NÖROPAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN MARKA MASKOTLARI
Dr. Öğr. Üyesi Erdem GEÇİT

NÖROMASKOT
NÖROPAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN MARKA
MASKOTLARI

Dr. Öğr. Üyesi Erdem GEÇİT

Copyright © 2020 by iksad publishing house
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
distributed or transmitted in any form or by
any means, including photocopying, recording or other electronic or
mechanical methods, without the prior written permission of the publisher,
except in the case of
brief quotations embodied in critical reviews and certain other
noncommercial uses permitted by copyright law. Institution of Economic
Development and Social
Researches Publications®
(The Licence Number of Publicator: 2014/31220)
TURKEY TR: +90 342 606 06 75
USA: +1 631 685 0 853
E mail: iksadyayinevi@gmail.com
www.iksadyayinevi.com
It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules.
Iksad Publications – 2020©
ISBN: 978-625-7279-44-4
Cover Design: İbrahim KAYA
November / 2020
Ankara / Turkey
Size = 16 x 24 cm

ÖNSÖZ
Bugün büyük bir dönüşüme sahne olan gerek yerel gerekse küresel
pazarlar, markalar arasında kıran kırana yaşanan rekabet mücadelesine
de ev sahipliği yapmaktadır. Yaşanan yoğun rekabetin yanı sıra dijital
mecralardaki gelişmeler markaların pazarlama faaliyetlerinin
artmasına, özellikle de iletişim boyutunda çok yönlü çalışmalar
yürütmelerine zemin oluşturmuştur. Geleneksel mecralar ile birlikte
dijital mecraların yarattığı çok kanallılık sayesinde sayısız ticari ileti
mecraları doldurmakta ve tüketicileri çepeçevre sarmaktadır. Ancak bu
durum, markaların, ürünlerin veya reklamların dikkat çekiciliğinin
giderek düşmesi sorununu beraberinde getirmiştir.
Markaların yaşadığı pazar payı ve müşteri kayıpları ile çeşitli rekabet
sorunları, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin hesap verebilirliğini
gündeme getirirken, etkinlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla da
araştırma çabalarına yön vermiştir. Bu amaçla markaların
gerçekleştirdiği pek çok araştırma ve kullandıkları çeşitli yöntemler ile
tüketicinin dikkatini çekecek, tutum ve davranış değişikliği yaratacak
en uygun mesaj içeriklerini belirlemeye çabaladıkları söylenebilir.
Anket, soru formu, derinlemesine görüşme ve odak grup gibi kişilerin
beyanına dayanan konvansiyonel yöntemlerin objektiflikten uzak,
tüketicilerin sadece bilinç düzeyindeki karar verme becerilerini tespit
eden yöntemler olması yeni araştırma yöntemlerinin ortaya çıkışına
ortam hazırlamıştır. Bu bağlamda pazarlama faaliyetleri için inovatif
araştırma yöntemleri olan beyin görüntülüme ve biyometrik yöntemler
nöropazarlama başlığı altında toplanabilmektedir. Nörobilim,
nöroekonomi ve nöropsikolojiyi temel alan, beyin görüntüleme ve
biyometrik ölçüm yöntemlerini kapsayan nöropazarlama kavramı,
pazarlama ve reklam araştırmalarında dikkat, algı, davranış, duyguların
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etkilerini objektif, biyolojik ve sayısal verilere dayalı ölçümlere dair
çıktılar sunmaktadır.
Tüketici davranışlarının çok büyük bir bölümünün bilinçdışı süreçlere
bağlı olarak ortaya çıktığı göz önüne alındığında, nöropazarlama
araştırmalarının gerek pazarlama gerekse reklam sektörünün geleceğine
ışık tutacağı öngörülmektedir. Buradan hareketle nöropazarlama ve
marka kavramlarını merkezine alan bu çalışma, uzun soluklu literatür
taramasını ve çerçevesi iyi belirlenmiş bir deneysel çalışmayı
kapsamaktadır. Çalışmada, reklam, marka, maskot ve nöropazarlama
kavramlarına ilişkin ayrıntılı bir kuramsal çerçeve çizilmesinin
ardından labarotuvar ortamında önceden belirlenmiş denek grubuna
göz izleme (eye tracking) yöntemi ile deney uygulanmıştır. Bu
bağlamda, üç bölümden oluşan çalışmada; birinci bölüm başlığı altında
reklam ve marka maskotları ayrıntıları ile anlatılmış, ikinci bölümde
nöropazarlama kavramına derinlemesine bir bakış gerçekleştirilmiş ve
son bölümde araştırma bölümü, bulgular, analizler ve tartışma ile sonuç
öneriler belirtilmiştir.
Reklam etkinlik ölçümleri için yeni yöntemler sunan nöropazarlama
araştırma yöntemlerinden biri olan göz izleme ile gerçekleştirilen bu
çalışmanın Türkiye’deki pazarlama ve reklam literatürü için önemli
katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışma, Ege Üniversitesi
İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinem
YEYGEL ÇAKIR danışmanlığında yürütülmüş olup, Mart 2019 tarihli
ve “Nöropazarlama Perspektifinden Marka Maskotları: Televizyon
Reklamlarında Kullanılan Marka Maskotlarının Dikkat Çekiciliği
Üzerine Deneysel Bir Çalışma” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.
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GİRİŞ
İnsan hayatında nefes alıp vermek kadar önemli bir yere sahip olan
iletişim kurma eylemi, bazen küçük bir sözcük bazen de bireyler
arasında ortak tecrübe alanı olan bir sembol ile başlamaktadır.
Günaydın ya da merhaba ile kurulan kişilerarası iletişim, günün
sonunda el sallama ile son bulabilmektedir. Başka bir ifadeyle, sözlü
veya sözsüz, doğrudan veya dolaylı iletişim, insanlık tarihi kadar eski,
beşeri bir faaliyet olarak açıklanabilmektedir.
Geçmişten bu yana bireylerin birbirleriyle anlaşabilmelerinin,
dostluklar ya da ticari ilişkiler kurabilmelerinin temel gereksinimi olan
iletişimin, yine beşeri faaliyetler sonucu ortaya çıktığı, markaların
hedef kitleleri ile bir araya gelmesine zemin oluşturarak kitlesel bir
boyut kazandığı söylenebilmektedir. Markalar, kitlesel üretimlerini
tüketicilere ulaştırabilmeleri için kitlesel düzeyde iletişime ihtiyaç
duymaktadırlar. Bu nedenle markalar, farklı kitle iletişim yöntemlerinden faydalanmaktadırlar.
Bugün yerel ve uluslararası pazarlarda en sık kullanılan kitle iletişim
yöntemi reklam olarak ifade edilebilmektedir. Pazarlama ve marka
iletişimi kapsamında küçük ya da büyük ölçekli birçok işletme, reklam
iletişimi sayesinde geniş kitlelere çok kısa sürede ve minimum enerji
harcayarak ulaşabilmektedir. Reklam; temel amacı satış olan ve ikna
odaklı bir iletişim yöntemi olarak tanımlanabilmektedir. Dolayısıyla
işletmelerin rekabet mücadelesinde varlıklarını devam ettirebilmeleri
için vazgeçilmez bir kitle iletişim yöntemi olduğu söylenebilmektedir.
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Reklam, bir markanın var olabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi
için gerekli farkındalık, algı ve tutum ihtiyaçlarını karşılayan temel
iletişim bileşenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Marka, hedef
kitlesinin dikkatini çekebilmesi, kişiliğiyle zihinlerde yer edebilmesi ve
vaatleriyle satın alma konusunda ikna edebilmesi için uygun koşulları
reklam ile sağlamaktadır. Reklam, kitlesel düzeyde tüketici algılarını
yönlendirmek suretiyle ürün/hizmet ya da markaya ilişkin olumlu
imajlar yaratarak, hedef kitlenin satın alma karar sürecinde ikna
görevini üstlenmektedir. Bu görevlerini yerine getirirken reklam, kimi
zaman dillere dolanan bir slogan, kimi zaman çekici bir fotoğraf,
illüstrasyon ya da akılda kalıcı bir müzik ve kimi zaman da sevimli bir
maskot kullanmaktadır.
Reklamın kitlesel iletişimdeki katkıları ve çok sayıda marka tarafından
etkin şekilde kullanılıyor olması bir takım sorunları da beraberinde
getirmektedir. Bu sorunların başında, yerel ve küresel pazarlarda
yaşanan mesaj kirliliği gelmektedir. Tüketicilerin sosyal yaşamları
içerisinde binlerce ticari iletiye maruz kalması, dikkat ve algılamalarını
olumsuz yönde etkilemektedir. Pazarlarda yaşanan bu kaotik durum,
markaların ya da ürünlerin, hedef kitlelerinin dikkatini çekmede ve ikna
edilmelerinde büyük zorluklar yaşamalarına sebebiyet vermektedir. Bu
bağlamda

da

hazırlanan

bazı

reklam

iletilerinin

tüketicilere

ulaştırılamadığı ya da tüketiciler tarafından fark edilmediği sonucu
ortaya çıkmaktadır.
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Markalar, iletişim güçlerini arttırabilmek ve tüketicilerin dikkatini
çekebilmek için çeşitli görsel ve işitsel unsurları kullanmaktadırlar.
Özellikle görsel algılamanın ön planda olduğu toplumsal yaşamda etkili
görüntülerin oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Markaların
hedef kitlesiyle duygusal bağ kurma isteği, markalar için bir çağrışım
unsuru haline gelen ve etkili bir iletişim aracı olarak kabul edilen
maskotların gündeme gelmesini sağlamıştır. Farklı tür, renk ve
tasarımlarda tüketicinin karşısına çıkan marka maskotları gıdadan,
elektroniğe, ulaşımdan, eğitime, spordan, siyasete çok sayıda sektörde
faaliyet gösteren markaya hizmet etmeye devam etmektedir. Bu
bağlamda, marka çağrışım unsurlarından biri olan maskotların,
tüketicileri yakalamada, markanın hatırlanabilmesinde, olumlu algı ve
tutumların oluşturulmasında sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.
Maskotlar, kimi zaman sadece bir reklam unsuru iken, kimi zaman
markanın bütün

hikayesini

başlatan ana

öğe

olarak ortaya

çıkmaktadırlar. Marka maskotları, marka ile tüketiciler arasında
duygusal bağları kuran, marka ya da ürünün temel vaadini tüketicilere
samimi ve akılda kalıcı şekilde sunan bir iletişim aracı olarak
değerlendirilebilmektedirler. Marka iletişiminde sağladığı olumlu
etkiler nedeniyle maskotlar, gerek yerel gerekse küresel pazarlarda
uzun dönemdir sıklıkla tercih edilmektedirler.
Reklam, yaşanan çetin rekabet ortamında önemli pazar avantajı
sağlamasına rağmen, yüksek maliyetli olması ve ticari ileti
bombardımanına maruz kalması sonucu tüketicileri yakalayamaması
nedeniyle işletmeler tarafından optimize edilmektedir. Başka bir
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deyişle, reklam mesajlarının önceden belirlenmiş etkili stratejiler
doğrultusunda hedef kitleye daha uygun ve daha spesifik olarak
hazırlandığı

söylenebilmektedir.

Buradan

hareketle,

bugünün

pazarlarında markaların yürüttüğü stratejik iletişim çabalarının diğer
pazarlama

karması

elemanları

kadar

önem

kazandığı

ifade

edilebilmektedir. Markaların stratejik iletişim çabaları faaliyet
gösterdikleri sektöre, seslendikleri hedef kitleye, sermaye ve insan
kaynağı gibi alt yapı özelliklerine bağlı olarak diğer markalara göre
farklılıklar gösterse de ortak amaçları; doğru kitleye en hızlı ve en ikna
edici biçimde ulaşmak, satın almaya yönlendirmek olduğu ifade
edilebilmektedir.
Reklam, evrimsel gelişim süreci boyunca gerek yapısal gerekse içerik
açısından pek çok değişime uğramakla birlikte, bilgi iletişim
teknolojilerindeki akıl almaz yenilikler, farklılaşan tüketici profili,
pazarlarda küreselleşmenin hüküm sürmesi gibi çeşitli etmenler
sayesinde bugünkü niteliksel ve niceliksel özelliklerini kazanmıştır.
Profesyonel anlamda ilk öneklerinin görüldüğü dönemlerinden farklı
olarak bugün reklam endüstrisi, üç boyutlu grafik animasyon ve
görüntü teknolojileri, milyonlarca farklı ses efekti, geleneksel
mecraların dışına taşan açıkhava adaptasyonları, mobil ve dijital
uygulamalar gibi yapısal boyutta çok çeşitli tasarım ve kurgular
kullanmaktadır. İçerik boyutunda ise reklamların rasyonel düzlemden
duygusal veri inşasına geçtikleri söylenebilmektedir. Artık ussal
uyarıcıların dikte edildiği reklam iletileri yerine tüketiciyi kalbinden
vuran, satıcı müşteri ilişkisinden çok dostmuşçasına yakınlık gösteren,
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tüketiciyi anlayan, sıcak, samimi ve duygusal uyarıcılar mesajlara
hakim olmaktadır. “Çünkü tüketiciler birer birey olarak duygularıyla
karar veriyorlar” (Girişken, 2015: 3). Bunu destekler nitelikte Batı
(2015: 28), tüketici davranışı ve ihtiyaçlarının rasyonel boyutunu
kaybetmeye başladığını belirterek, markaya yönelik tüketici duygu ve
düşüncelerini anlamaya çalışan, psikoloji kuramlarını da içine alan
modellerin duyusal zemin kazandığını ifade etmektedir. Buradan
hareketle, geçmiş dönemlere kıyasla “yeni reklamcılık” yaklaşımı
içerisinde tüketiciyi daha iyi anlamanın ve analiz etmenin, tüketicinin
gerçekte ne düşündüğünü ya da ne hissettiğini bilmenin işletmeler için
temel amaçlardan biri haline geldiği söylenebilmektedir.
Tüketicinin gerçekte “ne” istediğini ve “neye” ihtiyacı olduğunu
bilmek, başarılı pazarlama ve marka iletişiminin anahtarı anlamına
gelmektedir. Bu nedenle, gerek dünyada gerekse Türkiye’de her yıl
tüketici araştırmalarına milyonlarca dolarlık yatırım yapılmakta, çok
sayıdaki pazarlama ve reklam araştırmasından elde edilen sonuç
doğrultusunda ticari iletilerin en ikna edici şekilde oluşturulmasına çaba
gösterilmektedir. Özellikle de reklam araştırmalarına verilen önemin
artması bunun kanıtıdır.
Geçmiş dönemde gerçekleştirilen reklam çalışmalarına yönelik yapılan
testler (pre-test, during-test ve post-test) ile tüketicinin reklama
vereceği tüm tepkiler ve geribildirimler önceden tespit edilmeye
çalışılarak reklam etkinliğinin artırılması yönünde çeşitli araştırma
yöntem ve tekniklerin kullanıldığından söz edilebilmektedir. Bu
yöntemler ile tüketicilerin reklama, markaya veya ürüne yönelik
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dikkatleri, algıları, tutumları, farkındalık ya da hatırlama düzeyleri
tespit edilmeye çalışılmış ve elde edilen sonuçlara bağlı olarak kimi
zaman reklam fikirleri revize edilmiş kimi zaman sonuçlar göz önüne
alınmamıştır.

Reklam

araştırmalarında

kullanılan

geleneksel

yöntemler, özellikle de profesyoneller tarafından araştırma sonuçlarına
kimi zaman kaygıyla yaklaşılmasına neden olmuştur. Elde edilen
sonuçların

güvenirliliğinin

ve

objektifliğinin

tartışmalara

yol

açmasının, bunun en önemli nedeni olduğu söylenebilmektedir. Bu
tartışmalardaki en önemli teori, tüketici beyanlarının kişisel ve çevresel
faktörlere göre şekillendiği üzerinde durmaktadır. Dolayısıyla reklam
araştırmalarının gerçekleri yansıtmadığı savunulmaktadır. Geleneksel
pazarlama ve reklam araştırmalarının güvenirlik tartışmaları yeni ve
alternatif araştırma yöntemlerinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine
zemin hazırlamıştır. Bunların yanı sıra, sosyal yaşamın pek çok
alanında görüldüğü gibi, bilimsel gelişmeler ve teknik ilerlemelerin
pazarlama ve reklam araştırmalarında yeni yaklaşımların ortaya
çıkmasında yardımcı bir faktör olduğu söylenebilmektedir. Şüphesiz bu
yaklaşımlardan biri; nörobilim temeline dayanan nöroekonomi ve
nöropsikoloji alanlarının katkılarıyla gündeme gelen nöropazarlama
kavramıdır.
Nöropazarlama kavramı 2000’li yılların başında bir reklam ajansının
araştırma faaliyeti ile gündeme gelerek kısa sürede dünyada ve
Türkiye’de birçok pazarlama ve reklam araştırmasında kullanılır hale
gelmiştir. Nöropazarlama kapsamında kullanılan yöntem ve teknikler
sayesinde tüketicilere ait biyolojik verilerin, sayısal ve objektif analiz
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sonuçları elde edilmektedir. Başka bir ifade ile beyin görüntüleme ve
biyometrik ölçüm yöntemleriyle tüketicilerin ticari uyaranlara karşı
verdikleri bilinçdışı ve güdüsel tepkiler sayısal olarak kaydedilmekte ve
analiz edilebilmektedir.
‘Nöropazarlama Perspektifinden Marka Maskotları: Televizyon
Reklamlarında Kullanılan Marka Maskotlarının Dikkat Çekiciliği
Üzerine Deneysel Bir Çalışma’ başlıklı bu araştırmada, marka
maskotlarının, nöropazarlama araştırma yöntemlerinden biri olan göz
izleme tekniği ile görsel dikkat çekicilik düzeylerinin tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Bu kapsamda, üç bölümden oluşan çalışmanın ilk
bölümünde, reklam mesajı ve reklam stratejisi, marka kavramı ve
marka maskotlarına ilişkin ayrıntılı literatür taraması yapılmıştır. İkinci
bölümde ise nöropazarlama kavramı, gelişimi ve yöntemleri ayrıntılı
olarak ele alınmıştır. Son olarak üçüncü bölümde, araştırma bulgularına
yer verilmiş ve hipotezler sınanarak marka maskotlarının dikkat
çekicilik düzeylerine ilişkin analizler yapılmıştır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
1. Reklamda Mesaj ve Strateji
İnsan hayatında nefes alıp vermek kadar yer etmiş eylemlerinden biri
olan iletişim kurma, bazen bir küçük sözcük bazen bir el hareketi bazen
de bireyler arasında ortak tecrübe alanı oluşturan bir sembole ilişkin
yorumlama ile başlar. Günaydın ya da merhaba ile başlayan kişilerarası
iletişim süreci, günün sonunda el sallama ile son bulabilir. Sözlü veya
sözsüz, dolaylı veya doğrudan olsun iletişim, insanlık tarihi kadar eski,
beşeri bir faaliyettir. insanoğlu var oldukça da devam edecektir.
Kişilerarası ilişkilerde doğal bir süreç olan iletişim, yine beşeri
faaliyetler sonucu ortaya çıkan markaların hedef kitleleri ile kurdukları
birlikteliklere zemin oluşturmuş ve kitlesel boyutta bir form kazanmıştır. Bugün yerel ve uluslararası pazarların en karmaşık çalışma
alanlarından biri olan marka iletişimi de her geçen gün rekabet ortamına
dahil olan yeni oyuncularla daha da kaotik bir hale gelmiştir. Buna bağlı
olarak da pazarlama karması içerisinde üretim faaliyetleri, dağıtım
kanallarının seçimi, fiyat politikalarının belirlenmesi gibi stratejik
süreçler kadar marka iletişiminin de önemi artmıştır.
Günümüzde markalar için neredeyse hayatta kalma mücadelesine
dönüşen

iletişim

çabaları,

pazarlama

karması

elemanlarından

tutundurma başlığı altında halkla ilişkiler, reklam, kişisel satış gibi
farklı teknik ve yöntemlerle uygulamaya konmaktadır. Markanın içinde
bulunduğu

ekosisteme,

seslendiği

hedef

kitlesine,

finansal

büyüklüğüne, rakipleri ile sahip olduğu diğer özelliklerine göre
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kullanılan iletişim yöntemi ve tekniği değişiklik gösterse de temel
amaç; doğru kitleye, en hızlı ve en ikna edici biçimde ulaşmaktır.
Şüphesiz reklam bunu en iyi yapan kitlesel iletişim yöntemlerinden biri
olduğu söylenebilmektedir.
Reklam, markalara girdikleri rekabet savaşında çoğu zaman zafer
kazandıran en önemli “ikna silahlarından” biri olarak görülmektedir.
Söz konusu savaşın, iletişim cephesinde zayıf olanlar ağır kayıplar
verirken güçlü olanlar ise önemli rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu
nedenle pazarlama iletişimi silahlarından reklamı etkin kullanabilmek
markalar için hayati bir önem taşımaktadır. Reklam, kitlesel düzeyde
tüketici algılarını yönlendirerek ürün/hizmet ya da markaya ilişkin
olumlu gerçeklikler yaratır ve hedef kitlenin satın alma karar sürecinde
ikna görevini üstlenir. Bunları yaparken, kimi zaman dillere dolanan bir
slogan kimi zaman çekici bir fotoğraf, illüstrasyon ya da akılda kalıcı
bir müzik kimi zaman da sevimli bir maskot kullanır.
Reklam, evrimsel gelişim süreci boyunca gerek yapısal gerekse
karakteristik açıdan pek çok değişime uğramış ve bilgi iletişim
teknolojilerindeki akıl almaz yenilikler, farklılaşan tüketici profili,
pazarlarda küreselleşmenin hüküm sürmesi gibi çeşitli etmenler
sayesinde bugünkü niteliksel ve niceliksel özelliklerini kazanmıştır.
Profesyonel manada ilk öneklerinin görüldüğü yıllardakinden farklı
olarak bugün; üç boyutlu grafik animasyon ve görüntü teknolojileri,
milyonlarca farklı ses efekti, geleneksel mecraların dışına taşan
adaptasyonlar, mobil ve dijital uygulamalar gibi yapısal boyutta çok
çeşitli kullanımlar mevcuttur. Karakteristik boyutta ise reklamların
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rasyonel düzlemden duygusal veri inşasına geçtikleri söylenebilir. Artık
ussal uyarıcıların dikte edildiği reklam içerikleri yerine tüketiciyi
kalbinden vuran, satıcı müşteri ilişkisinden çok dostmuşçasına yakınlık
gösteren, tüketiciyi anlayan, sımsıcak ve samimi, duygusal uyarıcılar
mesajlara hakim olmuştur. “Çünkü tüketiciler birer birey olarak
duygularıyla karar veriyorlar (Girişken, 2015: 3). Bunu destekler
nitelikte Batı (2015: 28), tüketici davranışı ve ihtiyaçlarının rasyonel
boyutunu kaybetmeye başladığını belirterek, markaya yönelik tüketici
duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışan, psikoloji kuramlarını da içine
alan modellerin duyusal zemin kazandığını ifade etmiştir.
Günümüzde duygulara seslenene uyarıcılarla oluşturulan reklam
mesajları, markaları hedef kitlelerine anlatan, bireyleri adeta bir
mıknatıs

gibi

kendine

çeken

marka

iletişiminin

olmazsa

olmazlarındandır. Ürüne, tüketiciye, pazar koşullarına ekonomik ve
teknolojik koşullara bağlı rasyonel ve duygusal bilgiler ile görsel işitsel unsurlar gibi pek çok değişkene bağlı olarak şekillenen mesajlar,
hedef kitleleri satın alma davranışına yönlendirecek dikkat çekici ve
ikna edici kodlarla kodlanırlar. Reklam üretiminin hassasiyet ve titizlik
gerektiren bölümlerinden biri olan mesajlar, reklamın başarısını çok
büyük oranda etkilemektedir. “Çünkü reklamcılıkta mesaj; reklam
aracılığıyla verilmek istenen bilgiyi içerir” (Odabaşı ve Oyman, 2006:
99). Buradan hareketle reklam mesajı kavramının, içerik ve biçimsel
özelliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kavramı açıklamak yerinde
olacaktır.
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1.1. Reklam Mesajı Kavramı
Modern reklamcılık endüstrisinin tarihsel gelişimi incelendiğinde,
profesyonel manada ilk reklam örneklerinin uygulandığı dönemlerden
günümüze kadar olan süreçte önemli değişimlerin yaşandığı görülür.
Özellikle ileri düzey sanayileşmiş toplumların politik ve ekonomik
hayatlarının vazgeçilmez unsurlarından biri olan reklam, önemini
artırarak toplumsal yaşamdaki yerini korumaya devam etmektedir.
Antik Yunan ve Roma dönemlerine ait bulunan kalıntılarda, çeşitli
ürünlerin tanıtımlarına ilişkin reklam uygulamalarının ilkel örneklerine
rastlanmıştır (Tungate, 2007: 10). Sonraki dönemlerde, insanlara daha
çok ürün satarak daha çok kazanç sağlamak amacıyla farklı biçimlerde
reklam çalışmaları hazırlanmış ve zamanla reklam üretimi bugünkü
milyarlarca dolarlık işlem hacmine sahip büyük bir endüstriye
dönüşmüştür. Ancak Dyer’a (2009: 11) göre; “Modern reklamcılığın
işlevselliği kapitalist üretim sistemin büyük değişimlerine rağmen 100
yıldan daha fazla değildir. Bu dönemden önce reklamcılık ulusal
ekonomi etrafında basit bir bildiri ve duyuru sistemidir.”
20. yüzyılın ilk çeyreğine gelindiğinde özellikle Amerika’da
gazetelerin neredeyse tek iletişim aracı olarak kullanılması, gazete
sayfalarının büyük bir bölümünün reklamlarla dolmasına neden
olmuştur. Avrupa’da “reklam ve gazete vergisinden” dolayı pek çok
gazete kepenk kapamış ancak Amerika’da böyle bir yasal yaptırım
olmadığından gazete patronları reklam gelirleriyle zenginleşmişlerdir.
Ayrıca daha fazla gelir elde etmek için reklam içeriklerini
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denetlemeden, gerçek dışı olsa dahi hemen hemen her tür içeriğe sahip
ilanı yayınlamışlardır (Ünsal, 1984: 33).
20. Yüzyılın ortalarına gelinceye kadar meydana gelen politik,
ekonomik krizler, yaşanan kanlı iç ve uluslararası savaşlar gibi karanlık
bulutlar ile örtülü dönemler birbirinin tekrarı olan reklamların
üretilmesine, tekdüze, özgün ve yaratıcı mesaj kaygısı taşımayan
reklam içeriklerinin hazırlanmasına neden olmuştur. Yaşanan bu
dönemi ünlü reklamcı Mary Wells Lawrence şu sözleri ile
özetlemektedir (2003: 9-10):
“Reklamlar dürüstlüğünü yitirmiş, sıkıcı, hakaret edici olmuş
hatta aklını yitirmişti. Daha kötüsü reklamlar hiç kimseye hiçbir
şey satmıyordu. (…) Reklamlardaki çocuklar her zaman temiz ve
güler yüzlüydü, köpekler temiz ve güler yüzlüydü, itfaiyeciler,
polis, çiftçi ve maden işçileri temiz ve güler yüzlüydü.
Reklamlarda herkes birbirine el sallıyordu. Tuvaletli, mücevherli,
kürklü güzel kadınlar otomobilleri daha çekici kılmak için
otomobillerin üzerine uzanırdı. Viski şişeleri taç takar, kırmızı
kadife sütunların tepesinde Windsor Dükü’ymüş gibi gururla
dururdu. (…) Asla kişisel bir iletişim, bir gerilim veya ilginç bir
bilgi yoktu ama düzmece araştırmalara dayalı “bu reklam
bilimsel” diye o kadar zamandır millete kakalanmıştı ki (…)”
Yine bu dönemde reklam mesajları hazırlanırken, gerçekleştirilen
sınırlı sayıdaki ilkel pazar araştırmaları doğrultusunda tüketicilerin
psikolojik boyutları da göz önünde tutularak çeşitli görseller ve
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metinler

kullanılmıştır.

Dönemin

ilk

tüketici

araştırmalarını

gerçekleştiren akademisyen George Gallup, “araştırmaları sırasında
gördü ki, reklamların büyük kısmı, tanıtılan ürünlerin hesaplı ve etkili
olmasına odaklanıyordu. Ancak okurlarda doğru düğmelere basan
reklamlarda kalite, gösteriş ve cinsellik ağır basıyordu” (Tungate 2007:
31). Bu durumu Dyer (2009: 78-79), şu cümleler ile desteklemektedir
“Halkın dikkatini mallara çekmenin bir yolu da halkın
kendilerinden memnun olmamalarını sağlamak ve güvensizlik
üzerine gitmekti. (…) 1920’lerin Amerika’sındaki reklamlar
özeleştiriyi ve güvensizliği teşvik eder, “ayakkabı kokusu”, “işe
yaramaz gözenekler”, “meşin dizler”, “ofis kalçalar”, “kol altı
kusuru”, “kül tablosu kokan nefes” reklamları.”
Reklam endüstrisinin büyük bir bölümünün sanayi ürünlerine hizmet
ettiği bir dönemde, doğal olarak ürünlerin ön plana çıkarıldığı reklam
metinleri oluşturulmuştu. Ancak psikolojik etkinin de reklamlara dahil
edilmesiyle birlikte tüketici duyguları istismar edilmiştir. Odabaşı ve
Oyman (2006: 161) dönemi şöyle özetlemektedir:
“Bu dönemde, bürokratik – hiyerarşik örgüt yapıları, merkezi
denetim ve üretimde ölçek ekonomisine ulaşma ana amaçlar
arasında sayılırdı. Konumlandırma, bölümleme, sosyal sınıf
kavramları ve uygulamaları çok rağbet gören uygulamalardandı. Kitlesel satış görevini reklam, kişisel satış görevini de satış
elemanları üstlenmişti. Sınıflayıcı, karşılaştırmalı ve aşamalı
reklam etkileri modelleri geçerli ve beklenen sonuçları
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verebilen modellerdi. Daha çok sebep sonuç ilişkilerine dayalı
bir önerme ile kampanyalar yürütülürdü. Tek yönlü ve doğrusal
nitelikteki reklamlar geçerlidir. İhtiyaçlar belirlenir ve onu
tatmin edecek ürün ve hizmet özellikleri vurgulanarak reklam
kampanyaları yürütülür. (...) Böylece bu dönemden önceki
reklamcılığın ilk dönemlerindeki sadece ürünün varlığından
haberdar etme işlevi değişmiş ve yeni bir biçim almış
olmaktadır.
Odabaşı ve Oyman’ın sözünü ettiği reklamın evrimi ve dolayısıyla
reklam mesajındaki değişim, günümüz tüketicisinin ikna sürecinde de
yansıma bulmuştur.
Reklam iletişim sürecinin olmazsa olmazlarından biri “mesajdır.”
Kaynağın, alıcıyı etkilemek için kullandığı iletiler (O’Sullivan v.d,
1994: 178) olarak ifade edilebilecek mesaj kavramı; duygu, düşünce ve
bilgilerin, çeşitli görsel, işitsel ve sözel sembollerle kaynak tarafından
kodlanarak, kişi, marka ya da kuruma yönelik olumlu algı ve tutum
oluşturma amacıyla hazırlanan göstergeler bütünüdür (Elden ve Bakır,
2009: 23). Reklam mesajları, marka ya da kurum tarafından tüketiciye
aktarılmak istenenlerin en doğru biçimde kodlanmış olarak belirli bir
kanal üzerinden ulaşmasını sağlar. Marka ya da ürün ile tüketici
arasındaki iletişimin kurulması buna bağlıdır. Bu nedenle mesajların
marka, ürün ya da hedef kitlesine olduğu kadar, iletme yöntemi olan
kanala da uygun olması gerekir. Ancak mesaj, reklam iletişim sürecinin
başarısını belirlemede önemli bir rol üstlenmişse de “mesajın uzunluğu,
sayısı, içeriği, sıralanması, hedefin ihtiyaçlarına uygunluğu, tarzı, yeri
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ve sunum biçimi, iletişimin kalite ve sonucunu belirlemede son derece
önemlidir” (Babacan, 2008: 175).
Reklam mesajının sıradan bir iletişim sürecindeki mesajdan farklı
olması beklenir ki, bu da mesajın, alıcısı üzerinde davranış ve tutum
değişikliği yaratma arzusu olarak açıklanabilir. Bu bağlamda reklam
mesajı, reklam amaçları doğrultusunda belirlenen reklam stratejisine
uygun olarak tasarlanmış enformasyonun ikna edici biçimde çeşitli
sembollere, simgelere, işaretlere, sözcük ve görüntülere dönüştürülmesi
ile oluşan kurgusal bir yapı olarak tanımlanabilmektedir Reklam
mesajları, reklamı yapılan ürün ya da hizmetin hedef kitlelerine “ne”
söylediği ile iletilen anlam ve yorumların toplamından oluşmaktadır.
Farbey (2002: 81), reklam mesajını, reklamın merkezine alarak,
mesajların yaratıcı olması gerektiğini ifade etmiştir. Ona göre, reklam
mesajı tüketicileri ve dikkatleri çekebilmeli, ilgileri yönlendirebilmelidir. Ayrıca tüketicilerde ürün ya da hizmetlere ilişkin güçlü duygular
uyandırabilmelidir. Thompson (1998: 106) ise ikna edici mesajın,
hedef kitleye aşırı bilgi yüklemesinden kaçınması ve kesinlikle açık
olması gerektiğini belirtmiştir. Özellikle rasyonel bilgilerle donatılmış,
anlaşılması güç ve karmaşık mesajların reklamı yapılan marka ya da
ürüne faydasından çok zararı olacaktır. Çünkü insanlar çoğunlukla
duygularıyla

hareket

eden varlıklardır ve

duygusal

mesajlar

hayatlarının her döneminde etkili olmuştur. O’Shaughnessy ve
O’Shaughnessy’nin (2004: 27) de belirttiği üzere; “Küçük bebekler bile
televizyonda iletilen duygusal mesajlardan etkilenirler. Duygusal
mesajlar, basitçe bilginin mantıksal etkisini göstermekten çok ikna
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edici reklamcılığın en öneli faktörüdür.”
Duygusal mesajların reklamın başarısını olumlu yönde etkilediği açık
bir gerçektir. Ancak tek başına duygusal örüntülerin mesajı etkin
kıldığını söylemek çok doğru olmaz. Khan’a (2006: 328) göre;
mesajların etik, inandırıcı, ve çok fazla cinsel kullanımdan uzak olması
gerekmektedir. Ayrıca reklamda iletilen mesaj hatırlanabilir ve reklam
amaçlarını iletebilir olmalıdır. Mesajın kurgulanması ve duruma
uygunluğu, doğru başlıkları, çizimleri, ve düzeni (layout) olmalıdır.
Küçükerdoğan (2009: 14) ise mesajın “Olası tüketicinin dikkatini
çekecek, etkileyecek, ürünü almaya yönlendirecek ve sonuçta ürünü
tükettirecek nitelik taşıması” gerektiğini ifade etmiştir.
Reklamı başarıya götüren mesajların taşıması gereken özellikler
dikkate alındığında, mesaj yaratım sürecinin çok hassas, meşakkatli,
pek çok etkenin göz önünde bulundurulması gereken zorunlu olan bir
süreç olduğu anlaşılır. Hürel (2008: 8) reklam mesajı yazarken
araştırmanın önemine dikkat çekmiş, Sullivan (2004: 55) ürünün
faydalarına odaklanılması gerektiğini vurgulamış, ünlü reklam ustası
David Ogilvy (1989: 178) ise reklam mesajı hazırlanırken ürün ya da
hizmete ilişkin bilgi verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Farklı bir
perspektiften bakan Young da (2007: 20-21) “fikirlerin üretimi de bir
montaj

fabrikasında

gerçekleşir.

Bu üretim

sürecinde

zihin,

öğrenilebilir ve kontrol edilebilir etkin bir yöntem izler ve bunun etkili
bir şekilde kullanılabilmesi için başka herhangi bir iş aletinde olduğu
gibi, tekniği pratik yaparak geliştirmek gerektiğini” ifade etmiştir. Bu
bağlamda reklam mesajına ve üretim sürecine yönelik çeşitli bakış açısı
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ve yorumların geliştirildiği söylenebilir. Bir başka değerlendirmede
“Tüketici araştırmacısı Michael Solomon’a göre; her pazarlama
mesajının üç bileşeni bulunmaktadır: Nesne, işaret ya da sembol ve
yorum” (Belch ve Belch, 2003: 142). Nesne; mesaj ile iletilmek istenen
duygu, düşünce ve bilgilerin atfedildiği ürünü açıklar. Ürünün
duyularla algılanabilmesine yardımcı olacak tüm sunum özellikleri ise
işaret ya da sembol olarak tanımlanabilir. Son olarak yorum; tüketici
zihninde mesaja ilişkin oluşan anlamlar olarak açıklanabilir. Kısaca
reklam mesajı, marka, ürün ya da hizmete yönelik neyin nasıl söylenip,
ne anlatıldığıdır.
Elden ve Bakır (2009: 25), reklam mesajı yaratım sürecinin iki
aşamadan meydana geldiğini ifade etmişlerdir. Yazarlara göre; ilk
aşama, mesajın içeriği yani ne anlatacağıdır. Reklam mesajı reklama
konu olan marka ya da ürünle, hedef kitlesi arasında köprü kurmaktadır.
Tüketicinin bu köprüden geçerek olumlu tutum geliştirmesi veya satın
alma davranışında bulunması büyük oranda mesajın “ne” vaat ettiğine
bağlıdır. Bir akıllı telefonun ne kadar akıllı olduğu, bir otomobilin
kullanıcıya sağladığı ev konforu, bir çamaşır makinesinin bir seferde
kaç kiloluk çamaşır yıkadığı gibi faydalar mesajın içerik özelliklerini
ifade eder. İkinci aşama ise mesajın “nasıl” söyleneceğidir. Marka ya
da ürünün faydaları doğrultusunda hazırlanan mesaj içeriklerinin,
tüketicileri ikna edecek şekilde sunulması reklamın en temel
amaçlarından biridir. Çeşitli sembol, görüntü, fotoğraf, çizim, işaret ve
sesler gibi biçimsel öğeler kullanılarak tüketiciye aktarılan mesaj
içerikleri ile bu öğelerin tasarım özelliklerine bağlı olarak hedef kitlede
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olumlu algı oluşturulmaya çalışılır. Bir parfümün çekici şekerli kokusu
çıplak bir kadın görüntüsü ile iletilirken, ev içinde gözle görülemeyecek
mikropların ürkütücü mikroskop görüntülerinin izletilmesi suretiyle X
marka çamaşır suyunun mikroplardan arındırma vaadi vurgulanmaktadır. Burada önemli olan nokta; mesajın söylenme biçimi ile
tüketicinin dikkatini çekmek ve mesaj içeriğinin akılda kalıcılığını
sağlamaktır.
Reklamcılık tarihi boyunca teorisyenler ve uygulayıcılar tarafından
mesajların içerik ve biçimsel niteliklerine ilişkin çok sayıda
değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmelerin başında şüphesiz,
zamanla tartışma konusu haline de dönüşen “Reklamın başarısında
içerik mi yoksa biçim mi daha önemlidir?” sorusu gündeme gelmiştir.
Mesajda “Ne” söylendiğinin daha önemli olduğunu savunanlardan biri
olan usta reklamcı Ogilvy (1989: 118), reklam mesajında neyin
söylendiğinin nasıl söylendiğinden daha önemli olduğunu belirterek,
“Tüketicilerin bir ürünü satın alıp almayacağını belirleyen şey
reklamınızın şekli değil içeriğidir. Yapacağınız en önemli iş, ürün
hakkında ne diyeceğiniz, ne gibi yararlar vaat edeceğinizdir.”
düşüncesini ifade etmiştir. Bu görüşün ateşli savunucularından bir
diğeri ise “Temel satış vaadi” yaratıcı stratejisini de ortaya atan ünlü
reklamcı Rosser Reeves’tir. Reeves, “Her reklam tüketiciye bir
önemede bulunmalıdır. Bu rakiplerin veremeyeceği ya da vermeyeceği
bir şey olmalıdır. O kadar güçlü olmalıdır ki milyonları ürününüze
çekebilmelidir.” (Roman, 2009: 169) vurgusunu yaparak, mesaj
içeriğinin önemine dikkat çekmiştir. Ayrıca Ogilvy, tüketici zekasının
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küçümsenmemesi, mesajda verilebilecek tüm bilgilerin verilmesi
gerektiğini belirtmiştir (Cracknell, 2013: 55). Diğer taraftan reklam
mesajının “Nasıl” söylendiğinin içeriğin niteliği kadar önemli olduğu
savunucularının başında ise efsane reklam ustası William Bernbach
gelmektedir.

