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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Aile ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Tüketici Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  Tüketici Tipleri 

MODÜLÜN TANIMI  
Tüketici tiplerine göre tüketici hizmetlerinin yürütmesini 

öğreten, öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOŞUL  

YETERLİK Tüketici tiplerine göre tüketici hizmetlerini yürütmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam ve uygun koşullar sağlandığında tüketici 

tiplerine göre tüketici hizmetlerini uygun şekilde 

yürütebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Tüketici tiplerini ve özelliklerini doğru 

gözlemleyebileceksiniz. 

2. Tüketici özellikleri ve sınıflandırılmasına göre uygun 

hizmet sunabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım:  VCD, DVD, projeksiyon ve bilgisayar 

donanımları 

Ortam:  Atölye, farklı türlerde alışveriş 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.  

GİRİŞ 
 

AÇIKLAMALAR 



 

 iv 

 



 

 1 

 

GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Tüketim ve tüketicilik insanın dünyaya gelmesi ile başlayan ve hayat boyu devam 

eden bir süreçtir. Doğduğu andan itibaren insanın birçok ihtiyacı ortaya çıkmaya başlar.  

 

Gereksinmelerin karşılanmasında tüketici olarak herkesin tutum ve davranışı 

birbirinden farklıdır. Bu durumda da çok farklı tüketici tipleri ile karşılaşmak mümkündür. 

Tüketicilerin sergilediği davranışlara göre hangi tüketici veya müşteri tipolojisine sahip 

olduğunu müşteriye hizmet sunan elemanın önceden kestirebilmesi, iyi bir pazarlama için 

oldukça önemlidir. 

 

Bu modül ile tüketici tiplerinin özelliklerini öğrenerek gözlemleyebilecek ve tüketici 

tiplerinin özelliklerine uygun hizmet sunma becerisi geliştirebileceksiniz. 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koşullar 

sağlandığında tüketici tiplerini ve özelliklerini gözlemleyebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizdeki alışveriş merkezlerinde inceleme yaparak tüketicileri 

gözlemleyiniz. 

 Yaptığınız araştırmaların sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. TÜKETİCİ TİPLERİ 
 

Son yıllarda ortaya çıkan teknolojik gelişme ve değişim süreci içerisinde, tüketici 

profili de değişmiştir. Eskiden fazla sorgulamadan ne olursa olsun alan tüketicinin yerini, 

teknoloji sayesinde kolaylıkla dünya pazarlarına erişen, farklı ürün ve hizmetler bekleyen bir 

kitle almıştır. Böylece birbirinden çok farklı davranışlara sahip tüketici tipleri ortaya 

çıkmıştır. 

 

Resim 1.1: Çeşitli tüketici tipleri 

1.1. Tüketici ve Müşteri Kavramı 
 

 Tüketim; insanın istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere, üretilen mal ve 

hizmetlerin kullanılmasıdır. Diğer bir deyişle mal ve hizmetlerin sağladığı 

yararların kullanılması olarak tanımlanabilir. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA 
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 Tüketici; herhangi bir ürün ya da hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçla 

edinen, kullanan veya ürün ya da hizmetten faydalanan gerçek ya da tüzel 

kişidir. 
 

 Müşteri;  herhangi bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetleri satın alan kişidir. 

 

Bu tanıma göre bir kişinin müşteri olarak ifade edilebilmesi için işletmenin mal ve 

hizmetlerini satın almış olması gereklidir. 

    

Resim 1.2: Müşteri ile ürün arasında satın alma ilişkisi 

Müşteri ifadesi sadece parayı ödeyerek bir mal satın alan kişi değil, bir kurumun 

ürettiği hizmetlerden yararlanan herkesi kapsamaktadır. Örnek olarak hastanelerdeki 

hastalar, okuldaki öğrenciler, toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular da müşteri 

konumundadır. 
 

Bir ürünün tüketicisi aynı zamanda müşterisi değildir. Örneğin; bir çocuğun tükettiği 

diş macununun tüketicisi çocuğun kendisidir, fakat satın alan kişi yani müşterisi annedir. 
 

 İç müşteri; iç müşteri şirket içi çalışanlar, herhangi bir işletmede çalışanlardır. 

Bir işletmede farklı birimlerde çalışanlar birbirinin müşterisi olabilirler. 
 

 Dış müşteri; şirketin ya da işletmenin dışında olan kişilerdir.Dış müşteriler 

ürün ve hizmetleri satın alarak, kişisel amaçları için kullanan ve o işletmede 

çalışanların ücretlerinin ödenmesini sağlayan müşteridir. 

 

Resim 1.3: Hizmet satın alma ve müşterilik kavramı 
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Herhangi bir işletme ya da kişinin müşteri olabilmesi için sunulan ürün veya hizmete 

yönelik talebinin bir takım özelliklerinin olması gerekir. Bu özellikler şöyle sıralanabilir; 
 

 İhtiyacın ortaya çıkması, 

 Satın alma gücünün olması, 

 

Resim 1.4: Müşteri olabilmek için gereken satın alma gücü 

 Satın alma isteğinin olması. 

