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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Aile Ve Tüketici Hizmetleri

DAL/MESLEK

Tüketici Hizmetleri

MODÜLÜN ADI

Özel Tüketici Grupları

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül; özel tüketici grupları içerisinde yer alan
çocuk/genç, yaşlı, engelli ve düşük gelirli tüketicilerin
tüketim alışkanlıklarının, pazarda etkilendikleri unsurlar ve
pazarda karşılaştıkları sorunların verildiği, hizmet
özelliklerinin vurgulandığı öğrenme materyalidir.

SÜRE
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ÖNKOŞUL

Bu modülün önkoşulu yoktur.

YETERLİK

Tüketici grubun özelliğine göre hizmet vermek
Genel Amaç
Mal ve hizmet sektöründe uygun ortam sağlandığında
tüketici grubun özelliğine göre hizmet verebileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

1. Çocuk/genç tüketicilerin özelliğine göre tüketici olarak
davranışlarını ayırt edebileceksiniz.
2. Diğer özel tüketici gruplarının
davranışlarını ayırt edebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

özelliğine

göre

Donanım: Ders kitapları, tüketiciyle ilgili yasalar, etiket,
barkod vb. görsel malzemeler, internet, yazılı, görsel
yayınlar, tepegöz, konuyla ilgili afiş, broşür vb. donanımlar
Ortam: Mal ve hizmet sektörü, uygun ortam ve koşullar,
sınıf ortamı;
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları
ile
kazandığınız
bilgi
ve
becerileri
ölçerek
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Üretim toplumundan tüketim toplumuna geçtiğimiz günden bugüne insanlar, sürekli
bir satın alma sürecine girmiştir. Her zaman, her yerde ve her koşulda ihtiyaçlarımızı
karşılamak zorunda oluşumuz bizi, sürekli tüketen bir toplum haline getirmiştir.
Tüketici bir mal veya hizmeti satın alan bireydir. Tüketici pazarının büyüklüğü
nüfusla orantılıdır. Birey sayısı artıkça pazarın büyüklüğü de artmaktadır. Demografik
özellikler olarak sayabileceğimiz; nüfus, yaş cinsiyet, coğrafi dağılım, aile yapısı ve
özellikleri gibi faktörler de pazarın büyüklüğünü etkilemektedir.
Tüketici davranışının, farklı gruplar için farklılık göstermesi kişisel farklılıkların doğal
sonucu olarak kabul edilmelidir. Tüketici olarak hepimiz farklı tercihlerde bulunup farklı
ürünler satın almaktayız.
Ürün veya markanın kullanıcısı olan tüketicilerin davranışları; yaşları, gelirleri,
eğitimleriyle birbirinden ayrılmaktadır. Aynı kültürde büyümüş, aynı yaş ve mesleğe sahip
bireylerin dahi tüketim davranışlarının farklı olduğu görülmektedir. Bunun sebebi; bireylerin
sahip oldukları değerleri, geçmişteki deneyimleri, duyguları, kişilikleri ve sosyal sınıfları
gibi içsel ve dışsal faktörlerden etkilenen yaşam tarzlarının farklı oluşudur.
Bu modülle geleceğin tüketicileri olan çocuk/genç tüketicilerle özel tüketiciler
grubunda yer alan engelli, yaşlı ve düşük gelirli tüketicilerin; tüketim alışkanlıkları, tüketim
alanları, satın alma süreçlerinde etkili olan faktörler ve pazarda karşılaştıkları sorunlar
hakkında bilgi edinecek, öğrendiğiniz bilgilerle ve yapacağınız etkinliklerle kendinizi
geliştirecek, bu bilgileri alanınızda ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda kullanabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Gerekli ortam ve koşullar sağlandığında çocuk/genç tüketicilerin özelliğine göre
tüketici olarak davranışlarını ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çocuk ve genç tüketiciler üzerinde ailenin ne kadar etkili olduğunu çevrenizde
araştırınız.



Edindiğiniz dokümanları rapor haline getiriniz.



Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ÇOCUK VE GENÇ TÜKETİCİLER
Tüketim, ihtiyaçların karşılanması, arzuların tatmin edilmesi amacıyla ekonomik
varlıkların harcanması ve kullanılmasıdır. Tüketici ise ihtiyaçlarını karşılamak ve arzularını
tatmin etmek için kaynakları tüketendir.
Hangi yaşta olunursa olunsun, sürekli değişiklik gösterse de ihtiyaçlar hiç bitmez.
Çocukluk dönemindeki ihtiyaçlar, yetişkinlik dönemi ihtiyaçlarından çok farklıdır. Örneğin;
çocukken eksikliği hissedilen ve elde etme yoluna gidilen bir bisiklet, yetişkinlikte otomobil
olarak ortaya çıkmaktadır.

Resim 1.1: Birey ve tüketici olmak
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1.1. Çocuk/Genç Tüketici Pazarı ve Önemi
2009 verilerine göre Türkiye nüfusunun yarısı 28 yaşından küçüktür. Genç nüfusun bu
denli fazla olduğu ülkemizde, gençlere verilen önem de hayatın her alanında artış
göstermiştir. Çocuk ve gençlerin sayılarının fazla olması talebin de fazla olması anlamına
gelmekte, bu durum onların pazarlamacılar açısından hedef kitle olarak önemini
artırmaktadır. Çocukların ve gençlerin önemli bir tüketici pazarı olmasının nedenleri birkaç
başlık altında toplanabilir.


Büyük ve Önemli Bir Pazar Bölümü Oluşturmaktadırlar

Özellikle Batılı toplumlar başta olmak üzere günümüzde çocuklar ve gençler kendi
istek ve ihtiyaçlarına önemli miktarda para harcamaktadır. Bu durum onların “birincil pazar”
olarak nitelendirilmesine neden olmuştur. Özellikle gencin çalışması harcama gücünü
artırmakta ve bu durum yetişkinlik dönemine atılan bir adım olarak değerlendirilmektedir.


Ailelerinin ve arkadaşlarının satın alma kararlarını etkileyebilmektedirler

Çocuk ve gençler, ailelerinin harcama kalıplarını ve kararlarını etkiledikleri için de
önemli bir tüketici grup olarak kabul edilmektedir. Çocuklar ailelerinin sadece günlük
tüketim kararları üzerinde değil, yaşlarının artmasına paralel olarak araba satın alma, tatilde
gidilecek yerin seçimi gibi önemli karar konularında da etkilidirler. Gençlerin aile gelirinin
gıda, giyim, sağlık gibi temel harcamalara ayrılan miktarlarını etkiledikleri; bazen gençlerin
ihtiyaçları göz önüne alınarak ikinci ürünlere ihtiyaç duyabilmektedir. Gençlerin eğitim ve
eğlence harcamaları için aile gelirinden önemli bir pay ayrıldığı, ayrıca gençlerin diğer aile
bireyleri için satın alınan mal ve hizmetleri de önemli ölçüde etkiledikleri bilinmektedir.

