizmeti 

reklamından etkilenerek 
satın aldığınız oldu mu? 

  Evet Hayır Toplam 
Sayı 107 27 134Çankaya 
Yüzde  79,90 20,10 100,00
Sayı 111 22 133Yenimahalle 
Yüzde 83,50 16,50 100,00
Sayı 107 25 132

İlçe 

Mamak 
Yüzde 81,10 18,90 100,00
Sayı 325 74 399Toplam 
Yüzde 81,50 18,50 100,00

(X2=0,595   p=0,743)  
 

    Tablo 19’da ilçe değişkeni ile “Hiç almayı düşünmediğiniz bir ürün ya da 

hizmeti reklamından etkilenerek satın aldığınız oldu mu?”sorusuna verilen cevaplar 

incelenmiştir. Bu iki değişken arasında yapılan Chi-Square testine göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Soruya verilen yanıtlar 

incelendiğinde ise, reklamdan etkilenerek satın alma davranışı oluşumu Çankaya’dan 

toplam katılımın %79.90’ı, Yenimahalle’den toplam katılımın % 83.50’si ve 

Mamak’tan toplam katılımın %81.10’u olarak gerçekleşmiştir. Üç ilçede oranlara 

bakıldığında birbirine yakın olup, en fazla reklamdan etkilenerek satın alma durumu 

Yenimahalle ilçesinde gerçekleşmiştir. 
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TABLO 20. Reklam Nedeni İle Ürün/Hizmet Satın Alma Durumunun Mesleğe 

Göre Dağılımı  

 
 

Hiç almayı düşünmediğiniz bir 
ürün ya da hizmeti reklamından 
etkilenerek satın aldığınız oldu 

mu? 
  Evet Hayır Toplam 

Sayı 37 10 47Öğrenci 
Yüzde 78,70 21,30 100,00
Sayı 35 6 41Ev hanımı 
Yüzde 85,40 14,60 100,00
Sayı 70 17 87Memur 
Yüzde 80,50 19,50 100,00
Sayı 65 6 71İşçi 
Yüzde 91,50 8,50 100,00
Sayı 50 17 67Serbest meslek 
Yüzde 74,60 25,40 100,00
Sayı 52 9 61

Meslek 

Esnaf/tüccar 
Yüzde 85,20 14,80 100,00
Sayı 309 65 374Toplam 
Yüzde 82,60 17,40 100,00

(X2=8,211   p=0,145)  
 

Tablo 20’de meslek değişkeni ile “Hiç almayı düşünmediğiniz bir ürün ya da 

hizmeti reklamından etkilenerek satın aldığınız oldu mu?” sorusuna verilen cevaplar 

incelenmiştir. Bu iki değişken arasında yapılan Chi-Square testine göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Denek sayısı ve oranının düşük 

olması sebebiyle sporcu/sanatçı ve emekli meslek grupları değerlendirmeye 

alınmamıştır. Soruya verilen yanıtlar incelendiğinde ise reklamdan etkilenerek satın 

alma davranışının oluşumu en çok 71 toplam katılımın 65’inin  olumlu yanıt vermesi 

sonucu işçi grubunda, 41 toplam katılımın 35’inin olumlu yanıt vermesi sonucu  ev 

hanımı grubunda ve 61 toplam katılımın 52’sinin olumlu yanıt vermesi sonucu 

esnaf/tüccar grubunda oluşmaktadır. Oranlar ise sırasıyla %91.50, %85.40 ve 

%85.20’dir. Reklamdan etkilenerek satın alma davranışının en az gözlemlendiği 

meslek grubu ise avukat, doktor, mühendis gibi serbest meslek sahipleridir. 
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TABLO 21. Reklam Nedeni İle Ürün/Hizmet Satın Alma Durumunun Gelir 

Düzeyine Göre Dağılımı  

 
Hiç almayı düşünmediğiniz 

bir ürün ya da hizmeti 
reklamından etkilenerek 
satın aldığınız oldu mu? 

  Evet Hayır Toplam 
Sayı 64 13 77500 TL den az 
Yüzde 83,10 16,90 100,00
Sayı 59 11 70501-1000 TL arası 
Yüzde 84,30 15,70 100,00
Sayı 81 23 1041001-2000 TL arası 
Yüzde 77,90 22,10 100,00
Sayı 46 11 572001-3000 TL  arası 
Yüzde 80,70 19,30 100,00
Sayı 38 12 503001-4000 TL  arası 
Yüzde 76,00 24,00 100,00
Sayı 37 4 41

Gelir 
durumu 

4001 TL ve üstü 
Yüzde 90,20 9,80 100,00
Sayı 325 74 399Toplam 
Yüzde 81,50 18,50 100,00

(X2=4,492   p=0,481)  
 

   Tablo 21’de gelir durumu değişkeni ile “Hiç almayı düşünmediğiniz bir 

ürün ya da hizmeti reklamından etkilenerek satın aldığınız oldu mu?” sorusuna 

verilen cevaplar incelenmiştir. Bu iki değişken arasında yapılan Chi-Square testine 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Soruya verilen 

yanıtlar incelendiğinde ise reklamdan etkilenerek satın alma davranışının oluşumu en 

çok % 90.20 oranında, 40 katılımcının 37’sinin ”evet” yanıtı vermesi sonucu 4001 

TL ve üstü aylık gelire sahip olanlarda görülmektedir. Bunu %84.30 oranında katılım 

ile 501-1000 TL aylık gelire sahip katılımcı grubu izlemektedir.  
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TABLO 22.  Ürün/Hizmetin Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin 

Cinsiyete Göre Dağılımı  

 
Bir ürün ya da hizmeti satın alırken, onu tercih 

etmenizi sağlayan ürüne yönelik en önemli faktör 
aşağıdakilerden hangisidir? 

  Marka Kalite Reklam 
Ambalaj/
görünüş Fiyat Toplam 

Sayı 53 36 9 15 57 170Bayan 
Yüzde 31,20 21,20 5,30 8,80 33,50 100,00
Sayı 90 65 18 12 44 229

Cinsiyet 

Erkek 
Yüzde  39,30 28,40 7,90 5,20 19,20 100,00
Sayı 143 101 27 27 101 399Toplam 
Yüzde  35,80 25,30 6,80 6,80 25,30 100,00

(X2=14,499   p=0,006) 
 
 

    Tablo 22’de cinsiyet değişkeni ile ürün yada hizmet satın alırken onun 

tercih edilmesini sağlayan ürüne yönelik en önemli faktör arasındaki ilişki 

incelenmektedir. Buna göre iki değişken arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

vardır. Bu durumda H6 no’lu hipotez kabul edilmiştir  (p<0.05). Erkeklerin %39.9’u 

en önemli faktör olarak markayı seçmişken, bayanların %33.50’si fiyat şıkkını 

işaretlemişlerdir. Bu da erkeklerin satın alımlarda markadan, bayanların ise fiyattan 

daha çok etkilendiklerini göstermektedir. 
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TABLO 23. Ürün/Hizmetin Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Eğitim 

Düzeyine Göre Dağılımı  

Bir ürün ya da hizmeti satın alırken, onu 
tercih etmenizi sağlayan ürüne yönelik en 
önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? 

  Marka Kalite Reklam
Ambalaj/
görünüş Fiyat Toplam

Sayı 7 7 3 4 43 64İlköğretim 
Yüzde 10,90 10,90 4,70 6,30 67,20 100,00
Sayı 37 30 9 15 36 127Lise 
Yüzde 29,10 23,60 7,10 11,80 28,30 100,00
Sayı 79 55 9 7 10 160Önlisans/lisans 
Yüzde 49,40 34,40 5,60 4,40 6,30 100,00
Sayı 19 8 4 0 0 31

Eğitim 
durumu 

Lisansüstü/doktora 
Yüzde 61,30 25,80 12,90 0,00 0,00 100,00
Sayı 142 100 25 26 89 382Toplam 
Yüzde 37,20 26,20 6,50 6,80 23,30 100,00

(X2=127,625   p=0,000)  
 

    Tablo 23’de eğitim değişkeni ile ürün ya da hizmeti satın alırken onun 

tercih edilmesini sağlayan ürüne yönelik en önemli faktör arasındaki ilişki 

incelenmektedir. Buna göre iki değişken arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

vardır. Bu durumda H7 no’lu hipotez kabul edilmiştir (p<0.05). Önlisans, lisans ve 

lisansüstü eğitime sahip olan tüketicilerin en çok markadan; ilköğretim mezunlarının 

ise en çok fiyattan etkilendikleri anlaşılmıştır. Tabloya göre, tüketicilerin eğitim 

seviyesi yükseldikçe,  ürün tercih etmede markaya olan bağlılıklarının da arttığı; 

buna karşılık eğitim seviyesi düştükçe tüketicilerin ürün tercih etmede fiyattan 

etkilenme oranının arttığı elde edilen bulgulardandır. 
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TABLO 24. Ürün/Hizmetin Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Gelir 

Düzeyine Göre Dağılımı  

 
Bir ürün ya da hizmeti satın alırken, onu tercih 

etmenizi sağlayan ürüne yönelik en önemli faktör 
aşağıdakilerden hangisidir? 

  Marka Kalite Reklam 
Ambalaj/
görünüş Fiyat Toplam 

Sayı 4 11 3 4 55 77500 TL den 
az Yüzde 5,20 14,30 3,90 5,20 71,40 100,00

Sayı 6 15 5 6 38 70501-1000 
TL  arası Yüzde 8,60 21,40 7,10 8,60 54,30 100,00

Sayı 41 34 10 12 7 1041001-2000 
TL arası Yüzde 39,40 32,70 9,60 11,50 6,70 100,00

Sayı 31 17 6 3 0 572001-3000  
TL arası Yüzde 54,40 29,80 10,50 5,30 0,00 100,00

Sayı 31 17 1 1 0 503001-4000  
TL arası Yüzde 62,00 34,00 2,00 2,00 0,00 100,00

Sayı 30 7 2 1 1 41

Gelir 
durumu 

4001 TL ve 
üstü Yüzde 73,20 17,10 4,90 2,40 2,40 100,00

Sayı 143 101 27 27 101 399Toplam 
Yüzde 35,80 25,30 6,80 6,80 25,30 100,00

(X2=225,49   p=0,000)  
 

     Tablo 24’te gelir durumu değişkeni ile ürün ya da hizmeti satın alırken 

onun tercih edilmesini sağlayan ürüne yönelik en önemli faktör arasındaki ilişki 

incelenmektedir. Buna göre iki değişken arasında istatistiksel açından anlamlı bir 

ilişki vardır (p<0.05). Gelir durumu 500 TL’den az olan tüketiciler için ürün satın 

almaya yönelik en önemli faktörün fiyat olduğu anlaşılmıştır. Bunu kalite izlemiştir. 

Markayı en çok önemseyen katılımcıların gelir seviyesi ise 4001 TL ve üstüdür. 