 

Resim 1.5: Müşteri olabilmek için gereken satın alma isteği 

1.2. Tüketici Davranışı ve Tiplerinin Pazarlamadaki Önemi 
 

Tüketici davranışının pazarlamadaki önemini kavrayabilmek için birer tüketici olarak 

nasıl davranıldığının anlaşılması ilk adımdır. İnsan yaşantısının büyük bir bölümü tüketim ve 

tüketim ile ilgili konularla uğraş vererek geçer. İhtiyaçların karşılanması sürecinde 

mağazalar dolaşılır, ürünler karşılaştırılır, diğer kaynaklardan bilgi toplanır, reklamlar 

izlenir, sonuçta alışveriş için en uygun zaman seçilir. Alınan ürünler tüketilir ve sonrasında 

ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığı değerlendirilir. Böylece insan, alışverişi kişisel ve 

sosyal etkileşim boyutları ile yaşar. 



 

 6 

Tüketicilerin davranışları ve sınıflandırılması satış ve pazarlama açısından pek çok 

yarar sağlar. Hedef kitlenin tespit edilmesi, sınıflandırılması ve tanınması, satış 

çalışmalarında başarılı olmak için önemlidir. 
 

Piyasada dört özel tüketici tipi ortaya çıkmaktadır. Bu tüketici tipleri; 
 

 Markasını aldatmayanlar; 
 

Bu tüketici grubuna sürekli kullandığı markasına sadık olan ve alışverişlerini 

planlayarak yapan tüketiciler girmektedir. Bu grupta yer alan tüketici, alışveriş öncesinde 

hangi ürünü veya hizmeti alacağını belirlemiş durumdadır. Genellikle yazılı veya aklında 

oluşturduğu listeye göre hareket ederler. Markasına sadık olmasına karşın, bağlılığı “körü 

körüne” değildir. Kendi markasının fiyatının yükselmesi durumunda, başka bir markaya 

geçme eğilimi gösterebilirler. 
 

 Promosyon peşinde koşanlar; 
 

Bu gruptaki tüketiciler,  alışverişini planlamadan yapmaktadır. Ürünü ya da hizmeti 

yanında verdiği hediye nedeniyle almayı tercih etmektedirler. Bu kitlenin diğer bir özelliği, 

ürünlerin büyük boylu olanlarını tercih etmeleridir. Markalarına sadık olan tüketiciler kadar 

olmasa bile, bilinen markaları tercih etmekte ve yeni ürünleri deneme eğilimi 

taşımaktadırlar. 

 

Resim 1.6: Bazı tüketicilerin promosyonlu alışverişleri çok yakından takip ettikleri 

  “Bir deneyelim”ciler; 
 

Bu tüketici kesiminin esas satın alma amacı, yeni ürünleri ve yeni markaları 

denemektir. Belirli bir markaya bağlılıkları hiç bulunmamaktadır. Promosyonlara 

duyarlıdırlar. Bir başka ifadeyle bu kitle, yeni gördüğü her şeyi alan, deneyen, ancak 

denediği ürüne veya hizmete karşı bağlılık geliştirmeyen bir tutum izlemektedirler. 
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“Yenilikçi” de denilen bu tüketici grubu, aynı zamanda fiyata karşı duyarlılığı en düşük 

tüketicileri temsil etmektedirler. Çünkü onlar için fiyattan çok yenilik önem taşımaktadır. 

 

Resim 1.7: “Bir deneyelim”cilerin temel amacı; yeni ürün ve markaları denemek 

 Anında karar verenler (rastgele satın alıcılar); 
 

Bu grupta yer alan tüketiciler kararlarını satın alma aşamasında vermektedirler. 

Plansızca hareket eden bu tipler alışverişe çıkmadan önce ne alacağını ve hangi markayı 

satın alacağını planlamayan genellikle ürünü marketin rafında gördüğünde satın alan bir 

davranış sergilemektedirler.  
 

Yukarıda sözü edilen tüketici gruplarını göz önünde bulundurarak işletmeler 

varlıklarını devam ettirebilmek ve sürekli olarak müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını takip 

ederek bu ihtiyaçları karşılamak zorundadır. Bir işletme son derece mükemmel ürün ya da 

hizmet üretebilir, ancak tüketiciler bu ürün ya da hizmetlerin kalitesinden, renginden, 

tadından, ambalajından, satıldığı yerden, fiyatından memnun değilse işletme, bu ürün ya da 

hizmeti pazarlamada zorluk yaşayacaktır. 

 

Resim 1.8: Ürünü rafta gördüğü anda satın alma eğilimi gösteren  tüketiciler 

Tüketicilerin ürün ve hizmetleri nasıl ve neden kullandıkları ya da kullanmadıklarını 

anlayabilme süreci, işletmelerin pazarlama tekniklerine yön verecektir. Talepleri tam olarak 

karşılanmayan tüketiciler olumsuz deneyimlerini başkalarına anlatabilir ve şikâyette 

bulunabilirler. Bu durum tüketici ile işletme ilişkisine büyük zarar vermektedir. 
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 Bir işletmenin pazarlama uygulamalarına tüketicilerin tepkisi, o işletmenin 

başarı ya da başarısızlığının göstergesi olabilmektedir. 