Resim 1.2: Geleceğin tüketicileri
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Çocukluk ve Gençlikte Edinilen Tecrübeler Yetişkinlik Dönemindeki
Tüketim Kalıplarını Etkilemekte

Kişilik kalıpları çocukluk döneminde oluşturulur. Gençlik döneminde bu kalıplar
gelişmeye devam eder. Özellikle asıl gençlik döneminde benimsenen davranış kalıpları,
yetişkinlik dönemine taşınır ve yaşam biçiminin oluşturulmasında belirleyici olur. Yapılan
çeşitli araştırmalarda; çocukların erken yaşlarda marka sadakati geliştirdiği ve gençlik
dönemindeki markaya yönelik tutumlarının, yetişkinliklerinde de devam ettiği gençlik
döneminde geliştirilen marka tercihlerinin, yaşamın ilerleyen yıllarındaki tercihleri önemli
ölçüde etkilediği belirlenmiştir. Üstelik marka bağlılığıyla ilgili olarak yapılan bir çalışmada,
marka tercihleriyle ilgili önemli kararların, genellikle gençlik (12–19 yaşları arası) yıllarında
alındığı tespit edilmiştir.
Gençler, özellikle de gelişmiş ekonomilerde, pek çok mamul ve hizmetler için büyük
bir pazar bölümünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla, işletmeler mümkün olduğu kadar büyük
bir pazar payı kapabilmek amacıyla, bu pazar bölümüne yönelik reklâm ve diğer tutundurma
harcamalarını artırmakta yeni mamuller sunmaktadırlar.

1.2. Çocuk/ Gencin Tüketici Olarak Sosyalleşmesi
Sosyalleşme; bireylerin tecrübe, değer, tutum ve davranış kazanma süreci olarak
tanımlanabilir. Birey düzeyinde ele alınırsa bu tecrübelerin öğrenilmesi taklit etme,
pekiştirme ve diğer sosyal etkileşimler sonucu gerçekleşir.
Çocuklar, doğumlarından ergenlik dönemine ve yetişkinliklerine değin birçok bilişsel,
sosyal süreçten geçerler. Bu süreç içerisinde çocuklar, küçük yaşlardan başlayarak ve
yaşlarının artmasına paralel olarak mal ve hizmetlerin satın alınmasına ilişkin kararlara,
giderek artan ölçüde katılırlar. Etkili bir tüketici olma tüketiciliğin farklı açıları hakkında
yargıda bulunma ve karar verme becerisini gerektirir. Bu yetenek, tüketici sosyalizasyon
sürecinde edinilir.

Resim 1.13: Ergenlik ve moda
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Çocuk ve gençlerin tüketici olarak sosyalizasyonu çocuğun kazanacağı tüketicilik
fonksiyonları açısından önemlidir. Çünkü çocukların tüketici becerileri, onların
yetişkinlikteki tüketimlerini şekillendirir. Yetişkin olduklarında pazara etkili bir şekilde
katılabilmek için çocukların tüketicilikle ilişkili uygun beceri, davranış, bilgi ve tutumlara
sahip olması gerekir. Sosyalizasyon sürecinde çocuklar, nasıl tüketileceğini öğrenmenin
yanında hem kendileri hem de aile ve çevredeki insanlar açısından tüketim tercihlerinin
anlamını da öğrenirler.
Tüketicinin sosyalleştirilmesinde etkili olan başlıca bireysel faktörler ise
sosyoekonomik düzey, cinsiyet, yaş ve yaşam dönemidir. Bu faktörler, bireyin geçmişiyle
ilgili olan makro çevreden kaynaklanan etkileyici unsurları kapsamakta olup tüketici
becerilerinin öğrenilmesinde ve çocuğun sosyalizasyon faktörleriyle etkileşimi üzerinde
önemli rol oynamaktadırlar.

1.2.1. Çocuğun / Gencin Sosyalleşme Aşamaları
Çocukluk dönemindeki tüketici davranışlarının gelişimi, beş aşamadan oluşmaktadır.


Gözlem

Bu evre, çocuğun pazarla ilk etkileşime başladığı evredir. Aileler genellikle alışverişe
giderken çocuklarını da birlikte götürürler ve çocuk alışveriş ortamıyla bu dönemde
duyumsal kontak kurar. Bu dönem 0-2 yaş aralığını kapsar. Bu dönemde renkler, sesler,
şekiller ve dokunma yoluyla pazardan ilk etkilenmeler başlar.

Resim 1.4: Çocuk tüketici

Bu evrede çocuk, bir şey gördüğünde elle işaret eder veya sözle ebeveynlerinden
talepte bulunur. Bu aşamanın ilerleyen dönemlerinde çocuk, muhtemelen televizyon
reklamlarının etkisiyle evde de spesifik ürünleri talep etmeye başlar. 2-3,5 yaş aralığını
kapsar.
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Seçim yapma

Bu evre çocuğun yürümeye başlamasıyla 3,5-5,5 yaşlarında raflardaki nesneleri seçip
onları raflardan alarak ilk fiziksel ilişkisini yaşadığı ve tercih yaptığı dönemdir.


Yardımlı alışveriş (Birlikte satın alma)

Hemen hemen doğumla birlikte çocuklar düzenli olarak ebeveynlerinin ve diğer
insanların malları satın alma karşılığında para verdiğine şahit olur. Bu gözlemlerle çocuk,
paranın anlamını öğrenir ve bu aşamada çocuk yardım alarak para harcamaya başlar. Bu
aşama 5,5-8 yaşlarını kapsar. Bu dönem, çocuğun mağazalarda bulunan malları ve paranın
bir değişim aracı olduğunu anladığı dönemdir.


Bağımsız alışveriş yapma

Tüketici davranışlarının gelişiminde 5. ve son aşama çocuğun, ebeveynin yardımı
olmaksızın alışveriş yapmasıdır. Bu aşama 8 ve daha yukarı yaşları kapsar.

Resim 1.5: 7-11 Yaş arası çocuklar

1.2.2. Çocuk /gencin Tüketici Olarak Sosyalleşmesinde Etkili Olan Faktörler
Çocuk ve gencin tüketici olarak sosyalleşmesinde etkili olan faktörlerin başında; aile,
arkadaş, akran grubu, okul ve medya gelir.


Ailenin Etkisi

Çocuk, doğduğu andan itibaren aile üyeleriyle bir etkileşim içine girmektedir.
Çocuğun kişiliğinin önemli bir bölümü, yaşamın ilk yıllarında oluştuğuna göre, tüketim ve
tüketicilikle ilgili tutum, davranış ve görüşleri de bu yıllarda belirlenmeye ve ortaya çıkmaya
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başlar. Doğal olarak, bir bireyin tüketim davranışlarını belirleyen ya da tüketici olarak
sosyalleşmesini sağlayan en önemli kurum ailedir.
Aile çocuğa diğer tutum ve davranışların yanında tüketim ve tüketicilikle ilgili rolleri
de öğretir. Çocuğa ilişkin bir mal ya da hizmet satın alınırken veya aileye ve diğer üyelere
bir şeyler alınırken çocuk bunları gözlemler ve ona göre davranır. Çocuğun herhangi bir
tüketim isteği kendini yansıtma biçimidir. Çocuğun tüketicilik davranışları okul öncesi
dönemde başlamaktadır. Okuma yazma bilsin ya da bilmesin, çocuk bir seçim davranışında
bulunacaktır. Bu bağlamda çocuğun seçim davranışında ailenin etkisi önemli olacaktır.
Aileler çocuklarını eğitmek amacıyla tüketim malları ürünleri hakkında bilgi vererek
ve aile üyelerinin tüketici davranışlarını gözlemleyen çocuk için örnek davranışlar
sergileyerek çocuklarında tüketici davranışlarının gelişimini doğrudan etkileyebilirler. Bu
nedenle çocuğun, ekonomik kararların verilmesinde gerekli davranış ve değerleri
öğrenebilmesi için ailede verilen kararlara katılımının sağlanması ve tüketim ürünlerini satın
alırken karar aşamalarında ona yeterli özgürlüğün tanınması gerekmektedir.