Tablo incelendiğinde gelir seviyesi arttıkça satın alma esnasında ürüne yönelik 

tercihte markanın öneminin de arttığı görülmektedir. 
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TABLO 25. Reklam İle İlgili En Etkileyici ve Dikkat Çekici Öğelerin Yaş 

Grubuna Göre Dağılımı  

 
Sizce bir reklamla ilgili aşağıdakilerden hangisi 

daha çok etkileyici ve dikkat çekicidir? 

  
Güldürü 

öğesi Senaryo Müzik Cinsellik
Ünlü 

kişiler Toplam 
Sayı 11 7 3 7 2 3018 ve Daha 

az Yüzde 36,70 23,30 10,00 23,30 6,70 100,00
Sayı 25 45 14 11 8 10319-30 arası 
Yüzde 24,30 43,70 13,60 10,70 7,80 100,00
Sayı 17 43 13 7 3 8331-40 arası 
Yüzde  20,50 51,80 15,70 8,40 3,60 100,00
Sayı 15 48 16 5 4 8851-50 arası 
Yüzde 17,00 54,50 18,20 5,70 4,50 100,00
Sayı 7 29 11 5 6 5851-60 arası 
Yüzde 12,10 50,00 19,00 8,60 10,30 100,00
Sayı 5 23 2 3 4 37

Yaş 
grubu 

61 ve üstü 
Yüzde 13,50 62,20 5,40 8,10 10,80 100,00
Sayı 80 195 59 38 27 399Toplam 
Yüzde  20,10 48,90 14,80 9,50 6,80 100,00

(X2=30,662   p=0,06)  
 

Tablo 25’te yaş grubu değişkeni ile reklamla ilgili en etkileyici ve dikkat 

çekici öğe arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu iki değişken arasında yapılan Chi-

Square testine göre istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. 

Buna göre H8 no’lu hipotez reddedilmiştir. Tabloya göre, güldürü öğesinden en çok 

etkilenen grup, %36.70 ile 18 ve altı yaş grubu, senaryodan en çok etkilenenler 

%62.20 ile 61 ve üstü yaş grubu, cinsellikten en çok etkilenenler %23.30 ile 18 ve 

altı yaş grubu ile ünlü kişilerden en çok etkilenenler %10.8 ile 61 ve üstü yaş grubu 

olarak belirlenmiştir. 
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TABLO 26. Reklam İle İlgili En Etkileyici ve Dikkat Çekici Öğelerin Öğrenim 

Durumuna Göre Dağılımı  

   
 

Sizce bir reklamla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
daha çok etkileyici ve dikkat çekicidir? 

  
Güldürü 

öğesi Senaryo Müzik Cinsellik 
Ünlü 

kişiler Toplam 
Sayı 31 12 4 15 2 64İlköğretim 
Yüzde 48,40 18,80 6,30 23,40 3,10 100,00
Sayı 22 52 21 18 14 127Lise 
Yüzde 17,30 40,90 16,50 14,20 11,00 100,00
Sayı 14 106 27 4 9 160Önlisans/lisans 
Yüzde 8,80 66,30 16,90 2,50 5,60 100,00
Sayı 1 25 5 0 0 31

Eğitim 
durumu 

Lisansüstü/doktora 
Yüzde 3,20 80,60 16,10 0,00 0,00 100,00
Sayı 68 195 57 37 25 382Toplam 
Yüzde 17,80 51,00 14,90 9,70 6,50 100,00

(X2=110,832   p=0,000)  
 

Tablo 26’da ‘Reklamla ilgili aşağıdakilerden hangisi daha etkileyici ve dikkat 

çekicidir?”sorusuna verilen yanıtlar incelenmektedir. Yapılan istatistiksel analizde 

eğitim durumu değişkeni ile soru arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu durumda H9 no’lu hipotez kabul edilmiştir  (p<0.05). Tablo’ya göre, ilköğretim 

mezunlarının en çok, %48.40 oranında güldürü öğesinden; lisansüstü mezunlarının 

ise %80.60 oranında en çok senaryodan etkilendikleri anlaşılmıştır. Ünlü kişilerden 

en çok etkilenen grup ise %11 katılım oranı ile lise mezunlarıdır. Reklamla ilgili 

müzik ya da cıngılın akılda kalıcılığı ise lise, önlisans/lisans ve lisansüstü 

mezunlarını birbirine yakın oranlarda etkilemektedir.  Tabloya göre, eğitim seviyesi 

düştükçe reklamlardaki güldürü öğesinden etkilenme oranı; eğitim seviyesi 

yükseldikçe tüketicilerin reklamla ilgili senaryo ile sloganı daha etkileyici ve dikkat 

çekici bulma oranı artmaktadır. 
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TABLO 27. Reklam İle İlgili En Etkileyici ve Dikkat Çekici Öğelerin Meslek 

Durumuna Göre Dağılımı  

 
Sizce bir reklamla ilgili aşağıdakilerden hangisi daha 

çok etkileyici ve dikkat çekicidir? 

  
Güldürü 

öğesi Senaryo Müzik Cinsellik 
Ünlü 

kişiler Toplam 
Sayı 14 21 5 4 3 47Öğrenci 
Yüzde 29,80 44,70 10,60 8,50 6,40 100,00
Sayı 16 9 6 6 4 41Ev 

hanımı Yüzde 39,00 22,00 14,60 14,60 9,80 100,00
Sayı 14 50 12 5 6 87Memur 
Yüzde 16,10 57,50 13,80 5,70 6,90 100,00
Sayı 24 19 9 16 3 71İşçi 
Yüzde 33,80 26,80 12,70 22,50 4,20 100,00
Sayı 3 44 14 2 4 67Serbest 

meslek Yüzde  4,50 65,70 20,90 3,00 6,00 100,00
Sayı 7 34 11 4 5 61

Meslek 

Esnaf/ 
tüccar Yüzde 11,50 55,70 18,00 6,60 8,20 100,00

Sayı 78 177 57 37 25 374Toplam 
Yüzde 20,90 47,30 15,20 9,90 6,70 100,00

(X2=67,915   p=0,000)  
 

Tablo 27’de “Sizce bir reklamla ilgili aşağıdakilerden hangisi daha çok 

etkileyici ve dikkat çekicidir?” sorularına verilen tüketici cevapları incelenmektedir. 

Yapılan istatistiksel analizde meslek değişkeni ile soru arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumda H10 no’lu hipotez kabul edilmiştir (p<0.05). 

Tablo incelendiğinde, güldürü öğesinden  %39 oranında en çok ev hanımlarının, 

senaryo öğesinden %65.70 oranında en çok serbest meslek sahiplerinin, müzik 

öğesinden  %20.90 oranında en çok serbest meslek sahiplerinin, cinsellik öğesinden  

%22.50 oranında en çok işçilerin ve ünlü kişiler öğesinden  %9.80 oranında en çok 

ev hanımlarının etkilendiği anlaşılmaktadır.  
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TABLO 28. Reklam İle İlgili En Etkileyici ve Dikkat Çekici Öğelerin Gelir 

Düzeyine Göre Dağılımı  

   
 

Sizce bir reklamla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
daha çok etkileyici ve dikkat çekicidir? 

  
Güldürü 

öğesi Senaryo Müzik Cinsellik 
Ünlü 

kişiler Toplam 
Sayı 23 25 9 13 7 77500 TL 

den az Yüzde  29,90 32,50 11,70 16,90 9,10 100,00
Sayı 27 19 9 13 2 70501-1000 

TL arası Yüzde  38,60 27,10 12,90 18,60 2,90 100,00
Sayı 22 57 11 5 9 1041001-2000 

TL arası Yüzde 21,20 54,80 10,60 4,80 8,70 100,00
Sayı 5 33 12 4 3 572001-3000 

TL arası Yüzde 8,80 57,90 21,10 7,00 5,30 100,00
Sayı 1 33 11 1 4 503001-4000 

TL arası Yüzde  2,00 66,00 22,00 2,00 8,00 100,00
Sayı 2 28 7 2 2 41

Gelir 
durumu 

4001 TL 
ve üstü Yüzde 4,90 68,30 17,10 4,90 4,90 100,00

Sayı 80 195 59 38 27 399Toplam 
Yüzde 20,10 48,90 14,80 9,50 6,80 100,00

(X2=76,762   p=0,000)  
 

    Tablo 28’de “Sizce bir reklamla ilgili aşağıdakilerden hangisi daha çok 

etkileyici ve dikkat çekicidir?” ifadesine verilen katılımcı yanıtları incelenmektedir. 

Yapılan istatistiksel analizde gelir durumu değişkeni ile soru arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu ortaya çıkmıştır (p<0.05). Buna göre, gelir düzeyi 500 TL’den az 

olanlar ile 501-1000 TL arasında olanların en çok reklamla ilgili güldürü öğesini 

etkileyici ve dikkat çekici buldukları, gelir düzeyi 3001 TL ve üstü olan 

katılımcıların ise en çok iyi bir senaryo ve sloganın varlığı unsurunu daha etkileyici 

ve dikkat çekici buldukları anlaşılmaktadır. Cinsellik unsurunu en çok etkileyici 

bulanlar  gelir seviyesi 501-1000 TL arasında olan katılımcılar iken, ünlü kişilerin 

reklamda varlığını en çok dikkat çekici bulan grup ise gelir seviyesi 500 TL’den az 

olan katılımcılardır. 
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TABLO. 29  Satın Alma Duygusu Uyandıracak Reklam Mesajının Eğitim 

Durumuna Göre Dağılımı   

   
Bir reklamın sizde satın alma duygusu uyandırması 

için içinde nasıl bir mesaj olmalıdır? 

  Kalite Korkutma
Toplumsal 

sınıf 
Düşük 
fiyat Mutluluk Toplam

Sayı 8 1 5 41 9 64İlköğretim 
Yüzde 12,50 1,60 7,80 64,10 14,10 100,00
Sayı 37 7 10 51 22 127Lise 
Yüzde  29,10 5,50 7,90 40,20 17,30 100,00
Sayı 88 10 14 8 40 160Önlisans/ 

lisans Yüzde 55,00 6,30 8,80 5,00 25,00 100,00
Sayı 22 2 1 0 6 31

Eğitim 
durumu 

Lisansüstü/
doktora Yüzde 71,00% 6,50 3,20 0,00 19,40 100,00

Sayı 155 20 30 100 77 382Toplam 
Yüzde 40,60 5,20 7,90 26,20 20,20 100,00

(X2=118,525   p=0,000)  
 

Tablo 29’da “Bir reklamın sizde satın alma duygusu uyandırması için içinde 

nasıl bir mesaj olmalıdır?” sorusuna verilen tüketici yanıtları incelenmektedir. 

Yapılan istatistiksel analizde eğitim durumu değişkeni ile soru arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumda H11 hipotezi kabul edilmiştir (p<0.05). 

