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için diğer disiplinleri de anlamak esastır. Bu kitapta psikolojiden, 
ekonomiye birçok farklı disiplinden oluşturulmuş modellerle 
tüketici davranışı konusu ele alınmıştır. 
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ÖNSÖZ 

 

Tüketici davranışı, yapısal olarak sürekli bir değişim 

sürecinde olan kişilerin satın alma ve tüketimle ilgili diğer 

faaliyetlerini içermektedir. Tüketici davranışı alanını 

inceleyebilmek için, antropoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, 

pazarlama araştırması ve ekonomi gibi bir dizi disiplinden 

bulgulara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, tüketici davranışı 

konusunda uzmanlaşmak isteyen bir pazarlamacı için diğer 

disiplinleri de anlamak esastır. Bu kitapta psikolojiden, 

ekonomiye birçok farklı disiplinden oluşturulmuş modellerle 

tüketici davranışı konusu ele alınmıştır.  

 

Kitabın yazım sürecinde desteğini esirgemeyen kıymetli 

eşim Rıza Emre İplikçi’ye katkılarından ötürü sonsuz 

teşekkürler. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Handan Güler İplikçi 
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GİRİŞ 

Pazarlamanın son yıllarda geçirdiği hızlı değişim, ilk 

günden beri çok önemli olan tüketici davranışı konusu ile ilgili 

araştırmaların sayısında önemli bir artışa neden olmaktadır. 

Tüketiciler gün içinde birçok kez karar verme sürecine 

dahil olmaktadır. O gün giyeceği kıyafetin seçiminden akşam 

yemeğinde ne yiyeceğine kadar, hepsi bir karar verme sürecinin 

ardından gelen nihai kararlardır. Tüketici tercihlerinin ve karar 

alma biçimlerinin anlaşılması, pazarlamacıların tüketicinin karar 

verme sürecini etkilemesine yardımcı olmaktadır.  

Pazar ortamındaki etkisi ürünleri geliştirmek kadar önemli 

olan tüketici davranışı pazarlamacıların her daim ilgi odağı olan 

dinamik bir konudur. Stratejik planlar oluşturulurken birçok farklı 

faktörle birlikte göz önünde bulundurulan tüketici davranışı alanla 

ilgili yapılan çalışmalarda da önemli bir araştırma konusu olarak 

yer almaktadır. Tüketici davranışını ve karar verme sürecini 

etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu nedenle tüketici 

davranışını anlamaya yardımcı olan birçok farklı tüketici davranışı 

modeli geliştirilmiştir. Bu kitapta tüketici davranışları ile ilgili klasik 

ve modern davranış modelleri yer almaktadır.  
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Pazarlama Nedir? 

Sosyal bilimin bir parçası olan pazarlama, doğası gereği 

oldukça dinamik ve karmaşıktır. Çeşitli sektörlerde yaşanan 

hızlı değişimler pazarlama kavramında da büyük değişimleri 

beraberinde getirmiştir.  

 

Geleneksel olarak pazarlama, yalnızca mal ve 

hizmetlerin alım satımıyla ilgili olarak tanılanmıştır ancak 

değişen pazar yapısıyla kapsamı genişlemiş ve tüketici 

memnuniyetinden ve müşteri ilişkileri yönetimine kadar bir dizi 

faaliyeti kapsar hale gelmiştir.  

 

Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı 

Pazarlamanın kapsamı, işletmelerin pazarlama teklifi 

tarafından belirlenmektedir. Pazar teklifleri fiziksel mallarla 

sınırlı değildir. Pazar arzı ise mallar, hizmetler, fikirler, kişiler, 

yerler, bilgiler vb. gibi insanların belirli ihtiyaç ve isteklerini 

karşılamak üzere pazara sunulmasıdır. Ayrıca doğası gereği 

somut olmayan ve alıcıların sahip olamayacağı bankacılık, hava 

yolculuğu, otel konaklama, turizm vb. hizmetleri de 

içermektedir.  

 

Literatürdeki pazarlama tanımlarına bakıldığında birçok 

farklı tanım olduğu görülmektedir.  
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“Pazarlama, bireylerin ve kuruluşların ihtiyaç duyduklarını ve 

istediklerini başkalarıyla değer yaratarak ve değiş tokuş ederek elde 

ettikleri sosyal süreçtir.” (Kotler ve Armstrong, 2013). 

 

“Pazarlamanın gizemi, insanın en eski faaliyetlerinden biri 

olması ve buna rağmen işletme disiplinlerinin en yenisi olarak kabul 

edilmesidir.” (Baker, 1976). 

 

Pazarlamanın kapsamı aşağıdaki şekilde gruplandırılarak 

açıklanabilmektedir: 

 

• Ürünler ve Hizmetler: Ürünler ve Hizmet, 

pazarlamanın temel unsurudur. Ürün yoksa pazarlama da 

yoktur. Ürünlerin doğası ve türü, ürün kalitesi ve tasarımı, ürün 

planlama ve geliştirme, markalama, etiketleme, paketleme, 

ticari markalar vb. ile ilgili ürün kararları ile ilgilidir (Swani vd., 

2013) 

 

• Pazarlama Araştırması: Ürünler ve hizmetler 

geleneksel pazarlamada başlangıç noktası olmasına rağmen, 

modern pazarlama, pazarın ve ilgili alanların çeşitli yönlerinin 

analizi ile başlamaktadır. Pazarlama araştırması, müşterilerin 

doğası ve türleri, pazar büyüklüğü, müşteri tutumu, alıcı 

davranışı vb. hakkında bir analiz içermektedir. Müşterilerin ve 
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pazarların derinlemesine analizi, her pazarlamacının başarılı bir 

pazarlamaya sahip olması için bir ön koşuldur (East vd., 2021). 

 

• Dağıtım Kanalı: Malların üreticiden tüketiciye 

geçtiği yol, dağıtım kanalı olarak tanımlanmaktadır. Toptancı, 

perakendeci, işveren vb. gibi bir dizi aracıyı içermektedir. 

Malları hareket ettiren kanallar, malların mülkiyetinin satıcıdan 

alıcıya aktarılmasına yardımcı olmaktadır. 

 

“Dağıtım kanalı, ürün ve hizmetlerin pazarlamasını 

sürdürebilmek için işletme içi departmanlar ve işletme dışı (paydaşlar) 

kuruluşların oluşturduğu bir yapıdır.” (Tek, 1997:519).  

 

Günümüzde dağıtım süreci genellikle lojistik firmaları 

tarafından profesyonel olarak yönetilmektedir.  

 

• Fiziksel Dağıtım: Malların üreticiden tüketiciye 

fiziksel hareketi veya fiziksel dağıtımıdır. Nakliye, depolama, 

envanter kontrolü ve yönetimi, sipariş işleme gibi bir dizi işlemi 

içermektedir (Magee vd., 1985). 

 

• Promosyon: Bir ürün ne kadar iyi olursa olsun, 

uygun şekilde tanıtılmamışsa değeri yoktur. Promosyonun 

temel amacı, pazarı ürün mevcudiyeti hakkında bilgilendirmek 
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ve bunun için bir talep yaratmaktır (Todorova, 2015). Reklam, 

satış promosyonu, kişisel satış, tanıtım, halkla ilişkiler vb. gibi 

farklı promosyon araçları bulunmaktadır. 

 

• Fiyatlandırma: Bu kararlar firma için gelir yaratan 

tek pazarlama unsurudur (Todorova, 2015). Fiyatlandırma, 

fiyatlandırma politikaları ve stratejileri, fiyat belirleme, 

indirimler, komisyonlar vb. ile ilgilidir. 

 

• Topluma Karşı Sorumluluk: İş ve toplum birbiriyle 

ilişkili ve birbirine bağımlıdır. Bir işletme boşlukta var 

olamaz. (Lawrence vd., 2010). En çok ihtiyaç duyduğu girdileri 

toplumdan alır ve bu nedenle topluma karşı bir sorumluluk 

borçludur. Bu sosyal faaliyetler, birimlerin toplumun çıkarlarını 

korumak ve teşvik etmek zorunda olduğu için pazarlamanın bir 

parçasıdır. Sosyal olarak duyarlı olmak için bir pazarlamacı, 

çalışanlara, tüketiciye, hissedarlara vb. karşı sorumluluk 

borçludur.  

 

• Müşterilerden Geri Bildirim: Malların başarılı bir 

şekilde pazarlanması için pazarlamacının müşterilerden gerekli 

geri bildirimi alması esastır. Başarısızlık veya daha az 

memnuniyet nedenlerinin tespit edilebilmesi ve ürünlerde 
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iyileştirmelerin yapılabilmesi için uygun bir geri bildirim 

mekanizması geliştirilmelidir. 

 

• Çevre Analizi: İşin yürütüleceği ortamın analizi, 

herhangi bir kuruluş için ilk adımdır. Çeşitli makro ve mikro 

faktörler, yalnızca bir kuruluş için güçlü, zayıf yönler, fırsatlar 

ve tehditler hakkında bir anlayış geliştirmek için önceden 

incelenmelidir. Bu sadece kurumsal stratejinin 

formülasyonunda değil, aynı zamanda pazarlama stratejisinde 

de yardımcı olacaktır. Çevre analizinin kapsamı; ülke içinde ve 

dışında ekonomik çevre, coğrafi çevre, siyasi ve yasal çevre, 

sosyal ve kültürel çevre, doğal ve teknolojik çevre gibi alt 

başlıkları içermektedir (Yiğit ve Yiğit, 2011: 122). 

 

Tüketici Açısından Pazarlama 

Tüketici açısından pazarlamanın kapsamı 

incelendiğinde müşteri memnuniyetinin temel alındığı 

görülmektedir. Müşteri memnuniyetini etkileyen her şey 

pazarlama kapsamına girmektedir.  

 

Pazarlama faaliyetlerinde birincil taraflar, pazarlamacılar 

ve nihai alıcılar yani tüketicilerdir. Pazarlamacılar, üretim 

merkezleri ve tüketiciler arasındaki köprü görevi 



11 

 

görmektedir. Pazarlama ajansları, talep ve arzı çok akıllıca 

yöneten dinamik ve yetenekli kişileri istihdam etmektedir. 

 

Pazarlama yöneticileri yalnızca satışı kolaylaştırmakla 

kalmayıp, aynı zamanda pazarları oluşturmak için de çaba sarf 

etmektedirler. Pazarlama yöneticileri genellikle farklı talep 

durumlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu tür durumların 

nedenlerini anlamaları, çözümler bulmaları, bir ürün hattının 

devamı veya durdurulması için şema tasarlamaları gibi bir dizi 

talep durumuyla stratejik olarak ilgilenmeleri gerekmektedir 

(Özmen vd., 2013). 

 

Bu talep durumları şunlardır: 

• Tüketicilerin pazara giren tüm ürünleri satın 

aldığı tam talep. 

• Tüketicilerin ilgisiz veya ürün hakkında bilgisiz 

olduğu mevcut olmayan talep. 

• Tüketicilerin bir ürünü sevmediği olumsuz talep. 

• Tüketicilerin öncekinden daha az miktarda satın 

aldığı durumlarda azalan talep. 

• Tüketicilerin arzu edilen sosyal sonuçları olan 

ürünlere yöneldiği sağlıksız talep. 

• Tüketicilerin satın alımlarının mevsimlik olduğu 

yerlerde düzensiz talep. 
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• Tüketicilerin gereğinden fazla ve daha fazlasını 

satın almaya hazır olduğu aşırı talep. 

• Tüketicilerin ihtiyaç duyduğu gizli talep (mevcut 

ürünlerin hiçbiri tarafından karşılanmaz) (Kotler, 1973). 

 

Pazarlama Faaliyetlerindeki Zorunlu 

Değişiklikler 

Tüketicilere davranışına uyum sağlayabilmek açısından 

pazarlama faaliyetlerinde değişiklikleri zorunlu kılan ana güçler 

şunlardır: 

 

• Serbestleşme: Ülkelerin ticaret kısıtlamalarını 

azaltma ya da terk etme hamlesi dünya ticaretinde değişimlere 

yol açmıştır. Bu tür politikalar, mal ve hizmetlerin ülkeler 

arasında kolay hareket etmesine yardımcı olmuştur. Bu durum 

pazarlama faaliyetlerinde değişiklikleri zorunlu kılmıştır (Milner 

ve Kubota, 2005). Serbestleşme politikası tüm ülkelerin ticaret 

hacminin ve değerinin artmasını sağlamıştır. 

 

• Özelleştirme: Özel sektörün ekonomide verimlilik 

ve disiplin sağladığı düşünüldüğünden son zamanlarda 

bankacılık, sigorta, karayolları, enerji, altyapı tesisleri, hava 

yolları, nakliye vb. şirketlerde özelleştirme yoluna gidilmiştir. 

Devletin işletmeler üzerindeki rolü zamanla geri çekilmiş ve 
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yerini belirli kontrol şartlarıyla özel şirketlere bırakmıştır (Kay 

ve Thompson, 1986). 

