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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Aile Ve Tüketici Hizmetleri

DAL/MESLEK

Tüketici Hizmetleri

MODÜLÜN ADI

Tüketici Davranış Modelleri

MODÜLÜN TANIMI

Mal ve hizmet sektöründe tüketici davranış modellerine
göre doğru hizmet sunabilmeyi öğreten öğrenme
materyalidir.

SÜRE

40/16

ÖNKOŞUL

Bu modülün ön koşulu yoktur.

YETERLİK

Tüketici davranış modellerine göre hizmet sunmak
Genel Amaç
Mal ve hizmet sektöründe uygun ortam sağlandığında
tüketici davranış modellerine göre doğru hizmet
sunabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Tüketici davranışlarını gözlemleyebileceksiniz.
2. Tüketici davranışlarını
edebileceksiniz.

etkileyen

etmenleri

tespit

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: VCD, DVD, projeksiyon ve bilgisayar
donanımları
Ortam: Atölye, farklı türlerde alış veriş merkezleri

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Dünyaya geldiğimiz andan hayatımızın sonuna kadar sürekli, bir şeylere ihtiyaç
duyarız. İhtiyaçlarımızı ne ölçüde karşılarsak o kadar mutlu ve huzurlu oluruz.
Bir tüketici olarak ihtiyaçlarımızı karşılama sürecine girer, mağazaları dolaşır, ürünleri
karşılaştırırız. Çevremizdeki kaynaklardan bilgi toplar, reklamları seyreder, alış veriş için en
uygun zamanı seçer, aldıklarımızı tüketiriz. Tüketim sonrasında ihtiyaçlarımızın karşılanıp
karşılanmadığını değerlendiririz. Karşılanan ihtiyaçlar sonucunda haz duyar, maddi ve
manevi yönden tatmin oluruz.
Tüketicilerin göstermiş olduğu davranış modellerini, bunların sebep ve sonuçlarını
bilmek; mal ve hizmet sektöründe çalışan biri için çok önemlidir. Yeterli bilgi ve donanıma
sahip bir eleman, müşteri ile doğru iletişim kurarak onu mutlu ederken, kendisi ve çalıştığı iş
yeri adına da başarılı bir hizmet sunabilir.
Bu modül ile tüketici davranışlarını gözlemleyecek, tüketici davranışlarına etki eden
etmenleri tespit edebileceksiniz. Bunun sonucunda da tüketici davranış modellerine göre
doğru hizmet sunabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, mal ve hizmet
sektöründe uygun ortam ve koşullar sağlandığında, tüketici davranışlarını
gözlemleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Tüketici davranışlarının hangi özellikleri taşıdığını çevrenizden, internet ve
yazılı kaynaklardan araştırınız.



Yaptığınız araştırmaları arkadaşlarınız ile paylaşınız.

1.TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Tüketiciler hayatları boyunca ihtiyaç ve isteklerini gidermek için birçok mal ve hizmet
satın alırlar. Tüketiciler satın alacağı her ürün için aynı karar alma süreci aşamalarını
izlemeyebilir. Örneğin, araba satın alımıyla ekmek satın alımı sürecinde izlediği yöntem
birbirinden farklıdır. Ayrıca satın alma kararları, tüketiciden tüketiciye de farklılık
gösterebilmektedir. Genellikle işletmeler kimlerin hangi malı neden, nereden, nasıl, ne
zaman ve ne kadar satın aldıklarını bilmek ister. Ürünlerde fiyatlandırma, satış faaliyetlerinin
düzenlenmesi, reklam ve şirket imajı oluşturması açısından tüketici davranışlarının bilinmesi
gerekir. Tüketicinin satın alma veya almama davranışının sebeplerini bilmek, müşteriye
hizmet sunan elemanın işini kolaylaştırır.

Resim1.1: Satın alma kararlarının tüketiciden tüketiciye farklılık gösterebileceği
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1.1. Tanımı
Tüketici davranışı; bireylerin veya grupların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için ürün
ve hizmetleri seçme, satın alma, kullanma ve elden çıkarmadaki kararları ve bunlarla ilgili
faaliyetleri içeren bir süreç olarak tanımlanabilir.
Tüketici davranışlarının esasını satın alma davranışı oluşturur. Satın alma davranışı
bir süreçtir ve satın alma bu sürecin bir aşamasıdır. Satın alma süreci karardan önce başlar ve
karardan sonra da devam eder. Tüketici, içsel (yaşam tarzı, kişisel özellikleri vb.) ve dışsal
(sosyal sınıflar, kültür, çevresel etkiler vb.) uyarıcıların etkisiyle bir ürün veya hizmete
ihtiyacı olduğunu hisseder. Bu ihtiyacını karşılayabilecek ürün seçeneklerini belirlemeye
başlar.

Resim1.2: Tüketicin davranışının esasını oluşturan satın alma davranışı

1.2. Tüketicilerin Davranış Özellikleri
Tüketici davranışına ait özellikleri yedi ana başlıkta toplamak mümkündür.


Tüketici davranışı güdülenmiş bir davranıştır: Tüketici davranışı belirli
güdülenme sonucunda ortaya çıktığından, belirli amaçları gerçekleştirmek için
yapılırlar. Dolayısıyla tüketici davranışı, tüketici istek ve ihtiyaçlarını tatmin
etme amacını gerçekleştirmek için yapılan davranışlardır. Başka bir deyişle,
tüketicinin sorunlarına çözüm geliştirmek amaçlanmaktadır. Ürünler, hizmetler,
alış veriş yerleri kişilerin olası çözümleridir. Tüketiciler bu çözümlere ulaşmak
için çeşitli davranışlarda bulunurlar. Davranışın kendisi bir araç, ihtiyaç ve
isteklerin tatmin edilmesi ise bir amaçtır. İhtiyacı tatmin etmeye yönelik
davranışa etkide bulunan nedenlerin bilinmesi, pazarlamacılar için
vazgeçilmeyecek kadar önemlidir.
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Resim 1.3: Güdülenmiş bir tüketicidavranışı



Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir: Süreç birbirine bağlı, birbiri ile ilgili
ve birbirini izleyen adımlar serisidir. Tüketici davranışları son derece dinamik
bir süreç olup tüketim sürecini oluşturan faaliyetler belirli bir düzen ve hiyerarşi
içinde gerçekleşmektedir. İhtiyacın ortaya çıkması, seçim yapma, satın alma ve
kullanma bir süreç olarak kabul edilebilir. Satın alma, tüketim sürecinin sadece
bir aşamasıdır ve tüketici davranışı bununla sınırlandırılmamalıdır. Satın alma
sürecindeki adımlar şunlardır:


Satın alma öncesi adımlar ;
o

İhtiyacı görmek: Tüketicilerin her gün farklı ihtiyaçları ortaya
çıkabilir. Mutfakta sütün, yoğurdun tükendiğini tespit eden
tüketici, ihtiyacı bir sorun olarak görmeye başlar. Bu sorun,
biyolojik bir ihtiyacın doğması veya reklam gibi dış uyarıcıların
etkisiyle ortaya çıkar. İhtiyacın tespitiyle birlikte, gidermek için
harekete geçer.

o

Seçenekleri aramak: İhtiyaç duyulan ürünlerin karşılanması için
bilgi araştırması yapılarak alternatif çözümler araştırılır.
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Resim1.4: Tüketici davranışlarından birisi “mağaza dolaşmak”

o



Seçenekleri değerlendirmek: Araştırma yapılarak edinilen
seçenekler arasından ihtiyacı en iyi karşılayacak olan seçilir. Eğer
ihtiyacın giderilmesi acil değilse daha fazla bilgi toplanabilir.

Satın alma sürecindeki adımlar;
o

Satın alma ve kullanma: Seçeneklerin değerlendirme sonucu
olumlu ise satın alma gerçekleşir. Gelirde azalma, işsiz kalma, son
anda kararsız kalma gibi beklenmedik durumların ortaya çıkması
kararın uygulanmasını engelleyebilir.

Resim 1.5: Satın alma davranışı öncesi değerlendirilen seçenekler
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Satın alma sonrası adımlar;
o
o
o

Tüketim deneyimi ve değerlendirme,
Geri bildirim sağlamak,
Satın alma sürecini bitirmek, sonlandırmak.