Bernbach,

gerek

yasal

düzenlemelerin

gerekse

maliyetlerin artması nedeni ile reklamda söylenebileceklerin giderek
kısıtlandığını, bu nedenle en önemli noktanın; mesajın nasıl söylendiği
konusu olduğuna ilişkin vurgu yapmaktadır.” Ona göre; “İnsanları
heyecanlandıran şey yalnızca onlara ne anlattığınız değil, bunu nasıl
söylediğinizdir.” (Geçit, 2014: 223). Ek olarak, Bernbach, “Ne
söyleneceğini bulmak iletişim sürecinin başlangıcıdır. İnsanların ilgi
göstermesini, dinlemesini, inanmasını sağlayan ise bunu nasıl
söylediğinizdir. Bunda başarılı olamadıysanız, ne söyleyeceğinizi
bilmek için harcadığınız tüm çaba, zeka ve yetenek boşa gitmiş
demektir” (Medina Turgul /DDB) ifadesini kullanmıştır. Roman’a
(2009: 182) göre; Bernbach duygu kullanımına eğilimliydi: “Bir ürün
hakkında doğru şeyler söyleyebilirsiniz, ama sizi kimse dinlemez.
Onları öyle bir söylemelisiniz ki, insanların içine işlemeli aksi halde işe
yaramaz.” Ayrıca Roman, Bernbach’ın mesajda söylenen gerçeklerin
tek başına yeterli olmayacağını, mesajın nasıl söylendiğinin insanları
etkileyeceğini vurguladığını ifade etmiştir. Çünkü bir mesajın ne
söylediği kadar nasıl söylendiği de büyük önem arz etmektedir.
Reklam mesajının içerik ve biçimsel özelliklerine etik perspektifinden
yaklaşan Karpat-Aktuğlu (2006: 9) ise reklam etiği boyutunda en
önemli hususlardan birinin içerik ve biçimsel kurgu olduğunu
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belirtmiştir. Bu bağlamda tüketici, reklam mesajı aracılığıyla marka ya
da ürüne ilişkin bilgilendirilirken, gerçek dışı, abartılı içeriklerin yanı
sıra tüketicinin ruh sağlığına etki edecek, aşırı korkutucu ya da cinsel
içeriklerin yer aldığı görüntü, metin ya da seslerden uzak durulmalıdır.
Özellikle “Reklamlardan en çok etkilenen kesim olan çocuğun” (Elden
ve Ulukök, 2006: 4) ahlaki ve fiziksel gelişimleri açısından reklam
mesajlarının etik değerlere uygun olması gerekmektedir.
Şimşek’e (2008: 28) göre; “Bir mesaj, alıcının anlayacağı şekilde
düzenlenmezse amacına ulaşamaz.” Bu nedenle reklam mesajı üretim
sürecinin aşamaları gerçekleştirilirken, mesajın doğru yapı üzerine inşa
edilmesi, en etkili mesaj çekiciliği ile sunulması ve doğru strateji ile
kurgulanıp, iletilmesi büyük önem taşır. Khan (2006: 295), “Mesaj
yapısı ve çekicilik, davranışsal değişiklikleri getirir.” ifadesini
kullanmış, Faison (1980’den Akt. Wilmshurst 2005: 36) ise “İyi reklam
için uygun reklam stratejisi geliştirilmesi gerekir.” vurgusunu
yapmıştır. Bu nedenle reklam mesajının başarısına etki eden yapı ve
çekiciliklerin titizlikle ele alınması gerekmektedir.
Marka ya da ürün ile tüketici arasındaki iletişime aracı olan reklam
mesajları yapıları gereği tek yönlü ve çift yönlü mesajlar olmak üzere
iki boyutta incelenebilir.
1.1.1. Tek ve Çift Yönlü Reklam Mesajları
Tek yönlü reklam mesajları; reklamı yapılan marka ya da ürüne ilişkin
tek taraflı içerik ve sunumun iletilmesi olarak tanımlanabilir. Bu mesaj
yapısında,
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iletilmektedir. Günümüzde gerek geleneksel gerekse dijital mecralarda
yayınlanan reklamların büyük bir çoğunluğunun tek yönlü reklam
mesajları ile kurgulandığı söylenebilir. Tek yönlü mesaj yapıları,
tüketicilerin marka ya da ürüne yönelik olumlu tutum geliştirdiği
dönemlerde, negatif olmayan özelliklerin ya da faydaların aktarıldığı
mesajlar olarak da ifade edilebilir (Khan, 2006: 295). Reklam
mesajlarında tek yönlü yapıların kullanımı sıklıkla anlaşılması zor
olmayan

içeriklerin

yer

aldığı,

rakiplere

ilişkin

özelliklerin

bulunmadığı, eğitim ve zeka seviyesi düşük ancak hali hazırda olumlu
eğilimleri olan hedef kitlelere iletilmek üzere hazırlanan reklam mesaj
yapılarıdır (Elden ve Bakır, 2009: 42). Bu tür hedef kitlelerin, reklama
konu olan ürüne ya da hizmete ilişkin olumsuz tarafları sorgulamaları
beklenmez. Kokulu bir tuvalet kağıdı reklamında; ürünün yalnızca
güzel bir kokuya sahip olması, rakiplere göre düşük fiyatı ve suya karşı
dayanıklılık özelliğinin olduğunun iletilmesi tek yönlü mesaj yapısına
örnek teşkil eder.
Çift yönlü reklam mesajları ise, tek yönlü reklam mesajlarının aksine
rakiplere ait özelliklerin de yer aldığı karşılaştırmalardan ve karşıt
görüşlerden beslenebilen, marka ya da ürüne ilişkin olumlu ve olumsuz
yanların aynı anda sunulduğu içerikler ile üretilmektedir. Elden’e
(2009: 27) göre; olumlu ve olumsuz özelliklerin mesajlarda aynı anda
verilmesi, tüketicilerin iletiyi reddetmelerini engellemektedir. Bu
nedenle çift yönlü mesajlar, tek yönlü mesaj yapılarına göre risk taşısa
da hedef kitle tarafından daha dürüst ve samimi algılanıp daha kolay
kabul görebilir. Tam bu noktada çift yönlü mesajlara getirilen en önemli
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eleştiri, ürün veya markaya ilişkin eksik ya da negatif yanların reklamda
verilmesi, hedef kitlenin daha önce fark etmediği olumsuzlukları
görmelerine ve amaçlananın aksine tutum geliştirmelerine neden
olduğudur. İnceoğlu (2010: 183), hedef kitlenin marka ya da ürüne
yönelik önyargıları olduğunda veya vaatlerin rakipler tarafından da
verilebilme ihtimalini içeren durumlarda çift yönlü mesaj yapılarını
kullanmanın daha uygun olacağını ifade etmiştir. Eğer tüketiciler
markaya ya da ürüne karşı olumsuz tutumlar geliştirmişse ve ön
yargılarla yaklaşıyorlarsa, reklamda karşıt argümanların birlikte
verilmesi, markaya ya da ürüne ilişkin güven sağlamak ve tüketicinin
algılarının kapanmasını engellemek adına etkili olacaktır. Eğitim
seviyeleri

yüksek

tüketicilerin

çoğunlukla

reklam

vaatlerini

sorguladıkları ve içeriklerin üzerine düşünme eğiliminde olmaları, tek
yönlü mesaj yapılarında ürün veya markaya ait geniş çaplı araştırmaya
girmelerine ve olumsuz yanları öğrenmelerine neden olmaktadır.
Ancak çift yönlü mesajlar ile tüketicilerin markaya ya da ürüne olan
negatif ön yargıları ve tutumları kırılarak reklam iletişim sürecinin
başlaması sağlanabilir. Bu bağlamda çift yönlü mesajların tek yönlü
mesajlara göre daha etkili olduğunu söylemek mümkündür (Perloff,
2002: 179). Amerika gibi rakip marka isimlerinin kullanılarak
karşılaştırmalı reklamların yayınlanmasına yasal olarak izin verilen
ülkelerde çift yönlü mesaj yapılarına sıklıkla rastlanır. Dünyanın en
büyük iki kola üreticisi Coca Cola ve Pepsi Co. reklamlarında ya da
Apple ile Samsung markalarının reklamlarında zaman zaman
karşılaştırmalara

ve

rakiplerine

yönelik

hicivli

ifadelere

verilmektedir.
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yer

Reklam mesajlarının başarı düzeylerini büyük ölçüde etkileyen bir
diğer koşul ise mesaj çekicilikleridir. Reklam uzmanlarının mesaj
üretimi esnasında uzun mesailer harcadıkları ve tüketiciler tarafından
başta reklam mesajının kabulü ardından marka ya da ürüne ilişkin
olumlu algı ve tutumların oluşmasında mesaj çekicilikleri önemli bir
görev üstlenmektedir.
1.2. Reklam Mesajı Çekicilikleri
Bugün, markalar ile tüketiciler arasındaki reklam iletişimi sıklık ve süre
bakımından akıl almaz bir yoğunluk kazanmıştır. Tüketiciler günlük
aktivitelerini yerine getirirken, cep telefonlarından başlayarak
tabletlerinde, bilgisayarlarında, gazete, dergi televizyon gibi çok sayıda
iletişim aracında marka ya da ürünlerle iletişime geçmektedirler. Ancak
tüketiciler dahil oldukları bu iletişim sürecinde, ekonomik, siyasal,
kültürel ve sosyal hayatları gereği çoğu zaman pasif kalırlar. Bu da
reklam mesajlarının tüketicinin dikkatini çekememesine, algılanmamasına ve reklamın amacına ulaşmamasına neden olur. Örneğin,
tüketicinin ödemekte güçlük çektiği bir kredi borcu varsa lüks otomobil
veya lüks standartlardaki gayrimenkul reklamlarına ya da muhafazakar
bir dini inanç sistemine mensupsa bikini reklamlarına dikkat
etmeyebilir veya ilgi göstermeyebilir. Buradan hareketle reklam
uygulayıcıları, çevresel faktörlerin müdahalesini minimalize ederek,
marka veya ürün ile tüketici arasındaki iletişimi sekteye uğratmamak
için tüketici dikkatini çekecek, mesajın daha hızlı, daha kolay ve daha
akılda kalıcı biçimde algılanmasını sağlayacak mesaj içinde bir takım
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cazibe unsurları kullanırlar ki bunlar; “mesaj çekicilikleri” ya da
“reklam çekicilikleri” adları ile anılırlar (Khan, 2006: 86). Hackley
(2005: 26), kullanılan reklam çekiciliklerinin, tüketicinin iletilen mesajı
reddetme direncini kırdığını belirtmiştir.
Mesaj çekicilikleri, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, siyaset gibi bilim
dallarının da çalışma konusu olmakla birlikte reklam literatürü için
büyük önem arz etmektedir. Özelikle reklam mesajının, hedef kitleyi
ikna etme sürecinde sahip olduğu en önemli değişkendir ifadesi
kullanılabilmektedir. Reklam çekicilikleri kimi zaman tüketicilerin
mantık ve düşünsel yeteneklerini devreye sokarken, kimi zaman da
duygu süzgeçlerinde süzülür. Bu nedenle reklam mesaj çekiciliklerinin
farklı türlerinden söz edilebilmektedir. Yapılan çok sayıda araştırma ve
inceleme soncunda, mesaj çekiciliklerine ilişkin farklı araştırmacılar
tarafından farklı sınıflama ve isimlendirmeler ortaya konmuştur. Bu
sınıflamalar genellikle aynı anlamlara gelen, “Düşünmeye ya da
hissetmeye dayalı, düşünsel ya ada hissi, olgusal ya da yargısal, bilgisel
ya da dönüşümsel, faydacı ya da değer ifade edici, imaj ya da fayda
yaratan ve rasyonel ya da duygusal çekicilikler” olarak ikili guruplara
ayrılmışlardır (Elden ve Bakır, 2009: 84). Ancak reklam literatüründe
görülmektedir ki, rasyonel ve duygusal çekicilikler ayrımı diğerlerine
göre daha çok kabul görmüştür. Türlerine geçmden önce çekicilik
kavramını tanımlamak yerinde olacaktır. Reklam çekiciliği: Tüketicide
ürünlere ilişkin algıları değiştirirken, satın alma arzusu uyandırmak ve
harekete geçirmek için iletilen psikolojik motive edici bir güç kaynağı
olarak tanımlanabilir (Schiffman ve Kanuk, 2007’den Akt. Rizwan vd.,
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2013: 53). Şener ve Uztuğ (2012: 154) ise reklam çekiciliklerini,
“Tüketicinin dikkatini reklam mesajına çekmeye, iknanın gücünü
artırmaya yarayan bir unsurdur. Tüketicilerin gereksinimlerini hem
psikolojik hem de sosyolojik anlamda güdüleyerek reklama dikkat
çekilmesini sağlar.” İfadesi ile açıklamışlardır. Bir başka tanımda ise
reklam çekiciliği kavramı; tüketicilerin satın alma nedenlerine ilham
veren, tüketicilerin belirli bir ürün veya hizmete yönelik tutumunu
etkileyen yaratıcılık girişimi olarak ifade edilmiştir (Berkman ve
Gilson, 1987’den Akt. Lin, 2011: 8447). Bu bağlamda reklam
çekiciliklerinin amacının; tüketicilerin kendilerini görme biçimlerini
etkilemek ve satın aldıkları ürünün kendilerine nasıl faydalar
sağlayacağını kanıtlamak olduğu söylenebilmektedir (Nwankwo vd.,
2013: 230).
Bir ikna edici iletişim yöntemi olması nedeni ile reklamın doğası gereği
çekiciliklerden yoksun olması beklenemez. Farklı türlerde de olsa
üretilen her reklam çalışması hedef kitlelerin tutum ve davranışlarını
değiştirecek şekilde bir ya da birden fazla çekicilikle kurgulanarak
sunulur. Önemli olan, reklamın iletişim etkinliğini artırabilmek için
değişik hedef kitlelere iletilmek üzere en uygun reklam çekiciliğinin
belirlenmesi gerekliliğidir (Akbari, 2015: 479). Buradan hareketle
reklam literatürü incelendiğinde, reklam çekiciliklerine ilişkin yapılan
araştırmalarda farklı tür ve sayılar öne sürüldüğü görülmektedir
(Zawisza ve Pittard, 2015: 131, Percy, 2008: 83, Nwankwo vd., 2013:
230, Khan 2006: 296-297, Davies, 1993: 50-52, Noble vd., 2014: 5,
Meade ve Zhou, 2017: 52). Reklam çekiciliklerine ilişkin en yaygın
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sınıflama ise rasyonel ve duygusal çekicilikler ayrımıdır.
1.2.1. Reklamın Rasyonel Çekicilikleri
Reklamın temel amaçlarından biri; tüketicinin marka ya da ürüne ilişkin
bilgilendirilmesi yoluyla tutum ve davranış değişikliği yaratmaktır.
Bunu yaparken de tüketicileri ikna edecek argümanlar öne sürer. Söz
konusu argümanlar tüketicilerin düşünsel ve hissetme boyutunda
tatminlerini karşılamalıdır. Bu bağlamda marka ya da ürüne ait
faydaları barındıran reklam mesajı kurgulandığı çekicilik özellikleriyle
tüketicileri ikna ederek satın almaya yönlendirecek doğru düğmeye
basmalıdır.
Reklam çekiciliklerinin en yaygın sınıflama başlıklarından biri olan
rasyonel çekicilikler, marka ya da ürüne ilişkin rasyonel (ussal)
uyarıcılardan oluşur. Bu uyarıcılar hedef kitlenin düşünmeye dayalı
bilişsel sistemlerini harekete geçirerek, karar vermelerinde motive edici
bir güçtür. Marka ya da ürüne ait tüm teknik bilgiler, fiyat ve dağıtım
koşulları, kullanım süreleri, içerik bilgileri, stok durumları, kullanım
şekilleri, fiziksel faydaları, ambalaj özellikleri ve rakiplere göre üstün
yanlarının sunulduğu mesaj içerikleri rasyonel çekicilikler olarak ifade
edilebilir. Yüksek teknoloji ile donatılmış, kullanımı genellikle tecrübe
veya uzmanlık gerektiren, yapısını oluşturan bileşenlerin kullanıcılar
açısından önemli olduğu, otomobil, elektronik eşya, sanayi üretiminde
kullanılan makineler, medikal ürünler ve bazı gıda ürünü tanıtımlarında
rasyonel çekiciliklerin kullanıldığı görülmektedir.
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Kocabaş ve arkadaşları (2004: 20), rasyonel reklam çekiciliklerini,
marka ya da ürüne ilişkin belirli kanıtların ve mantığa dayalı bilgilerin
sunulduğu reklam iletileri olarak tanımlamışlardır. Bir diş macunu
reklamında, uzman bir diş hekiminin X marka diş macununun dişlere
olan faydasını bilimsel araştırma ve sonuçları ile anlatıyor olması, ya
da bir otomobil reklamında, otomobilin çarpışma testlerinden başarı ile
geçme görüntülerinin izletilmesi kanıta dayalı rasyonel çekicilikler
olarak ifade edilebilir. Diğer taraftan reklamda rakip marka ya da
ürünlerin

karşılaştırılması

da

rasyonel

çekicilikler

için

kullanılmaktadır. Reklamda iki GSM operatörünün sağladıkları internet
bağlantı hızlarının karşılaştırılması, ve markaların üstün yanlarının
sıralanması rasyonel çekicilikler ile aktarılabilir.
1.2.2. Reklamın Duygusal Çekicilikleri
Reklam çekiciliklerinin sınıflandırılmasında yaygın olarak kullanılan
diğer bir başlık ise duygusal çekicilikleridir. Kaynağı insan olan duygu
temelli bu çekicilikler, rasyonel çekiciliklerin aksine tüketicilerin
düşünme sistemleri değil duygu ve hislerine seslenirler. Kotler ve
Armstrong (2008: 405) duygusal çekicilikleri; tüketicileri satın almaya
motive edecek olumlu veya olumsuz duygular olarak tanımlamışlardır.
Duygusal çekicilikler, tüketicilerde kimi zaman korku uyandıracak,
sağlık, iş, para ya da sosyal statüyü kaybetmeye yönelik tehdit edici
negatif duygusal içerikler olabilirken, kimi zamanda hedef kitleyi
marka ya da ürüne bağlayan mizah, sevgi, mutluluk, gurur, huzur gibi
olumlu hisleri uyandıran içeriklerden meydana gelebilmektedir (Lin,
2011: 8447, Cavanaugh vd., 2015: 659).
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Tüketicilerin, reklamlarda kullanılan duygusal çekiciliklere verdikleri
tepkileri iki grupta toplamak mümkündür (Zeitin ve Westwood, 1986:
4’den Akt. Çakır, 2006: 50). Bunların ilki reklama konu olan ürüne
yönelik duygusal tepkilerken, diğeri ise reklamın kendisine verilen
duygusal tepkilerdir. Ürüne bağlı olarak gelişen duygusal tepkiler,
zaman içinde tüketicilerin ürüne duydukları sevgi, hoşlanma, beğeni ya
da nefret etme gibi hislerdir. Reklamın kendisine verilen duygusal
tepkiler ise reklama maruz kalma esnasında, kısa sürede oluşan
duygusal tepkileri ifade etmektedir. Bir başka deyişle reklamın
tüketiciler tarafından duygusal olarak kabul edilip edilmemesi ile
ilgilidir.
Duygusal mesaj çekicilikleri, tüketicilerin dikkatini ve ilgisini, marka
ve ürünlere çekebildiği için reklamcılar tarafından kullanılan temel
sunum stratejilerinden biridir. Çünkü bu çekicilikler,

tüketicilerin

reklama olan ilgisini çekmede olumlu etkiye sahiptir (Shimp, 1981’den
Akt. Lwin ve
süreçlerinde

Phau, 2013: 20). Franzen (2005: 221) satın alma
çoğu zaman tüketicilerin karar verirken duyguların

belirleyici olduğunu ifade ermiştir. “Duygular, tüketicilerin davranışlarındaki temel etkenlerden biridir.” (Machleit ve Eroğlu, 2000’den Akt.
Kabadayı ve Koçak-Alan, 2013: 95). Araştırmalar da göstermektedir ki,
duygusal çekiciliklerin kullanıldığı reklamlar ile tüketicilerin marka
tutumları arasında doğrudan bir ilişki vardır (Allen vd. 1992’den Akt.
Lwin ve Phau, 2013: 20). “Duygusal bağlar güçlü markaların inşasına
yardımcı olurlar.” (Kaser, 2013: 156). Tüketiciler çoğu zaman
yaşadıkları deneyimlere bağlı olarak marka ya da ürünlerle pozitif veya
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negatif duygusal bağ kurarlar. Stratten’a (2011: 15) göre; “İhtiyaç
duyulduğunda müşteriler, önceden bildikleri, güvendikleri ve sevdikleri
insanlardan satın alır.” Aksi durumda da tüketicilerin marka ya da
ürünlere ilişkin yaşadıkları kötü tecrübelere bağlı olarak geliştirdikleri
güvensizlik, hoşnutsuzluk gibi olumsuz duygular satın alma
davranışından vazgeçirebilir hatta potansiyel diğer müşterileri de
etkileyerek olumsuz tutum geliştirmelerine neden olabilmektedirler.
Duygusal çekiciliklerin tüketici davranışları üzerindeki etkilerinin
araştırılmasına ilişkin çok sayıdaki çalışma sonucunda elde edilen
bulgular ışığında, duygusal çekiciliklerin, rasyonel çekiciliklerden daha
akılda kalıcı ve daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır (Mattila, 1999: 299,
Noble vd., 2013: 7, Varey, 2002: 259, Moriarty vd., 2012: 112, Keshari
ve Jain, 2014: 38, Chandy vd., 2001: 401, Drewniany ve Jewler, 2008:
6, Aaker vd., 1986: 366). Bu nedenle “Reklamlar, rasyonel çekicilikler
yerine duygusal çekicilikleri kullanma eğilimindedir.” (Burman vd.,
2017: 47). Reklamlarda kullanılan duygusal çekiciliklerin, rasyonel
çekiciliklere oranla daha etkili olmasının nedenleri arasında,
tüketicilerin genellikle duygularıyla karar veriyor olmalarının yanı sıra,
özellikle eğitim seviyesi düşük tüketiciler tarafından daha kolay
anlaşılabilir ve aktarılabilir olması yer almaktadır (Kocabaş vd, 2004:
21,). Ayrıca rakip marka ve ürünler arasındaki farkların az olduğu
durumlarda tüketicilerin ikna edilmesinde duygusal çekicilikler daha
etkilidir. Çünkü birbirlerinden farklı olan marka ve ürünler arasında
rasyonel farklılaşma daha kolay olmaktadır (Grigaliunaite ve Pileliene,
2016: 392). Ray ve Batra (1983: 543-544), reklamda kullanılan
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duygusal çekiciliklerin reklam etkinliğini artırma nedenlerini şu şekilde
sıralamışlardır;
• Duygusal çekicilikler, insanların reklama daha fazla dikkat
etmesini sağlar.
• Duygular, reklamda sunulan bilgilerin zihin tarafından işleme
süresini azaltır.
• Duygusal içerikler reklam mesajlarına yönelik olumlu kararlar
verilmesini sağlar.
• Duygusal çekicilikler daha fazla hatırlanabilir.
Reklamlar aracılığıyla tüketicilerin ikna edilmesi sürecinde duyguların,
marka veya ürünlere sembolik değerler, kişileştirmeler ve imajlar
olarak atfedildiği görülür. Çünkü duygusal çekicilikler, bireyleri
harekete geçirmek amacıyla olumlu ya da olumsuz duyguların
uyandırılmasına yardımcı olmaktadır (Brader, 2006’dan Akt. Ateş,
2016: 87). Duygusal çekiciliklerin türlerine ilişkin farklı akademik
çalışmalarda birbirinden çok da ayrı olmayan sınıflandırmalardan söz
edilmektedir. Khan (2006: 297), duygusal çekicilikleri; kızgınlık,
düşmanlık hissi, nefret, korku, zevk, zenginlik hissi olarak
değerlendirmiştir. Belch ve Belch ise duygusal çekiciliklere ilişkin
duygu durumlarını Tablo – 1’deki gibi gruplandırmıştır.
Chandy ve arkadaşları (2001: 408), “Duygusal çekiciliklerde, aşk,
gurur, suçluluk ve korku kullanıldığını” ifade ederken, Keshari ve Jain
(2014: 38) ise pozitif duygusal çekicilikleri mizah, gurur, sevgi, prestij
ve eğlence olarak sıralamışlardır. Son olarak Yoo ve Macilnnis (2005:
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1397), duygusal çekiciliklerin kullanıldığı reklam formatlarında,
drama, ruh hali, müzik ve diğer duygu durumlarının yansıtıldığını
belirtmişlerdir.
Tablo 1: Reklam Mesaj Uyarıcıları (Kaynak Belch, Belch. 2003)

•

Koruma

•

Teşvik

•

Tanınma

•

Güvenlik

•

Acı/Keder

•

Statü

•

Korku

•

Gurur

•

Saygı

•

Sevgi

•

Başarı

•

İlgi

•

Şefkat

•

Kendini beğenme

•

Utanç

•

Mutluluk

•

Gerçekleştirme

•

İlişki/ait

•

Keyif

•

Zevk

•

Özlem

•

Tutku

•

Reddedilme

•

Hassasiyet

•

Rahatlık

•

Kabul görme

•

Heyecan

•

Onaylanma

olma

1.3. Reklamda Strateji ve Yaratıcı Mesaj Stratejisi
Bugünün pazarlarında markaların hata yapma lüksleri yoktur. Her saat
yeni bir rakip mücadeleye dahil olmakta ve tutunamayanlar yok olup
gitmektedir. Trout’a (2008: 14) göre; bir markanın yaptığı yanlış çok
sayıda rakip tarafından fırsata çevrilmekte ve markanın bu rakiplerin
gerisine düşmesine neden olmaktadır. Rekabet yarışında markaların
düşüş hızı çok yüksekken tekrar toparlanmaları ile yükselme hızları
oldukça azdır ve tek şarj edici güç tüketiciden başkası değildir. Hedef
kitlesinin dikkatini çekemeyen, onun gerçekte ne istediğini analiz edip
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anlayamayan markalar daima bir adım geriden gelmek zorunda kalırlar.
Bu bağlamda markların, pazarın tüm dinamiklerini en etkin şekilde
yönetebilmeleri, belirlenen hedeflere en verimli şekilde ulaşabilmeleri
için tüm değişkenleri titizlikle hesaplanmış bir strateji üzerinde
ilerlemeleri büyük önem taşır. Strateji, markanın nerede olmak
istediğini tanımlar ve örgütsel amaçlardan, rakiplerin faaliyetlerinden,
piyasanın yapısından, firmanın değişiklik yapma ile risk alma
isteğinden etkilenir (Blythe, 2006: 44).
En yalın haliyle, işletmenin kısa veya uzun dönemli hedeflerine
ulaşmada kullanılacak tüm kaynakların ve tamamlanması gereken
süreçlerin planlanması olarak tanımlanabilen strateji “rekabet avantajı
elde etmek ve bunu karlı bir biçimde sürdürebilmek için işletmeyi
rekabet ortamında en iyi şekilde konumlandırmaya karar verme
sürecidir.” (Elkin, 2007: 11). Yunanlı General Strategos’un savaş
sanatını açıklamak için kullanılan 'strategos' ”(Genderen, 2013: 4,
Bozkurt, 2005: 75) kelimelerinden türetilmiştir. Askeri kökenli
olmasıyla birlikte iş, ekonomi, siyaset ve daha pek çok alanda sıklıkla
telaffuz edilen bir kavramdır. Reklamcılık ve marka literatüründe de
çokça kullanılan strateji kavramı, rekabetin yoğun olduğu pazarlarda
markanın diğerlerinden farklılaşmasını sağlayan, gitmek istediği rotayı
belirleyen ve bunu denetleyen en önemli başvuru mekanizmasıdır.
Diğer yandan reklam kampanyası oluşturulma aşamasında belirlenen
hedeflere ulaşmak için en doğru yolun seçilmesi, bu yolda ilerlerken
kullanılacak araç tercihleri ve yolun sonunda hangi noktaya
ulaşıldığının denetlenmesi strateji kapsamında değerlendirilir. Bu
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nedenle strateji, marka ya da ürün için üretilen reklam çalışmalarının
öncesi ve sonrası da dahili olmak üzere uzun soluklu bir süreci ifade
eder. “Gerçekte reklam stratejisinin belirlenmesine ilişkin süreç,
oldukça kapsamlı ve karmaşık bir dizi işlemi gerekli kılar. Çok sayıda
ve çeşitli verinin derlenerek, analiz edilmesinden, rakiplerden
farklılaşmak için belirlenecek taktiklere kadar cevaplanması gereken
sayısız soru söz konusudur” (Fırlar, 2004: 209). Bu sorular, genel
kampanya stratejisinin belirlenmesinin yanı sıra ikinci aşama olarak,
reklamların yaratıcı mesaj stratejisinin ne olacağının da karar sürecinde
etkili olur. Seslenilecek hedef kitlenin kim ya da kimlerden oluşacağı,
belirlenen hedef kitleye ne ya da neyin söylenmek istendiği, söylenmek
istenenlerin nasıl ve hangi yollarla, hangi zaman aralıklarında
söylenmesi gerektiği konularını içermektedir. Böylece ulaşılacak
cevaplar ile reklam kampanyasında uygulanacak strateji ve yaratıcı
stratejinin çerçevesi çizilmektedir. Sullivan’a (2004: 45) göre; bir
reklam kampanyasının kesin hatlarla çizilmiş iyi bir stratejiye ihtiyacı
vardır. Net olarak belirlenmemiş bir strateji gerek ikna gerekse
yaratıcılık sürecini sekteye uğratabilir. Gürüz (1998: 54), yaratıcı
strateji etrafında oluşturulmuş bir reklam çalışmasının diğerlerinden
daha dikkat çekici, akılda kalıcı ve eğlendirici olduğunu belirtmiştir.
Daha önce de ifade edildiği üzere reklamda strateji ve yaratıcı
stratejilerin belirlenmesi ayrıntılı ve meşakkatli bir iştir. Hedef kitleye
iletilecek temel ve yan vaatlerin belirlenmesi, bunların söylenme
biçimleri, frekansları, mecraları, kullanılacak öğeler, görseller, sesler,
karakterler gibi farklı pek çok değişken yaratım sürecinin rasyonel
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boyutunun yanı sıra duygusal boyutunu da büyük ölçüde etkilenir.

Şekil 1: Reklam Çalışmalarında Yaratıcı Strateji Süreci (Kaynak Gürel, 1999)

Şekil 1’de görüldüğü üzere, iç ve dış faktörler olarak da isimlendirilen
bu

etkenler,

reklamverenden

başlayarak,

reklamın

üretimini

gerçekleştiren ajansa, reklam ve pazarlama stratejisine, ihtiyaç ve
hedeflere, zamanlamaya, rakiplerin reklam stratejilerine kadar geniş bir
yelpazede değerlendirilebilir. Bu durum yaratıcı mesaj stratejilerinin de
farklılaşmasına neden olmuştur.
Bir reklam kampanyasının çıkış noktasını ifade eden ve kampanyaya
ilişkin diğer faaliyetleri etrafında toplayan yaratıcı mesaj stratejileri,
yedi başlık ile tanımlanabilir (Elden, 2005: 59). Genel strateji
• Önce satın alma iddiası
• Temel satış vaadi
• Marka imajı
• Konumlandırma

40

NÖROMASKOT
NÖROPAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN MARKA MASKOTLARI

• Yankılama yaklaşımı
Marka konumlandırma stratejileri kapsamında mevcut ya da
kurgulanan çağrışım unsurlarının dikkat çekici, özgün ve markayı
rakiplerinden farklılaştırıcı nitelikte olması gerekir (Batı, 2010: 783).
Özellikle de marka iletişimi faaliyetleri kapsamında stratejik bir role
sahip reklam mesajlarında kullanılan çağrışım öğelerinin bakışları
toplayan ve ayırt edici özellikte olması önem arz etmektedir. Yapılmış
pek çok araştırma ve değerlendirmeye göre; günümüz tüketicisi günlük
yaşamlarında 100 ile 1000 adet pazarlama mesajına maruz kalmaktadır
(Godin, 2010: 74, Jones, 2007: 32, Küçükerdoğan, 2009: 14). Bu da
markaların dikkat çekiciliğini ve tüketiciler tarafından algılanmasını
oldukça

güç

hale

getirmiştir. “Differentiate

or Die”

isimli

çalışmalarında markaların farklı olmalarının önemine vurgu yapan
Trout ve Rivkin (2008: 21-22), farklılığın markayı tanımlayarak
rakiplerden ayırdığını ve mevcut çok sayıdaki seçenek arasından üstü
kapalı ya da açık farklılıkların marka tercih edilebilirliğine etkisinin
olduğunu belirtmişlerdir. Ancak daha önce de belirtildiği üzere tüketici
belleğinde yer edinen markaların farklı yanlarını fiziksel özellikleri
değil işlevsel ve duygusal faydaları oluşturmaktadır. Markalar bu
farklılığı kimi zaman bir müzik, ses, slogan, hikaye, logo, işaret, renk
ile yaratırken kimi zaman da marka ile müşterileri arasında duygusal
bağların kurulmasına yardımcı olan sevimli, sıcak, neşeli, fantastik,
hayvan veya insan karakterlerden yaratılan maskotları kullanmaktadırlar. Buradan hareketle reklam ve pazarlama iletişiminde üstlendikleri
rolleri daha iyi anlamak amacıyla marka ve marka maskotları
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kavramlarını açıklamak faydalı olacaktır.
1.4. Reklam Mesajında Dikkat Çekici Unsur Olarak Marka
Maskotları
Bugünün pazarlarında yaşanan ticari mesaj kirliliğinden sıyrılarak
tüketicinin dikkatini çekebilmek için büyük çaba harcayan markalar,
reklam içeriklerinde farklılaştırıcı ve tüketiciyi yakalayacak öğeler
kullanmaktadır. Özellikle marka ve tüketici arasındaki duygusal bağları
kurabilen, aynı zamanda marka ruhunu ve vaadini

tüketiciye

aktarabilen maskotlardan sıklıkla yararlandıkları görülmektedir.
Buradan hareketle marka ve maskot kavramları ile aralarındaki ilişkiyi
incelemek yararlı olacaktır.
1.4.1. Marka ve Maskot Kavramlarının Tanımı
Ünlü marka kuramcısı Aaker’in “Building Strong Brands” isimli
kitabında aktardığı Kodak markasına ait bir anekdotta, markanın
geliştirdiği zayıf ışıkta ve uzun pozlama sürelerinde dahi diğer fotoğraf
makinelerine göre çok daha iyi fotoğraf çekilmesini sağlayan bir
parçanın sorun çıkarması üzerine, finansal riske rağmen parçayı geri
toplatması, Kodak markası ile kalite arasında kurulan ve hala devam
eden tüketici çağrışımlarının başlangıcı olduğunu belirtmiştir (Aaker,
1996: 2). Bu da temelde markanın varlığının bir isim ya da logodan
ziyade tüketici zihninde markaya ilişkin kurulan tüm bağlantı noktaları
olduğunun kanıtıdır. Kotler (2003: 8), ismi ve anlamı olan her şeyin
marka olabileceğini ancak gerçek ve büyük markaların ürün ya da
hizmetlere renk ve ruh katabileceğini ifade etmiştir. Hiç şüphe yok ki
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Diesel bir Jean pantolondan, Apple bir bilgisayardan, Rolls Royce bir
otomobilden, Starbucks bir kahveden çok daha fazlasıdır.
Markalar, isim ve etiket olmanın dışında tüketiciler için bir sosyal değer
unsurudur ve bu yapısal özelliklerini de kolay kazanamazlar. Zaman
içerisinde yaratılan kimlikleri ve zihinlere kazınmaya çalışılan
kişilikleri sayesinde markalar ürün ya da hizmet olmanın ötesine
geçmişlerdir. Burada önemli olan noktalardan biri söz konusu marka
unsurlarının tüketiciye nasıl aktarıldığıdır. Başlangıçta kadınlar için
üretilen bir sigara olan Marlboro markası, ikonik karakteri Marlboro
Man isimli sert ve karizmatik görünümlü “Covboy” ile bambaşka bir
boyuta geçerek erkek hedef kitleye seslenmeye başlamıştır. Sigara
tüketicilerinin büyük bir bölümünü de erkeklerin oluşturması nedeni ile
uzun yıllardır dünya tütün pazarının lideri olmaya devam etmektedir.
Benzer şekilde en çok tanınan marka maskotlarından biri olan Michelin
Man (Bibondum) de bir marka çağrışım öğesi ve anlam aktarıcı olarak
markayı rasyonel bir varlık olmasının ilerisine taşımıştır. Öyle ki
tüketicilerin maskota besledikleri duygusal bağlılığın bir göstergesi
olarak ünlü online alışveriş sitesi ebay’de maket modelleri
satılmaktadır. Buradan hareketle marka ve marka maskotları ilişkisini
daha iyi anlayabilmek için kavramları ayrıntıları ile açıklamak yerinde
olacaktır.
1.4.1.1. Marka Kavramının Tanımı
Mercedes, Google, Lacoste, Redbull, Samsung, Vakko ve daha
onlarcası her gün çok sayıda tüketicinin günlük yaşamına ortak
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olmaktadır. Öyle ki tüketicilerin sabah uyandıkları andan itibaren gün
sonunda dahi çok sevdikleri bir markayı yanlarından ayırmadıkları
görülür. Diğer bir durumda ise tüketicilerin bir markanın ekosisteminde
yer alan (masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, akıllı
saatler, mp3 çalarları vb.) tüm ürünleri satın alarak büyük bir bağlılıkla
kullandıkları örneği verilebilir. Bu bağlamda markayı kavramsal
boyutta tanımlamak gerekmektedir.
Marka kavramına ilişkin yapılmış pek çok tanımdan söz edilebilir.
Temel anlamıyla işaret, sembol, isim olarak basit bir biçimde ifade
edilse de aslında birden çok farklı bileşenin ve değişkenin bir araya
getirilmesi sonucu oluşmaktadır. Eski çağlarda bazı tuğla benzeri
ürünlerin üzerine üreticisinin kim olduğunu belirtmek için ya da Orta
Çağ Avrupası’nda bazı esnafların ürünlerin üzerine güvence verme ve
yasal koruma altına alma amacıyla çeşitli işaretler koydukları
bilinmektedir. Benzer bir anlatımda, on dokuzuncu yüzyılın ortalarında
büyük hayvan sürülerinin kime ait olduklarının belli olması için
hayvanların damgalandıkları bilinmektedir. Bu bağlamda marka; bir
satıcı ya da satıcı grubunun ürün veya hizmetlerini tanımlayan, onları
rakiplerinden farklılaştıran, isim, işaret, sembol, tasarım ya da bunların
birleşimi olarak tanımlanabilir (Keller, 2013: 30, Aaker, 2009: 25,
Kotler ve Armstrong, 2008: 245, Babür-Tosun, 2010: 7, Dereli ve
Baykasoğlu, 2007: 62). Benzer şekilde Karpat-Aktuğlu’da (2004: 12)
marka kavramını, tüketicilerin ürünler arasında farklılıklarına göre
seçim yapmalarına imkan tanıyan işaret, isim ya da sembol olarak
tanımlamıştır. Söz konusu iki tanımda da ortak nokta, bir ürün ya da
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hizmetin farklılaştırılmasına yönelik kurgulanan isim, sembol, işaret
gibi ayırt edici özelliklerdir. Bu ayırt edicileri “damga” olarak ifade
eden Uztuğ (2005: 14), temel neden olarak ürün ya da hizmetlerin
farklılaştırılması için kullanıldıklarını belirtmiştir.
Yukarıdaki tanımların benzerlerini çoğaltmak mümkün olsa da
günümüz tüketim anlayışı ve tüketici profili çerçevesinde marka
kavramını açıklamak için yeterli olmayacaktır. Marka kavramına daha
geniş perspektiften bakılacak olursa, Batı’ya göre; (2017: 35), “Marka
bir mimarisi olan, planlanmış, stratejik bir varoluşu özetler. Pazar ve
rekabet analizi, ürün ya da hizmet geliştirme, konumlandırma, tanıtım,
dağıtım, promosyon, müşteri ilişkileri, müşteri bakımı, görsel ifade
tarzı, hikaye yaratımı ve genişleme politikaları gibi unsurları
ilgilendiren bir kavramdır.” Bunlara ek olarak marka; tüketiciler için
güven, garanti ve yasal koruma kaynağıdır (Hackley, 2005: 34). Baş ise
(2015: 37) marka kavramını, kalite, dürüst çalışma ve iş hacmi sembolü
olarak kişi ya da grupları tanıtan işaretler olarak tanımlamıştır. Bu
tanımlamalardan yola çıkarak markanın üretici ile tüketici arasında
somut ve soyut özelliklere bağlı olarak gelişen bir “anlam” olduğu
söylenebilir (Babür-Tosun, 2010: 7). Marka kavramının işlevsel açıdan
bütünsel bir yapıya işaret ettiği düşünüldüğünde, hem işletmenin
kendisini hem paydaşlarını hem de müşterisini sarmalayan çok kollu
stratejik süreçlerin toplamı olduğu görülmektedir.
Markalar günümüz pazarlarının temel problemi olan farklılaşamamanın
kaynağı olduğu gibi çözümü de yine markalardır. Bu bağlamda
markalamaya ilişkin bir paradokstan söz edilebilir. Markalar, ürün ve
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hizmetlerin ayırt edilmesi için tasarlanan yapılar olsa da rekabet
hamlesi olarak kabul görmesi, sayılarının hızla artmasına neden
olmakta ve farklılaşmayı zorlaştırmaktadır. Başka bir ifadeyle,
markaların yarattıkları yoğun mesaj kirliliği tüketicilerin seçim
yaparken ayırt etmesini güçleştirmektedir. Bununla birlikte markalar
ürün ve hizmetleri, müşteri memnuniyeti, kültürü, konumlandırma
stratejileri, iletişim tarzı, çalışanları, müşterisi, sembolü, ismi, logosu,
kimliği, kişiliği ile tüketici zihinlerinde yaratıldığından farklılaşmanın
ana unsurudur. Kotler ve arkadaşlarına (1999: 571-572) göre; markalar
tüketiciye spesifik özellikler, vaatler ve hizmetler sunan somut
işaretlerdir ve dört farklı anlam düzeyi ile seslenirler;
1. Nitelikleri: Marka, ürüne ait bazı özellikleri akla getirir.
Neredeyse marka ile var olduğu düşünülen ve uzun yıllardır
süregelen ürün ve hizmetlere atfedilen özellikleri ifade eder.
Apple markasının sıradışı, estetik, yenilikçi, dayanıklı, prestijli
teknolojik ürünler ürettiği algısı, markanın rasyonel özellikleri
için konumlandırma alanı oluşturmuştur.
2. Faydaları: Marka tüketicilerde algılanan niteliklerin rasyonel
faydasını vurgular. Apple ürünlerinin dayanıklı ve hızlı
işlemcilere sahip olması, tüketiciye sıklıkla ürün değiştirmesine
gerek olmadığını ve çalışmalarını daha hızlı yapabilecekleri
mesajın iletir.
3. Değeri: Bir marka müşterisine değer katar. Sıradışı, prestijli,
yenilikçi Apple markasının ürünlerini kullanan tüketiciler bu
kişilik özelliklerini kendilerine atfetmiş olurlar. Markanın tüketici
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sınıflarını tanımladığı söylenebilir. Başka bir deyişle markanın
müşterilerinin gelir seviyeleri, eğitim durumları, yaşam tarzları,
meslek grupları benzerlik gösterir.
4. Kişilik: Markalar kişilik geliştirir ve tüketicilere kişilikleri
üzerinden seslenirler. Tıpkı insanlar gibi sevecen, nazik,
yardımsever, neşeli, heyecanlı, karizmatik, sempatik ya da sosyal
iletişime açık olabilirler. Bu sayede marka konumlandırmaları
için platform oluşturmuş olurlar.
Markaların tüketicilere yönelik sesleniş ve anlam düzeyleri, özellikle
modern pazarlama anlayışları ile birlikte daha da önem kazanmış ve
marka değerini belirlemede, markayı yaşayan bir varlık haline
dönüştürmede stratejik bir noktaya gelmiştir. Aaker (2015: 17),
1980’lerin sonlarına doğru markanın bir varlık ve değeri olduğunun,
işletmenin verimliliğine ve karlılığına güç verdiğinin kabul edildiğini
belirtmiştir. Bu da marka kavramına ilişkin bakış açılarında büyük bir
değişimi beraberinde getirmiştir. Al ve Laura Ries (2005: 13), başarılı
bir marka inşası için değişimin ve ayırt edici fırsatların yakalanması
gerektiğini belirtmişlerdir. Buna paralel olarak Batı’da (2015: 36)
marka kavramına ilişkin anlayışın değiştiğine yönelik şu tespiti
yapmaktadır:
“Yeni nesil markalama her şeye başka bir pencereden bakıyor.
Temelde tüketici satın alma karar mekanizmaları üzerinden
hareket ediyor. Bir marka yaratmanın artık bilimsel bir disiplin
olarak farklı dinamikleri olduğunu ifade ediyor. Yeni nesil
markalama bilinçdışı kuvvetlerin de dinamiğini anlamamız
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gerektiğine dikkat çekiyor. Bu anlayış alışılmış reklamcılık
anlayışının da sarsılması gerektiğini düşünüyor. Pazarlama
zekasına, marka aklına inanıyor. Metaforların ve dolayısıyla
nöropazarlamanın gücünü biliyor. Reklam dilinin tutum yaratma
konusundaki etkisini, yaratıcılığın ikon markalar yaratma
konusundaki katkısını dikkate alıyor. (...) Duyuların ve
duyguların tüketici tercihlerini nasıl etkilediğini söz konusu
ediyor. Ve bunların hepsini deneyime bağlıyor.”
Bu tespite göre; marka varlığının devam ettirilebilmesi veya güçlü
markaların yaratılabilmesi, yeni tüketicinin eskiye göre daha iyi
anlaşılmasına bağlıdır. Günümüz markalama stratejileri tüketicinin
duygusal canlılar olduğunu kabul eder ve markayı da duygusal bir
varlık olarak yapılandırır. Tüketicilerin satın alırken çok büyük oranda
duygularından ilham aldıkları düşünüldüğünde ise duygularına
seslenen markalara tepki verecekleri kaçınılmaz bir gerçektir. Bu
doğrultuda reklam ve marka iletişim stratejilerinde de değişimlerin
yaşandığını söylemek mümkündür. Reklamlarda eskiye göre daha çok
duygusal mesaj kullanılmakta, hedef kitle ile marka arasında duygusal
bağları kuracak marka çağrışım unsurlarına önem verilmekte ve
rasyonel dil arka planda kalmaktadır. Batı’nın değindiği en önemli
nokta ise şüphesiz tüketici araştırmalarında çığır açan, davranışsal
boyutta

bilinçdışı

nöropazarlamadır.