Tabloya göre, lisansüstü mezunları reklam mesajlarında en çok kalite unsurunu 

önemserken, ilköğretim ve lise mezunları reklam mesajlarında en çok düşük fiyat 

unsurunun satın alma duygusu yarattığını belirtmişlerdir. Eğitim seviyesi arttıkça 

tüketiciler reklam mesajındaki “benzerlerinden daha kaliteli olma unsurunu” daha 

çok önemsemektedirler. Eğitim seviyesi düştükçe de reklamların satın alma duygusu 

uyandırması için düşük fiyat unsurunu belirtmesi gerektiği olgusu tüketiciler için 

daha önemli olmaktadır. “Beni korkutması, onu almamam durumunda daha 

mutsuz/daha sağlıksız olacağımdan bahsetmesi” ifadesi ise lisansüstü hariç tüm 

eğitim grubundaki tüketicilerden en düşük katılım oranını almıştır.  
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TABLO 30. Cinsiyete Göre Tüketicileri Satın Alma Aşamasında En Çok       

Etkileyen Psikolojik Faktörler  

 
Bir ürün ya da hizmeti satın alırken aşağıdaki psikolojik 

faktörlerden hangisi sizi daha çok etkiler? 

  Deneyim
İhtiyaç 
tatmini 

Tutum/
inanç 

Kişiliğe 
uygunluk 

Yaşam 
biçimine 
uygunluk 

Kurum 
imajı 

Topla
m 

Sayı 32 87 10 11 16 14 170Bayan 
Yüzde 18,80 51,20 5,90 6,50 9,40 8,20 100,00
Sayı 36 136 17 9 19 12 229

Cinsiyet 

Erkek 
Yüzde 15,70 59,40 7,40 3,90 8,30 5,20 100,00
Sayı 68 223 27 20 35 26 399Toplam 
Yüzde 17,00 55,90 6,80 5,00 8,80 6,50 100,00

(X2=4,809   p=0,44)  
 

    Tablo 30’da cinsiyet değişkeni ile tüketicileri satın alma aşamasında en çok 

etkileyen psikolojik faktörler incelenmektedir. İki değişken arasında yapılan 

analizlerde istatistiki açından anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Yargıya 

verilen yanıtlar, cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. Bu durumda H12 hipotezi 

reddedilmiştir (p>0.05). Buna karşılık, her iki grupta da ihtiyaç tatmininin satın alma 

aşamasında en önemli psikolojik öğe olduğu anlaşılmıştır. İkinci sırada ise 

geçmişteki o ürün ile ilgili satın alma deneyimleri gelmektedir. Ürün/ hizmetlerin 

kişiliğe uygunluğu ise genel anlamda en düşük katılım oranına sahiptir. 
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TABLO 31. Yaşanılan İlçeye Göre Tüketicileri Satın Alma Aşamasında En Çok 

Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler  

Bir ürün ya da hizmeti satın alırken aşağıdaki 
sosyo- kültürel faktörlerden hangisi sizi daha çok 

etkiler? 

  Aile 
Sosyal 
sınıf Kültür

Referans 
grupları 

Toplumsal 
roller Toplam 

Sayı 49 23 21 25 16 134Çankaya 
Yüzde 36,60 17,20 15,70 18,70 11,90 100,00
Sayı 74 15 25 11 8 133Yenimahalle 
Yüzde 55,60 11,30 18,80 8,30 6,00 100,00
Sayı 70 8 40 13 1 132

İlçe 

Mamak 
Yüzde 53,00 6,10 30,30 9,80 0,80 100,00
Sayı 193 46 86 49 25 399Toplam 
Yüzde 48,40 11,50 21,60 12,30 6,30 100,00

(X2=40,44   p=0,000)  
 

Tablo 31’de ilçe değişkeni ile satın alım aşamasında tüketicilerin en çok 

etkilendiği sosyo-kültürel faktörler incelenmektedir. İki değişken arasında yapılan 

Chi-Square analizine göre istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki vardır  (p<0.05). Bu 

durumda H13 hipotezi kabul edilmiştir. Tabloya göre, Yenimahalle ve Mamak’ta 

yaşayan katılımcılar kültürel faktörlerden en çok aileyi önemserken, toplumsal rolleri 

daha az göz önüne almaktadırlar. Buna karşılık kültür unsuru en çok Mamak’ta 

önemsenirken, Çankaya’da diğer iki ilçeye kıyasla kültür unsurunun daha az etkiye 

sahip olduğu görülmektedir. Çankaya’da katılımcıları en çok etkileyen sosyo-kültürel 

faktörler sırasıyla aile, referans grupları ve ait olunan sosyal sınıftır. 
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TABLO 32. Eğitim Seviyesine Göre  Tüketicileri Satın Alma Aşamasında En 

Çok Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler  

   
Bir ürün yada hizmeti satın alırken aşağıdaki 

sosyo-kültürel faktörlerden hangisi sizi daha çok 
etkiler? 

  Aile 
Sosyal 
sınıf Kültür 

Referans 
grupları

Toplumsal 
roller Toplam

Sayı 34 3 18 7 2 64İlköğretim 
Yüzde 53,10 4,70 28,10 10,90 3,10 100,00
Sayı 65 16 26 15 5 127Lise 
Yüzde 51,20 12,60 20,50 11,80 3,90 100,00
Sayı 73 21 34 19 13 160Önlisans/ 

lisans Yüzde 45,60 13,10 21,30 11,90 8,10 100,00
Sayı 12 5 2 7 5 31

Eğitim 
durumu 

Lisansüstü/
doktora Yüzde 38,70 16,10 6,50 22,60 16,10 100,00

Sayı 184 45 80 48 25 382Toplam 
Yüzde 48,20 11,80 20,90 12,60 6,50 100,00

(X2=19,763   p=0,072)  
 

  Tablo 32’de eğitim durumu değişkeni ile satın alım aşamasında tüketicilerin 

etkilendiği sosyo-kültürel faktörler incelenmektedir. İstatistiki açıdan iki değişken 

arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki yoktur. Bu durumda H14 hipotezi 

reddedilmiştir. Buna rağmen tablo incelendiğinde her ilçede en önemli sosyo-kültürel 

faktörün aile olduğu, lisansüstü eğitime sahip katılımcıların dışında en az katılım 

oranını alan sosyo-kültürel unsurun ise toplumsal roller olduğu anlaşılmaktadır. 

Lisansüstü mezunları ürün satın alırken en az içinde yaşanılan toplumun kültür 

yapısını önemsemektedir. Ayrıca eğitim seviyesi arttıkça tüketiciler için toplumsal 

roller ile referans gruplarının ve ait olunan sosyal sınıfların önemi de artmaktadır. 
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TABLO 33. Reklamın En Önemli Görevine Bakış Açısının Medeni Duruma 

Göre Dağılımı  

 
Sizce reklamın en önemli görevi ne olmalıdır? 

  
İkna 

etmek  
Bilgi 

vermek 
Eğlen- 
dirmek 

Marka 
imajı 

yaratmak

Ekonomiye 
katkıda 

bulunmak Toplam 
Sayı 57 108 43 29 8 245Evli 
Yüzde  23,30 44,10 17,60 11,80 3,30 100,00
Sayı 40 55 33 19 7 154

Medeni 
durum 

Bekar 
Yüzde 26,00 35,70 21,40 12,30 4,50 100,00
Sayı 97 163 76 48 15 399Toplam 
Yüzde 24,30 40,90 19,00 12,00 3,80 100,00

(X2=3,084   p=0,544)  
 

   Tablo 33’te medeni durum değişkeni ile “reklamın en önemli görevi ne 

olmalıdır” sorusuna verilen yanıtlar arasındaki ilişki incelenmektedir. Buna göre iki 

değişken arasında istatistiki açıdan anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiş ve H15 

no’lu hipotez reddedilmiştir. Buna karşın tablo incelendiğinde, katılımcılar reklamın 

en önemli görevinin piyasadaki mal ve hizmetlerle ilgili bilgi vermek olduğunu 

düşünmektedirler.  Soruya en az katılım oranının her iki medeni durum grubunda da 

ekonomiye katkıda bulunmak ifadesinde bütünleştiği görülmektedir. 
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TABLO 34. Reklamın En Önemli Görevine Bakış Açısının Yaşanılan İlçeye 

Göre Dağılımı  

   
Sizce reklamın en önemli görevi ne olmalıdır? 

  
İkna 
etmek 

Bilgi 
vermek 

Eğlen- 
dirmek 

Marka 
imajı 

yaratmak

Ekonomiye 
katkıda 

bulunmak Toplam 
Sayı 29 83 3 16 3 134Çankaya 
Yüzde 21,60 61,90 2,20 11,90 2,20 100,00
Sayı 34 49 27 16 7 133Yenimahalle 
Yüzde 25,60 36,80 20,30 12,00 5,30 100,00
Sayı 34 31 46 16 5 132

İlçe 

Mamak 
Yüzde 25,80 23,50 34,80 12,10 3,80 100,00
Sayı 97 163 76 48 15 399Toplam 
Yüzde 24,30 40,90 19,00 12,00 3,80 100,00

(X2=64,363   p=0,000)  
 

  Tablo 34’te ilçe değişkeni ile “Reklamın en önemli görevi ne olmalıdır?” 

sorusuna verilen yanıtlar arasındaki ilişki incelenmektedir. İki değişken arasında 

yapılan istatistiksel analizde anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmış ve H16 no’lu hipotez 

kabul edilmiştir (p<0.05). Buna göre, Çankaya ve Yenimahalle’de yaşayan 

katılımcılar reklamın en önemli görevinin %61.90 ve %36.80 oranlarında piyasadaki 

mal ve hizmetlerle ilgili bilgi vermek olduğunda hemfikirken, Mamak ilçesindeki 

katılımcıların genel yüzdelere bakıldığında çoğunluğu %34.8 oranında reklamın en 

önemli görevinin eğlendirmek olduğunu belirtmişlerdir.  
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TABLO 35.  Reklamın En Önemli Görevine Bakış Açısının Eğitim Durumuna 

Göre Dağılımı  

 
Sizce reklamın en önemli görevi ne olmalıdır? 