 

• Küreselleşme: 'Küresel düşün-yerel hareket et' 

mottosu tüm pazarlamacılar arasında yaygın hale 

gelmiştir. Küresel eğilimler bir ulus içindeki durumları 

etkilemektedir. Bu, pazarlamacıların tüketicilerin ihtiyaç ve 

isteklerindeki değişiklikleri dikkate almalarını 

sağlamaktadır. Her ürünü veya hizmeti ülke içinde üretmek 

mümkün olmayabilmektedir, ancak üretimin daha kolay ve 

daha ucuza mal edildiği, kaynak ve işgücü kısıtlaması olmayan 

bir ülkeden getirtmek de mümkündür. (Vignali, 2001) 

 

• Teknolojik Yenilikler: İçinde bulunduğumuz yüzyıl, 

bilgi teknolojisi çağı olarak bilinmektedir. Bugünün bilgisi yarın 

geçersizdir. Pazarlamacılar, hızla değişen moda karşısında, 

tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarıyla başa çıkmalı ve bunları 

faaliyetlerinde de benimsemelidir. Piyasa tarafından en çok 

beklenen üç şey doğruluk, hız ve ekonomidir. Bu unsurlar 

rekabeti de tetiklemektedir. Kişiler veya kurumlar bu 

değişiklikleri dahil ederek pazarda yer almalı ve hizmetlerini 

güncellemeye ve yenilemeye devam etmelidir (Beniger, 2009).  
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• Doğrudan yaklaşım: Teknolojinin benimsenmesi, 

birçok aracı kurumun dağıtım kanallarından uzaklaşmasına ve 

tüketicilerle doğrudan bağlantı kurulmasına olanak 

tanımıştır. Çok eski bir yöntem olan doğrudan postalamaya 

benzer şekilde, online pazarlama yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Son kullanıcılara doğrudan ulaşan ve yükselen 

bir trend yakalayan, Amazon, Trendyol, Hepsiburada ve N11 

gibi online alışveriş siteleri geçmişteki doğrudan postalamanın 

yerini almış bulunmaktadır (Thomas & Housden, 2012).  

 

“Aracısızlaştırma”, mevcut pazarlama sisteminin bir 

parçası haline gelen, farklı türde hizmet sağlayıcıların ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Yeni bir kavram olan “Tıklama 

Pazarlaması” bilgisayarlarda tıklama ile pazarlama faaliyetleri 

(satma ve satın alma aşamalarının her ikisinde de) 

gerçekleştirmenin karşılığı olarak pazarlama literatüründe yer 

bulmuştur (Kapoor vd. 2016).  

 

Günümüz koşullarında insanlar çoğunlukla fiziksel olarak 

bedenlerini zorlamadan zihinsel yetenekleri ile gelir elde 

etmektedir. Bu nedenle modern teknolojilerin benimsenmesi 

hem pazarlama hem de üretim aşamasında oldukça önemlidir.  
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• Toptan ve perakende pazarlamasındaki yapısal 

değişiklik: Toptan kelimesi, toplu olarak satış anlamına 

gelmektedir ve perakende, küçük miktarda mal satmak olarak 

tanımlanabilmektedir. Toptan ve perakende pazarlama, tedarik 

zincirinin önemli bir bölümünü oluşturan iki dağıtım 

düzenlemesidir. Online pazarlamanın gelişmesiyle birlikte 

tüketiciler ürün tedarik eden toptancı firmalarına doğrudan 

ulaşabilmekte ve onlardan perakende olarak alışveriş 

yapabilmektedir (örn. Aliexpress, Banggood). Bu da ürünü 

daha ucuza mal edebilmelerine olanak tanıdığı için pazarda bazı 

tıkanmalara yol açmaktadır (Sa, Y. 2019).  

 

• Bilinçli müşteriler: Teknolojideki gelişmelerle 

birlikte müşteriler de eskisine oranla çok daha bilinçli hareket 

etmektedir. Ürün ve hizmetlerdeki gelişmelerden haberdar ve 

satın alma konusunda da stratejik davranabilen yeni müşteri 

profili pazarlamacıların daha stratejik davranmasını 

gerektirmektedir (Winer, 2001). Pazarlamacılar, müşterilerin 

istediği ürünleri üreten üreticileri araştırmak zorundadır. 

Müşterilerin zihniyeti zamanla değişiklik göstermektedir. 

Günümüz müşterileri çok fazla emek ve kaynak sarf etmeden 

maksimum faydayı sağlamak istemekte ve buna giden yolları 

internet sayesinde kolayca bulabilmektedir.  
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• Şiddetli rekabet: Yerli ve yabancı üreticiler hem 

zorlu rekabetle karşı karşıya kalmış ve hem üretim hem de 

pazarlama faaliyetlerinde standartlarını yükseltmek zorunda 

kalmışlardır (Sa, Y. 2019). Büyük perakendeciler, nihai 

tüketicilere en iyisini sunmak için doğrudan üreticilerle iletişim 

kurarak işbirliği yapmaktadır. 

 

• Müşteri odaklılık: İşletmeker mal ve hizmetleri tam 

olarak müşterilerin gereksinimlerine uygun hale getirmektedir. 

Ürünler, müşterilerin bireysel gereksinimlerini karşılamak için 

farklılaştırılmaktadır.  Müşteriler ayrıca tam olarak ihtiyacını 

karşılayacak ürünü sağlayabilecek üreticilere de kolayca 

ulaşabilmektedir. Bu nedenle, pazarlamacılar, satışların 

maksimize edilebilmesi için müşterilerle etkileşime girmeli, 

kişiselleştirilmiş hizmetler sağlamalıdır (Winer, 2001). 

 

• Birleşme ve Devralmalar: Sanayi sektörü ve hatta 

finans kurumlarındaki birliktelikler, (pazarda tek ve güçlü 

olmak amacıyla büyük çaplı şirketlerin küçük şirketleri 

devralması veya birleşmesi) endüstrilerin faaliyet sınırlarında 

belirsizliğe yol açmıştır (Fold, 2002). Farklı sektörlerde faaliyet 

gösteren güçlü firmalar (Koç Holding, Sabancı Holding vb.) 

küçük çaptaki işletmeler için rekabet sınırlarını zorlamaktadır.  
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Tüketici İstek ve İhtiyaçlarının Belirlenmesi 

Pazarlama süreci, hedeflenen tüketicinin ihtiyaç ve 

isteklerinin belirlenmesiyle başlamaktadır. Pazarlamacı, hizmet 

etmek istediği hedeflenen pazarı belirlemektedir. Mallar, 

tüketici isteklerini karşılamak ve ürünün sağladığı faydalarla 

tüketiciyi tatmin etmek için üretilmektedir. 

 

Pazarlama statik değil dinamiktir, sürekli değişen tüketici 

davranışı ve pazar yapısı karşısında yeni stratejiler geliştirmek 

ve uyum sağlamak zorundadır (Ghingold vd., 1998). Pazarlama 

faaliyetleri yeni tür tüketiciler, kültürel değişim, siyasal 

durumlar, rakipler gibi birçok farklı durumdan etkilenmektedir. 

 

Tüketici, mal veya hizmetleri ancak ihtiyaç ve isteklerini 

karşıladığı takdirde satın alacaktır. Pazarlamacı, bir ürünü 

sunmadan önce, müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve denemek için 

araştırma faaliyetleri yürütür ve ardından bu müşteri 

ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün sunmaya çalışmaktadır. 

 

Ürün olmadan pazarlama da olmaz. Bu nedenle ürün 

planlama ve geliştirme, pazarlama işlevlerinin ayrılmaz bir 

parçasıdır (Dickson ve Ginter, 1987). Ürün planlama ve 

geliştirme, fikir üretme, konsept geliştirme, ürün geliştirme, 

markalaşma, ürünün ambalajlanması ve ticarileştirilmesini 



18 

 

içermektedir.  Bu noktada tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını 

analiz etmekte olan pazarlama uzmanları, araştırma ve 

geliştirme ekibi ile bu aktivitede kilit rol oynamaktadır. 

 

Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını etkileyen en önemli 

unsurlardan biri de fiyatlandırma politikalarıdır. Pazarlama 

taraflar arasındaki değer değişim sürecidir. Pazarlamanın bu 

yönü, fiyatlandırma stratejilerinin işlevine girmektedir. Pazarda 

ayakta kalabilmek ve tüketicileri memnun edebilmek için her 

ürünün stratejik olarak fiyatlandırılması gerekmektedir. Farklı 

fiyatlandırma politikaları bulunmaktadır, her politika, üretim 

maliyeti, rekabet, ürün yaşam döngüsü vb. gibi çeşitli faktörlere 

bağlı bulunmaktadır (Anderson ve Zeithaml, 1984). 

 

Tüketici Davranışı 

Pazarlama, ihtiyaç ve istekleri karşılanacak hedef pazarın 

belirlenmesini, uygun ürünün geliştirilmesini, ürünün 

fiyatlandırılmasını, tutundurulmasını ve dağıtılmasını ve 

tüketicilerin satın alma sonrası davranışlarının belirlenmesini ve 

tüketicinin pazarlama karması stratejilerine tepkisinin 

belirlenmesini içermektedir. 

Tüketicinin satın alma davranışı, bir süreç şeklinde yani 

öncesi ve sonrası birlikte değerlendirilmektedir. Satın alma 



19 

 

öncesi aktivite, bir ihtiyaç veya isteğin artan farkındalığından ve 

onu tatmin edebilecek ürünler ve markalar hakkındaki bilgilerin 

araştırılması ve değerlendirilmesinden oluşabilmektedir. Satın 

alma sonrası faaliyetler, satın alınan ürünün kullanımda 

değerlendirilmesini ve pahalı ve seyrek satın alınan ürünlerin 

satın alınmasına eşlik eden herhangi bir endişenin azaltılmasını 

içermektedir. Bu süreçlerin her biri satın alma ve satın almayı 

tekrarlama davranışları üzerinde etkilidir (Foxall 1987).  

Psikoloji, sosyal psikoloji ve sosyoloji, başlı başına 

önemli bir akademik endüstri haline gelen bu çabada en yaygın 

olarak kullanılan disiplinlerdir. Tüketici davranışı çalışması için 

bir çerçeve geliştirmek amacıyla, tüketici araştırma alanının 

evrimini ve disiplini etkilemiş olan çeşitli düşünce 

paradigmalarını göz önüne alarak başlamak yerinde olacaktır 

(Marsden ve Littler, 1998). Tüketici araştırmalarındaki 

paradigmalar, geniş anlamda, araştırmacıların ne üzerinde 

çalıştıkları ve nasıl çalıştıkları hakkında yaptıkları bir dizi temel 

varsayım olarak sınıflandırılabilmektedir (Kuhn, 1962). 

 

Pazarlama uzmanları, tüketicilerin belirli bir ürün veya 

hizmete nasıl tepki verdiğini incelemekte ve analiz 

etmektedir. Her tüketici doğası gereği farklı ve benzersizdir, bu 

nedenle tüketicilerin davranışlarını anlamak ve buna göre onları 
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tatmin etmek için bireysel olarak olduğu kadar grup içinde de 

çalışılması gerekmektedir. 

 

Tüketici davranışı, pazarlamanın başlıca araştırma 

konuları arasındadır ve insan davranış yapısı ile tüketim 

kavramını birlikte inceleyen bir disiplin olarak 

tanımlanmaktadır (Chandrahas, 2019). Daha açık şekilde 

tanımlamak gerekirse tüketici davranışı, “bireylerin veya 

grupların, ürün, hizmet, bilgi, deneyim gibi unsurları tercih 

etmesi, satın alması, tüketmesi, fayda sağlaması ve sonrasında 

elden çıkarmasıyla alakalı süreci irdeleyen bir çalışma alanı” 

olarak tanımlanabilmektedir (Solomon, 1999: 5). 

 

Pazarlamanın temel amaçlarından biri tüketici 

memnuniyetidir. Bir tüketici, ihtiyaçları karşılandığında tatmin 

olur fakat bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik birçok rakip 

bulunmaktadır. Tüketici memnuniyetini sağlamak rakiplerin 

bir adım önüne geçilmesini sağlayarak işletmenin doğru yönde 

ilerlemesine olanak tanımaktadır. Bu nedenle tüketici 

davranışlarının analizi, pazarlamanın önemli bir parçasıdır. 

Tüketicinin ürünü satın almadan önceki ve satın alma sonrası 

davranışları da karar verme sürecinin analiz edilmesi oldukça 

önemlidir. Mevcut müşterinin davranışının yanı sıra potansiyel 

tüketicilerin davranışları da analiz edilmelidir. Bu, pazar 
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bölümlendirmesine, ürün konumlandırmasına ve farklı 

pazarlama stratejilerinin çerçevelenmesine yardımcı olur.  

 

Tüketici davranışlarını, analiz edebilmek 

tanımlayabilmek ve ön görebilmek amacıyla birçok farklı 

davranış modeli geliştirilmiştir. Pazarlama stratejileri tüketici 

davranış modellerini temel alarak yapılandırılmaktadır.  
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TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ 

İnsanlar motivasyonları ve yaşam tarzlarına göre belirli 

davranış kalıpları içerisindedir. Yaşam tarzı, karmaşık tüketici 

davranışlarını açıklamak için yaygın olarak kullanılan bir 

kelimedir. Yaşam tarzı, insanları üç şeye dayalı olarak gruplara 

ayırmaktadır. Bunlar; görüşler, tutumlar ve faaliyet 

lerdir. Yaşam tarzı, tüketici gruplarının zaman ve para harcama 

yolları anlamına gelmektedir. Motivasyon ise tüketiciyi 

ihtiyaçlarını karşılamaya iten içsel bir durumdur. Motivasyon, 

davranışı harekete geçiren enerji verici güçtür (Kleinginna ve 

Kleinginna, 1981). Bir ihtiyaç olduğu anlaşıldığında, tüketiciyi 

bu ihtiyacı azaltma veya ihtiyacı ortadan kaldırma hedefine 

yönlendiren bir gerilim durumu ortaya çıkmaktadır. 