 Çağdaş pazarlama anlayışı, tüketicilerin ihtiyaçlarını yerine getirmeye yönelik 

pazarlama stratejisi geliştirmeyi gerekli kılmaktadır. 

 Tüketici davranışlarının her yönden anlaşılması, tüketicilerin pazarlama 

stratejilerine nasıl tepki göstereceğinin önceden anlaşılabilmesini sağlar. 

 Tüketici davranışının tutarlı bir şekilde anlaşılması, pazarlama stratejisinin uzun 

dönem başarısını sürdürmesinde büyük önem taşır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Çevrenizde bulunan alışveriş merkezlerinde tüketici ve müşterilerin davranışlarına 

göre tiplerini belirlemek amacı ile görüşme ve gözlem tekniklerini uygulayıp rapor halinde 

düzenleyiniz ve dosya oluşturunuz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tüketici tipleri hakkında ön araştırma 

yapınız. 

 İnternet ve yazılı basın kaynaklarından 

yararlanabilirsiniz. 

 Bu konuda yazılmış kitaplardan ve 

dergilerden faydalanabilirsiniz. 

 Alışveriş merkezinde görüşme ve 

gözlem için uygun zaman seçimi 

yapınız. 

 İş çıkış saati olan saat 17:00 ile 18:00 

arasını tercih edebilirsiniz. 

 Hafta sonu ise 14:00 - 15:00 saatleri 

arasını tercih edebilirsiniz. 

 Birbirinden farklı türde birkaç alışveriş 

merkezi seçebilirsiniz. 

 Görüşme ve gözlemlerinizi 

gerçekleştiriniz. 

 Bayan ve erkek tüketicileri ayrı ayrı 

değerlendirebilirsiniz. 

 Çocuk, genç ve yaşlı tüketicileri de ayrı 

değerlendirebilirsiniz.  

 Görüşme formu hazırlayabilirsiniz. 

 Gözlem sonuçlarınızı sürekli olarak not 

alınız. 

 Tüketicilerin tavırlarını 

sıralayabilirsiniz. 

 Notlarınızı yeniden düzenleyiniz. 

 Elde ettiğiniz verileri dosyaya nasıl 

yerleştireceğinize karar verebilirsiniz. 

 Verilerinizin vurgulayıcı nitelikte 

olmasına dikkat edebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz verileri görsel kaynaklarla 

destekleyerek dosya oluşturunuz. 

 Görsel kaynakları internetten ya da 

konuyla ilgili kitap ve dergilerden, yazılı 

basın kaynakları ve broşürlerden elde 

edebilirsiniz. 

 Dosyanıza başlık da yazacağınız bir 

kapak sayfası oluşturarak dosyanızı 

tamamlayınız. 

 Dosya kapak sayfasının ilgi çekici 

olmasına dikkat edebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Anlatımda etkili ifadeler kullanmaya 

dikkat edebilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Tüketici tiplerinin pazarlamadaki önemini vurgulayan bir sunu hazırlayarak 

arkadaşlarınıza sunum yapınız. 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tüketici tipleri ile ilgili ön araştırma yaptınız mı?   

2. Birkaç alışveriş merkezinde tüketici tiplerini gözlemlediniz mi?   

3.Elde ettiğiniz bilgiler ile yazılı kaynak oluşturdunuz mu?     

4. Tüketici davranış ve tipleri ile ilgili görsel veriler topladınız mı?   

5. Oluşturduğunuz bilgilerle sunum materyalinizi hazırladınız mı?   

6. Sunum materyalinizin kontrol ve değerlendirmesini yaptınız mı?   

7. Sunum için süre planlaması yaptınız mı?   

8. Uygun ortam hazırlayarak sunumunuzu yaptınız mı?   

9.Sunum sonrasında size yöneltilen soruları doğru olarak 

cevapladınız mı? 
  

10. Hazırladığınız sunumu konuya olan bağlılık ve fayda yönünden 

tekrar değerlendirdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

1. Bir ürün veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya 

yararlanan kişiler. ……………………..olarak tanımlanmaktadır. 

 

2. Her tüketici…………………….değildir. 

 

3. Herhangi bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetleri satın alan 

kişi…………………konumundadır. 

 

4. Herhangi bir işletme ya da kişinin müşteri olabilmesi için …………. ………..…isteği 

ve gücünün olması gerekir. 

 

5. Tüketicilerin davranışları ve  sınıflandırılması …………………….ve 

…………………… açısından pek çok yarar sağlar. 

 

6. Genellikle yazılı veya aklında oluşturduğu listeye göre hareket eden tüketiciler 

……………………. ………………… grubuna girerler. 

 

7. Talepleri tam olarak karşılanmayan tüketiciler …………………, …………………ni 

başkalarına anlatabilir ve şikâyette bulunabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koşullar 

sağlandığında tüketici özellikleri ve sınıflandırılmasına göre hizmet sunabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Tüketicilerin hangi özelliklere göre sınıflandırılabileceğini çevrenizden, internet 

ve yazılı basın kaynaklarından araştırınız. 