Resim 1.6: Okul öncesi dönem

Aile, çocuklara tüketicilik bilgisiyle ilgili bilgileri verirken farklı yöntemleri
kullanabilir. Bunlar:






Yasak koyma, bazı faaliyetleri ve tüketim davranışlarını yasaklama,
Çocuğa tüketimle ilgili konularda bilgi ve eğitim vermeye çalışma,
Çocukla onun tüketimlerini tartışma,
Örnek olma,
Çocuğun tüketim kararlarını dikkate almama gibi sıralanabilir.

Birçok ailede bunların hepsi ya da bir kısmı olabilmektedir. Hangisinin olduğu ya da
olacağı genellikle içinde bulunulan durum ve tüketim konusuyla da ilgilidir. Ailelerin önemli
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bir kısmı, çocuğa tüketimle ilgili bilgi ve eğitim verme yerine, çocuğun kendilerinin
tüketicilik davranışlarını gözleyerek kazanmalarını beklemektedir. Bu konuda yapılan
çalışmalar; ailelerin genellikle çocuğun para kullanmayı öğrenmesini, pazarlık etmesini,
alışverişlerde mukayese yapmasını, kaliteli mal almasını ve kandırılmamasını beklediklerini
göstermektedir. Çocuk okul çağında ve daha sonraları okuma yazma öğrenme, medyayla
tanışma, arkadaş gruplarına girmeyle birlikte tüketimlerine yeni yorumlar getirir.


Arkadaş ve Akran Gruplarının Etkisi

Toplumsal bir varlık olan birey, sürekli bir gelişim ve değişim içerisindedir. Bu
gelişim ve değişim içerinde toplumsallaşma, arkadaş çevresi edinme, bir grup tarafından
kabul edilme de önemli bir yere sahiptir. Çocuklar büyüdükçe aile dışındaki dünyayla
tanışırlar. Kendi akranlarından bir çevre oluşturur, onlardan etkilenip onları etkilerler.

Resim 1.7: Birey ve arkadaş grubu

Özellikle de ergenlik döneminde; tavsiyede bulunma, birlikte olma, davranış modeli
oluşturma, destek ve geribildirim sunma, kişisel özellik ve beceri konularında bilgi kaynağı
olma bakımından akranlara büyük önem verilir. Öte yandan ergenlerin, ebeveynleriyle olan
ilişkileri eğitim, meslek gibi gelecek merkezli alanlarda ve geçiş dönemlerinde önemini
korurken; arkadaş ve akranlar gündelik olaylarda, modada, serbest zaman etkinliklerinde
daha etkili görünmektedir. Bu bağlamda çok sayıda ergenin ailesini değil akranlarının
birlikteliğini tercih ettiği bilinmektedir.
Arkadaş ve akran grubu, çocuğun sosyalleşmesinde, tüketim ve tüketicilik
davranışlarını kazanmasında informal etkide bulunur. Akran grubunun özelliğine göre
olumlu ya da olumsuz etki söz konusu olabilir. Akran ve arkadaş grubunun etkisi çocuğun
tüketime ilişkin değerlerinin oluşmasında, mamul ve marka tercihlerinin gelişmesinde,
mağaza seçimlerinde fazlasıyla görülür.
Arkadaş grubu çocuğun; tüketim kalıplarını, kararlarını, değerlerini, tutumlarını,
becerilerini ve davranışlarını doğrudan etkiler. Hatta anne babanın, reklâmların, medyanın
etkisini de yok edebilirler. Burada teşvik, model alma, etkileşim ve pekiştirme davranışları
da görülebilir. Akran ve arkadaş grubunun çocuk üzerindeki etkisinin olumlu ya da olumsuz
olması ailenin tutum ve davranışlarıyla da ilgilidir.
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Resim 1.8: Arkadaşlık ve ergenlik

Resim 1.9: Satın almada arkadaşlığın etkisi
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Okulun etkisi

Çocuğa tüketime yönelik beceri ve alışkanlıkların kazandırılmasında aile ve arkadaş
gruplarının etkisinin yanı sıra okulda verilen eğitimin ve okul çevresinin rolü şüphesiz
yadsınamaz. Okul çocuk için yeni ve karmaşık bir sosyal çevreye girmek, birey olarak
toplumda yer almak ve dış dünyaya açılmak demektir. Bu nedenle okul çocukluk ve gençlik
döneminde önemli bir sosyalleştirme faktörü olabilir.
Okullar, çocukların çeşitli bilgileri kazandıkları formal kurumlardır. Çocuklar,
ailelerinden ayrı olarak en fazla zamanlarının okulda geçirirler. Bazı dersler ve öğretmenler
tarafından formal ve bilinçli bir şekilde tüketim ve tüketicilik konuları doğru ve tam
verilirken, okul arkadaşları da informal etkide bulunabilir. Bu etkiler olumlu olabildiği gibi
olumsuz da olabilir.
Okul bir sosyalleştirme faktörü olarak ele alındığında uygulanan eğitim programları ve
bazı dersler çocuğun tüketici olarak sosyalleşmesini formal olarak etkiler. Bu tür eğitim
programlarının uygulayıcıları olan öğretmenler de informal katkıda bulunabilir. Çünkü okula
başlamayla birlikte bir yerde satın alma özgürlüklerine de kavuşan ve harçlıklarını
yönlendirebilen çocuklar, okulda verilen tüketici eğitiminin yanı sıra yetişkin modeli olarak
öğretmenlerinin de etkisi altında kalmaktadırlar.

Resim 1.10: Tüketim yerlerinden okul
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Medyanın Etkisi

Kitle iletişim araçları, kişinin sosyalleşmesinde önemli rol oynayan faktörlerden
biridir. Kitle iletişim araçlarında yayınlanan reklâmların (özellikle de televizyon
reklamlarının), gençlerin tüketici olarak sosyalleşmesindeki etkileri nedeniyle bu alandaki
araştırmacıların pek çoğu, çalışmalarını reklamlar üzerine yoğunlaştırmıştır.
Çocukların dünyası çok geniş bir etkileşim altında olup yaşamlarının kontrolü sadece
ebeveynler tarafından ya da okullarda olmamaktadır. Daha uzak etkileşim alanı olan medya
(televizyon, internet, basın-yayın vb.) çocuklar üzerinde daha etkili olmakta yanlış
yönlendirmeler, özentiler, taklit etmeler, istenmeyen sonuç ve davranışlarla karşı karşıya
bırakabilmektedir. Özellikle çocuklar gibi henüz bilinçli muhakeme yapamayan gruplarda bu
etki, daha fazla olmaktadır. Reklâmlar, dizi filmler, filmler, çocuğun davranışlarını çok fazla
etkilemektedir.