 

Walters’a göre “Tüketici, kişisel veya hane halkı ihtiyaçlarını, 

isteklerini veya arzularını karşılamak için pazarlama kurumları 

tarafından satışa sunulan mal ve hizmetleri satın alan, satın alma 

kapasitesine sahip olan bir bireydir.” (1974: 4). Bu tanımdan yola 

çıkarak, bir kişiye yönlendirme söz konusudur ve tüketici 

davranışı, insan davranışının bir alt kümesini temsil ettiğinden, 

önce insan davranışına odaklanılmalıdır.  

 

İnsan davranışı, insanların her düşüncesini, hissini veya 

eylemini içermektedir. Bu, günlük düşünce ve eylemlerin, 



24 

 

güdülerin, tutum ve kararların insan davranışı adı altında 

sınıflandırıldığı anlamına gelmektedir. Belch ve Belch tüketici 

davranışının insanların satın alma sürecindeki davranışlarının 

analiz edilmesi olarak tanımlandığını belirterek, insan davranışı 

ile tüketici davranışı arasında ilişki kurmaktadır (1990: 91). 

 

Pazarlama uzmanları, insan davranışını tanımladıktan ve 

tüketici davranışının insan davranışına dayandığını kabul 

ettikten sonra stratejilerini geliştirirken davranış modellerini 

temel almanın önemini kavramışlardır (Walters, 1974: 6). 

 

Tüketici davranış modelleri klasik (açıklayıcı) davranış 

modelleri ve modern (tanımlayıcı) davranış modelleridir olmak 

üzere iki ayrı grupta incelenmektedir (Barış & Odabaşı, 2011).  
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KLASİK (AÇIKLAYICI) DAVRANIŞ 

MODELLERİ 

Klasik davranış modelleri temel olarak tüketici 

davranışlarını açıklamak üzere oluşturulmamıştır. Bu açıdan ele 

alındığında açıklayıcı davranış modelleri psikolojiye 

dayanmaktadır ve insan davranışlarını anlamaya çalışır. İnsan 

davranışları tüketici davranışlarının temelini oluşturduğu için 

bu modeller tüketici davranışlarını açıklamak üzere de 

kullanılmıştır. 

 

Klasik (açıklayıcı) davranış modelleri, tüketici 

davranışlarını güdüler çerçevesinde ele almaktadır. Bu model, 

bir ürün veya hizmetin bir çok farklı seçenek arasından nasıl 

tercih edildiğini güdüler aracılığı ile açıklamaktadır (Güvendir, 

2019: 61).  

 

Bir diğer adı açıklayıcı modeller olan klasik modeller; 

ekonomik unsurları temel alan Marshall’ın Ekonomik Modeli, 

psikolojik unsurları temel alan Psikanalitik (Freudian) Model, 

öğrenmeyi ve koşullanmayı temel alan Pavlovian Model ve 

sosyal psikolojiyi temel alan Veblenian Model şeklinde 

sıralanmaktadır (İslamoğlu ve Altunışık, 2017: 24).  
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PSİKANALİTİK (FREUDIAN) MODEL 

İlk olarak 19. yüzyılın sonlarında ünlü bilim adamı 

Sigmund Freud tarafından sunulmuştur. Bu nedenle Freudian 

Model olarak da tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, daha 

sonraki yıllarda, teoride bazı düzeltmeler yapılmıştır.  

 

Psikanalitik model, insan davranışına bir açıklama 

getirmeyi amaçlamaktadır ve bunu yaparken, insanların 

görünmeyen ve rasyonel zihin ve bilinç tarafından kontrol 

edilen bileşenler (güdüler) tarafından motive olma eğiliminde 

olduğunu öne sürmektedir (Friedlander, 2013). 

 

Sigmund Freud tarafından geliştirilen bu davranış 

teorisi, bir insanın davranışını arzular, dürtüler ve diğer 

bilinçaltı faktörler açısından inceleyerek anlamlandırmaktadır. 

 

Resim 1. Sigmund Freud (Wikipedi, 2022) 
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Bu modele göre id, ego ve süper-ego gibi bileşenler 

insan motivasyonunu etkiler. 'İd' insan zihninin biyolojik veya 

içgüdüsel arzuların hemen yerine getirilmesini arayan ilkel 

kısmı iken, süper ego insan davranışına sosyal, etik ve ahlaki 

kısıtlamalar getirmeyi amaçlamaktadır. Ego ise bir faaliyeti 

gerçekleştirirken 'id' ve 'süper-ego' arasındaki dengeyi 

göstermeyi amaçlayan rasyonel ve bilinçli insan zihnidir. 

 

 

Resim 2. İd, Ego ve Süperego Buz Dağı Benzetmesi  

(Wikipedi, 2022) 

 

Böylece, 'id' zorlandığında, birey bir arzuyu 

gerçekleştirmek için mümkün olan tüm araçlardan 



28 

 

yararlanacaktır. Ancak 'süper-ego' egemen olduğunda, birey 

sosyal, ahlaki veya etik olarak karalamak yerine arzusunu 

gerçekleştirme dürtüsünü bırakmayı tercih edecektir. Öte 

yandan, ego tarafından yönlendirilen bir zihin, taviz vermeden 

veya herhangi bir etik olmayan uygulamaya girmeden arzuyu 

gerçekleştirmenin alternatif bir yolunu bularak id ve süper-ego 

arasında tek tip bir denge kurmaya çalışacaktır (Fonagy, 2010).  

 

Bu kuramı kitle iletişimi ve pazarlamaya uygulayan ve 

Freud’un yeğeni olan Edward Bernays (1928), motivasyonları 

bilinçaltı tarafından tetiklendiğinden dolayı tüketicilerin bile 

satın alma motivasyonlarını tam olarak açıklayamadıklarını 

belirtmektedir.  

 

 

Resim 3. Edward_Bernays (Wikipedia, 2022) 
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Bernays’ın (1923, 1928) bu teorisinde tüketici 

kararlarının sadece gelirleri, yaşları, ülkeleri vb. değil, 

duygularından, arzularından, hislerinden, özlemlerinden, 

korkularından vb. büyük ölçüde etkilendiğini öne sürmektedir. 

 

Hedonist İlke 

Freud, insanın doğası gereği hedonist olduğunu 

açıklamaktadır. Birey, davranışları nihai amaca ulaşmak üzere 

davranışları sürekli düzenleme eğilimindedir. Bireyin 

motivasyonu doyuma yöneliktir ve diğer teorilerde mutlulukla 

eşittir. Yapıya göre ihtiyaçlar id tarafından kontrol edilir ve 

teşvik edilir. Birey dürtü nesnesinin varlığını veya yokluğunu 

algılasa da davranış kalıbının sonu memnuniyet veya 

mutluluktur. 

 

Kişiyi motive eden itici güçlerden en önemlisi id ’dir. İd 

aynı zamanda kişiliğin, en derin ve bilinçaltında saklanma 

eğiliminde olan kısmıdır (Arminjon, 2011).  

 

Freud teorisinde, haz ilkesi, ihtiyaçların, isteklerin veya 

dürtülerin anında tatminini arayan kişiliğin motive edici 

gücüdür. Farklı şekilde ifade etmek gerekirse hedonist ilke, 

açlık, susuzluk, öfke cinsellik gibi temel dürtülerimizi 

olabildiğince hızlı yerine getirmeye çalışır.  Bu dürtüler karşılık 
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bulamazsa birey endişelenmekte ve gerilmektedir (Moccia vd. 

2018). 

 

Bu motive edici gücün bir diğer adı da haz ilkesidir. Haz 

ilkesi, davranışları güçlü bir şekilde yönlendirir. Bu ilke 

ihtiyaçların anında tatmin edilmesini istese de her ihtiyaç 

anında giderilemeyebilir. Örneğin, aç bir insan hemen yiyeceğe 

ulaşamayabilir (Van de Vijver vd. 2017). İhtiyacını karşılamakta 

zorlanan insan normal zamanda yapmayacağı hatalı 

davranışlarda bulunabilir (hırsızlık, gasp vb.).  

 

Bebeklik çağında davranışların büyük bir bölümünü id 

kontrol etmektedir. Çocuklar yemek, su vb. çeşitli istekleri 

karşısında dürtülerine göre hareket etmektedir. Haz ilkesi, 

kimliğin hayatta kalmasını sağlamaya yardımcı olmak için bu 

temel ihtiyaçları yerine getirmesine rehberlik etmektedir.  

 

Sigmund Freud, küçük yaştaki çocukların genellikle 

ihtiyaçlarını mümkün olduğunca hızlı karşılamak istediklerini 

ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere sergiledikleri davranışın kabul 

edilebilir olup olmadığı konusunda çok az veya hiç 

düşünmediklerini gözlemlemiştir. Bu durum, çocukken olağan 

olarak kabul edilse de yaşlandıkça çocuksu davranışlarımız 

kabul edilemez hale gelmektedir. 
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Kişiliğin bir diğer önemli parçası da egodur. Kişinin 

egosu ne kadar gelişmişse kimliğin taleplerini o derece kolay 

kontrol edebilmektedir. 

 

Gerçeklik İlkesi 

Ego gerçeklikle ilgilenmektedir. Kimliğin ihtiyaçlarının 

karşılanmasını sağlamaya yardımcı olmaktadır. Freud'un 

gerçeklik ilkesi temelde egonun nasıl işlev gösterdiğini 

anlatmaktadır.  Gerçeklik ilkesi, haz ilkesinin kontrolsüz 

dürtülerini baskılayan güçtür. Rasyonel olmayan ihtiyaçlarımız 

için arzu duymamızı engellemeye yardımcı olmaktadır. 

 

Gerçeklik ilkesi, dürtüler için anında tatmin aramak 

yerine, egoyu devreye sokarak ihtiyaçların yasal ve sosyal 

yaşama uygun yollardan giderilmesi için davranışları 

yönlendirmektedir (Cieri ve Esposito, 2019). 

 

Gerçeklik ilkesini açıklayabilmek için çocuklar ve 

yetişkinler arasındaki davranış farklılıkları iyi bir örnektir. Çok 

küçük bir çocuk acıktığında bir başkasının elinden bir yiyecek 

alarak, onu yiyebilir. Haz ilkesi, bireyin, acil ihtiyaçlarını 

karşılamanın en hızlı yolunu bulmak için çaba gösterdiğini 

belirtmektedir (Freud, 2015). Ego geliştiği zaman, gerçeklik 

ilkesi ihtiyaçları karşılamanın daha makul ve toplumsal yaşama 
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uygun ve gerçekçi yollarını keşfetmeye yönlendirecektir. Çocuk 

bir başkasının yiyeceğini elinden almaktansa, “bana yiyecek bir 

şeyler verir misiniz?” diye sormayı tercih edecektir. Benzer bir 

örnekle, bir toplantının ortasında susadığını hisseden bir 

çalışana, haz ilkesi patronun su şişesini alma dürtüsünü 

körüklerken, gerçeklik ilkesi susuzluğunu gidermek için daha 

uygun bir zamanı beklemeyi önermektedir. Su içebilmek için 

toplantı bitene kadar beklemek ya da susadığını söyleyerek 

talep etmek toplumsal hayatta kabul görecek davranış 

kalıplarıyla ihtiyacını gidermesine olanak tanıyacaktır (Freud, 

2015).   

 

Eylemleri motive etme konusunda haz ilkesi önemli bir 

görev üstlenmektedir. Buna karşın gerçeklik ilkesi, ihtiyaçların 

güvenli ve toplumsal normlara uygun yollarla yerine 

getirilmesine olanak tanımaktadır (Giacolini ve Sabatello, 

2019). 

 

Psikanalitik Kuramın Bileşenleri 

Psikanalitik kuramın aslında cinsiyet, güvenlik duygusu, 

aidiyet ve benzeri psikolojik ihtiyaçların egemen olduğu 

bilinçdışı insan zihnine yönelik bir araştırma olduğu 

söylenebilmektedir. Bu psikanalitik teori, tüketici davranışını 

deşifre etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu teoriye 
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göre, kişiliğin, satın alma davranışı üzerinde oldukça büyük bir 

rolü bulunaktadır. Böylece, teorinin belirli bileşenleri olan 'id', 

'süper ego' ve 'ego', baskınlıklarına göre satın alma davranışına 

etki etmektedir (Chatzidakis, 2015). 
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ALFRED MARSHALL’IN EKONOMİK 

MODELİ 

 

Alfred Marshall, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın 

başlarında en etkili ekonomistlerden biridir. Ekonominin 

İlkeleri adlı kitabı 1890'da yayınlanmıştır ve kısa sürede 

İngiltere'de önemli bir ekonomik ve matematiksel ders kitabı 

haline gelmiştir. Bugün hala dünya çapında okutulmaktadır. 

(Britannica, 1998). 