 Araştırmalarınız sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

2. TÜKETİCİLERİN SINIFLANDIRILMASI 
 

Tüketicilerin her biri ayrı bir kişilik olmakla birlikte onları tutum ve davranışlarına 

göre sınıflandırmak gerek satış işleminde gerekse tüketici memnuniyetinin sağlanmasında 

faydalı olacaktır. Tüketiciler belirli bir süre sonra bulundukları ruh halinden bir diğerine 

kolaylıkla geçebilmektedirler. Bu durumda satış temsilcisi iyi bir gözlemci olmalı ve 

müşteriye kafasındaki davranış şablonuyla değil, müşterinin o anki ruhsal durumuna göre 

davranmalıdır. Müşterinin ruh halini algılayıp bu duruma uygun esnek davranışlar 

gösterebilmelidir. 
 

2.1. Tüketicilerin Özelliklerine Göre Sınıflandırılması 
 

2.1.1. Fayda Esasına Göre Tüketiciler 
 

Bazı tüketiciler satın alacağı ürün ya da hizmette uygun fiyat ararlar, bazıları kalite, 

bazı tüketiciler de en iyi hizmeti ararlar. 

 

Resim 2.1: Bazı tüketicilerin üründe kalite arayışı 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.2: Bazı tüketicilerin en iyi hizmet arayışı  

2.1.2. Durum Esasına Göre Tüketiciler 
 

Tüketicinin, satın alacağı ürün ya da hizmeti değerlendireceği durum önemlidir (acil 

bir durum için veya zevk için satın almayı isteme gibi). 

 

Resim 2.3: Zevk için satın alan tüketiciler 

2.1.3. Demografik Esasa Göre Tüketiciler 
 

Yaşlı zengin kişiler, genç az gelirli kimseler. 
 

2.1.4. Kullanım Düzeyine Göre Tüketiciler 
 

Herhangi bir ürün ya da hizmeti az kullanma, çok fazla kullanma veya hiç 

kullanmama durumuna göre sınıflandırılan tüketici tipleridir. 
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2.1.5. Yaşam Tarzına Göre Tüketiciler 
 

Ünlü markaları, gösterişli arabaları kullanmaktan hoşlanan, yaşam kalitesi yüksek 

tüketiciler ya da yaşam standartları düşük ve farklı yaşam şekilleri olan tüketiciler olarak 

gruplandırılabilir.  

 

Resim 2.4: Yaşam tarzına göre tüketici tipleri farklılıkları 

2.1.6. Yaşlarına Göre Tüketiciler 
 

Çocuk, genç, yetişkin, yaşlı tüketicilerdir. Bu gruptan her bir tüketicinin satın alma 

davranışı ve şekli birbirinden farklıdır. 
 

Çocuk tüketiciler genellikle reklamlardan etkilenerek dış görünüşüne göre ürün satın 

alma isteğindedirler. 

 

Resim 2.5: Tüketici bir çocuk 
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Resim 2.6: Alışveriş yapmaktan oldukça hoşlanan tüketici bir çocuk 

Genç tüketiciler, çoğunlukla markalı ürünleri tercih eden tüketicilerdir. Daha çok 

kıyafet ve kendilerine özel elektronik eşyaları satın alma davranışında bulunurlar. 

 

Resim 2.7:  Gençlerin çoğunlukla kıyafet satın alma eğilimi 

Yaşlı tüketiciler yaşlarının gereği olarak daha çok sağlık hizmetlerinden yararlanma 

durumundadır. Aynı zamanda bu yaş grubu, zamanlarının büyük bölümünü evlerinde 

dinlenerek geçirdikleri için konut satın alma, ev dekorasyonu gibi ihtiyaçlar için de harcama 

yaparlar.  
 



 

 16 

 

Resim 2.8: Sağlık hizmetlerinden daha çok yararlanan tüketicilerden yaşlı bir birey 

2.1.7. Cinsiyetlerine Göre Tüketiciler 
 

Tüketiciler cinsiyetlerine göre bayan ve erkek tüketiciler olarak gruplandırılabilirler. 

Her iki grubun da mal ve hizmetleri satın alma biçimleri, tercihleri birbirinden farklılık 

gösterir. 
 

 Bayan tüketicilerin özellikleri; 

 Duygularının etkisinde kalırlar, hoş bir ortam olumlu karar vermelerini 

sağlar. 

 Genellikle yüksek fiyatın yüksek kalite anlamına geldiği 

düşüncesindedirler. 

 Kişiliğine yönelik gösterilen takdir ve hayranlık karşısında uysal 

davranırlar. 

 Kendilerinden daha üst düzeydeki sosyal grupların satın alma 

alışkanlıklarını izlerler. 

 İyi yaşamayı ertelemek istemezler. 

 Alışveriş esnasında avantajlı bir teklife karşı genellikle direnmezler. 

 Onlar için alışveriş bir zevk ve eğlence aracıdır. 

 Bir mağazaya kolay kolay bağlanmaz, farklı alternatifleri de 

değerlendirirler. 