Resim 1.11: Medyanın ve çocuk/genç tüketiciyi etkilemesi

Kitle iletişim araçları çocuğun tüm tutum, davranış ve görüşlerini etkilemektedir.
Çocuk daha çok gözlem yoluyla bazı davranışlarda bulunur. Çocuk, kitle iletişim araçlarının
yapmış olduğu yayınlardan değişik ortamlarda, değişik rolleri nasıl yerine getireceğini
öğrenebilir. Bu araçlarda okuyucu, izleyici veya dinleyici için önceden belirlenmiş bir rol
çoğunlukla belirtilmemiştir. Her çocuk ya da bireyin bu rolü algılayış biçimi de farklılık
gösterebilir. Reklamlar bu konuda mal hakkında bilgi vermeyle bir farkındalık yaratır.
Bunun yanında gereksiz tüketimi de doğurur.
Televizyon programları çocukları olumlu bazen de olumsuz etkileyebilir. Küçük
yaşlardaki çocuklar, -eğlenceli olması nedeniyle- televizyon reklâmlarına karşı büyük bir ilgi
göstermektedir. Reklam müziğini duyar duymaz oyunlarını yarıda bırakıp televizyon başına
koşmakta reklam sözlerini, sloganlarını ve müziğini hoşlarına gittiği için hafızalarına
kaydederek her gün, gün boyu eksiksiz bir şekilde tekrarlamaktadırlar.
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Resim 1.12: Reklâmların olumlu etkileri de var

Çocuklar ve gençler, büyük bir dikkatle izledikleri reklâmlar sayesinde, yeni şeyler
öğrenmekte, bir ürün hakkında birçok bilgiyi edinmekte, üretilen mal ve hizmetlerin
markaları ve çeşitliliği konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar. Reklâmlarda çocuklar sadece
kendilerine hitap eden ürünlerle değil, yetişkinler dünyasında yer alan ürünlerle de tanışırlar.
Bu durum onların sosyal gelişimlerine katkıda bulunabilmektedir. Kitle iletişim araçlarından
özellikle televizyon doğru kullanıldığında yararlı olan bir araçtır. Televizyon önemli bir
enformasyon aracıdır. Çocuklar, televizyon aracılığıyla kendileri ve dış dünyaları hakkında
bilgi sahibi olurlar. Değişik insanlar, ülkeler ve canlıları tanır, kelime dağarcıklarını
genişletirler.
Televizyon reklâmlarının, çocuk ve gençler üzerindeki olumlu etkilerinin yanında
olumsuz etkileri de vardır. Bu olumsuz etkiler; sosyal iletişimsizlik, beslenme, sağlık, ruhsal
sorunları doğurma ve tüketime teşvik şeklinde sıralanabilir.

Resim 1.13: Reklâmların olumsuz etkileri de var

Özellikle belli bir yaşın altındaki çocuklar, henüz düşünme ve muhakeme yapamaz,
savunmasızdır ve yanlış yönlendirilebilirler. Bu nedenle reklâmların birçok olumsuz etkisi
olabilir. Televizyonun ve televizyon reklâmlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri;

Çocukların derslerini ihmal etmesi,

Çocuğun sosyal gelişimini olumsuz yönde etkilemesi,

Çocuğun fizyolojik gelişimini olumsuz yönde etkilemesi,

Çocuğun psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkilemesi,
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Çocuğun cinsel gelişimini olumsuz yönde etkilemesi,
Televizyon aile ilişkilerini olumsuz yönde etkilemesi
sıralanabilir.

Yukarıda sıralananlara ek olarak reklamlar:

Gereksiz tüketime yol açabilir.

Beslenme ve sağlık açısından olumsuz olabilir.

Millî kültür etik değerler zedelenebilir.

Resim 1.14: Çağın hastalığı tüketim çılgınlığı
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şeklinde

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çocuk ve genç tüketicilerin kıyafet seçerken daha çok hangi noktalara dikkat
ettiklerini ve seçimlerde kimin etkili olduğunu öğrenmek için seçtiğiniz ailelerle bir görüşme
yapınız. Görüşme sonucu elde ettiğiniz bilgileri gösteren bir rapor yazınız ve raporunuzu
panoya yerleştiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Araştırma yapabilmek için 10 aile  Belirlediğiniz ailelerin çocuklu olmasına
dikkat edebilirsiniz.
belirleyiniz.
 Ailelere soracağınız soruları önceden  Tüketim alışkanlıklarıyla ilgili bilgi
hazırlayarak bir kâğıda yazınız.
alabileceğiniz sorular hazırlayabilirsiniz.
 Ailelerle
görüşüp
sorularınızı
 Aile bireylerinin bir araya geldiği uygun
sorabileceğiniz uygun bir zaman
bir zaman belirleyebilirsiniz.
belirleyiniz.
 Ailelere ne sıklıkla alışveriş yaptıklarını
 Alacağınız cevabı not alabilirsiniz.
sorunuz.
 En fazla harcama yaptıkları tüketim  Giyim, gıda, temizlik vb alanlardan
alanını öğreniniz.
seçim yapmalarını sağlayabilirsiniz.
 Fiyat, marka, ambalaj vb gibi
 Ürün tercihlerinde en çok neye dikkat
faktörlerden birini tercih yapmalarını
ettiklerini sorunuz.
sağlayabilirsiniz.
 Alışverişte daha çok
olduğunu sorunuz.
 Ailelerden
karşılaştırınız.

kimin

etkili  Anne, baba veya çocuk seçeneklerinden
birini seçmelerini sağlayabilirsiniz.

cevapları  10 aile için her bir soruya verilen
cevapları karşılaştırabilirsiniz.
 ‘Genellikle
marka
satın
almayı
 Karşılaştırma sonucuyla ilgi bir rapor
etkilemektedir’
gibi
cümleler
yazınız.
yazabilirsiniz.
 Panodaki
bilgilerin
diğer
 Hazırladığınız
raporu
sınıfınızdaki
arkadaşlarınızın
tarafından
da
panoya asınız.
okunmasını sağlayabilirsiniz.
aldığınız
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

İhtiyaçların karşılanması, arzuların tatmin edilmesi amacıyla ekonomik varlıkların
kullanılmasına…………………………… denir.

2.

…………………… çocukların çeşitli bilgileri kazandıkları formal kurumlardır.

3.

Okulda çocuk/genç tüketiciler informal olarak ………………….. etkilenirler.

4.

……….. çocuğa diğer tutum ve davranışların yanında tüketim ve tüketicilikle ilgili
rolleri de öğretir.

5.

Erken yaşlarda kazanılan ……................ ………………………. ilerleyen yaşlarda
sergilenecek tüketim davranışlarına temel oluşturur.

6.

Reklam araçları içinde en fazla verim alınan ……………… reklamlarıdır.

7.

Çocuklar tarafından verilen satın alma kararında sadece yaş değil …………….. de
belirleyici olmaktadır.