Satın alma sürecinden geçen bir tüketicinin atabileceği adımlar, aşağıdaki tabloda
örnek olarak gösterilmektedir.
Adım
Satın alma öncesi
1. İhtiyacı görmek
2.Seçenekleri aramak
3.Seçenekleri
değerlendirmek
Satın alma
4.Satın alma ve
kullanma
Satın alma sonrası
5. Tüketim deneyimi ve
değerlendirme

Ortaya Çıkabilecek Faaliyetler
Açlık hissetmek
Arkadaşınızdan tercih edilen restoranların ismini almak
Restoranlara telefon edip menülerini öğrenmek
X Restoranda yemek yeme
Yediğiniz yemeğin sizi doyurup doyurmadığına karar vermek

6.Geribildirim sağlamak

Yediğiniz yemek sizi doyurmadığı için bir porsiyon da fasulye
yemeği siparişi vermek ama yanında gelecek olan pilavı
istememek

7. Satın alma sürecini
bitirmek, sonlandırmak

Faturanızı ödeyip restorandan ayrılmak
Tablo1.1: Satın alma sürecinde adımlar



Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur: Tüketici davranışları tek bir
faaliyet olmayıp, çeşitli faaliyetleri kapsayan bir davranıştır. Bu faaliyetler;
satın alma öncesi araştırma, bilgi toplama, mağaza gezme, tavsiyeleri dikkate
alma ve gözlem yapmadır. Bunun yanında satın alma sürecindeki faaliyetleri
yürütme, tüketim deneyimi ile tüketim sonrası faaliyetler de sayılabilir.
Tüketicilerin düşünceleri, kararları, deneyimleri ve değerlendirmeleri vardır.
Bunların bir kısmı isteyerek ve planlayarak yerine getirilirken, bir kısmı da
tesadüfî olarak yapılabilmektedir. Satış elemanı ile görüşme, bilgi toplama ya da
satın almaya karar verme istenerek yapılan faaliyetlerdendir. Mağazaya belirli
bir markayı aklımızda tutarak gitmemize rağmen, başka bir markayı aldığımız
çok sık görülür. Bu örnek tesadüfî olarak yapılan faaliyetlerdendir.
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Tüketici davranışlarında görülen faaliyetler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Satın Alma Öncesi
Faaliyetler
Mağazaları dolaşma
İnternetten araştırma
Diğerlerini gözlemleme
Satış elemanı ile görüşme
Reklamları izleme
Ürünler hakkında düşünme
Seçenekleri değerlendirme
Bilgi kazanma
Görüş sorma
Öneriler alma

Satın Alma Faaliyetleri
Satın almaya karar verme
Hangi marka?
Ne kadar?
Hangi Ürün?
Nereden?
Nasıl?
Ne zaman?
Ödemeleri düzenleme
Ayrıntıları halletme
Ürünü temin etme
Nakliye - Montaj

Satın Alma Sonrası
Faaliyetler
Ürünü kullanıma hazırlama
Ürünü kullanma
Deneyimi artırma
Ödemelerde bulunma
Bakımının gerçekleştirilmesi
Ürünü elden çıkarma
Aileye, arkadaşlarına
anlatma
Satıcılara şikâyet
Bir sonraki satın almaya
hazırlanma

Tablo 1.2: Tüketici davranışına ilişkin bazı faaliyetler



Tüketici davranışı karmaşıktır ve zamanlama açısından farklılık gösterir:
Çeşitli ürünler için verilecek satın alma kararlarının karmaşıklığı ve karar
vermek için ihtiyaç duyulan zaman birbirinden farklılık gösterir. Zamanlama,
satın alma kararının ne zaman alındığını ve bu sürecin uzunluğunu
belirtmektedir. Karmaşıklık ise, karar vermede etki eden faktörlerin sayısını ve
kararın zorluğunu ifade etmektedir. Kararın karmaşıklık düzeyi harcanacak
zamanı etkilemektedir. Karmaşık ve zor kararlar vermek daha çok enerji
harcamaya neden olmaktadır. Daha kolay karar vermek için başkalarının görüş
ve önerilerini almak, marka bağımlılığı oluşturmak gibi yöntemler
uygulanabilmektedir.



Tüketici davranışı farklı rollerle ilgilenir: Tüketim sürecinde tüketiciler
değişik roller üstlenebilirler. Her birinin tüketim sürecindeki rolleri ve
faaliyetleri de farklı olacaktır. Bu kapsamda tüketiciler; başlatıcı, etkileyici,
karar verici, satın alıcı, kullanıcı olarak rol alabilirler.







Başlatıcı: Karşılanmayan bazı istek ve ihtiyaçları belirleyerek satın
almayı öneren kişidir.
Etkileyici: Görüşleri ağırlıklı olarak değerlendirilen kişidir. Bilinçli ya da
bilinçsiz olarak sözleriyle ve davranışlarıyla satın alma davranışının
aşamalarında olumlu veya olumsuz olarak etkide bulunur.
Karar verici: Finansal güç ve otoritesini kullanarak son seçimi kabul
ettiren kişidir.
Satın alıcı: Satın alma işlemini yapan kişidir.
Kullanıcı: Satın alınan ürünü kullanan, tüketim eylemini gerçekleştiren
kişidir.
Satın alma durumlarının bazılarında her rol için ayrı bir kişi gerekirken,
bazı durumlarda tüm roller bir kişi üzerinde toplanabilmektedir. Genel
olarak tüketici, kararı veren birim olarak görülmektedir.
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Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir: Çevresel faktörler, tüketici
davranışlarını etkilemektedir. Ancak çevresel faktörlerin etkisi satın almanın
amacına, tüketicinin içsel durumuna ve diğer durumsal faktörlere göre
değişebilmektedir. Çamaşır makinesi bozulan bir kişinin satın alma davranışı ile
yeni evlenecek bir kişinin seçiminde dikkate aldığı faktörler değişiklik gösterir.
Satın alma faaliyetinin öncelik düzeyi farklı olduğundan satın alma
davranışlarında da farklılıklar olacaktır. Ekonomik beklentiler, satın alma
kararlarını erteleme veya hızlandırmaya neden olabilmektedir.
Çevresel
etkilerin bir kısmı kötü ve kabul edilemez olarak algılanabilir. Örneğin,
insanların korkutulması ya da yönlendirilmesi biçimindeki etkiler olumsuz
olarak nitelendirilmektedir. Yeni ürünler hakkında bilgi sağlamak, yeni satış
kampanyalarını öğrenmek ise olumlu etkilere örnek olarak gösterilebilir. Kültür,
aile, danışma grubu, pazarlama çevresi dış faktörlere örnek olarak verilebilir.
Bu faktörlerin etkileri de birbirinden farklı olacaktır.



Tüketici davranışları, farklı kişiler için farklılıklar gösterebilir: Bu özellik
kişisel farklılıkların doğal sonucu olarak kabul edilebilir. Tüketici davranışını
anlamak için insanların neden farklı davranışlarda bulunduğunu anlamak
gerekir. Kişilik, motivasyon, öğrenme ve kişisel deneyimlere bağlı olarak
tüketici davranışları da değişir. Tüketici davranışlarının incelenmesi, ürün ve
hizmet geliştirilmesinde yardımcı olmaktadır. Örneğin çocukları ilaç
kutularından uzak tutmak zor olduğu için, çocuklar tarafından açılamayan ilaç
kutuları üretilmiştir.

Resim 1.6: Kişisel farklılıkların satın alma tercihlerindeki etkisi

1.3. Tüketicilerin Satın Alma Davranış Çeşitleri:
Tüketiciler ihtiyaç ve isteklerini gidermek için çeşitli mal ve hizmet satın alırlar.
Dolayısıyla da birçok satın alma kararı verirler. Satın alma kararları bir bakıma tüketicinin
problemlerini çözmesidir. Bu satın alma kararları verilirken yani problemler çözülürken
değişik yöntemler kullanılır. Bu yöntemler kararın verildiği duruma göre üç ana grupta
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toplanabilir. Bunlar otomatik satın alma davranışı, sınırlı sorun çözme durumu ve sınırsız
sorun çözme durumudur. Tüketici davranışlarını inceleyen pazarlamacılar, tüketicilerin
tercihlerini nasıl yaptıklarıyla ilgilenmektedir. Çünkü satın alma kararının en önemli
belirleyicisi tüketici tercihleridir.

1.3.1. Otomatik Satın Alma Davranışı
En kolay karar alma çeşididir. Satın alma yapan tüketicinin bilgiye hiç ihtiyaç
duymadığı ya da çok az bilgiye ihtiyaç duyduğu durumdur. Tüketici, ihtiyacını kısa sürede
karşılama arzusundadır. Daha çok düşük fiyatlı ve sık olarak satın alınan ürünler için
geçerlidir. Bir tüketicinin diş macunu ya da deterjan satın alma davranışı buna örnek
gösterilebilir.