 Ürünlerin hatalarını kısa sürede ve kolaylıkla fark ederler. 
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Resim 2.9: Bayan tüketiciler için zevk ve eğlence aracı alışveriş 

 Erkek tüketicilerin özellikleri; 

 Satış elemanlarının duygusal davranışlarından daha az etkilenir ya da hiç 

etkilenmezler. 

 Kalabalıktan hoşlanmazlar. 

 Ayrıntılardan sıkılırlar. 

 İndirim yapılmasını ayrıcalık olarak görürler. 

 Mağaza mağaza dolaşmaktan hoşlanmazlar, bir tek yerden alışveriş 

yapmayı tercih ederler. 

 Hesaplı bir alışveriş yaptığını hissetmek isterler. 

 Güven duymak isterler. 

 Daha çabuk karar verirler. 

 Dayanıklı tüketim mallarının satın alınmasında etkilidirler. 

 

Resim 2.10: Dayanıklı tüketim malları satın almada erkek tüketicilerin etkinliği 

2.1.8. Mesleklerine Göre Tüketiciler 
 

Memur, işçi, akademisyen, esnaf, çiftçi, sanatçı, serbest meslek, tüccar vb. tüketiciler 

olarak sınıflandırılabilir. 
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2.1.9. Eğitim Durumlarına Göre Tüketiciler 

İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, yüksek lisans, doktora durumlarına göre 

tüketiciler olarak sınıflandırılabilir. 

2.1.10. Milliyetlerine Göre Tüketiciler 

Yerli ve yabancı tüketicilerdir. 

2.1.11. Ekonomik Durumlarına Göre Tüketiciler 
 

Az gelirli, orta gelirli ve yüksek gelirli tüketicilerdir. 
 

2.2. Tüketicilerin Satın Alma Biçimlerine Göre Sınıflandırılması 
 

Satın alma şekline göre tüketicileri aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür. 
 

 Ekonomik olduğundan dolayı bir ürün ya da hizmeti satın alan tüketiciler 

 

Resim 2.11: Ekonomik olduğu için ürün satın alan tüketiciler 

 Hayatın bir gereği olarak duygusal anlamda satın alan tüketiciler 

 Alışkanlıklarına göre satın alan tüketiciler 

 Reklamlardan etkilenerek dış görünüşüne göre ürün satın alan tüketiciler 

 Mantıksal düşünerek gerçekten ihtiyacı olduğu için satın alan tüketiciler 

 Satıcı ile tüketici arasındaki iletişimin kalitesine göre satın almayı tercih eden 

tüketiciler. 

 

Resim 2.12: Hediye vermek için satın alma örneği “duygusal bir satın alma” 



 

 19 

2.3. Tüketicilerin Tutum ve Davranışlarına Göre Sınıflandırılması 
 

Tüketicileri tutum ve davranışlarına göre sınıflandırdığımızda birbirinden farklı pek 

çok tüketici tipi ortaya çıkmaktadır. Dünyada yaşayan tüm insanların kişilik yapıları 

farklıdır. Her insan aynı zamanda doğduğu andan itibaren birer tüketici konumunda 

olduğundan tüketici olarak da değişik özellikler sergilemektedir.  
 

2.3.1. Çok Bilen Tüketici  
 

Satın alacağı ürün konusunda bilgiçlik taslayarak bilgisini göstermek isteyen, satış 

elemanını küçümseyen ve ona bilgisinin yetersiz olduğunu hissettiren, her şeyi bilip her şeye 

karışan tüketici tipidir. 
 

2.3.2. Arkadaş Canlısı Tüketici  
 

Konuşkan, iyi iletişim kurmak ve arkadaş olmak isteyen, canlı, hareketli ve neşeli, 

alışverişte dostluk ilişkilerine önem veren tüketicidir. 
 

2.3.3. Hayal Kırıklığına Uğramış Tüketici  
 

Daha önceki deneyimlerinin etkisiyle olumsuz düşünmektedir. Olumsuzluklara karşı 

hazırlıklı ve dikkatlidir. Güven duymaz, önceki deneyiminden hareketle sürekli sorular sorar, 

net ve açık cevaplar ister.  
 

2.3.4. Çevreye Göz Gezdiren Tüketici  
 

Aslında alışveriş için çıkmamıştır, aklında bir şey yoktur, ancak hoşuna giden bir şey 

bulursa alır. Çevresini sürekli inceler, araştırır, fiyat ve kalite yönünden kıyaslamalarda 

bulunur. 

 

Resim 2.13: Tüketicilerin bir kısmının çevreyi gözlemleyerek fiyat ve kalite karşılaştırması 

yapması 
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2.3.5. Sürekli “Hayır” Diyen Tüketici  
 

Satış elemanının ürün hakkında söylediği her şeye itiraz eder; güven duymaz, kendini 

göstermek ve kanıtlamak ister; sürekli hayır diyerek pazarlık gücünü elde tutmayı arzular. 

Ürün ya da hizmete kusur bularak fiyatı düşürmek isteyen tüketici tipidir. 
 