8.

Çocuğun sosyalleşmesindeki ilk aşama ……………………….. dir.

9.

Bireylerin tecrübe, değer, tutum ve davranış kazanma sürecine………………… denir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Aşağıdaki ölçütleri dikkate alarak sınıf içinde ikili genç tüketici ve satış elemanı olan
gruplar oluşturunuz. Grup üyelerinden biri, diğerini her hangi bir ürünü satın alma
konusunda ikna etmeye çalışsın. İkna ederken baskı kurmadan uygun bir dille ürünün olumlu
özelliklerinden bahsetsin. Sonuç olarak başarılı olup olmama durumunu sınıf
arkadaşlarınızla tartışınız.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Uygulamayı yapacak ikili gruplar belirlediniz mi?
2. Satın almaya ikna edilecek ürünü seçtiniz mi?
3. Ürünün olumlu yönlerini anlattınız mı?
4. Ürünün kişiye sağlayacağı faydadan bahsettiniz mi?
5. Ürünün nerden temin edileceği konusunda bilgi verdiniz mi?
6. İkna etme çabalarında uygun bir dil seçtiniz mi?
7. Kişinin sorularını doğru olarak cevapladınız mı?
8. Kişinin satın almaya karar vermesini sağladınız mı?
9. Kişinin satın alma davranışında bulunmasını sağladınız mı?
10. Başarı veya
yaptınız mı?

başarısızlık

nedenlerinizin

değerlendirmesini

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bürüm cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Diğer özel tüketici gruplarının davranışlarını ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yaşlı bireylerin tüketici olarak satın alma sürecinde karşılaştıkları sorunları
araştırınız.



Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla karşılaştırınız.

2. DİĞER ÖZEL GRUPLAR
Ürün veya markanın kullanıcısı olan tüketicilerin davranışları; yaşları, gelirleri,
eğitimleri yönünden birbirinden ayrılmaktadır. Aynı kültürde büyümüş, aynı yaş ve mesleğe
sahip bireylerin dahi tüketim davranışlarının farklı olduğu görülmektedir. Bunun sebebi;
bireylerin sahip oldukları değerleri, geçmişteki deneyimleri, duyguları, kişilikleri ve sosyal
sınıfları gibi içsel ve dışsal faktörlerden etkilenen yaşam tarzlarının farklı oluşudur. Özel
tüketici grupları arasında bulunan diğer tüketiciler ise genelde şu şekilde belirtilebilir: Yaşlı
tüketiciler, engelli tüketiciler ve düşük gelirli tüketicilerdir.

Resim 2.1: Tüketici gruplarının beklentileri
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2.1. Yaşlı Tüketiciler
Son yıllarda tüketici pazarlarındaki önemli değişimlerden birisi de yaşlı nüfusun
artışıdır. Bu artışın en önemli nedeni, ölümlerdeki azalmadır. Tüm dünyada genç nüfus
giderek azalmakta ve yaşam süresi uzamaktadır.
Yaşlı tüketici genellikle 65 yaş ve üstü olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle
algılama, tutum ve tüketim davranışları bakımından farklılık gösteren altmış beş ve bu yaştan
hayatın sonuna kadar olan ihtiyarlık dönemini de kapsayan tüketiciler grubuna, yaşlı tüketici
denilmektedir. Yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte yaşlılık döneminde kişinin sosyal,
ekonomik, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçları önceki yıllara göre değişmektedir. Gelirin
düşmesi, sağlık sorunlarının artması, sosyal ilişkilerin zayıflaması gibi sorunlar yaşlılıkla
birlikte önem kazanmakta ve yaşlıların harcama eğilimlerini etkilemektedir.
Yaşlı tüketiciler, pazardaki önemli müşteri gruplarından birini oluşturmakta ve
“Gümüş Pazar” (Silver Market) olarak adlandırılmaktadır. Yaşlı tüketiciler gelecekte başta
sağlık olmak üzere; beslenme, giyinme, konut, boş zamanları değerlendirme vb. pek çok
alanda ülke pazarlarını şekillendirecek önemli bir tüketici grubunu oluşturacaklardır. Bu
nedenle işletmeler, yaşlı tüketicilerin istek ve gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak,
yaşamlarını hayatını bağımsız ve kendi kendine yeten biçimde sürdürmelerine olanak
sağlayacak ürün ve hizmetleri hızla piyasaya sürebilmek için gerekli düzenlemeleri
yapmalıdırlar.

Resim 2.2: Yaşlı tüketici

Gelecekte nüfusun giderek yaşlanması işletmeleri çeşitli şekillerde etkileyecektir.
İşletmelerin; yaşlı insanların ihtiyaçlarını ve bu pazar için firmanın çeşitli pazarlama
etkinliklerinin, bu ihtiyaçlara nasıl yanıt verdiğini anlaması gerekir. İşletmeler, yeni ürünler
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üreterek ya da mevcut olanları geliştirerek yaşlı tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt vermek
durumundadırlar.
Yaşlılar en fazla tatmini, anlamlı toplumsal katılımlardan ve amaçlı faaliyetlerden elde
etmektedirler. Diğer taraftan en fazla korktukları şeyler de fiziksel, ekonomik bağımlılık ve
yalnızlıktır. Yaşlıların hayatlarını, faydalı ve yaşanabilir olduğunu hissetmelerini sağlayacak
yeni ürünlere ve hizmetlere ihtiyaçları vardır. Bu yeni ürünler ve hizmetler maddi ve fiziksel
bağımlılık korkusunu azaltacak özelliklere sahip olmalıdır.

Resim 2.3: Yaşlı tüketiciler ve sosyal aktiviteleri

Yaşlı tüketiciler, marka isimlerine daha tutucu bir şekilde önem vermektedirler.
Bunlar diğer tüketicilere kıyasla özel, yenilikçi markalara daha az itibar etmekte ve daha çok
garanti, kullanım kolaylığı, ürünün geçmişi, güvenilirliği üzerinde durmaktadırlar.
Özetlemek gerekirse, yaşlı tüketicilerin satın almaya ilişkin davranış özellikleri
şöyledir:

Zincir mağazaları tercih ederler.

Ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi kaynakları gazeteler ve alışveriş sırasındaki
gözlemleridir.

Alışveriş, yaşlıların hayat tarzının bir parçasıdır ve yükten ziyade bir zevktir.

Yaşlılar hareketlilik araba gibi imkânlardan yoksun olmaları nedeniyle konutları
civarında alışveriş yaparlar.

Ürün bağlılığının yanı sıra mağaza bağlılığını da sergilerler. Bunun nedeni;
alışveriş kolaylığı, fiyat, ürün özelikleri, mağazanın fiziki özelliği ve müşteriye
olan yaklaşımıdır.
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2.2. Engelli Tüketiciler
Engelli; Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna göre, normal bir kişinin kişisel ya da
sosyal yaşantısında kendi kendine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal
kabiliyetlerindeki kalıtımsal veya sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayan
kişidir. Engellilik ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından, bir yetersizlik veya özür nedeniyle
yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rollerin
kısıtlanması veya yerine getirilememesi olarak tanımlamaktadır.