Resim 1.7: Otomatik satın alma davranışlarından diş macunu, ekmek, deterjan vb. alımı

Alıcı, yerleşmiş alışkanlıklara sahiptir ve bir markayı fazla düşünmeksizin alır. Bu tür
satın almada marka bağımlılığı yüksektir. Bu nedenle bilgiye fazla ihtiyaç yoktur. Çünkü
tüketicinin geçmişte edindiği bilgi ve deneyimler yeterlidir.
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Resim 1.8: Otomatik satın alma davranışında alıcının yerleşmiş alışkanlıklarının etkisi

1.3.2. Sınırlı Sorun Çözme Durumu
Sınırlı sorun çözme durumu orta seviyede karar alma çeşididir. Tüketiciler daha
önceden satın alacakları ürünle ilgili deneyim yaşamışlardır. Daha önce almış olduğu
markayı yeniden satın alma olasılığı yüksek olsa da, yeni koşulların öğrenilmesi, diğer
markaların da değerlendirilmesinde etkili olur. Satın alma ihtiyacı acil değildir. Bu karar
alma türü, tüketicinin daha önce satın aldığı bir üründen tatmin olamaması durumunda yeni
bir arayışa girmesinden kaynaklanabilmektedir. Beyaz eşya, mobilya ve televizyon gibi
mallar satın alınırken bu davranış gözlemlenir.

Resim 1.9: Beyaz eşya satın alırken sınırlı sorun çözme davranışı

1.3.3. Sınırsız Sorun Çözme Durumu
Karar alma davranışının en uzun süreli olanıdır. Tüketicinin satın alma ihtiyacı acil
olmadığı gibi, risk nedeniyle bilgiye duyulan ihtiyaç son derece yüksektir. Tüketiciler bu
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davranışı pahalı, önemli ve haklarında en az bilgiye sahip oldukları malları alırken
gösterirler. Böyle bir durumda alıcı, bilgiye karşı çok duyarlıdır ve iyice araştırır. Daha önce
hiç satın alma tecrübesi olmadığı için veya çok az satın alma tecrübesi olduğu için belirli
markalara bağlılık gelişmemiştir. Kişilik ve ekonomik durum tüketicinin ürünü satın
almasında etkilidir. Bilgisayar, otomobil, müzik seti gibi malların satın alınması bu
davranışla açıklanabilir.

Resim 1.10: Bilgisayar, otomobil gibi ürünler satın alınırken gözlemlenen sınırsız sorun çözme
davranışı

Tüketiciler zamanla bir maldaki sınırsız sorun çözme davranışını sınırlı sorun çözme
davranışına dönüştürebilirler. Bu geçiş, pazarlamacılar için çok önemli bir noktadır. Marka
bağlılığı yaratmak için, tüketiciyi sınırsız sorun çözme davranışından sınırlı sorun çözme ya
da otomatik satın alma davranışına yöneltmek gerekir. Marka bağlılığını yıkmak isteyenler
ise, tüketiciyi sınırsız sorun çözme davranışına yöneltmek ister.

12

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tüketicilerin davranış modellerini ve özelliklerini sınıflandırarak bu özellikleri
açıklayan bir duvar panosu hazırlayınız.
İşlem Basamakları












Öneriler

 İnternetten araştırma yapabilirsiniz.
 Bu alanda yazılmış kitap, dergi ve
Tüketici davranış modellerinin neler
benzerlerinden faydalanabilirsiniz.
olduğunu araştırınız.
 Alış veriş merkezlerinde gözlem
yapabilirsiniz.
 Yaptığınız araştırmaların bilgilerinden
yararlanabilirsiniz.
Size göre önem sırasını belirleyiniz.
 Alış veriş merkezlerindeki kişilerden
görüş alabilirsiniz.
 Resimleri internetten araştırabilirsiniz.
 İlgili kitap, dergi, gazete, broşür vb.
Verilerinizi destekleyecek resim vb.
yayınlardan yararlanabilirsiniz.
görseller bulunuz.
 Vurgulamak istediğiniz öge ile ilgili zıt
konulu resimler kullanarak öge üzerine
dikkat çekebilirsiniz.
 Elinizdeki
artık
materyallerden
Kullanacağınız araç gereçleri temin
yararlanabilirsiniz.
ediniz.
 Okunmuş
dergi,
gazete
ve
benzerlerinden yararlanabilirsiniz.
Öncelikle vurgulamak istediğiniz ögeyi
tablonun en dikkat çekici yerine  Yerleştirmede destek alabilirsiniz.
yerleştiriniz.
Diğer ögeleri sizin öncelik sıranıza göre
 Önceliklerinizi dikkate alarak bir
vurgulamak
istediğiniz
şekilde
kompozisyon oluşturabilirsiniz.
yerleştiriniz.
Her öge ile ilgili destekleyicileri yanına  Resim, yazı vb. materyallerden
yerleştiriniz.
yararlanabilirsiniz.
 Dikkat çekici olmasına özen
 gösterebilirsiniz.

 Panonuza uygun bir başlık yazınız.
 Yaptığınız
paylaşınız.

çalışmayı

 Panoyu asınız.

arkadaşlarınızla  Arkadaşlarınızın
pano
ile
ilgili
düşüncelerini öğrenebilirsiniz.
 Herkes tarafından rahatlıkla fark
edilecek bir yer seçebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1.
2.
3.

Tüketici davranışının esasını ………

……… davranışı oluşturur.

Tüketici, ………… ve …………….uyarıcıların etkisiyle bir ürün ve hizmete
ihtiyacı olduğunu hisseder.
Tüketici davranışı ………………..bir süreçtir.

4.

Mağazaları dolaşma, internetten araştırma, reklamları izleme satın alma
………. tüketici davranışıdır.

5.

Aileye, arkadaşlarına anlatma, satıcılara şikâyet bir sonraki satın almaya hazırlanma
satın alma …………… tüketici davranışıdır.

6.

En kolay karar alma davranışı ……………, …………… ,………….... davranışıdır.

7.

Karşılanmayan bazı istek ve ihtiyaçları belirleyerek satın almayı öneren
kişiye………. denir.

8.

Bir satın alma işleminde; finansal güç ve otoritesini kullanarak son seçimi kabul
ettiren kişiye ………………, ………………denir.

9.

Beyaz eşya, mobilya ve televizyon gibi mallar satın alınırken……………. sorun
çözme davranışı gözlemlenir.

10.

Tüketiciler pahalı, önemli ve haklarında en az bilgiye sahip oldukları malları alırken
………………….. sorun çözme davranışı gösterirler.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Bir mağazada müşteri ilişkileri temsilcisi olarak çalışmaktasınız. Sizden mağazanıza
gelen müşterilerin davranış modelleri ile ilgili veri toplamanız ve rapor hazırlamanız istendi.
Müşterilerinizin davranış modellerini belirlemeye yönelik bir anket formu hazırlayarak
uygulayınız.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1. Tüketicilerin davranış modellerini belirlemeye yönelik araştırma
yaparak tüketici davranış modellerini sınıflandırdınız mı?
2.Davranış modellerine göre tüketicilerin göstermiş olduğu davranışları
belirlediniz mi?
3.Her

davranış

modeline

uygun

anket

sorularını

belirleyip

gruplandırdınız mı?
4. Sorulara uygun cevap seçenekleri belirleyerek anket formatını
oluşturdunuz mu?
5. Anket formunu geçerlik ve güvenirlik yönünden kontrol ettiniz mi?
(Anket formunu birkaç kişiye uygulayabilirsiniz.)
6. Uygulamada bir aksaklıkla karşılaştıysanız, anket formunda gerekli
düzenleme ve değişiklikleri yaptınız mı?
7. Anket formunu çoğalttınız mı?
8. Anket uygulayacağınız mağazaları belirleyerek yetkililerinden
gerekli izinleri aldınız mı?
9.Anket formlarını mağaza müşterilerine yönelik olarak uyguladınız
mı?
10. Anket formlarını uygularken güler yüzlü olmaya ve etkili iletişim
kurmaya dikkat ettiniz mi?
11. Anket formlarını uygularken zamanı ve enerjiyi verimli
kullanmaya dikkat ettiniz mi?
12. Anket formlarını toplarken ve muhafaza ederken titiz davrandınız
mı?
13.Anket sonuçlarını değerlendirerek paylaştınız mı?
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Hayır

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 öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam ve koşullar
sağlandığında, tüketici davranışlarını etkileyen etmenleri tespit edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Tüketici davranışlarını hangi faktörlerin etkileyebileceğini çevrenizden, alanla
ilgili yayınlanmış kaynaklardan, internet ve yazılı basından araştırınız.



Araştırmalarınızı arkadaşlarınız ile paylaşınız.

2. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Tüketicilerin davranışlarını ve satın alma kararlarını kültürel, sosyal, kişisel ve
psikolojik birçok faktör etkilemektedir. Bu faktörlerin çoğunu kontrol etmek zordur. Ancak
bunların bilinmesi tüketicilerin istek, ihtiyaç ve davranışlarını öğrenmede etkili olmaktadır.
Tüketicilerin davranışlarını etkileyen faktörleri şu şekilde gruplandırabiliriz:

2.1. Kültürel Faktörler
Tüketici davranışlarını etkileyen faktörler; kültür, alt kültür ve sosyal sınıf olmak
üzere üç bölüm altında incelenmektedir.

2.1.1. Kültür
İnsanların isteklerini ve ihtiyaçlarını belirleyen en önemli faktörlerden birisi kültürdür.
Kültür, bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi değerlerden oluşur. Kültürel değerler
sosyal etkileşim yoluyla ailede, okulda ve iş yerinde öğrenilir; toplumun yeni üyelerinin
yetişkin davranışlarını gözlemlemesi yoluyla gelecek nesillere aktarılır.
Kültür insanların yaşam biçimlerini, yaşam biçimleri de tüketim kararlarını
etkilemektedir. Bir ülkenin kültürü, o ülkede üretilen ürünlerin belirlenmesini olduğu kadar,
tüketimini de etkiler. Bu yüzden toplumların inanç ve değer yargılarının bilinmesi, bunların
toplum üyeleri üzerindeki etkileri göz önüne alınarak ürün tasarlanıp sunulması önemlidir.
Örneğin, Türklerin konuklarına limon kolonyası ikramı, bir Amerikalıya yapıldığında o kişi
buna hiçbir anlam veremeyecek, belki de elini bile uzatmayacaktır.
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Kültürün oluşturduğu gelenekler kuşaktan kuşağa geçmektedir. Yeme, içme gibi
biyolojik davranışlar kültürce oluşturulmaktadır. Herkes açlık duyabilir; ama ne yenileceğini,
açlığı gidermek için nasıl davranılacağın kültür belirlemektedir.

Resim 2.1: Ne yenileceğine, açlığı gidermek için nasıl davranılacağına kültürün etkisi

Pazarlamacılar için önemli olan nokta, kültürel değerlerin yerini alabilecek ya da
onları tanımlayabilecek tüketim kalıplarını oluşturmaktır.
2.1.2. Alt Kültür
Bir kültürü oluşturan alt kültür unsurları bulunur. Alt kültürler milletler, dinler, ırksal
gruplar, aynı coğrafik bölgedeki azınlık insan gruplarını içermektedir.
Alt kültür, sınıf durumu, bölgesel, kentsel ya da kırsal yerleşim, din ve etnik köken
gibi sosyal durumların bir birleşimi olan ulusal kültürün alt bölümü olarak tanımlanmaktadır.
Sınırları genellikle coğrafik yerleşim ve yaş, din, etnik grup gibi demografik özelliklere
dayanmaktadır.
Örneğin; aynı şehirde yaşamalarına rağmen biri kent merkezinde, diğeri kırsal
kesimde doğup büyümüş ve yaşayan, aynı cinsiyete sahip iki kişiyi bir giyim mağazasında
gözlemleyelim. Bu kişiler aynı mağaza içinde değişik reyonlara yönelecek; farklı renk,
desen, model ve fiyatta ürünleri tercih edeceklerdir. Çünkü bu tercihlerinin kendileri kadar,
bulundukları alt kültür grubu üyelerince de kabul görmesi ve beğenilmesi önemlidir. Kişi,
içinde yaşadığı gruba göre tutum ve tercihler geliştirir. Bu tercihler, kişinin beğenisini ve
satın almaya ilişkin tüm davranışlarını etkiler.
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2.1.3. Sosyal Sınıf
Toplumlar değişik yapıdaki sosyal grup ve tabakalardan oluşur. Sosyal sınıf, bir
hiyerarşiye göre toplum üyelerinin sınıflandırılmasıdır. Sınıflama, sosyal saygınlık, meslek,
gelir, sahip olunan ev türü, yerleşim alanı, gelir kaynağı ve kurumsal üyelik gibi çeşitli
değişkenlere dayandırılabilir.
Sosyal sınıf; bir toplumun aynı değerleri, aynı ilgileri, benzer hayat tarzını ve davranış
biçimlerini benimsemiş alt bölümleri olarak tanımlanmaktadır.
Sosyal sınıflar pazarlamacılar için bazı ürünlerde yararlı bir pazar bölümleme
değişkenidir. Çünkü sosyal sınıfların giysi, ev eşyası ve otomobil satın alma, boş zamanları
değerlendirme, medya seçimi gibi konularda farklı tercihleri bulunmaktadır.
Sosyal sınıflar genellikle alt, orta ve üst sınıflar olarak üçe ayrılmaktadır. Yapılan bu
gruplamaya karşın, sosyal sınıflar arasında kesin sınırlar yoktur. Sınıflar arasında iki yönlü
(aşağıdan yukarıya-yukarıdan aşağıya doğru) bir hareketlilik de söz konusudur.
Amerikalı sosyolog W. Lloyd Warner’ın sosyal sınıfları belirlemek için kullandığı
değişkenler şunlardır:





Gelirin kaynağı ve seviyesi,
Meslek,
Oturulan evin türü ve semti,
Eğitim durumu.

Aynı sosyal sınıfa sahip üyelerin davranışlarında belirgin benzerlikler gözlenir. Yani
bu üyelerin kişiliklerinde, giyimlerinde, dillerinde ve değer yargılarında benzerlikler vardır.
Benzer malları almaya, benzer mağazalardan alış veriş yapmaya eğilim göstermektedirler.
Sosyal sınıfın temel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:





Sosyal sınıflar arasında yatırım yapma, satın alma türleri, malların satın
alındıkları yerler ve seçilen markalar arasında farklılık görülür.
Sınıflar arasında psikolojik açıdan büyük farklılıklar vardır. Düşünce biçimleri
değişiktir; malları algılayışları başkadır, pazarlama eylemlerine karşı tepkileri
değişiktir.
Tüketim modeli, sınıf üyelerinin simgelerini belirler.
Alt sınıflarda yer alan tüketiciler; harcama biçimlerini, ihtiyaç düzenlemesine
göre belirler. Gösterişçi harcama biçimi, üst sınıfın bir özelliğidir. Alt gruptan
bir üst sınıfa geçme çabasında olanların harcama biçimleri değişir. Bu geçiş
süreci, kişinin her iki grup tarafından reddedilmesine yol açabileceğinden bir
risk oluşturur.

Ülkemizde sosyal sınıflarla ilgili çalışmalar son yıllarda az da olsa yapılmaya
başlanmıştır. Aşağıdaki çizelgede Türkiye’deki sosyal sınıflar ve bu sosyal sınıflarda yer
alan üyeler verilmiştir.
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Üyeler

Sosyal Katmanlar
Üst katman

Tüccar, sanayici, profesyonel tepe yöneticileri

Üst-orta katman

Büyük çiftçi, serbest meslek
bürokratlar, akademisyenler

Alt-orta katman

Küçük girişimciler, orta esnaf, orta basamak
memur,

Üst-alt katman

Küçük esnaf, özel ve kamu alt basamak
görevlileri, örgütlenmiş işçi, çiftçi

Alt-alt katman

Rençber, örgütlenmemiş işçi, işsiz

sahipleri,

Şekil 2.1: Türkiye’de sosyal sınıfların yapısı

2.2. Sosyal Faktörler
Referans grupları, aile, roller ve statüler;
faktörlerdir.

tüketici davranışlarını etkileyen sosyal

2.2.1. Referans Grupları
Referans grupları kişi ve ailelerin satın alma kararlarını verirken, kendilerine güven
duydukları, örnek aldıkları kişiler, aileler, gruplar veya örgütlerdir. Bir başka şekilde, kişinin
değer, tutum ve davranışını pozitif ya da negatif yönde etkileyen herhangi bir grup olarak da
tanımlanabilmektedir.
Referans kavramı, grup boyutu ve üyeliği ile sınırlı değildir ve bir grupla özdeşleşme
koşulu içermez. Kişinin referans aldığı grup ünlü işadamları, pop müzik yıldızları veya
sporcular gibi sembolik olabilir.
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Resim 2.2: Kişinin referans aldığı gruplardan ünlülerden sporcu örneği

Bu gruplar birçok ürün ve hizmetin satın alınmasında önemli bir etkiye sahiptir.
Bununla birlikte tüketicilerin ürün ve markalardan haberdar olmasını, ürün hakkında inanç
ve bilgilerini, ürünü denemesini, ürünü nasıl kullanacağını, hangi ihtiyaçlarını hangi ürünle
karşılayacağını da etkilemektedir.