  
İkna 

etmek
Bilgi 

vermek Eğlendirmek

Marka 
imajı 

yaratmak 

Ekonomiye 
katkıda 

bulunmak Toplam
Sayı 12 6 40 3 3 64İlköğretim 
Yüzde 18,80 9,40 62,50 4,70 4,70 100,00
Sayı 39 38 18 30 2 127Lise 
Yüzde 30,70 29,90 14,20 23,60 1,60 100,00
Sayı 38 99 2 13 8 160Önlisans/ 

lisans Yüzde 23,80 61,90 1,30 8,10 5,00 100,00
Sayı 7 20 0 2 2 31

Eğitim 
durumu 

Lisansüstü
/doktora Yüzde 22,60 64,50 0,00 6,50 6,50 100,00

Sayı 96 163 60 48 15 382Toplam 
Yüzde 25,10 42,70 15,70 12,60 3,90 100,00

(X2=178,947   p=0,000)  
 

   Tablo 35’te eğitim seviyesi değişkeni ile “Reklamların en önemli görevi ne 

olmalıdır” sorusuna verilen yanıtlar arasındaki ilişki incelenmektedir. İki değişken 

arasında yapılan istatistiksel analizde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır  

(p<0.05). Tabloya göre, ilkokul mezunlarının %62.5’i reklamın en önemli görevinin 

eğlendirmek olduğunu düşünürken, lise mezunları reklamın bir mal veya hizmeti 

satın alma ikna etmesinin en önemli görevi olduğu şıkkını %30.70 katılım oranı ile 

kabul etmiş; önlisans/lisans ve üstü mezunları ise, %61.90 ve %64.50 oranlarında 

reklamın en önemli görevinin piyasadaki mal ve hizmetlerle ilgili bilgi/enformasyon 

vermesi olduğunu belirtmişlerdir. Eğitim seviyesi yükseldikçe tüketicilerin reklamı 

bir bilgi/enformasyon aracı olarak görme seviyesi de artmaktadır. Eğitim seviyesi 

yüksek tüketiciler, reklamın en önemli görevinin bilgi vermek olduğu olgusunda 

hemfikir olmaktadırlar. Eğitim seviyesi düştükçe, tüketicilerin reklamı bir 

eğlendirme aracı olarak kabul etme oranı da yükselmektedir. Ekonomiye katkıda 

bulunmak ifadesi ise genel oranlara bakıldığında en az katılım oranına sahip olan öğe 

konumundadır. 
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TABLO 36. Reklamda Etkileyici Olan İletişim Araçlarının Mesleğe Göre 

Dağılımı 

 
Sizce reklam aşağıdaki araçlardan hangisi ile yapılırsa 

daha etkileyici olur? 

  
Tele-

vizyon Radyo 
Gazete 
ve dergi 

İnter-
net 

Açık 
hava 
rek. 

Doğrudan 
post. Toplam 

Sayı 32 0 2 6 2 5 47Öğrenci 
Yüzde 68,10 0,00 4,30 12,80 4,30 10,60 100,00
Sayı 25 1 5 1 2 7 41Ev 

hanımı Yüzde 61,00 2,40 12,20 2,40 4,90 17,10 100,00
Sayı 61 2 14 4 1 5 87Memur 
Yüzde 70,10 2,30 16,10 4,60 1,10 5,70 100,00
Sayı 51 1 9 4 2 4 71İşçi 
Yüzde 71,80 1,40 12,70 5,60 2,80 5,60 100,00
Sayı 36 0 23 4 1 3 67Serbest 

meslek Yüzde 53,70 0,00 34,30 6,00 1,50 4,50 100,00
Sayı 41 1 8 1 4 6 61

Meslek 

Esnaf/ 
tüccar Yüzde  67,20 1,60 13,10 1,60 6,60 9,80 100,00

Sayı 246 5 61 20 12 30 374Toplam 
Yüzde 65,80 1,30 16,30 5,30 3,20 8,00 100,00

(X2=42,382   p=0,016)  
 

   Tablo 36’da meslek değişkeni ile reklamların hangi araçlarla yapılması 

durumunda daha etkileyici olacağı konusundaki yargılar arasındaki ilişki 

görülmektedir. İki değişken arasında yapılan istatistiksel analizde anlamlı bir ilişki 

olduğu ortaya çıkmıştır (p<0.05). Tabloya göre, her meslek grubunda en etkili 

reklam aracının televizyon olduğu belirtilmiştir. Televizyonu en etkileyici bulan grup 

öğrenciler, en az etkileyici bulanlar ise uzmanlık gerektiren serbest meslek 

sahipleridir. Öğrencilerin internet aracılığıyla yapılan reklamları diğer meslek 

sahiplerine göre daha etkileyici buldukları, internet reklamlarını en az esnaf/tüccar 

grubunun etkileyici bulduğu, gazete ve dergi reklamlarının en çok avukat, doktor gibi 

uzmanlık gerektiren meslek sahipleri tarafından televizyon reklamlarından sonra 

etkileyici bulunduğu ve radyo ile açık hava reklam araçları aracılığıyla yapılan 

reklamların genel olarak en az etkileyici bulunduğu tablo aracılıyla elde edilen 

bulgulardır. Radyo reklamlarını ve doğrudan postalama yöntemini diğer meslek 
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gruplarına kıyasla daha çok ev hanımları, açık hava reklamlarını ise diğer meslek 

gruplarına kıyasla daha çok esnaf/tüccarlar etkileyici bulmuştur.  

 
 
 

TABLO 37.  Reklamda Etkileyici Olan İletişim Araçlarının Gelir Durumuna 

Göre Dağılımı  

   
 

Sizce reklam aşağıdaki araçlardan hangisi ile yapılırsa daha 
etkileyici olur? 

  
Televiz-

yon Radyo 
Gazete ve 

dergi İnternet 
Açık hava 

rek. 
Doğrudan 

post. Toplam 
Sayı 52 1 4 5 5 10 77500 TL’ den 

az 
Yüzde 67,50 1,30 5,20 6,50 6,50 13,00 100,00

Sayı 48 1 11 4 1 5 70501-1000 TL 
arası 

Yüzde 68,60 1,40 15,70 5,70 1,40 7,10 100,00

Sayı 71 1 17 6 2 7 1041001-2000 TL 
arası 

Yüzde 68,30 1,00 16,30 5,80 1,90 6,70 100,00

Sayı 30 1 18 3 1 4 572001-3000 TL 
arası 

Yüzde 52,60 1,80 31,60 5,30 1,80 7,00 100,00

Sayı 35 0 12 0 1 2 503001-4000 TL  
arası 

Yüzde  70,00 0,00 24,00 0,00 2,00 4,00 100,00

Sayı 29 1 4 2 2 3 41

Gelir 
durumu 

4001 TL ve 
üstü 

Yüzde 70,70 2,40 9,80 4,90 4,90 7,30 100,00

Sayı 265 5 66 20 12 31 399Toplam 

Yüzde  66,40 1,30 16,50 5,00 3,00 7,80 100,00

(X2=31,814   p=0,163)  
 

   Tablo 37’de gelir değişkeni ile reklamların hangi araçlarla yapılması 

durumunda daha etkileyici olacağı konusundaki yargılar arasındaki ilişki 

görülmektedir. Her iki değişken arasında istatistiksel anlamda bir ilişki olmamasına 

rağmen, tablo incelendiğinde her gelir düzeyindeki katılımcıların büyük oranda 

televizyonu seçtikleri, gelir seviyesi 2001-4000 arasındaki grubun televizyondan 

sonra diğer gelir grubundakilerle kıyaslandığında daha büyük oranda gazete ve dergi 

reklamlarını etkili buldukları anlaşılmıştır. Tabloya göre radyo reklamcılığı hemen 

her gelir düzeyindeki tüketicilerden en az katılım oranını almış ve en az etkileyici 

bulunmuştur. 
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TABLO 38. Satın Alma Aşamasından Önceki Bilgi Edinme Kaynaklarının Yaş 

Grubuna Göre Dağılımı  

   

 
(X2=29,962   p=0,226)  
 

   Tablo 38’de ankete katılanların mal ve hizmetleri satın alma aşamasından 

önce bilgi edinmede faydalandıkları kaynaklar incelenmektedir. Buna göre, yaş 

grubu değişkeni ile ifade arasında istatistiksel açından anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır  (p>0.05). Tablo incelendiğinde satın alma aşamasından önce her yaş 

grubu için aile ve yakın çevre öğesinin önemli bir bilgi edinme kaynağı olduğu, 18 

ve altı yaş grubundaki katılımcılar için arkadaş grubu ve reklamların diğer yaş 

grubundaki katılımcılara göre daha önemli bir bilgi kaynağı olarak kabul edildiği, 

internetin en çok 41-50 yaş aralığındaki katılımcılar için, aile ve yakın çevreden 

sonra önemli bir bilgi kaynağı olduğu anlaşılmaktadır. Reklamları bilgi kaynağı 

olarak kabul etme bağlamında en düşük katılım oranına sahip yaş grubu ise yine 41-

50 arası yaş grubudur. Tabloya göre, yaş arttıkça tüketicilerin arkadaş gruplarını bilgi 

edinme kaynağı olarak kabul etme oranı azalmaktadır. Bu da genç tüketicilerin 

Satın alma aşamasından önce, mal ve hizmetlerle ilgili bilgi 
edinmede en çok kullandığınız bilgi kaynağı hangisidir 

  

Aile ve 
yakın 
çev. Satıcılar

Arkadaş 
gr. Reklamlar İnternet 

Gazete 
ve 

dergi Toplam
Sayı 15 2 5 5 3 0 3018 ve 

Daha 
az 

Yüzde 50,00 6,70 16,70 16,70 10,00 0,00 100,00

Sayı 36 5 16 9 20 17 10319-30 
arası Yüzde 35,00 4,90 15,50 8,70 19,40 16,50 100,00

Sayı 32 3 11 10 17 10 8331-40 
arası Yüzde 38,60 3,60 13,30 12,00 20,50 12,00 100,00

Sayı 39 5 10 3 23 8 8841-50 
arası Yüzde 44,30 5,70 11,40 3,40 26,10 9,10 100,00

Sayı 28 4 6 3 14 3 5851-60 
arası Yüzde 48,30 6,90 10,30 5,20 24,10 5,20 100,00

Sayı 14 2 1 3 9 8 37

Yaş 
grubu 

61 ve 
üstü Yüzde 37,80 5,40 2,70 8,10 24,30 21,60 100,00

Sayı 164 21 49 33 86 46 399Toplam 
Yüzde 41,10 5,30 12,30 8,30 21,60 11,50 100,00
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arkadaş gruplarını satın alım aşamasından önce daha çok önemsediklerini 

göstermektedir. 

 

TABLO 39. Satın Alma Aşamasından Önceki Bilgi Edinme Kaynaklarının 

Medeni Duruma Göre Dağılımı  

   

 
(X2=3,282   p=0,657)  
 

   Tablo 39’da ankete katılanların mal ve hizmetleri satın alma aşamasından 

önce bilgi edinmede faydalandıkları kaynaklar ile medeni durum değişkeni 

arasındaki ilişki incelenmektedir. Buna göre, iki değişken arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir ilişki yoktur. Tablo incelendiğinde, evli katılımcıların bekarlara oranla 

aile ve yakın çevreden daha fazla bilgi edindikleri, bekar katılımcıların ise internet ile 

gazete ve dergiyi bu bağlamda daha çok kullandıkları sonucuna varılmıştır. 

Reklamlardan bilgi edinme oranı ise bekar katılımcılarda daha yüksektir. 