Resim 2.4: Engelli tüketici

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2002 yılı verilerine göre Türkiye de engelli
nüfusunun toplam nüfus içerisindeki oranı, %12.29 olarak belirlenmiştir. Bu veri dikkate
alındığında özürlülerin sayısının ne kadar ciddi boyuta ulaştığını görmek mümkündür.
Geçmiş yıllarda engelli bireyler evin dışına pek çıkmaz ve sosyal hayatın içine
girmezlerdi. Aileler engelli çocuklarının etrafına görünmez bir duvar örmüş, sosyal hayattan
soyutlanmış bir şekilde yaşamalarını sağlardı. Ancak son yıllarda bu durum değişmiş, engelli
bireylerin de toplumun içerisinde yer alması için birçok çalışma ve kampanya yapılmıştır.
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Resim 2.5: Engelli çocuk tüketici

Engelli tüketicilerin sayısındaki artış dikkate alındığında önem kazanan ve
incelenmesi gereken konulardan biri de engellilerin günlük yaşamın bir parçası olan satın
alma sırasında karşılaştıkları sorunlardır. Mağaza içi düzenlemeler, mağaza personelinin
tutum ve davranışları gibi pek çok faktör, özel durumları nedeniyle engelliler için daha fazla
önem kazanmakta olup diğer tüketici gruplarına göre de daha fazla sorun yaşamaktadırlar.
Engelli tüketicilerin sayısındaki artış ve satın alma esnasında karşılaştıkları engeller
göz önünde bulundurulduğunda bu grubun satın almayla ilgili istek ve ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi için alışveriş merkezlerinde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Onların
tüketici olarak sağlıklı bir alışveriş gerçekleştirmelerine olanak verilmelidir. Örneğin görme
engelli tüketiciler için zemin kaplamada, kaymayı önleyici ve dolaşmayı kolaylaştırıcı
malzemelerin kullanılması, merdivenlere trabzan konulması, basamaklar arasında kot
farklılıklarının bulunmaması, mağaza girişlerinin zemin seviyesiyle kot farkı içermeyip
doğrudan erişime uygun olması, rampa ve merdiven girişleri gibi potansiyel tehlike taşıyan
alanlarda ışık şiddetinin arttırılması, asansörlerde sesli arama sisteminin bulunması,
etiketlere Braille alfabesi eklenmesi ve renk kontrastının arttırılması, mağaza personelinin
görme engelli kişilerin olası istek ve ihtiyaçları konusunda eğitilmesi gibi düzenlemelerle;
engelsiz fiziksel çevreler oluşturulmalı ve mevcut çevrelerin niteliği arttırılmalıdır. Görme
engelliler için sıralanabilen bu düzenlemeler; bedensel, zihinsel ve işitme engelli tüketiciler
için de yapılmalıdır.
Ülkemizde engellilerin toplumsal yaşama katılmasını sağlamak açısından yapılması
gerekenler, yasalarda ve yönetmeliklerde yer almaktadır ancak tanımlanan gerekliliklerin
kente ve mimariye yeterince yansımadığı görülmektedir. Bu açıdan “tüm ürünlerin ve
çevrelerin, yaş, beceri ve durum farkı gözetmeksizin pek çok kişi tarafından
kullanılabilmesini olanaklı kılan, bütünselleşme sağlayan” evrensel tasarım felsefesinin
anlaşılması ve dünyada gerçekleştirilen uygulamaların tasarımcılar tarafından takip edilmesi
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büyük önem taşımaktadır. Evrensel tasarım kavramında önemli olan genelde kullanıcıdır.
Konu edilen engelli insanlar değil, tüm insanlardır. Buradaki ana fikir, aslında tüm insanların
yaş, beceri kaybı gibi nedenlerle bir çeşit engelli olduğu görüşüdür. Yaklaşım, ürün
tasarımından, mimarlığa ve kentsel tasarıma, çevre kontrolü sağlayan basit sistemlerden,
karmaşık bilgi teknolojilerine kadar değişen ölçekleri kapsamaktadır. Bu tasarım
yaklaşımının ilkelerine göre inşa edilmiş çevre, adaptasyona gerek duyulmadan tüm
insanların kullanımını sağlar. Örneğin, rampa gereksinimini ortadan kaldırmak, basamaksız
girişler düzenlemek gibi çözümler bu anlayış içerisinde ele alınan farklı düzenlemelerdir.
Burada önemli olan nokta, tasarlanan ortamın veya ürünün özelliklerinin normal görünmesi
ve bu şekilde hissettirilmesidir. Evrensel tasarım yaklaşımıyla elde edilen ürünler, tüm
kullanıcıların yararlanmasına olanak sağlamakta ve sonuçta yaşlılar, çocuklar, genelden
farklı diğer insanların yanı sıra engelliler de etiketlenmemekte veya damgalanmamaktadır.

2.3. Düşük Gelirli Tüketiciler
Gelir tüketicilerin pazarını etkileyen temel ekonomik etkenlerin başında gelir. Kişisel
gelir bir yılda gerçek kişilerin ellerine geçen gelir toplamını gösterir. Ama bu gelirin bir
kısmı vergilere gider. Kişisel gelirden vergiler çıkarılırsa harcanabilir veya kullanılabilir
gelir elde edilir. Harcanabilir gelir tüketicilerin gerçek satın alma gücünü gösterir. İsteğe
bağlı harcanabilir gelir ise kişilerin belirli ve alışagelen bir hayat düzeyini sürdürmek için
kullanılan gelirdir. Diğer önemli bir gelir unsuru da aile geliri olup ailedeki tüm kişilerin
gelirleri toplamıdır.
Gelir dağılımı ve değişmesi de satın alma gücünde büyük farklılıklar yaratacağı için
üzerinde durulması gereken etkenlerdendir. Geniş ölçüde gelire bağlı olmakla beraber
tüketici ihtiyaç ve istekleri de talebi etkiler, onların belirli bir harcama biçimi ortaya çıkarır.
Ülke nüfusunda gelir dağılımı dikkate alındığında büyük bir çoğunluğun gelir seviyesi
normal ve düşük olduğu görülmektedir. Son yılarda yaşanan büyük ekonomik krizlerde
insanların gelir seviyelini olumsuz yönde etkilemiş mali durumlarına, dolayısıyla da tüketim
alışkanlıklarında büyük değişikliklere neden olmuştur. Normal ekonomik koşullar içerisinde
dahi istediği gibi tüketim yapamayan, ihtiyaçlarını hep erteleyen düşük gelirli tüketici grubu
yaşanan ekonomik krizden en fazla zarar gören ve zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılamayan bir
duruma gelmektedir.
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Resim 2.6: Özel tüketici grupları için düzenlenmiş alan

Düşük gelirli tüketici grubu, satın alma davranışını gerçekleştirirken en fazla ürünün
veya hizmetin fiyatıyla ilgilenir. Fiyattan sonra ürün kalitesi, kullanılabilirliliği gibi
özellikleri dikkate alır. Yaşanan ekonomik sıkıntılar, çevre düzenlemeleri yapılmaması
neticesinde de tüketiciler güvensizlik ve belirsizlik ortamına uyum sağlamak için önemli
değişimler yaşamıştır. Bazı yöntemler uygulamaya başlamışlardır. Bunlar:


Koza örmek: Tüketici kendi içine ve evine kapanır. İhtiyaçlarını kendi
evindeki malzemelerle karşılamaya çalışır. Satın almayı azaltıp erteleyerek ya
da vazgeçerek elindeki malzemeleri kullanıp ihtiyacını karşılamaya çalışır.