  

 

Resim 4. Alfred Marshall (A-ZQuotes.com) 
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Marshall, iktisatta neoklasik düşünce ekolünün öncüsü 

olarak görülmektedir. Neoklasik iktisatçılar, belirli bir pazarda 

aracıların, tüketicilerin ve üreticilerin kıt kaynakların işlevini 

nasıl en üst düzeye çıkardığıyla ilgili çalışmalar yürütmüştür 

(Policominics, 2012).  

 

Neoklasik teori, ek bir birimin marjinal maliyeti 

(tüketiciye sunulan fiyat) daha yüksek olduğunda tüketicilerin 

daha az yiyeceğini ileri sürmektedir. Müşteriler açık büfe 

konseptli bir restoranda aşırı yeme eğiliminde olacaklardır, 

çünkü yemeğin giriş fiyatı ne olursa olsun ek yiyeceğin marjinal 

maliyeti sıfırdır. “Yiyebildiğiniz kadar” konsepti ile pizza yiyen 

tüketicilere yönelik yapılan araştırmalarda, yemeğin fiyatı ne 

kadar yüksekse, o kadar fazla pizza tükettikleri sonucuna 

varılmıştır (Just ve Wansink, 2011). 

 

Marshall'ın arz ve talep arasındaki ilişkiyi dile getirmesi, 

neoklasik iktisat temellerinin merkezinde yer almıştır ve 

kavramları bugün birçok ekonomik teoride varlığını 

sürdürmektedir. 

 

Alfred Marshall başlangıçta bir matematikçi olarak 

kariyerine başlamıştır ancak ekonomik ilkelerin herkesin geçimi 

için hayati önem taşıdığını ve bunun genel nüfus tarafından 
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anlaşılmasının önemli olduğunu görerek çalışmalarını bu yönde 

ilerletmiştir (Groenewegen, 1995). 

 

Marshall, insanların karar verme alışkanlıklarını daha iyi 

anlayabilmek için ekonomiyi sıradan olaylarla açıklamaya 

çalışmıştır. İktisadın İlkeleri adlı kitabında, soyut teorilerini 

temellendirmek için her zaman ekonomik ilkeleri gerçek 

hayattan örneklerle denemeye ve eşleştirmeye özen 

göstermiştir. İnsanların ekonominin günlük alışkanlıklarına 

nasıl etki ettiğinin farkında olmaları gerektiğini savunmuştur 

(Blaug, 1992). 

 

Alfred Marshall birçok farklı alanda çalışmalar 

yürütmüştür. Literatüre en önemli katkıları ekonomi alanında 

olmasına rağmen, matematik, felsefe ve etik ve metafizik gibi 

farklı bilim dallarında da kendini geliştirmiştir (Blaug, 1992).   

 

Marshall özellikle mikroekonomi ile ilgilenmiştir. 

Uygulamalı bilimler için çok önemli bir konu olan, bireylerin 

karar verme şekillerini incelemiştir. Aynı zamanda öğretmenlik 

de yapan Marshall, birçok farklı alanda edindiği derinlemesine 

bilgileri öğrencileri ile de paylaşmış ve bilimin gelişmesine de 

katkıda bulunmuştur. Marshall her insanın ekonomi bilmesinin 

gerekliliğini vurgulamıştır çünkü insanların kendi çıkarını, en 
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azından çocuklarının çıkarlarını koruması gerektiğine 

inanmıştır. (Macgregor, 1943). Ekonomiye en önemli katkıları 

olan arz ve talep ve tüketici fazlalığı konuları hakkındaki 

tartışmalara zamanı da dahil etmiştir. 

 

Marshall (1890) aşağıdaki sözüyle insanların rasyonel 

ekonomik ilkelerden nasıl türetildiğini açıklamaktadır. 

 

“Ekonomi yasaları, basit ve kesin yerçekimi yasasıyla değil, gelgit 

yasalarıyla karşılaştırılmalıdır. Çünkü insan davranışları o kadar çeşitli 

ve belirsizdir ki, bir insan davranışı biliminde yapabileceğimiz en iyi 

“eğilim saptamasının” dahi hatalı olması gerekir.”  

Alfred Marshall, Principles of Economics 

 

Neoklasik Düşünce ve Davranış Biliminin 

Kuruluşu 

Marshall çalışmalarında önce klasik ekonomiye 

odaklanmış ve daha sonra piyasayı bir bütün olarak (bir ulusun 

zenginliği aracılığıyla) inceleyen makroekonomi ile ilgilenmiştir. 

Klasik ekonomi konusunda yaptığı araştırmalar neticesinde 

(insanların rasyonel tüketiciler olduğunu varsaydığı için) bir 

ürünün fiyatını belirlemede üretim maliyetlerinin en önemli 

faktör olarak ele alınması gerekliliğini vurgulamıştır (Gootzeit, 

1994). 
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Alternatif olarak, neoklasik yaklaşım, ürünün tüketiciler 

tarafından algılanan değerinin pazar fiyatını belirlediğini 

düşünmüştür. Satın alma kararlarında, bir ürünün faydasının, 

üretmenin maliyetinden daha önemli olduğunu ve insanların 

ondan daha fazla fayda elde edeceklerine inandıkları takdirde 

üretim maliyetinden daha yüksek bir fiyata satın alacaklarını 

varsaymıştır. Üretim maliyeti ile gerçek piyasa fiyatı arasındaki 

fark, neoklasik iktisatçılar için ekonomik artık olarak 

adlandırılmıştır (Martins, 2013). Neoklasik düşünce, insanların 

rasyonel mantıktan sapan kararlar alma biçimlerini ele almıştır; 

başka bir deyişle, matematikten çok davranış bilimine 

yöneliktir. 

 

Fiyatı etkileyen birden fazla faktör olduğunu dile getiren 

Marshall ayrıca farklı ekonomik düşünce ekollerinin farklı 

dönemleri açıklamak için faydalı olabileceğini de belirtmiştir. 

Örneğin, algılanan faydanın kısa vadede fiyat üzerinde daha 

büyük bir etkisi olurken uzun vadede üretim maliyetinin fiyat 

üzerindeki etkisinin daha büyük olduğunu savunmuştur 

(Nagin, 1998). 

 

Marshall, tüketicilerin her zaman tamamen rasyonel 

olmadığı ve inançlarından etkilenebileceği gerçeğiyle 

matematiksel bir sistem ile davranış bilimlerini eşleştirmiştir 
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(Pachauri, 2001). Ekonominin İlkeleri adlı kitabı daha sonra 

İngiliz neoklasizmini dünyanın geri kalanına da ileten bir 

rehber olmuştur.  

 

Arz ve Talep 

Alfred Marshall maliyet üretimi ve tüketici faydasının 

etkilerini bir araya getirmeye çalışmıştır. Arz ve talep grafiği, bir 

malın piyasa fiyatının ve bir malın çıktısının hem arz hem de 

talebe bağlı olduğunu göstermiştir. (Bkz. Şekil) 

Şekil 1. Arz – Talep Grafiği 

 

Marshall, arz ve talebin bir makasın iki bıçağı gibi 

birbirinden ayrılamaz olduğunu ile sürmüştür. 

 

“Bir kâğıdı kesen şeyin bir makasın üst veya alt bıçağı olup 

olmadığını, (yani ekonomik açıdan değerin fayda veya üretim maliyeti 

tarafından yönetilip yönetilmediğini) makul bir şekilde tartışabiliriz. Bir 
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bıçak sabit tutulduğunda ve kesme işlemi diğer bıçağı hareket ettirerek 

yapıldığında, kesme işleminin ikinci bıçak tarafından yapıldığını 

söyleyebiliriz; ancak bu ifade kesinlikle doğru değildir.” (Shailesh, 

2016). 

 

Bunun anlamı, farklı zaman dilimlerinde arz veya talebin 

sabit bıçak olabileceğidir. Bu bağlamda, piyasa fiyatının belirli 

bir dönemde hüküm süren fiyat olduğu ancak sonsuza kadar 

geçerli olmadığı anlamı çıkarılabilmektedir. Marshall, bir 

ürünün piyasaya sürüldüğü zaman çizelgesine bağlı olarak arz 

ve talebin farklı şekillerde değişeceğini, yani fiyatın ikisinden de 

etkilenebileceğini savunmuştur. 

 

Alfred Marshall'ın arz ve talep eğrileri anlayışı, piyasa 

fiyatının ekonomik anlayışında devrim yaratmıştır ve bu 

grafikler bugün hala piyasadaki değişimleri hesaplamak ve 

tahmin etmek için kullanılmaktadır. 

 

Tüketici Rantı (Fazlası, Artığı) 

Alfred Marshall'ın ekonomi alanına yaptığı bir diğer 

önemli katkı, tüketici rantı olarak adlandırdığı bir kavramdır. 

Bu kavramı, “Ekonominin İlkeleri” adlı kitabında, “Tüketicinin 

bir mal veya hizmet için ödediği bedelin üzerine tatmin olmadan gitmek 

yerine daha fazla ödemeye razı olup daha fazla tatmin olması neticesinde 
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ortaya çıkan fiyatın farkının ekonomik ölçüsüdür" şeklinde 

tanımlamıştır (Shailesh, 2016). 

 

Tüketicinin bir ürün veya hizmet için ödemeyi kabul 

edeceği tutar, o ürün veya hizmet sayesinde sahip olacağı fayda 

ile doğru orantılıdır. Tüketicinin ödemeye istekli olduğu 

meblağ arttıkça, sahip olacağı fayda da artacaktır. Bu nedenle, 

bir ürün veya hizmetin marjinal faydası, tüketicinin fiyat algısını 

da etkilemektedir. 

 

“Tüketici fazlası (artığı), tüketicilerin bir malın herhangi bir 

miktarı için yapmaya razı oldukları ödeme ile gerçekte yaptıkları ödeme 

arasındaki fark olarak tanımlanabilmektedir” (Colell vd. 2004). 

 

Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse, yeni bir 

ayakkabı almak isteyen bir kişi ayakkabıdan elde edeceği artı 

değer (kalite, prestij) için 600 TL’ye kadar bütçe ayırmış olsun. 

Bu durumda ayakkabının gerçek piyasa fiyatı 400 TL ise 

tüketici fazlası 200 TL’dir. Maliyet ile tüketici algısının marka 

değeri üzerindeki etkisi tüketici fazlalığını (artığını) doğrudan 

etkilemektedir. Bu nedenle işletmeler ürünleri kadar marka 

değerini geliştirmeyi de önemsemekte ve buna yönelik stratejik 

hamlelerde bulunmaktadırlar. Marka değeri zaman zaman 

ürünün gerçek değerinin önüne geçebilmektedir.  
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Şekil 2. Tüketici Artığı Grafiği 

 

Bugün, bu nispeten anlaşılmış bir kavram gibi görünse 

de Marshall'ın zamanında ekonomik modeller farklı insanların 

farklı inançlarını, tercihlerini ve bütçelerini gerektiği gibi hesaba 

katmamıştır (Lazear, 2000). Bunun yerine, tüm tüketicilerin 

aynı şekilde davranacağına inanmışlardır.  

 

Pek çok bilişsel önyargının da gösterdiği gibi, ekonomik 

modeller çoğu zaman dünyanın işleyişini açıklamakta yetersiz 

kalmaktadır.  
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PAVLOV MODELİ 

Teori, 1980'lerde Rus psikolog Ivan Pavlov tarafından 

öne sürülmüştür. Bu teorinin odak noktası, bir uyaranı koşullu 

bir yanıtla ilişkilendirmektir. 

 

Resim 5. Ivan Pavlov (1849-1936). (Wikipedi, 2022) 

 

Pavlov, koşullu öğrenme teorisini kurmak için, bir 

köpeğin üzerinde deney yapmıştır. Pavlov ünlü deneyinde bir 

zil çalmış ve ardından bir köpeğe yemek vermiştir. Bu 

eşleşmeyi birkaç kez tekrarladıktan sonra, köpek sonunda zili 

yemek için bir sinyal olarak kabul etmiş ve ödül beklentisiyle 

salya akıtmaya başlamıştır. Deney sırasında Pavlov, köpeğin 

kendisine yiyecek getiren kişiyi gördüğünde de salya akıttığını 
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keşfetmiştir. Böylece yiyecek burada uyarıcı olmuştur ve 

köpeğin salyası bu uyarıcıya (zile) koşullu olarak verilen tepkidir 

(Moore, 2011).  

 

 

Resim 6. Pavlov’un Köpeği Şartlanma Süreci 

Kaynak:(www.kgntskn.medium.com) 

• Birinci resimde köpek maması ve köpek gösteriliyor 

(köpeğin salyaları akıyor).  

• İkinci resimde köpek çalan bir zille tanıştırılıyor (köpekten 

yanıt yok).  

• Üçüncü resimde çalan zil, köpeğin mamasıyla eşleştiriliyor 

(köpek salyaları yeniden salgılanıyor).  