verilerinin

belirlenmesine

Nöropazarlama

kavramı

olanak
çalışmanın

sağlayan
ikinci

bölümünde ayrıntıları ile ele alınacaktır ancak bugünün tüketicisine en
doğru, en etkili seslenme tarzı ve yöntemlerin yaratılmasında
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nöropazarlama büyük görevler üstlenmiştir.
Ries ve Trorut (2015: 31), bir markanın devamlılığının sağlanabilmesi
için modern marka stratejileri temel alınarak, aşırı yoğun iletişim
çağında mesaj trafiğinin aşılması ve tüketici zihinlerine girilmesinin
gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Batı (2015: 37) ise markalar bunu
yaparken varlık ve becerileri doğrultusunda görsel, sözel ve imgesel
olarak tüketici zihninde yer edinilebileceğini vurgulamıştır. Özetle yeni
markalama stratejilerinde ana nokta; markaların tüketici zihninde bir
takım marka unsurlarıyla çağrışım yaratılarak konumlandırılmasıdır.
Keller (2013: 141-142), marka varlık ve becerilerini açıklarken,
markanın tanımlanması ve ayırt edilmesi için üretilen ve kontrol
edilebilen bir takım öğelerin varlığından söz eder. Bunlar; isimler,
logolar,

semboller,

karakterler,

sloganlar,

müzikler,

işaretler,

sözcüklerdir. Keller, müşteriyi odak alan yeni marka stratejilerinin bir
gerekliliği olarak markaya ilişkin olumlu yargı ve duyguların ortaya
çıkarılması ya da güçlü, olumlu ve benzersiz marka çağrışımlarının
yaratılabilmesi için marka unsurlarının bilinçli seçimi üzerinde
durmuştur. Aaker

(1996: 7-8) ise sözü edilen marka varlık ve

becerilerinin toplamının marka özvarlığını oluşturduğunu ifade ederek,
bir ürün ya da hizmet tarafından bir işletmeye ya da müşterilerine
sağlanan değeri artıran, bir marka ismine ya da sembolüne bağlı
olduklarını belirtmiştir. Aaker en önemli marka varlıklarını şu şekilde
maddelendirmektedir;
• Marka ismi farkındalığı
• Marka sadakati
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• Algılanan kalite
• Marka çağrışımları
Franzen (2005: 95) ise marka özvarlığına ilişkin yapılmış tanımların
değerlendirilmesi sonucu tespit edilen dört bileşenden söz eder. Buna
göre;
1. Bir markanın tüketicilerin zihnindeki varlığı
2. Tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkililiği
3. Bir markanın pazar konumu ve finansal verimi üzerindeki etkileri
4. Bir

şirketin

bilançoda

gösterilebilen,

maddi

olmayan

varlıklarından biri ve ancak şirket satılırsa ifadesini bulan finansal
değeri
Babür-Tosun (2010: 107), marka özvarlığının tüketici algılamalarına
dayalı soyut varlıkları ifade ettiğini belirtmiştir. Ona göre; farkındalık,
bağlılık, algılanan kalite ve çağrışımlar sonucu zihinlerde oluşan
düşünce ve duygular markaların fiziksel özelliklerine bağlı oluşmaz.
Çünkü markaların gücü tüketicilerin öğrendikleri, hissettikleri,
gördükleri ve dinlediklerini temel alan algılamalarına bağlıdır (Liu vd.,
2017: 193). Kapferer (2008: 10) de marka kavramına ilişkin “maddi
olmayan varlık” ifadesini kullanarak, şirket finansal bilançosunda diğer
maddi olmayan varlıklar gibi kaydedildiğini belirtmiştir. Ancak
Franzen (2005: 96), markanın finansal değerinin son yıllarda bilançoda
yer alan sabit varlıkların finansal değerlerinin çok ötesine geçtiğini
ifade etmiştir.
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Başarılı bir markanın özvarlığının yüksek, zayıf markaların ise düşük
olduğu düşünüldüğünde, marka özvarlığını oluşturan varlıkların doğru
ve modern stratejilerle yönetilmesi ve kontrol edilmesi büyük önem
taşımaktadır. Aaker’ın marka özvarlığına ilişkin hazırladığı ayrıntılı
şekil aşağıda yer almaktadır. Buna göre; marka özvarlığı birbirleriyle
etkileşim halinde olan marka varlıklarının oluşturduğu ve tüketiciler
tarafından algılanan değeri ifade eden bütünsel bir yapıdır. Aaker’ın
marka özvarlığını oluşturan varlıkları kısaca açıklamak yerinde
olacaktır.
1.4.1.1.1. Marka İsmi Farkındalığı
Al ve Laura Ries’a (2005: 14) göre; kullanılacak nitelikli bir isim,
markanın başarısı ve iyi hazırlanmış pazarlama programının olmazsa
olmazlarındandır. Marka isminin farkındalığı konusunda çok sayıda
uzman ve akademisyenin birleştiği ortak nokta, akıl almaz boyutta
yoğunlaşan ve dikkatleri fazlasıyla dağıtan mesaj kirliliği içerisinde
marka isminin tüketiciler tarafından fark edilmesinin oldukça
güçleştiğidir. Bu nedenle marka adının belirlenmesi ve markaya ilişkin
farkındalığın oluşturulması hem büyük önem arz eder hem de doğru
strateji ve yöntemlerle yürütülmesi gerekir. Ancak Uztuğ (2004: 30),
marka farkındalığının ölçülebilmesi için marka adının hatırlanması ve
ya da tanınmasının yeterli olmayacağını, marka adının duyulduğunda
ya da görüldüğünde tüketicinin ne düşündüğünü veya hissettiğinin de
temel bir ölçüt olduğunu belirtmiştir.
Marka farkındalığı, tüketicinin markaya ilişkin hatırlama ve tanıma
sürecinin ilk adımı olarak ifade edilebilir. Tüketicilerin markayla ilgili
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algılamaları, duygu ve düşünceleri farkındalık sonrasında oluşur.
Farkındalık seviyesi yüksek olan markalar pazarda güçlü olan
markalardır (Patrick, 2008: 179). Ancak farkındalığın yüksek olması
tek başına yeterli değildir. Markanın iyi ve başarılı bir marka olduğuna
ilişkin farkındalığın olması marka özvarlığını artırır. Oysa çok bilinen
ve tanınan bazı markaların marka özvarlıklarının yüksek olmadıkları
söylenebilir (Dereli ve Baykasoğlu, 2007: 200). Uztuğ (2004: 30),
marka farkındalığını açıklarken tanınırlık ve hatırlanırlık olmak üzere
iki kavramdan söz eder. Buna göre marka farkındalığı; tüketicilerin bir
markayı isim, logo, sembol, renk, tasarım ve ambalaj gibi görsel
unsurlar ile rakiplerden ayırt edecek kadar tanıması, ipucu verildiğinde
de akıllarına ilk söz konusu markayı getirecek kadar hatırlamaları
olarak tanımlanabilmektedir.
Çetin rekabet mücadelesinin getirdiği en büyük zorluklardan biri güçlü
marka farkındalığını yaratmaktır. Markaların bu rekabet avantajı ön
koşulunu sağlarken kullandığı reklam, halkla ilişkiler, dijital pazarlama
faaliyetleri, promosyonlar, fiyat indirimleri, sponsorluklar gibi sayısız
çaba marka adının tüketici zihnine kazınmasına yardımcı olmaktadır.
Ancak Aaker (1996: 15), bir markaya ilişkin en yüksek düzeyde
farkındalık seviyesinde dahi tüketiciler tarafından sadece isminin
söylendiğini belirtmiştir. Aaker’ın dikkat çektiği bu noktanın markalar
açısından kaygı verici olduğu söylenebilir. Çünkü milyonlarca dolarlık
yapılan iletişim ve pazarlama yatırımları sonucunda markanın yalnızca
adının hatırlanması, kategorisi içerisinde rakiplerinden ayrışma
oranının düşük kalmasına neden olabilir. Bu da markanın farklılaşma
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yolunda alabileceği en büyük yaralardan biri olacaktır.
Yukarıda belirtildiği haliyle bir markanın güçlü farkındalığa sahip
olması çok sayıda pazar avantajına da sahip olduğu anlamına gelir. Bu
bağlamda güçlü marka farkındalığının, yeni pazarlara girebilme, marka
özvarlığını yükseltme, potansiyel müşterileri kazanma ve karlılığı
artırma gibi faydaları olduğu söylenebilir (Allen, 2007: 101).
1.4.1.1.2. Algılanan Kalite
Aaker’ın

tanımladığı

marka

özvarlığını

oluşturan bileşenlerin

sıralanmasında ikinci sırasında markaya ilişkin algılanan kalite
gelmektedir. Algılanan kalite, ürün ya da hizmetlere ilişkin üreticisi
tarafından belirlenen fiziksel ve ölçülebilen üstünlüklerden ziyade
markaya ilişkin çeşitli nedenlere bağlı olarak tüketici zihninde oluşan
duygu ve düşünceler bütünüdür (Işık, 2016: 60). Başka bir ifade ile
algılanan kalite, tüketicinin markaya ilişkin öznel olarak geliştirdiği,
gerçek ve objektif kaliteden farklı, genellikle tüketiciye sunulan
uyarıcılar sonucunda alınan bir karardır (Zeithaml, 1998: 3). Bunun
paralelinde Aaker (1996: 15), algılanan kaliteyi, bazı nedenlere bağlı
olarak zaman içerisinde marka varlığı haline gelen çağrışımlar olarak
tanımlamıştır. Chueh ve Dany (2004: 71) ise ürün veya hizmetin güçlü
yanlarına ve faydalarına ilişkin tüketici kararını algılanan kalite olarak
tanımlamıştır. Bu tanımdaki önemli nokta; markanın üstünlüklerinin
tüketicinin algılaması doğrultusunda görecelik kazanıyor olmasıdır. Bir
tüketici ya da tüketici grubu için markanın sahip olduğu üstünlük, başka
bir tüketici ya da tüketici grubu için üstün bir özellik olarak
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algılanmayabilir. Yüksek fiyat her zaman, her tüketicide yüksek kalite
algısı yaratmaz. Tüketicilerin sahip oldukları yaşam tarzları, kültürel,
ekonomik, fizyolojik ve psikolojik özellikleri, kişisel algılamaları gibi
pek

çok

neden

markalara

ilişkin

algılanan

kalite

düzeyini

değiştirmektedir (Pappu ve Quester, 2008: 431-432).
Markanın algılanan kalite düzeyi rasyonel olmadığından tüketicilerin
gösterdikleri algısal tepkiler marka değerine doğrudan değil dolaylı
olarak yansır. Bu da marka varlıklarının zamanla tüketici zihninde
konumlanması, tutum ve davranışlarda değişiklik yaratması anlamına
gelir (Keller, 2013: 187). Selpak kağıt mendil markasının aynı
kategorideki diğer markalar arasında lüks ve çok pahalı olarak
düşünülmesi, algılanan kalitesini ve buna bağlı olarak da yüksek marka
değerini ortaya koymaktadır.
Algılanan kalite markanın rakiplerinden ayrışmasını, dağıtım ağının
güçlenmesini, fiyatlandırma politikalarının daha kolay ve hızlı hale
gelmesini, pazar payının artmasını sağlarken, tüketicilerin de
kendilerini markaya göre konumlandırmalarına yardımcı olmaktadır.
Algılanan kalite doğrultusunda markalar tüketicilere statü, kimlik ve
imaj kazandırabilir (Girard vd., 2017: 41).
1.4.1.1.3. Marka Sadakati
Çalışmanın genelinde pek çok kez değinilen noktalardan biri olan
pazardaki milyonlarca markanın yarattığı karmaşa ve buna bağlı olarak
ortaya çıkan seçenekler arasında seçim yapma zorluğu, tüketicinin
belirli bir markaya olan sadakatini zorlaştırmaktadır. Markaların sadık
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müşteri yaratmak için harcadığı yüksek maliyetler düşünüldüğünde,
marka sadakatinin hem çok zor hem de çok kırılgan olduğu
görülebilmektedir. Yapılan büyük yatırımlara ve sürekli geliştirilen
sadakat programlarına rağmen, rekabet mücadeleleri çoğu zaman
tüketicileri bir markanın sadık müşterisi olmaktan alıkoymaktadır.
Aaker (1996: 21-22) marka sadakatinin, marka özvarlığının en önemli
parçası olduğunu belirtmiştir. Ona göre; sadık müşteriler yaratmak
potansiyel müşterileri kazanmaktan çok daha önemli ve düşük
maliyetlidir. Pappu ve arkadaşları (2005: 145) marka sadakatini;
şartlara ve pazarlama çabalarına bağlı olarak tüketici davranışlarının
değişkenlik gösterme potansiyeline rağmen, satın alınan bir ürün ya da
hizmetin gelecekte de tekrar satılmasını sağlayacak ya da bağlılık
yaratacak bir taahhüt olarak tanımlamışlardır. Bu bağlamda marka
sadakatinin planlı ve stratejik bir süreç olduğu ifade edilebilir. Batı’ya
(2015: 31) göre marka sadakati, tüketicilerin marka ile kurdukları
duygusal bağlardır ve bilinçli bir eylem olana dek satın alma
davranışının tekrarlanmasıdır. Apple marka ürün kullanan çok sayıda
tüketicinin, ürünlerle duygusal bağ kurdukları, bilinçli ve istekli olarak
Apple ürünlerini satın almaya devam ettikleri görülür. Kotler ve
Armstrong (2008: 146) ise düşük ilginliğe sahip kolayda mal
kategorisindeki

herhangi

bir

markanın

tüketiciler

tarafından

düşünmeden ve zaman harcanmadan alınmasını alışkanlık, bu satın
alma davranışının tekrarlanmasını ise sadakat olarak açıklamışlardır.
Marka özvarlığının oluşturulması ve özellikle de korunması için büyük
önem taşıyan marka sadakati kavramına ilişkin çok sayıda araştırma
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gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda yapılan erken dönem çalışmaların
davranış üzerine odaklandığı görülürken, sonraki çalışmalar daha çok
tutum temellidir. Bunun sonucunda da davranış ve tutum sadakati
kavramları ortaya atılmıştır. Davranış sadakati, tekrarlanan satın alma
eyleminde ortaya çıkarken, tutum sadakati, tüketicilerin ürün ve
hizmetlere duydukları güveni ifade eder (Zhang ve Liu, 2017: 240).
Lee ve arkadaşları (2010: 89), tutumsal marka sadakatinin önemine
dikkat çekerek, üç aşamada geliştiğini belirtmişlerdir. Onlara göre
marka sadakati bilişsel, duygusal ve davranışsal niyetler ile hareket
etme arzusunu kapsayan birleştirici boyutlardan oluşur. Bilişsel boyut,
markaya ait fiyat, ambalaj ve teknik özellikler gibi rasyonel varlıkları
kapsarken, markaya yönelik gelişen inançlar ve hisler duygusal boyut
kapsamına girer. Birleştirici boyut ise hem duygusal hem de rasyonel
özellikler doğrultusunda tüketicilerin sürekli satın alma eylemini
tanımlar. Bu bağlamda marka sadakati tutumların oluşmasına paralel
olarak uzun zaman alır ve birden fazla nedenle ilişkilendirilebilir.
Müşteri ilişkileri yönetiminden, toplam kalite uygulamalarına, üretim,
dağıtım, fiyatlamadan diğer pazarlama faaliyetlerine kadar pek çok
kurumsal stratejik çaba sonucunda yaratılan sadık müşteriler, markaya
birçok kazanım sağlar. Yüksek marka sadakatine sahip müşteriler,
markanın pazar payını genişletebilir, pazar koşullarına ve rakiplerin
tekliflerine karşı direnç gösterebilirler. Yapılan araştırmalar, sadık
müşteri oranındaki %5’lik artışın, marka değerine %25 ile %95
oranında yansıdığını kanıtlamıştır (Su ve Chang, 2018: 94). Markanın
özvarlığının artması, iş hacminin genişlemesi, maliyetlerin düşmesi,
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marka ile tüketici arasındaki duygusal ilişkinin güçlenmesi sadık
müşterilerinin korunması ile mümkündür (Kotler ve Pfoertsch, 2006:
167).
1.4.1.1.4. Marka Çağrışımları
Marka

özvarlığını

oluşturan

bileşenlerin

sonuncusu

marka

çağrışımlarıdır. Bu bileşenlerin ilk sırasında marka ismi farkındalığı
gelse de temelde marka ismi de bir çağrışım unsuru olduğundan,
özvarlığın oluşabilmesinin ön koşulunun güçlü bir marka çağrışımı
yaratmak olduğu söylenebilir. Aaker (2009: 130), marka çağrışımını;
tüketici zihninde marka ile bağlantılı herhangi bir “şey” olarak
tanımlamaktadır. Ona göre bir marka çağrışım unsuru olan maskotlarda
marka ile bir ürün kategorisine, bir duyguya, ürün özelliğine, bir
sembole, bir yaşam tarzına veya bir aktiviteye çağrışım kurulabilmektedir. Bu bağlamda çağrışımların sahip oldukları niteliklerin,
tüketicilerin bilgi ve deneyimlerine dayalı olduğunu söylemek
mümkündür. Tüketiciler bir markaya ilişkin ne kadar çok bilgi işler ve
deneyim kazanırsa çağrışımların marka değerine olumlu katkısı o kadar
artar. Bu da marka tarafından çağrışımların frekanslarının yüksek
tutulmasına bağlıdır.
Keller (2013: 68), olumlu çağrışımların tüketici zihninde markayı
rakiplerinden farklılaştıran unsurlar olduğunu ifade etmiştir. Bu tanımı
genişletmek gerekirse, marka çağrışımları; markayı rakiplerinden ayırt
eden, tüketici zihninde markaya ilişkin bağlantıların kurulmasına
yardımcı olan, farkındalık ve akılda kalıcılık sağlayan duygu, sembol,
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düşünce, hisler, karakter, renk, isim vb. hem soyut hem de somut
unsurlardır. Beko markasının reklam müziği, Apple markasının
ısırılmış elma logosu, Sütaş markasının inekleri, Vodafone markasının
kırmızı rengi, Ferrari markasının hızlı giden otomobili ve daha pek çok
marka varlığı ya da becerisi çağrışımları oluşturur.
Babür-Tosun (2010: 114), çağrışımların marka ile tüketici arasında
ilişki kurarak, sadık müşteriler yarattığını ve bu doğrultuda birçok
seçenek arasından marka tercih edilebilirliğini kolaylaştırdığını
belirtmiştir. Ek olarak Babür-Tosun, çağrışımların farklılaştırıcı,
tüketici zihninde bilgi işlemeyi kolaylaştıran, satın alma nedeni
oluşturan, olumlu izlenim yaratan ve marka genişletme olanakları
sağlayan özellikler olduğunun da ifade etmiştir. Bu bağlamda marka
çağrışımlarının tüketici algılarının bütününü, başka bir ifadeyle
markanın imajını yönlendirdiğini söylemek mümkündür. Güçlü,
anlamlı ve markayla ilişkilendirilebilen çağrışımlar tüketicilerin
zihinlerinde kodlanarak, satın alma zamanı geldiğinde kodlanmış
bilgilerin davranışa dönüşmesiyle aktif hale gelmektedirler. Ancak
yalnızca satın alma sürecinde değil, markanın tüketiciler arasında
tavsiye edilmesi, kriz dönemlerinde dahi marka çağrışımlarının marka
ile olumlu ilişkiler kurulmasını sağladıkları söylenebilir. Batı’ya (2010:
783-) göre; reklam iletişiminde kullanılan marka çağrışımları,
tüketicilerin dikkatlerinin çekilmesinden tatmin aşamasına kadar
hizmet etmektedirler. Aslında markanın müşterileri ile kurduğu iletişim
sürecinin tamamında çağrışımların etkilerinden söz edilebilir. Önemli
olan markanın çağrışımlar yoluyla konumlandırılmasının doğru
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yapılabilmesidir.
Bawa ve Saha (2016, 315) çalışmalarında, bir markanın tüketicilerin
zihinlerine yer edinebilmesi ve hatırlanabilir olması için çağrışımların
tek başlarına yeterli olmadığını, bunların etkili olabilmeleri için
aralarında ilişkisel bir ağın kurulması gerektiğini belirtmişlerdir. Marka
imajının oluşabilmesi çağrışım ağının yaratacağı algı bütününe bağlıdır.
Bir markanın ismi, kimliği, üretim ve hizmet tarzı, iletişim biçimi,
kişiliği, fiyat politikaları, kalite anlayışı vb. çağrışım unsurları bir
zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olmalı ve biri diğerini
hatırlatmalıdır. Bu ilişkisel ağ zamanla tüketici belleğinin temel
yapısını oluşturur ve ağdaki bir çağrışım unsuru ile bağlantılı şekilde
markaya ait bilgiler uzun süreli bellekten geri çağrılır (Till vd., 2011:
93).

BMW

logosunu

gördükleri

andan

itibaren

tüketicilerin

belleklerinden teknoloji, hız, konfor, kalite, statü, tasarım, dayanıklılık
gibi bilgiler geri getirilerek markaya yönelik bir çağrışım ağının
kurulduğu söylenebilir. Çeşitli tüketici davranışı kuramlarına göre
marka çağrışım ağının kurulması marka değerinin artmasını sağlar.
Örneğin;

“Beklentilerin Onaylanmaması

Kuramı”

(Expectancy

Disconfirmation Theory), memnuniyetin, beklentiler ile gerçek
deneyim arasındaki eşleşmenin bir fonksiyonu olduğunu iddia eder
(Koll ve Wallpach., 2014: 1502). Kurama göre; tüketiciler satın alma
davranışında bulunmadan önce ürüne ya da kullanım faydalarına ilişkin
beklentiler geliştirir. Satın alma ve kullanım sonunda ürün ve
özelliklerinin tatmin edici olmaması ile tüketici zihninde, marka ya da
ürüne yönelik olumsuz çağrışımlar geliştirmektedir (Şentürk Özer,
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1999: 163). Keller’in (2013: 72-73) çağrışım ağı teorisine (associative
network memory model) göre; marka çağrışımları üç farklı açıdan
ayrılmaktadır. İlki, çağrışımlar birbirlerinden farklı düzeylerde güçlü
yönlere sahiptir. Buna göre tüketici belleğinde bazı çağrışımlar
güçlüyken bazıları zayıftır. Diğer farklı yön ise çağrışımlar tüketiciler
tarafından pozitif ya da negatif olarak kodlanırlar. Son olarak bazı
çağrışımlar diğerlerine göre daha benzersizdir. Ayrıca Keller (1993: 3),
marka çağrışımlarını nitelikler, faydalar ve tutumlar olmak üzere üç
grupta kategorize etmiş ve yukarıdaki özellikleri bu kategorilerin
etkilediğini belirtmiştir.
Kunkel ve arkadaşlarına (2014: 52) göre; marka inşasının özünde
çağrışımlar yatar ve tüketici tercihleri göz önüne alındığında, güçlü ya
da başarılı markalar ile spesifik çağrışımların ilişkilendirildiği görülür.
Çoğu marka ve pazarlama uzmanı markaların bir dizi çağrışım
geliştirmesi ve bunları uyumlu hale getirerek tüketicilere ulaştırılması
gerektiğini savunmaktadır. Bu nedenle, marka çağrışım ağının uyumu,
etkili bir marka oluşturma konusunun temel taşıdır. Markanın
müşterilerin zihinlerinde belirli bir ürün sınıfı veya müşteri
ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle bir
marka için marka ilişkilendirme derecesi yüksek olan tüketicilerin bu
markaya daha olumlu tepkiler vermeleri beklenmektedir (Till vd., 2011:
93).
Marka

çağrışımlarının

Pazarlamacılar

ve

önemi

marka

iki

boyutlu

yöneticileri

değerlendirilebilir.

açısından

bakıldığında,

çağrışımlar, konumlandırma, marka genişletme, olumlu algı yaratma ve
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marka sadakati yaratma uygulamalarında kullanılabilir. Tüketici
tarafından değerlendirildiğinde çağrışımların markaya ilişkin bilgi
işleme,

hatırlama

ve

satın

alma

kararlarında

kullandıkları

söylenebilmektedir (Low ve Lamb, 2000: 351). Kotler ve Pfoertsch
(2010: 314), marka özvarlığının çağrışım türlerinden etkilenerek,
işletme adına bir kaldıraç görevi üstlendiğini ve olumlu marka
çağrışımlarının

markaları

güçlendirmeye

yardımcı

olduğunu

belirtmiştir.
Aaker (2009: 134), marka özvarlığı ve dolayısıyla işletme için hayati
öneme sahip olan marka çağrışımlarını ürün nitelikleri ve müşteri
yararları olarak iki sınıfa ayırmıştır. Ancak çeşitli nedenlere bağlı
olarak çağrışım türlerinin çoğaltılabileceğini ifade etmiştir. Aaker’ın
çağrışım türlerine ilişkin yaptığı sınıflama aşağıda şekil-3’de
gösterilmiştir.

Şekil 2: Marka Çağrışım Türleri (Kaynak Aaker, David. 2009)
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Güçlü bir marka özvarlığı oluşturmada yukarıdaki tüm çağrışım
türlerinin titizlikle ele alınması ve birbirleriyle uyumlu hale getirilerek
çağrışım ağının oluşturulması gerekmektedir. Marka maskotlarının,
“Ünlü/Kişi” çağrışım türü kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle,
çalışma kapsamında yalnızca bu çağrışım türü ayrıntılı olarak
incelenmiştir.
Ünlü kişiler şüphesiz en önemli kamuoyu önderleri arasında
gelmektedir. Toplumun kimi zaman büyük kimi zaman yalnızca bir
kısmı tarafından tanınan, sevilen, saygı duyulan, rol model alınan
kişilerin, bireyleri yönlendirmede, kamuoyu oluşturmada, topluma
çağrıda bulunmada büyük etkileri olduğu söylenebilmektedir. Ünlü
kişiler genellikle televizyon dizileri, programları, şovları, internet ve
sosyal medya uygulamaları, gazete, dergi, sinema gibi kitle iletişim
araçları sayesinde bireylerin belleklerinde yer edinmektedirler. Yaşam
tarzları, giyim kuşamları, özel hayatları, başarıları, ilişkileri ile daima
göz önünde olarak, toplumun dikkatini canlı tutmayı başarmaktadırlar.
Ünlü kişilerin dikkat çekici, akılda kalıcı ve ikna edici özellikleri, uzun
yıllardır pazarlama ve reklam faaliyetlerinin güçlü kozlarından
olmuştur. Ünlü kişilerin sahip oldukları imajlar ve taşıdıkları sembolik
değerler reklamlar aracılığıyla markalara aktarılmıştır (Çam, 2016:
166-167). Toplum tarafından kabul görmüş, sevilen ve saygı duyulan
ünlülerin genellikle olumlu yönde güçlü çağrışımları vardır ve bunlar
markalara aktarılabilir (Aaker, 2009: 146). Anlam aktarımı perspektifi
bağlamında ünlülerin sahip oldukları ve tüketiciler tarafından
onaylanan sembolik özelliklerin markalara ya da ürünlere transfer
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edildiğini söylemek mümkündür (McCracken, 1989: 310). Böylece
ünlü kişinin sahip olduğu olumlu özellikler, marka çağrışımı olarak
tüketici zihninde markaya ilişkin kaldıraç görevi üstlenmektedir. Kim
ve arkadaşları (2017: 248), bir spor takımının oyuncusunun,
taraftarlarının kalbinde ve zihninde büyük bir kahraman olarak yer
edinebileceğini, bu durumun da markalar tarafından çağrışım unsuru
olarak kullanılabileceğini, dolayısıyla o taraftarların marka müşterisi
olabileceğini vurgulamışlardır. Kotler ve Armstrong (2008: 409) da
pazarlamacıların mesajlarını iletmek için tanınmış atletler, aktörler ve
hatta çizgi karakterler kullandıklarını ifade etmişlerdir.
Aaker’a (2009: 147) göre; pazarlama faaliyetleri kapsamında marka
çağrışım unsuru olarak kullanılacak karakterlerin ünlü olmaları bir
zorunluluk değildir ve gerçek karakter dahi olmaları gerekmez. Bir
temizlik ürünü markası olan ACE’nin uzun yıllar reklam yüzü olan
“Ayşe Teyze” karakteri, ünlü bir kişilik olmamasına rağmen markaya
ilişkin önemli bir çağrışım unsuru haline gelmiştir. Diğer örneklerde
ise Opet akaryakıt markasının “Opedo” isimli animasyon çizgi
karakteri ya da Yapı Kredi Worldcard’ın “Vadaa” isimli maskotu
gerçek olmayan, çizgi – animasyon, kurgusal, fantastik karakterlerdir.
Günümüzde binlerce markanın çağrışım unsuru olarak kullandığı farklı
tür ve özelliklerde gerçek olmayan, sıra dışı, fantastik karakterler ya da
diğer bir ifade ile marka maskotları kullandıkları görülmektedir. Gerek
belirli bir kampanya süresi ile sınırlı gerekse marka ile aynı anda
yaratılmış ve var olmaya devam eden bu çağrışım unsurları, çoğunlukla
marka özvarlığına olumlu katkılar sağlamışlardır.
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Çalışmanın ana başlıklarından bir tanesi olan marka maskotlarına
geçmeden önce maskot ve maskot kavramına ilişkin diğer kavramları
incelemek yerinde olacaktır.
1.4.1.2. Maskot Kavramının Tanımı ve Gelişimi
İnsanoğlunun var olduğu ilk dönemlerden bu yana çeşitli nedenlere
bağlı olarak yaşamının ayrılmaz parçaları olan maskotları, her an her
yerde görmek mümkündür. Kimi zaman iş görüşmelerinin, sınavların,
yarışmaların öncesinde şans kaynağı kimi zaman uzun bir birlikteliğin
izlerini taşıyan, anımsatıcı obje kimi zaman da sadece plastik bir
anahtarlık, çanta askısı, rozet, oyuncak ya da gümüş bir kolye ucu
olarak bireylerin günlük hayatlarının en yakın tanıkları arasında yer
alabilmektedirler.
Maskotlar, bireylerin hayatlarını öyle çepeçevre sarmıştır ki çoğu
zaman onlardan neredeyse ayrılamazlar. Özellikle çocukluk yıllarının
en önemli nesneleri ya da karakterleri olan maskotlara yönelik
bireylerde köklü duygusal bağların geliştiği söylenebilir. Bir annenin
çocuğunu uyutmak için çok sevdiği tavşan maskotunu yatağının
başucuna koymasının ve çocuğun ileriki hayatında kendine ait evinin
baş köşesinde aynı tavşan maskotunun duruyor olmasının nedeni
bununla açıklanabilir.
Maskotların, bireyler için “Ne” ifade ettiğine yönelik farklı yorumlar
olsa da çoğunlukla şans getirici özelliklerinin olduğu kabul edilir.
Köken olarak incelendiğinde Fransızca tılsım ya da cazibe anlamına
gelen “Mascotte” kelimesinden türetilmiştir. Ek olarak kavram
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“Masco” kelime kökü itibariyle büyü, büyücülük veya cadılık
anlamlarını da taşır (Stevens vd., 2014: 110). Tek’e (2004: 28) göre,
maskot kavramının şans getiren bir obje olduğuna inanılmasının
temelinde, orijinali Fransızca “La Mascotte” olan ancak daha sonra
“The Mascot” olarak çevrilen bir opera oyunu yatar. 1800’lü yılların
başından sonuna dek çok kez sahnelenen oyunun kazandırdığı
başarıdan dolayı maskot kavramı şans ile özdeşleştirilmiştir. Ancak
maskotların şans ve başarı getirdiğine olan inanışlar eski çağlara kadar
uzanmaktadır. Farklı inanç ve kültürlerde değişiklik gösterse de uzun
bir geçmişe sahip olan maskotların en belirgin örneklerine Kızılderili
kabilelerinde rastlanmıştır. Kabile üyelerinin karakteristik özellikleri,
çeşitli hayvanların fiziksel özelliklerine benzetilmiş, kıyafetler,
semboller ve isimler avlanılan ya da kutsal sayılan hayvanlar ile
özdeşleştirilmiştir (King ve Springwood, 2001: 2). Kızılderili
kabilelerinde gerçekleşen dini törenlerde kullanılan hayvan postlarının
ve sembollerinin savaş ve hastalık zamanında kabile üyelerine şans ve
başarı, düşmanlarına ise kötü şans getirdiğine inanılmıştır. İyi şans
objesi olarak hayvan figürleri üzerine odaklanılan eski çağlarda
maskotların ilk örnekleri yine hayvan şekillerinin resmedildiği mağra
duvarlarında ve tapınma için kullanılan totemlerde görülmektedir (Tek,
2004: 29).
Demireli ve arkadaşlarına (2014: 160) göre, insanoğlu, tarih boyunca
kendi soyunun türetildiğine inandığı ağaç, insan, hayvan gibi canlıları,
ay, deniz, güneş gibi doğal nesneleri kutsal kabul ederek tapınmış ve
bunlara benzemek için çaba göstermiştir. İslamiyet’ten önce Arap

65

Yarımadası’nda hakim olan putlara tapınma ya da bugün bile doğu
ülkelerinde var olan Budizm’de, insan eliyle yapılmış objelere,
heykellere, hayvanlara ve diğer bazı canlı türlerine şans, para, sağlık,
başarı, mutluluk getirdiği yönünde inançlar mevcuttur. Buna paralel
olarak Şimşek (2006: 72), Taş Devri’nden bu yana insanların nesnelere
anlamlar yükleyerek yarattığı imgeler dünyasının “tesadüfi ve kasıtlı
oluşturulmuş” imgelerden meydana geldiğini ifade etmiştir. Buna göre
tesadüfi oluşan imgelere talih, kader ve doğa anlamları yüklenirken,
kasıtlı oluşturulmuş imgeler, bireylerin ortak amaçlarını kapsamaktadır.
Örneğin; yerli bir kabilenin insanlaştırılmış hayvan figürüne yüklediği
zafer ve başarı anlamları kabile üyeleri için ortak bir paydayı ifade eder.
Bu bağlamda maskotlar, inançlar ya da gelenekler düzeyinde bireyler
ve toplumlar için anlam kazanırlar.
1.4.1.2.1. Maskot Türleri ve Kullanım Alanları
Var oldukları ilk dönemlerden bu yana bireyler için farklı anlam ve
öneme sahip maskotların zaman içinde ekonomik, kültürel, politik
nedenlere bağlı olarak çeşitli kullanım alanları

ve türleri ortaya

çıkmıştır. Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, devletler, şirketler ve
spor takımlarının (Burkley vd., 2017: 224) yanı sıra siyasi partilerin ve
kamu kuruluşlarının iletişim çalışmaları ile askeri orduların kurumsal
kimliklerinde maskotların yer aldığı söylenebilir (Tek, 2004: 30).
Maskotların geniş bir yelpazede faaliyet sürdürüyor olmalarının nedeni
olarak, iletişim süreci boyunca mesajların iletilmesinde ve duygusal
bağların kurulmasında sağladıkları katkıların büyük olması gösterilebilir.
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Yukarıdaki bilgiler ışığında maskot türlerini temel olarak; 1)
ticari/ticari olmayan 2) yapay/doğal 3) nesne/canlı olarak sıralamak
mümkündür. Ticari maskotlar; literatürde marka maskotları, ticari
karakterler, reklam maskotları, sözcü karakterler isimleri ile anılır ve
markaların yasal koruyucuları kabul edilirler (Karadağ, 2015: 27-28).
Bu tür maskotlar, markaların karlılığını ve özvarlığını artırmaya
yönelik ticari çıkarlar doğrultusunda üretilmişlerdir.

Resim 1: Maskot Türleri (Kaynak
https://www.idemama.com/blog/kobiler-icin-pazarlama-onerileri/unlu-maskottasarimlari)

Markalar adına kontrollü olarak faaliyet gösterirler. Aras Kargo’ya ait
“Araslar” isimli maskotlar ticari maskotlara örnek teşkil eder. Ticari
olmayan

maskotların

ise

kamu

kurumlarının,

sivil

toplum

kuruluşlarının, üniversitelerin, devletlerin veya spor müsabakalarının
diğer bir ifade ile ticari amaç gütmeyen organizasyonların
faaliyetlerinde

kullanıldıkları

söylenebilir.

İzmir

2005

Dünya

Üniversite Yaz Oyunları iletişim çalışmalarında kullanılan “Efe” isimli
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karakter ticari olmayan maskotlara örnek verilebilir. Maskot türlerinin
ikinci sırasında, yapay ya da doğal maskotlar gelir. Daha önce de
belirtildiği üzere insanoğlu, deniz, güneş, hayvan, ağaç, su gibi doğal
nesnelerin figürlerinin veya görüntülerinin şans, başarı getirdiğine
inanmışlar ve bunlara bağlılık göstermişlerdir. Yapay maskotlar ise
markalar için ya da dini inançlar için üretilen heykel ve çeşitli objeler
olarak tanımlanabilmektedirler. Bunlarla birlikte maskotlar kimi zaman
çeşitli canlıları birebir yansıtan ya da çağrıştıran figürlerden oluşurken
kimi zaman da hareketsiz eşyalardan ve araçlardan, yapılardan
oluşabilir.

Resim 2: Vestel Robot Maskotu (Kaynak
https://teknolog.com/vestel-ve-turkcell-isbirligi-cep-telefonu-ile-kumanda-edilenklima/)

1.4.1.2.1.1. Reklam ve Pazarlamada Maskot Kullanımı
Pazarlama

mesajlarının tüm

iletişim kanallarıyla

durmaksızın

dolaşımda olduğu bugünün dünyasında, kafası oldukça karışık büyük
bir tüketici kitlesinin dikkatini markaya ve ürünlerine çekmek, onlarla
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duygusal bağlar kurmak, sadık müşteriler yaratmak hem maliyet hem
de uzun ama stratejik çabalar gerektirmektedir. Daha da önemlisi
rekabet avantajını

yakalamak için bu unsurlar gereklilik değil

zorunluluktur. Ancak tüm maliyete ve zorluklara rağmen pazarlama ve
reklam faaliyetlerinin öncelikli görevi marka ya da ürünlerinin fark
edilmesini sağlamaktır (Kotler, 2003: 2). Bu nedenle pazarlama ve
reklam uzmanları, yaratıcı mesaj stratejileri rehberliğinde tüketicilerin
dikkatlerini hızlıca çekecek, akılda kalıcı, satın almaya motive edecek
ses ve görsellerin yanı sıra marka çağrışımları yaratmaya özen
göstermektedirler.
Marka çağrışımları başlığı altında belirtildiği üzere, maskotlar da
markalar için önemli bir çağrışım unsuru olarak kabul edilir. Özellikle
tüketicileri derin ileti denizinden çekip çıkarır ve sarıp sarmalar.
Keller’e (2013: 143) göre, marka maskotları marka farkındalığı
sağlamada oldukça faydalıdır. Çünkü renk ve görsellik bakımından
zengindirler. Bu sayede tüketicilerin dikkatini çekebilirler. Başlangıçta
farklı amaçlara hizmet eden maskotların, bugün markaların ve
ürünlerinin tanıtımında bir araç olarak kullanıldığı, hem markayı hem
de ürünü pazarda temsil ettiği görülebilir (Demireli vd., 2014: 160).
Sahip oldukları nitelikler ve pazarlama faaliyetlerinde sağladıkları
avantajlar sayesinde maskotların, markalar için görev almaları 20.
Yüzyılın başlarına kadar dayanır. İnanç İlisulu’ya (2011: 157) göre; ilk
marka ve maskot buluşması 1894 yılında, Michelin kardeşlerin bir
sergide üst üste yığılmış lastikleri gördükten sonra “Lastik Adam”
maskot fikrini bulmalarıyla başlar. Sonraki dönemde çok sayıda marka
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tarafından kullanılan maskotlar, markayı rakiplerinden ayırt edici,
dikkat çekici, hızlı ve kolay iletişim kurabilme, tüketici zihninde yer
edinebilme özellikleri sayesinde marka yüzü olmaya devam
etmektedirler (Dotz ve Husain, 2003: 8).
Şans, başarı, mutluluk, para, sağlık gibi insanlar için iyi dilek kaynağı
olan maskotların pazarlama bağlamında işletmeler için çoğunlukla
marka ve reklam iletişiminin bir aracı olduğu ifade edilebilir. Ancak
burada önemli bir ayrımdan söz etmek gerekmektedir. Buna göre;
pazarlama faaliyetlerinde kullanılan maskotlar, reklam ve marka
maskotları olmak üzere iki gruba ayrılır (Beirao vd., 2007: 3, Fırlar ve
Dündar, 2011: 334, Babür-Tosun ve Kalyoncu, 2014: 89). Reklam
maskotları; ürün ya da hizmete ilişkin tüketiciyi bilgilendirir, ürünün
kullanıcısı olarak tanıtım amacıyla özellikle reklam kampanyasının ilk
dönemlerinde yüksek frekansla tüketiciye sunulur. Reklam maskotları
genellikle

genç

ve

yetişkin tüketicilere

yönelik tanıtımlarda

kullanılmaktadırlar. Türk Telekom markasının 2013 - 2014 yıllarında
reklamlarında kullandığı kedi maskotu reklam maskotlarına örnek
teşkil etmektedir. Marka maskotları ise markanın özelliklerini taşıyan,
marka kişiliğini, kimliğini yansıtan ve tüketicilerle uzun süreli bağlar
kurabilen maskotlardır. Bu maskotlar çoğunlukla markanın renklerini,
logosunu, ürünün özelliklerini ya da markaya ilişkin yaratılan
çağrışımları bünyesinde barındırmaktadır. Turkcell markasının uzun
yıllar marka maskotu olarak kullandığı “Cello Can” isimli karakter,
üzerinde markanın renklerini ve ambleminde yer alan hayvan
sembolünü taşımaktadır. Markalar için maskotların önemini ayrıntıları
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ile incelemek yerinde olacaktır.