2.3.6. Sabırsız Aceleci Tüketici  
 

İşinin hemen görülmesini isteyen, bekletilmekten hoşlanmayan tüketici tipidir. Çabuk 

ve hızlı hizmet bekler, çabuk karar verir, satışı aniden bırakabilir. Aceleci tüketici sabırsız ve 

telaşlı davranışlarıyla sürekli satış temsilcisinin sözünü keser. Bir ara satın almaya razı olup 

sonra tekrar fikrini değiştirebilir. Telaşı yüzünden görüşmenin boş yere uzamasına neden 

olur ve kolaylıkla sıkılabilir.  
 

2.3.7. Ukala Tüketici  
 

Satış temsilcisine işini öğretmeye çalışır. Bilgiç görünen, hata yakalamaya çalışan, 

satış temsilcisinin her cümlesi ile yorum yapmaya çalışan tüketici tipidir. 
 

2.3.8. Geveze Tüketici 
 

Satış temsilcisi ile sürekli sohbet etmek ister, bol zamanı vardır. Alışveriş görüşmesini 

sohbete dönüştüren tüketicidir. 
 

2.3.9. Tutucu Tüketici 
 

Yeniliklere açık değildir. Yenilik korkuları bulunan tüketici tipidir. 
 

2.3.10. İnatçı Tüketici  
 

Karşısındakine hak verir gibi görünür ancak, kendi fikrinde ısrarlıdır. Satış sunumunda 

belirtilen konular üzerinde çok ısrar eder; ya gerçekten bilerek ya da kendini öyle kabul 

ederek görüşlerini açıklar. En sonunda yine kendi görüşüne göre karar verir. 
 

2.3.11. Kibirli-Kendini Beğenmiş Tüketici 
 

Kimsenin düşüncesini beğenmez. Bilgisizlik, direnmelerinin ana nedenidir. Satış 

temsilcisini küçümseyen, kolay kolay beğenemeyen tüketici tipidir. 
 

2.3.12. Uyanık Tüketici  
 

Satışı ucuza getirebilmek amacıyla satış temsilcisinin açıklarını yakalamaya çalışır. 

Satış temsilcisine tuzak kurarak tanıtım hatalarına dikkat eden tüketici tipidir.  
 

2.3.13. Bilinçli Tüketici 
 

Kullandığı ürünü tanıyan, ne istediğini bilen kararlı tüketici tipidir. Konuyla ilgili 

bilgisi vardır. Fikirlerle ilgilenmez. 
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Resim 2.14: Ne istediğini bilen tüketici “bilinçli tüketici” 

2.3.14. Zor Beğenen Tüketici  
 

Kolay kolay beğenemeyen tüketici tipidir. Hem ucuz hem kaliteli olsun ister, en küçük 

ayrıntılara dikkat eder. Her şeye bir kusur bulur, kibirli tavırlar sergiler.  

 

Resim 2.15: Zor beğenen tüketici 

2.3.15. Şüpheci Tüketici  
 

Daha önce başına gelen olumsuzlukların etkisi ile satış temsilcisine güvenmez, her 

şeyden şüphelenir. Hiçbir şeyden memnun olmaz, idare edilmekten hoşlanmaz, dikkatli ve 

kurallı kararlar veren tüketici tipidir. 
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2.3.16. Pazarlıkçı Tüketici  
 

Pazarlık yaparak alışveriş yapmayı alışkanlık haline getirmiş tüketici tipidir. Çok 

düşük fiyatlı ürün satın alırken bile pazarlık yapmaya çalışır. 

 

Resim 2.16: Pazarlık yapmayı alışkanlık haline getiren tüketici 

2.3.17. Dikkatli Tüketici  
 

Ciddi, sakin tüketici tipidir. Ürün ya da hizmet hakkında kendisine yapılan sunumu 

dikkat ve ilgiyle takip eder; ayrıntılara ilişkin sorular sorar ve teklifin her noktasını 

öğrenmek ister. 

 

Resim 2.17: Dikkatli tüketici 

2.3.18. Satın Aldığı Firmadan Memnun Tüketici 
 

Alışveriş yaptığı firmadan ve ürünlerinden memnun olan tüketici tipidir. Satış 

temsilcisinin tavsiye ettiği ürünü görmek ve özelliklerini dinlemek istemez. Alışkanlığını 

değiştirmek ona zor gelir. Bir sorunu olmadığını düşündüğünden satış temsilcisiyle 

görüşmesinin vakit kaybından başka bir şey olmadığı görüşündedir. 
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Resim 2.18: Alışveriş yaptığı firmadan ve üründen memnun olan ve alışkanlıklarını değiştirmek 

istemeyen tüketici  

2.3.19. Şikâyet Eden Tüketici  
 

Bazı insanlar hiçbir zaman memnun olmazlar ve her şeyden devamlı şikâyet ederler. 

Bu tipteki tüketiciler de kendilerine sunulan ürün ya da hizmet çok kaliteli bile olsa yine de 

kusur bulmaya çalışır, hiç bir zaman hoşnut olmazlar. 