• Dördüncü resimde köpek, zili her duyduğunda salya 

salgılamaya şartlanıyor. 
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Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi, Pavlov'un 

deneyindeki köpek maması koşulsuz uyarıcı olarak 

adlandırılmaktadır çünkü koşulsuz bir tepki ortaya 

çıkarmaktadır. Yani, herhangi bir “eğitim” ya da “öğretme” 

olmaksızın, uyarıcı doğal ya da içgüdüsel bir tepki üretmektedir 

(Pavlov, 2010). Bahsi geçen deneyde de yiyecek otomatik 

olarak köpeğin salya salgılamasına neden olmaktadır. Koşulsuz 

uyaranların diğer örnekleri arasında bizi ürküten yüksek sesler 

veya keyif veren sıcak bir duş sayılabilmektedir (Tomkins, 

1984). Öte yandan, koşullu uyarıcı, koşullu bir tepki 

üretmektedir. Koşullu uyarıcı, önemi olan bir şeyle 

eşleştirilinceye kadar organizma için hiçbir önemi olmayan bir 

sinyaldir. Örneğin Pavlov'un deneyinde zil, koşullu uyarıcıdır. 

Köpek zili yiyeceğin varlığı ile ilişkilendirmeyi öğrenmeden 

önce, zili duymak köpek için hiçbir şey ifade etmemektedir. 

Bununla birlikte, yemeğin sunumu ile zilin birden fazla 

eşleşmesinden sonra, köpek zilin sesiyle salya akıtmaya 

başlamaktadır (Mergel, 1998). Zil sesine yanıt olarak salya 

akması, koşullu yanıttır. Kafa karıştırıcı olabilse de koşullu yanıt 

neredeyse her zaman koşulsuz yanıtla aynıdır. Bununla birlikte, 

koşullu tepki olarak adlandırılır, çünkü koşullu uyaranla 

(örneğin zil) eşleştirilmiştir (Akpan, 2020). 
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Bu konu ile alakalı olarak, bir fast food restoranının 

logosunu gördüğünüzde açlık duygusu hissetmek örnek olarak 

gösterilebilmektedir. Normalde tükürük salgısını üreten şey 

yemeğin fiili olarak tüketilmesi iken, sadece restoranın 

logosunu görmek de tükürük salgılamanıza neden 

olabilmektedir. 

 

Aynı öğrenme sürecinin, örneğin insanların kullandıkları 

bir nesneyi, onu kullandıkları ortamla (veya çevreyle) 

ilişkilendirdiğinde de devreye girdiği görülmektedir. İnsanlar 

bir uyarıcıyı (örneğin, plaj havlusu gibi bir tatil sembolünü) 

duygusal bir olayla (balayı gibi) ilişkilendirdiklerinde veya belirli 

bir fast food türünün kokusunu gıda zehirlenmesi ile 

ilişkilendirdiklerinde de benzer davranışlar göstermektedir. 

Pavlov Teorisi bu nedenle tüketici davranışını açıklamakta da 

kullanılmaktadır (Pachauri, 2001).  

 

 Pavlov teorisi pazarlama stratejilerine uygulandığında, 

pazarlamacılar tüketicilerin satın alma ve sadakatini etkilemek 

için belirli bir marka imajını ve temaları bir uyarıcı olarak 

kullanabilmektedir (Shankar ve diğerleri, 2010). 

 

Aslında Pavlov'un çalışması, bazı insanların neden 

kalabalık bir otobüse bakarken bile endişelendiğini, sabah 
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alarmının sesinden neden bu kadar nefret edildiğini dahi 

açıklamaya yardımcı olmuştur. Klasik (veya Pavlovian) 

koşullandırma çevremizdeki dünya hakkında öğrenmemizin 

temel yollarından biridir. Ancak bu sadece bir öğrenme 

teorisinden çok daha fazlasıdır. Klasik koşullanma aynı 

zamanda bir kimlik teorisi olduğu da ileri sürülmektedir 

(Cornwell vd. 2005). Örneğin, otomobil markası “Volvo”, 

adını yıllardır “güvenlik” kavramıyla başarıyla eşleştirerek 

tüketicilere Volvo'nun yollardaki en güvenli otomobilleri 

üreten marka olduğu duygusunu yaratmaktadır. Bireyler de 

kendilerini seçtikleri ürünler, takip ettikleri ünlüler ve hatta oy 

verdikleri partilerle eşleştirmektedir. Bu süreç bir köpeğe salya 

akıtan süreçle aynı şekilde işlemektedir. 

 

Klasik Koşullanma ve Tüketici 

Klasik koşullanma uzun zamandır pazarlama ve 

reklamcılıkta etkili bir araç olmuştur ve olmaya da devam 

etmektedir (Hawkins vd., 1992). Genel fikir, reklama maruz 

kalan kişide keyif yaratacak şekilde olumlu özelliklere sahip bir 

reklam oluşturmaktır. Keyifli reklam, koşulsuz uyarıcı olarak 

hizmet eder ve keyif, koşulsuz tepkidir. Reklamı yapılan ürün 

reklamda bahsedildiği için koşulsuz uyarıcı ile ilişkilendirilir ve 

ardından koşullu uyarıcı olur (Stuart vd. 1987). Sonunda, her 

şey yolunda gittiyse, ürünü çevrimiçi veya mağazada görmek, 



48 

 

alıcıda olumlu bir tepki yaratacak ve ürünü satın alma 

olasılıklarını artıracaktır. 

 

Benzer bir strateji, takımlara veya etkinliklere sponsor 

olan şirketler tarafından da kullanılmaktadır. Örneğin, insanlar 

bir üniversite basketbol takımının basketbol oynamasını 

izlemekten hoşlanıyorsa ve bu takım Red Bull gibi bir marka 

tarafından destekleniyorsa, insanlar bir kutu Red Bull'u 

gördüklerinde olumlu duygular hissedebilmektedir. Markaların 

her daim başarılı ve sevilen kişilere/takımlara sponsor olmak 

istemesi tüketicinin kendini bu kişilerle eşleştirmek 

istemesinden kaynaklanmaktadır. 

 

Reklamcılar, keyifli müzik, sevimli bebekler, çekici 

modeller ve komik sözcüler dahil olmak üzere olumlu 

reklamlar oluşturmak için çeşitli teknikler kullanmaktadır. Bir 

çalışmada, Gorn (1982), araştırma katılımcılarına farklı 

renklerde iki kalemin fotoğraflarını göstermiş ancak 

kalemlerden birini hoş müzikle diğerini ise hoş olmayan bir 

müzikle eşleştirmiştir. Görseldeki kalemlerden hediye olarak 

ücretsiz bir seçim yapılması istendiğinde, hoş müzikle 

ilişkilendirilen kalem rengini daha fazla katılımcının seçtiği 

tespit edilmiştir.  
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Schemer vd. (2008), yapmış oldukları araştırmada 

benzer bir sonuç elde ederek; insanların beğendikleri 

sanatçıların müzik videolarına yerleştirilmiş ürünlerle daha 

fazla ilgilendiklerini ve beğenmedikleri sanatçıların yer aldığı 

videolardaki ürünlere daha az ilgi gösterdiklerini 

gözlemlemişlerdir.  

 

Klasik koşullandırma ilkelerine dayanan başka bir 

reklam türü, emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek için 

ölümcül otomobil kazalarının resimlerini veya sigara kutuları 

üzerinde akciğer kanseri ameliyatı resimlerini gösterenler gibi, 

korkuyu bir ürün veya davranışın kullanımıyla ilişkilendiren 

reklamlardır. 

 

Örneklerde olduğu gibi reklamlarda klasik 

koşullandırma kullanımının çoğu kez faydası olsa da bu, her 

zaman reklamlardan etkilendiğimiz anlamına gelmemektedir. 

Şartlandırmanın başarılı olma olasılığı, hakkında fazla bilgi 

sahibi olmadığımız, ürünler arasındaki farkların nispeten küçük 

olduğu ve seçimler hakkında çok dikkatli düşünmediğimiz 

ürünler için daha fazladır (Schemer ve diğerleri, 2008). 
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Uyarıcı Genelleme 

Uyarıcı genelleme koşullu uyarana benzeyen uyaranlara 

tepki verme eğilimini ifade etmektedir. Bir diğer ifade ile yeni 

bir uyaranın başka bir uyaran tarafından ortaya çıkarılanlara 

benzer tepkiler veya davranışlar uyandırma eğilimidir (Holland, 

1977). Genelleme yeteneğinin önemli evrimsel önemi 

bulunmaktadır. Kırmızı renge yakın meyveler yiyen bir insan 

sonrasında hastalanırsa, çilek yemeden önce daha temkinli 

davranacaktır.  

 

Taklitçi (CopyCat) Marka Stratejisi 

Lider bir markanın taklidini yaparak ikincil markanın 

değerini arttırmayı hedefleyen pazarlama stratejisidir. Taklitçi 

markalar, Milka çikolata markasının lila rengi gibi ayırt edici 

algısal özelliklerini taklit edebilir veya "Alplerden gelen lezzet" 

teması gibi lider markanın sloganını veya temasını taklit 

edebilir. (Horen ve Pieters, 2013: 246).  

 

Uyaran genellemesi olarak adlandırılan süreçte, bir 

nesneye karşı öğrenilen tepkilerin, diğer benzer nesnelere 

aktarılması eğilimi bulunmaktadır. Bu durum herhangi bir 

şirketin özel markalı gargara şişesini Listerine ağız gargarasına 

benzeyecek şekilde tasarlaması ve bu ürünün tüketiciler 

arasında Listerine markasına gösterdiklerine benzer bir tepki 
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uyandırmasını açıklamaktadır. Örneğin, şampuan markaları 

üzerine yapılan bir çalışmada tüketicilerin, benzer ambalajlara 

sahip olanları kalite ve performans açısından da benzer olarak 

değerlendirdiği sonucuna varılmıştır (Horen & Pieters, 2013). 

 

Uyarıcı genelleme yaklaşımını paylaşan sayısız marka 

stratejisinin altında yatan temel fikir şudur:  

(1) Tüketicilerin olumlu niteliklerle ilişkilendirmeyi 

öğrendiği bir marka adı yaratmak, 

(2) bu marka adını makul ölçüde benzer diğer ürünlere 

benzetmek, 

(3) geri çekilmek ve olumlu çağrışımların yeni öğeye 

geçmesine izin vermek. 

 

Aile markaları bu yaklaşımla birçok ürün, bir şirket 

adının itibarından yararlanmaktadır. Campbell's, Heinz ve 

Unilever gibi şirketler, farklı ürün grupları satmak için olumlu 

kurumsal imajlarına güvenmektedir. 

 

Uyaran Ayrımı 

Uyaran ayrımı hem klasik hem de edimsel koşullanmada 

kullanılan bir terimdir. Bir uyaran ile benzer uyaranları ayırt 

etme yeteneğini içermektedir. Her iki durumda da yalnızca 

belirli uyaranlara yanıt vermek ve benzer olanlara yanıt 
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vermemek anlamına gelir (Cherry, 2018). Pavlov’un deneyinde 

köpeğin zil sesine tepki verip farklı bir zile ait sese tepki 

vermemesi uyaran ayrımına örnek olarak gösterilebilmektedir. 

 

Edimsel (Enstrümantal) Koşullandırma  

İlk olarak Edward Thorndike (1874-1949) tarafından 

incelenmiş ve daha sonra Skinner (1904-1990) tarafından 

genişletilmiştir. Edimsel koşullanma ikinci koşullandırma türü 

olarak bilinmektedir. Edimsel koşullanma, önemli bir olay ve 

bir davranışın (uyaran yerine) ilişkilendirilmesiyle ortaya 

çıkmaktadır. En iyi bilinen örnekle, kafesteki (“Skinner kutusu” 

olarak adlandırılır) bir fare, yiyecek almak için manivelaya 

basmayı öğrenir. Fare, manivelaya basmak ve yiyecek almak 

arasında “doğal” bir ilişkiye sahip olmadığı için, farenin bu 

bağlantıyı öğrenmesi gerekmektedir. İlk başta, fare yiyecek 

aramak için kafesini keşfedebilir, bir şeylerin üstüne 

tırmanabilir veya bir şeylerin altına girebilir (Skinner, 1956). 

Sonunda, fare kafesini karıştırırken yanlışlıkla manivelaya basar 

ve bir parça yiyecek düşer. Bu gönüllü davranışa edimsel 

davranış denmektedir, çünkü çevre üzerinde “işe yarar” 

(hayvanın kendisinin yaptığı) bir eylemdir.  

 

Fare, manivelaya her bastığında bir parça yiyecek aldığını 

fark ettiğinde, manivelaya basma davranışı güçlenmektedir 
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(Skinner, 1956). Diğer bir deyişle, gıda, farenin çevreyle bu özel 

şekilde ilişki kurma arzusunu güçlendirdiği için güçlendirici 

olarak hizmet eder. Farklı bir örnekle, yarış oyunu oynayan bir 

oyuncu, şehir parkurunu birden çok kez geçerken, bitiş 

çizgisine ulaşmak için bir dizi farklı caddeyi denemektedir. Bu 

denemelerden birinde, toplam süreyi önemli ölçüde kısaltan bir 

yol keşfeder. Oyuncu bu yeni yolu edimsel (araçsal) 

koşullandırma yoluyla öğrenmiştir. Yani, ortamla etkileşim 

kurarak (edimsel yanıtlar), bir dizi davranış gerçekleştirmiş ve 

bu davranışlar olumlu pekiştirilmiştir (yani bitiş çizgisine en 

kısa mesafeyi bulmuştur).  