Resim 3: Turkcell Selocan İsimli Maskotu (Kaynak
https://www.melihbayramdede.com/ve-selocan-guvenli-internet-ister-misindedi.html)

1.4.1.2.1.2. Marka Maskotları
Marka yönetiminin en önemli amaçlarından biri olan marka özvarlığını
yükseltme sürecinde güçlü bir marka çağrışım aracı olan marka
maskotları (Bergh ve Behrer, 2011: 137), gerek farkındalığı yaratmak,
gerek bilinirliği ve akılda kalıcılığı artırmak üzere önemli görevler
üstlenmektedirler. Marka maskotları, bir markanın reklamlarıyla marka
bilinirliğinin, marka kişiliğinin oluşması için eğlenceli ve markayla
ilgili şekilde sunum yapan önemli bir araçtır (Singh ve Satyaprakash,
2014: 84).
Aaker ve Joachimsthaler’a (2000: 308) göre; tüketicilerin marka
maskotu ile iyi ilişkiler kurması, markaya ve ürünlerine ilişkin olumlu
algı geliştirmesini dolayısıyla marka özvarlığının güçlenmesini
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sağlamaktadır. Kimi zaman maskotlar ile tüketiciler arasındaki bağ o
kadar güçlü hale gelir ki maskot, markadan daha çok tanınabilir (Haig,
2011: 217). Benzer durumlarda maskotların, markların kimliğinin bir
parçası olmaktan çıkıp, tüketiciler için bir eğlence unsuruna
dönüştüğünü söylemek mümkündür. Algida markasının “Aslan Max”
isimli maskotu, özellikle çocuk tüketiciler için bir marka maskotu
olmaktan çok çizgi film ya da video oyunu kahramanıdır. Buna bağlı
olarak da çocukların marka tercihleri maskotlar tarafından büyük
ölçüde yönlendirilmektedir. Kraak ve Story (2015: 111 – 112, Pairoa ve
Arumrangsiwed,

2016:

1703),

yaptıkları

araştırmada

marka

maskotlarının çocukların daha fazla tüketmelerinde ve marka
seçimlerinde etkili olduğu sonucuna varmışlardır.
Brown’a (2014: 80) göre; marka maskotlarına ilişkin tipolojik
karışıklıklar ve sorunlar bulunmakla birlikte, terminolojik olarak marka
maskotları; “reklam karakteri”, “ticari karakter”, “marka simgesi”,”
marka konuşanı” gibi ifadelerle de anılmaktadır. Marka maskotu;
ürünlerin, hizmetlerin potansiyel tüketicilere tanıtılmasını ve markaya
ilişkin zihinlerde olumlu duygu yaratılmasını sağlayan bir iletişim
yoludur (Singh ve Satyaprakash, 2014: 85). Marka maskotları, markaya
karakter kazandırmakla kalmaz, ürün ve hizmetlerin pekiştirilmesine de
yardımcı olurlar. Diğer promosyon malzemeleriyle karşılaştırıldığında,
maskot, markaya hayat verir ve ürünlerin hedef kitlelere daha çekici
görünmesini sağlar.
Bireyler tüketim süreçlerinde kişisel tatmin, kendini ifade etme, bir
gruba aidiyet gibi nedenlerden dolayı sembolik düzeyde kimi zaman
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nesneleri ya da kişileri kimi zaman da markaların yarattığı hayali
kahramanları iletişim aracı olarak kabul etmişler ve bunun sonucu
olarak maskotlar hem markalar hem de tüketiciler için çok önemli bir
iletişim aracı haline gelmişlerdir (Barutçu ve Adıgüzel, 2015: 79).
Özcan’a (2014: 55) göre; “Maskotlar, insana özgü özelliklerin vücut
bulduğu önemli tanıtım elemanlarındandır. Başka bir ifadeyle
maskotlar sayesinde markalar ruh ve kişilik kazanarak tüketiciler
arasında yaşamaya başlar ve hayatlarının bir parçası olurlar. Milka’nın
“mor ineğinin”, Arçelik’in “Çelik” isimli maskotunun ya da Worldcard
markasının “Vadaa” isimli maskotunun plastik oyuncakları çocukların
gözde eğlence araçları veya çiftlerin birbirlerine armağan ettiği bir
hediye olarak tüketicilerin günlük hayatlarına dahil olmuştur. Marka
maskotları, markalara kimlik
işletmenin

tüketiciye

görselleştirilmiş”

ya da kişilik kazandırmak amacıyla

ruhunu

da

aktaran,

“kişileşmiş

ve

hayvan, nesne veya hayali insan karakterlerdir

(Küçükerdoğan, 2012: 87-88). Bu bağlamda yapılan araştırmalar da göz
önüne

alınarak

marka

maskotlarının

farklı

türlerinden

söz

edilebilmektedir.
1.4.1.2.1.2.1. Marka Maskot Türleri
Pazarlama

faaliyetleri

kapsamında

marka

maskotu

türlerini

açıklamadan önce, marka maskotu belirlenirken dikkat edilmesi
gereken kuralları sıralamak yerinde olacaktır. İnanç İlisulu’nun (2011:
157) yaptığı sıralamaya göre;
1. Karakterin bir hikayesi olmalı ve insanlara anlatılmalıdır.

73

2. Zayıf noktaları ve çelişkileri olmalıdır.
3. Karakter, markaya içsel şekilde bağlanmalıdır.
4. Maskotun insani yönleri ve bir kişiliği olmalıdır, gerçek kişilik
özellikleriyle tüketiciler arasına girebilmelidir.
5. Maskot doğru kitleye sunulmalı ve sunulurken eğlenceli,
duygusal bir şekilde bağ kurmalıdır.
Bu kurallara bağlı kalmak, markanın ve maskotun başarısı için büyük
önem taşımaktadır. Bu sayede marka kendisi ve hedef kitlesi için doğru
maskot türünü belirleyebilir ve pazarlama hedeflerine ulaşmada etkin
olarak faydalanabilir.
Kirkpatrick’e (1953: 366) göre; marka maskotları üç gruba ayrılır.
Bunların ilki, yaşayan insanlar, hayvanlar, bitkiler dünyasından oluşan
animasyon karakterlerdir. İkincisi, cansız nesnelerin oluşturduğu
animasyon maskotlardır. Son olarak, marka maskotları ticari değeri
olan karakterlerden seçilebilir. Mickey Mouse çizgi film karakterinin
marka maskotu olarak kullanılması örnek verilebilir.
Marka maskot türlerine ilişkin yapılan başka bir sınıflandırma ise
Phillips (1996: 143-145), marka maskotlarını dört ayrı türede
incelemiştir. Bunlardan ilki; animasyon ve animasyon olmayan
maskotlardır. Marka maskotlarının fiziksel değerlendirilmesine
yönelik yapılan bu ayrım, maskotların canlı bir karakter ya da
nesnelerin hayat bulmasını ifade etmektedir. ACE markasının “Ayşe
Teyze” isimli karakteri animasyon olmayan, canlı bir karakterken, ETİ
markasının “Cin” isimli maskotları animasyon karakterlere örnek
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verilebilir. Maskot türlerinin ikinci sırasında ise markalı ya da markasız
maskotlar yer alır. Phillips’e göre, bazı maskotlar gerek isimlerinde
gerek vücut renklerinde ya da kostümlerinde markanın kimliğine ait
öğeleri taşır. Nesquik markasının “Quik” isimli maskotu marka isminin
bir kısmını kullanırken, Milka markasının inek maskotu üzerinde
markanın logosu, ismi ve renkleri yer almaktadır. Bunların aksine Sütaş
markasının inek maskotu üzerinde markaya ait bir kimlik öğesi
bulunmaz. Diğer bir marka maskot türü; hayali ve gerçek
karakterlerdir. Markaların çoğunlukla hayali maskot karakterler
yarattıkları görülür. “Persil adam”, “Çelik”, “Opedo”, “Petito”,
“Araslar” ve daha birçok marka maskotunun hayali karakter olduğu
söylenebilir. Ancak kim zaman markalar, maskot olarak gerçek kişileri
de seçebilirler. Kelloggs markasının “Special K” ürünün ambalajında
yer alan kırmızı elbiseli kadın karakter yaşayan, gerçek bir karakterdir
(Bergh ve Behrer, 2011: 141). Phillips’in marka maskot türlerine ilişkin
yaptığı son ayrım ise ünlü ve ünlü olmayan karakterlere ilişkindir.
Genellikle

marka

maskotları

hayali ya

da

yaşayan sıradan

karakterlerden oluşmaktadır. Ancak Michelin markasının maskotu olan
“Michelin Man” (Bibendum) isimli animasyon karakter, markanın
maskotu olmadan önce insanlar tarafından tanınan bir çizgi karakterdir
(Keller, 2013: 145). Ek olarak toplum tarafından tanınan ve sevilen ünlü
kişiler de marka maskotu amacıyla kullanılmaktadır (Karadağ, 2015:
35). Callcott ve Lee (1995: 144) ise markaların, müşterileriyle iyi
ilişkiler geliştirmek için çeşitli karakterler yarattığını, bunların da
hayvan, nesne, insan ve mitolojik figürlerden oluştuğunu belirtmiştir.
Bunlara ek olarak Beirao ve arkadaşları (2007: 4), insanlaştırılmış
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ürünlerin de maskot olabileceğini belirtmişlerdir.
Marka maskotlarına ilişkin yapılan ayrımlar doğrultusunda öne çıkan
ve markalar tarafından iletişim çalışmalarında sıklıkla tercih edilen
türler; a) Hayvan maskotları b) Hayali karakter maskotları c) Obje
maskotları kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilmektedir.
1.4.1.2.1.2.1.1. Hayvan Maskotları
Marka maskotlarına ilişkin yapılan çalışmalar da dahil olmak üzere
mevcut markaların maskotları incelendiğinde en çok kullanılan maskot
türünün hayvanlar olduğunu söylemek mümkündür. “Çoğunlukla
hayvanlardan seçilen, simgesel nitelik taşıyan maskotlar, insanlar gibi
sevimli, cana yakın, yardımsever, sportif, yol gösteren gibi olumlu
kişilik özellikleri aktarırlar” (Küçükerdoğan, 2012: 88). Marka maskotu
olarak sıklıkla hayvanların tercih dilmesinin en önemli nedeni, insan
niteliklerinin standart mitolojik simgeleri olmalarıdır. Diğer bir deyişle,
hayvan figürleri ortak istekleri, umutları, idealleri temsil eder ve kültüre
ilintili biçimde tüketiciler bir hayvan karakterin “ne anlama” geldiğini
sezgisel olarak bilirler (Phillips, 1996: 149). Evrensel antropomorfik
(insanlaştırılmış) evcil hayvanlar ile diğer bazı hayvanların toplumdaki
varlığı gösterge niteliğindedir. Bunlar atalardan gelen beyindeki
tarihsel değişikliklerin, özellikle de yansıtıcı bilinç ve üstün becerilerin
gelişmesinin doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır (Burton ve
Francis, 2015: 282). Maskotların ilk örneklerinin görüldüğü Kızılderili
kabilelerinde kullanılan hayvan figürlerinin, kabile üyeleri için ortak
anlamlar ifade etmesine benzer şekilde hayvan figürlerinden yaratılan
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marka maskotları da tüketiciler için ortak tecrübe alanı oluşturmaktadır.
Jaguar markasının müşterileri iri bir kedi türü olan jaguarın hız, güç,
dayanıklılık gibi kabul görmüş fiziksel özelliklerini otomatik olarak
otomobil ile özdeşleştirilir (Özcan, 2014: 62).
Brown’a (2014: 80-81) göre; hayvan figürleriyle yaratılan sevimli ve
neşeli marka maskotları, markaların tanınmasını ve hatırlanmasını
sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki; hayvan
maskotlar tüketiciler tarafından çok tanınan ve çok sevilen karakterler
haline gelmişlerdir. Özellikle çocuk tüketicilerin ürünlere yönelik
olumlu duygular geliştirmelerinde ve eyleme geçmelerinde etkileri olan
hayvan maskotlarının sıklıkla reklamlarda macera hikayeleriyle tasvir
edildikleri görülmektedir (Rose vd., 2012: 78, Stone, 2014: 5). Kraak
ve Story’e (2015: 121) göre; pazarlama uzmanları reklamlar aracılığıyla
hayvan maskotları kullanarak çocuklara ve ailelerine paylaşılan, sosyal
olarak öğrenilen kültürel anlamlar aktarmaktadırlar. Bu sayede
tüketiciler, markalara yeni anlamlar yüklemiş olurlar.

Resim 4: Hayvan Maskot Örnekleri (Kaynak
https://tr.pinterest.com/pin/92394229826713735/ )
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Marka iletişiminde kullanılmak üzere pek çok hayvan figüründen
yararlanılmaktadır. Aslan, kedi, ayı, rakun, maymun, domuz, köpek,
kaplumbağa, tavşan, papağan, inek, yunus, kaplan, kuş, penguen,
karınca, goril vb. çok sayıda hayvan sıklıkla animasyon kimi zaman da
gerçek

formlarıyla

marka

maskotu

olarak

tüketicilerle

buluşmaktadırlar. Ancak Phillips, “Advertising and the Cultural
Meaning of Animals” (1996: 355) başlıklı çalışmasında, hayvanların
marka maskotu olarak kullanımlarının anlamsal düzeylerine dikkat
çekerek, reklamlarda yer alan hayvan maskotlara sembolik anlamların
yüklemeden önce gerçek anlamlarının değerlendirilmesi gerektiğini
ifade etmiştir. Diğer bir ifadeyle hayvan maskotların insanlaştırılarak
sempatik, sevimli, iyimser görünmeleri, tüketiciler için temel
anlamlarını yitirmelerine neden olmaz. Örneğin, örümcek ya da yılanın
olumsuz özelliklerinin sembolik ifadelerle örtülerek gıda ürünlerinin
reklamlarda ya da marka iletişim faaliyetlerinde kullanılması başarılı
olmayacaktır. Çünkü tüketici zihninde söz konusu hayvanlar olumsuz
ve itici özellikleriyle kodlanmışlardır. Bununla birlikte Phillips, marka
maskotu olarak hayvanların pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına
ilişkin bazı genellemelerin yapılabileceğini belirtmiştir.
Burton ve Francis (2015: 282), tüketicilerin deneyim kazanmalarında
ve işletmelerle iyi ilişkiler geliştirmelerinde hayvanların önemli
avantajlar

sağladığını

belirtmişlerdir.

Onlara

göre;

hayvan

görüntülerinin yer aldığı ikna edici mesajlarda sıcak, sempatik ve
mizahi içerikler sıklıkla kullanılmaktadır. Bu içeriklerin tasarımları için
de sıklıkla antropomorfi (kişileştirme) tekniğinden faydalanılır. Bu
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teknik ile hayvan maskotları reklamlarda insanlar gibi konuşurken,
koşarken, espri yaparken ya da insanlar gibi diğer günlük aktiviteleri
yerine getirirken sunulurlar (Özcan, 2014: 61). Böylece tüketiciler ile
markalar arasında daha hızlı ve daha güçlü bağlar kurulabilmesi
mümkün olur.
1.4.1.2.1.2.1.2. Hayali Karakter Maskotları
Marka maskotları içerisinde sıklıkla rastlanan diğer bir tür ise
yaratıcısının hayal gücüne bağlı olarak var olan maskotlardır. Bu
maskotlar, gerçek hayatta olmayan, insanlar ve bilinen canlılardan
farklı özelliklere ve kimi zaman doğa üstü güçlerle sahip fantastik ya
da bilim kurgu karakterlerdir. Robotlar, yaratıklar, uzaylı varlıklar,
süper kahramanlar, farklı türdeki canlıların çeşitli özelliklerinin
birleştirilmesiyle oluşan yeni vücut formları gibi günlük hayatta az
görülebilecek veya görülemeyecek varlıklar marka maskotları olarak
pazarlama faaliyetlerinde kullanılmaktadırlar. Animasyon olarak
tasarlanan bu karakterler gerçekte var olmayan, hayali bir dünyada
yaşayabilir ve kültürel kodlarla sunulurlar (Rose vd., 2012: 77).
Vestel robotları, Michelin “Lastik Adamı”, Domestos yaratıkları, Persil
“Persil Adam”, Worldcard “Vadaa” gibi çok sayıda hayali karakter,
markalar için maskot görevini yerine getirirler. Biçimsel olarak
genellikle antropomorfi tekniğinden yararlanılarak insanlara özgü
nitelikler kazandırılan hayali karakter maskotları, markalara ait
kimlikleri taşırlar, hayvan maskotlarına benzer şekilde sempatik,
yardımsever, samimi, sevecen, dinamik, duygusal ve mizahi unsurlarla
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tasvir edilirler.
Hayali karakter maskotları gerek fiziksel özellikleri gerekse benzersiz
olmaları nedeniyle diğer maskot türlerine göre tüketicilerin dikkatini
daha hızlı ve daha kolay çekmektedirler. Ayrıca bu nitelikleri akılda
kalıcılığın da yüksek olmasını sağlamaktadır.
1.4.1.2.1.2.1.3. Obje Maskotları
Marka maskotlarının yoğun olarak tercih edilen diğer bir türü ise
objelerden yaratılan maskotlardır. Çoğu zaman ürünün kendisi ya da
ambalajının görüntülerinin kullanıldığı bu maskotlar, günlük hayatta
hali hazırda var olan objeler, eşyalar, araçlar, insan bedeninin
bölümleri, doğal nesneler (güneş, yıldız, ay vb.) veya marka için
tasarlanan nesnelerden oluşmaktadır.
Markaya ait ürün ya da ambalajın kişileştirme tekniği ile insani
nitelikler kazandığı obje maskotları, diğer maskot türlerinde olduğu
gibi genellikle sempatik, esprili, neşeli, hareketli, yardımsever vb.
özellikler sayesinde tüketiciler ile marka arasında duygusal bağları inşa
etmektedirler. Bu maskotlar ürünün ve ambalajın doğrudan gösterimini
gerçekleştirdikleri için tüketiciye sunulan vaatleri direkt yansıtabildiklerinden, markanın, tüketici zihninde uzun süreli yer etmesini
sağlayabilmektedirler. Eti Puf markasının ürün görüntüsünden
tasarlanan animasyon maskot karakterleri ya da M&M markasının
şekerlemeleri biçimindeki karakterler bu maskotlara örnek gösterilebilmektedir.
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Obje maskotlarını tanımlayacak diğer ticari karakterler ise marka ya da
ürünle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili objelerden yaratılan
maskotlardır. Ürünün üretim veya kullanım süreciyle ya da faydaları ile
bağlantılı olabilirler. Ayrıca nesne ve araçların birebir ya da benzer
görüntülerinden oluşan tasarımlar şeklinde de oluşturulabilirler. Pınar
markasının reklam kampanyalarında kullandığı organ biçimindeki
maskotlar yada Aras Kargo’nun “Araslar” isimli kutu biçimdeki
animasyon karakterleri obje maskotlara örnek teşkil ederler.
Marka

maskot

türlerine

ilişkin

yapılan

açıklamaların

ortak

noktalarından en önemlisi; maskotların antropomorfi tekniği ile insani
nitelikler kazanmış olmalarıdır. Hayvanlar, hayali kahramanlar ya da
objeler gerek fiziksel gerekse kişilik özellikleri bakımından insanlara
benzetilerek tüketicilerin dikkatini çekmeleri ve daha kolay iletişim
kurabilmeleri sağlanmaktadır (Burton ve Francis, 2015: 280).
Daha önce de belirtildiği üzere markalar için maskotlar, pazarlama
faaliyetlerinde bir iletişim aracı olarak görev üstlenmektedirler.
Markaların

gerek

kimliklerini

gerek kişiliklerini

gerekse

de

ürün/hizmetlerine ait vaatlerini tüketici ile buluşturarak, farkındalık
yaratırlar, tüketiciyi satın almaya motive ederler veya markanın
konumlandırmasına yardımcı olurlar. Buradan hareketle maskotların
markalar için işlevlerini marka ile ilişkili kavramlar temelinde kısaca
açıklamak faydalı olacaktır.
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1.4.2. Marka Farkındalığı ve Maskot İlişkisi
Marka özvarlığnı artırmada çağrışım unsuru olarak maskotların en
temel görevlerinden bir tanesinin marka farkındalığı yaratmak olduğu
söylenebilir. Pazarlama mesajlarıyla dört biri yanı çevrilmiş
tüketicilerin markaları yakalamalarının ön koşulu dikkatlerinin
çekilmesidir. Ancak tüketicilerin, çevreden gelen sayısız uyarıcı
karşısında dikkatlerinin kısıtlandığını belirten Sutherland ve Sylvester
(2003: 66-67), yapılan psikoloji deneylerinde, bireylerin dikkatlerini
çekmeye çalışan çok sayıda uyarıcı olduğundan, bunların çok büyük bir
bölümüne tam olarak dikkat gösteremediklerinin sonucuna varıldığını
ifade etmişlerdir. Ayrıca yapılan çalışmalar, zihnin bilgi işleme
kapasitesinin de sınırlı olduğunu ortaya koymuş, buna bağlı olarak da
bir uyarıcıya ne kadar fazla odaklanılırsa dikkatin o denli artacağı tespit
edilmiştir. Buradan hareketle, ifade edilebilir ki, marka ile tüketici
arasındaki bağlar, iki taraf arasında kurulacak iletişimin niteliğiyle
doğru orantılıdır. Buna paralel şekilde Franzen (2005: 37-39) ise
çevreden gelen uyarıcılara karşı tüketicilerin dikkat gösterme tepkisini
aşağıdaki gibi özetlemiştir:
“Bir reklama maruz kalış anından itibaren, bu maruz kalışın bir
sonucu olarak zihinsel bir tepki oluşabilir. Başlangıçta bu tepki
yalnızca duyusal algılama ve kodlamadan ibarettir. İlginizi
odaklamaya değer bir şey olup olmadığını belirlemek için
çevremizi farkında olmadan ve otomatik şekilde sürekli tararız.
Bu birincil süre; “dikkat öncesi işlem” olarak da bilinir; çünkü
dikkate henüz bir çağrı yapılmamıştır. Tarama esnasında
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sözcükler, imgeler ve seslerin ayrımına varır ve onları kodlamak
için duyusal belleğimizi kullanırız. Tek zihinsel etkinliğimiz
algıladıklarımızın birbiriyle olan ilgilerini belirlemektir: “Bu
nedir?”, “Bu kimdir?” ve “Kime aittir?” Bu verilerle fazla bir
şey yapamayız. Çünkü her sözcük ve imge, bu evrede kullanmaya
ya da işleme tabi tutmaya hazır olduğumuzdan daha fazla bilgi
içerir. Ortaya çıkan tepkiler (biliş) kısa bir süre duyusal bellekte
depolanır ve çoğu kez bir saniye içinde yok olur. Bu “kanıt
toplama” etkisi esnasında bir uyarıya istemsiz olarak yönelen ilgi
birincil ya da ilk dikkat olarak adlandırılmaktadır. Bu noktada
bizi ne sebeple olursa olsun, bir an için duraksatan bir şey
algılayabiliriz ve bu uyarıya odaklanırız. (...) Göz bebekleri
genişler ve mercek odaklanır, uyarıya yoğunlaşırız. Bu noktada
işin içine dikkat girer. Bu ikincil ya da sürdürülen dikkat olarak
adlandırılır. Belli bir uyarıya dikkatimizi yöneltirken duyularımız
çevreyi taramayı sürdürür ve bu çevresel uyarıları “uyarı öncesi
yoldan” işleme sokarız. Eğer ikincil dikkate değecek bir şey
algılarsak bu durumda dikkatimizi bu uyarıya yöneltiriz.”
Franzen’in açıklamasına göre, markaların dikkat çekebilmesi için
öncelikle tüketicilerin odaklanacakları uyarıcılar üretmeleri gerekir.
Özellikle pazarlama ve reklam iletişiminde kullanılacak imgeler,
sözcükler, sesler ve görseller büyük önem arz ederler. Bu bağlamda bir
dikkat çekici unsur olarak maskotların, marka ya da ürüne yönelik
tüketicilerde dikkat tepkisi oluşturdukları söylenebilir.
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Marka farkındalığı bir markanın bilinme ya da hatırlanma yeteneğidir
(Babür- Tosun ve Kalyoncu, 2014: 88). Bunlar da çoğunlukla yüksek
kalite, güven, tüketici dostu, erişilebilirlik ve geleneksel stil ile
yakından ilişkilidir (Kapferer, 2008: 14). Kimi zaman markalar,
toplumun geleneksel tasarım çizgilerini kullandıkları için kimi zaman
da satın alma öncesi ve sonrası müşterinin yanında oldukları için
tüketiciler tarafından fark edilir ve satın alma tercihlerinde etkili olurlar.
Örneğin; Mercedes markası, yüksek kalite, tasarım anlayışı, müşteri
odaklılık, iletişim tarzı gibi yetenekleriyle küresel pazarda sektörünün
en önemli oyuncularından biridir.
Maskotların, farkındalık oluştururken markalar için bir bağlam
olduğunu ve çapa görevi gördüğünü belirten Batı (2017: 82),
maskotların reklamlar aracılıyla tüketicilerle sürekli iletişim kurduğunu
ve bu sayede markaların tüketiciler tarafından tanınarak, uzun süreli
hatırlandığını ifade etmiştir. Başka bir deyişle markalar, maskotlar
aracılığıyla tüketici zihninde tazeliklerini korurlar ve satın alma
noktasında gün yüzüne çıkarlar. Fırlar ve Dündar (2011: 334),
maskotların marka farkındalığına olan etkilerini aşağıdaki gibi
sıralamışlardır:
• Görsel ve işitsel açıdan zengin olan maskotlar, pazarlama
mesajlarının yaratıcılığını artırmaktadır.
• Markalar, maskotlar sayesinde tüketicilerle sık iletişim kurabilir
ve satın almaya daha fazla motive edebilirler.
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• Maskotlar,

markaların

tüketicilerle

kurdukları

iletişimin

dinamizmini artırır ve daha interaktif hale getirerek iletişim
sürecine katılımlarını sağlar.
Uztuğ’ya (2005: 29) göre farkındalık, tüketicilerin markaya dair tüm
algılamaları ve oluşacak düşünceleri için bir ön koşul niteliği
taşımaktadır. Bu bağlamda tüketicilerin markalara yönelik ilk
deneyimleri büyük önem arz eder. Marka maskotlarının dikkat
çekebilme, samimi, sıcak, hızlı ve kolay iletişim kurabilme yeteneği
sayesinde tüketicilere olumlu marka deneyimleri kazandırılabilir.
1.4.3. Marka Kimliği ve Maskot İlişkisi
Maskotların, markalar açısından diğer bir işlevi ise marka kimliğinin
taşıyıcılığını üstlenmeleridir. Daha önce de belirtildiği üzere marka
maskotları, isimlerinde, bedenlerinde, kıyafetlerinde ya da aksesuarlarında markanın logosunu, ismini veya isminin bir bölümünü, ürünün
kendisi ya da markanın kurumsal renklerini barındırırlar (Özcan, 2014:
61). Örneğin; “Petito” ya da “Çelik” isimli maskotlar isimlerini, Eti
Petito ve Arçelik markalarından almışlardır.
Markanın, temelde örgütsel kimliğin bir unsuru olduğunu ve bu
bağlamda marka çağrışımlarının geliştirilmesinin önemini belirten
Watkins ve Lee, (2016: 478), markaların kimlik ve görüntü rollerinin,
hedef kitleleri bir markaya çekmek ve sürekli iletişimde kalmak için
vazgeçilmez bir araç olduğunu ifade etmişlerdir. Onlara göre; marka
kimliğini oluşturan sembolik öğeler, benzersiz marka çağrışımlarına
yol açan logo, renk, maskot, tasarım çizgileri ve sloganlar da dahil
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olmak üzere duyular için ipuçları sağlamaktadır. Marka kimliği nesnel
gerçekliktir. Kurumun fiziksel parçaları, kültürü, tutumu, davranışı,
amaç ve hedefleri kimliğin somut öğeleridir (Dienfenbach, 1987: 158).
Burmann ve arkadaşları (2017: 23-24) marka kimliğinin marka adı,
görsel semboller, ürünler, reklamlar, sponsorluklar ve/veya müşteriler
ile aktarıldığını ifade etmişlerdir.
Marka kimliği, hedef kitle ve paydaşların zihninde olumlu imajlar
yaratmak için stratejik ve planlı olarak oluşturulan kimlik formlarıdır.
Buna ek olarak, görsel kimliğinin ve marka kişiliklerinin hedef kitlelere
ulaştırılmasında kullanılmaktadır (Watkins ve Lee, 2016: 478).
Buradan hareketle maskotların, marka kimliklerinin bir parçası olarak
önemli görevler üstlendiği söylenebilir. Marka maskotları tıpkı logolar,
kurumsal renkler, kurumsal tasarım, kurumsal müzikler gibi markayı ya
da ürünlerini tüketicilere tanıtan ve tüketicilerin hatırlamasını sağlayan
bir uyarıcı ya da marka çağrışım elemanıdır.
1.4.4. Marka Kişiliği ve Maskot İlişkisi
Mizersky’e (1995: 50) göre; marka maskotları, tüketici zihninde yer
edecek ve olumlu algılar yaratacak kişilikleri ortaya koyabilirler.
Ayrıca bir markanın kişiliğini yansıttıkları gibi bir markanın kişiliğini
de oluşturabilirler.
Marka iletişiminin en önemli unsurlarından biri olan marka kişiliğinin
aktarımında bir kimlik ve çağrışım öğesi olarak kullanılan maskotlar
etkin rol üstlenirler. Çoğunlukla fiziksel ve karakteristik insani
özelliklerle kurgulanarak kişileştirilen maskotlar sayesinde anlam
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aktarımı yoluyla markalara da benzer kişilik özellikleri kazandırıldığı
görülebilmektedir Aaker (1997: 348) marka kişiliğini; markaya ilişkin
iletilerin geçerliliğini sağlamak için kişilik özelliklerinin bir dizi
uyaranla tanımlanması süreci olarak ifade etmiştir. Bu bağlamda
rekabet avantajı sağlamak isteyen çok sayıda markanın, insanların sahip
olduğu olumlu kişilik özelliklerini kendilerine atfettikleri söylenebilir.
Böylelikle markalar, tüketiciler ile daha sıcak, samimi ve güvene bağlı
bir iletişim kurma çabasına girerler. Özçelik ve Torlak’a göre; “Marka
da

cinsiyet,

yaş,

sosyo-ekonomik

durum

gibi

yönleriyle

değerlendirilmekle birlikte duygusallık, ilgi, sıcaklık gibi tipik kişilik
özellikleriyle de ilişkilendirilmektedir” (2011: 363).
Aaker (1997: 352), marka kişiliğinin beş boyutu olduğunu ifade
etmiştir. Ona göre marka kişiliği, “İçten, heyecanlı, uzman, entelektüel
ve dayanıklı” kişilik özellikleriyle tanımlanabilir. Bu özelliklerden biri
ya da birkaçı ile markalar gerek tüketicilerin zihninde gerekse rakipler
arasında kendilerini tanımlamaktadırlar. Örneğin Apple markasını
kişilik boyutları çerçevesinde uzman, entelektüel ve dayanıklı olarak
tasvir etmek mümkündür.
Marka kişiliklerinin yaratılmasında, işletme yöneticileri, çalışanları,
işletmenin amaç ve hedefleri, ürün özellikleri, kullanılan semboller,
renkler, reklam tarzı ve maskotlar kilit rol oynarlar (Özçelik ve Torlak,
2011: 362, Dağtaş ,2012: 87). Karadağ (2015: 52), maskotların temel
fonksiyonlarından birinin marka kişiliğini oluşturmak olduğunu
belirtmiştir. Bunun sebebi ise kuşkusuz maskotların insani özelliklerle
tasarlanmalarıdır. Maskotlar, tasarlanma amaçları gereği, markanın
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iletişime açık, sempatik, yardımsever, insanları ve doğayı düşünen bir
marka olduğu algısının yaratılması için kullanılmaktadırlar. Başka bir
deyişle marka maskotları, insanlara ait olumlu kabul edilen karakter
özellikleriyle markaların olumlu imaj kazanmalarını sağlamaktadırlar.
Arçelik

markasının

“Çelik”

isimli

maskotunun

tüm

iletişim

faaliyetlerinde sıcak kanlı, sempatik, güler yüzlü, dost canlısı,
heyecanlı, coşkulu, uzman olarak aktarılmasındaki amaç, markanın da
aynı kişilik özelliklerinde olduğunun hedef kitlelere iletilmek
istenmesidir.
1.4.5. Marka Konumlandırma ve Maskot İlişkisi
Marka maskotlarının işlevlerine ilişkin aktarılan başlıkların tümünün
temelde marka konumlandırma faaliyetlerinin bileşenlerini oluşturduğu
söylenebilir. Dolayısıyla maskotların farkındalık, kimlik ve kişilik
oluşturma gibi süreçlere yaptığı katkılar marka konumlandırması için
de kilit rol oynamaktadır. Daha önce de ifade edildiği üzere,
konumlandırma, markaya ilişkin “zaten var olanı bir şeyi manipüle
etmek ve zaten var olan bağlantıları yeniden yapılandırmaktır.” (Ries
ve Trout, 2015: 21). Bu bağlamda bir marka çağrışım unsuru olan
maskotlar, çoğunlukla tüketiciler tarafından bilinen ve tanınan, onlar
için ortak anlamlar ifade eden özellikler kazandırılarak tasarlanmaktadırlar. Böylece tüketicilerin zihninde mevcut bilgiler ve görüntüler,
maskotlar aracılığıyla markayla ilişkilendirilir.
Callcott (1995: 147), maskotların sahip oldukları kişilik özellikleriyle
markaların tüketici zihinlerinde yer ettiklerini ve tüketici kararlarını
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olumlu yönde etkilediklerini belirtmiştir. Maskotlar gerek fiziksel
gerekse karakteristik özellikleri sayesinde markaları rakiplerinden
farklılaştırarak, rafların önüne geldiğinde tüketicilerin çok sayıdaki
seçenek arasında markayı fark etmelerine ve tercihte bulunmalarına
yardımcı olur.
Maskotlara yüklenen karakteristik özellikler aynı zamanda markaların
konumlandırma stratejilerinin bir parçasıdır ve tüketicilere markanın
yönetim süreciyle ilgili fikir vermektedirler (Heckman, 1999: 2).
Callcott ve Lee (1994: 11), yaptıkları araştırma sonucunda özellikle
animasyon marka karakterlerinin yetişkin ve çocuklar için bilgelik,
arkadaşlık ve eğlence algıları yarattığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu da
markanın tüketici zihninde kendisini nasıl konumlandırmak istediğinin
bir göstergesidir. Vestel markasının maskotu olan robot karakter,
reklamlar ile hem üstün teknolojinin hem de doğa ve insan dostu
markanın yansımasıdır. Başka bir deyişle Vestel markası kendisini
maskotu aracılığıyla ileri teknolojik üretim yapabilen aynı zamanda
insan ve çevre dostu olan bir marka olarak konumlandırmaktadır. Buna
paralel olarak Sütaş markasının maskotu olan “inek” çoğunlukla doğal
görüntüsüyle sunulur. Çünkü marka, ürünlerinde doğallığa önem verir
ve bu sayede sektöründe “doğal ürünler üreten marka” olarak kendini
konumlandırmıştır.
1.4.6. Marka Maskotları ve Tüketici İlişkisi
Tüketicilerde markaya yönelik olumlu düşünceler ve farkındalık
yaratmada önemli görevler üstlenen marka maskotları, temsil ettikleri
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markayı kullanacak tüketicilere faydaları hakkında birtakım vaatlerde
bulunurlar (Özcan, 2014: 56 - 57). İlk aşamada maskotlar sayesinde
markayı tanıyan ve markaya ilişkin derinlemesine bilgi sahibi olan
tüketici, ikinci aşamada yaşadığı deneyimlere bağlı olarak markalara
yönelik pozitif algı ve tutumlar geliştirir. Tüketicilerin maskotlara
ilişkin güçlü hisleri varsa marka veya ürüne ilişkin olumlu algıları da
oluşacaktır (Beirao vd., 2007: 3).
Heckman’a (1999: 2) göre; tüketici ile maskotlu markalar arasındaki
ilişki maskotu olmayan markalara oranla daha yakındır. Bununla
birlikte bu ilişkinin ne denli başarılı olduğu, tüketicilerin maskot
üzerindeki olumlu izlenimlerine bağlıdır. Başka bir deyişle markaya
yönelik olumlu algının oluşması, tüketicilerin maskota olan farkındalığı
ve olumlu deneyimleriyle yakından ilgilidir.
Kotler ve Keller (2016: 189) algıyı: “Dünyanın anlamlı bir resmini
yaratmak için bilgi girdilerini seçme, organize etme ve yorumlama
süreci” olarak tanımlamışlarıdır. Çevreden gelen çok sayıda bilgi
duyular aracılıyla beyine aktarılır, burada sınıflandırılarak, ihtiyaçlar ve
deneyimler doğrultusunda yorumlanırlar. Marka algısı ise iç içe geçmiş
biçimde markaya ilişkin tüketici değerlendirmeleri ve marka
çağrışımlarından oluşan karmaşık bir ağdır (Li vd., 2013: 1000).
Tanımlar doğrultusunda söylenebilir ki; bir marka çağrışım öğesi olan
maskotlar, tüketicilerin zihin süzgecinden geçerek farkındalık ve
fikirlerle birlikte markaya ilişkin algı bütünü yaratırlar. Dolayısıyla
maskotların tüketicilerin satın alma tercihlerinde etkili olduğu ifade
edilebilir. Kotler ve Keller (2016: 189), pazarlama kapsamında algının
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gerçekleri etkilediğine dikkat çekerek, algının gerçekten daha önemli
olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle maskotların tüketici algısı
üzerindeki olumlu katkısı olduğu ve satın alma yönünde tutum
oluşturduğu söylenebilir.
Marka maskotları ile tüketici arasındaki ilişkinin bir başka boyutu ise
tüketici tutumlarının oluşturulması ya da değiştirilmesidir. “Belirli
herhangi bir nesne, fikir ya da kişiye karşı tutum, bilişsel ve duygusal
öğeleri bulunan ve davranışsal bir eğilim içeren oldukça kalıcı bir
sistemdir.” (Freedman vd., 2003: 338’den Akt. Çakır, 2006: 18 -19).
Buna bağlı olarak Franzen (2005: 58) marka tutumunu, markaya
gösterilen ve kişinin markayla ilgili tüm izlenim ve deneyimlerine
dayalı bir tepki, temel oluşturan tüm değerlerin bir toplamı” olarak
tanımlamıştır. Ona göre; bir tutum üç yoldan ifade edilebilir:
• Biliş yoluyla: tüketicinin marka hakkında bilgileri, düşünceleri ve
fikirlerini ifade eder.
• Duygusal yoldan: tüketicinin markaya beslediği duygular ve
deneyime bağlı gelişen tüm hisleri kapsar.
• İstek yoluyla: değerlendirmeye dayalı davranışsal eğilimlerdir.
Bu bağlamda marka maskotları sahip oldukları rasyonel ve duygusal
nitelikler sayesinde tüketicilerin bilişsel ve duygusal boyutlarına hücum
ederken aynı zamanda olumlu davranış eğilimleri yaratırlar. Örneğin
maskot, sahip olduğu görüntüsü, renkleri, sesi, ürün ile ilişkisi
bağlamında öncelikle bilişsel boyutta değerlendirilir. Ardından kişilik
özellikleriyle tüketiciler tarafından duygusal bağlantıları kurulur son
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aşamada, temsil ettikleri markaların tercih edilme davranışlarına
katkıda bulunurlar.
Kraak ve Story’e (2015: 109) göre, marka maskotlarının kullanım
nedenlerinin ilk sırasında tüketicilerle özellikle de çocuklarla duygusal
ilişkiler kurmak gelir. Tüketiciler ile markalar arasındaki duygusal
bağlar, marka sadakati için büyük önem taşır ve maskotlar marka ile
tüketici arasındaki duygusal bağların inşasında etkin görev alırlar.
Aslında maskotların varoluş nedeni olan sembolik ve duygusal
anlamlar, marka maskotları için de benzer özellik taşır. Maskotların, ilk
kullanılmaya başlandığı Kızılderili kabilelerinde tanrı, zafer, sağlık,
başarı, sevgi, cesaret, coşku gibi sembolik ve duygusal anlamlar,
insanların onlara bağlanması için çekici bir güç olmuştur. Buna paralel
biçimde marka maskotları da tüketiciler için sembolik ve duygusal
anlamlar üreterek kendilerine, dolayısıyla temsil ettikleri markaya
tüketicileri bağlayacak unsur haline dönüşürler. Marka maskotları kimi
zaman dünyayı kurtaran bir kahraman, kimi zaman yardımsever ve
bonkör bir dost kimi zaman da işinin uzmanı ve sorun çözücü olarak
tüketicilerin gönlünü kazanmaktadırlar.
Marka maskotları ile tüketiciler arasındaki güçlü iletişimin bir
yansıması olarak bazı maskotların pazarlama ve marka iletişiminin
ötesine geçtikleri, özellikle çocuk tüketiciler için birer çizgi film veya
çizgi roman kahramanına ya da dijital bir video oyununa dönüştükleri
görülmektedir. Temelde markalar tarafından yürütülen pazarlama
kapsamındaki bir uygulama olsa da marka maskotları tüketiciler için bir
eğlence kaynağı haline gelmişlerdir. Bunlara en iyi örneklerden biri;
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Algida markasının “Aslan Max” isimli maskotudur. Hem bir
animasyon çizgi filme hem de web üzerinden oynanabilen dijital bir
oyuna sahip olan maskot, hedef kitlesi ile sürekli iletişim halindedir.
Benzer olarak Vestel markasının robot maskotlarının da çizgi film
kahramanına dönüştükleri örnek verilebilir. Bunlara ek olarak
tüketiciler ile marka maskotları arasındaki ilişkinin bir başka
göstergesi; marka maskotlarının oyuncaklarının sahiplenilmesidir.
Tüketiciler kimi zaman kendileri kimi zamanda sevdiklerine hediye
etmek için bazı marka maskotlarının oyuncuklarını satın alırlar.
Malik ve Guptha (2014: 130), Goldsmith ve arkadaşlarının (2000)
araştırmasına

atıfta

bulunarak,

reklamlarda

kullanılan

marka

maskotlarının, tüketicilerde markaya karşı güvene dayalı güçlü bir
tutum oluştuğunu belirtmişlerdir. Maskotların uzman, samimi, dürüst,
kahraman, yardımsever gibi kişilik özellikleriyle anılmaları, onlara
karşı güven duyulmasına yardımcı olur. Pairoa ve Arumrangsiwed
(2016: 1702) de tanınmış marka maskotlarının markanın güvenirliğine
katkı sağladığını belirtmişlerdir.
1.5. Reklamlarda Marka Maskotlarının Sunum Biçimleri
Pazarlama ve marka iletişimi kapsamında, marka maskotlarının
tüketicilerle en fazla buluşma noktası şüphesiz reklamlardır. En güçlü
kitle iletişim yöntemlerinden biri olan reklamlar sayesinde marka
maskotları tüketicilere tanıtılır ve maskotlar, markalara ait bilgileri,
vaatleri etkili şekilde aktarabilirler (Kirkpatrick, 1953: 368). “Bir
reklam aracı olan maskotlar, bu açıdan bakıldığında, yazılı basın, görsel
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basın, web sitesi, etkileşimli tanıtım, dış mekan reklam panoları,
kısacası ürün reklamı yapılabilecek her alanda kendilerini göstererek
marka kişiliğinin oluşmasına ve firmaya değer katmaya yardımcı
olabilmektedirler.” (İnanç-İlisulu, 2011: 156)
Daha önce de belirtildiği üzere ticari amaçlı maskotlar; marka ve
reklam maskotları olarak ayrılmaktadırlar. Bu ayrımın en temel nedeni,
maskotların kullanım süreleriyle ilgilidir. Marka maskotları uzun süreli
kullanıma sahipken, reklam maskotlarının kullanım süreleri kampanya
ile sınırlıdır. Bununla birlikte reklam maskotları, marka kimliği ya da
kişiliğini yansıtmayabilirler ve kalıcı değildirler. Buradan hareketle
reklamlarda kullanılan marka maskotlarının kullanım formatlarına
ilişkin belirli bir çerçeve çizmek mümkündür.
Pecheux ve Derbaix (1999’dan Akt. Beirao vd., 2007: 4), reklamlarda
kullanılan iki tür maskot tanımlamışlardır. Onlara göre; şekerleme gibi
ürünler için insan temelli maskotlar kullanılmaktadır. Bu ürün
markaları sembolik olarak, maskotların maceraları ve hayal gücü ile
desteklenir. M&M markasının maskotları, genellikle günlük hayatın
içinde farklı maceralarda izlenmektedir. Yazarların tanımladığı diğer
maskotlar ise enerji veren ve besin değeri yüksek gıda ürünlerinin
reklamlarında olduğu gibi hareketi ve enerjiyi vurgulayan maskotlar
olarak ifade edilmektedir.
Marka maskotlarının, reklamlarda en yaygın kullanımlarından biri
animasyon karakterlerdir. Bugün, reklamlarda yer alan marka
maskotların hemen hemen hepsi animatif olarak, üç boyutlu dijital
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tasarım tekniğinden yararlanılarak kurgulanırlar. Bu sayede animasyon
karakterler; büyük, renkli, sıra dışı görünümler, hareketli olma, değişik
sesler çıkarabilme gibi özelliklere sahip olurlar ve dikkatleri daha kolay
çekebilmektedirler (Yıldız ve Deneçli, 2013: 246). Reklamlarda izlenen
marka maskotları insan, hayvan ya da obje olarak animasyon tekniğiyle
sunulmaktadırlar. Bir tavşan ya da bir robot maskot, animasyon tekniği
kullanılarak insani özelliklere sahip olabilir. Bu nedenle animasyon
kullanımı marka maskotları için temel formattır şeklinde bir
değerlendirme yapılabilir. Barutçu ve Adıgüzel’e (2015: 80) göre;
reklamlarda kullanılan maskotlar, bir iletişim öğesi olarak “uyaran”
görevini üstlenmektedirler. Animatif formatta tasarlanan maskotlar,
hizmet ettiği pazarın kültürel kodlarına uyumlu hale getirilir, sıcak,
sempatik, neşeli

ve eğlenceli karakterler olarak tüketici ilgisini

markaya çekerler.
Marka maskotları, temsil ettikleri markaların kimliğini, kurum
kültürünü yansıttıkları kadar, ilişki kurdukları tüketici kitlesinin kültür
ve inançlarına da bağlıdırlar. Marka maskotları, çoğu zaman reklamlar
aracılığıyla

birtakım

kültürel

kod

ve

imgelerle

birlikte

sunulmaktadırlar. Sünbül – Olgundeniz ve Parsa (2014: 104)
gerçekleştirdikleri reklam çözümlemeleri sonucunda; maskotların,
reklamlarda toplumsal yapı için değer verilen, kültüre uygun normlarda
yansıtıldıkları

bulgusuna

ulaşmışlardır.