 

Resim 2.19: Hiçbir zaman memnun olmayan bir örnek 

2.3.20. Türkiye’de Hipermarketlerin Kullanım Biçimine Göre Müşterileri 
 

Türkiye’de yapılan araştırmalar sonucunda hipermarketlerin kullanım biçimine göre 

hipermarket müşterileri şu şekilde sınıflandırılmıştır; 
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 Gezgin müşteriler;  
 

Asıl amaçları alışverişten çok marketleri gezmek olan tüketicilerdir. Genel olarak da 

hipermarketten ev eşyaları satın alırlar. 
 

 Rutin müşteriler; 
 

Ayda üç dört kez hipermarketten alışveriş yapan, genellikle gıda, temizlik 

malzemelerinin çoğunu hipermarketten satın alan tüketicilerdir. 

 

Resim 2.20: Rutin müşterilerin hipermarketlerdeki genel uğrak yeri gıda maddeleri reyonu 

 Bağımlı müşteriler; 
 

Aynı hipermarketten ayda beşten fazla alışveriş yapan ve gıda, temizlik maddesi 

ihtiyaçlarının tümünü bu hipermarketten satın alan tüketicilerdir. 

 

Resim 2.21: Bağımlı müşterinin ayda üç dört kez aynı hipermarketten yaptığı alışverişten bir 

görüntü 
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 Alternatif müşteriler; 
 

İhtiyaçlarını iki ya da üç hipermarketten satın alan, buna göre; alternatif gezgin, 

alternatif rutin, alternatif bağımlı tüketicilerdir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Tüketicileri özelliklerine göre sınıflandırarak, bu özellikleri açıklayıcı bir duvar 

panosu hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tüketicileri özelliklerini araştırınız. 

 İnternet ve yazılı kaynaklardan araştırma 

yapabilirsiniz. 

 Alışveriş merkezlerinde gözlem 

yapabilirsiniz. 

 Araştırarak ve gözlem yaparak elde 

ettiğiniz veriler hakkında kısa notlar 

alınız. 

 Araştırma süresince bir not defteri ve 

kalemi yanınızda bulundurabilirsiniz. 

 Verilerinizi destekleyecek resimler 

araştırınız. 

 Resimleri internetten araştırabilirsiniz. 

 Alışveriş merkezlerine ait broşürler 

varsa bunlardan da yararlanabilirsiniz.  

 Görsel araştırmalarınızın bilgilerle 

ilişkili ve açıklayıcı özellikte olmasına 

dikkat edebilirsiniz. 

 Verilerinizi raporlaştırınız. 

 Raporlaştırmada açık ve anlaşılır 

ifadeler kullanmaya dikkat edebilirsiniz. 

 Sınıflandırmaya uygun kısa ve anlaşılır 

sayfalar düzenleyebilirsiniz. 

 Duvar panosu için uygun araçları 

hazırlayınız. 

 Bilgi sayfalarını hazırlayınız. 

 Görsel araştırmalarınızı uygun boyutta 

düzenleyip hazırlayınız. 

 Bütün bir karton hazırlayınız. 

 Kaliteli bir yapıştırıcı hazırlayınız. 

 Duvar panosu için uygun başlık yazısı 

hazırlayınız. 

 Renkli ve çarpıcı bir başlık hazırlamaya 

özen gösterebilirsiniz. 

 Hazırladığınız bilgiler ile görsel 

araştırmalarınızı panoya yerleştiriniz. 

 Dikkat çekici olmasına dikkat 

edebilirsiniz. 

 Yaptığınız çalışmayı arkadaşlarınız ile 

paylaşınız. 

 Arkadaşlarınızın çalışmaları ile 

benzerlik ve farklılıklarını 

karşılaştırabilirsiniz. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Aşağıdaki ölçütleri dikkate alarak grup çalışması yöntemiyle çeşitli alışveriş 

merkezlerinde müşterileri gözlemleyerek özelliklerini tanımlayıp sınıflandırabileceğiniz bir 

araştırma çalışması yapınız. Araştırmalarınızı raporlaştırıp arkadaşlarınıza sunum yapınız. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışacağınız grubu oluşturdunuz mu?   

2. Grup içinde görev dağılımı yaptınız mı?   

3. Görev dağılımı yaparken tüketici özelliklerini araştırmaya yer 

verdiniz mi? 
  

4.Görev dağılımı yaparken tüketicilerin satın alma biçimlerini 

araştırmaya yer verdiniz mi? 
  

5.Görev dağılımı yaparken tüketicilerin tutum ve davranışlarına göre 

araştırma yapmaya yer verdiniz mi? 
  

6.Paylaştığınız konular doğrultusunda araştırmalarınızı yaptınız mı?   

7.Tüketici özellikleri ile ilgili resim, şekil vb. görsel araştırmalar 

yaptınız mı? 
  

8.Elde ettiğiniz verileri birleştirip değerlendirdiniz mi?   

9.Elde ettiğiniz verilerden yararlanarak sunum dokümanlarınızı 

hazırladınız mı? 
  

10. Verilerinizle ilişkili görsel objeleri yerleştirdiniz mi?   

11. Arkadaşlarınıza sunumunuzu yaptınız mı?   

12. Arkadaşlarınızın size yönelttiği soruları cevapladınız mı?   

13. Sunum sonunda yaptığınız çalışmaları değerlendirdiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Fayda esasına göre tüketicilerin bazıları satın alacağı ürün ya da hizmette ………. 