2.2.2. Aile
Aile, tüketimle ilgili değerlerin, tutumların oluşumunda etkilidir ve bu nedenle de
önemli bir tüketim birimidir. Bireyler satın alma kararı verirken farkında olarak veya
olmayarak aile bireylerinin etkisinde kalırlar. Ailenin yaşadığı yer, anne babanın çalışma
hayatındaki konumu, geniş ya da çekirdek aile oluşu, yaşam biçimleri ve tüketim
alışkanlıklarıyla kişinin yaşamında etkili olmaktadır.
Anne ve babalar, çocukların kişilikleri ve yaşam biçimlerinin, ekonomik ve politik
düşüncelerinin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Aile hem kazanan hem de
tüketen bir birim olduğundan, tüketim konusundaki kararlar üyeleri etkilemektedir. Aileyi
oluşturan kişilerin yüklendikleri roller, aileyle ilgili kararların alınmasında önemli bir etken
olmaktadır.

21

Resim 2.3: Bireylerin satın alma kararı verirken farkında olarak veya olmayarak aile
bireylerinin etkisinde kalmaları

Toplumu oluşturan en küçük birim aile olduğuna göre, ailelerin hayat seviyelerinin
yükselmesi, toplumun da hayat seviyesinin yükselmesi demektir.
Bir aile tarafından satın alınan mallar, ailenin içinde bulunduğu yaşam dönemi ile
yakından ilgilidir. Bu dönemler aşağıdaki gibidir:








Bekârlık aşaması: Genç, tek insan
Yeni evlenmiş çiftler: Genç, çocuksuz
Tam yuva I: En küçük çocukları altı yaşın altında olan genç evli çiftler
Tam yuva II: En küçük çocukları altı ya da daha büyük yaşta olan genç evli
çiftler
Tam yuva III: Bakmakla yükümlü oldukları çocukları bulunan yaşlanmış evli
çiftler
Boş yuva: Kendileri ile yaşayan hiç çocukları olmayan, yaşlanmış evli çiftler
Tek başlarına yaşayanlar: Yaşlı, tek insan

Her bir yaşama döneminde bireyler, farklı satın alma davranışları göstermektedir.
Örneğin tam yuva I grubu daha çok bebek maması ve oyuncaklara gereksinim duyup bu
malları satın alırken; boş yuva grubunda yer alanlar, sağlık hizmetlerine harcama yapacaktır.
Çocuk sahibi olan ve olmayan ailelerin davranışları da farklıdır. Yeni evli, henüz
çocuk sahibi olmayan çiftler dışarıda daha fazla yemek yiyebilirler. Bunlar lüks lokantaları
yeğlerken mobilya ve beyaz eşya üreticileri için de önemli bir pazar oluştururlar. Çiftlerin
çocuk sahibi olmaları ile birlikte tüketim biçimleri de önemli ölçüde değişir. Çünkü hane
halkı gelirinin önemli bir bölümü çocuğun bakımına harcanmaya ayrılacaktır.
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2.2.3. Roller ve Statüler
Bir grup içinde bireylerin bulunduğu konum, rol ve statü olarak adlandırılmaktadır.
Kişiler aile, kulüp, çeşitli örgütler vb. içinde belirli bir konum elde ederek rol üstlenirler.
Örneğin bir bayan evinde eş, okulda öğretmen rolünü oynamaktadır. Rollerden her biri
toplum tarafından kabul gören bir statüyü taşımaktadır. İnsanlar genellikle toplumdaki rol ve
statülerine uyum sağlayan ürünleri tercih etmektedirler.
Ekonomik ve toplumsal yaşantıda meydana gelen değişmeler aile üyelerinin satın
alma kararları üzerindeki rolleri önemli ölçüde değiştirmektedir. Geleneksel yaşam tarzında
erkeğin mutfak ve temizlik alanında ilgisi yokken, erkekler bugün bu alanla ilgilenir hale
gelmiştir. Yine geleneksel aile yaşamında evin ihtiyacı için satın alınan mallarda tek söz
sahibi baba iken, bugün aile üyelerinin çoğu satın alma kararlarının değişik aşamalarında söz
sahibi duruma gelmiştir.

Resim 2.4: Bir bayanın okulda öğretmen evinde eş ve anne rolünü oynaması

2.3. Kişisel Faktörler
Tüketicilerin davranışlarını etkileyen kişisel faktörler; yaş ve yaşam dönemleri,
meslek ve ekonomik durum, yaşam tarzı ve kişilik olarak gruplandırılmaktadır.

2.3.1. Yaş ve Yaşam Dönemi
Tüketicilerin yaş ve yaşam dönemleri satın aldıkları ürün ve hizmetler üzerinde etki
etmektedir. Toplumun da değişik yaş gruplarından beklentileri farklıdır. Örneğin; genç veya
yaşlı insanların tercih ettikleri kıyafet seçimi, dinlediği müzik türü, tükettiği gıda ürünleri vb.
değişiklik gösterir. Yaş ile birlikte aile yaşam dönemi de tüketimi şekillendirmektedir. Evli
ve bekâr insanların satın alma davranışlarında da farklılıklar vardır.
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Resim 2.5: Tüketicilerin yaş ve yaşam dönemleri satın aldıkları ürün ve hizmetler üzerindeki
etkisi

Belirli yaş dönemleri, belirli gereksinmeleri doğurmaktadır. Değişen yaş ile birlikte
gereksinimler de değişir. Yaş etkeni, bireyin satın alma davranışını etkilemekle birlikte satın
alınan ürün ya da hizmetin kullanılma biçimini de belirler. Yiyecek, giysi, mobilya, eğlence
vb. ihtiyaçlar ve istekler tüketicinin yaşıyla yakından alakalıdır. Örneğin; 15–20 yaş grubu
cd/dvd, giysi vb. malları talep ederken; 25–30 yaş grubu, mesleğe yeni atılanlardan ve aile
kuranlardan oluştuğundan ev eşyaları talebi daha yoğundur. Yaşla birlikte kişilerin sosyal,
fiziksel, ekonomik ve psikolojik özellikleri de değişmektedir.
Tüketicinin doğduğu dönem, kendisiyle aynı dönemde doğan milyonlarca diğerleri
arasında kültürel bir bağ oluşturur. Aynı yaşlardaki insanlar, birbirine benzer deneyimlerden
geçer ve kültürel kahramanlar hakkında bazı ortak hafızaları ve önemli tarihi olayları
paylaşırlar. Dolayısıyla tüketiciler, kendilerini aynı yaştaki diğerleriyle ya da kendileriyle
benzer geçmişi olan insanlarla birlikteyken daha rahat hissederler.

Resim 2.6: Tüketicilerin kendilerini aynı yaştaki insanlarla birlikteyken daha rahat hissetmesi
gerçeği
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Gelişen toplumlarda yaşlı oranının giderek arttığı; bunun da dinlenme, tatil, sağlık,
bakım evleri, sigorta gibi hizmet sektörüne ilişkin talepleri artırdığı gözlenmektedir. Yaşlılar
için ürünlerdeki manevi unsur, muhtemelen toplumun diğer kesimleri için olduğundan daha
değerlidir. Yaşlılar, aldatılmaya karşı korunmasız oldukları hissini, diğerlerinden daha fazla
yaşadıkları için, bildikleri marka adlarını kullanma ve güvendikleri satıcılarla alış veriş
yapma konusunda daha ısrarcı konumdadırlar.

2.3.2. Meslek ve Ekonomik Durum
Tüketiciler mesleklerine göre; yönetici, memur, teknisyen, satış elemanı, işçi, çiftçi,
emekli, öğrenci, ev hanımı, işsiz vb. şeklinde bölümlere ayrılabilir. Bireyin mesleği; onun
satın alma davranışlarını önemli ölçüde etkiler. Örneğin; bir bilgisayar mühendisi ile bir
nakliye şirketi çalışanının gereksinimleri ve istekleri birbirine benzemeyecektir.
Alt düzey meslek grupları, daha ucuz ürünler tercih ederken üst düzey meslek grupları
daha pahalı ve gösterişli ürünleri tercih etmektedir. Bazı işletmeler de belli meslek
gruplarının ihtiyaçlarını karşılamak için uzmanlaşmış olabilir.
Gelir düzeyi, tüketicinin satın alma davranışını doğrudan etkileyen çok önemli bir
faktördür. Gelirin bir bölümü, değişmez yükümlülüklere ve yaşam için zorunlu ihtiyaçlara
harcanır. Neyin ne ölçüde zorunlu olduğu, kolayca ölçülemez; ama, ev kirası, yiyecek, giysi,
ulaştırma ve sağlık giderleri değişmez ve zorunlu ihtiyaçlara yapılan harcamalar çıktıktan
sonra, geriye kalan gelir bölümü, isteğe bağlı gelir diye tanımlanmaktadır ve tüketici bu
geliri istediği gibi kullanır. Harcama biçimlerindeki genellemeler Engel Kanunları olarak
ifade edilmektedir. Bu kanuna göre:




Gelir düzeyi arttıkça, tüm ürün kategorilerinde harcamalar artmaktadır.
Gelir düzeyi arttıkça, gıda için yapılan harcamaların oransal payı azalmaktadır.
Gelir, müşteri ya da tüketicilerin harcama gücünü belirlemektedir.