 

Edimsel koşullandırma araştırması, bir davranışın 

etkilerinin, tekrar ortaya çıkma olasılığını nasıl etkilediğini 

incelemektedir. Örneğin, farenin manivelaya basma 

davranışının etkileri (yani, bir gıda parçası alma), manivelaya 

basmaya devam etme olasılığını etkilemektedir. Çünkü 

Thorndike'ın etki yasasına göre, bir davranışın olumlu (tatmin 

edici) bir etkisi veya sonucu varsa, gelecekte tekrarlanması 

muhtemeldir (Niosi, 2021). Bununla birlikte, bir davranışın 

olumsuz (acı verici/rahatsız edici) bir sonucu olduğunda, 

gelecekte tekrarlanması daha az olasıdır (olumsuz pekiştirme). 

Davranışları artıran etkilere pekiştireç, azaltan etkilere ise 

cezalandırıcı denmektedir (Leach ve Helf, 2016). 
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Edimsel koşullanmayı göstermeye yardımcı olabilecek 

güncel bir örnek vermek gerekirse, öğrencilerin iyi bir not 

almak için çabalaması gösterilebilmektedir. İyi bir not ödül 

olarak düşünülebilir (yani, olumlu bir duygusal tepki üretir). Bu 

ödülü hak etmek için (farenin manivelaya basmayı 

öğrenmesine benzer) öğrencinin davranışlarını değiştirmesi 

gerekmektedir. Öğrenci sınıfta derse katılmanın puan 

kazandırdığını (pekiştireç) fark edebilir, bu nedenle öğrenci 

tekrar derse katılmaya istekli olacaktır. Öğrenci aynı zamanda 

bazı şeyleri yapmaması gerektiğini de pekiştirebilir; örneğin 

derste dikkat dağıtıcı hareketler sergileyerek cezalandırılabilir. 

Bu nedenle öğrenci, özgürce seçtiği davranışlar aracılığıyla 

hangi davranışların pekiştirilip hangilerinin cezalandırıldığını 

gözlemleyerek gruba/ortama ayak uydurmaktadır. 

 

Klasik ve edimsel koşullandırmayı anlamak, psikologlara 

laboratuvar dışındaki dünyada öğrenmeyi ve davranışı 

anlamaları için birçok olanak sunmuştur. Bu, iki tür 

öğrenmenin de insan yaşamı boyunca sürekli olarak 

gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Yerçekimi yasaları gibi, 

öğrenme yasalarının da her zaman yürürlükte olduğu 

söylenebilmektedir (Spreat & Spreat, 1982). 
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Edimsel Koşullanma Yoluyla Sadık Müşteriler 

Yaratmak 

Pazarlamacılar, edimsel koşullandırma ve özellikle 

olumlu pekiştirme ilkelerine dayanan bir dizi satış ve pazarlama 

tekniği geliştirmiştir. Yaygın olarak bilinen bu taktiklerin her 

biri, tüketicileri sadık, sık ve yüksek meblağda harcama yapan 

müşteriler olmaya teşvik etmektedir. Pazarlamacılar tarafından 

kullanılan olumlu pekiştirme taktiklerinden bazıları aşağıda 

verilmiştir (Vyas, 2007): 

 

• İndirimler 

• Promosyonlar 

• Ödül Programları 

• Frekans Pazarlama Programları 

• Hediyeler ve Eşantiyonlar 

 

Olumsuz sonuçlardan kaçınmak için tasarlanmış 

pazarlama tekniklerine tüketiciler daha kolay ikna olmaktadır. 

Örneğin ÖTV indirimli otomobil kampanyaları gibi dönemsel 

kampanyalar tüketicide olumlu pekiştirmeyi sağlayacak ve satın 

alma konusunda daha istekli ve aceleci olmasına neden 

olacaktır.  
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VEBLEN MODELİ 

Thorstein Veblen, 1899 tarihli “The Theory of the 

Leisure Class” adlı kitabında “gösterişçi tüketim” terimini 

ortaya koymasıyla tanınan bir ekonomist ve sosyologdur 

(Cummings, 1899). İlgi alanı, ekonomi, kültür ve toplumun 

birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamaktır. Teorisinin 

temeli, bireylerin daha tutumlu ekonomik kararlar almak 

yerine, toplumdaki zenginliklerini ve statülerini göstermek için 

fazladan harcama yapmaya hevesli olmalarına dayanmaktadır 

(Mortelmans, 2005).  

 

Resim 7. Thorstein Veblen (Wikipedi, 2022) 

 

Veblen ekonomi, toplum ve kültür arasındaki ilişkiyi 

açıklamak üzere birçok araştırma yapmıştır (Hobson, 1929). Bu 
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araştırmalar çerçevesinde, sosyal düzeni analiz ederek 

insanların ekonomik durumlarını ve başarılarını başkalarına 

bildirmek için alışveriş yaptıkları sonucuna varmıştır. 

 

Veblen, zenginlerin tüketim alışkanlıklarını eleştirmiş ve 

değerlerini sorgulamıştır. “Göze çarpan israf” ve “maddi 

öykünme” (bir başkasının mali durumunu karşılamaya veya 

aşmaya çalışmak) terimlerini icat etmiştir (Mclntyre, 1992). 

Ayrıca kurumsal iktisat okulunun da kurucusudur. 

 

• Thorstein Veblen, Amerikan ekonomisinin 

gelişimine katkılarından dolayı dikkat çeken bir ekonomisttir 

(Bögenhold, 2008). 

 

• Veblen, en çok, sosyal statüye işaret etmek adına, 

“gösterişçi tüketim” veya “aşırı tüketim” kavramını 

geliştirmesiyle tanınmaktadır (Chaudhuri ve Majumdar, 2006). 

 

• Veblen'in teorileri neticesinde, tüketicilerin 

ayrıcalıklı bir statü sembolü olarak gördüklerinden dolayı (örn. 

lüks markalar) fiyatı arttıkça talebi de artan bir ürüne atıfta 

bulunurken kullanılan “Veblen Malı” kavramı ortaya çıkmıştır 

(Gutsatz ve Heine, 2018). 
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• Veblen, işletmelerin kârlarını artırmak için üretim 

kısıtlamalarının işsizlik gibi sorunlara neden olduğuna 

inanmıştır. 

 

• Veblen'in teorileri, 20. yüzyılın tüketimcilik ve kâr 

amaçlı kapitalizm eleştirilerine temel oluşturmuştur 

(Trentmann, 2004).  

 

“Veblen ürünleri” güçlü bir marka kimliğine ve tasarıma 

sahip, lüks ürünler olarak tanımlanabilmektedir. Sıradan 

mağazalarda satılmazlar ve birçok kesim tarafından imrenilerek 

bakılan ürünler olarak pazarda yer almaktadırlar. Tüketiciler, 

yüksek fiyatları nedeniyle onları daha değerli ve kaliteli olarak 

algılamaktadır (Tynan vd., 2010). Veblen ürünlerine örnek 

olarak, Prada, Rolex saatler veya iPhone'un en son modeli 

gösterilebilmektedir. 

 

Bu mallar o kadar yüksek fiyatlara sahiptir ki, sadece 

maddi durumu çok iyi olanlar tarafından satın alınabilmektedir. 

Malların fiyatları ne kadar yüksek olursa, diğer tüketicilerin 

bunları karşılayabilme olasılığı o kadar azdır ve alıcılar bunları 

büyük bir zenginlik ve başarıyı işaret etmenin bir yolu olarak 

algılamaktadır. Bir Veblen malının fiyatı düşerse, hedef kitlenin 

talebi azalacaktır çünkü statü bilincine sahip tüketiciler onu 
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daha az ayrıcalıklı olarak göreceklerdir (Gutsatz ve Heine, 

2018). 

 

Veblen, gösterişçi tüketim anlayışının doğası gereği 

savurgan olduğunu şu şekilde dile getirmiştir: “Eğer sosyal statüyü 

belirtmek için daha düşük maliyetli araçlar kullanılabilirse, Lüks 

ürünlerin (Veblen ürünlerinin) üretimi amacıyla tüketilen kaynaklar 

daha acil ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek için kullanılabilir” 

(Wall ve Large, 2010). 

 

Gösterişçi tüketimin yanı sıra Veblen, kitabının adını 

aldığı zengin ve göze çarpan boş zamanın (tüketim 

faaliyetlerine ayrılan çalışma dışı zaman) hayırsever 

faaliyetlerini eleştirmiştir. Veblen'in teorisi, tüketimcilik 

eleştirisinin önemli bir parçasıdır (Campbell, 2021). 

 

Üretim ve Ekonomi 

Tüketim kültürü eleştirisine paralel olarak, Veblen aynı 

zamanda hem gösterişçi tüketimi teşvik etmesi hem de fiyatları 

ve kârları yükseltmek için üretkenliği azaltması nedeniyle 

ihtiyaca yönelik olmayan üretimi (kâr amaçlı lüks üretimi) ağır 

biçimde eleştirmiştir. İşletmelerin kârlarını artırmak için 

üretimi sınırlandırmalarının işsizlik gibi sorunlara neden 

olduğunu dile getirmiştir (Dillard, 2019).  
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Veblen Amerikan kurumsal ekonomisinin gelişimine 

katkıda bulunmuştur. Bireysel davranış ve piyasa dengesine 

odaklanan ana akım iktisadın statik görüşünü reddetmiştir. 

Bunun yerine ekonomik davranışın, sosyal kurumların, tarihsel 

evrim sürecine dayalı olarak belirlendiğine inanmıştır (Hunt, 

1978). İnsanların biyolojik içgüdüleri ve psikolojik eğilimleri de 

bu sosyal kurumları şekillendirmiştir. 

 

Thorstein Veblen'in Hayatı ve Kariyeri 

Amerika'da Norveçli göçmenlerin çocuğu olarak 

dünyaya gelen Veblen, sıra dışı davranışları ve alternatif 

görüşleri olan bir yapıya sahipti. O dönemde genel kabul gören, 

Neoklasik ekonomiyi, Marksizmi, pragmatist felsefeyi ve 

laissez-faire ekonomisini reddetmiştir. Disiplinin insan 

biyolojisi ve psikolojisinden nasıl etkilendiğini göstermek için 

ekonomiyi sosyoloji ve tarihle bütünleştirmiştir (Henderson, 

2007). 

 

Veblen'in kariyerinin en uzun işi, 1892'den 1906'ya 

kadar Chicago Üniversitesi'ndeydi, burada öğretim asistanı 

olarak başlamış ve sırasıyla; araştırma görevlisi, yardımcı doçent 

ve Politik Ekonomi Dergisi'nin genel yayın yönetmeni olarak 

kariyerine devam etmiştir (Henderson, 2007). 
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Aylak Sınıfın Teorisi  

Veblen Aylak Sınıfın Teorisi adlı kitabında ekonominin 

ve insan davranışının farklı yönlerini anlatırken, toplumda 

üretim ekonomisinden tüketim ekonomisine geçiş fikrinin de 

altını çizmektedir. Bu eserini yazmasındaki temel neden, 

topluma öncülük edenlerin güç ve statülerini liderlik ederek 

veya yaratarak değil, daha çok göze çarpan israf/tüketim 

yoluyla göstermeleridir (Leisure Class, 2021). 

 

Göze çarpan boş zaman, göze çarpan tüketimden farklı mıdır? 

 

Veblen gösterişçi eğlence ile gösterişçi tüketim arasında 

bir fark olduğunu savunmaktadır. Gösterişçi tüketim, 

zenginliği göstermek için mal ve hizmet satın almaya 

odaklanırken, göze çarpan boş zaman, zenginlik sergileyen 

davranış ve faaliyetlere odaklanmaktadır. 

 

Endüstriyel ve Maddi İstihdam  

Endüstriyel ve parasal istihdam, modern ekonomik 

kurumların içine düştüğü iki farklı kategoridir. Maddi istihdam, 

mülkiyet ve edinim kapsamına giren işler ile ilgilenirken, 

endüstriyel istihdam işçilik ve üretim kapsamına girer (Dillard, 

2019). 
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Veblenian İkiliği  

Veblen ikiliği teknoloji ve kurumlarla ilgilenmektedir. 

Veblen’e göre teknoloji toplumsal evrimi belirleyen en önemli 

faktörlerden biridir. Teknolojinin kullanımı kurumsal yapıya 

bağlıdır. Bazı kurumların teknolojiyi savurganca kullandığını 

belirten Veblen, kurumların teknolojiyi daha araçsal, amaca 

yönelik bir şekilde kullanması gerektiğini savunmuştur. Bu 

bağlamda Veblen iki farklı kurumdan bahsetmektedir: “resmi 

kurum” ve “aktif teknolojik kurum” (Bush, 1987). Bu iki 

kurumsal yapı arasında her daim anlaşmazlık olduğunu 

söyleyen Veblen, resmî kurumların mülkiyet hakkını 

savunduğunu ve bu kurumların muhafazakâr olduğunu ifade 

etmektedir.  

 

Veblen’in tanımladığı bir diğer kurum ise “aktif 

teknolojik kurum”’dur. Bu kurum “merak” üzerine 

yapılandırılmıştır. Resmî kurumların statikliğine karşın aktif 

teknolojik kurumlar için araştırma, yeni icatlar ve keşiflerle 

ilgilenir, değişime açıktır.  