Bu

sayede

marka

maskotlarının, tüketicilerle daha samimi ve güçlü bağlar kurabildikleri
söylenebilir.
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Marka maskotlarının reklamlarda kullanımlarına ilişkin görülen en
yaygın yöntemlerden bir diğeri ise mizah çekiciliğidir. Maskotlara
insani özellikler kazandırılırken, tüketicilerle sıcak, samimi ve
duygusal bağlar kurmaları sürecinde mizaha sıklıkla başvurulduğu
görülür (Özcan, 2014: 60). Bennet ve Thompson’a (2016: 227) göre
marka maskotları reklamlarda, markaların sevilmesi ve güven
oluşturması için zeka, saçmalıklar, komik hikayeler, uyuşmazlıklar gibi
farklı hedef kitleler tarafından kabul gören mizah türleri ile
sunulmaktadırlar. Kirkpatrick (1953: 367), marka maskotlarına sıra dışı
bir kişilik kazandırılarak mizah yaratıldığını da belirtmiştir.
Marka maskotlarının reklamlarda kullanım formatlarına ilişkin
yukarıdaki açıklamaların dışında farklı tespitleri şu şekilde özetlemek
mümkündür.
Marka maskotları, ürün ya da hizmetin özellikleri de göz önünde
bulundurularak doğa üstü güçlere sahip “süper kahraman” olarak
kurgulanabilirler. Bu maskotlar, çok hızlı koşabilir, sihir yapabilir,
uçabilir, şekil değiştirebilir, bir “şeyi” yoktan var edebilir ya da var
olanı yok edebilir vb. sıra dışı davranışlar ortaya koyabilirler.
Böylelikle ürünün güçlü, benzersiz, üstün nitelikli vaadini desteklemiş
olmaktadırlar. Mr. Muscle markasının maskotu, acil durumda ortaya
çıkan ve üstün güçleri sayesinde zor durumu çözen bir maskot olarak
reklamlarda rol almaktadır. Benzer şekilde Vestel markasının robot
maskotları da doğa üstü güçlere sahiptir ve gerektiğinde bu güçleri
kullanarak reklamlarda insanlara yardım ederken izlenebilmektedirler.
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Marka maskotları reklamlarda çoğunlukla tek olarak görünürler ancak
kimi zaman yanlarında partnerleri de yer almaktadır. Pazarlama
faaliyetlerinde maskot kullanan markaların çok büyük bir bölümü tek
bir maskotla iletişim çalışmalarını sürdürmektedirler. Buna karşın bazı
reklam kampanyalarında maskotların yanında benzer ya da farklı
formda ikinci veya daha fazla maskotu görmek mümkündür. Partnerli
maskotlara en iyi örnek; Arçelik markasının “Çelik” isimli maskotunun
yanında “Çeliknaz” isimli maskotunun da reklamlardaki kullanımıdır.
Bununla birlikte Worldcard markasının “Vadaa” ve Vestel markasının
“Vestron” isimli maskotları yer aldıkları reklamlarda çok sayıda benzer
karakterler ile birlikte kullanılmaktadır.
Marka maskotları genellikle sıra dışı karakterlere ve doğa üstü güçlere
sahip olsalar da, gerek ürün ya da hizmetin sunumunu zenginleştirmek
gerekse vaadi anlatmak, akılda kalıcılığı sağlamak ve yaratıcılığı
artırmak amacıyla çeşitli cihaz ya da araçlarla kurgulanmaktadırlar.
Bunlar; araba, motor, bisiklet, uçak, uzay gemisi vb. olabilmektedir. Bu
tür maskot sunumuna verilebilecek örneklerden biri; Opet markasının
“Opedo” isimli maskotudur. Opedo, reklamlardaki birçok macerasını
teknolojik ve sıra dışı görüntüye sahip motoruyla yaşamıştır. Algida
markasının “Aslan Max” isimli maskotu ise reklamlarda kimi zaman
bisiklet kimi zaman paten kimi zaman da kay kay kullanırken görülür.
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İKİNCİ BÖLÜM
Reklamda Kullanılan Marka Maskotları ve

Nöropazarlama

İlişkisi
Rekabetin, küreselden yerele tüm pazarlarda hissettirdiği ağır baskı,
daha fazla ürünün ve daha fazla ticari iletinin piyasaya sunulmasına,
dolayısıyla farklılaşmanın da çok zor hale gelmesine neden olmuştur.
Bu durum, markaların pazarlama kazanımlarını düşürdüğü gibi reklam
etkinliğinin ve reklam ajanslarının da başarısının sorgulanmasına yol
açmıştır. Artık büyük reklam ustalarının yaşadığı dönemlerdeki “Dahi
adam reklamcılığı” ya da “Tek adam reklamcılığı” gibi kavramlar
geçerliliğini yitirmiş, reklamcının “dâhiyane yaratıcı fikri” ya da
tecrübesi, reklamverenler tarafından kampanyalara büyük bütçelerin
yatırılması için yeterli olmaktan çıkmıştır. Son çeyrek yüzyıl boyunca
toplumsal, ekonomik, politik, kültür gibi farklı alanlarda yaşanan çok
sayıdaki değişim ve gelişme ticari boyutta pazarlama ve özellikle de
reklam faaliyetlerinin hesap verebilirliği tartışmasını gündeme
getirmiştir.
Broadbent (2003: 4) hesap verebilme kavramını, yönetim tarafından
sonuçları öngörülerek alınan kararların, eyleme döküldükten sonra
hedefler ve pazardaki benzer uygulamaların bütçelerine göre tartılması
şeklinde tanımlayarak, reklamın çok seyrek “hesap verici” olduğunu
ifade etmiştir. Diğer bir deyişle, reklamın tahmini başarısı ile elde
edilen ve benzer uygulamalarda alınan sonuçlar çoğu zaman tutarsızlık
gösterdiğinden, kampanya sonunda reklamcının hesap verebilmesi

98

NÖROMASKOT
NÖROPAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN MARKA MASKOTLARI

güçleşir. Dolayısıyla reklam etkinliğinin ölçümü ve elde edilen
bulguların değerlendirilerek ihtiyaç halinde gerekli revizyonların
gerçekleştirilmesi hayati öneme sahiptir.
Franzen’e (2005: 9) göre; “Bir şirkette tüm maliyet kalemlerinin
gerekliliği ve nihai sonuca olan katkısı değerlendirilmeli ve alınan tüm
kararların finansal açıdan yerinde olduğu kanıtlanmalıdır. Reklamın bu
sorumluluktan kaçması giderek güçleşmektedir.” Franzen (2005: 9),
1990’lı yılların başına kadar reklamın etkinliğine dair az şey bilindiğini,
kampanyaların neye bağlı olarak başarılı olduğunun açık olmadığını ve
son on yıl içinde yeni araştırma tekniklerinin reklam etkinlikleriyle
tüketicilerin satın alma davranışları arasındaki doğrudan korelasyonlara
açıklık getirilmesine katkı sağladığını ifade etmiştir. Bu bağlamda
reklam etkinliğinin başarısı için neyin ya da nelerin ele alınması ve
doğru kullanılması gerekliliği reklam etkinlik araştırmaları ile daha
kesin ve daha kolay bir şekilde ortaya konabilir.
Reklam etkinliğini ölçme gerekliliklerini sıralayan Babacan’a (2008:
297) göre;
• Reklam için harcanan bütçenin satışlara ve marka imajına olumlu
biçimde yansıyıp yansımadığı tespit edilmek istenir.
• Reklamın diğer pazarlama faaliyetleri içindeki yerinin tespit
edilmesi ve buna bağlı olarak reklam yatırımlarının devam edip
etmeyeceğinin belirlenmesi gerekir. Ayrıca reklam etkinliğinin
ölçümü sonucu, izlenecek stratejilere karar verilebilir.
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• Hedef kitlenin tutum ve davranışları tespit edilebilir ve gelecekte
hazırlanacak reklam kampanyalarına kaynak oluşturulabilir.
• Marka ya da ürün için en doğru, en faydalı reklam mecraları ve
araçları tespit edilebilir.
Bunlara ek olarak reklam içeriğinin oluşturulmasında etkinlik ölçümleri
büyük önem taşır. Reklam metnin yapısı, kullanılan kelimeler, duygu,
rasyonel bilgiler, fotoğraf ya da diğer görüntüler, renkler, ses ve
müzikler, canlı karakterler ya da animasyon olarak hazırlanmış bir
marka maskotu gibi çok sayıdaki ve çeşitli içeriğin, tüketici satın alma
davranışlarına nasıl etki ettiği, reklam etkinlik ölçümleriyle ortaya
çıkarılabilir.
Tüketici davranışları üzerine gerçekleştirilen sayısız araştırma ve
çalışma göstermektedir ki; tüketici davranışlarını etkileyen ürün, fiyat,
tanıtım, inanç, kültür, sosyal sınıf, etnik köken, referans gruplar,
motivasyon, algı, dikkat, bilgi taraması, ön yargı, satın alma ve satın
alma sonrası davranış biçimleri gibi çok sayıda etken bulunmaktadır
(Noel, 2009: 14). Benzer şekilde Odabaşı ve Barış (2007: 49), tüketici
davranışlarını etkileyen faktörleri iç ya da psikolojik değişkenler, dış
değişkenler ve demografik değişkenler olarak üç grupta toplamıştır.
Buradan hareketle reklam etkinliğinin, tüketicilerin çeşitli davranış
boyutlarında ele alındığı ve buna bağlı olarak reklam etkinlik
modellerinin farklılaştığı söylenebilir. Farkındalık, dikkat, algı, tutum,
hatırlama gibi araştırma türleri, reklamın tüketici üzerindeki etkinliğini
ölçmenin yollarıdır.
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Tüketicilerin markalarla olan ilişkilerinin aşamaları ve satın alma kararı
için atıkları adımlar, yıllar içinde çeşitli şekillerde haritalanmıştır. Satın
alma kararındaki duygusal ve rasyonel unsurlar, kapsamlı dış etkilerle
birleştirildiğinde, satın alma kararının çok karmaşık ve her birinin
muhtemelen benzersiz olduğu görülecektir (Brannan, 1998: 37). Bu
bağlamda ortaya koyulan çok sayıda araştırma ve model, satın alma
kararı ile reklam iletişimi arasındaki ilişkiyi de ortaya çıkarmaktadır.
Pickton ve Broadrick’e (2005: 452) göre; reklamın tüketiciler
üzerindeki etkisi, etkiler hiyerarşisi modelleri ile açıklanabilir. Utkutuğ
(2014: 52), etkiler hiyerarşisi modellerinin reklam amaçlarını oluşturan
unsurlardan doğduğunu ifade ederek, dikkat çekmek, ilgi uyandırmak,
farkındalık yaratmak gibi reklamın ulaşmak istediği amaçları
yansıttığını belirtmiştir. Böylece reklamın önceden belirlenmiş ya da
tahmin edilmiş etkisi, reklamın yayınlanmasından sonra yarattığı etki
ile karşılaştırılabilir. Utkutuğ’ya göre modeller, reklam amaçlarının
tüketici zihninde hangi türde tepki süreçlerini harekete geçirdiğini
gösterir ancak tepkileri duygusal, bilişsel ve davranışsal olarak
açıklamaz. Reklamın tüketici üzerindeki etkisinin belirlenebilmesi için
sözü edilen yapısal koşulların daha kesin bir şekilde belirtilmesi
gerekir. Kısaca, etkiler hiyerarşisi modelleri, tüketicilerin reklama
gösterdikleri dikkat, ilgi, ikna gibi davranışları tespit eder ancak
bunların duygusal, bilişsel ve davranışsal kaynaklarını açıklayamaz.
Reklam etkinliği ölçüm çalışmaları, reklam öncesi, sırası ve sonrası (pre
test, during test, post test) olmak üzere üç aşamada gerçekleşir. Örneğin
bir televizyon reklam filmi için etkinlik ölçüm aşamaları; reklam
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öncesinde yapılan, reklam filminin prodüksiyonu gerçekleşmeden önce
hazırlanan storyborad’un yani senaryo ve sahne çizimlerinin hedef
tüketici üzerindeki etkisinin belirlenmesini, ikinci aşamada; reklam
filminin yayında olduğu zamanlarda izlenme oranları, tüketiciler
arasındaki bilinirlik ve hatırlanma oranlarının tespitini, son aşamada;
reklam filminin yarattığı, satış artışı, marka ya da ürününün bilinirliği,
hatırlanırlığı, tercih edilebilirliği

gibi hedef tüketicide yarattığı

tepkilerin ölçümünü kapsar.
Geleneksel boyutta reklam etkinlik ölçümleri, anket, odak grup,
derinlemesine görüşme, gözlem, deney, gibi çeşitli araştırma teknik ve
yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir (Ariely ve Berns, 2010: 284-285).
Ancak etkiler hiyerarşisi modellerinde olduğu gibi sıralanan tüm bu
teknik ve yöntemlerin de duygusal tepkiler başta olmak üzere bilişsel
ve davranışsal tepkileri kesin olarak açıklamakta sınırlı kaldıkları
söylenebilir. Buradan hareketle, geleneksel reklam etkinliği ölçüm
tekniklerinin, başka bir deyişle beyana dayalı, ölçüm sırasında dış
faktörlerin etkisine açık ölçüm uygulamalarının, reklama maruz kalan
tüketicinin verdiği psikolojik ve fizyolojik tepkileri tam olarak
ölçmekte yetersiz kaldığı ifade edilebilmektedir (Girişken, 2015: 3).
Wiles ve Cornvell (1991: 267); bu tür araştırmaların duygular ile
davranışlar arasındaki ilişkiyi net olarak ortaya koyamadıkları için
eleştiri aldıklarını belirtmişlerdir.
Pazarların rekabeti artıran değişkenleri ve sürekli değişimi, tüketici iç
görüsünü en iyi şekilde anlamayı, buna bağlı olarak da tüketiciyi ikna
edecek en etkili ticari iletileri tasarlamayı gerektirir. Geleneksel reklam
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araştırmalarında ya da hiyerarşi modellerinde olduğu gibi tüketici
tepkilerinin yüzeysel olarak tespit edilmesinin yanı sıra daha derinlerde
başka bir deyişle bilinçdışında gelişen, tüketicinin dahi farkında
olmadığı satın alma karar süreçlerinin ortaya çıkarılması büyük önem
taşır. Bu nedenle pazarlama ve reklam araştırmacılarının yeni ve
disiplinlerarası farklı yollara başvurdukları görülmektedir. Kuşkusuz
bu yolların en önemlilerinden biri, nörobilim görüntüleme tekniklerinin
pazarlama ve reklam araştırmalarında uygulanmaya başlamasıdır.
Nörobilim literatürüne bağlı kalınarak, psikofizyolojik araştırmaların
pazarlama

ve

reklam

alanında

kullanıldığı

bu

yöntemler,

nöropazarlama araştırmaları kapsamında değerlendirilmektedir.
Çalışmanın bu bölümünde; nöropazarlama ve ilgili kavramlara, tarihsel
gelişimine, yöntem ve tekniklerine, uygulanmış nöropazarlama
araştırma örneklerine yer verilmiştir.
2.1. Nöropazarlama Kavramına Genel Bir Bakış
2.1.1. Nöropazarlamanın Tanımı ve Tarihsel Gelişimi
Bilim kurgu filmlerini aratmayacak düzeyde teknik gelişmelerin ve
bunların bilimsel araştırmalarda kullanılması sayesinde, insanlık
tarihinin kayıtlanmasından bu yana en yüksek bilgi birikiminin elde
edildiğini söylemek mümkündür. Örneğin; insan beyni ile ilgili son on
yılda yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler, önceki beş bin
yıl boyunca sahip olunan bilgiden çok daha fazladır. Nörobilimin, diğer
bilim dalları arasında en hızlı gelişme gösterenlerden biri olduğunu
belirten Rose (2008: 9), nörobilim araştırmaları için her yıl dünya
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genelinde yüz milyonlarca dolarlık harcamanın yapıldığını, bunun
sonucunda da özellikle beyin olmak üzere sinir sisteminin fizyolojik ve
patolojik durumlarının, moleküler, hücresel, biyokimyasal, davranışsal
ve diğer süreçlerinin anlaşılması için çok sayıda araştırmacı tarafından
sayısız araştırma yürütüldüğünü ifade etmiştir. Rose’a (2008: 10 - 11)
göre;
“İçinde bulunduğumuz bu on yılda nörobiyolojiden çok
nöroteknolojiye ağırlık verildi ve bunun sonucunda özellikle
beynin görüntülenmesini sağlayan teknolojide çok büyük
gelişmeler oldu. Öyle ki, bugün artık beyni ve bağlantılarını canlı
olarak gösterebilen çok gelişkin aygıtlar var. Örneğin bizde
kısaca MR denilen MR!' ın gelişmiş biçimleri. fMRI'lar, CT ya da
CAT'lar, EROS, MEG, PET ya da SPECT'ler hep böyle yeni
aygıtlar. Bu yeni teknoloji sayesinde bugün artık beyin
bağlantılarının ya da beynin bir bölgesinin verdiği tepkileri,
gösterdiği değişimleri bir biçimde görebilmek olası. Nörobiyoloji
ve nöroteknolojide ortaya çıkan bu son gelişmeler hemen büyük
tekellerin dikkatini çekti ve bu alana büyük yatırımlar
yapmalarını sağladı. Ford, BMW. DaimlerChrysler, Coca-Cola
gibi büyük tekeller, yeni beyin görüntüleme teknikleri aracılığıyla
bir kişinin bir şey satın alırken ürünler arasında yaptığı seçimin
beyinde değişimler yaratmış olması gerektiğinden yola çıkarak
bu

değişimleri

görüntüleme

umuduyla

devasa

paralar

karşılığında sözü̈ edilen görüntüleme araçlarından almaya
başladılar. Hatta BMW ve Coca Cola, bizzat kendileri böyle
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laboratuvarlar kurup bu yönlü̈ araştırmalar yaptırmaya bile
giriştiler. Bu laboratuvarlarda şu anda, bir kişinin nasıl olup da
Coca-Cola yerine Pepsi-Cola, ya da BMW yerine Ford aldığı. bu
esnada beyninde ne gibi değişiklikler olduğu, o sırada nelerin
"yanlış" gittiği araştırılıyor. Bir şey bulunursa, geliştirilecek
ilaçlar yoluyla düşünce ve davranışlara müdahale edilip
tercihlerin değiştirilmesi amaçlanıyor. Bu çılgınca araştırma
alanına

şimdiden

isimler

bile

bulundu:

Nöroekonomi,

Nöropazarlama.”
Rose’un dikkat çektiği nokta, bilim kurgu gibi görünse de bugünün
pazarlarında rol alan küresel ve yerel oyuncuların rekabet avantajı
yakalamadaki mücadelesinin bir yansımasıdır. Bu alanda yaşanan
gelişmeler ve işletmelerin karlılıklarını artırmak amacıyla yaptıkları
yatırımlar ürkütücü olsa da, tüketici davranışlarının derinlemesine
anlaşılmasında

yeni

yaklaşımların

ortaya

çıkmasını

sağladığı

söylenebilir. Bu yaklaşımların tüketici davranışlarının araştırılması
bağlamında en çok üzerinde durulan ve en çok tartışılanı şüphesiz
nöropazarlamadır.
Gerek uzmanlar gerekse akademisyenler tarafından sıklıkla ifade
edildiği üzere, pek çok alanda görülen gelişme, başlangıç noktası
itibariyle teknik ilerlemelere bağlıdır. Bilim, ekonomi, üretim, eğitim,
çevresel değişim, sağlık, sosyal yaşam, iletişim ve akla gelebilecek
diğer yaşamsal faaliyetler, teknik icat ve buluşlarla yeni boyutlar, yeni
anlamlar kazanmıştır. İletişim ve buna bağlı olarak pazarlama alanında
da yaşanan gelişmelerin en önemli itici güçlerinden biri şüphesiz
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teknolojidir. Özellikle pazarlama ve reklamın kitle iletişim boyutu
büyük teknik alt yapı gerektirmektedir. Paralel olarak bugünün tüketim
dünyasında, tüketici davranışlarının araştırılması ve reklam etkinliği
ölçümlerinde de ileri teknolojiden söz edilebilir. FMRI gibi gelişmiş
beyin görüntüleme teknikleri sayesinde, kişilerin reklam ve pazarlama
uyaranlarına karşı verdikleri fizyolojik tepkileri ve tüketici beynin
yapısını anlamak mümkündür (Marci, 2008: 473). Buna bağlı olarak,
pazarlama ve reklam araştırmalarında geçmiş bazı bulguları
çürütebilecek, yeni araştırmalara farklı açılardan ışık tutacak
nöropazarlamaya yönelik kullanım fikirleri ortaya çıkmıştır.
Nobel ödüllü psikolog Daniel Kahneman (2013: 14) ve ünlü davranış
bilimci Dan Ariely (2008: 19), tüketicilerin satın alma kararlarının
büyük bir bölümünde duyguların belirleyici olduğunu belirtmişlerdir.
Ariely,’e göre; tüketiciler rasyonel olsaydı, çoğu kişi “ekonomistler”
gibi davranarak sadece mantık çerçevesinde tüketim kararlarını
verirlerdi ve arz/talep ilişkisine dayanan serbest pazar olmazdı.
Kahneman ise Ariely’den bir noktada farklılaşarak, tüketicilerin satın
alma kararlarında duygular önemli ölçüde etkili olsalar da mantığın da
işin içine katılmasıyla bilişsel süreçlerin tüketici davranışları üzerindeki
etkisine dikkat çekmiştir.
Uğur

Batı

(2015:

159-160),

“Tüketici

Davranışları”

isimli

çalışmasında, duyguların insan hayatı üzerindeki etkisini ayrıntılı
olarak ele almış ve yaşam tarzlarının, kararların, davranış kalıplarının
ana yönlendiricisinin duygular olduğunu ifade etmiştir. Batı,
duyguların kalıcı olduğuna dikkat çekerek, tüketicilerin bir markaya
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ilişkin yaşadıkları olumsuz bir duygunun da kolay unutulamayacağını
buna bağlı olarak markaya ilişkin satın alma kararlarının negatif yönde
etkileneceğini belirtmiştir. Ona göre; duygusal tepkilerin kaynağı,
beyindeki duygu merkezinin incelenmesi ile ortaya çıkarılabilir.
Satın alma kararlarının çok büyük bir bölümünün duygusal kaynaklı
olduğu ve tüketicilerin bilinç düzeyindeki kadar bilinçdışında da karar
verdiklerini belirten Girişken (2015: 3), pazarlama ve reklam alanında
gerçekleştirilen anket ve odak grup gibi geleneksel araştırmaların
“beyana dayalı” olması, tüketicilerin satın alma esnasında karar
verdikleri düşüncesinden hareket etmeleri nedeniyle tüketici iç
görüsünü belirlemede yetersiz kaldıklarını ifade etmiştir. Girişken’e
göre; pazarlama ve reklam araştırmalarındaki beyin görüntüleme
yöntemlerine yönelik oluşan eğilimin temel nedeni, ticari iletiye karşı
tüketici beyninde oluşan aktivasyonların sebeplerinin soru formu ya da
görüşmelerle derinlemesine öğrenilemeyecek olmasıdır. Bu bağlamda
tüketici davranışlarını, bilinç seviyesinde yüzeysel olarak açıklamak
yerine fizyolojik tepkileri komplike bir bütünü olarak değerlendirmek
gerekir. Bu perspektiften bakıldığında, tüketici kararlarının ve
seçimlerinin büyük ölçüde duygulara maruz kaldığını, söylemek
mümkündür. Söz konusu gerçekleştirme işlevinin anlaşılmasıyla
bağlantılı olarak insan davranışlarındaki duygu, nöropazarlamanın
temellerinden birini oluşturur (Zurawicki, 2010: 35). Nöropazarlama,
tüketici ile ürün ya da marka arasında kurulan duygusal ilişkinin somut
olarak gösterilmesinin bir aracıdır (Utkutuğ, 2014: 62).
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Nöropazarlama kavramına ilişkin çeşitli tanımlar yapılmış olsa da tam
bir evrensel uzlaşma yoktur. Kimileri, sadece beyin tarama tabanlı
pazarlama analizi olarak tanımlarken, kimileri, bu tanıma biyometrik
ölçüm teknolojilerini de dahil etmektedir (Dooley, 2012: 26, Roth,
2013: 3, Fisher vd., 2010: 232). Örneğin; Genco ve arkadaşları (2013:
29), nörobilimin yöntem ve tekniklerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen pazarlama araştırması faaliyeti olarak tanımlarken, Sutherland
(2007: 1), nörobilimin bir uzantısı, özellikle FMRI gibi beyin tarama
teknolojilerinin pazarlamaya uygulanması olarak tanımlamıştır.
Bunlara

paralel

olarak,

Lee

ve

arkadaşları

(2007:

200)

nöropazarlamayı; “pazar ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili insan
davranışlarını analiz etmek ve anlamak için nörobilimsel yöntemlerin
uygulanması”, Calvert ve Brammer (2012: 39), pazarlama kapsamında
tüketicilerin bilinçsiz tepkilerini ölçmek için kullanılan bilişsel
nörobilim araçları, Fugate (2007: 385), pazarlama uyaranlarına karşı
tüketicilerin verdikleri hem rasyonel hem de duygusal tepkileri fiziksel
olarak belgeleyen araştırmalar, Murphy ve arkadaşları (2008: 293),
insan beyninin pazarlama uyaranlarına karşı verdiği tepkiler hakkında
güçlü bilgiler sağlayan ve nörobilimin gelişmelerini kullanan yeni bir
araştırma alanı, Touhami ve arkadaşları (2011: 1528), tüketici
davranışlarındaki nörolojik araştırmaların, nörobilimin yöntemlerinin
kullanılarak pazarlamaya uygulanması, Hubert (2010: 813) ise tüketici
davranışlarının nörobilimsel fizyolojik temellerini daha iyi açıklamak
için nörobilim yöntemlerinin kullanılması olarak tanımlamıştır.
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Nöropazarlama kavramına daha kuramsal ve farklı pencereden bakan
tanımlar da bulunmaktadır. Dooley (2012: 26), nöropazarlama
kavramının; davranışsal araştırma ya da davranış stratejilerini içeren
geniş kapsamlı pazarlama uygulaması olarak tanımlanabileceğini ifade
etmiştir. Girişken’e (2015: 7) göre; “Nöropazarlama, tüketicinin
bilincini veya bilinçdışını nelerin etkilediğini tespit edebilmek ve elde
edilen

iç

görüyü

pazarlama

stratejilerinin

belirlenmesinde

kullanmaktır” şeklinde tanımlamıştır. Wilson ve arkadaşları (2008:
390) ise nöroloji laboratuvarlarının yöntemlerinin reklam dünyasının
sorularına uygulanması ve tüketici bilinçaltı tepkilerinin ölçülmesi
olarak ifade etmişlerdir.
Nöropazarlama kavramına ilişkin yapılan tanımların sayısını çoğaltmak
mümkün olsa da, söz konusu tanımların, nörobilimin teori ve teknikleri
sayesinde ticari uyaranlara karşı tüketici davranışlarının altında yatan
fizyolojik ve bilinçaltı tepkileri ortaya çıkarmak olduğu ortak
noktasında buluştukları görülmektedir. Böylelikle nöropazarlamada
kullanılan nörobilim yöntemlerinin, tüketicinin yalnızca hangi ürünü
sevdiğini değil aynı zamanda gelecekte hangi ürünü satın alacağının
belirlenmesinde yardımcı olacağı öne sürülmektedir (Ariely ve Berns,
2010: 284).
Zaltman ve Zaltman (2008: 6), beyin aktivasyonlarının kesin fizyolojik
ölçümlerinin yapılabileceğini, bu biyometrik ölçümler sayesinde
negatif

veya

pozitif

duyguların

varlığının

veya

yokluğunun

değerlendirilmesinin mümkün olabileceğini belirtmiştir. Bunun da
ötesinde kimi uzman ve akademisyenler, varlığına inandıkları
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beyindeki “satın alma düğmesinin” nöropazarlama araştırmalarında
kullanılan

beyin

görüntülenebileceğini

görüntüleme
ve

teknolojilerinin

keşfedilebileceğini

yardımıyla

savunmaktadırlar

(Renvoise ve Morin, 2007: 11, Lee vd., 2007: 199, Dooley, 2012: 23).
Ancak yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen pek çok kanıt, satın
alma kararlarıyla ilişkili bilişsel süreçlerin çok faktörlü olduğunu ve tek
bir aktivasyon alanına indirgenemeyeceğini göstermektedir (Ariely ve
Berns, 2010: 286). Bu bağlamda işletmeler için nöropazarlama
araştırmalarının işlev ve amaçlarının çerçevesinin iyi çizilmesi
gerekmektedir.
Nörobilim ve nöroekonomi üzerine inşa edilmiş olan nöropazarlama,
tüketici davranışlarının derinlerinde olup biteni açıklamaya yardımcı
olmak üzere beyin fonksiyonları ve mekanizması hakkındaki klinik
bilgileri kullanır (Fugate, 2007: 385). Bu bağlamda nöropazarlama,
nörobilim, psikoloji, tıp, biyoloji, ekonomi gibi çalışma alanlarını
birleştirerek, yapısı itibariyle disiplinlerarası bir özellik taşımaktadır
(Hubert ve Kenning, 2008: 273, Javor vd., 2013: 2). Ancak Lee ve
arkadaşlarına (2007: 200) göre; nöropazarlama, bilimsel çalışma
alanlarının bir uzantısı olsa da sadece ticari ürünlerin satılması için
kullanılan ve nörobilim literatürüne dayanan ticari bir faaliyettir. Pazar
araştırması yapan şirketlerin ya da başta küresel markalar olmak üzere
çok sayıda işletmenin, tüketici davranışlarını anlayabilmek üzere
yaptıkları büyük yatırımların bir çıktısı olarak değerlendirilmektedir.
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Ariely ve Berns’e (2010: 284) göre; beyin görüntülemenin pazarlamada
kullanılmasının başlıca iki nedeni vardır. Bunların ilki, pazarlama
uzmanları tarafından beyin görüntüleme yöntemlerinin maliyet ve
fayda ilişkisinde klasik pazarlama araştırması yöntemlerine oranla daha
verimli olduğu inancıdır. Bu varsayım, tüketicilerin bir ürünü tercih
ederken söylemeye çekindikleri ya da bilmedikleri nedenlerin beyin
görüntüleme sayesinde ortaya çıkarılabileceğine dayanmaktadır. Bu tür
saklı kalan bilgiler, teorik olarak tüketicilerin satın alma davranışlarının
yönlendirilebileceği, dolayısıyla pazarlama maliyetlerinin düşeceğine
ilişkin savı oluşturmaktadır. Bugüne kadar, nöropazarlama için bu
yaklaşım, özellikle reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için
tasarım sonrası uygulamaya odaklanmıştır. Genel kullanım şekliyle, bir
reklam ya da reklam taslağının hedef kitleyi temsil eden gruba
gösterilmesi ve nöral aktivasyonlara bağlı olarak beynin tepkisinin, kan
oksijenlenme seviyesinin ölçümü gerçekleştirilmektedir. İkinci neden
ise henüz üretilmemiş bir ürüne ilişkin en objektif verilerin elde
edileceği düşüncesidir. Tüketicilerin beyin tepkilerinin görüntülenmesi
yoluyla fikir aşamasındaki bir ürüne ilişkin ön yargısız bilgiler elde
edilebileceği teorisi ortaya atılmıştır.
İnsan beyninin ve davranış nedenlerinin keşfedilme isteği eski çağlara
kadar uzanmaktadır. Eski Mısır’da beyin, insanın varoluş potansiyelinin bir parçası olarak kabul edilmiştir. Antik Yunan’da, beynin nasıl
çalıştığı anlaşılmaya başlanmış, duygu ve hislerin kalp tarafından
üretildiği düşünülmüştür. Rönesans döneminde ise az da olsa insan
beyni üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İki türde gerçekleşen bu
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çalışmaların ilki; beyin faaliyetlerini takip ederek davranışlardaki
değişimi izlemek, ikincisi, beyindeki belirli alanların uyarılması sonucu
ortaya çıkan tepkileri gözlemek olmuştur (Conejo vd., 2007: 72).
1920 yılında, Hans Berger tarafından gerçekleştirilen ilk EEG ölçümü,
beynin sadece küçük bir bölümünün değil, tüm sinir sistemini
keşfedilebileceğini ve bunun beyinden gelen elektrik sinyallerinin
kaydedilmesiyle yapılabileceğini gösterdi (Pradeep, 2010: 7). Bugün
ise beyin görüntüleme yöntem ve teknolojileri sayesinde beyin
aktivasyonlarını yüksek çözünürlüklü ve eşzamanlı olarak görüntüleyip, derinlemesine incelemek mümkündür. Daha önce de belirtildiği
üzere, beynin farklı bölgelerinde gerçekleşen aktivasyonların hangi
duygu ve davranışa karşılık geldiği, bunlara hangi türde uyaranların
neden olduğu ve kararların nasıl alındığına ilişkin bilgiler artık çok daha
net bir şekilde ortaya konabilmektedir (Reimann vd., 2011: 609,
Vargas-Hermandez ve Christiansen, 2017: 147).
Nörobilim alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak nöropazarlama
kavramının ortaya çıkışı ve gelişimi de paralellik göstermektedir.
Ancak kavramın tanımında olduğu gibi tarihsel başlangıcına ilişkin tam
bir uzlaşmadan söz edilememektedir. 1970’li yıllardan itibaren
başlayan çalışmalar, Rothschild ve Hyun tarafından 1988 yılında,
Rothschild ve arkadaşları tarafından 1990 yılında gerçekleştirilen
bellek ve duygusal etkiler için EEG ölçümleri pazarlama literatürüne
girmiş olsa da (Ambler vd., 2000: 19) beyin görüntülemenin pazarlama
alanında ilk kullanımı 1999 yılında Gery Zaltman tarafından FMRI
tekniğiyle gerçekleştirdiği araştırma olarak kabul edilmektedir.
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Ardından, 2002 yılında Atlanta’da bulunan reklam şirketi BrightHouse
tarafından FMRI kullanılarak gerçekleştirilen araştırmanın basın
duyurusunda nöropazarlama kavramı ilk defa terim olarak, yer almıştır.
Nöropazarlamaya ilişkin ilk bilimsel araştırma ise McClure ve
arkadaşlarının 2003 yılında Coca Cola ile Pepsi Cola tüketicileri
üzerinde yapılan FMRI çalışmasıdır (Sutherland, 2007: 1, Wilson vd.,
2008: 390, Fisher vd., 2010: 231, Pop ve Iora, 2012: 635, Morin, 2011:
132, Erdemir ve Yavuz, 2016: 18, Dragolea ve Cotirlea, 2011: 81 ).
McClure ve arkadaşlarının (2004: 385), FMRI teknolojisini kullanarak
yaptığı beyin görüntüleme deneyinde, tüketicilerin marka tercihlerine
ilişkin ilginç bulgular kaydedilmiştir. 67 katılımcıya uygulanan
çalışmada, katılımcılardan Coca Cola ve Pepsi Cola içeceklerini
denemeleri istenmiştir. Elde edilen bulgularda, Coca Cola markalı
içeceği içen tüketicilerin hipokampüs ve amigdala gibi beyinde
duyguların işlendiği alanlarda aktivasyonlar gerçekleşirken, Pepsi Cola
markalı içeceği içen tüketicilerde aynı alanlarda aktivasyonlar
görülmemiştir. Ayrıca tüketicilere aynı marka içeceklerin marka
isimleri söylenmeden denemeleri istendiğinde yine beyindeki duygu
alanlarının dışındaki bazı alanlarda aktivasyonlar meydana gelmiştir.
McClure
tüketicilerin

ve arkadaşlarının gerçekleştirdikleri bu araştırma,
markalara

verdikleri

tepkileri

kesin

olarak

ve

nörobiyolojik düzeyde ortaya koymaktadır.
McClure ve arkadaşlarının deneyi, tüketicilerin karar verme
sistemlerinin kodunun nörolojik olarak çözülebileceği konusunda
pazarlama dünyasını ikna edemese de varsayımlara dayanan potansiyel
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tehlikelerine ilişkin basında büyük yankı uyandırmıştır (Morin, 2011:
132). Nörobilim yöntemlerinin pazarlama amaçlı kullanılmasının,
tüketici tercihlerini yönlendirmede bir yol olabileceğine ilişkin yoğun
eleştiriler yapılmış, bunun da ötesinde nöropazarlama kavramının üstü
örtülmeye çalışılmıştır (Belden, 2011: 255, Morin, 2011: 132).
Bugün gelinen noktada nöropazarlama kavramı, pazarlama dünyasında
serbestçe ve yoğun bir şekilde konuşulmaya başlanmış, bilimsel
etkinliklerde “ana başlık” olarak işlenmeye devam etmektedir. Ayrıca
pek çok üniversitede nöropazarlama bölümleri kurulmuş ya da bu
alanda dersler verilmektedir. Son tahminlere göre nöropazarlama
alanında hizmet veren kuruluş sayısı 100’ün üzerindedir (Plessis, 2011:
3).
Pradeep’e (2010: 8-11) göre; nöropazarlamanın doğuşunda üç temel
unsur bulunmaktadır. Bunların ilki; EEG gibi beyin görüntüleme
yöntem ve tekniklerinin icadı ve gelişmesidir. Dijital teknolojiler ile
beyin görüntüleme yöntemleri ve beyin hakkında elde edilen bilgiler
bütünleştirilmiş, bu sayede bilim adamları, beynin iç işleyişini anlama
ve açıklayabilme ihtimali üzerine yoğunlaşmıştır. İkinci unsur ise
beynin nasıl işlediği ve temel yapısı hakkındaki bilgilerin ortaya
çıkışıdır. Beyin, iç içe geçmiş sinir ağlarının, duyguların ve duyulardan
gelen verilerin işlendiği, bölümleri olan oldukça karmaşık bir yapıdır.
Uzun yıllar pazarlama ve psikoloji dünyası için bir “kara kutu” olan
beyin, nörobilim yöntemleri ile aydınlatılabilmektedir (Dooley, 2012:
40). Nöropazarlamanın doğuşundaki üçüncü unsur; pazarlarda yaşanan
yoğun rekabet ve işletmelerin pazar araştırmalarında daha doğru,
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güvenilir ve daha bilinçli iş kararları verebilmek için uygulanabilir bilgi
sağlama ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç her zamankinden daha rekabetçi
işletmeler ve ekonomiler tarafından daha acil hale getirilmiştir. Bu
gelişmelere bağlı olarak pazarlama ve reklam uzmanları için hayati
öneme sahip olan tüketici davranışlarının ve satın alma kararları altında
yatan nedenlerinin gün yüzüne çıkarılması nöropazarlamanın doğuşuna
zemin hazırlamıştır.
İşletmelerin yüksek bütçeli harcamalar yaparak uyguladıkları, kişisel
beyana dayanan geleneksel araştırma yöntemleri ile tüketici karar ve
davranışlarını

anlamaları

mümkün

olmamıştır.