İkame ürün tercih etmek: Tüketici alacağı ürün pahalıysa onun yerine
koyabileceği başka bir ürünü tercih eder.



Fırsat avına çıkmak: Tüketici mağaza mağaza gezip en indirimli ürünleri ve
kampanyadaki ürünleri satın almaya çalışır.



Alışverişi kadına emanet etmek: Aile bütçesini; değişen harcama oranlarını ve
bunların dağılımını yönetme her zamankinden daha fazla kadına emanet edilir.

Düşük gelirli tüketiciler grubunda yer alanların tüketim alışkanlıklarında gözlenen
özellikler aşağıda sıralanmıştır:





Harcama yaparken daha temkinli davranmaktadırlar.
Gelirlerini genellikle gıda maddelerine harcarlar.
Alışverişlerinde genelde yerli ve ekonomik markaları tercih ederler.
Gelirlerinin büyük çoğunu tüketime harcadıkları için bu grubun tasarruf
oranı düşüktür.
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Marka bağımlılığı zayıftır.
Kent pazarları ve küçük marketlerden alışveriş ederler.
Alışverişte fiyat birincil öneme sahiptir.
Tüketim kalıpları çok dardır.
Ucuz ve taksitle satış yapan mağazaları bulurlar.
Pazarlama ve işporta tezgâhlarından alışveriş yaparlar.
Lüks tüketim mallarını tüketmekte zorlanırlar.

Resim 2.7: Düşük gelirli tüketici, gelirinin büyük bir kısmını gıdaya harcaması

2.4. Pazarda Karşılaştıkları Sorunlar
Yaşlı, engelli ve yoksul tüketiciler, genç tüketicilere göre pazarda aldatıcı ve yanıltıcı
uygulamalara daha fazla maruz kalmaktadırlar. Bu aldatıcı faaliyetlerin sınırları tam olarak
çizilememekle birlikte kapıdan satışlar, malın üzerindeki eksik ve yanlış bilgiler, taksitli ve
uzun vadeli satışlar, satın alınmak istenen maldan/hizmetten başka bir mal/hizmete
yönlendirilmek bu tanımlamanın içinde yer alabilir. Örneğin yaşlı tüketiciler pazarda en çok
sorun yaşayan tüketici grupları içerinde yer alırlar. Günümüzde pazar yapısı çok
karmaşıklaşmış, satılan mallar ve sunulan hizmetler teknik olarak 60 yaş ve üstü yaşlı
tüketicilerin yetiştikleri döneme göre daha gelişmiştir. Bu şartlar altında yaşlı tüketicilerin
pazarda sorun yaşamaları ve sık sık aldatıcı faaliyetlere maruz kalmaları doğal
görülebilmektedir. Bu nedenle yaşlı tüketiciler satın alma faaliyetlerinde genç tüketicilere
göre daha dikkatli davranmaya çalışmakta ve daha uzun sürede alışveriş yapmaktadırlar.
Buna karşın yapılan araştırmalara göre yaşlı tüketiciler alışveriş yaparken bir sorunla karşı
karşıya kaldıklarında genellikle sessiz kalmakta, çözüm yolu aramamakta ve şikâyet
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etmekten kaçınmaktadırlar. Literatürde de sessiz tüketici grubu olarak adlandırılmaktadırlar.
Yaşlı tüketicilerin pazarda memnuniyetsizlik duydukları başlıca konular reklamı yapılan
ürünlere ulaşamama, ürünün beklenen performansı göstermemesi, servis ve bakım
problemleridir. Bu tür problemlerde de çok fazla şikâyette bulundukları görülmemektedir.

Resim 2.8: Süper market reyonları ve dizayn faktörü

Engelli tüketiciler sosyal hayata adapte olma sürecinde, sağlıklı insanlarla iç içe
yaşamaya çalışır ve diğer insanlardan normal davranışlar bekler. Toplum tarafından
olağandışı kabul edilip farklı davranış sergilenmesi engelli kişiyi rahtsız edecektir.
Dolayısıyla bu kişilerin engellilik durumuna göre gerekli özeni göstermeli ancak onları
rahatsız edecek kadar abartılı davranışlar sergilemekten kaçınmalıdır. Örneğin normal bir
insan için çok sıradan bir aktivite olan alışveriş, onlar için bazen tam bir eziyet
olabilmektedir. Mağazaya giriş ve çıkışlardaki düzensizlik, mağaza içindeki reyon
düzenlemeleri, zaten yeterince güçlük yaşatmaktayken bir de insanların onlara uzaylıymış
gibi bakması oldukça rahatsız olmalarına neden olmaktadır.
Engelli tüketicilerin satın alma esnasında karşılaştıkları sorunlardan biri de mağaza
personelinin tutum ve davranışlarıdır. Örneğin, görme engelli tüketiciler tek başlarına
sıklıkla bir ürünün modelini, kalitesini ya da diğer özelliklerini belirleyemezler. Bu nedenle
bir ürün satın alırken genellikle arkadaşları ya da akrabalarının görüşlerine başvururlar.
Arkadaş ya da akrabaların olmadığı durumlarda ise mağaza personeli gibi diğer insanların
görüşlerine ihtiyaç duyarlar. Ancak mağaza personeli tarafından iyi karşılanmamaları,
mağaza personelinin ilgili, sabırlı ve nazik olmaması, bir ürün hakkında bilgi istendiğinde
yeterli açıklamaların yapılmaması alışverişten vazgeçmelerine sebep olabilmektedir.
Bedensel engelli tüketiciler için de aynı durum söz konusudur. Mağaza içinde sürekli
basamaklar bulunması, reyonların tekerlekli sandalyede oturan engelli tüketicinin kolayca
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erişemeyeceği şekilde düzenlenmesi satın alma davranışının gerçekleşmesinde büyük engel
teşkil etmektedir.

Resim 2.9: Bedensel engelli tüketiciler içinde düzenlemeler olmalı

Ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan düşük gelir grubuna sahip vatandaşlar,
yaşamını devam ettirebilmek için zaruri olan ihtiyaçlarını bile karşılamakta sıkıntı
yaşamaktadır. Zaten oldukça kısıtlı olan bütçelerini çok temkinli kullanmak en gerekli
ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalmaktadırlar.
Bu grupta yer alan tüketiciler için en önemli kriter, kuşkusuz fiyat olmaktadır. Zorunlu
gıda maddelini satın alırken bile özellikle ucuz olanını tercih ederler. Pazarda yaşadıkları en
önemli sıkıntı bütçelerine uygun ürün bulamamaktır. Ülkemizde ve dünyada yaşanan
ekonomik krizler, her türlü ürünün fiyatını yükseltmiş, alım gücü düşük olan tüketicilerin
hayatını daha da zorlaştırmıştır.
Süpermarketler farklı gelir seviyesine sahip tüketici gruplarını dikkate alarak ürün
satışı yapmalı farklı fiyattan farklı markaları mutlaka bulundurmaya çalışmalıdır. Örneğin,
makarna satarken bile farklı markaları ve farklı fiyatları olan ürünleri bünyesinde
bulundurmalıdır.
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Resim 2.10: Düşük gelirli aileler harcamalarında daha dikkatli olmalı
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Çevrenizde bulunan alışveriş marketlerinden herhangi birini belirleyip içerisinde
engelli tüketiciler için yapılan düzenlemeleri gözlemleyerek yapılan uygulamaları belirten
rapor hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Gözlem yapacağınız alışveriş merkezini
belirleyiniz.