 

Veblen’e göre ikilik, teknolojiyi araçsal (gelişim amaçlı) 

olarak değil törensel (gösteriş amaçlı) olarak kullanan bir sosyal 

sınıfın varlığında yatmaktadır (Bush, 1987). 

  



63 

 

TANIMLAYICI TÜKETİCİ DAVRANIŞ 

MODELLERİ 

 

Toplum davranışlarını açıklama konusunda yetersiz 

kalan klasik davranış modelleri sonrasında farklı modeller 

ortaya çıkmış ve bu modeller tanımlayıcı (modern) tüketici 

davranış modelleri olarak literatürde yer almıştır.  

 

Tüketici satın alma davranışında bir problem çözücü 

olarak nitelendirilmektedir. Modern (tanımlayıcı) modeller 

satın alma konusunda tüketicilerin hangi koşullardan ve 

uyaranlardan ne şekilde etkilendiğini açıklamak amacıyla satın 

alma sürecini ve tüketici davranışını analiz etmenin yollarını 

aramaktadır. 

 

Tüketici davranış modelleri tüketim olgusu ve satın alma 

sürecini farklı şekillerde ele almakta ve bu nedenle açıklayıcı 

(klasik) ve tanımlayıcı (modern) olmak üzere birbirinden 

ayrılmaktadır (İslamoğlu ve Altunışık, 2013: 30). Satın alma 

faaliyetlerini bir süreç olarak ele alan tanımlayıcı modeller 

tüketici davranışını bireysel ve çevresel uyarıcılar çerçevesinde 

açıklamakla kalmayıp aynı zamanda tüketim olgusu ile ilgili 

süreci de araştırma kapsamına almaktadırlar. 
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Klasik ve modern davranış modellerinin bazı ortak 

noktaları da bulunmaktadır. Bunlar;  

• Karar verme ve satın alma sürecinin bireysel-çevresel 

uyaranlardan etkilendiğinin varsayılması, 

• Satın almanın problem çözme süreci olarak ele 

alınması,  

• Satın alma süreçlerinin farklı önem ve öncelik 

sıralamalarının olması,  

• Satın alma faaliyetlerinde tercihlerin nasıl 

yapıldığının belirlenmesi,  

• Satın alma kararının bir dizi faaliyet sonucunda 

gerçekleşen bir süreç olarak ele alınmasıdır 

(İslamoğlu ve Altunışık, 2013). 

 

Tüketici davranışını açıklamak üzere oluşturulmuş ve 

yaygın olarak kabul görmüş modern (tanımlayıcı) davranış 

modelleri ise aşağıdaki gibidir;  

• Howard-Sheth,  

• Engel, Kollat ve Blacwell (EKB) Modeli  

• Nicosia Modeli (İslamoğlu ve Altunışık, 2013). 
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HOWARD-SHETH MODELİ 

Howard-Sheth modeli, tüketici davranış modellerini 

kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. 1963 yılında Lohn Howard 

tarafından gündeme getirilmiş olan model, 1969 yılında 

Howard ve Sheth, 1973 yılında ise Howard ve Ostlund’un 

katkıları neticesinde son şeklini almıştır (Koç, 2016: 485).  

 

Howard Sheth Modeli, tüketici davranışının en nesnel 

olarak oluşturulmuş çağdaş modellerinden biridir. Sınırlı 

bireysel kapasiteler ve bilgi kısıtlamaları içinde rasyonel marka 

seçimi davranışını açıklama girişimidir. Model, hem açık 

davranışla hem de doğrudan gözlemlenemeyen içsel veya 

bilişsel davranışlarla ilgilenmeye çalışmaktadır. Model, üç 

öğrenme düzeyi (yani karar verme aşamaları) arasında ayrım 

yapmaktadır (Prakash, 2016): 

 

1. Kapsamlı problem çözme 

2. Sınırlı problem çözme 

3. Rutinleştirilmiş tepki davranışı. 

 

Kapsamlı Problem Çözme: Kapsamlı problem çözme, 

tüketicinin markalar hakkındaki bilgi ve faydalarının çok sınırlı 

veya hiç olmadığı ve belirli bir marka tercihinin olmadığı 

durumlarda gerçekleşmektedir (Madhavan ve Kaliyaperumal, 
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2015). Bu aşamada tüketici aktif olarak bir dizi alternatif marka 

hakkında bilgi toplamaktadır. 

 

Sınırlı Problem Çözme: Sınırlı problem çözme, tüketicinin 

markalar hakkındaki bilgi ve inançlarının ancak kısmen 

oluştuğu ve bir tercihe varmak için marka farklılıklarına tam 

olarak erişemediği durumlarda gerçekleşmektedir (Baral, 2008). 

Karar kriterlerinin muhtemelen oldukça iyi tanımlanmış 

olmasına rağmen, bazı karşılaştırmalı bilgilere ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

Rutinleştirilmiş Tepki Davranışı: Rutinleştirilmiş tepki 

davranışı, tüketicinin marka ve alternatifleri hakkındaki bilgi ve 

inançları iyi kurulduğunda ve tüketici belirli bir markayı satın 

almaya yatkın olduğunda ortaya çıkmaktadır (Madhavan ve 

Kaliyaperumal, 2015). 

 

Howard Sheth modeli, yapılar veya değişkenler olarak 

kabul ettiği dört kavram kümesi olduğunu varsaymaktadır. 

Bunlar (Howard ve Sheth, 1969): 

 

1. Girdiler 

2. Algısal ve öğrenen yapı (Varsayımsal yapı) 

3. Çıktı 
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4. Dışsal değişkenlerdir. 

 

Girdiler 

Girdi değişkenleri, şirket tarafından veya dış çevre 

aracılığıyla verilen uyaranları ifade eder (Prakash, 2016). 

Girdiler ayrıca üç tür uyaran olarak sınıflandırılır:  

i) Anlamlı,  

ii) Sembolik ve  

iii) Sosyal.  

Girdilerin fiziksel ve/veya metafiziksel anlamı 

bulunmaktadır. 

 

Sembolik girdi, değeri taşıyan bir mesaj veya sembol 

anlamına gelir; örneğin, kitle iletişim araçlarındaki bir reklam, 

kişinin hayatta ilerlemek için bir şeyden ne kadar satın alması 

gerektiği hakkında bilgi verir, vb. Anlamlı girdiler değer taşır, 

ancak anlamları doğaları gereği duyusaldır (Prakash, 2016). 

Örneğin, ev dekorasyonu veya sanat satın alma, onu kişinin 

sosyal grup içindeki konumuyla ilişkilendiren sembolik anlamı 

taşır. Sosyal uyaranlar/girdi, bir referans grubunun üyeleri 

arasında paylaşılan ortak değerleri ve/veya normları ifade 

etmektedir. 
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Sembolik ve sosyal girdiler kavramsal olarak kategorize 

edilirken, önemli faktörler, sosyal sınıfın dışında 

gözlemlenebilen ancak onlar için ortak olmayan 

gözlemlenebilir davranış ipuçlarından veri toplar (Howard ve 

Sheth, 1969). Örnek olarak Lüks bir otomobilin sembolik 

faktörü, “Ben zengin ve güçlüyüm” anlamına gelebilmektedir. 

 

Varsayımsal Yapılar 

Modelin en önemli bileşeni, belirli tüketicinin karar 

verme sürecini açıklamaya çalışmasıdır (Howard ve Sheth, 

1969). İlgili psikolojik değişkenler i) algısal yapılar ve ii) 

öğrenme yapıları olarak gruplandırılabilmektedir. Tüm döngü, 

bireyin ürüne aşina olduğu “algı” ile başlamakta ve seçtiği şeye 

ve dolayısıyla gelecekte kendisine nasıl fayda sağlayacağına dair 

inancını güçlendiren “öğrenme” ile sonuçlanmaktadır. 

 

Algısal Yapılar 

Algısal yapılar beklentilerle ilgilidir. Bunlar öncelikle 

hedef tüketicilerin marka aşinalığı, ego gücü ve fiyat duyarlılığı 

ile ilgilidir (Howard ve Sheth, 1969). “Ego gücü”, kişinin satın 

aldığı şeyler hakkında iyi seçimler yapabilme yeteneğine 

duyduğu özgüvendir. Kararların temelde kişinin kendisi 

tarafından verildiği ve karar vermek için başka birine ihtiyaç 

duymama hissi, fiyat konusunda algısal bir önyargıya yol 
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açabilmektedir (Prakash, 2016). Bilişsel işlevsellik açısından, 

uyaran belirsizliği, şirket tarafından gönderilen sembolik 

uyaranlar hedef kitleye ulaşmadan çevre tarafından 

bulandırıldığında ortaya çıkmaktadır. 

 

Öğrenme Yapıları 

Öğrenme faktörleri, satın almaya yol açan özelliklere ve 

kişisel bir çerçevenin inşası yoluyla oluşturulan yaşam tarzlarına 

göre sınıflandırılabilmektedir. Faktörler niyet, güven, tutum, 

güdüler, seçim kriterleri, marka anlayışı ve memnuniyeti gibi 

kavramları içermektedir (Howard ve Sheth, 1969).  

 

Çıktılar 

Howard ve Sheth (1969) modelde çıktı değişkenlerinin 

sadece gerçek satın alma ile sınırlı olmadığı, aynı zamanda niyet, 

dikkat ve hatta markaya yönelik tutumdaki kayma/değişim 

olduğu vurgulamaktadır.  

 

Dışsal Değişkenler 

Markalar genellikle yavaşlama veya ekonomik gerileme 

gibi güven sarsıcı durumlarla karşı karşıya kalmakta ve bu da 

talepte aşırı düşüşe neden olmaktadır. Bunun nedeni 

çoğunlukla tahmin işlevlerinde bozulma ve satın alma 

eğilimlerindeki değişikliktir (Howard ve Sheth, 1969).  
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Örneğin, şirketler, rakip ürünlerin fiyatlarına göre veya 

talebi olumsuz etkileyebilecek diğer ekonomik faktörleri 

etkisiyle müşteri kaybetme korkusu yaşayabilir ve bu nedenle 

fiyatları düşürmeyi tercih edebilir. Ayrıca terör olayları, doğal 

afetler gibi olumsuz haber veya olaylar da tüketimi 

etkilemektedir. 

 

Din gibi faktörler de sosyal olarak tartışılamaz doğası 

gereği (müslüman ülkelerdeki domuz eti satışı gibi) talep 

artışını önleyebilir ve böylece onu tüketmek isteyen 

tüketicilerin sayısını azaltabilir (Prakash, 2016).  
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ENGEL, KOLLAT VE BLACKWELL MODELİ 

Bu model tüketicilerin satın alma karar sürecini 

sınıflandırarak belirli alt başlıklarda incelemektedir. Bireylerin 

öğrendiği şeyler, edindiği tecrübeler ve içinde bulunduğu 

durum benliği ile ilgili bir tutum oluşturmasını sağlamaktadır. 

Pazarlama sürecinde tüketicilerin bilinçaltı hedef alınmaktadır. 

Ürüne veya hizmete dikkati çekilen tüketici verilen mesajı 

algılar ve karar verme aşamasında bu bilgileri kullanır. Satın 

alma sürecinde tüketici içinde bulunduğu durumu da hesaba 

katarak değerlendirme ve karar aşamalarına geçer. Karar 

aşaması EKB modelinin “çıktı” bölümünü oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak tüketici kararından memnun olabilir ve 

sonrasında yeniden satın alma davranışı gösterir ya da tatmin 

olmaz ve rakip markalara yönelir. (Bodugöz, 2019: 21).  

 

İlk olarak 1968 yılında J. F. Engel, D. F. Kollat ve R. D. 

Blackwell’in gündeme getirdiği model, 1973 ve ardından 1978 

yıllarında revizyondan geçerek geliştirilmiş ve son olarak 

1995’te yapılan araştırmalar neticesinde bugünkü şeklini 

almıştır. (Yürük, 2017: 48). Engel Kollat Blackwell Tüketici 

Davranışı Modeli, değerler, yaşam tarzı, kişilik ve kültür gibi 

tüketici karar verme sürecini etkileyen birçok öğeyi 

içermektedir. Modelin birçok unsurunun Howard Sheth 

https://www-mbaknol-com.translate.goog/marketing-management/howard-sheth-model-of-consumer-behavior/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=wapp
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tüketici davranışı modeline benzediği görülebilir, ancak sunum 

yapısı ve değişkenler arasındaki ilişki biraz farklıdır.  

 

Engel Kollat Blackwell Tüketici Davranışı Modeli veya 

dört ayrı aşamadan oluşur; 

1. Bilgi Giriş Aşaması: Bu aşamada tüketici, karar verme 

sürecinin problem tanıma aşamasını da etkileyen 

pazarlama ve pazarlama dışı kaynaklardan bilgi almaktadır 

(Prasad ve Jha, 2014). Tüketici hala belirli bir karara 

varmıyorsa, bir seçime varmak için veya bazı durumlarda 

seçilen alternatif beklenenden daha az tatmin edici olduğu 

için tüketici uyumsuzluk yaşıyorsa, dış bilgi arayışı 

etkinleştirilecektir. 