Aşağıdaki gruplama, tüketicilerin harcama gücünü pratik olarak göstermektedir:





Yoksullar (işsizler, yardıma muhtaç kişiler ve çok düşük ücretle çalışanlar)
Ortalamanın altında gelir elde edenler,
Ortalamanın üstünde gelir elde edenler,
Çok zengin kesim.

Birçok ülkede halkın büyük çoğunluğu ilk iki grubun içinde toplanmaktadır. Yalnız,
bazen aynı işte çalışan iki evli kişiden birisinin eşi ev hanımı iken diğerininki çalışmaktadır.
Bundan dolayı, her iki ailenin harcama gücü farklı olabilmektedir. Bu noktanın da dikkate
alınması gerekmektedir. Gelir düzeyi düşük tüketiciler zorunlu ihtiyaç mallarının
reklamlarından daha çok etkilenmektedirler.
Ekonomik durum, kişilerin harcayabileceği gelir düzeylerine, tasarruflarına,
malvarlığına, gelirinin ele geçme zamanına ve istikrarlılığına bağlıdır. Harcama ve tasarruf
yapma arasındaki tercihleri ve kredisi de ekonomik duruma etki etmektedir.
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Resim 2.7: Bireyin mesleğinin satın alma davranışlarına etkisi

2.3.3. Yaşam Tarzı
Kişinin arzu ettiği yaşam tarzı, onun ihtiyaç ve tutumunu, tutum da davranışını etkiler.
Yaşam tarzı, bireyin bir bütün olarak çevresiyle karşılıklı ilişkilerini belirlemektedir.
Tüketicilerin zamanlarını ve paralarını nasıl harcadıkları, hangi dergi ve gazeteleri
okudukları, hangi tür filmleri izledikleri, hangi restoranlara gittikleri yaşam biçimleri
hakkında bilgiler vermektedir. Aynı sosyal sınıf, alt kültür ve hatta aynı meslekten olan
insanlar bile çok farklı hayat tarzlarına sahip olabilirler.
Bireylerin yaşam tarzı zamanla değişebilir. Bu değişikliğin kaynakları şunlar olabilir:





Kadının, erkeğin ve ailenin rolündeki değişmeler,
Toplumsal bakıştan bireyci bakışa ya da tersine bireyci bakıştan toplumsal
bakışa yönelme,
Muhafazakâr toplum anlayışından açık toplum anlayışına geçiş,
Ekonomik durumdaki değişmelerden kaynaklanan tasarruf ve harcamalardaki
değişiklikler.

2.3.4. Kişilik
Kişilik, kişinin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer kişilerden ayırt edici, tutarlı ve
yapılanmış bir ilişki biçimi olarak tanımlanmaktadır. Birey kendisinin ve dünyasının
oluşturduğu görüşleri doğrultusunda bir amaç edinmekte ve bu amaca ulaşmak için bir takım
davranışlar ortaya koymaktadır.
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Bireyin kişiliğini birçok faktör belirlemektedir. Kişiliği belirleyen en önemli faktör
kalıtımdır denilmektedir. Aileden alınan genetik özellikler, kesin olarak kişilik tipini
belirlemese de geliştirilecek kişiliği etkilemekte ve sınırlamaktadır.

Resim 2.8: İçinde bulunulan durum ve çevrenin kişiliğe etkisi

Kültürel faktörler de kişiliğin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Farklı
kültürler farklı davranış ve tutumları desteklemekte ya da engellemektedir. Sosyal faktörler,
kişiliğin doğası üzerinde doğrudan etkili durumdadır. Etkileşimde olan bireyler bir davranış
modeli sunmakta ve farklı davranış tiplerini cesaretlendirmekte veya cezalandırmaktadır.
İçinde bulunulan durum ve çevre de kişiliği etkilemektedir. Ayrıca insanın deneyimleri de
kişiliğini etkileyen bir diğer faktör konumundadır. Kişilik; yaşanılan yer, devam edilen okul,
çalışılan iş yerinden de etkilenmektedir.
İnsanların tükettikleri ürünler ve kişilikleri arasında önemli bir ilişki söz konusudur.
Bireyin kişiliğini, sahip olduğu iç ve dış özelliklerinin toplamı oluşturur. Kişinin psikolojik
yapısı içsel özellikleri, çevresel faktörler de dışsal özellikleri ifade eder. Tüketici kişilikleri
genel olarak yenilikçi, izleyici, tutucu olarak üç grupta toplanabilir.
Tüketicilerin hırsları, üstünlükleri, serbest görüşlü veya tutucu olmaları kendilerine
özgüdür. Bireylerin sahip olduğu özellikler onların ürün ya da hizmet tercihlerinde etki
edeceği için satış temsilcisinin çalışmalarında önemli bir etki oluşturur.

2.4. Psikolojik Faktörler
Bireylerin güdüleri, algıları, öğrenme şekilleri, inanç ve tutumları, onların satın alma
davranışlarını etkileyen psikolojik faktörlerdir.

2.4.1. Güdülenme
Tüketicinin gidermek istediği bir ihtiyaç ortaya çıktığında güdülenme
gerçekleşmektedir. İhtiyaç ortaya çıkar çıkmaz, tüketici bu ihtiyacı gidermeye çalışır.
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Güdülenme, tüketici davranışı kavramı içerisinde kişiyi belli bir amaca yönelik davranışa
yönelten durum olarak ifade edilmektedir. Bir başka deyişle güdülenme, kişinin içsel ya da
dışsal bir uyarıcının etkisiyle harekete geçmesidir.
Güdülenmenin üç ayrı yönünden söz edilebilir. Bunlar:




Kişiyi belli bir yöne doğru iten güdüleyici durum,
Hedefe ulaşmak için yapılan davranış,
Hedefe varmak.

Bir tüketici, statüyü sembolize eden bir elbiseyi kendini ifade etmek ya da birlikte
bulunmak istediği kişilere uyum göstermek için satın alabilir. Birincide kendini ifade etme,
ikincisinde ait olma ihtiyacının tatmini vardır.
İnsanların gereksinimleri giderilmezse huzursuzluk duygusu içerisinde bulunurlar.
Gereksinimlerin giderilmesi gecikince, yaşamsal tehlikeler bile söz konusu olabilmektedir.
İnsan gereksinimlerini tatmin edip huzursuzluğunu giderince huzurlu ve dengeli duruma
dönmektedir.
Güdüler, iç durumdan kaynaklansa bile, dış uyarıcılarla ortaya çıkar. Bir tüketicinin
yazın sıcağında harareti artınca susuzluk ihtiyacı ortaya çıkar. Tüketici bu ihtiyacını su,
kolalı içecek ya da meyve suyu ile giderebilir. Bu ihtiyaç bu tür içecekleri çağrıştırırken,
tüketici bir yandan da sağlık ve güvenlik güdülerinin etkisine girer ve kendisini korumaya
yönelik olarak satın alabilir. Aynı tüketici bir otel lobisinde ya da bahçesinde bulunuyorsa,
bu defa statü nedeniyle belki su değil de kolalı bir içecek satın alabilir.

Resim 2.9: Fiyat, servis, mal çeşitliliği, dürüstlük, satıcıların güler yüzlülüğü gibi faktörlerin
tüketicilerde güdülenmeye etkisi

Bir tüketicinin aldığı malları hep aynı yerden satın almasına etki eden güdülere
müşteri olma güdüleri denilmektedir ve bunlar fiyat, servis, mal çeşitliliği, dürüstlük,
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satıcıların güler yüzlülüğü gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Tüketici güdülerinden her
birinin tüketicinin karar verme aşamasında etkisi vardır.