 Kolay
ulaşabilmeniz
için
yakın
çevrenizde bulunan bir alışveriş
merkezini tercih edebilirsiniz.

 Gözlem yapacağınız zamanı belirleyiniz.

 Size en uygun zamanı belirleyebilirsiniz.

 Alışveriş
merkezine
gerçekleştiriniz.

ziyaretinizi  Ziyaretiniz için gerekli olduğu takdirde
ilgili kişilerden izin alabilirsiniz.
 Bedensel, zihinsel, görme ve işitme
 Farklı engel gruplarına göre ne tür
engelli tüketici gruplarının alışverişlerini
düzenlemeler yapıldığını inceleyiniz.
kolaylaştırmak için ne tür önlemler
aldıklarını inceleyebilirsiniz.
 Engelli
tüketicilerin
alışveriş
 Egeli tüketici gruplarının alışverişlerini
merkezlerinde zorlandıkları bölümleri
engelleyici unsurları inceleyiniz.
belirleyebilirsiniz.
 Edindiğiniz
bilgilerden
diğer
 Gözlem sonuçlarınızı raporlayınız.
arkadaşlarınızın da yararlanmasına
imkân verebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

( ) Özel tüketici grupları arasında bulunan diğer tüketiciler ise; yaşlı tüketiciler,
engelli tüketiciler ve düşük gelirli tüketicilerdir.
( ) Yaşlı tüketici genellikle 45 yaş ve üstü olarak tanımlanmaktadır.
( ) Düşük gelirli tüketiciler en fazla gıda harcaması yaparlar.
( ) Yaşlı tüketiciler, pazardaki önemli müşteri gruplarından birini oluşturmakta ve
“Gümüş Pazar” (Silver Market) olarak adlandırılmaktadır.
( ) Düşük gelirli tüketici için en önemli kriter kalitedir.
( ) Engelli tüketiciler satına alma sürecine katılamamalı bir yakınından yardım
almalıdır.
( ) Aynı sosyo-kültürel gruba dâhil kişilerin tüketim alışkanlıkları farklılık
gösterebilir.
( ) Yaşlı tüketiciler daha çok internetten alışveriş yapmayı tercih ederler.
( ) Alış veriş merkezleri mağaza içi düzenlemelerde engelli vatandaşları göz önünde
tutmalı ve ona göre düzenlemeler yapmalıdır.
( ) Düşük gelirli tüketici alışveriş için halk pazarını tercih eder.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Yaşlı tüketicilerin pazardan beklentilerini ve pazarda karşılaştıkları sorunları tespit
edebilmek için çevrenizden belirlediğiniz 60 yaş üstü 20 kişiyle görüşme yapınız. Yaptığınız
görüşme sonucunu raporlaştırıp arkadaşlarınızla paylaşınız.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Görüşme yapacağınız kişileri belirlediniz mi?
2. Görüşme planı oluşturdunuz mu?
3. Soracağınız soruları belirlediniz mi?
4. Görüşme yapacağınız kişilerle uygun yer ve zaman belirlediniz
mi?
5. Görüşmeyi gerçekleştirdiniz mi?
6. Görüşme esnasında gerekli notları aldınız mı?
7. Hazırladığınız soruları sordunuz mu?
8. Görüşmeyi sonlandırıp gerekli raporu hazırladınız mı?
9. Raporunuzda beklenti ve sıkıntıları grupladınız mı?
10.Elde ettiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi ailede tüketici eğitimi verilirken kullanılan yöntemlerden
değildir?
A) Yasak koyma
B) Bilgi verme
C) Serbest bırakma
D)Örnek olma

2.

Akran grubunun olumlu etkisinden aşağıdaki konuların hangisinden bahsedilmez?
A) Giyim kuşam seçimi
B) Kötü alışkanlıklar kazanmada
C) Ders çalışmaya yönlendirme
D) Serbest zaman etkinliklerinde

3.

Çocuk/genç tüketici akranları ve arkadaş çevresinden olumsuz etkilenmemek için
aileler ne yapmalıdır?
A) Çocuklarını sıkmadan sürekli kontrol altında tutmalı
B) Kimseyle görüştürmemeli
C) Arkadaşlarıyla görüşmelerinde yanlarında olmalı
D) Telefonlarını dinlemeli

4.

Çocuk/genç tüketicinin ilk olarak kendi başına alışveriş yaptığı yer aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Süper marketler
B) Giyim mağazaları
C) Oyuncak mağazaları
D) Okul kantinleri

5.

Çocuklar özellikle okul öncesi dönemde tüketim alışkanlıklarını ailelerinden hangi
yolla öğrenirler?
A) Tartışma
B) Eğitim alma
C) Bilgi alma
D)Model alma
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6.

Aşağıdakilerden hangisi TV reklamlarının çocuk/genç tüketiciler üzerindeki olumsuz
etkilerinden değildir?
A) Aşırı tüketime teşvik etme
B) Sosyal yönden yalnızlaştırması
C) Ürün hakkında bilgilendirme
D) Beslenme ve sağlık açısından etkisi

7.

Aşağıdakilerden hangisi düşük gelirli tüketicilerin ekonomik sıkıntılar için aldığı
önlemlerden değildir?
A) Koza Yöntemi
B)Satın almayı arttırma
C)İkame ürün alma
D) Fırsat avına çıkma

8.

Düşük gelirli tüketici satın alma davranışını daha çok nerelerden gerçekleştirir?
A) Halk Pazarından
B)Süper marketten
C)Toptancılardan
D)Mahalle Bakkalından

9.

Aşağıdakilerden hangisi görme engelli tüketiciler için mağaza içi düzenlemede
alınması gereken önlemlerden değildir?
A) Zemin kaplamada kaymayı önleyici malzeme kullanılmalı
B) Merdivenlere trabzan konulmalı
C) Mağaza içinde renkli yönergeler olmalı
D) Asansörlerde sesli arama sisteminin bulunmalı

10.

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı tüketicilerin pazarda yaşadığı sorunlardan değildir?
A)Yeni ürünlere yabancı olması
B) Reklamı yapılan ürünlere ulaşamama
C) Satın aldığı ürürünün bakım onarımında sıkıntı yaşaması
D) Mağaza çalışanlarının yardım etmesi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
Tüketim
Okul
Arkadaşlarından
Aile
Tüketme alışkanlığı
Televizyon
Cinsiyet
Gözlem
Sosyalleşme

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
B
A
D
D
C
B
A
C
D
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