 

Satın alma aşamasından önce, mal ve hizmetlerle ilgili 
bilgi edinmede en çok kullandığınız bilgi kaynağı 

hangisidir? 
 

  

Aile ve 
yakın 
çev. Satıcılar

Arkadaş 
gr. Reklamlar İnternet 

Gazete 
ve 

dergi Toplam
Sayı 106 13 31 22 48 25 245Evli 
Yüzde 43,30 5,30 12,70 9,00 19,60 10,20 100,00
Sayı 58 8 18 11 38 21 154

Medeni 
durum 

Bekâr 
Yüzde 37,70 5,20 11,70 7,10 24,70 13,60 100,00
Sayı 164 21 49 33 86 46 399Toplam 
Yüzde 41,10 5,30 12,30 8,30 21,60 11,50 100,00
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TABLO 40. Satın Alma Aşamasından Önceki Bilgi Edinme Kaynaklarının 

Yaşanılan İlçeye  Göre Dağılımı  

 
(X2=43,03   p=0,000)  
 

    Tablo 40, ankete katılanların mal ve hizmetleri satın alma aşamasından 

önce bilgi edinmede faydalandıkları kaynaklar ile medeni durum değişkenini 

incelemektedir. İki değişken arasında yapılan analizde istatistiksel anlamda anlamlı 

bir ilişki vardır (p<0.05). Bu durumda H17 no’lu hipotez kabul edilmiştir. Tabloya 

göre, düşük gelir ve eğitim grubunu simgeleyen Mamak’ta yaşayan katılımcılar diğer 

ilçelere oranla aile ve yakın çevreden satın alma aşamasından önce daha çok bilgi 

edinmekte, bu oran Çankaya’da düşmektedir. Çankaya’daki katılımcıların bilgi 

edinme kaynağı olarak en fazla interneti kullandıkları gözlemlenmiştir. Gazete ve 

dergi Mamak’ta yaşayan tüketiciler için önemli bir bilgi edinme kaynağı olmazken, 

Çankaya ve Yenimahalle’deki katılımcılar için Mamak’takilere göre daha önemli bir 

bilgi edinme kaynağı durumundadır. Üst gelir ve eğitim grubunu simgeleyen 

Çankaya ilçesinde gazete ve derginin daha yüksek oranda bilgi edinme kaynağı 

olarak kabul edildiği, bunu orta gelir ve eğitim grubunu simgeleyen Yenimahalle’nin 

izlediği görülmektedir.  Reklamları en yüksek oranda bilgi edinme kaynağı olarak 

kabul eden grup ise %12.90 oranında katılım ile Mamak’ta ikamet eden 

tüketicilerdir.  

 

Satın alma aşamasından önce, mal ve hizmetlerle ilgili bilgi  
edinmede en çok kullandığınız bilgi kaynağı hangisidir? 

 

  

Aile ve 
yakın 
çev. Satıcılar

Arkadaş 
gr. Reklamlar İnternet 

Gazete 
ve 

dergi Toplam 
Sayı 38 3 21 7 44 21 134Çankaya 

Yüzde 28,40 2,20 15,70 5,20 32,80 15,70 100,00

Sayı 55 9 16 9 25 19 133Yenimahalle 

Yüzde  41,40 6,80 12,00 6,80 18,80 14,30 100,00

Sayı 71 9 12 17 17 6 132

İlçe 

Mamak 

Yüzde 53,80 6,80 9,10 12,90 12,90 4,50 100,00

Sayı 164 21 49 33 86 46 399Toplam 

Yüzde 41,10 5,30 12,30 8,30 21,60 11,50 100,00
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TABLO 41.  Satın Alma Aşamasından Önceki Bilgi Edinme Kaynaklarının 

Eğitim Durumuna Göre  Dağılımı  

 
(X2=124,909   p=0,000)  
 

   Tablo 41’de eğitim durumu değişkeni ile katılımcıların satın alma 

aşamasından önce bilgi edinmede kullandıkları kaynaklar arasındaki ilişki 

gösterilmektedir. Buna göre, iki değişken arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

ilişki vardır (p<0.05). Bu durumda H18 no’lu hipotez kabul edilmiştir. Tablo 

incelendiğinde ilkokul ve lise mezunlarının %50 ve %56.70 oranlarında en çok aile 

+ve yakın çevreyi bilgi edinme kaynağı olarak kullandıkları, bu oranın eğitim 

seviyesi yükseldikçe düştüğü görülmektedir. Bu bağlamda aile, eğitim seviyesi düşük 

tüketiciler için daha önemli bir değişkendir. Önlisans/lisans ve lisansüstü eğitim 

seviyesindeki katılımcılarda bu oranlar, %28.80 ve %12.90 şeklindedir. İlköğretim 

mezunları diğer eğitim seviyesindekilere kıyasla reklamları bilgi edinme anlamında 

%23.40 oranında daha çok başvurulan bir kaynak şeklinde kabul etmektedir. 

Önlisans, lisans ve lisansüstü mezunların interneti diğer düşük eğitim 

seviyesindekilere kıyasla daha fazla kullandıkları, eğitim seviyesi düştükçe 

tüketicilerin satıcılardan bilgi edinme oranının arttığı tablodan elde edilen 

bulgulardandır.

Satın alma aşamasından önce, mal ve hizmetlerle ilgili 
bilgi edinmede en çok kullandığınız bilgi kaynağı 

hangisidir? 
 

  

Aile 
ve 

yakın 
çev. Satıcılar

Arkadaş 
gr. Reklam İnternet 

Gazete 
ve dergi Toplam

Sayı 32 9 8 15 0 0 64İlk- 
öğretim Yüzde 50,00 14,10 12,50 23,40 0,00 0,00 100,00

Sayı 72 4 18 10 18 5 127Lise 
Yüzde 56,70 3,10 14,20 7,90 14,20 3,90 100,00
Sayı 46 4 16 6 56 32 160Önlisan

s/lisans Yüzde  28,80 2,50 10,00 3,80 35,00 20,00 100,00
Sayı 4 0 5 1 12 9 31

Eğitim 
durumu 

Lisansü
stü/ 
doktora 

Yüzde 12,90 0,00 16,10 3,20 38,70 29,00 100,00

Sayı 154 17 47 32 86 46 382Toplam 
Yüzde 40,30 4,50 12,30 8,40 22,50 12,00 100,00
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TABLO 42. Satın Alma Aşamasından Önceki Bilgi Edinme Kaynaklarının  

Mesleğe Göre Dağılımı 

 
Satın alma aşamasından önce, mal ve hizmetlerle ilgili 

bilgi   edinmede en çok kullandığınız bilgi kaynağı 
hangisidir? 

 

  

Aile ve 
yakın 
çev. 

Satı- 
cılar 

Arkadaş 
gr. Reklam İnternet 

Gazete 
ve dergi Toplam

Sayı 20 2 10 5 6 4 47Öğrenci 
Yüzde 42,60 4,30 21,30 10,60 12,80 8,50 100,00
Sayı 19 4 5 5 3 5 41Ev hanımı 
Yüzde 46,30 9,80 12,20 12,20 7,30 12,20 100,00
Sayı 32 2 6 6 29 12 87Memur 
Yüzde 36,80 2,30 6,90 6,90 33,30 13,80 100,00
Sayı 41 6 10 9 3 2 71İşçi 
Yüzde 57,70 8,50 14,10 12,70 4,20 2,80 100,00
Sayı 16 0 9 4 25 13 67Serbest 

meslek Yüzde 23,90 0,00 13,40 6,00 37,30 19,40 100,00
Sayı 26 6 7 2 14 6 61

Meslek 

Esnaf/ 
Tüccar Yüzde 42,60 9,80 11,50 3,30 23,00 9,80 100,00

Sayı 154 20 47 31 80 42 374Toplam 
Yüzde  41,20 5,30 12,60 8,30 21,40 11,20 100,00

(X2=69,533   p=0,000)  
 

  Tablo 42, meslek değişkeni ile katılımcıların mal ve hizmet satın alım 

aşamasından önce kullandıkları bilgi edinme kaynakları arasındaki ilişkiyi 

incelemektedir. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda iki değişken arasında anlamlı 

bir ilişki olduğu anlaşılmıştır (p<0.05). Tablo incelendiğinde bilgi edinme kaynağı 

olarak aile ve yakın çevreyi seçenlerin en yoğun olarak işçiler (%57.60) ve ev 

hanımları (%46.30) olduğu gözlemlenmektedir. İnterneti diğer gruplara göre daha 

yoğun bilgi edinme kaynağı olarak kullananların ise serbest meslek sahipleri ile 

memurların oluşturduğu anlaşılmıştır. Reklamları en fazla bilgi edinme kaynağı 

olarak kullanan grup işçiler, daha sonra ev hanımlarıdır. Arkadaş gruplarını en çok 

bilgi edinme kaynağı olarak kullanan grup öğrencilerdir Gazete ve dergiyi ise; 

avukat, doktor gibi serbest meslek sahibi katılımcıların bu bağlamda diğer 

katılımcılara kıyasla daha çok kullandıkları görülmektedir. Reklamları en düşük 

oranda esnaf/tüccar grubu bilgi edinme kaynağı olarak kabul etmiştir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER  

  

Günümüzde işletmeler piyasadaki yoğun rekabetten dolayı ürünlerinin tercih 

edilmesini sağlamak amacıyla ciddi şekilde reklam faaliyetlerine yoğunlaşmışlardır. 

Evde; televizyonlarda, internette, radyolarda, okunan gazete ve dergilerde, dışarıda 

billboard veya panolarda, ürünlerin promosyonlarında kısacası hemen her yerde 

tüketiciler reklamlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Her işletme, ürettiği mal ya da 

hizmeti pazarlamak, bir başka deyişle ürünü tüketicinin satın almasını sağlamak 

zorundadır. Onların bu çabalarına en büyük desteği veren faktörlerden biri de 

kuşkusuz ürün, hizmet ya da kuruma yönelik olumlu imajlar yaratma, tanınmayı 

sağlama, kimlik oluşturma, hedef kitleleri bu ürün ya da hizmetleri satın almaya 

yöneltme gibi amaçları olan reklamdır. Büyük, küçük bütün işletmeler satış 

amaçlarını gerçekleştirebilmek için tüketiciyi reklam yoluyla etkilemeye çalışır. 

İşletmeler için, tüketici davranışlarını, onların istek ve beklentilerini, tercihlerini, 

nelerden motive olup neyi hangi şekilde algıladıklarını, satın alma faaliyeti 

öncesinde, esnasında ve sonrasında nelerden etkilendiklerini anlamak, sağlıklı ve 

verimli pazarlama ile reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesinin ön koşulu olmuştur.  