………… ararlar, bazıları ………….., bazı tüketiciler de en iyi  ……………ararlar. 
 

2. Yaşlı zengin kişiler ……………. ……………göre tüketiciler grubuna girer. 
 

3. ……………. tüketiciler duygularının etkisinde kalırlar, hoş bir ortam olumlu karar 

vermelerini sağlar. 
 

4. ……………… tüketiciler indirim yapılmasını ayrıcalık olarak görürler. 
 

5. Ekonomik olduğundan dolayı bir ürün ya da hizmeti satın alan tüketiciler……………. 

…………. ……………. göre tüketiciler sınıfına girer. 
 

6. ……………… tüketicinin konuyla ilgili bilgisi vardır. Fikirlerle ilgilenmez. 
 

7. ……………… tüketici ürün ya da hizmet hakkında kendisine yapılan sunumu dikkat 

ve ilgiyle takip eder. 
 

8. …….. ………………. tüketiciler hem ucuz hem kaliteli olsun ister, en küçük 

ayrıntılara dikkat eder. Her şeye bir kusur bulur. 
 

9. Genellikle gıda, temizlik malzemelerinin çoğunu hipermarketten satın alan tüketiciler 

……………… müşteriler sınıfındadır. 
 

10. Aynı hipermarketten ayda beşten fazla alışveriş yapan ve gıda, temizlik maddesi 

ihtiyaçlarının tümünü bu hipermarketten satın alan tüketiciler ………………….. 

müşteriler olarak adlandırılır. 
 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi “Bir ürün veya hizmeti ticari veya mesleki 

olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişidir”  

tanımının karşılığıdır? 

A) Tüketim 

B) Tüketici  

C) Müşteri  

D) Pazarlamacı 
 

2. Bir kişinin müşteri olabilmesi için hangi faaliyette bulunması gerekir? 

A) Ürünü çok iyi incelemesi 

B) Fiyat araştırması yapması 

C) Pazarlık yapması 

D) Ürünü satın alması 
 

3. Herhangi bir işletme ya da kişinin müşteri olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi 

yeterli değildir?  

A) Bir ürünü beğenmiş olması 

B) Satın alma gücünün olması 

C) Satın alma isteğinin olması 

D) İhtiyacın ortaya çıkması 
 

4. Alışverişini planlamadan yapan, ürün ya da hizmeti verdiği hediye nedeniyle almayı 

tercih eden tüketiciler hangi gruba girer? 

A) Markasını aldatmayanlar 

B) “Bir deneyelim”ciler 

C) Promosyon peşinde koşanlar 

D) Anında karar verenler 
 

5. Tüketicilerin ürün ve hizmeti neden kullandıklarını ya da kullanmadıklarını 

anlayabilmek işletmeye hangi faydayı sağlayacaktır? 

A) İşletmenin pazarlama tekniklerine yön verecektir. 

B) Tüketici şikâyetleri önlenecektir. 

C) Tüketici talepleri tam olarak karşılanacaktır. 

D) Hepsi 
 

6. Fayda esasına göre tüketiciler ürün ya da hizmette hangisini aramazlar? 

A) Kalite 

B) En ucuz ürün 

C) En iyi hizmet 

D) Uygun fiyat 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi “demografik esasa göre tüketiciler” grubuna girer? 

A) Genç az gelirli kişiler 

B) Genç zengin kişiler 

C) Yaşlı az gelirli kişiler  

D) Çocuklar 
 

8. Hangisi bayan tüketicilerin özelliklerinden değildir? 

A) Duygularının etkisinde kalırlar. 

B) Ürün hatalarını kısa sürede fark ederler. 

C) Kalabalıktan hoşlanmazlar. 

D) Avantajlı teklife karşı genellikle direnmezler. 
 

9. Hediye vermek için satın alan tüketiciler, satın alma biçimine göre hangi gruptandır? 

A) Alışkanlıklarına göre satın alan tüketiciler 

B) Dış görünüşüne göre satın alan tüketiciler 

C) Duygusal anlamda satın alan tüketiciler 

D) Ekonomik olduğu için satın alan tüketiciler 
 

10. Satışı ucuza getirmek için satış temsilcisinin açıklarını yakalamaya çalışan tüketici tipi 

hangisidir? 

A) Bilinçli tüketici 

B) Uyanık tüketici 

C) İnatçı tüketici 

D) Ukala tüketici 
 

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 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Tüketici 

2 Müşteri 

3 Müşteri 

4 Satın alma 

5 
Satış – 

pazarlama 

6 
Markasını 

aldatmayanlar 

7 
Olumsuz- 

deneyimleri 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 
Uygun fiyat- 

kalite- hizmet 

2 Demografik esasa 

3 Bayan 

4 Erkek 

5 
Satın alma 

biçimlerine 

6 Bilinçli 

7 Dikkatli 

8 Zor beğenen 

9 Rutin 

10 Bağımlı 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 A 

4 C 

5 D 

6 B 

7 A 

8 C 

9 C 

10 B 

CEVAP ANAHTARLARI 
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