2.4.2. Algılama
Algı; çevrenin, insanların, nesnelerin, kokuların, seslerin, hareketlerin, tatların ve
renklerin gözlemlenmesiyle ilgilidir. Duyumları yorumlama, onları anlamlı biçime getirme
sürecidir. Duyum, bir uyarıcının duyu organları tarafından alınmasıdır. Bir başka tanım ile
algı; duyularımız aracılığıyla aldığımız verilerin beyin tarafından anlamlandırılmasıdır.
Algılamak duyular yardımıyla tanımaktır denilebilir. Algılamak; herhangi bir olayı, nesneyi,
ilişkiyi görmektir, duymaktır, dokunmak, koklamak, tatmaktır, hissetmektir.
Algılama; bir dış etkenin duyu organlarıyla alınması, “kapalı kutu” adı verilen zihinsel
mekanizmada adlandırılması ve söz konusu dış etkiye karsı olumlu veya olumsuz tepki
göstermesi şeklinde bir süreçtir.
Uyarıcı, duyularımıza gelen girdilerden birisidir. Ürünler, markalar, ambalajlar,
reklamlar, mağaza dizaynları uyarıcı olarak görev yapar. Daha sonra zihinsel süreçte
işlenilen uyarıcılara karşı olumlu ya da olumsuz tepkiler oluşmaktadır.

Şekil 2.1: Duyularımıza gelen girdilerden birisi “uyarıcılar”

Algılama süreci genel olarak ele alındığında, seçici algılama, algısal örgütleme, algısal
yorumlama olarak karşımıza çıkmaktadır.


Seçici algılama: Kişinin bir günde karsılaştığı uyarıların sayısı milyonlarla
ölçülmektedir. Ancak bunlardan çok azı algılanacaktır. Neyin algılanacağı ve
nasıl algılanacağına etki eden birçok faktör söz konusudur. Örneğin;
televizyonda izlemek için yüzlerce kanal mevcuttur; ancak, biz izlemek için
sadece birkaç kanal seçmekteyiz. Kişi duymak istediğini duymakta, görmek
istediğini görmektedir. Örneğin; bir kişinin, sevdiği bir insanı kalabalık bir
ortamda kolayca fark edebilmesi algıda seçiciliğe girmektedir.



Algısal örgütleme: Bir tüketici her gün yüzlerce mal, marka ya da onların
reklamları ile karşılaşır. Mevcut ya da gelecekteki ihtiyaçları ile ilgili olarak
algıladığı bilgileri, gerekli olduğunda kullanmak üzere hafızasına yerleştirir.
Ancak, bu bilgileri hafızasına rastgele bir biçimde değil örgütleyerek yerleştirir.
Örgütlemede tüketiciye iki ilke yardımcı olur. Bunlar sınıflandırma ve
bütünleştirmedir.
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Sınıflandırma, tüketicinin edindiği bilgileri birbiri ile ilişkilendirerek
hafızasına yerleştirmesi demektir. Tüketici, bu sınıflandırmayı yaparken
geçmiş bilgi ve deneyimlerinden yararlanır. Söz gelimi, kalorisi yüksek
ve yağlı besinlerin kandaki şeker ve kolesterol miktarını artıracağını bilen
bir tüketici, düşük kalorili ve yağsız besinlerle ilgili mal ve markaları
aynı gruba sokarak hafızasına yerleştirir.



Bütünleştirme, değişik güdülerin bir bütün altında algılanacağını ifade
eder. Tüketici, bir mal ya da markayı ilk anda gördüğü şekli ile algılar.
Bazı markalar lüks, bazı markalar ekonomik olarak bilinmektedir.
Tüketici, markayla karşılaşınca lüks veya ekonomik olarak algılayabilir.

Algısal yorumlama: Yorumlama, gruplandırılmış bilgilerin anlamlaştırılması
demektir. Kişilik özellikleri, güdüleyici ve durumsal faktörler mesajın
yorumlanmasını etkiler. Örneğin; bir kahve ya da balık reklamı ailedeki anne
ve baba tarafından farklı yorumlanabilir. Çalışan bir anne ile çalışmayan bir
anne de farklı yorumlarda bulunabilir. Tüketicinin beklentisi algılamayı etkiler.
Bir mağazada aynı elbisenin üstünde aynı fiyatların yazıldığı iki etiketten
birinde indirimli ibaresi bulunsun, ötekinde bulunmasın. Bu birbirinin aynı olan
iki elbisenin fiyatı farklı yorumlanabilir.

2.4.3. Öğrenme
İnsanları dünyadaki diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biri de, öğrenme
yeteneğindeki üstünlüğüdür. Öğrenme; pekiştirilmiş tekrarlama veya deneyim sonucu
davranışta görülen oldukça kalıcı bir değişim olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme, insanların
yaşamlarını sürdürebilmeleri, toplumsal yaşama uyum sağlayabilmeleri ve kendilerini
gerçekleştirebilmeleri için sahip oldukları önemli bir davranıştır. İnsanoğlu var olduğu
müddetçe öğrenme süreci devam etmektedir. Çünkü insan her zaman ve her yerde mutlaka
bir şeyler öğrenmektedir.

Resim 2.10: Öğrenme sürecinin devamlılığı
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İnsan davranışlarını biçimlendiren ve yönlendiren, büyük ölçüde öğrenme süreci
boyunca elde edilen deneyimlerdir. Aynı şekilde yaşamımız boyunca içinde olduğumuz
sürekli öğrenme süresi içinde, bir tüketici olarak tüketim olgusunu da öğrenebiliriz. Bunun
aksi söz konusu olsaydı, her yeni satın alma olayı ile karşılaştığımızda eski deneyimlerimiz
bize yardımcı olmaz ve sonuçta bir tüketici olarak her yeni satın alma olayında tekrar zaman
ve enerji harcamak zorunda kalırdık.
Pazarlamacılar, mal ve hizmetlerle ilgili olumlu bilgi ve tutumların tüketiciye
öğretilerek, o malın veya hizmetin satın alınmasını sağlamaktadır. Pazarlamacılar,
tüketicinin öğrenme biçimleriyle ilgilenmektedir. Çünkü pazarlama stratejileri tüketicilere
marka adını, hizmetleri, satış yerini, fiyatı ve özel promosyonları anımsatmaya yardımcı
olmaktadır. Pazarlamacılar, uyarıcıları kullanmaktadırlar. Tüketiciler de tekrarlar veya
çağrışımlarla, uyarıcıları anlamlandırarak satın alma davranışını bir alışkanlık ya da otomatik
bir davranış haline dönüştürmektedirler. Örneğin; birçok insan tekrarlar sayesinde marka
ismini farkında bile olmadan öğrenmektedir. Kullanmadıkları halde bazı marka isimlerini
bilirler ve birçok ürün cıngıllarını mırıldanabilmektedirler.

2.4.4. İnanç ve Tutumlar
İnsanlar öğrenme ve eylem sonucu inanç ve tutumlar oluşturmaktadır. Bunlar da, satın
alma davranışını etkilemektedir. İnanç; kişinin herhangi bir şey hakkındaki tamamlayıcı
düşüncesi olarak tanımlanabilmektedir. Ürün ve hizmetlerle ilgili inançlar “ürün ve marka
imajını” oluşturmaktadır.
Tutum; herhangi bir şey karşısında birikim sonucu yapılanmış uzun süreli duygu,
inanç ve davranış eğilimidir denilebilmektedir. Bir nesne, bir kavram, bir fikir veya bir
sembole karşı duyulan olumlu veya olumsuz duyguları ve bilgiyi kapsamaktadır.
Pazarlamacılar için, tüketicilerin kendi ürünlerine karşı pozitif veya negatif tutum
besleyip beslemediklerini bilmek önemli olmakla birlikte, bu tutumların altındaki temel
nedenleri bilmek önemlidir. Tutumlar, bireyin arzu ettiği ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir
işlev görmektedir. Örneğin; her tüketici otomobil seçerken en önemli kriter olarak
güvenilirliği ve dayanıklılığı düşünmekteyse, bu ihtiyaçlarını en iyi karşılayacağına inandığı
markalara yönelmektedir.
Tutumların özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:





Tutumlar öğrenilmiş eğilimlerdir denilebilmektedir. Satın alma ile ilgili
tutumlar, deneyimler, bilgi birikimi ve pazarlama iletişimi etkinlikleri ile
biçimlenmektedir.
Bireyin tutumu ile davranışları arasında bir uyum olması beklenmektedir.
Tutumlar kalıcı değildir, zamanla değişebilmektedir.
Tutumlar belirli bir odak noktasına gereksinim duymaktadır. Bu nesne, bir
kavram ya da fiziksel bir şey olabilmektedir. Örneğin; ürün, mağaza, marka vb.
Tutumların yönü, derecesi ve yoğunluğu vardır. Tutumlar, karşı olma ya da
yandaş olma gibi, bir yön anlatmaktadır. Tutumun derecesi ve yoğunluğu ise;
kişinin nesne karşısında kendine güven derecesi ile ilgilidir denilebilmektedir.
Örneğin; bir marka hakkında olumsuz bir tutum gösteren kişinin, tutumunun
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doğruluğu konusundaki öz güveni, tutumun derecesini ve yoğunluğunu
göstermektedir.
Düşük dereceli ve yoğunluklu tutumların değiştirilmesi daha kolay durumdadır.
Kişinin tutumları arasında bir uyum söz konusudur. Aksi takdirde tutarsızlık
belirmektedir. Uzun süredir korunan tutumların değiştirilmesi daha zordur. Yeni
oluşturulan tutumların değiştirilmesi daha kolay durumdadır.
Tutumlar genelleştirilmektedir. Bir ürüne karşı oluşturulan olumsuz tutum,
genelleştirilerek aynı ürün sınıfına yayılabilmektedir. Bir markaya karşı
gösterilen olumsuz tutum, aynı marka şemsiyesi altında pazarlanan diğer
ürünlere de gösterilebilmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Tüketici davranışlarını etkileyen kişisel faktörleri belirlemek amacıyla, çevrenizde
bulunan alış veriş merkezlerinde uygulamak için bir görüşme formu hazırlayınız.
Hazırladığınız formu uygulayıp sonuçları rapor haline getiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 İnternet ve yazılı basın kaynaklarından
 Tüketici davranışlarını etkileyen kişisel
yararlanabilirsiniz.
faktörleri gruplandırınız.
 Bu konuda yazılmış kitaplardan ve
dergilerden faydalanabilirsiniz.
 Birbirinden farklı türde birkaç alış veriş
 Alış veriş merkezinde görüşme ve
merkezi seçebilirsiniz.
gözlem için uygun zaman seçimi  Farklı gün ve zaman dilimlerini
yapınız.
seçerseniz değişik tüketici gruplarıyla
karşılaşabilirsiniz

 Görüşme sorularını belirleyiniz.

 Görüşme sorularının tüketicilerin yaş,
cinsiyet, meslek, ekonomik durumlarını
vb.
belirleyici
olmasına
dikkat
edebilirsiniz.

 Bayan ve erkek tüketicileri ayrı ayrı
değerlendirebilirsiniz.
 Görüşme
ve
gözlemlerinizi  Çocuk, genç ve yaşlı müşterileri de ayrı
gerçekleştiriniz.
değerlendirebilirsiniz.
 Gözlem sonuçlarınızı sürekli olarak not
alabilirsiniz.
 Elde ettiğiniz verileri dosyaya nasıl
yerleştireceğinize karar verebilirsiniz.
 Notlarınızı yeniden düzenleyiniz.
 Verilerinizin
vurgulayıcı
nitelikte
olmasına dikkat edebilirsiniz.
 Görsel içerikleri internetten ya da
 Elde ettiğiniz verileri görsel içeriklerle
konuyla ilgili kitap ve dergilerden, yazılı
destekleyerek dosya oluşturunuz.
basın kaynakları ve broşürlerden elde
edebilirsiniz.
 Dosyanızın başlık ve kapak sayfasını  Dosya kapak sayfasının ilgi çekici
oluşturarak çalışmanızı tamamlayınız.
olmasına dikkat edebilirsiniz.
 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla  Arkadaşlarınızın çalışmanız ile ilgili
paylaşınız.
düşüncelerini öğrenebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.

( ) Tüketici davranışlarını etkileyen faktörler; kültür, alt kültür ve sosyal sınıf
olmak üzere üç bölüm altında incelenmektedir.

2.

(

) İnsanların tüketim kararlarında kültürün etkisi görülmemektedir.

3.

(

) Sosyal sınıflar genellikle alt, orta ve üst sınıflar olarak üçe ayrılır.

4.

(

) Gösterişçi harcama biçimi, üst sınıfın bir özelliğidir.

5.

( ) Tüketicilerin yaş ve yaşam dönemlerinin satın aldıkları ürün ve hizmetler
üzerinde etkisi yoktur.

6.

(

) Bir kişinin sahip olduğu gelir düzeyi, kişinin harcama biçimini belirler.

7.

(

) Bireyin tutumu ile davranışları arasında bir uyum olması gerekmez.

8.

( ) Bir kişinin, sevdiği bir insanı kalabalık bir ortamda kolayca fark edebilmesi
algıda seçiciliğe girmektedir.

9.

( ) Bir tüketicinin, aldığı malları hep aynı yerden satın almasına etki eden güdülere
müşteri olma güdüleri denilmektedir.

10.

(

) Gelir düzeyi arttıkça, gıda için yapılan harcamaların oransal payı artmaktadır.

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 grup çalışması yöntemiyle tüketicilerin
davranışlarını etkileyen sosyal faktörleri araştırınız. Araştırmalarınızı raporlaştırıp
arkadaşlarınıza sunum yapınız.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Çalışacağınız grubu oluşturdunuz mu?
2. Grup içinde görev dağılımı yaptınız mı?
3. Görev dağılımı yaparken tüketimin satın alma üzerindeki etkisini
belirlemeye yönelik araştırmaya yer verdiniz mi?
4. Paylaştığınız konular doğrultusunda araştırmalarınızı yaptınız mı?
5. Araştırmalarınızda resim, şekil vb. görsellere yer verdiniz mi?
6. Elde ettiğiniz verileri birleştirip değerlendirdiniz mi?
7. Elde ettiğiniz verilerden yararlanarak sunum dokümanlarınızı
hazırladınız mı?
8. Verilerinizle ilişkili görsel objeleri yerleştirdiniz mi?
9. Arkadaşlarınıza sunumunuzu yaptınız mı?
10.Arkadaşlarınızın size yönelttiği soruları cevapladınız mı?
11.Sunum sonunda yaptığınız çalışmaları değerlendirdiniz mi?

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
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tüketici davranışının özelliklerinden sayılamaz?
A) Tüketici davranışı güdülenmiş bir davranıştır.
B) Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur.
C) Tüketici davranışları çevre faktörlerinden etkilenmez.
D) Tüketici davranışı farklı rollerle ilgilenir.

2.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi satın alma öncesi faaliyetlerden biridir?
A) Satın alma
B) Seçenekleri aramak
C) Tüketim deneyimi ve değerlendirme
D) Geri bildirim sağlamak

3.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tüketicilerin satın alma davranış çeşitlerinden biri
değildir?

A) Mekanik satın alma davranışı
B) Sınırlı sorun çözme durumu
C) Sınırsız sorun çözme durumu
D) Otomatik satın alma davranışı
4.

Daha çok düşük fiyatlı ve sık olarak satın alınan ürünler alınırken gösterilen satın alma
davranışı hangisidir?
A) Sınırsız sorun çözme durumu
B) Otomatik satın alma davranışı
C) Mekanik satın alma davranışı
D) Sınırlı sorun çözme durumu

5.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tüketici davranışlarını etkileyen sosyal faktörlerden
biri değildir?
A) Aile
B) Referans grupları

C) Roller ve statüler
D) Yaşam tarzı
6.

Kişinin içsel ya da dışsal bir uyarıcının etkisiyle harekete geçmesine ne denir?
A) Algılama
B) Tutum
C) Güdülenme
D) Öğrenme
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7.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tutumların özelliklerinden biri değildir?
A) Uzun süredir korunan tutumların değiştirilmesi daha kolaydır.
B) Tutumlar öğrenilmiş eğilimlerdir denilebilmektedir.
C) Bireyin tutumu ile davranışları arasında bir uyum olması beklenmektedir.
D) Tutumlar belirli bir odak noktasına gereksinim duymaktadır.

8.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tüketici
faktörlerdendir?
A) Roller ve statüler
B) Kültür
C) Aile
D) İnanç ve tutumlar

9.

Aileye ve arkadaşlarına anlatma, satıcılara şikâyet, bir sonraki satın almaya
hazırlanma satın alma sürecindeki adımlardan hangisidir?
A) Satın alma faaliyetleri
B) Satın alma öncesi faaliyetler
C) Satın alma sonrası faaliyetler
D) Otomatik satın alma davranışı

10.

Daha çok bebek maması ve oyuncak gibi harcamalarının yoğunluk kazandığı yaşam
dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boş yuva
B) Tam yuva I
C) Tam yuva II
D) Tam yuva III

davranışlarını

etkileyen

psikolojik

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
satın alma
içsel ve dışsal
dinamik
öncesi
sonrası
otomatik satın
alma
başlatıcı
karar verici
sınırlı
sınırsız

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış

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

C
B
A
B
D
C
A
D
C
B
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