Ankara ilindeki 3 farklı ilçede yapılan bu araştırma, 170 bayan ve 229 erkek 

olmak üzere toplam 399 kişiye uygulanmıştır. Ankete katılanların %46.6’sı 19-40 

yaş arasında olup %61.4’ü evli ve % 38.6’sı bekardır.  İlçeler bazında ele alındığında 

katılımcıların %33.6’sı Çankaya, %33.3’ü Yenimahalle ve % 33.1’i Mamak 

ilçelerinde ikamet etmektedir. Ankete katılanların %71.9’u lise, önlisans veya lisans 

mezunu olup farklı meslek ve gelir seviyelerine sahiptir. İlçeler göz önüne 

alındığında Çankaya ilçesinin eğitim ve gelir seviyesinin yüksek, Yenimahalle’nin 

eğitim ve gelir seviyesinin orta düzeyde ve Mamak ilçesinin eğitim ve gelir 

seviyesinin düşük olduğu öngörülmektedir.  Katılımcılar üzerinde yapılan çalışma ile 

reklamın tüketici davranışları üzerindeki etkisi ile ilgili bazı sonuçlara ulaşılmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda araştırmadan elde edilen sonuçlar şöyledir; 

- Reklamlar, %81.5 oranında satın alma davranışı üzerinde etkilidir. 

Araştırma sonuçlarına göre ankete katılan tüketicilerin %81.5’i daha önce satın 

almayı düşünmedikleri bir ürün ya da hizmeti reklamından etkilenerek satın 
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aldıklarını belirtmişlerdir. Folta ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırmada; reklamların 

satın alma davranışlarında oldukça etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya göre 

hayatımıza en çok giren ürünler reklamı en çok yapılan ürünlerdir. Kim ve 

arkadaşlarının yaptığı bir başka araştırmada ise tüketicilerin alışverişten aldıkları 

hazla reklamlardan etkilenme oranları doğru orantılıdır sonucuna ulaşılmıştır. 

Yapılan her iki araştırmanın sonuçları Ankara ilinde yapılan çalışmayı destekler 

niteliktedir. 

-. Tüketicilerin satın alımlarında en çok etkilendikleri ürün kategorileri ise 

sırasıyla gıda ürünleri (%44), teknolojik aletler (%34.3) ve kişisel bakım ürünleridir 

(%32.1). Sık alınmaması, reklamdan öte maddi olanakların ve özenli bir piyasa 

araştırmasının da işin içine girmesi şeklindeki muhtemel sebeplerinin etkisiyle,  

tüketiciler satın alımlarında en az otomotiv reklamlarından etkilenmişlerdir.  

- Tüketicilerin bir ürün ya da hizmet satın alırken onun tercih edilmesini 

sağlayan ürüne yönelik en önemli faktörün marka olduğu, yapılan araştırmada ortaya 

çıkan sonuçlardandır. %35.8 oranında marka önemsenirken, bunu % 25.3’er katılım 

oranı ile kalite ve fiyat izlemiştir. Fiyatı önemseyen katılımcıların daha çok düşük 

gelir grubuna ait tüketiciler olduğu elde edilen bulgular arasındadır.  

- Ankete katılanların %48.9’u için reklamda en çok etkileyici ve dikkat çekici 

öğe, iyi bir senaryo ve sloganın varlığıdır. Scholler ve Mai’nin yaptığı bir 

araştırmaya göre, reklamların hatırlanmasını sağlayan en önemli unsurların başında 

tekrar ve sloganlar gelmektedir. Katılımcıların %20.1’i reklamda en dikkat çekici 

unsurun güldürü öğesi/mizahın varlığı olduğunu belirtmişlerdir. Ünlü kişilerin 

kullanımın ise katılımcıların sadece %6.8’i üzerinde etkileyici olduğu anlaşılmıştır. 

Bu bağlamda, tüketicileri etkilemek isteyen reklamcıların, iyi bir senaryo ve slogan 

ile süslenmiş reklam kampanyaları oluşturmaları gerekmektedir. 

- Reklamın satın alma duygusu uyandırması için katılımcılara göre %38.8 

oranında içinde benzerlerinden daha üstün ve kaliteli olduğunu iddia eden bir mesaj 

olmalıdır. %28.1 oranındaki katılımcılar ise reklamın içinde rakiplerine göre fiyatının 

daha düşük olduğunu belirten bir mesaj olmalıdır. Düşük fiyatı önemseyen grup, 

gelir seviyesi düşük gruptur ve bu bağlamda satın alma gücünün düşmesi reklamda 

düşük fiyat mesajı beklentisini artırmaktadır. İlköğretim mezunlarının  %64.10’ü, 

lise mezunlarının %40.20’si reklamlarda düşük fiyat öğesini önemsemiş, bu oran 
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lisansüstü mezunlarında %0 olarak belirlenmiştir. Lisansüstü ve doktora mezunları 

ise %71 oranında reklamlarda var olması gereken unsurun, kalite olması gerektiği 

konusunda hemfikir olmuştur. Reklamlarla ilgili en az satın alma duygusu 

uyandıracak mesajın ise tüketiciyi korkutan, belirli ürünü almazsa daha 

mutsuz/sağlıksız olacağı izlenimi yaratan mesajlar olduğu araştırmanın bulguları 

arasındadır. 

- Tüketicilerin satın alma aşamasında en çok etkilendikleri psikolojik 

faktörler incelendiğinde, araştırmaya katılanların % 55.9 oranında çoğunluğu ürünün 

bir ihtiyacını gidermesini önemsemişlerdir.  Bunu ürün ile ilgili satın alma 

deneyimleri takip etmiştir. Bu bağlamda tüketicileri için en önemli psikolojik 

faktörün güdülenme olduğu, bunu öğrenmenin izlediği elde edilen araştırma 

sonuçlarındandır. Katılımcılar ürünün kişiliklerine uygun olmasını en düşük oranda 

(%5) önemsemişler, bu bağlamda da satın alma davranışını etkileyen psikolojik 

faktörlerden biri olan kişilik ve benlik, bu araştırmadaki katılımcılar için fazla önem 

arz etmemiştir.  Tüketicilerin satın alma aşamasında en çok etkilendikleri sosyo-

kültürel faktör ise  %48.4 katılım oranı ile ailedir. Araştırmada elde edilen bir başka 

bulgu da, aile’nin düşük eğitim ve gelir gruplarında, yüksek eğitim ve gelir 

gruplarına göre daha önemli bir değişken olarak kabul edildiğidir. Günümüzde aile 

unsurunun öneminin bilincinde olan reklamcılar, aile temasını reklamlarda sık sık 

kullanarak bu şekilde tüketicileri motive etmeye çalışmaktadırlar. Aile içinde bir 

bireyin herhangi bir ürünü satın alıp kullanmaya başlaması, hane içindeki diğer 

bireyleri de pozitif yönde etkilemektedir. Araştırmaya göre tüketicileri en az 

etkileyen sosyo-kültürel faktör ise toplumsal rollerdir. İlçeler bazında ele alındığında 

Çankaya’da en önemli sosyo-kültürel faktörlerin aile ve referans grupları, 

Yenimahalle ve Mamak’taki en önemli sosyo-kültürel faktörlerin ise aile ve kültür 

olduğu  belirlenmiştir. Referans grup etkisinin giysi ve otomobil gibi diğer insanların 

gördüğü göze çarpan ürünler için daha güçlü olduğu yargısı göz önüne alındığında, 

gelir ve eğitim seviyesi yüksek Çankaya ilçesinde bu faktörün tüketicileri etkilemesi 

maddi imkanlar doğrultusunda daha olanaklıdır. 

- Reklamda en etkili olan araçlara bakıldığında, katılımcıların çoğunluğu 

televizyonu 66.4 oranında en etkileyici reklam aracı olarak kabul etmektedir. İkinci 

sırada % 16.5 katılım oranı ile gazete ve dergi gelmektedir. Tüketicilerin gözünde en 
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az etkili olan reklam araçları ise sırasıyla radyo, açık hava reklam araçları ve 

internettir. Bahsedilen medyalar ile ilgili katılım oranları sırasıyla %1.3, %3 ve 

%5’tir.  Ammani’nin yaptığı araştırmaya göre, televizyonun  diğer reklam araçlarına 

göre en çok tercih edilen medya olduğu, bunu yazılı basın araçlarının izlediği ortaya 

çıkmıştır. Aynı araştırmada elde edilen bir diğer bulgu ise, outdoor (açık hava) 

reklam araçları, radyo ve internet reklamcılığının çok küçük bir grup tarafından etkili 

bulunduğudur. Yine Ağaç ve Gürşahbaz tarafından yapılan bir araştırmada, 

tüketicilerin en çok TV reklamlarından etkilendikleri, bunu gazete ve dergi 

reklamlarının izlediği sonucu elde edilmiştir. Belirtilen araştırmalar, Ankara ilinde 

yapılan çalışmayı destekler niteliktedir. Gazete ve dergi reklamlarının en çok avukat, 

doktor gibi uzmanlık gerektiren meslek sahipleri tarafından televizyon 

reklamlarından sonra etkileyici bulunduğu göz önüne alınırsa, bu hedef kitleyi 

etkileyebilecek reklamların daha çok gazete ve dergiler aracılığıyla sunulması, 

uygulanabilecek bir pazarlama stratejisi olarak kabul edilebilir.  

- Araştırmaya katılanların satın alma aşamasından önce mal ve hizmetlerle 

ilgili bilgi edinmede en çok kullandıkları bilgi kaynağı %41.1 oranında aile ve yakın 

çevredir.  Bunu, %21.6 oranında internet takip etmektedir. Satıcılar ve satış yeri,  

araştırmaya katılanların en az kullandıkları bilgi edinme kaynağı olarak 

görülmektedir. 18 ve altı yaş grubundaki katılımcılar için arkadaş grubu ve 

reklamlar, diğer yaş grubundaki katılımcılara göre daha önemli bir bilgi kaynağı 

olarak göze çarpmaktadır. Bu grubun tüketim aşamasından önce arkadaş grupları ve 

reklamlardan daha fazla etkilendiğini belirtmek yerinde olur. Yaş arttıkça 

tüketicilerin arkadaş gruplarını bilgi edinme kaynağı olarak kabul etme oranı 

azalmaktadır.  İlçeler göz ününe alındığında ise yüksek gelir grubunu simgeleyen  

Çankaya’daki tüketicilerin mal ve hizmetlerle ilgili bilgi edinmede %32.80 oranında 

interneti kullandıkları, Yenimahalle ve Mamak’taki  tüketicilerde bu oranların  

%18.80 ve %12.90’a düştüğü görülmektedir. Araştırma analizleri incelendiğinde, 

eğitim seviyesi yükseldikçe internet ile gazete ve dergi aracılığıyla bilgi edinme 

davranışının arttığı görülmektedir. Eğitim seviyesi düşük tüketicilerin ise daha çok 

aile ve yakın çevreden mal ve hizmetlerle ilgili bilgi edindikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. Bunda eğitim seviyesi yüksek tüketicilerin okuma ve araştırmaya, eğitim 

düzeyi düşük tüketicilere kıyasla daha meraklı oldukları etken olmuş olabilir. 