“Son

yıllarda

davranışsal iktisat, psikoloji, sinirbilim ve pazarlama alanında
gerçekleştirilen araştırmalar gerçek düşüncelere veya içgörülere
ulaşmanın yolunun duygulardan ve bilinçaltından geçtiğini ortaya
koymaktadır.” (Giray ve Girişken, 2013: 609)
Morin’e (2011: 133) göre; nörobilimin pazarlama amaçlı kullanımı on
yılı aşkın süredir çarpıcı bir şekilde büyüme göstermiştir. Buna bağlı
olarak nöropazarlama da hızlı bir şekilde ana akım haline gelmiştir.
Google'da “nöropazarlama” kelimesi 2002 yılında sadece birkaç
eşleşme sunarken, bugün çok sayıda arama sonucu çıkarmaktadır.
Ayrıca reklam ajansları ve reklamverenler, göz izleme, EEG veya
FMRI gibi nöropazarlama araçları kullanarak kampanyaların etkinliğini
ölçmeye önem verir hale gelmişlerdir. Dolayısıyla marka ya da ürünün
satışında kullanılacak mesajların objektif ve net biçimde tüketici
içgörüsüne dayandığından yeni bir pazarlama ve reklam dönemine
girildiği ifade edilebilmektedir.
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Akademik perspektiften bakıldığında ise nörobilimin, pazarlama ve
diğer sosyal bilimlerde, beyin görüntülemelerinden, tehlikeli psikolojik
ve sosyal süreçlere kadar çok sayıda çıkarımın gelişmesi için zemin
oluşturduğu görülmektedir. Bu da nöropazarlamanın etik boyutta
tartışmalara ve eleştirilere maruz kalmasına yol açmaktadır. Ancak
nörobilim, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin değerlendirilmesi adına
oldukça faydalı olduğunu kanıtlamıştır. Özellikle prestijli pazarlama
dergilerinde görülen nöropazarlamaya ilişkin artan ilgi, daha fazla
araştırmacının, çalışmalarında nörobilim yöntemlerinden faydalanmaları için teşvik edici olmaktadır. Bu olumlu etkilerin gelecekte daha da
güçlü hale gelmesi için, bazı önemli konulara dikkat çekilmesi
gerekmektedir. Bunlar (Lee vd., 2017: 887):
• Pazarlama

ve

reklam

uygulamalarının

ölçümünde

ve

değerlendirilmesinde farklı nörobilim yöntemlerinin avantajları
ve dezavantajlarının göz önünde bulundurulması, doğru yöntemin
en etkin şekilde kullanılması.
• Tüketici beyni ve biyolojisinin işleyişinin anlaşılması, bu
doğrultuda

doğru

pazarlama

veya

reklam

stratejilerinin

belirlenmesi.
• Nörobilimsel
yapılmadan

ölçümlerin
önce

bazı

sonuçlarına
kavramsal

ilişkin

çıkarımlar

problemlerin

kavuşturulması.
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çözüme

Lee ve arkadaşlarının dikkat çekmek istediği bu konuların net olarak
ortaya açıklanması, nöropazarlama kavramının pazarlama ve reklam
alanında etkisini artırmasının yanı sıra tam olarak anlaşılması için de
büyük önem taşımaktadır. Buradan hareketle ilk olarak nöropazarlama
ile ilgili kavramların açık bir şekilde ortaya konması gerekmektedir.
2.1.2. Nöropazarlamanın Temel Kavramları
Yukarıda da belirtildiği üzere nöropazarlamayı kavramsal boyutta daha
iyi anlamak, işleyiş sürecini ve reklam faaliyetlerindeki uygulama
alanlarını daha net biçimde ortaya koymak amacıyla beyin, duygu,
bilinç/bilinçdışı ve dikkat/algı kavramlarını açıklamak faydalı
olacaktır.
2.1.2.1. Beyin
Buraya kadar aktarılan bilgiler ışığında nöropazartlama kavramı,
nörobilim yöntemlerinin insan beyni üzerinde pazarlama amacıyla
kullanılması sonucu ortaya çıkan araştırmaların bütünü ya da pazarlama
ile nörobilimin evliliği olarak tanımlanabilmektedir (Çift ve Canan,
2017: 182). Bu bağlamda nöropazarlamanın temel çıkış noktalarından
biri tüketici beyninin karar alma ve davranışlardaki işlevini, beyin
görüntüleme yöntemleriyle ortaya çıkarmaktır.
Fiziksel yapısı itibariyle basit bileşenlerden oluşsa da beyin, insan
bedenine ait “evrendeki en karmaşık maddesel nesnedir.” (Canan,
2015: 19) “Spesifik işlevleri yerine getirmek üzerine uzmanlaşmış
modüllerden meydana gelmektedir.” (Yücel, 2016: 19). İnsan bedenine
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ait tüm duygu, düşünce ve denetimlerin beyinde gerçekleştiğini ifade
eden Gellatly ve Zarate’ye (2014: 15) paralel olarak Eagleman (2016:
7), düşüncelere bağlı fikirlerin, deneyimler sonunda oluşan hatıraların
tümünün bir nöral doku olan beyinden doğduğunu ve kişinin kimliğinin
beynin çapraşık elektrokimyasal ateşlenme örüntülerinde saklı
bulunduğunu belirtmektedir.
Çift ve Canan’a (2017: 8) göre beynin temel işlevi; insanların duyular
aracılığıyla gelen verileri içsel bir iletişim sistemi yardımıyla işleyerek
çevresindeki ve içdünyasındaki değişikliklere uyum sağlamasına imkan
tanımasıdır. Başka bir ifadeyle, “beynin birincil görevi; hayatta kalma
şansını artırmak için tüm bedenin çevreye göre optimal bir durumda
bulunmasını sağlamaktır.” (Carter,2013: 38) Buradan hareketle
insanların satın alma sürecinde verdikleri kararların çevrelerine ayak
uydurmak, bunun da ötesinde diğer insanlardan olabilmek için doğru
tüketim tercihlerini yapmalarını sağlamak üzere beyinin “kontrol
merkezi” olarak görev yaptığı ifade edilebilmektedir.
İnsan bedeninin fiziksel bir parçası olan beynin 1 mm 2’lik kortikal
yüzeyinde 90.000 – 100.000 arasında nöron bulunurken beyin
kabuğunun tamamının altında ortalama 20 milyar nöron yer almaktadır.
Beynin diğer bölümleri de düşünüldüğünde bu sayı 80 – 100 miyara
ulaşmakta, her bir nöron diğer nöronlarla özel elektriksel ağlarla
bağlantı kurmaktadır (Kenning, 2008: 472, Canan, 2015: 20-21, Conejo
vd., 2007: 72, Azevedo vd., 2009: 533). Bu ağlar, sinaps adı verilen,
nöronların birbirleri arasında sinir iletilerini aktardıkları alanlardır
(Carter, 2013: 69). Nöronlar, dendrit veya hücre gövdelerindeki akson
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terminalleri ve uçları arasındaki kavşaktaki (sinaps olarak bilinir)
mesajları ileterek elektrokimyasal olarak iletişim kurarlar (Wolfe,
2001: 16). “Yetişkin bir insan beyni ortalama 1,4 kg ağırlığındadır.
Beynin en belirgin unsurları, diğer bölümlerin çoğunu içeren sol ve sağ
yarım küreler ile omuriliğin başladığı arka kısımda bulunan ceviz
biçimli serebellumdur (beyincik)’tir. Yarım kürelerin yüzeyleri
büzülmüş ya da kıvrılmış kortikal dokudan meydana gelir. Kıvrımlar
kafa tası sınırları içindeki elverişli kortikal yüzey alanının artmasını
sağlar.” (Gellatly ve Zarate, 2014: 12)
Canan (2015: 117-118), “Değişen Beynim” isimli çalışmasında, beyin
araştırmalarına ilişkin kronolojik bilgi aktarmakta, Eski Mısır’dan
itibaren çok sayıda deneysel çalışmanın yapıldığını ifade etmektedir.
Ancak Canan, bugün beyine dair elde edilen bilgilerin çok büyük bir
bölümünün son yüzyılda ortaya çıktığını ve özellikle son 30 yılda
gelişen beyin görüntüleme tekniklerinin çok büyük katkısı olduğunu
belirtmektedir.
Tarih öncesi dönemlerden bu yana gizemiyle, tahmin edilen ve
keşfedilen işlevleriyle beyin, insan bedeninin fenomen organı olmuştur.
Geliştirilen görüntüleme teknikleri sayesinde anatomik yapısı büyük
ölçüde resmedilmekte, bilgilerin hangi bölümde işlendiği, ne tür
duyguların beynin hangi bölümünde aktivasyona neden olduğu ve
bunların hangi davranışları tetiklediği konusunda detaylı bilgiler
edinilmektedir. Nörobilimin yardımıyla beyin hakkında elde edilen
bilgilerin pazarlama ve reklam alanında uygulanabileceği fikri pek çok
reklamcının dikkatini çekmiş ve nörobilim özellikle de reklam alanında
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yeni bir çalışma kapısı açmıştır (Marci, 2008: 473). Marka, ürün ya da
bunların tanıtımında kullanılan uyarıcıların beynin hangi bölümünde
etki yarattığı, satın almaya yönelik karar verme merkezinin ve
duyguların karmaşık etki gücünün beynin hangi alanlarında aktive
olduğu gibi tüketici davranışlarının merak edilen konuları nörobilim
sayesinde geleneksel pazarlamadan farklı olarak net biçimde açıklığa
kavuşmaktadır (Braeutigam, 2017: 22).
Nörobilimin, pazarlama ve reklam araştırmalarındaki en önemli
faydası, şüphesiz ticari mesajlara karşı beynin hangi bölgelerinin ne
düzeyde aktive olduğu ve hangi davranışların ortaya çıktığının tespit
edilebilmesidir. Bu bağlamda beynin farklı bölümlerinden bahsedilebilmektedir. Paul MacLean’in 1978 yılında geliştirdiği üçlü beyin
teorisine göre; insanın evriminin farklı aşamalarında oluştuğu öne
sürülen beynin üç bölümü, anatomik ve kimyasal olarak birbirinden
ayrılsa da elektrokimyasal değişiklikler sonucunda birbirleriyle
etkileşmekte ve insan davranışları meydana gelmektedir (Yorgancılar,
2015: 53). “Her ne kadar beynin bu üç bölümü birbiriyle iletişim kursa
ve sürekli olarak birbirlerini etkilemeye çalışsa da her birinin özel bir
görevi vardır.” (Renvoise ve Morin, 2007: 17 - 18) bunlar:
• Eski beyin (Sürüngen beyin)
• Orta beyin (Limbik)
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• Yeni beyin (Neokorteks)

Resim 5: Üçlü Beyin Teorisi (Kaynak
https://www.slideshare.net/ErdemDagdemir/limbik-sistem-40731886)

Bu üçlü beyin teorisinde insan evriminin ilk dönemine denk gelen eski
beyin, yaşamı sürdürmek ve üremek gibi işlevleri yerine getirmektedir.
İlkel olarak kabul edilen eski beyin, öldürmek/saldırmak – yemekçiftleşmek- kaçmak amaçları için programlanmıştır (Batı, 2013: 99). Bu
bağlamda vücudun bir bütün olarak hayatta kalma çabasının görüldüğü
bölüm olan (Eyice Başev, 2017: 25) eski beyin, son derece benzersiz
rasyonel kararlar vermektedir (Burnham, 2005: 20). Beyindeki
sindirim, dolaşım, üreme, solunum ve gerilim yaratan şartlarla başa
çıkabilmek için savaşmayı ya da kaçmayı seçme merkezlerinin hepsi
eski beyinde bulunmaktadır (Yücel, 2016: 23).
Üçlü beyin teorisinde yer alan orta beyin ya da sıklıkla kullanılan diğer
adıyla limbik sistem, kişilik özelliklerinin, belleğin, bağlanma
ihtiyacının kaynağıdır. Ayrıca içsel ve dışsal yaşantılardan alınan
uyaranları birleştirme yeteneğine de sahiptir. Amigdala, hipokampüs ve
hipotalamus gibi tüketici davranışlarının altında yatan temel nedenlerin
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bulunduğu beyin bölümleri limbik sistemde yer almaktadır (Keleş ve
Çepni, 2006: 72).
Amigdala, deneyimlerin duygusal önem seviyesine göre sıralandığı
bölümüdür ve 10 dan fazla kişisel duygu merkezini barındırmaktadır
(Stidd vd., 2013: 843). Duygusal davranışların düzenlendiği alandır
(Daftary vd., 2012: 131). Hipokampüs ise uzun süreli belleğin oluşması
için hayati önem taşıyan yeni bilginin beyne girişi ve öğrenme ile
ilişkilidir (Tanrıdağ, 2016: 56). “Hipokampüsün temel işlevi; mekânsal
farkındalık, anıların oluşumu ve geri çağırmadır. Özellikle, hipokampüs
geçici bilgiyi ezberlenmesi için seçer ve uzun süreli bellek alanlarına
gönderir” (Carter, 2013: 65). Son olarak hipotalamus, vücudun iç
dengesinin düzenlendiği bölgedir, özellikle duyular ve motivasyon ile
yakından ilişkilidir. Duyular aracılığıyla gelen pek çok uyarandan
hangisine odaklanılacağını belirlemekte ve bunları korteksin ilgili
bölümüne iletmektedir (Yorgancılar, 2015: 64).
Limbik sistem, bilinç düzeyinde olmayıp, tüm dürtülerin ve ödül
sisteminin yer aldığı beyin bölgesidir. Ödül ile ilişkilendirilen tüm satın
alma davranışları, limbik sistemde değerlendirilmektedir (Erdemir ve
Yavuz, 2016: 40). Bu nedenle nörobilim yöntemleriyle limbik sistemin
görüntülenmesi ve hangi uyarıcıların bu bölümde aktivasyona neden
olduğunın belirlenmesi nöropazarlamanın önemli işlevlerinden biridir.
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Resim 6: Beyin Bölümleri (Kaynak https://www.quora.com/What-arethe-most-important-parts-of-the-human-brain)

Üçlü beyin teorisinin ortaya attığı son beyin bölümü, yeni beyin ya da
diğer ismiyle neokortekstir. Neokorteks, işlevleri farklı olan dört lobtan
(oksipital, frontal, temporal, parietal) meydana gelmektedir. Beynin
büyük bölümünü oluşturan neokorteks, duyular aracılığıyla gelen
verilerin işlendiği, ileri düzey zihinsel çaba gerektiren işlemlerin
yürütüldüğü bölümdür. Burada iç ve dış uyaranlar birleştirilerek anlam
kazanmakta ve geleceğe dair planlar yapılmaktadır (Keleş ve Çepni,
2006: 72-73).
Neokorteksin bölümlerinden ilki olan oksipital lob, beynin arkasında
yer alan, görme merkezinin bulunduğu ve görsel uyaranların işlendiği
bölümdür. Burada görme duyusu ile gelen veriler farklı yönleriyle
işlenmektedir (Wolfe, 2001: 32). Prefrontal korteks ise “göz hareket-
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leri, konuşma gibi özgül hareketlerin motor kontrolünü sağlayan ve
davranışla ilgili olan bölgedir. Belleğin yanı sıra dikkat gerektiren
davranışlarda da önemli rol oynayan bu korteksin, beynin hemen bütün
bölümleriyle yoğun ilişkisi vardır.” (Erberk Özen ve Rezaki, 2007: 263)
Neokorteksin diğer bir bölümü olan temporal lob, konuşma, anlama,
orta ve uzun dönem hafıza, dilin ve sözcüklerin oluşturulması, duygusal
açıdan dengenin sağlanması, içinde bulunulan duygusallığın yorumlanması, okunanların ve yeni bilgilerin yorumlanıp depolanmasından
sorumludur (Üngüren, 2015: 203). Son olarak parietal lob, duyular ile
objelerin algılanması ve bunlardan gelen verilerin bütünleştirildiği
neokorteks bölgesidir (Arbib, 2003: 70).

Resim 7: Beyin Korteksleri (Kaynak
https://www.researchgate.net/publication/309421571_Controlling_a_Servo_Motor_
Using_EEG_Signals_from_the_Primary_Motor_Cortex/figures?lo=1)
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2.1.2.2. Duygular
Çalışma kapsamında birçok kez belirtildiği üzere duygular, karar verme
ve satın alma tercihlerinde büyük bir rol oynamaktadır. Lehrer (2009:
17), “How We Decide” isimli çalışmasında; klasik felsefenin
kökenlerine ve insan doğasının geleneksel görüşüne aykırı olarak,
duyguların karar vermede hayati öneme sahip olduğunu ifade etmiştir.
Lehrer, Platon’un felsefesinin temelinde insanların mantıkları ve
güdüleri ile hayatta kalmak üzere kararlar verdiklerini belirtirken, ünlü
nörobilimci Antonio Damasio’nun hastaları üzerinde yaptığı gözlemler
ve deneyler sonucunda, insanların mantıktan çok duyguları ile karar
verdiklerini kanıtladığına dikkat çekmektedir.
Damasio (2006: 204), “Descartes’ Error” adıyla yayınladığı ve
nörobilim dünyasında çığır açan çalışmasında; insanların uçak
kazalarının, trafik kazalarından çok daha az olduğunu bilmelerine
rağmen, araba ile ulaşımı daha güvenli bulduklarını, bunun nedeni
olarak gerçekleşmiş uçak kazalarında çok az insanın hayatta kaldığını
ileri sürdükleri örneğini vererek, insanların rasyonel olarak değil
duyguları ve biyolojik güdüleriyle karar verdiklerini belirtmiştir. Kişi,
hayatının birçok yol ayrımında analitik aklıyla değil duygularıyla karar
vermektedir. Duygu ve sezgiler, ileri düzey zihin değerlendirmenin
sonuçlarıdır ve onlar sayesinde, sözsüz-bilinçdışı örüntülerden
beslenen, sınırları çok geniş karar mekanizmalarıdır (Canan, 2015:
115). Bu bağlamda, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin temel
amaçlarından birinin satın alma

kararlarının istenilen yönde

değiştirmek olduğu düşünüldüğünde, bu tür mesajların duyguları hedef
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alması gerekmektedir. Paralel olarak, Ambler ve Burne (1999: 30),
yaptıkları araştırmada reklam bilinirliği ve hatırlanabilirliğinin büyük
ölçüde duygulardan etkilendiği sonucuna varmışlardır.
Binet’e (2016: 43) göre duygular; bilinci oluşturan zihinsel süreçlerdir
ve bu durum evrensel düzeyde kabul görmüştür. Ancak Carter (2013:
124), duyguları bilinçli hisler gibi görünseler de insanı tehlikelerden
uzaklaştırarak ödüle yaklaştıran ve her zaman var olan içsel devinimler
olarak ifade etmektedir. Damasio (2010: 288) da, duyguları oluşturan
bileşenlerin zihinde zaten mevcut olduğunu ve yaşamdan bağımsız
meydana geldiklerini belirterek, sadece yaşam düzenine entegre
olduğunu ifade etmiştir. Başka bir deyişle, doğuştan getirilen duygular,
deneyimler ve yaşanmışlıklarla şekillenmektedir. Bu noktadan
hareketle duyguların kaynağı fiziksel etkiler değildir ve duyguların
öznellik derecesi değişmektedir (Utkutuğ, 2014: 70, Binet, 2016: 43).
Roseman’e (2013: 141) göre duygular, çeşitli tepki bileşenlerinden
oluşan sendromlardır. Bu bileşenler;
• Fenomenolojik (Düşünce ve hisler)
• Fizyolojik (Nöral, kimyasal ve kas tepkisi kalıpları)
• Anlamlı (Yüz, ses ve/veya beden değişiklikler,)
• Davranışsal (Eğilimler veya belirli eylemlerde bulunmaya hazır
olma)
• Duygusal (Deneyimler yaşattığı hisler) olarak sıralanabilmektedir.
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Ancak bu bileşenler rastgele değil birbirleriyle bağlantılı ve bir düzen
içerisinde bir araya gelerek duyguları meydana getirmektedir.
Lazarus (1991: 59), duyguların öfke, korku, umut, mutluluk, suçluluk,
utanç, üzüntü, iğrenme, gurur, merhamet, aşk gibi farklı kategori ve
boyutlara ayrıldığını belirterek, her bir duygunun zayıftan güçlüye
doğru ölçeklendirilebileceğini ifade etmiştir. Örneğin; duygulara ait
boyutsal yapı; yüz ve sesteki duygusal ifadeler, sözel veya görsel olarak
tasvir edilen sosyal sahneler ve duygu sözcüklerinin anlamlarındaki
benzerlikler/farklılıklar gibi tepki verileri kullanılarak oluşturulabilmektedir. Bolls ve arkadaşları (2001: 629) ise durumlara ilişkin
değerlendirme kararlarının arkasında “Değer, Uyarılma ve Baskınlık”
olmak üzere üç duygu tepki boyutunun olduğunu belirtmektedir.
• Değer boyutu: Duygunun pozitif veya negatif tepki derecesi
olarak açıklanabilmektedir.
• Uyarılma boyutu: Duygusal tepki ile kişideki uyarılma
derecesini ifade etmektedir. Duygusal uyarana karşı kişinin
verdiği tepkinin aşırı ya da az olmasını ifade etmektedir.
• Baskınlık boyutu: Kişilerin duygusal deneyim sırasında kontrolde
olduklarını hissetmelerinden, duygular tarafından kontrolde
olduklarını

hissetmelerine

kadar

baskınlık

seviyesinin

ölçümünün ifade etmektedir.
Bolls ve arkadaşları, duygu boyutlarına ilişkin yapılan araştırmaların
elde edilen bulgularında, baskınlık boyutuyla ilgili kesin verileri
olmadığından, genellikle değer ve uyarılma boyutlarının ele alındığını
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ifade etmişlerdir. Bu iki boyuta örnek olarak Damasio (2010: 291),
üzüntü gibi olumsuz bir duygunun, olumsuz gerçekler hakkındaki
fikirlerin hatırlanmasına yol açtığını, buna bağlı olarak zihinde
planlanan eylemin duygudan gelen sinyallerle uyumlu olduğunu ifade
etmektedir.
Smith ve Lazarus’a (1990: 610) göre; bir duyguyu kişinin kendisinden
ziyade, içinde bulunduğu durumun ifade ettiği anlamı tetiklemektedir.
Diğer bir deyişle duygular, görsel uyarıcılar gibi çeşitli uyaranlar
sayesinde tetiklendiğinde beyinde aktif hale gelmektedir (Damasio,
2010: 290, Bagozzi ve Lee, 2019: 22). Örneğin uyarıcılar, amigdala
veya frontal kortekste duyguları harekete geçirmekte, bunun soncunda
da endokrin bezleri ve subkortikal çekirdekler tarafından kimyasal
moleküller salgılanarak beyin ve vücuda dağıtılmaktadır. Yaşanan bir
korku durumunda norepinefrin ve kortizol gibi kimyasallar salgılanır,
akciğerler ekstra oksijen pompalar, salgılanan adrenalinle birlikte vücut
enerji ile yüklenir ve kişi ya olduğu yerde kalır ya da kaçma eylemi
gösterir (Foxman, 2007: 18).
Beyin görüntüleme tekniklerinin yardımıyla duyguların nörobiyolojik
süreçlerine ilişkin ayrıntılı verilere ulaşılabilmektedir. Duygular, limbik
sistemde, korteksin hemen altında bulunan yapılar kümesinde meydana
gelir. Limbik sistem ile kortikal alanlar arasındaki iki yönlü iletişim,
duyguların bilinçli olarak hissedilmesini ve bilincin duyguları
etkilemesini sağlar (Carter, 2013: 124).
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“Duygular karmaşıktır, büyük ölçüde evrimle uyuşan eylemlerin
otomatik programlarıdır. Eylemler, belirli fikirleri ve biliş modlarını
içeren bilişsel bir programla tamamlanır, ancak duygular dünyası,
bedenlerimizde, yüz ifadeleri ve duruşlardan iç organ ve iç ortamdaki
değişikliklere kadar büyük ölçüde gerçekleştirilen eylemlerden biridir.
(Damasio, 2010: 289) İnsanoğlu zaman içerisinde bilinçli duygular
sistemi geliştirmişse de, duyguları meydana getiren ilkel düzeydeki
otomatik tepkiler yok olmamıştır. Örneğin, bir korku uyaranı bilinçten
bağımsız olarak amigdalaya kaydedilir ve hipotalamus aracılığıyla
bilinç düzeyine çıkarılmak üzere kortekse iletilir ve bu da bedeni
savaşmaya, kaçmaya ya da taviz vermeye hazırlayan değişiklikleri
tetiklemektedir (Carter, 2013: 125).
Yorgancılar’a (2015: 45) göre nöropazarlama, duyguların etkisiyle
verilen satın alma davranışlarını derinlemesine incelemekte, beyin
görüntüleme teknikleriyle de tüketicilerde meydana gelen duygu
durumlarını ölçmektedir. Bu sayede gelecekte alınacak olası satın alma
kararlarını öncelik sırasına sokan duygulara ilişkin öngörülerde
bulunulabilmektedir (Eagleman, 2011: 200). “Beynimiz, duygusal
olarak bağlantı kurmadığı hiç bir şeyi kayıt altına

almaz.

Öğrenmemizin ve dünya ile iletişim kurmamızın temelinde duygular
yatar.” (Canan, 2015: 60). Bu nedenle markaların ya da ürünlerin, satın
alma kararlarında etkili olabilmek için tüketiciyle duygusal boyutta bir
bağ kurmaları gerekmektedir.
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Yukarıda

aktarılan

bilgiler

ışığında

nöropazarlamanın,

beyin

fonksiyonları ile duygular arasındaki ilişkiyi biyolojik süreçlere
dayandırdığını söylemek ve objektif bir şekilde ortaya çıkardığını ifade
etmek

mümkündür.

Duyguları

tetikleyen

uyarıcıların

sıklıkla

kullanıldığı reklam çalışmalarının öncesi ve sonrası (pre test, post test)
etkinlik ölçümlerinde, marka ya da ürüne dair kullanılan uyarıcıların
hangi duyguları ne düzeyde aktive ettiği ve beyin bölgelerinde meydana
gelen kimyasal tepkimelerin hangi davranışlara yol açabileceğine
ilişkin nöropazarlama araştırmaları derinlemesine inceleme ve tespit
imkanı sunmaktadır.
Reklam duygularımızı ne kadar fazla etkilerse marka ile ilgili ılımlı
hisler oluşturması ve marka bağlılığını geliştirmesi de o kadar kolay
olacaktır. Bu şartlı ilişkilendirmeler ve olumlu ilişkiler söz konusu
marka ile ilgili daha iyi hislere sahip olmamıza neden olur (Heath,
2013: 256).
2.1.2.3. Bilinç ve Bilinçdışı
Nöropazarlamanın dayanağı olan temel noktalardan bir diğeri,
davranışların bilinçdışı nedenlere bağlı olduğu düşüncesidir. Bu konuda
uzun zamandır çalışmalar yürüten akademisyen ve araştırmacılar,
insanların aldıkları kararların çok büyük bir bölümünü bilinçli olarak
değil, bilinçdışının etkisiyle aldıklarının kanıtları üzerine yoğunlaşmaktadırlar. Bu bağlamda yapılan araştırmalar sonucunda, insan
davranışlarının çok büyük bir bölümünün bilinçdışında ve fark
edilemeyecek kadar hızlı bir şekilde ortaya çıktığı kabul edilmektedir
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(Eagleman, 2011: 18, Zaltman, 2014: 91, Çift ve Canan, 2017: 178,
Rosen ve Simonson, 2015: 30).
Ariely’e (2010: 255) göre; insanlar nesnel, akılcı ve mantıklı
olduklarını

düşünmekte

ve

akılcı

kararlar

almanın

önemine

inanmaktadırlar. Ariely (2008: 239) “Predictably irrational” isimli
çalışmasında, klasik ekonomi kuramlarının aksine insanların satın
alırken ya da yatırım yaparken rasyonellikten uzak olduklarını
belirtmekte, bilinçdışı verilen kararların rastgele ve anlamsız
olmadığını, tüm insanların beyin örüntülerinden kaynaklanan standart
yanlışlar yaptığını ifade etmektedir. “Her ne kadar bilinç seviyesinde
kararlarımıza toplumda kabul edilebilecek, bizi akıllı gösterecek,
mantıklı kılıflar bulmaya çalışsak da bizi bu seçime yönelten esas etkeni
bulmayız. Çünkü; bu dürtüler karmaşık ve bilinçli davranışlarımızı
yöneten serebral korteks veya prefrontal kortekste değil erişimimizin
olmadığı limbik sistemde ortaya çıkar. Limbik sistemde ortaya çıkan
dürtülerimizin geldiği son bölge muhakeme, karar verme, strateji
belirleme ve planlama gibi işlevleri bulunan frontal korteksimizdir.
Dürtülerimiz irademizi oluşturan bu alana geldiğinde bir karar veririz.
Karar verme aşamasından önce orta beyinde başlayan ve bilinçli
erişimimizin olmadığı bu dürtüsel süreç aslında bizi içten içe
yönlendiren bir gücün olduğun göstermektedir.” (Erdemir ve Yavuz,
2016: 45)
Damasio (2006: 179), karar alırken bilinçdışı dürtülerin etkilerini
açıklamak üzere iki nörobiyolojik süreci örnek vermektedir. Bunlardan
ilki; kan şekeri düştüğünde hipotalamustaki sinir hücrelerinin daha
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önceden yönlendirilmiş fizyolojik bilgiyi tetikleyerek açlık giderme
eylemini başlatmasıdır. Ancak bu süreçte açlık hissetme noktasına
gelinceye kadar açık bir bilgi yoktur, seçenekler ile sonuçları net olarak
belirlenmemiştir ve bilinçli bir çıkarsama mekanizmasından söz
edilemez. İkinci olarak, düşen bir cisimden kaçarak kurtulma
durumunda, çeşitli eylem seçenekleri vardır ve bu seçenekler bilinçli
bilgi ya da bilinçli akıl yürütme değildir. Söz konusu bilgi, deneyimler
sonucunda elde edilmiş, düşen bir cismin insana zarar verebileceğine
ilişkin beyinde kodlanması ve kurtulmak için kaçma tepkisini
yaratmasıdır. Zaman içerisinde tepkiler dürtülerle eşleşerek, otomatik
olarak hızlı bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu örneklere paralel olarak
insan davranışlarının bilinçdışında ortaya çıktığına ilişkin Zaltman
(2014:

89-91)

aşağıdaki

örnekler

üzerinden

değerlendirme

yapmaktadır:
• “İfade edilen niyet ve asıl davranış arasındaki fark, genellikle
yüksek ve çoğu zaman negatiftir. Örneğin, bir mutfak eşyası ev
testine katılan tüketicilerin %60’ından fazlası, ürünü denedikten
sonra onu üç ay içinde “muhtemelen” veya “büyük olasılıkla”
satın alçaklarını söylemiştir. Aradan sekiz ay geçmiş, ancak bu
tüketicilerin sadece %12’si ifade ettikleri gibi mutfak eşyası
almıştır. İfade ettikleri niyetlerini yetine getirmeyenler üzerinde
yapılan

bir

anket,

tüketicilerin,

kendi

davranışlarını

açıklayamadığını ortaya çıkarmıştır.
• Reçetesiz satılan bir ilacın hem market hem de ulusal markasını
kullanan tüketiciler, iki markanın, fiyat haricinde tıpa tıp aynı
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olduğunu bilirler. Ancak semptomlar ağırlaştığı zaman, daha
pahalı olan markayı kullanmayı seçerler. Dahası, ilaç, bir çocuk
veya bir eş içinse, kişi hemen hemen her zaman ulusal markayı
tercih edecektir. Tüketici, bilinçaltında ulusal markanın daha
kaliteli olduğuna inanacak ve sevdiklerine bu kaliteyi sunmak
isteyecektir.
• Sadece 1 milisaniye için ortaya çıkan ve bilince ulaşmayan bir
uyarıcı,

tepkiyi

veren

kişinin

gelecekteki

davranışlarını

etkileyebilir. Örneğin Avrupalı bir imalatçı, bir aracın hızını ve
aracın direkt yolu üzerindeki bir nesnenin uzaklığını ölçen bir
sistemi test eder. Sistem, belli bir hız ve nesne uzaklığı
kombinasyonu hissettiğinde, aracın ön camında “fren yap”
mesajı belirir. Simule edilmiş sürüş testlerinde, bu sistem,
katılımcıların tepki verme zamanlarını artırır. Araştırma ve
geliştirme ekibi, uyaranın belireceği bir veya iki saniyelik farklı
mesaj sürelerini test eder. İlginç bir şekilde, mesaj bilinçaltına
gönderildiği zaman o kadar hızlıdır ki insanlar tepki verdiklerinin
bile farkında varmazlar ve en hızlı tepki verme zamanı
gerçekleşir.
• Bir reklamın samimiyetini yargıladıklarında, tüketiciler verilen
sinyallerin çoğunu bilinçaltından seçerler. Dahası, hem yaratıcı
ekipler, hem de tüketiciler, bu sinyaller için yapılan seçimin
farkında değillerdir. Örneğin, Pazarın Zihni çalışmasında, Maya
Bourdau ortaya çıkarmıştır ki, samimiyeti yargıladıklarında, hem
tüketiciler hem de yaratıcı ekipler bilinç altında neoteni
(bebeklere veya yavru hayvanlara olan aşırı ilgi) ile ilgili
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kriterleri kullanmıştır. Bize çocukluğu, masumluğu ve saflığı
hatırlatan büyük yuvarlak gözler ve geniş alınlar, neotenik
özellikler arasındadır. İnsanlar, bebek yüzlü biri tarafından
gönderilen mesajları daha samimi olarak algılarlar; çünkü
bebekleri masum ve dürüst olarak görürler. Ancak bu çalışmada
ne tüketiciler ne de yaratıcı ekip neoteninin gücünü bilinç
düzeyinde fark edebilmiştir.
Bilinçaltı zihin açısından bu örnekler, eğer fazla klişeleşmiş bir
tabir kullanmak gerekirse, sadece buz dağının en üst noktasıdır
ama yine de meydan okuyan sorular ortaya çıkarmaktadır. Şu
anda tüketicilerin hesaba dayalı bir rasyonaliteyle hareket
ettiğini düşünmeleri pazarlama yöneticilerinin tüketicilere olan
yaklaşımlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Ancak fiyat,
sergilenmiş ürün kalitesi ve hatta tüketicinin kendine güvenerek
ileri sürdüğü iddialar bile tüketicilerin nasıl hareket edeceğini
önceden kestiremez. Yöneticiler, geleneksel araştırma metotları
kullandıklarında, hesaba dayalı mantık fikrini aynı derecede
makul ama gözle görülür tipik anlayışlarla desteklemelidir.”
Nörobilim araştırmalarına göre insanların kararlarının %80’inden
fazlasını bilinçdışı nedenler etkilemektedir (Erdemir ve Yavuz, 2016:
45). Graves (2010: 30), insanların hayatlarındaki ev satın almak gibi
büyük kararlardan, çikolata tercihlerine kadar küçük seçimlerinde dahi
bilincin etkisinin çok az olduğunu belirtmektedir. Graves’e göre;
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• Geçerli olan ve referans verdiğimiz bilgilerin çoğu bilinçli olarak
işlenmemektedir.
• İnsanların bir “şeyin” fiyatının neden o fiyat ettiğine ilişkin
bilinçli bir erişimi yoktur.
• Köklü ve rutin davranışların bilinçdışı tarafından yürütülmesi
bilince göre daha olasıdır.
• İnsanlar, bilinçsiz bir şekilde yürütülen eylemler hakkında bilgi
sahibi olmak zorunda değildir.
• Bu bilginin yokluğu, ortaya çıkan gerçek davranışın mantıkla
açıklanmasını engellemektedir.
• Bilinçli akıl düşünmeye başladığında bilinçdışı aklın güdümüne
girer, bu noktada alışkanlıklar, duygular ve dürtüler davranışsal
çıktıları iyi bir şekilde belirleyebilir.
• Bilinçdışında alınan kararların bilinç düzeyinde tanımlanması ya
da açıklanması mümkün değildir. Sonuç olarak insanların
inandıkları ya da inanmak istedikleri “şeyler” nedeniyle alınan
kararların “ne/neler” tarafından etkilediğini tespit etmek
zorlaşmaktadır.
İnsan davranışları üzerine yapılan araştırmalarda, insanların belirli
hataları sistematik olarak yaptıkları farklı insanların benzer durumlarda
benzer hatalı davranışlarda bulundukları tespit edilmiştir. Buradan
hareketle, insanların kararlarını etkileyen çok sayıda nedenin farkına
varamadıkları ifade edilebilmektedir (Batı ve Erdem, 2015: 69).
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Bilinçdışı karar alma sürecini, bilgisayarlardaki dijital veri akışına
benzeten Çift ve Canan (2017:178-179), insan beynine duyu organları
aracılığıyla saniyede 11 milyon “bitlik” verinin girdiğini ve bunun
ancak 40 bitlik bölümünün bilinçli olarak farkına varıldığını
belirtmektedir. Dolayısıyla milyonlarca bitlik bilgi bilinçdışı sistemde
işlenmektedir. Carter’a (2013:118) göre; bu bilginin bilinç düzeyine
çıkması yaklaşık 400 milisaniyedir ve aynı sürede insan vücudu eyleme
hazırlanmaktadır. Carter, dışarıdan gelen bir görsel uyarıcının, beyinde
çeşitli nöral aktivasyonlara neden olduğunu, oksipital ve parietal
kortekslerin uyarıcıya bağlı olarak nesnenin şeklini, büyüklüğünü,
hareketini ve yörüngesini hesapladığını belirtmektedir. Böylece bilgi
birleştirilir ve eylem hazır hale getirilir. Bu eylem tecrübelere bağlı
olarak öğrenilmiştir. Temelde bilinçli olarak görüldüğü sanılan görsel
uyaranların beynin bilinçdışı tarafından algılandığı ve davranışların
buna göre belirlendiği gizli bir mekanizmadan bahsedilebilmektedir
(Çift ve Canan,2017: 17).
Zaltman (2014: 96) göre; bilinç düzeyindeki kavrayışlar, davranışların
%5’ni temsil ettiğinden, bilinçdışının etkisiyle daha etkili ve verimli
satın alma kararları verilmektedir. Bu bağlamda pazar araştırmacıları
anket gibi geleneksel araştırma yöntemleri ile bilinç düzeyindeki
bilgilere ulaşabilir ancak erişimin olmadığı bilinçdışına inmeleri pek
mümkün olmamaktadır. Bu noktadan hareketle Girişken (2015: 36),
satın alma davranışını etkileyen bilinçdışı

faktörlerin

ortaya

çıkarılmasının nöropazarlama yöntemleriyle olanak bulduğunu ve
bunun pazar araştırması şirketlerinin geleceğini etkileyeceğini
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belirtmektedir. Tüketicilerin rasyonel kararlar aldığına inanan hali
hazırda geniş bir kitle olsa da kimi reklamcılar ve marka yöneticileri
bilinçdışı süreçlerin satın alma davranışı üzerine etkisini kullanarak,
reklamda bilinçdışına seslenecek mesajları kurgulamayı tercih
etmektedirler.
Bilinçdışı mesaj; bilinçli algı düzeyinin hemen altında kayda alınan ve
yalnız bilinçaltı zihnin tespit edebileceği görme, işitme veya başka bir
duyuya seslenen mesajlar olarak tanımlanabilir (Lindstrom, 2008: 75).
Bu tür mesajlar yerine insanlar tarafından çok fazla dikkat
gösterilmeyen rasyonel içeriklerin kullanılması, reklam kadar mesajın
da hızlı biçimde yok olmasına neden olmaktadır. Ancak marka ile ilgili
hisleri oluşturan duygusal meta iletişim (bilinçdışına seslenme) oldukça
uzun süre zihinde kalmakta ve fark edilememektedir (Heath, 2013:
257).
Reklamcılığın bilinçdışı düzeyinde davranışları etkileyebileceği iki yol
bulunmaktadır. Bunlardan ilki bilinçdışı çağrışımsal bir durumdur. Bu
bir reklamın duygusal tepkiyi tetiklediğinde ve reklamın bilinçdışı
duygusal tepkileri markaya transfer etiğinde ortaya çıkmaktadır. İkinci
yol ise bilinçdışı ilişkilerin manipülasyonudur. Bu da reklamın
yaratıcılığının markaya ilişkin tüketici hislerinin bilinçdışı düzeyinde
etkilenmesiyle ortaya çıkmaktadır (Heath, 2012: 38).
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2.1.2.4. Dikkat ve Algı
Çalışma kapsamında ele alınan nöropazarlamanın diğer temel
kavramları ise dikkat ve algıdır. Daha önce farklı başlıklar altında
açıklanan dikkat ve algı, bilinçdışı karar alma süreçlerinin daha net
açıklanması amacıyla nöropazarlama bağlamında bu bölümde yeniden
ele alınmaktadır.
Modern nörobilim yöntemleri sayesinde dikkat ile ilgili beyinin hangi
bölümlerinde aktivasyonların gerçekleştiği ve dikkate ilişkin bilişsel
süreçler tespit edilebilmektedir (Yakob, 2015: 9). Daha önce de ifade
edildiği üzere dikkat, limbik sistemde bulunan talamus ve verileri
aktardığı neokorteks işbirliğinde gerçekleşmektedir (Keleş ve Çepni,
2006: 77). Dikkate ilişkin nörolojik süreci Carter (2013:180-181)
aşağıdaki gibi açıklamaktadır:
“Frontal lob dikkati hedefte tutar; aynı zamanda gözlerin
nesneler veya alanlar üzerinde gezinmesini sağlayan frontal göz
alanlarını kontrol eder. Parietal lobtaki alanalar mekânsal
“haritalar” barındırır ve dikkati ilişkili amaca uygun alana
yönlendirir. Kortikal katılım, frontal ve parietal loblar olmak
üzere, korteksin farklı alanları ve duyu organlarından girdi alır
ve dikkati göz alıcı olan herhangi bir uyarana yönlendirir.
Superior kollikulus beyinde göz hareketlerini yönlendiren ağın
bir parçasıdır. Retinadan kaynaklanan sinyaller, optik sinir
aracılığıyla bu alana ulaşır; bu alandaki aktivite anlamlı uyarana
yanıt olarak dikkatin yönlendirilmesine neden olur. Eğer beyin,
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yüksek bir ses veya başka bir potansiyel olarak anlamlı bir
uyaran gibi beklenmedik bir hareketi kaydederse – gözleri ani
hareketin olduğu yöne çevirme gibi- duyu organlarını ona doğru
yönlendirir. Bu, beynin alt kısımlarında otomatik olarak
gerçekleşir

ve

kendi

başına

uyaranın

bilinçli

olarak

algılanmasını gerektirmez. Yine de dikkat uyaranla meşgul olan
nöronlarda aktivite artışına neden olur. Örneğin o uyaran bir
insansa, kişinin bulunduğu mekandaki konumunu izleyen görsel
alanlarda, yüz tanıma alanında, amigdalada ve niyetlerle
ilgilenen temporal – parietal alanlarda ve bunlarla ne
yapılacağıyla ilgilenen suplementer motor alanda aktivasyon
artar. Eğer nöronlar belirli bir noktanın üstünde bir ateşlemeye
ulaşırsa, bilinç faaliyete geçer.”
Beynin nörobiyolojik işleyişini tüketici davranışları bağlamında
değerlendiren Haykır Hobikoğlu (2014: 43), limbik sistemin uyaranla
karşılaştığı ilk anın önemine dikkat çekmektedir. Uyaran ile beyin
arasındaki iletişimin başlangıcında limbik sistem, uyanık ve savunma
halinde olduğundan dikkat en üst seviyededir. Bu nedenle tüketicilerin
dikkatini marka ya da ürüne çekmek üzere mesaj vaadinin başta
verilmesi gerekmektedir. Bu sayede dikkatin en temel eylemi olan
“yönelme”

başlamaktadır.