2. Bilgi İşleme Aşaması: Bu aşama, tüketicinin gelen 

bilgilere maruz kalması, dikkat etmesi, algılaması, kabul 

etmesi ve saklamasından oluşmaktadır (Orji, 

2013). Tüketici önce mesaja maruz bırakılmalı, bu bilgi 

için yer ayırmalı, uyaranları yorumlamalı ve girdiyi uzun 

süreli belleğe aktararak mesajı akılda tutmalıdır. 

3. Karar Süreci Aşaması: Modelin odak noktası beş temel 

karar süreci aşamasıdır (Moutinho, 1987):  

• Problem tanıma,  

• Alternatif arama,  

https://www-mbaknol-com.translate.goog/marketing-management/howard-sheth-model-of-consumer-behavior/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=wapp
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• Alternatif değerlendirme (bu inançlar, tutumların 

oluşumuna yol açabilir ve bu da bir satın alma 

niyetiyle sonuçlanabilir)  

• Satın alma ve sonuçları.  

Ancak her tüketicinin tüm bu aşamalardan geçmesi 

gerekmez; bu durum genişletilmiş mi yoksa rutin bir 

problem çözme davranışı mı olduğuna bağlıdır. 

4. Karar Sürecini Etkileyen Değişkenler: Bu aşama, karar 

sürecinin beş aşamasını da etkileyen bireysel ve çevresel 

etkilerden oluşmaktadır (Orji, 2013). Bireysel özellikler; 

güdüleri, değerleri, yaşam tarzını ve kişiliği 

içermektedir; sosyal etkiler kültür, referans grupları ve aile 

olarak belirtilmiştir. Tüketicinin mali durumu gibi 

durumsal etkiler de karar sürecini etkilemektedir. 

Bu nedenle, belirli ürünler için çeşitli tercihlerin 

oluşması, insanların sosyalleşme sürecinde kazandıkları 

değerlere bağlıdır. Ailede başlayıp okul ve sonrasında yaşam 

boyu devam eden bu süreç sayesinde insanlar değerlerini, 

motivasyonlarını ve alışılmış faaliyetlerini geliştirmektedir. 

Ayrıca, insanlar taklit yoluyla ve bir toplum tarafından hangi 

değerlerin ve ne tür davranışların onaylandığını keşfetmek için 
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ödül ve ceza sürecini gözlemleyerek öğrenirler (Engel ve 

diğerleri, 1986). 

 

NICOSIA MODELİ 

Bu model 60'lı yılların ortalarında Francesko Nicosia 

(1966) tarafından geliştirilmiştir. Nicosia modeli, tüketici 

davranışını karar verme sürecinde dört ana alan üzerinden 

açıklamaktadır. Bu tür bir tüketici davranışı modeli, tüketici 

tutumlarının oluşturulması, karar süreci, satın alma ve satın 

alma sonrası da dahil olmak üzere tüketici davranışının tüm 

yönleriyle ilgilendiğinden, kapsamlı bir modeldir. Runyon & 

Stewart'a göre "Nicosia Modeli’nin amacı, tüketici özellikleri, 

tüketici karar verme süreci, iletişim, pazarlama ve tüketicinin 

geri bildirimi veya tepkisi arasındaki ilişkiyi göstermektir (1987: 

699). 

 

Modelin ilk alanı “mesajın kaynağından tüketicinin 

tutumuna” kadar olan alan olarak belirlenmiştir. Bu ilk alanda, 

tüketici tutumları şirketin mesajına bağlı olarak bir değişken 

olarak hizmet etmektedir. Birçok farklı çalışmada (Ericsson ve 

Johansson; 1985, Gardner; 1985, MacKenzie, Lutz ve Belch; 

1986) tutumlar, tüketicilerin pazarlama teşviklerine yönelik 

tepkilerini gözden geçiren bağımlı bir değişken olarak hizmet 

etmektedir. 
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 Reklamın tüketicinin tutumunu etkilemesinin birkaç 

yolu vardır: 

 

Birincisi, reklam, tekrar yoluyla tüketicinin tutumunu 

etkileme yeteneğine sahiptir. Belirli bir mesaja tekrar tekrar 

maruz kalmanın etkileri ya psikologlardan ya da pazarlama 

alanındaki araştırmacılardan değişen tutumlar bağlamında 

incelenmiştir. Ancak reklam tekrarının belirli bir tekrar sıklığına 

kadar tüketicinin tutumunu olumlu yönde etkileyebileceği 

gerçeğine dikkat edilmelidir. Araştırmalar, tüketicilerin reklamı 

yapılan ürün/hizmet hakkında, bu tür reklamlara/mesajlara 

düşük düzeyde maruz kalma sıklığında olumlu görüşler 

ürettiklerini göstermiştir. Bununla birlikte, tüketicinin reklamın 

verdiği mesaja duyarsızlaşması da söz konusu olabilmektedir, 

tüketici reklama birçok kez maruz kalabilir ve bu da tüketicinin 

reklamı yapılan markaya karşı olumsuz tutumlara yol açmasına 

neden olabilmektedir (Berger ve Mitchell, 1989). 

 

Reklam, tüketiciye bilgi sağladığı için tüketici tutumunu 

etkilemektedir. Tüketici, belirli bir ürün/hizmet hakkında 

reklam dışında başka yollarla da bilgi almaktadır. Örneğin, aynı 

ürünü tüketen diğer bireylerin deneyimleri tüketici için önemli 

bir bilgi kaynağıdır ve bu nedenle tutumlarını etkileyerek 

tüketici için yüksek değere sahip olabilmektedir. Ancak 
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reklamın bu durumda tekrar nedeniyle avantajı bulunmaktadır. 

Bir reklama tekrar tekrar maruz kalma, bireylerin daha fazla 

bilgi işlemesine ve böylece ürün/hizmetin reklamını yapan 

şirket lehine ikna olmalarına olanak tanımaktadır. 

 

Reklamın tüketiciye ilettiği mesaj, reklamı yapılan 

ürünün/hizmetin yararı ve önemi hakkında net bilgiler 

içermelidir, böylece bu mesaj tüketiciyi şirket için hedeflenen 

davranışa, özellikle de tutumları değiştirmeye 

yönlendirmektedir (Milne ve Gordon, 1993). 

 

Nicosia modelinin ikinci alanı “araç-amaç ilişkilerinin 

araştırılması ve değerlendirilmesi” olarak bilinmektedir (Orji, 

2013). Tüketici açısından reklam, genellikle ürünü/hizmeti 

tüketmeden önce fark ettikleri tek adımdır. Bu, satın almak 

istedikleri ürün/hizmet ile ilgili sahip oldukları tüm bilgilerin 

reklam yoluyla oluşturulduğu anlamına gelmektedir. Bununla 

birlikte, reklam, tüketici için yalnızca bilgi üreticisi olarak 

hizmet etmez. Tüketici, benzer/aynı ürünler için farklı 

reklamlarda yer alan bilgilerin karşılaştırılması yoluyla, belirli bir 

ürün/hizmet üzerinden bilgi değerlendirme sürecini 

gerçekleştirebilmektedir (Milne ve Gordon, 1993). 
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Reklam, marka imajı ve sembolik çekicilik yaratmak için 

bir araç olarak kullanılabilir, özellikle fonksiyonel özellikler 

açısından tüketiciler tarafından pek fark edilmeyen 

ürün/hizmetleri satan şirketler için çok önemli bir yetenektir 

(Belch ve Belch, 2003). 

 

Birçok kişi için reklam, belirli bir marka veya ürün 

hakkında sahip olacakları tek bilgi veya bilgiyi sağlamaktadır 

(Hackley, 2005). Dünya üzerinde milyonlarca tüketici hiçbir 

zaman bir iPhone’a sahip olmamış ya da hiç sigara içmemiş olsa 

da sorulması durumunda iPhone telefonlar ve Marlboro 

sigaraları hakkında detaylı açıklamalarda bulunabilirler. 

Tüketiciler satın almamış olsalar dahi reklamlar ve yakın 

çevresinden edindiği bilgiler sayesinde ürünler hakkında fikir 

sahibi olmaktadır.  

 

Nicosia modelinin üçüncü alanı “satın alma eylemi” 

olarak bilinmektedir. Karar verme üzerine yapılan araştırmalar, 

bilgi miktarının artmasıyla yargıda kendine güvenin arttığını 

bulmuştur (Oskamp, 1965).  

 

Farklı ürünlerde satın alma eylemi de farklıdır. Birçok 

ürün ve hizmet için satın alma kararı, kapsamlı bir bilgi 

araştırmasını, alternatif markaların karşılaştırılmasını ve 
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değerlendirilmesini içerebilen uzun ve ayrıntılı bir sürecin 

sonucudur (Orji, 2013). Ancak satın alımının tesadüfen 

gerçekleştiği ürünler de bulunmaktadır. 

 

Satın alma eylemi üzerinde etki sahibi olmak için 

pazarlamacılar, tüketici davranışlarının tamamen farkında 

olmalıdır. Bir tüketicinin bilgiyi nasıl topladığını bilmelidirler 

(Noel, 2009). Tüketicilerin alternatifleri nasıl değerlendirdiği, 

nasıl kararlar aldığı ve satın alma eylemini gerçekleştirmek için 

anlık pazarlama teşviklerinden nasıl etkilendiğini tespit 

edebilmek pazarlamacılar için oldukça önemlidir. 

 

Reklamlar, tüketicinin gerçekten ihtiyaç duyduğu ürünü 

satın alma eylemini teşvik etmenin yanı sıra, tüketicinin 

halihazırda sahip olduğu ve memnun olduğu ürünleri satın 

almasını da teşvik etmek için iyi bir tekniktir (Belch ve Belch, 

2003). 

 

Nicosia modelinin dördüncü alanı “geri bildirim” olarak 

bilinir. Bu aşamaya tüketici tarafından karar verme süreci 

tamamlandıktan sonra ulaşılmaktadır. Nicosia, iki tür geri 

bildirim olduğundan bahsetmektedir: şirketin aldığı geri 

bildirim (satışların analizi, mağazalarda denetim, farklı anketler 

vb. gibi çeşitli kanallar aracılığıyla) ve tüketiciye yönelik geri 
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bildirim ürünü/hizmeti tüketir ve bu tür geri bildirimler, 

tüketicinin markaya karşı tutumunda ve o markaya olan 

yatkınlıklarında potansiyel bir değişikliğe yol açabilir (Fotis, 

2005). 
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SONUÇ 

Postmodernizmle birlikte sosyal gerçekliğin değişmesi 

tüketici davranışlarında da değişikliğe neden olmuştur. Yeni 

nesil tüketici için gerçek ihtiyaçların yerini istekler almaya 

başlamıştır.  

 

Bir işletmenin istikrarlı bir büyüme sağlayabilmesi için 

tüketici ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Bu, pazarda ortaya 

çıkan trendlere uyum sağlamak, sürekli değişen tüketici talep ve 

ihtiyaçlarını anlamak, işe yarayan stratejilerle denemeler 

yapmak ve tüketiciler ve potansiyel müşterilerle sürekli 

etkileşim kurmanın yollarını aramak anlamına gelmektedir. 

Tüketici katılımını optimize etmek için pazarlamacıların satın 

alma davranışını, satın alma kararlarını ve diğer psikolojik 

faktörleri anlaması gerekmektedir. Pazarlamacılar tüketici ve 

pazar koşulları konusundaki bilgileri edinebilmek, stratejilerini 

ve kararlarını oluşturabilmek ve uygulayabilmek için raporlara, 

verilere ve anketlere ihtiyaç duymaktadırlar. 

 

Tüketici davranışlarının çeşitliliğine göre reklamcıların 

kullandıkları medya ortamları da değişiklikler göstermektedir. 

Son zamanlarda kullanılan en önemli reklam mecrası 

internettir. Düşük maliyetli reklamlar ve doğrudan hedef 

kitleye ulaşma açısından getirdiği kolaylıklarla reklamcıların 
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odak noktası halini almıştır. Aynı oranda televizyonda halen en 

çok kullanılan reklam ortamlarından olsa da reklamların 

içerikleri ve yayınlanma süreleri bakımından internete göre 

daha kısıtlı bir mecradır. Oyunların dahi reklam mecrası haline 

geldiği yeni pazarlama döneminde tüketicilerin reklamlara daha 

çok maruz kalması, tüketici ilgisinin azalmasına neden 

olmaktadır.  

 

Tüketiciler, mamul ya da hizmet satın alma davranışı 

gösterirken kimi farklı özellikler göstermektedirler. Bu 

özellikler, pazarlamacılar için tüketici satın alma davranışını 

belirlemede kolaylık sağlamaktadır. Tüketici davranışının 

güdülenmiş ve belirli kimi faaliyetler içermesi, belirli bir 

süreçten oluşması, zamanlama ve karmaşıklık sorunları, farklı 

roller içermesi çevresel etmenlerden etkilenmesi ve 

farklılaşmak gibi temel özellikler tüketici davranışının 

anlaşılabilir olmasında pazarlamacılara ipuçları vermektedir. 

Böylece yeni nesil tüketiciye göre pazarlama stratejileri 

oluşturulmaktadır. Pazarlama stratejilerinin oluşturulması 

aşamasında ise tüketici davranış modelleri temel alınmaktadır.  

 

Bu kitapta yer alan açıklayıcı ve tanımlayıcı tüketici 

davranış modelleri, tüketicilerin satın alma sürecinde ne gibi 

durumlardan etkilendiğini kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.  
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