 

 

184

184

Tablolardan elde edilen bir başka bulgu ise, öğrencilerin satın alma aşamasından 

önce mal ve hizmetlerle ilgili bilgi edinmede en çok kullandıkları kaynağın aile ve 

yakın çevreden sonra arkadaş grupları olmasıdır.  

- Araştırma sonuçlarına bakıldığında tüketicilerin reklamları,  ürünlerin 

markalaşmasında ve firmanın prestijini artırmada etkili bulduğu, aynı ya da benzer 

ürünü/hizmeti satan birkaç rakip firma varsa reklamından etkilenilen ürün/hizmetini 

satın aldıkları, aynı zaman da reklamların gereksiz yere satın almaya, aşırı tüketime 

ve savurganlığa neden olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. Eğitim durumu ile 

reklamdan etkilenerek satın alma davranışı oluşumu incelendiğinde,  bu davranışın 

en çok ilkokul mezunlarında, yaş grubu ile reklamdan etkilenerek satın alma 

davranışı oluşumu incelendiğinde bu davranışın en çok 18 ve altı yaş grubunda, 

meslek grubu ile reklamdan etkilenerek satın alma davranışı oluşumu incelendiğinde 

bu davranışın en çok işçilerde, ilçe değişkeni bakımından incelendiğinde ise 

davranışın en çok Yenimahalle ilçesinde oluştuğu tespit edilmiştir.  

- Bir ürün ya da hizmeti satın alırken, onun tercih edilmesini sağlayan ürüne 

yönelik en önemli faktörün erkekler için marka, bayanlar için fiyat olduğu elde 

edilen sonuçlardandır. Bunda ankete katılan düşük gelir düzeyine sahip ev 

hanımlarının varlığı etkili olabilir. Elde edilen diğer bir bulgu da, önlisans/lisans ve 

üstü eğitime sahip olan tüketicilerin ürün tercih etme aşamasında daha çok 

markadan, ilkokul mezunu tüketicilerin de daha çok fiyattan etkilendiğidir. Araştırma 

bulguları incelendiğinde eğitim seviyesi yükseldikçe markaya olan bağlılığın arttığı, 

eğitim seviyesi yükseldikçe fiyattan etkilenme oranının düştüğü anlaşılmaktadır. 

Aynı bulgular gelir seviyesi ile de ilişkilidir. Buna göre gelir seviyesi düşük olan 

tüketiciler daha çok fiyatı, gelir seviyesi yüksek olan tüketiciler ise satın alma 

esnasında ürünü tercih etmeye yönelik faktörlerden markayı önemsemektedirler. Bu 

bağlamda yüksek eğitim ve gelir grubuna hitap edecek ürün ve hizmetlerin 

reklamlarında marka imajının ve marka bağlılığının oluşturulmaya çalışılması 

gerekmekte, düşük gelir grubuna hitap eden ürün ve hizmet reklamlarında ise düşük 

fiyattan bahsedilmesi gerekmektedir. 

- Tüketiciler için reklamla ilgili en etkileyici ve dikkat çekici öğelere 

bakıldığında, güldürü ve mizah öğesinin ilköğretim mezunlarında %48.40  oranı ile 

en etkili unsur olduğu, bunun lisansüstü mezunlarında ise sadece  %3.20 oranında 
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dikkat çekici ve etkileyici bulunduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde ilkokul mezunları 

için reklamda iyi bir senaryo ve sloganın varlığı %18.80 oranında etkiliyken, bu oran 

lisansüstü mezunlarında %80.60’tır. Bu bağlamda eğitim seviyesi yüksek olan 

tüketicilerin reklamda iyi bir senaryo ve sloganın varlığını daha etkileyici buldukları, 

eğitim seviyesi düşük tüketicilerin ise reklamda mizah ve güldürü öğesi kullanımını 

daha dikkat çekici buldukları tespit edilmiştir. Aynı şekilde düşük eğitim ve gelir 

seviyesine sahip tüketiciler, reklamın görevinin eğlendirmek olduğunu 

düşünmektedirler. Meslek gruplarına bakıldığında ise yine düşük gelir seviyesine 

sahip ev hanımları ve işçiler, reklamdaki güldürü öğesinden diğer meslek gruplarına 

göre daha çok etkilenmekte, eğitim seviyesi yüksek olan avukat, doktor gibi serbest 

meslek sahipleri ile memurlar için bu etkilenme  oranı düşmekte ve yerini iyi bir 

senaryo ve slogana bırakmaktadır. Yine reklamlardaki güldürü/ mizah unsurundan 

etkilenme gelir düzeyi yükseldikçe azalmakta, gelir düzeyi düştükçe artmaktadır. 

Gelir düzeyini belirleyen en önemli faktörlerin eğitim düzeyi ve meslek olduğu göz 

önüne alındığında elde edilen sonuçlar arasındaki bağlantı açıkça görülmektedir. 

Cinsellik / pornografi kullanımı ise en çok  0-1000 TL arasındaki gelir grubundaki 

katılımcılar tarafından etkileyici bir reklam mesajı biçiminde değerlendirilmiştir. Bu 

sonuçlar reklamcılar tarafından  önemle ele alınmalı, düşük gelir grubuna hitap eden 

reklamlarda mizahi öğelerin kullanımı artırılmalı, yüksek eğitim seviyesine sahip 

tüketicilere yönelik reklamlarda ise iyi, akılda kalıcı bir slogan ve senaryolar 

oluşturulmalıdır.  

- Araştırmaya katılanların %40.9’una göre reklamın en önemli görevi 

piyasadaki ürün ve hizmetler hakkında bilgi/enformasyon vermektir. %24.9 ise 

reklamın en önemli görevinin ürün ya da hizmetleri satın almaya ikna etmek 

olduğunda hemfikirdir. Ekonomiye katkıda bulunmak ise katılımcılara göre, 

reklamın görevleri açısından en az öneme sahip olan ifadedir. İlçe bazında ele 

alındığında ise Çankaya ve Yenimahalle’deki tüketiciler, %61.90 ve  %36.80 

oranlarında reklamın bilgi/enformasyon vermesi gerektiğini düşünürken, düşük 

eğitim/gelir düzeyini temsil eden Mamak’taki tüketiciler %34.80 katılım oranı ile 

reklamın birincil görevinin eğlendirmek olduğu konusunda hemfikirdir. Eğitim 

değişkeni ele alındığında ise ilkokul mezunlarının  %62.50’si reklamın görevinin 

eğlendirmek olduğunu ifade etmişlerdir. Bu oran eğitim seviyesi yükseldikçe 
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düşmekte ve lisansüstü mezunlarında %0 olmaktadır. Genel olarak bakıldığında 

reklamcılar, reklam mesajlarında ürünlerin kullanım koşulları, piyasadaki varlık 

nedenleri, satış yerleri gibi konularda tüketicileri bilgilendirici öğeleri 

kullanmalıdırlar. Eğitim seviyesi düşük tüketiciler için ise daha eğlenceli, içinde 

güldürü öğeleri barındıran reklam mesajları daha etkili olabilmektedir.  

Sonuç olarak araştırma kapsamında incelenen tüketicilerin satın alma 

davranışı esnasında reklamdan etkilendikleri, reklamından en çok etkilenilen ürün 

kategorilerinin sırasıyla gıda ürünleri, teknolojik aletler ve kişisel bakım ürünleri 

olduğu, ürün ya da hizmet satın alırken onun tercih edilmesini sağlayan ürüne 

yönelik en önemli faktörün marka olduğu ve bunu kalite ile fiyatın izlediği, reklamda 

en çok etkileyici ve dikkat çekici öğenin iyi bir senaryo ve sloganın varlığı olarak 

kabul edildiği ve eğitim seviyesi düştükçe beklentinin mizahi unsurlar yönünde 

değiştiği, reklamın satın alma duygusu uyandırması için içinde benzerlerinden daha 

üstün ve kaliteli olduğunu iddia eden bir mesaj varolması gerektiği, tüketicilerin satın 

alma aşamasında en çok etkilendikleri psikolojik faktörün ihtiyacın tatmini, bir başka 

deyişle güdülenme, sosyo-kültürel faktörün ise aile olduğu, reklam araçları arasında 

televizyonun en etkili araç olarak kabul edildiği, satın alma aşamasından önce mal ve 

hizmetlerle ilgili bilgi edinmede en çok kullanılan bilgi kaynağının aile ve yakın 

çevre olduğu, tüketici gözüyle reklamın en önemli görevinin piyasadaki ürün ve 

hizmetler hakkında bilgi/enformasyon vermek olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerin 

tutundurma faaliyetlerinde ve reklam kampanyalarında belirtilen bulguları göz 

önünde bulundurmaları gerekmektedir ve hedef kitleye yönelik başarılı reklam 

faaliyetleri yapılabilmeleri anlamında önemlidir. 
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ANKET 

 
Sayın Tüketici 
 

Reklamların tüketici satın alma davranışına etkisi ile ilgili bir yüksek lisans 

tezi hazırlamaktayım. Yaptığım araştırma için gerekli olan bilgileri toplamak 

amacıyla hazırlamış olduğum anket aşağıda sunulmaktadır. Bu ankete verilen 

cevaplar sadece akademik amaçlı kullanılacaktır. Araştırmamın amacına ulaşması, 

soruları dikkatli okumanıza ve vereceğiniz cevapların doğru ve tutarlı olmasına 

bağlıdır.  

 

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. 

 
Nilay Taşyürek 

 
                         ANKET FORMU  
 
 
SORULAR  
 
1. Cinsiyetiniz  :                                     Bayan (  )      Erkek (  ) 
 
 
2. Yaşınız  :                                           1) 18 ve daha az  (  ) 
                                                               2) 19-30 arası      (  ) 
                                                               3) 31-40 arası      (  ) 
                                                               4) 41-50 arası      (  ) 
                                                               5) 51-60 arası      (  ) 
                                                               6) 60 +                 (  ) 
 
 
3.Medeni Durumunuz :                        1) Evli   (  ) 
                                                               2) Bekar  (  ) 
 
 
 
4. İkamet ettiğiniz ilçe:                        1) Çankaya  (  ) 
                                                               2) Yenimahalle  (  ) 
                                                               3) Mamak  (  ) 
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5 .Eğitim Durumunuz:                          1) Okur- yazar             (  ) 
                                                                2) İlköğretim                (  ) 
                                                                3) Lise                          (  ) 
                                                                4) Önlisans/Lisans        (  ) 
                                                                5) Lisansüstü/Doktora  (  )  
 
 
6. Mesleğiniz :                                        1) Öğrenci                          (  ) 
                                                                2) Ev hanımı                       (  ) 
                                                                3) Memur                            (  ) 
                                                                4) İşçi                                  (  ) 
                                                                5) Serbest Meslek (Doktor,Avukat vb)  (  ) 
                                                                6) Sporcu/ sanatçı              (  ) 
                                                                7) Emekli                     (  ) 
                                                                8) Esnaf/tüccar                (  ) 
                                                                9) Diğer.................................................                                   
 