Başka

bir

deyişle

daha

çok şey

algılayabilmek için bedeni çekici bir uyarana sahip nesneye ya da olaya
döndürmek dikkat ile başlamaktadır (Gellatly ve Zarate, 2007: 25).

139

Dikkat, odaklanılan hedef üzerinde iki şekilde oluşur. Bunlardan
birincisi hedef yönlü seçim, diğeri ise uyarıcı güdümlü yakalamadır
(Yantis, 1993’den Akt. Zimbardo ve Gerrig, 2016: 127). İki süreç
arasındaki ilişki düşünüldüğünde, uyarıcı güdümlü yakalamanın hedef
yönlü seçimlerden önce geldiği söylenebilmektedir. Hedef yönlü seçim,
bireyin hedeflerine ilişkin dikkatini yönlendirerek seçim yapmasıdır.
Örneğin, kırmızı bir araba alınması planlanırsa kırmızı arabalar dikkati
çeker. Uyarıcı güdümlü yakalama ise, uyarıcının özelliklerine bağlı
olarak ortaya çıkan dikkattir (Zimbardo ve Gerrig, 2016: 114-115).
Örneğin, beyaz kazaklı insanların arasında siyah kazaklı bir insanın
aniden belirdiğinde dikkatimizin ona çekilmesi.
Dikkat, duygusal uyaranlardan en önemlisinin seçilmesini, onun tam ve
keskin bir biçimde bilinç düzeyine çıkmasını sağlamaktadır (Carter,
2013: 180). Beynin bu duygusal uyaranlara verdiği tepkinin,
“reddetme, şüphecilik, fazla iyimserlik, gerçekçilik ve benimseme”
olmak üzere beş doğal aşaması bulunmaktadır (Haykır Hobikoğlu,
2014: 44). Reklamda kullanılan dikkat çekici uyarıcıların sözü edilen
duygusal tepki aşamalarından hedefleneni tetiklemesi, satın alma
kararlarının yönlendirilmesi açısından hayati önem taşımaktadır.
Reklam mesajlarında kullanılan dikkat çekici uyarıcılara ilişkin
benimseme tepkisi kadar “reddetme” tepkisi de kararlar verme
sürecinde etkileyici unsur olarak değerlendirilebilmektedir. Örneğin,
siyasi partilerin katıldığı genel seçimlerde, A partisinin, B partisine
yönelik ilettiği mesajlarda kullanılacak dikkat uyarıcıları, hedef kitlenin
B partisini reddetmesine neden olabilmektedir. Marka boyutunda ise
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reklamında kullanılan dikkat uyarıcıları, tüketicilerin markaya şüphe ile
yaklaşmasına neden olacak bir duygusal tepki vermesine yol
açabilmektedir. Bununla birlikte Heath (2012: 34), duygusal
uyarıcıların dışında dikkati etkileyen bazı faktörlerden söz etmektedir.
Bunlar:
• Reklama daha önce maruz kalma
• Reklama konu olan marka ya da ürünün kendisi ya da
kullanımının aktarılması.
• Reklamın beğenilmiş olması
Erdemir

ve

Yavuz’a

(2016:

54-55)

göre;

“nöropazarlama

araştırmalarında satın almaya giden yolun başında dikkat vardır.”
Ancak Heath (2012: 237), dikkatten önce reklamda kullanılan
yaratıcılığın ve duygusal içeriklerin anlık olarak bilinçdışı duygusal
tepkileri tetiklediğini belirtmektedir. Başka bir deyişle, reklamda
kullanılan bir marka maskotunun, hedef kitlesini bilinçdışında duygusal
olarak etkilemesi sonucu dikkati çektiği ifade edilebilmektedir. Bu
durumu destekler nitelikte, etiketler üzerinde yapılan görsel dikkate
yönelik bir deneysel çalışma örnek verilebilmektedir. Elde edilen
sonuçlara göre; katılımcılar, etiketlerin sunulduğu anda dikkat
göstermezken, 1020. milisaniyede dikkat süreci başlamaktadır. Ancak
araştırmacılar, 1000. milisaniyede katılımcılarda duygusal etkilerin
başladığını tespit etmişlerdir (Althaus ve Mareschal, 2014: 4, Barnhart
vd., 2018: 2).

141

Tüketici dikkatlerinin ölçümünün, nöropazarlama kapsamında ele
alınan ilk konularından biri olduğunu belirten Erdemir ve Yavuz (2016:
53), reklamlarda kullanılan insan yüzlerinin, hareketli nesnelerin, bakış
alanlarının en dikkat çekici unsurlar olduğunu ifade etmişleridir.
Nöropazarlamanın temel kavramlarından bir diğeri “algı” da, tüketici
beyninin satın alma karar sürecinde nasıl işlediğinin açıklaması ve
anlaşılması doğrultusunda büyük önem arz etmektedir. Butler’e (2008:
416) göre; nöropazarlamanın temel noktası; tüketici davranışlarının
daha

iyi

açıklanabilmesi

için algı çerçevelerinin birbirlerine

bağlantısını sağlamaktır. Başka bir deyişle, tüketicilerin markalara veya
ürünlere yönelik kişisel yorumlama kategorilerinin nörobiyolojik
temellerini ortaya çıkarmak, nöropazarlamanın ana işlevlerinden birini
oluşturmaktadır.
Çalışma kapsamında, hareket algısı ve derinlik algısı olmak üzere iki
tür algıdan söz etmek mümkündür. Hareket algısı, nesneler ile bakışlar
arasındaki karşılaştırmalar sonucu ortaya çıkan algılama türüdür.
Derinlik algısı ise, nesne ve kişi arasındaki uzaklık ile ilgili bilginin
doğrulanması ile oluşur (Zimbardo ve Gerrig, 2016: 118-119).
Tüketici tercihlerini etkileyebilmek için önce algıların yönlendirilmesinin gerektiğini belirten Girişken (2015: 37), algıların öznel olduğunu
ve bundan dolayı reklamlarda kullanılan uyarıcılara karşı tüketicilerin
gösterdikleri duygusal tepkilerin ve dikkat düzeyle-rinin farklı
olduğunu ifade etmektedir.
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Eagleman (2016: 40-41), beyni bir kar tanesine benzeterek, tüm
insanların beyinlerinin birbirinden farklı olduğunu ifade etmektedir. Bu
da nesnelerin insanlar tarafından farklı algılanmasına neden olmaktadır.
Fiziksel nesnelerin yorumlanma biçimleri, tamamen beynin geçirdiği
tarihsel süreç ve milyarlarca nöronun kendi arasındaki bağlantılarla
oluşmaktadır. Bir doğa manzarasına bakıldığında tecrübelere bağlı
olarak, görüntünün tamamı yerine sadece küçük ayrıntıların beyin
tarafından işleme alındığını belirten Carter (2013: 85), görsel uyarana
ilişkin algılamanın bilinçdışında başladığını vurgulayarak, renklerin ve
gölgelerin miktarlarından çok bilinçdışı

bağlamında işlenerek

algılamanın bilinç düzeyine çıktığını ifade etmektedir. Benzer şekilde
Heath (2012: 142-143) de algının, duyular aracılıyla aktarılan verilerin
işlenmesi sonucu anlık ve otomatik olarak ortaya çıkan bir süreç
olduğunu belirtmektedir.
Barden (2013: 35-36), beyinde iki ayrı satın alma karar sisteminin
çalıştığını belirterek bunlara ilişkin “otopilot” ve “pilot” benzetmesi
yapmaktadır. Bu benzetmesini açıklamak üzere verdiği bir örnekte
Barden, vücut kremi üzerine yapılan bir araştırma bulgularına göre;
aynı formüle sahip farklı ambalajlardaki kremlerin kalite ve performans
açısından farklı algılandığını ifade etmektedir. Bu noktada, beyindeki
otopilot devreye girmekte ve gelen uyarıcıları (krem ambalajının şekli,
rengi veya dokusu) detaylı bir şekilde analiz ederek genel ürün
deneyimi olarak algılanmasına neden olmaktadır. Diğer bir örnekte ise
Ariely (2008: 11-12), üniversite öğrencileri arasında yaptığı bir
araştırmada, farklı insan yüzlerinin fotoğraflarını çekmiş ve bu
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fotoğrafların orijinalleri ile üzerinde manipülasyon yapılmış olanları
katılımcılara

göstererek

hangi

yüzün

daha

çekici

olduğunu

söylemelerini istemiştir. Ancak Ariely, bunu sıradan A ve B
karşılaştırması yapmak yerine, A, -A ve B ile B, -B ve A şeklinde
kodladığı fotoğrafların karşılaştırması olarak gerçekleştirmiştir. A ve B
orijinal fotoğrafı temsil ederken –A ve –B fotoğraflardaki yüzlerde
küçük manipülasyonların yapıldığı fotoğrafları temsil etmektedir.
Araştırma bulgularına göre; A, -A ve B grubunda A seçeneğinin, B, -B
ve A grubunda B seçeneğinin katılımcılar tarafından tercih edildiğini
tespit etmiştir. Araştırma bulgularını analiz eden Ariely, insanların
algıları gereği karşılaştırma yaparak karar verdiklerini belirtmektedir.
Başka bir deyişle, algı sistemi seçim yaparken otomatik olarak önce
benzer uyaranları kıyaslar ve bu doğrultuda “güzel” olanla “çirkin” olan
arasında karar almaktadır. Çünkü, insan beyni alternatifleri en aza
indirerek gerilimden kaçınma eğilimi göstermektedir.
Pazarlama iletişimi faaliyetleri, tüketicilerin algılarını ve buna bağlı
olarak markaya ilişkin davranışlarını yönlendirme amacını taşımaktadır
(Mitchell, 2005: 47). Çünkü, marka ve ürün çeşitliliği nedeniyle kaos
ortamına dönen pazarlarda tüketicilerin karar vermeleri, gelen
uyarıcıların algı mekanizmasının süzgecinden geçirilerek en doğru
tercihin yapılması ya da yapılmaması olarak gerçekleşmektedir
(Girişken,

2015:

38).

Buradan

hareketle

tüketici

algılarının

yönetilmesinin, marka ve ürünlerin tüketiciler tarafından tercihini
kolaylaştırdığı ifade edilebilmektedir.
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Barden (2013: 40), pazarlamada algının önemine vurgu yaparak, marka
algısının

kolayca

açıklanamayacağını

ve

bunun

bilinçdışının

yönetiminde olduğunu belirtmektedir. Buna ek olarak Barden,
markaların algı üzerinde “çerçeveleme etkisi” olduğunu diğer bir
deyişle markaların algıları manipüle ederek karar vermede etkili
olduğunu ifade etmektedir. Barden’in (2013: 40), verdiği örnekte;
Volkswagen Sharan ve Ford Galaxy, aynı fabrikalarda üretilen aynı
otomobillerdir, ancak Volkswagen markasının algı üzerindeki
çerçeveleme etkisinden dolayı, tüketiciler daha fazla ödeme yapma
konusunda istekli davranabilmektedir.
2.2. Nöropazarlama ve Pazarlama İlişkisi
2.2.1. Nöropazarlama ve Geleneksel Pazarlama İlişkisi
Görüldüğü gibi nöropazarlamanın işletmeler açısından pazarlama,
reklam ve tüketici davranışları araştırmalarında önemli yenilikler ve
büyük avantajlar getirdiği söylenebilmektedir. Tüketici davranışlarının
biyolojisini, bu bağlamda düşünce ve eylemlerini anlamayı (Butler,
2008: 416) amaçlayan nöropazarlama, marka, ürün ya da diğer
pazarlama uygulamalarının etkinliğinin ölçümü ve gerek pazarlama
gerekse reklam stratejilerinin ya da tüketiciyi ikna etmeyi kolaylaştırıcı
içeriklerin hazırlanmasında önemli katkılar sağlamaktadır.
Nöropazarlama kavramı, tanımlarından da anlaşılacağı üzere, yeni bir
pazarlama stratejisi olmasından çok pazarlama araştırmalarına getirilen
yeni bir yaklaşım ve tüketici davranışlarını anlamaya yönelik daha
kesin, daha objektif veriler sunan, gelişmiş teknolojik alt yapıya sahip

145

bir araştırma yöntemi olarak ifade edilebilmektedir. Bu bağlamda
pazarlamanın alt dalı olan nöropazarlama, tüketicilerin reklam veya
diğer pazarlama uyaranlarına verdiği dikkati, marka ya da ürüne ilişkin
duygusal bağlılığını ve hatırlanmayı ölçmek üzere temel görevler
üstlenmektedir (Aytekin ve Kahraman, 2014: 50).
Pazarlamayla birlikte nörobilim, ekonomi ve psikoloji temelleri üzerine
inşa edilen nöropazarlamanın, bugünkü manada ortaya çıktığı ilk
günden bu yana özellikle reklam üretimi üzerine farklı yaklaşımlar
kazandırdığı görülmektedir. Bir reklam filminde yer alan sahnelerin
hangisi veya hangilerinin dikkat üzerinde etkide bulunduğu ya da marka
bağlılığının gelişmesine katkı sağladığı (Lee vd., 2007: 201), web
sayfaları gibi yeni medya araçlarındaki reklamların, metinlerin,
görüntülerin etkisinin ve bunların duygusal, bilişsel, dikkat durumları
üzerindeki etkilerinin ölçümü (Fugate, 2007: 389, Boz vd., 2017: 125),
ürün ambalajlarının estetik tasarımları, parlaklıkları, renkleri ve
şekilleri gibi göze çarpan özelliklerinin göz izleme yöntemi kullanılarak
satın alma kararlarını nasıl etkilediği (Stasi vd., 2018: 4, Reimann vd.,
2010: 432), logo ve amblemlerin reklam çalışmasında nerede
konumlandırılacağının belirlenmesinde (Girişken, 2015: 98), ürün
yerleştirme

uygulamalarında

tüketicilerin

dikkatini

çekecek

konumlandırmanın belirlenmesinde (Berger-Grabner ve Huber, 2016:
276), ürünlerin raflara dizilimlerinin belirlenmesinde (Arthmann ve Li,
2017: 6) ve daha pek çok tüketici davranışları araştırmalarında
nöropazarlama yöntemleri kullanılmaktadır. Ayrıca fiyat ve ürün
tercihi, reklam etkinliği, marka seçimi, marka sadakati ve marka bilgisi

146

NÖROMASKOT
NÖROPAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN MARKA MASKOTLARI

gibi pazarlama alanlarındaki araştırmaların artmasına paralel olarak
nöropazarlama

araştırmalarının

da

arttığı

görülmektedir

(Ruanguttamanun, 2014: 212).
Bayır

ve

arkadaşları

(2018:

260),

nöropazarlama

araştırma

yöntemlerinin kullanım alanlarını pazarlama karması üzerinden Tablo
2’deki gibi özetlemektedir.
Tablo 2: Nöropazarlama Araştırma Yöntemleri (Kaynak Bayır, Yücel, Yücel. 2018)
Tür
Online ve Radyo Reklamları

TV Reklamları
Tutundurma

Billboard Kampanyaları

Satış Noktası Reklamları
Sponsorluk
Yeni Ürünün Pazara Girişi
Ürün
Ürün Tasarımı ve Ambalajlama

Dağıtım

Ürün Dağıtımı (Sunumu)

Nöropazarlamanın Etkisi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radyo İstasyonu/Mecra Seçimi
Reklam Süresi
Reklam İçeriği
Ürün Seçimi
Renk Dağılımı ve Görseller
Sunucu
Müzik
İletilecek Mesaj
İlan Boyutu
Renk Dağılımı
Pazarlama Mesajı
Ünlü Kişi Seçimi
Yer Seçimi
Ürün Seçimi
Ünlü Kişi Seçimi
Ünlü Organizasyon Seçimi
Ürünün Tadı, Kokusu ve Rengi
Sağlık/Moda Trendleri
Yeni Hedef Grupların Tespiti
Logonun Yeri
Renk Dağılımı
Ambalajlama Malzemesi ve Boyutu
Seri Sınırlamaları
Rafın ve Ürünün Konumu
Özel Teklif Kampanyaları
Sunum Şekli
Koku, Müzik, Atmosfer
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Fiyat Sunumu
Fiyat

•
•
•
•

Fiyat ve Algılanan Kalite

•

Satın Alma Niyeti/İsteği

Fiyat Stratejisi (Küsürat v.b.)
Fiyat Kampanyası (İndirim v.b.)
Ödeme Seçenekleri (Kredi Kartı, Taksit
v.b.)

Tablo 2’ de aktarıldığı üzere, nöropazarlama araştırmalarının,
pazarlamanın hemen her alanında etkin biçimde kullanılabildiği
söylenebilmektedir. Hangi reklam içeriklerinin hangi mecralarda dikkat
çekçi ve satın almaya yönlendirici olduğu, tüketici ihtiyaçlarını hangi
özelliklere sahip ürünlerin karşılayacağı, mağazada/reyonda nasıl bir
ürün yerleştirmenin tüketici kararında etkili olacağı ve ne tür bir
fiyatlamanın tüketiciyi ikna edeceği nöropazarlama araştırmalarıyla
tespit edilebilmektedir.
Marka, ürün ya da bunların konu olduğu reklamlara ilişkin tüketici
davranışları nörobiyolojisini anlamaya

ve açıklamaya çalışan

nöropazarlamanın, pazarlamayla olan ilişkisini Lindstrom (2008: 2830), Çift ve Canan (2017: 185) ve Yücel (2016, 17-18) karşılaştırmalı
olarak ortaya koymaktadırlar. Buna göre; beyin görüntüleme ve
biyometrik ölçüm teknikleri sayesinde tüketici davranışlarının kesin ve
objektif ölçümlerinin yapılabilmesi nöropazarlamanın pazarlama
alanına getirdiği yeniliklerin başında gelmektedir. Geleneksel
pazarlama araştırmalarının tüketici beyanlarına dayanması, araştırmalar
esnasında satın alma kararlarının verildiği bilinçdışından çok bilişsel
işlevlerin faaliyette olması, bu tür araştırmalarda tüketicilerin
düşüncelerini etkileyen fiziksel ve psikolojik gibi etkenler, elde edilen
sonuçların geçerliliğinin yeniden sorgulanmasına neden olmaktadır.
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Çünkü tüketiciler kimi zaman kendilerine dahi söyleyemedikleri
düşünce ve duygularını karşılarındakilere özgürce aktaramamakta ya da
“ne” düşündüklerinin farkına varamamaktadırlar. Bununla birlikte
tüketiciler, odak grup gibi toplu gerçekleşen bir araştırma esnasında
kendilerini açık etmekten ve samimi yanıtlar vermekten kaçınmaktadırlar.

Bu

nedenle

nöropazarlama

yöntemleriyle

pazarlama

uyarıcılarına kaşı tüketici beyninde meydana gelen aktivasyonlar ve
bunların duygusal tepkimeleri ile davranış çıktıları objektif bir şekilde
belirlenebilmektedir.
Ural’a (2008: 425) göre, nöropazarlamanın amaçları ile geleneksel
pazarlama amaçları birbirinden farklı değildir. Pazarlamanın alt dalı
olması itibariyle, nöropazarlama da temelde tüketici davranışlarını
anlamaya çalışmaktadır. Ayrıca Ural, kullanılan yöntemler gereği
nöropazarlamanın, yalnızca ticari amaçlara hizmet etmeyip, akademik
çalışmalarda ve örgütsel iletişim bağlamında da önemli çıktılar
kazandırdığını belirtmektedir. Örneğin, işveren markası ve tercih
edilebilir

işverenler

yöntemlerinden

araştırmalarında

yararlanıldığı

dahi

görülmektedir

nöropazarlama

(Mediacat,

2015,

Haziran).
2.2.2. Nöropazarlama ve Reklam İlişkisi
2002 yılında Brighthouse isimli reklam ajansının, beyin görüntüleme
yöntemlerinden faydalanarak reklam araştırması gerçekleştirdiğini
duyurmasının ardından, tüm eleştirilere rağmen nöropazarlamanın,
reklam sektöründeki önemi hızla artmış ve artmaya devam etmektedir
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(Morin, 2011: 132). Bayır ve arkadaşlarına (2018: 267) göre; reklam,
pazarlama iletişimi faaliyetlerinde en çok kullanılan yöntem olması ve
kitlesel boyutta tüketicilere ulaşabilmesi nedeniyle nöropazarlamanın
en aktif çalışma alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Ancak
nöropazarlama

yöntemlerinin

reklam

araştırmalarında

sıklıkla

uygulanmasının bir başka önemli nedeni, reklamın tüketici duygularını
hedef almasıdır. Reklamlarda kullanılan müzikler, çekici kadın ve
erkek bedenleri, hızlı arabalar ve lüks evler, seksi kıyafetler, güzel
kokular, birlikteliğe, aşka vurgu yapan söz dizeleri gibi tüketicilerin
bilinçdışı zihinlerinde yatan duygulara seslenen uyarıcılar (Çift ve
Canan, 2017: 180) nöropazarlama yöntemleriyle kesin bir şekilde tespit
edilebilmektedir.
Ambler’e (2007: 1-2) göre; reklam, tüketici davranışları üzerinde anlık
ve uzun süreli etki yaratarak iki şekilde çalışmaktadır. Bu noktada
Kottier (2014: 7), nöropazarlamanın, reklamların tüketiciler üzerindeki
anlık etkilerini veya reklamın görüldüğü/izlendiği anda meydana gelen
duygusal tetiklenmeyi ölçmektedir.
Reklam etkinliğini artırma çalışmalarının başında, reklamda kullanılan
uyarıcıların tüketici beyninde nasıl işlendiği ve beynin hangi
bölgelerinde depolandığı sorularına verilecek yanıtlar gelmektedir
(Hubert ve Kenning, 2008: 282, Kenning ve Linzmajer, 2011: 117). Söz
konusu yanıtlar doğrultusunda uygun reklam stratejilerini ve reklam
uyarıcılarını belirlemek mümkün olmaktadır. Kottier (2014: 7),
nöropazarlama teknikleri sayesinde, hazırlanan reklamlar yaratıcı ya da
cezbedici olmasa da istenilen mesajların tüketicilere aktarılabileceğini
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ifade etmektedir. İngiltere, Avustralya ve A.B.D. gibi ülkelerde büyük
reklam ajansları, pazar araştırma şirketleri ve markalar, reklamlar
üzerinde nöropazarlama ölçümleri gerçekleştirerek, müziklerin,
görüntülerin, seslerin, çizgilerin, kokuların, metinlerin ilgili beyin
bölgeleriyle eşleştirilip, ne tür nöral aktivitelere neden olduğunu ve
hangi duygusal tepkimelere yol açtığını tespit etmekte ve yeni
hazırlanacak reklam kampanyalarında kendilerine yol haritası
çıkarmalarına yardımcı olmaktadır (Fugate, 2007: 387).
Kenning ve arkadaşlarının (2009’dan Akt. Kenning ve Linzmajer,
2011: 117-118), gerçekleştirdikleri araştırmada, çekici reklamlar ile
çekici olmayan ve katılımcıların tarafsız kaldığı reklamların nörolojik
ölçümleri yapılmıştır. Buna göre; katılımcıların çekici olarak
belirttikleri reklamlar izlendiğinde duyguların tetiklenmesiyle ilgili
alanlarda diğer reklamlara oranla daha yüksek aktivasyonlar meydana
gelmiştir. Bu bölgeler, karar vermenin gerçekleştiği prefrontal korteks
ve ödüllerin algılandığı merkez olan ventral striatum olarak
kaydedilmiştir. Buradan hareketle Kenning ve arkadaşları, çekici
reklamların, beyin ödül merkezi için uyarıcı nitelik taşıdığı sonucuna
varmışlardır. Ayrıca araştırma bulgularından elde edilen veriler
doğrultusunda çekici olan ve çekici olmayan reklamlar, katılımcıların
tarafsız kaldığı reklamlara oranla daha fazla hatırlanabilir reklamlar
olmuşlar, bu reklamlarda kullanılan yüz ifadelerinden olumlu olanların,
çekici olarak algılanan reklamlarda yer aldığı tespit edilmiştir.
Nöropazarlama ile reklama konu olan ürün ya da markanın, tüketiciler
tarafından

tercih

edilebilirliğini

artırmanın

mümkün

olduğu
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düşüncesine vurgu yapan Fırat ve Kömürcüoğlu (2016: 28), “Beyinde
bulunan soyut düşünme, akıl yürütme, planlama ve kişisel
değerlendirme işlevini yürüten frontal lobunda bulunan medyal
prefrontal korteksin aktif hale geldiğinde reklamlardaki belirli bir
görselin büyük oranda beğenildiğini göstermektedir.”
Ambler ve arkadaşları (2000: 19-24), geçmiş reklam araştırmalarının
ve etkiler hiyerarşisi modellerinin, reklamın bilişsel ve rasyonel olarak
tüketiciyi ikna ettiği görüşü üzerinde durduklarını ancak reklamın
duyguları tetikleyerek tüketicilerde davranış değişikliği meydana
getirdiğini ifade etmektedirler. Söz konusu araştırma ve modellere göre
reklam, genellikle rasyonel değerlendirmenin ardından duygusal
katılımla birlikte bir dizi aşamada zihinsel olarak işlenmektedir ve
bunun sonucunda rasyonel modeller tarafından reddedilen bir reklam,
etkili kabul edilmemektedir. Oysa beyin görüntüleme teknikleri,
reklamların beyinde duygusal aktivasyonlara neden olduğunu ortaya
koymakta ve reklam etki düzeylerinin belirlenmesi konusunda geleceğe
dair çıkarımların yapılmasına imkan tanımaktadır
Nöropazarlamanın, reklamla olan ilişkisine yönelik farklı bir pencere
açan Renvoise ve Morin (2007: 75-79) ile Fırat ve Kömürcüoğlu (2016:
29-30), reklamın dikkat çekiciliğinin, eski beyne bağlı olduğunu
belirtmektedirler. Onlara göre, reklamda kullanılacak bazı dikkat çekici
unsurlarla, eski beynin, reklama olan dikkat süresi artırılabilmektedir.
Söz konusu dikkat çekiciler;
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• Mini dramalar: Reklama konu olan ürün ya da markanın,
tüketiciye sağlayacağı faydaların hayatın içinden küçük kesitlerle
anlatılması,
• Kelime oyunları: Reklama dikkatleri çekecek yaratıcı ve
cezbedici bir dil kullanılması,
• Retorik sorular:: Küçük ipuçları ve kalıplaşmış sorularla, tüketici
beyinlerinin cevap üretmesinin sağlanması,
• Donanım: Ürün ya da marka vaadinin, tüketici ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik çözümlerin nesnelerle sembolize edilmesi,
• Hikayeler: Ürün ve markalar ile tüketiciler arasında bağlantılar
kuracak hikayelerin sunumu olarak ifade edilmektedir.
Sıralanan bu dikkat çekiciler arasında “donanım” ile reklamda
kullanılan marka maskotları arasında yakın bir ilişki kurulabilmektedir.
Nöropazarlama bağlamında donanım ile maskot kavramları arasındaki
bağı somatik imleç ile açıklamak mümkün olabilmektedir.
2.2.3. Nöropazarlama ve Bir Somatik İmleç Olarak Marka
Maskotları
Çalışmanın birinci bölümünde yer alan marka çağrışımları başlığında
ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, işletmeler, pazarlama ve reklam
uygulamaları aracılığıyla ürün veya markalara ilişkin tüketici zihninde
çeşitli çağrışım unsurları yaratmaktadırlar. Bunlar; bazen bir logo, renk,
ses, müzik, sembol, işaret ya da mimari tasarım olabilirken bazen de
hayvanlar veya nesnelerden oluşan maskotlar olarak tüketicilere
iletilmektedir. Nöropazarlama bağlamında bu çağrışım unsurlarını birer
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somatik imleç olarak değerlendiren Lindstrom (2014: 132), pazarlama
ve reklam uzmanları tarafından bilinçli olarak oluşturulduklarını
belirterek, marka boyutunda maskotların birer somatik imleç olduğunu
ifade etmektedir. Lindstrom, farklı araba lastiği markalarının olmasına
rağmen, tüketicilerin özellikle Michelin marka lastikleri tercih
etmelerindeki

nedenin,

lastiğin

teknik

özelliklerinden

ziyade

reklamlarda kullanılan sevimli, sempatik hatta korumacı görünen
Michelin Man isimli maskotundan kaynaklandığını söylemektedir.
Michelin Man isimli maskot, tüm pazarlama ve reklam faaliyetlerinde
olumlu öğelerle sunularak, tüketicilerin zihninde markaya ait kısa
yollar oluşturarak beynin karar verme sürecini kolaylaştırmakta ve
hızlandırmaktadır. Bechara ve Damasio’ya (2005: 339) göre; iki marka
arasında tercih yapılacağı zaman, markaların artıları ve eksileri
doğrultusunda sayısız mantıksal kıyaslama yapmak mümkünken ve
zaman kaybı yaşanırken, somatik imleçler sayesinde bu seçim
hızlanmaktadır.
Somatik imleç hipotezini ortaya atan Damasio (2006, 190), somatik
imleci; dikkatin bir eylem veya duruma karşı toplanmasını sağlayan ve
gelecekte doğabilecek sonuçlara ilişkin beyne otomatik sinyaller
gönderen bağlamlar olarak tanımlamaktadır. Başka bir deyişle, “duygu
ve hisler, öğrenme yoluyla belirli senaryoların gelecekteki tahmini
sonuçlarına bağlanmışlardır.” Beyin, olumsuz bir somatik imleç
karşısında olumsuz sonuçlar, olumlu bir somatik imleç karşısında
olumlu sonuçlar meydana geleceğini tahmin etmektedir. Bunu
yaparken de deneyimlerinden ve öğrendiklerinden referans almaktadır.

154

NÖROMASKOT
NÖROPAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN MARKA MASKOTLARI

Somatik imleç hipotezi, Damasio (Bechara vd., 2005: 160) tarafından
ventromedial prefrontal korteks hasarları gibi belirli türlerdeki
prefrontal korteks hasarlarına sahip olan hastalar ile prefrontal
kortekslerinde hasar bulunmayan kişilerin karar verme süreçlerini
karşılaştırmak üzere geliştirildiği söylenebilmektedir. Damasio’ya
(1996: 1414) göre; ventromedial bölge, belirli bir durumu oluşturan
gerçekler ile daha önce bireyin koşullu deneyimlerinde eşleştirilen
duygu arasındaki bağlantıyı kurmaktadır. Bağlar, gerçeklerin ya da
duygusal durumun açık bir şekilde temsil edilmedikleri, ancak uygun
bir kortikal ya da subkortikal yapılar üzerinde hareket ederek bir
duyguyu yeniden harekete geçirme eğilimi göstermektedirler. Damasio
(2006: 190), somatik imleçlerin, sosyal hayat içerisinde kurulan ilişkiler
ve edinilen deneyimlerle öğrenilen uyaranların, duygusal tepkiler
arasındaki bağlamların beynin belirli bölgelerinde doğduğunu
belirtmektedir.
Karar verme durumlarında beyin ve vücudun farklı bölgelerinde
meydana gelen homeostatik değişiklikler, karar verirken, perifere veya
periferin merkezinden kaynaklanan temel bir önyargı sinyali (somatik
bir belirteç) ve seçime ilişkin duygusal yanıtı oluşturmaktadır.
Seçeneklere verilecek her yanıt için iç organlar, iskelet, düz kaslar ve
duygular dahil olmak üzere somatik bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu
somatik imleçler, temsil edilenin değerinin bir göstergesi, aynı zamanda
sürekli çalışan bellek ve dikkat için bir destek sinyali olarak hizmet
etmektedir. Özellikle karmaşık ve belirsiz durumlarda bu imleçler,
sorunun çözümü için yanıtları duygusal sinyallerle işaretleyerek
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ulaşılabilir hale getirmektedir (Dunn vd., 2006: 241). Kısaca, beyin
belirsizlikten kaçmak ve karmaşıklığı önlemek amacıyla, belirli
durumlara belirli duygusal tepkileri bağlayacak işaretler yaratmaktadır.
Somatik imleçler, sezgisel duyguları yansıtarak kişileri riskli
tercihlerden kurtarmaktadır (Tunyiova ve Sarmany-Schuller, 2016: 32).
Bechara ve arkadaşları (2005: 160), cilt iletkenlik tepkilerinin (Skin
Conduct Response - SCR) somatik imleçlerin en iyi göstergesi
olduğunu belirtmektedirler. Çünkü, beyinlerinde herhangi bir hasar
oluşmayan kişiler, riskli bir durumu bilmeden sadece düşündükleri
anlarda dahi SCR yanıtları üretmektedirler. Bu da somatik imleçlerin
bilinç düzeyinden ziyade bilinçdışında oluştuğunu ve otomatik olarak
durumlara karşı duyguları harekete geçirdiğini göstermektedir
(Damasio, 1996, 1415, Bechara ve Damasio, 2005: 340, Damasio,
2006: 190, TenHouten, 2016: 90, Biernacki vd., 2018: 226).
Somatik imleç hipotezi araştırmacılarına göre duygular, otonom sinir
sistemindeki somutlaşmış değişikliklerin temsilini oluşturmaktadır.
Somatik imleçler, bu tür değişiklikleri etiketleyen veya kategorize eden
beyin bağlamlarıyken, aynı zamanda, onları tetikleyen, dünyadaki
nesnelerin veya olayların tahmini sonuçlarıyla ilişkilendirilmektedir.
Bu tür çağrışımlarla geleceğe yönelik belirli tahminler duygusal bir
önem kazanmaktadır (Bartol ve Linguist, 2015: 82). Somatik imleç,
kişinin, gökyüzündeki siyah bulutları gördükten sonra otomatik olarak
elinin şemsiyeye gitmesindeki gibi farklı iki öğenin aralarındaki
bağlantıyı temsil etmektedir. Benzer şekilde, tüketicinin raf önüne
geldiğinde, olumlu deneyimler yaşadığı bir markaya ait maskota
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(somatik imleç) dikkat vermesi ve otomatik olarak ilk o marka ya da
ürünü tercih edebilmesidir. Tanrıdağ (2016: 38-39), somatik imleçlerin
otomatik olarak beyinde duyguları tetiklediğini aşağıdaki gibi
açıklamaktadır:
“Otonom sinir sistemi kalp kası, düz kaslar ve salgı bezleri dahil
neredeyse vücutta her organla ilgili alıcı ve verici kısımları olan
bir sistemdir. Bilinçdışı çalışan otonom sinir sisteminin verici
kısmı, etkileri çoğu kez birbirine zıt iki sistem olan sempatik ve
parasempatik sinir sisteminden oluşur. Sempatik ve parasempatik
sinir sistemleri birbirlerini tamamlayacak şekilde bir denge
içinde çalışarak organizmasının iç ve dış ortamdaki değişikliklere
adapte olmasını sağlayan organ işlevlerini yerine getirirler. Bu
sinir sisteminin ayrıca terleme, nabız, kan basıncı ve vücut ısısı
gibi somatik işlevlerle ilişkili olduğu da öteden beri bilinmektedir.
Somatik belirteç hipoteziyle yeni olarak gelen konu bu sinir
sisteminin çalışmasının beynin çalışması ve kararlarımız için
adeta bir radar gibi görev görmesidir. Otonom sinir sisteminin
varlığının öğrenilmesiyle somatik belirteç hipotezinin ileri
sürülmesi arasındaki süre neden çok uzundur? Bu sorunun yanıtı
nörobilimin gelişme mantığının içinde gizlidir. Son 20-25 yıl
öncesine kadar geçerli olan beyin hipotezi içinde duygulara ve
duyguların vücudumuz ve beynimizle ilişkisine adeta yer yoktu.
Geçerli olan beyin hipotezi, rasyonel zeka ve mantık üzerinde
yapılanmış yapay zeka benzeri bir hipotezdi. Bu hipoteze göre
beyin daha önceden kendi içine depoladığı bilgi ve deneyim
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çerçevesinde kararlar veriyordu ve bu kararlar ne kadar
matematiksel ise ne kadar mantığa uygunsa o kadar doğruydu.
Bu karar sürecinin zeka paradigması da IQ idi. Oysa son 20-25
yıl içinde gösterildi ki beyindeki karar süreçleri gövdesel
belirteçlerin ve bunlar yoluyla hareketlenen ya da donuklaşan
duyguların etkisi altındadır. Bir olayla karşılaşıldığında gövdesel
belirteçler yoluyla nabız, deri ısısı, terleme gibi değişiklikler
beyinde verilecek kararın türünü ve hızını belirlerler. Duygusal
zeka ve empati kurma yeteneği bu tür etkilerin altında şekillenir.”
Damasio (2006: 194), somatik imleçlerin yaratılabilmesi için prefrontal
korteksin önemine dikkat çekerek, beynin bu bölgesinin, düşünceleri
oluşturan imgelerin kaynağı olduğunu ve diğer beyin bölgelerinden
gelen somatik duyusal sinyallerin de bu bölümde toplandığını
belirtmektedir. Damasio, prefrontal kortekslerde bulunan kesişme
alanlarının, bireyin deneyimlerine bağlı olarak kategorize edilmiş
durumlar için oluşturulmuş temsillerin deposu olduğunu ifade
etmektedir.
Tüketiciler çocukluk yaşlarından itibaren sayısız markaya ilişkin az ya
da çok bilgiye sahip olmakta ve beyinlerinin prefrontal korteks
bölgelerinde edindikleri marka bilgilerini arşivleyerek bunlara ilişkin
somatik

imleçler

geliştirmektedirler.