7.Gelir Durumunuz:                           1) 500 TL'den az         (  ) 
                                                              2) 501- 1000 TL arası    (  ) 
                                                              3) 1001-2000 TL arası    (  ) 
                                                              4) 2001-3000 TL arası   (  ) 
                                                              5) 3001-4000 TL arası      (  ) 
                                                              6) 4000 TL +       (  ) 
 
8. Hiç almayı düşünmediğiniz bir ürün yada hizmeti reklamından etkilenerek 
satın aldığınız oldu mu ? 
 
 Evet (  )               Hayır (  ) 
 
 
 
9. Eğer 8.soruya yanıtınız "evet" ise, en çok hangi tür ürün/hizmetleri satın 
almanızda reklamların etkisi oldu? ( Lütfen en fazla 3 madde işaretleyiniz ) 
 
1) Gıda ürünleri                                           (  ) 
2) Giyim/aksesuar                                       (  ) 
3) Teknolojik aletler                                    (  ) 
4) Mobilya/dekorasyon                               (  ) 
5) Otomotiv                                                 (  ) 
6) Kişisel Bakım (parfüm,şampuan vs)       (  ) 
7) Hizmetler ( banka, sigorta, turizm vs )    (  ) 
8) Diğer…………………………………... 
 
 
10. Bir ürün yada hizmeti satın alırken, onu tercih etmenizi sağlayan ürüne 
yönelik  en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? 
 
1) Marka                               (  ) 
2) Kalite                          (  ) 
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3) Reklam                     (  ) 
4) Ambalaj/görünüş                (  ) 
5) Fiyat                        (  ) 
 
11. Sizce bir reklamla ilgili aşağıdakilerden hangisi daha çok etkileyici ve dikkat 
çekicidir?  
 
1) Güldürü öğesi/mizah kullanımı                     (  )  
2) İyi bir senaryo ve/veya sloganın varlığı        (  ) 
3) Müzik yada cıngılının akılda kalıcılığı          (  ) 
4) Cinsellik/pornografi kullanımı                      (  ) 
5) Ünlü kişilerin kullanımı                                (  ) 
6) Diğer………………………………………. 
 
12. Bir reklamın sizde satın alma duygusu uyandırması için içinde nasıl bir 
mesaj olmalıdır? (Lütfen yalnızca bir şık işaretleyiniz) 
 
1)Benzerlerinden daha kaliteli/daha üstün olduğunu iddia etmesi              (  ) 
 
2) Beni korkutması; onu almamam durumunda daha mutsuz/daha sağlıksız 
olacağımdan bahsetmesi    (  ) 
 
3)Bende onu alırsam belli bir toplumsal sınıfa ait olacağım izlenimi yaratması    (  ) 
 
4)Rakiplerine göre fiyatının daha düşük olması (  ) 
 
5)Bende onu alırsam daha mutlu/daha sağlıklı/daha güzel olacağıma inandırması   (  ) 
 
 
13. Bir ürün yada hizmeti satın alırken aşağıdaki psikolojik faktörlerden 
hangisi sizi daha çok etkiler? 
 
1) Geçmişteki o ürün/ hizmetle ilgili  satın alma deneyimlerim                       (  ) 
2) İhtiyaçlarının tatmini; ürünün bir ihtiyacımı gidermesi                                (  ) 
3) O ürün ile ilgili tutum ve inançlarım                                                             (  ) 
4) Ürün/ hizmetin  kişiliğime uygun olması                                                      (  ) 
5) Ürün/ hizmetin yaşam biçimime ve değerlerime uygun olması                    (  ) 
6) Ürünün/ hizmet ile ilgili kurum  imajı ve sunuluş biçimi, ambalajı, üstünde 
kullanılan resimler, renkler gibi algısal faktörler                                               (  ) 
 
14. Bir ürün yada hizmeti satın alırken aşağıdaki sosyo-kültürel faktörlerden 
hangisi sizi daha çok etkiler?  
 
1) Aile                                                                              (  ) 
2) Ait olunan sosyal sınıf                                                 (  ) 
3) Kültür, içinde yaşadığım toplumun kültür yapısı        (  ) 
4) Referans grupları (arkadaşlar, komşular vs)                (  ) 
5)Toplumsal roller                                                            (  ) 
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15. Bir tüketici olarak sizce reklamın en önemli görevi ne olmalıdır? (Lütfen 
yalnızca bir şık işaretleyin ) 
 
1) Bir mal veya hizmeti satın almaya ikna etmek ve satın alınmasını sağlamak   (  ) 
2) Piyasadaki mal ve hizmetlerle ilgili bilgi/ enformasyon vermek                       (  ) 
3) Eğlendirmek                                                                                                       (  ) 
4) Marka imajı yaratmak                                                                                        (  ) 
5) Ekonomiye katkıda bulunmak                                                                           (  ) 
6) Diğer…………………………………………. 
 
16. Sizce reklam aşağıdaki araçlardan hangisi ile yapılırsa daha etkileyici olur ?  
 
1) Televizyon                                                                     (  ) 
2) Radyo                                                                            (  ) 
3) Gazete ve dergi                                                             (  ) 
4) İnternet                                                                               (  ) 
5) Açık hava reklamcılığı (tabela, pankart, billboard)           (  ) 
6) Doğrudan postalama ( katalog, broşür, kitapçık)               (  ) 
 
17. Satın alma aşamasından önce, mal ve hizmetlerle ilgili bilgi edinmede en çok 
kullandığınız bilgi kaynağı hangisidir?  
 
1) Aile ve yakın çevre 
2) Satıcılar ve satış yeri 
3) Arkadaş grubu 
4) Reklamlar 
5) İnternet 
6) Gazete ve dergi  
7) Diğer……………………………………………………… 



 

 

191

191

Aşağıda Verilmiş Olan İfadelere Katılma Derecenizi Belirtiniz. 
 
1: Kesinlikte Katılmıyorum,  2: Katılmıyorum,   3: Kararsızım,  4. Katılıyorum,  
5: Kesinlikte Katılıyorum  
 
 
  

 
1 2 3 4 5

18.   Reklamlar beni ürün ve hizmetleri daha çok satın 
almaya teşvik eder. 

     

19. Reklam, ürünlerin markalaşmasında ve firmanın 
prestijini artırmada etkilidir. 

     

20.    Aynı yada benzer ürünü/ hizmeti satan birkaç rakip 
firma varsa reklamından etkilendiğimin 
ürün/hizmetini satın alırım. 

     

21.    Cinsel öğeleri kullanan reklamlar bende o 
ürünü/hizmeti satın alma isteği uyandırır. 

     

22.    Reklamlarda gördüğüm oyuncu,şarkıcı,politikacı 
gibi ünlü şahsiyetler bende o ürünü/hizmeti satın 
alma isteği uyandırır. 

     

23.     Başarılı hazırlanmış bir reklam,benim hayat/olaylar 
ve ürünler ile ilgili inanç ve tutumlarımı 
değiştirebilir. 

     

24.     Reklamlar gereksiz yere satın almaya,aşırı tüketime 
ve savurganlığa neden olmaktadır. 

     

25.     Reklamların büyük çoğunluğunun yanıltıcı/aldatıcı 
olduğunu düşünüyorum. 

     

26. Reklamlar,toplumun estetik ve kültürel değerlerini 
yıpratır. 
 

     

 
 
 
 
                                                                                               TEŞEKKÜR EDERİM 
 

                                                                                           Nilay Taşyürek
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ÖZET 

   
Günümüzde işletmeler yoğun rekabet koşullarında faaliyetlerine devam 

etmektedir. Ürün ve hizmet çeşidinin çok fazla ve homojen olması, piyasada benzer 

ürünleri üreten birçok işletmenin varlığı, işletmelerin tutundurma faaliyetlerine önem 

vermelerine neden olmaktadır. Reklam, tüketicileri bir ürünü hizmeti, ya da markayı 

satın almaya karar vermeleri için ikna etmeye çalışır, bu sebeple ürün, hizmet ya da 

marka konusunda bilgilendirme yapar ve tüketicilerin onları hatırlamasına yardımcı 

olur. Firmaların ürünlerinin tüketiciler tarafından tercih edilmeleri, kaliteli üretim ve 

doğru fiyatlandırma tekniklerine,  iyi bir firma imajı oluşturmadaki başarılarına ve  

aynı zamanda reklamlarında kullandıkları doğru hedefe yönelik reklam mesaj 

stratejilerine bağlıdır.  

Tüketici satın alma davranışı karmaşıktır; çeşitli faktörlerin etkisi ve 

birbirleriyle etkileşimi sonucunda oluşmaktadır. Tüketici satın alma davranışı 

psikolojik, sosyo-kültürel, demografik ve durumsal faktörlerden etkilenmektedir. Bu 

faktörlerin reklamcı tarafından iyi anlaşılıp analiz edilmesi reklam faaliyetlerinin 

başarısı açısından kaçınılmazdır.  

Bu çalışmada, öncelikle reklam ve tüketici davranışları ile ilgili detaylı 

literatür bilgisi verilmiş ve daha sonra reklamların tüketicilerin satın alma davranışı 

üzerindeki etkisi anket yoluyla ölçülmeye çalışılmıştır. Anketler, Ankara’nın 3  farklı 

ilçesindeki farklı gelir düzeyindeki  399 kişiye uygulanmış ve  anket sonucunda, 

gerekli analizler yapılarak, bazı anlamlı ilişkilerin varlığına ulaşılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Reklam, Tüketici Davranışı, Satın Alma Davranışı  
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ABSTRACT  

   
At the present time, companies are continuing their activities in intensive 

competing conditions. Since the products and services are diversified and 

homogenous, and there’s an existence of  many companies producing the similar 

products, it causes them to give importance to their promotional activities. 

Advertisements attempt to persuade consumers on buying a particular product, 

service or brand. Therefore they provide information about products, services or 

brands and help consumers to recall them. The preference of the products of the 

firms by the consumers depends on their quality production and correct pricing 

techniques, their success on creating a good firm image, and also their correct and 

target market oriented advertisement message strategies.  

Consumer purchasing behavior is complex and is the result of the influence of 

a variety of factors and the interaction between them. Consumer behavior is affected 

by psychological, socio-cultural, demographic and conditional factors. A good 

understanding and analysis of these factors is of key importance for the success of 

the advertisement activities.  

In this study, it has been given detailed literature information about 

advertisement and the consumer behavior and then it has been tried to measure the 

effect of advertisements on consumer purchasing behavior by the application 

of surveys. Surveys have been applied to 399 people from 3 different districts who 

have different income levels in Ankara and as a result of the surveys, some 

significant relations have been found by making necessary analysis.  

Key Words: Advertisement, Consumer Behavior, Purchasing Behavior 

 



 