Söz

konusu

duygusal

işaretleyicilerin bazıları yüksek duygu seviyesine sahipken, bazıları
düşük duygu seviyesinde kalmaktadır. Buradan hareketle, deneyimlere
bağlı olarak markalara yönelik ortaya çıkan somatik imleçler,
tüketicilerin gelecek satın alma kararlarını etkilemektedir (Heath, 2013:
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214). Örneğin, Almanya menşeli teknoloji ve otomobil markalarının
kaliteli, dayanıklı ve teknolojileri yüksek ürünler ürettiğine ilişkin
edinilen bilgiler ya da deneyimler birer somatik imleç temsili
oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla tüketicinin, Almanya ve Fransa menşeli
teknoloji markaları arasında seçim yapması gerektiğinde otomatik
olarak Almanya markalarını tercih etmeleri beklenmektedir.
Zaltman (2014: 267), tüketicilerin yeni satın alma kararlarını verirken,
tecrübelerine göre değerlendirme yaptıklarını belirterek, beynin
edinilmiş bilgileri otomatik olarak kullandığını ve yeni durumu
algılamaya hazır olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda pazarlama
ve reklam faaliyetleri sayesinde tüketiciler, beyinlerinde yarattıkları
somatik imleçlerin duyguları tetiklemesiyle yeni ürün veya marka satın
alma kararını daha hızlı ve daha az riske girerek vermektedirler.
“Somatik imleçler tipik olarak iki uzlaşmaz öğe arasındaki bir çağrışım
olduğu için yaşantımız boyunca oluşturduğumuz diğer çağrışımlara
kıyasla çok daha güçlü anımsanır ve kalıcıdırlar. Bu nedenledir ki,
reklamcılar dikkatimizi çekmeye çalışırken, birbirinden tamamen farklı
iki şey arasında şaşırtıcı, hatta şok edici bağdaştırmalar yaratmayı
amaçlarlar.” (Lindstrom, 2014: 133).
Pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanılan marka maskotları, birer
somatik imleç olarak, marka ya da ürünlerle doğrudan benzeşmese de
tüketicilerin beyinlerinde çoğunlukla bir temsil yaratabilmektedirler.
“Somatik

imleçler

geçmişin

ödül

ve

ceza

deneyimlerinde

temellendiğinden” marka maskotları ile tüketiciye sunulacak ödüller
arasında olumlu bir temsil yaratılabilirse, maskotların satın alma
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kararında olumlu etki yaratacağı söylenebilmektedir. Nöropazarlama
ise somatik imleç ve bilinçdışı duygular arasındaki eşlemeyi gün
yüzüne çıkarmada önemli katkılar sağlamaktadır (Tüzel, 2010: 173).
2.3. Nöropazarlama Araştırmalarında Kullanılan Yöntem ve
Teknikler
Pazarlamanın temel işlevlerinden olan tüketici davranışlarını anlamak
ve bu doğrultuda yeni pazarlama faaliyetleri geliştirmek, markaların
sürdürülebilir değerinin artırılması yolunda hayati gerekliliklerden bir
tanesi olarak görülmektedir. Geçmişten bugüne tüketicileri anlamak,
istek ve ihtiyaçları belirlemek, markaların kendilerini anlatabilmelerini
sağlamak amacıyla çeşitli yöntemlerle sayısız pazarlama araştırması
gerçekleşmiş ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda farklı stratejiler
denenmiş olmasına rağmen daha önce de belirtildiği üzere, geleneksel
pazarlama araştırma yöntemleri, tüketici beyanına dayandığından
derine inememiş, karar verme ve tercihlerin “gerçek” nedenlerinin
yattığı bilinçdışı ve duyguları keşfetmekte yetersiz kaldıkları
söylenebilmektedir. Dolayısıyla nöropazarlama araştırmaları, beynin
tercihlerine yönelik gizli bilgileri olduğunu ve beyin aktiviteleri ile
davranışlar

arasındaki

ilişkinin

kurulabileceği

varsayımına

dayanmaktadır (Ariely ve Berns 2010: 284). Bu noktada, beyin
aktivitesini

ölçmeye

yarayan

bilişsel

sinirbilimden

alınan

metodolojileri kullanarak pazarlama araştırmalarına atıfta bulunmak
için “nöropazarlama” terimini kullanılması önem arz etmektedir (Lee
vd., 2017: 879).
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Şekil 3: Nöropazarlama Araştırması Kavramsal Şeması (Kaynak Lee, Brandes,
Chamberlain, Senior. 2017)

Agarwal ve Dutta’ya (2015: 458) göre; “nöropazarlama ve tüketici
nörobilimi yöntemleri, anket ve görüşmeleri temel alan geleneksel
araştırma yöntemlerinden daha iyi bir gerçeklik ortaya koymaktadır.”
Dooley (2012: 43), nöropazarlama tekniklerinin doğru kullanıldığında
daha iyi reklamlar hazırlanabileceğini, daha iyi ürünler üretilip, daha
mutlu müşteriler yaratılabileceğini ifade etmektedir. Ben-Nasr (2014:
257) da nöropazarlamanın, nörogörüntüleme tekniklerini kullanarak
bilişsel ve duyuşsal süreçleri açıklamaya çalıştığını ve bu teknikler ile
doğru tüketicilerin zihnine girilebileceğini ifade etmektedir. Bu
bağlamda pazarlama ve reklam araştırmalarında kullanılan yöntem ve
teknikleri açıklamakta fayda görülmektedir.
Nöropazarlama yöntem ve teknikleri farklı kaynaklarda değişik
başlıklar altında toplanmaktadır. İlk sınıflandırmada; “nörometrik,
biyometrik, ve psikometrik” ölçüm yöntemleri (Stipp, 2015: 121,
Ustaahmetoğlu, 2015: 159, Yücel, 2016: 25) ayrımı yapılırken, ikinci
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sırada, “psikofizyolojik yöntemler” başlığı altında; “merkezi sinir
sistemi, otonom sinir sistemi ve somatik sinir sistemi” ölçüm yöntemleri
olarak bir gruplandırma yer almaktadır (Wang ve Minor, 2008: 199).
Ancak nörogörüntüleme yöntem ve teknikleri başlığı altında; EEG,
PET, MEG, fMRI gibi nöropazarlama araştırmaları yöntem ve
tekniklerinden söz edilebilmektedir (Lee vd., 2017: 13, Zara ve Tuta,
2013: 96, Das, 2017: 3, Agarwal ve Dutta, 2015: 459, Calvert ve
Brammer, 2012: 39).
Nöropazarlama araştırmalarına yönelik aşağıda yer alan Tablo 3,
yukarıdaki kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır.
Tablo 3: Nöropazarlama Araştırma Yöntem ve Teknikleri Sınıflandırması
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Stewart ve Furse'e (1982: 2) göre; pazarlama araştırmacıları,
psikofizyolojik ölçüm yöntemleri sayesinde tüketicilerin uyarıcılara
karşı gösterdikleri otomatik tepkileri kolay, yansız ve hassas bir şekilde
ölçebilmektedirler. Çünkü bu tür araştırmaların gönüllü katılımcıları,
herhangi bir araştırmacı ya da uzmanın kontrolü altında olmadığından,
ürüne ya da reklama karşı verdikleri gerçek otomatik tepkileri
gizleyememektedirler. Stewart ve Furse, gözbebeği genişlemesi, göz
hareketi, deri iletkenliği ve cilt direnci (GSR), kalp hızı, solunum oranı,
cilt sıcaklığı, beyin dalgası aktivitesi (EEC) ve ses aralığı analizi gibi
çeşitli

psikofizyolojik

yöntemlerin

pazarlama

araştırmalarında

kullanıldığını belirtmektedir. Buradan hareketle bu çalışma kapsamında
nöropazarlama araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler,
“psikofizyolojik ölçüm yöntemleri” başlığı altında ele alınmaktadır.

163

Nöropazarlama
Teknikleri

Beyindeki Metobolik
Aktivitenin
Kaydedilmesi

Beyindeki Elektrik
Aktivitelerinin
Kaydedilmesi

Kaydedilemeyen
Beyin Aktivitesi

Örtük
Çağrışım

Transcranial
magnetic

Elektroensefalografi

Psikolojik
Tepki
Ölçümü

Şekil 4: Nöropazarlama araştırma teknikleri (Kaynak Bercea. 2012)

Wang ve Minor (2008: 210-214), psikofizyolojik araştırma çerçevesi
modelinin,

çeşitli psikolojik uyarıcıların neden olduğu fizyolojik

tepkileri ölçmek için kullanılabileceğini belirtmektedir. Model;
“Uyaran-Organizma-Tepki” (Sitimulus-Organism-Response) paradigması üzerine inşa edilmiş, dış çevreden gelen uyaranların, organizmayı
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etkileyerek nasıl bir davranışsal çıktıya neden olduğunu analiz
etmektedir. Wang ve Minor, pazarlama araştırmasında, tüketicinin iç
organizmasını analiz ederek psikofizyolojik süreçlerin daha iyi tespit
edilebileceğini belirtmektedir. Özellikle televizyon reklamları gibi çok
sayıda uyarıcının kullanılabildiği reklam çalışmalarında tanımlanamayan uyarıcıların etkilediği bilişsel ve/veya duyuşsal süreçler ile ortaya
çıkan davranışsal tepkiler psikofizyolojik ölçümler ile

ortaya

konabilmektedir.
Tablo 4’de belirtildiği üzere nöropazarlama araştırmalarında kullanılan
psikofizyolojik araştırma yöntemleri ve araştırma örnekleri aşağıdaki
alt başlıklar ile açıklanmaktadır.
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Tablo 4: Psikofizyolojik Araştırma Yöntemleri (Kaynak Wang, Minor. (2008).

166

NÖROMASKOT
NÖROPAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN MARKA MASKOTLARI

2.3.1. Merkezi Sinir Sistemi Ölçüm Yöntemleri
Merkezi sinir sistemi tüm vücudun koordine edilmesini sağlayan sistem
olarak tanımlanabilmektedir. Beyin ve omurilikten oluşmaktadır
(Carter, 2013: 40). Nöropazarlama kapsamında merkezi sinir sistemi
aktivitelerini ölçülmesinde kullanılan yöntemler aşağıdaki gibi
açıklanmıştır.
2.3.1.1. Yarı Küresel Olmayan Beyin Dalgası Analizi (NonHemispheric Brain Wave Analysis)
Beyin dalgası analiz yöntemi, beyindeki nöral aktiviteye bağlı olarak
oluşan elektriksel farklılıkların meydana getirdiği sinyallerin ölçümü
olarak tanımlanabilmektedir (Arndt vd., 2014: 367). Bu sinyaller
kendiliğinden oluşmakla birlikte pazarlama ve reklam uyarıcıları gibi
dışarıdan gelen uyaranlar sonucunda da “sürekli EEG” isimli
modellerle toplanarak analiz edilebilmektedir (Schaik, 2013: 3).
Elektroensefalografi/EEG (Electroencephalography), ölçüm sırasında
kişinin kafa dersine yapıştırılan elektrotların, bulundukları beyin
bölgesindeki elektriksel değişimleri kaydetmektedir. EEG, eşzamanlı
olarak yüksek çözünürlükte sinyal ölçüm yapma özelliğine sahip
olduğundan kısa nöronal olayları tespit edebilmektedir. Ancak
elektrotların sayısına bağlı olarak ölçüm çözünürlüğü düşebilmektedir
(Ariely ve Berns, 2010: 288). EEG, anlık üretilen pozitif veya negatif
duyguları

yansıtan,

korteks

tarafından

üretilen

beyin

dalga

değişikliklerini kaydedebilmektedir (Voicu, 2012: 1472).
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Resim 8: EEG Ölçüm Yöntemi ve Cihazı (Kaynak
https://biyoenerjim.wordpress.com/2016/05/26/eeg-elektroensefalogram/ )

Beyin dalgalarını (alfa, beta, teta, gama), nöral aktivitelerin oluşturduğu
elektriksel sinyallerin ortalaması olarak tanımlayan Eagleman (2016:
94), Alman fizyolog ve psikiyatris Hens Berger tarafından 1924 yılında
gerçekleştirilen

ilk

EEG

araştırmasıyla

beyin

dalgalarının

kaydedildiğini, daha sonra 1930 ve 1940’lı yıllarda farklı araştırmacılar
tarafından yeni beyin dalgalarının kayda alındığını belirtmektedir. Söz
konusu beyin dalgaları,

(Örneğin, delta dalgaları 4 Hz’lik frekans

altında uyku durumunda, gama dalgaları, 39-100 Hz’lik frekansta akıl
yürütüme ve planlama aktiviteleri sırasında ortaya çıkmaktadır) oluşum
sürelerine ve hızlarına göre kişinin o anda yapmakta olduğu aktiviteyi
karşılamaktadır. Kişinin aktivitesi sırasında uyaranların beyne
gelişinden 300 milisaniye sonra P300 isimli bileşen ortaya çıkmaktadır
ki bu bileşen; “Olayla İlgili Potansiyeller” (Event Related Potentials
Reaction/ERP) başka bir deyişle uyarana ilişkin pozitif reaksiyonlar
EEG ile kaydedilebilmektedir (Arndt vd., 2014: 367).
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Resim 9: EEG Ölçüm Sonucu Beyin Dalgaları (Kaynak
https://biyoenerjim.wordpress.com/2016/05/26/beyin-dalgalari-2/)

EEG, beyindeki 100 milyara yakın nöron hücresinin elektriksel
iletişimini çok hassas bir biçimde ölçerek, beynin belirli bölümlerinden
elektriksel sinyalleri matematiksel bir değere dönüştürüp, çeşitli
fonksiyonlardan geçirerek dikkat, motivasyon, duygusal ilgi, bilişsel iş
yükü gibi durum ve eğilimlere ilişkin belirli seviyelerin tespitine olanak
tanımaktadır. (Batı ve Erdem, 2015: 283). Tüketici beyninde reklam
mesajlarının neden olduğu sinyallerin işleme ve analizi için
nöropazarlama

araştırmalarında

EEG

yöntemi

çoksa

tercih

edilmektedir (Eyice-Başev, 2017: 78).
EEG, araştırmalar sırasında kolay kullanılabilir ve düşük maliyetli
olduğundan

nöropazarlama

çalışmalarında

sıklıkla

yararlanılan

yöntemlerden biri (Erdemir ve Yavuz, 2016: 86, Krajnovic vd., 2012:
1152) olmasına rağmen, EEG cihazının çevredeki neon ışıklar, beyin
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dalgalarına ve kafa hareketlerine karşı aşırı duyarlı olmasından ötürü
geçerlilik ve güvenirlik açısından akademisyenler ve reklam
uzmanlarınca eleştirilere maruz bırakılmaktadır. Ayrıca, karar verme
mekanizması beynin daha derin bölümlerinin aktivitesini gerektirirken
EEG sadece beynin yüzeysel aktivitesini kaydetmektedir (Ariely ve
Berns, 2010: 288, Voicu, 2012: 1473). Bu nedenle reklama, ürüne ya
da markaya ilişkin gerçek bilinçdışı duygular kesin olarak tespit
edilememektedir.
Ohme ve arkadaşları (2010: 791), televizyon reklamlarına ilişkin
frontal kortekste meydana gelen aktivasyonu ölçmek amacıyla, Sony
markasının üç yaratıcı reklamını EEG yöntemi ile beyin dalgalarını
ölçerek karşılaştırmıştır. Elde edilen bulgular, üç reklamın da farklı
tüketici tepkilerine neden olduğunu ortaya koymuştur. Reklamlardan
sadece bir tanesi başından sonuna kadar hem duygu hem de bilgi üreten
beyin bölümlerinde aktivasyona neden olurken, diğer iki reklamda
marka ve ürünün faydalarının yer aldığı sahnelerde dahi duygu ve bilgi
üretiminin

gerçekleştiği

frontal

korteks

bölgelerinde

aktivite

gözlenmemiştir.
2.3.1.2. Yarı küresel Lateralizasyon Analizi (Hemispheric
Lateralizataion Analysis)
Merkezi sinir sistemi ölçümlerinin ikinci sırasında yer alan yarı küresel
lateralizasyon analizi, beynin sol ve sağ yarım küreleri arasındaki
farklılıkları temel almaktadır. Beyin aktivitesi sırasında oluşan dalga
boylarından ziyade, iki yarım küre arsındaki farklar analiz edilmektedir
(Young, 2002: 42).
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Wang ve Minor (2008: 202), 1980’li yıllarda çeşitli araştırmacıların,
psikofizyolojik araştırmalar içinde kullanılan lateralizasyon bulgularını
tüketici

davranışlarını

anlamak

için

pazar

araştırmalarına

uyguladıklarını ve beynin iki yarım küresindeki farklılıklardan
kaynaklanan bilgi edinme ve karar verme gibi bilgi işleme süreçlerinin
farklılaştığını kanıtladıklarını belirtmektedir.
2.3.1.3. Beyin Görüntüleme Analizi (Brain Imaging
Analysis)
Beyin görüntüleme yöntemleri ve analizleri, önceki başlıklarda da
belirtildiği üzere nöropazarlama araştırmalarının çıkış noktalarından
birini oluşturmaktadır. Lee ve arkadaşları (2017: 13), pazarlama ve
reklam araştırmalarında kullanılan beyin görüntüleme yöntemlerinin
temel amacının; beynin pazarlama uyaranlarına karşı verdiği tepkiyi ya
da beynin işleyişi sırasındaki performansını görüntülemek olduğunu
belirtmektedir. Bunlara ek olarak Plassmann ve arkadaşları (2015: 7),
beyin görüntüleme yöntemlerinin, psikolojik süreçler arasındaki
ayrımları ortaya koyabildiğini ifade etmektedirler. Nöropazarlama
araştırmaları kapsamında sıklıkla kullanılan beyin görüntüleme
yöntemleri; fMRI, MEG, PET olarak sıralanabilmektedir (Ambler vd.,
2000: 19-21).
Lee ve arkadaşlarına (2017: 7), göre; 2007 yılından itibaren fMRI
yönteminin kullanımının yaygınlaşması, nöropazarlama araştırmalarının büyümesine önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca Krajnovaic ve
arkadaşları (2012: 1151), nöropazarlama yöntemleri arasında en sık
kullanılan yöntemin fMRI olduğunu belirtmektedir.
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Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (Functional Magnetic
Resonance Imaging/fMRI) yöntemi, iki farklı karara ilişkin beyinde
benzer ya da farklı nöral aktivitelerinin meydana gelip gelmediğini ve
bunlara bağlı olarak benzer psikolojik süreçlerin olup olmadığını ortaya
koymaktadır (Plassmann vd., 2015: 7). Pazarlama ve reklam
çalışmalarında kullanılan en popüler yöntem olan fMRI, beyindeki
serebral kan akışının ölçümü yoluyla, serebral aktivitenin bir dizi
görüntüsünü aktarmaktadır. Görüntüler statik olmasına rağmen, diğer
beyin görüntüleme yöntemlerinde olmayan yükseklikte çözünürlüğe
sahip, serebral aktivitenin yaklaşık 10 saniyesini kaydedebilmektedir
(Vecchiato vd., 2011: 2). fMRI, vücuda oksijen taşıyan alyuvarlardaki
hemoglobinin manyetik özelliklerini ölçerek, beyindeki 1 milimetre
kadar küçük alanda bile oksijenli kan akışını tespit edebilmektedir.
Beynin özel bir işlem sırasındaki faaliyeti arttığından oksijenli kan akışı
da artmakta, buna bağlı olarak aktivasyonun yoğun olduğu beyin
bölgelerinin kırmızı renk oranı yükselmektedir. Bu sayede gelen
uyarana karşı beyindeki aktivasyonların hangi bölgede ve ne
yoğunlukta olduğu fMRI ile kesin bir biçimde belirlenebilmektedir
(Lindstrom, 2014: 18).
fMRI yönteminin dört farklı metodolojik avantajı olduğunu belirten
Reimann ve arkadaşları (2011, 609), bu avantajları şu şekilde
sıralamaktadırlar:
a) fMRI, beyindeki psikolojik süreçlerin yorumlanmasını sağlar.
b) fMRI, bilinçdışı süreçlerin ve koşulların ölçümüne olanak tanır.
c) fMRI, lokalizasyona ve benzer gibi görünen ancak farklı yapıların
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ayrılmasına olanak tanır.
d) fMRI, iki karşıt koşul ve sürecin uyarıcı aktivasyonunun eş
zamanlı olarak uygun ölçümünü yapabilir.
Metodolojik avantajlarının yanı sıra fMRI yönteminin, geleneksel
pazarlama araştırmalarına göre daha faydalı ve güvenilir kılan beş
özelliği olduğu belirtilebilmektedir. fMRI yönteminin hatırlama
önyargılarının

azaltılması,

bilişsel

ve

psikolojik

süreçlerin

entegrasyonu, farkında olmama durumunda insan davranışının
değerlendirilebilmesi,
benzerliklerini

ortaya

nörobilişsel
koyabilme

sistemin
becerisine

farklılıklarını
sahip

ve

olduğu

söylenebilmektedir (Hernandez ve Hsu, 2018: 50, Hsu ve Cheng, 2018:
201).

Şekil 5: fMRI Kullamı ile Ürün Geliştirme Döngüsü (Kaynak Ariely, Berns. (2010)
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Ariely ve Berns (2010: 286), nöropazarlama kapsamında, fMRI
yönteminin ürün geliştirme çalışmasında iki ayrı sürece etki
edebileceğini belirtmektedirler. Buna göre; ilk süreçte, fMRI ürün
tasarımının bir parçası olarak kullanılabilmektedir. Ürünün piyasaya
çıkmadan önce düzenlenmesi amacıyla hedef kitleyi temsil eden denek
grubun nöral tepkileri toplanabilmektedir. İkinci süreçte ise fMRI,
ürünün tasarımının son şeklini almasından sonra genellikle satışları
arttırmak için bir reklam kampanyasının parçası olarak nöral tepkileri
ölçmek için kullanılabilmektedir.

Resim 10: fMRI Ölçüm Sonucu (Kaynak Chang, O’Boyle, Anderson, Suttikun.
2016)
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Resim 11: fMRI Cihazı
(Kaynak http://www.troykamed.com/products.php?product=Görsel-fMRI-Sistemi%252d-Silent-Vision)

Garrison ve arkadaşlarının (2018) yaptıkları araştırmada; elektronik
sigara reklamlarına ilişkin fMRI ve eye tracking yöntemi ile ölçümler
gerçekleştirilmiştir. 18-25 yaş aralığındaki katılımcılara yönelik
hazırlanan çalışmada, sigara içmeyen ancak elektronik sigara içme
eğilimi olan genç yetişkinlere tatlı/meyveli içerikli elektronik sigara
reklamları ile tütün aromalı içeriğe sahip elektronik sigara reklamları
gösterilerek karşılaştırmaları yapılmıştır. Üzerinde sağlık uyarıları
olmasına rağmen, tatlı/meyveli içerikli elektronik sigara reklamları,
tütün aromalı elektronik sigara reklamlarına göre daha fazla nöral
aktiviteye

neden olmuştur. Elde

edilen bulgular sonucunda;

tatlı/meyveli içeriğe sahip elektronik sigara reklamlarının gelecekte
elektronik sigara satışını arttıracağını göstermektedir.
Chang ve arkadaşlarının (2016: 538), ABD’de gerçekleştirdikleri
araştırma ise ünlü ve ünlü olmayan karakterler ile rasyonel uyarıcılar
gibi farklı türde reklam çekiciliklerine maruz kalma sırasında
tüketicilerin beyin aktivitelerinde meydana gelen değişiklikleri
incelenmiştir. Bu amaçla çeşitli giyim markalarına ilişkin görsel
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reklamları inceleyen araştırmacılar, aynı zamanda tüketicilerin ürüne
ilişkin algıları ve daha sonraki satın alma niyetleri üzerindeki etkisini
de ölçmüştür. fMRI teknolojisinden faydalanılan deneysel araştırma,
Sağ elini kullanan 27 kadın denekle gerçekleştirilmiş olmakla birlikte
farklı türdeki reklam çekiciliklerinin etkinliğine ve tüketiciler üzerinde
istenen etkiyi yaratıp yaratmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre, üç reklam çekiciliği türünün her biri
algılanan ürün çekiciliğinde önemli farklılıklar gösterirken, satın alma
niyetinde bir fark yaratmamaktadır. fMRI sonuçlarına göre, reklam
çekiciliği olarak ünlü kullanımının beynin bellekle ilgili bölgelerinin
aktivasyonunun artmasıyla ilişkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu da
tüketicilerin kaynağın çekiciliğinden nasıl etkilendiği ve reklamı nasıl
hatırladığını yansıtmaktadır. Ünlü olmayan reklam çekiciliği ise,
kendini yansıtma düşüncesi ve yönetici işlevleri kapsayan bölgelerin
beyin aktivasyonu ile daha yakından ilişkili bulunmuştur. Rasyonel
reklam çekiciliğine ilişkin bulgular beynin değerlendirme ve karar
vermeyle ilişkili bölgelerindeki kayda değer aktivasyonu ortaya
koyarak, tüketicilerin ödül potansiyeli ve değere ilişkin mantığa dayalı
değerlendirme kararlarını yansıtmaktadır. Bu doğrultuda araştırmacılar,
reklam çekiciliği türünün, reklamın özel amacına uygun olarak
belirlenmesi gerektiğine işaret etmektedir.
Pozitron Emisyon Tomografi (PositronEmissionTomography/PET)
yöntemi, nöropazarlama araştırmalarında sıklıkla kullanılan diğer bir
beyin görüntüleme yöntemi olarak ifade edilebilmektedir. Beynin gelen
bir uyarana ilişkin aktivasyonu sırasında ihtiyaç duyduğu glikozu
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kullanarak, vücuda enjekte edilen radyoaktif bir sıvı yardımıyla beynin
yüksek çözünürlükle taranması olarak açıklanabilmektedir (Bercea,
2012: 4).
PET tarayıcısında, kişi detektör piller ile çevrelenerek radyoaktif
sensörler sayesinde gama ışınları ışık sinyallerine ve bilgisayar
verilerine dönüştürülmektedir. Böylece, radyoaktif sıvının geçtiği
yollar tespit edilebilmektedir. fMRI yönteminin aksine PET tarayıcısı
sadece beyindeki oksjinasyonu değil, bölgesel serebral kan akımını, kan
hacmini, oksijen tüketimi ve glikoz metabolizmasını da ölçmektedir
(Zurawicki, 2010: 47). Buradan hareketle nöropazarlama bağlamında
PET analizi, pazarlama veya reklam faaliyetleri aracılığıyla gelen
uyaranlara yönelik beyindeki glikoz oranına göre beynin hangi
bölgelerinde aktivasyonun gerçekleştiğini ölçmektedir. Garcia ve Saad
(2008: 403), klasik bir ekonomik seçim sürecini örnek vererek,
gözlenen finansal risk, riskten kaçınma ve riske girme gibi durumlarda
PET taraması ile dorsomedial neokortikal sistem ve ventromedyal
sistem alımının aktivasyonlarının kaydedildiğini belirtmektedirler.
PET analizi, pazarlama araştırması olarak ilk kez 1997 yılında, Gerald
Zaltman tarafından, “korku, güven ve rahatlık” olmak üzere üç farklı
reklam uyaranına karşı tüketicilerin tepkisini ölçmek amacıyla
kullanılmıştır (Oliveira ve Giraldi, 2017: 20).
Nöropazarlama çalışmalarında kullanılan diğer bir beyin görüntüleme
yönteminin de Manyetik beyin görüntüleme (Magnetoencephalo
graphy/MEG) olduğu söylenebilmektedir. 1960’lı yılların ortalarında
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kullanılmaya başlanmış olsa da, son on yıllık süre boyunca beyindeki
manyetik alanların ölçülmesinde ve görüntülenmesi çalışmalarında
büyük ilgi gördüğü ifade edilebilmektedir (Morin, 2011: 134).
MEG, nöronal aktivite tarafından uyarılan beyindeki manyetik
alanlarda meydana gelen değişiklikleri ölçmektedir. Buna bağlı olarak
ileri düzeyde eş zamanlı ve yüksek görüntü çözünürlüğü ile ölçüm
olanağı tanımaktadır (Ariely ve Berns, 2010: 288). MEG, manyetik
potansiyelleri kullanan, hassas detektörlerle kaplı, kask şeklinde bir
cihazın, kişinin kafatasını kaplayacak şekilde yerleştirilmesiyle
uygulanmaktadır.

Beyindeki

elektrik

sinyallerinin

oluşturduğu

manyetik alanları ölçen MEG cihazının, EEG cihazının aksine kan,
kemik ve çeşitli dokulardan etkilenmediğinden yüksek mekânsal
çözünürlüğe de sahip olduğu söylenebilmektedir (Bercea, 2012: 6, Zara
ve Tuta, 2013: 96).
Vecchiato ve arkadaşları (2011: 2), MEG yönteminin EEG’nin
geliştirilmiş versiyonu olduğunu belirterek, EEG cihazına göre daha
yüksek zamansal ve mekansal çözünürlük sunarken, teknik gereksinimi
(manyetik alandan arındırılmış bir ortam) ve kullanım zorluğu (büyük
boyutları) nedeniyle pazarlama faaliyetleri için maliyetinin yüksek
olduğunu ifade etmektedirler. Bununla birlikte, EEG gibi, MEG cihazı
da beynin yüzeyindeki aktiviteyi toplamayla sınırlı kalmakta ve reklam
gibi duygusal uyarıcıların hedef aldığı subkortikal bölgelerin
görüntülenmesi için yeterli olamamaktadır. Bu da, MEG'nin keşif
deneylerinde kullanılmasından ziyade objeleri tanıma, sözlü kelime
hafızası oluşturma ve belirli olayları hatırlama gibi bilişsel görevlerle
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eşleşen beyin dalgalarının, hangi alanlarda ve bunlara bağlı beyin
aktivitelerini ölçmede kullanılmasının faydalı olacağını ortaya
koymaktadır (Morin, 2011: 134).
2.3.2. Otonom Sinir Sistemi Ölçüm Yöntemleri
Bu sinir sistemi, “vücudun otomatik ve istem dışı işlevlerini
düzenleyerek iç dengenin sürdürülmesinde temel rol oynamaktadır”
(Usta Yeşilbalkan, 2017: 361). Örneğin, stresli durum oluştuğunda
gözbebeklerinin

genişlemesi,

vücudun

rahatlaması

durumunda

gözbebeklerinin daralması otonom sinir sistemi tarafından kontrol
edilmektedir. Nöropazarlama kapsamında kullanılan bazı otonom sinir
sistemi ölçüm yöntemleri aşağıda açıklanmıştır.
2.3.2.1. Gözbebeği Tepkisi (Pupillary Response)
Gözbebeği tepkisi ölçümleri, duygusal uyarıcılara karşı otomatik olarak
gelişen, gözbebeği çapındaki fizyolojik değişimlere dayanmaktadır
(Vasquez-Rosati vd., 2017: 2). Stewart ve Furse (1982:7), yapılan
çalışmalarda, duygusal uyarıcıların niteliğine göre gözbebeklerinin
değiştiğinin tespit edildiğini belirtmektedir. Duygusal uyarıcılar ile
pozitif uyarıcıların gözbebeği tepkileri farklılıklar göstermektedir.
Bradley ve arkadaşları (2008, 606), yaptıkları çalışmada; gelişmiş lazer
teknolojisi ile ileri düzey bir göz izleme cihazı kullanarak, araştırma
katılımcılarına “hoş, hoş olmayan ve tarafsız” olarak nitelendirdikleri
bir dizi resim göstermişler, bunun sonucunda da gözbebeklerindeki
değişimleri tespit etmişlerdir. Araştırma bulgularına göre; katılımcı-
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ların, hoş resimleri gördüğünde gözbebeklerinin çapında artış
kaydedilirken, hoş olmayan resimler görüldüğünde gözbebeği
çaplarında azalmalar tespit edilmiştir. Tarafsız olarak nitelendirilen
resimler de ise katılımcıların gözbebeklerinin çaplarında değişiklik
gözlenmemiştir.
Stewart ve Furse (1982: 10), reklam uyaranlarına ilişkin meydana gelen
gözbebeği tepkilerinin hangi psikolojik sürece karşılık geldiğinin kesin
olmadığını belirtseler de, Wang ve Minor (2008: 10), gözbebeği tepkisi
ölçümlerinin, pazarlama araştırmaları açısından gelecekte popüler olma
potansiyeline, bilişsel bilgiye karşılık gelen zihinsel aktiviteyi
ölçebilme becerisine ve psikolojik süreçlerin (zevk, dikkat vb.)
fizyolojik tepki çıktılarını tespit edebilme becerisine sahip olduğunu
ifade etmektedir. Reklam etkinliği, ürün ve ambalaj tasarımlarında
gözbebeği tepkisi ölçümleri bir yöntem olarak kullanılabilmektedir
(Utkutuğ ve Alkibay, 2013: 176-177).
2.3.2.2. Elektrodermal Analiz (Electrodermal Analysis)
Elektrodermal analiz yöntemi aracılığıyla elektrodermal aktivitelerin,
başka bir deyişle insan derisinde ortaya çıkan direnç ya da elektrik
akımlarının iletkenlik düzeyini ölçülmektedir. Yöntem, vücuttaki ter
bezlerindeki fizyolojik uyarılmanın, psikolojik aktiviteye karşılık
geldiğini

ve buna

bağlı olarak sempatik sinir sistemindeki

elektrodermal aktivitelerin meydana geldiği düşüncesini temel
almaktadır. Pazarlama araştırmasında, elektrodermal aktiviteyi ve
dikkati ölçmek için yoğun olarak GSR kullanılmaktadır (Wang ve
Minor, 2008: 204).
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Deri iletkenliği tekniği (Galvanic Skin Response/GSR), reklam
etkinliği ve internet sitelerinin tasarımına ilişkin etkinlik ölçümlerinde
sıklıkla kullanılmaktadır. kişilerin korkma, heyecanlanma, endişelenme
gibi duygusal aktiviteleri sırasında otonom sinir sistemlerine bağlı
olarak, deri direncinde ya da derinin elektrik iletkenliğinde değişimler
görülmektedir. Özellikle avuç içlerinde ve kıl kökü olmayan diğer deri
bölgelerinde elektrik dirençlerinden kaynaklanan terlemeler meydana
gelmektedir (Girişken, 2015: 18). Tüketicilerin sözle ifade edemediği,
reklam uyarıcılarına ilişkin vücut aktivasyonunu ölçen, psikofizyolojik
bir yöntem olan GSR (LaBarbera ve Tucciarone, 1995: 35),
nöropazarlama çalışmaları kapsamında genellikle diğer yöntemlere
destek amaçlı kullanılmaktadır (Yücel, 2016: 38).
2.3.2.3. Ses Perdesi Analizi (Voice Pitch Analysis), Kalp
Hızı Tepkisi (Heart Rate Response), Vasküler Aktivite
(Vascular Activity)
Pazarlama ve reklam etkinlik ölçümlerinde ses perdesi analizi, kalp hızı
tepkisi ve vasküler aktivite analiz yöntemleri nadiren kullanıldıklarından, bu çalışma kapsamında tek bir başlık altında açıklanmaktadır.
Ses perdesi analizi, kişinin sesi kullanılarak, uyarana ilişkin duygusal
tepkilerinin ölçülmesi amacını taşımaktadır. Örneğin, bir tüketicinin
reklamdaki uyaranları görmesinin ardından uyaranlar tanımlanır ve
beyne iletilerek, duygusal tepkiler ortaya çıkmaktadır. Olumlu ya da
olumsuz olan bu duygusal tepkiler, larynx kaslarını etkileyerek ses
perdesinde farklılıklara neden olmaktadır. Sesli uyarıları, normal
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konuşmada fark edilmeyen larynx kas sisteminde meydana gelen
değişikliklerden kaynaklanan ses frekansları, sese duyarlı bilgisayar
ekipmanı ile dengelenmektedir. Her ne kadar ses perdesi bir reklama
veya ürüne doğrudan bir tepki vermek yerine kontrollü bir davranışsal
cevap (sözel soruna verilen sözlü cevap) olarak düşünülebilse de, ses
perdesindeki ince değişimler, katılımcının gönüllü kontrolü altında
değildir. Bu değişiklikler larynx kas kasılmalarının bir sonucu olarak
değerlendirilebilmektedir (Stewart ve Furse, 1982: 3).
Kalp hızı tepkisi ölçüm yöntemi ise dışarıdan gelen bir uyarıcıya
yönelik kişinin olumlu ya da olumsuz tepkilerine karşılık gelen kalp
elektrik akışının görüntülenmesi olarak açıklanabilmektedir. Kişinin
uyarana ilişkin dikkatini ölçmeye yarayan bir yöntem olarak
tanımlanmaktadır (Watson ve Gatchel, 1979: 22’den Akt. Utkutuğ ve
Alkibay, 2013: 180).
Otonom sinir sistemi ölçüm yöntemleri kapsamında son sırada vasküler
aktivite analizi yer almaktadır. Belirli bir uyaran karşısında kişinin kan
basıncındaki, tansiyonundaki ve nabzındaki değişimlerin ölçülmesi
olarak açıklanabilmektedir (Bagozzi, 1991’den Akt. Wang ve Minor,
2008: 207). Pazarlama ve reklam etkinlik ölçümleri için geçerlik ve
güvenirlik bakımından zayıf olduğuna yönelik eleştiriler yapılmaktadır.
2.3.3. Somatik Sinir Sistemi Ölçüm Yöntemleri
Somatik sinir sistemi; “dış ortamdan gelen uyarılar ile istemli çalışan
yapıların çalışmasını düzenleyen sistemdir” (Yüksel, 2015: 24). Bu
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sinir sitemi, beş duyu organı aracılığıyla gelen uyaranları beyne ileterek
çevrenin algılanmasını sağlamaktadır.
2.3.3.1. Yüz Kasları Aktivitesi (Face Muscles Activity)
Dışarıdan gelen bir uyaran karşısında, kişinin yüz kas hareketleri temel
alınarak, bir video kamera yardımıyla bilinçdışı tepkilerin kodlandığı
mimiklerin ölçümü olarak tanımlanabilmektedir (Bercea, 2012: 11).
Yüzün farklı bölgelerine yerleştirilen sensörler aracılıyla duygusal
tepkileri ölçmek mümkün olmaktadır. Yüz Elektromiyografisi (Facial
ElectromyographyEMG) adı verilen teknik ile örneğin, ağız bölgesindeki gülümsemeye yardımcı olan kaslar ile göz bölgesindeki kaslarda
meydana

gelen

değişimler

ölçülebilmektedir.

Bu

kaslardaki

değişimlerin pozitif ya da negatif duyguları temsil ettiği kabul
edildiğinden,

duyguların

yüz

hareketlerine

yansıdığı

ifade

edilebilmektedir (Kenning ve Linzmajer, 2011: 113). Genco ve
arkadaşları (2013:121), duyguların, yüz ifadelerini oluşturduğunu,
kişilerin

başkalarının

yüz

ifadelerini

taklit

ederek

duygusal

değerlendirme yapabildiğini belirtmektedirler.
Yüz kasları hareketlerinin analizi sayesinde, uygun uyaranlara bağlı
olarak yedi temel duygunun tespit edilebildiği, 24 farklı kas hareketi
kombinasyonunu oluşturan yüz kodlaması yapılabilmektedir. (Kottier,
2014: 4). Yüz kodlaması, yüz ifadelerinin sistemleştirildiği ve kişinin
duygularına

bağlandığı

özel

bir

beden

dili

biçimi

olarak

tanımlanabilmektedir (Postma, 2012’den Akt. Roth, 2013: 5).
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Yüz kodlama analizinde kullanılan EMG gibi teknikler gerçek zamanlı
veri sağlasa da reklam etkinlik araştırmalarında, reklamdaki sahneler ile
o sahnelere verilen tepkiler arasında zaman farkı oluşmaktadır. Bu da
yüz kaslarındaki değişikliğe neden olan duygunun hangi sahnede
tetiklendiği konusunda karışıklığa yol açmaktadır (Girişken, 2015: 15).
Bu nedenle, yöntemi tek başına kullanmak yerine fMRI gibi beyin
görüntüleme yöntemleri ile birleştirildiğinde daha sağlıklı sonuçlar elde
edilmektedir (Schaik, 2013: 4).
2.3.3.2. Göz Hareketleri Analizi (Eye Movement Analysis)
Somatik sinir sistemi ve nöropazarlama araştırmaları kapsamında çok
sık kullanılan bir yöntem olan göz izleme analizi, bir uyarana yönelik
kişinin odaklanma alanlarının ve sürelerinin belirlenmesi olarak
açıklanabilmektedir (Girişken, 2015: 16, Girişken vd., 2014: 6, Santos
vd., 2015: 34, Bercea, 2012: 8, Zurawicki, 2010: 51, Kottier, 2014: 4).
Bu çalışmanın araştırma yöntemi olarak kullanılan göz izleme analizi,
literatürde “Eye Tracking” terimiyle anılmaktadır.
Göz izleme analizinin tarihi başlangıcı 1800’lü yılara kadar
dayanmakta olup, askeri, sağlık, eğitim, mimari gibi pek çok alanda
yoğun olarak kullanılmaktadır (Eyice-Başev, 2017: 71, Erdemir ve
Yavuz, 2016: 102). Pazar araştırmaları literatüründe, nöropazarlama
kavramının ortaya çıkışından önce çeşitli araştırmalarda kullanılmaya
başlanmış olsa da özellikle geride kalan on yıllık dönemde göz izleme
teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler sayesinde e-öğrenme, insan
bilgisayar
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araştırmalarına odaklanma bilgisini dahil ettikleri görülmektedir
(Jacob, 1991: 153). Göz izleme teknolojilerinin özellikle pazarlama ve
reklam araştırmalarında kullanımı hızla artmaya devam etmektedir
(Roth, 2013: 5).

Resim 12: Eye Tracking Ölçüm Sonucu, Isı Haritası (Heat map) (Kaynak
https://www.userspots.com/category/goz-izleme/page/6/)

Göz hareketini ölçmek için kullanılan farklı eye tracking tekniklerinden
söz edilebilmektedir. Bu teknikler arasında; Elektro-Okulografi
(Electro-OculoGraphy), Scleral Lens (Scleral Contact Lens/Search
Coil), Foto-Okulugraf/Video-Okulografi (Photo-OculoGraphy/VideoOculoGraphy), Video Tabanlı Korneal Yansıma (Video-Based
Combined Pupil/Corneal Reflection) en çok bilinenleri olarak kabul
edilebilir ve bugün, gerçekleştirilen

göz izleme araştırmalarının

çoğunda korneal yansıma, video tabanlı sistemler kullanılmaktadır
(Duchowski, 2007: 51). Ayrıca son yıllarda kornea yansıma video
tabanlı cihazlara üç boyutlu alanda kafa konumunu otomatik olarak
takip eden daha gelişmiş cihazların da eklendiği söylenebilmektedir
(Santos vd., 2015: 34). Bunlar küçük kamera lensleri ve kızılötesi ışık
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kaynağı ile video görüntüleme teknolojisini birleştirmektedir (Goldberg
ve Wichansky, 2002: 11). Bu tür göz izleme cihazları genellikle gözün
özelliklerini belirlemek ve tanımlamak için görüntü işleme yazılımı ile
bir monitörün altında veya yanında yerleşik bir kızılötesi kameraya
sahip standart bir masaüstü bilgisayardan oluşmaktadır. Ölçüm
sırasında, kızılötesi kamerada gömülü bir LED'den kızılötesi ışık göze
yönlendirilir, böylece göz hareketlerinin daha kolay takip edilmesi
sağlanmaktadır (Poole ve Ball, 2006, 2).

Resim 13: Negatif Duygu Durumuna Yönelik Oluşan Eye Tracking Isı Haritası
(Kaynak Sciulli, Bhagat, Bebko. 2012)

Eye tracking tekniklerinden korneal yansıma video tabanlı olanların
dışındakiler genel olarak göz hareketi ölçümleri için uygun olsalar da,
sıklıkla ölçüm noktası sağlamada yetersiz kalmaktadırlar. Bu tür
tekniklerde ölçüm noktasının sağlanabilmesi için baş bölgesinin
sabitlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ölçüm esnasında katılımcılara
başları sabitlemek üzere uygulanan fiziksel bir müdahale
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ölçüm

sonuçlarının etkilenmesine neden olmaktadır. Bu temel sorunu aşmak
üzere korneal yansıma video tabanlı tekniklerde, uygun kalibrasyon
prosedürleri uygulanarak, ölçüm sırasında katılımcının “kalibrasyon
noktaları” üzerinden veri kaydedilmektedir (Duchowski, 2007: 55-56).
Kalibrasyon prosedürleri, göz hareketleri izlenen bir kişinin bakış
açısını veya noktasını tespit edebilmek için göz izleme çalışmalarının
çok önemli ve gerekli bir parçasıdır (Poole ve Ball, 2006: 3). Video
tabanlı göz izleme cihazlarında kalibrasyon, katılımcılara göre hassas
ayarlanması gerekmektedir. Aksi halde doğru yapılmayan bir
kalibrasyon gözden gelen tüm verileri geçersiz kılacaktır. Yanlış
yapılmış bir kalibrasyon, ölçüm sırasında katılımcıların veri skorlarıyla
ekran karşısındaki konumu arasında uyumsuzluk yaratmaktadır. Bu
nedenle her katılımcı için ayrı kalibrasyon yapılmasının yanı sıra birden
fazla kalibrasyon da gerekmektedir (Goldberg ve Wichansky, 2002:
17).
Eye tracking cihazında kalibrasyon, ekranda görünen siyah zemin
üzerindeki izleme noktasından uzak bölgelere doğru hareket eden beyaz
noktalar ya da çapraz çizgiler gibi basit uyarılar dizisi ile yapılmaktadır.
Kamera, gözbebeği ve kornea yansımasının ekranda yer alan
konumlardaki gözle görülebilir pozisyonunu ölçerek önce bakış
noktasını ve daha sonra bakış noktası değerini hesaplamaktadır. Göz
izleme cihazlarında genellikle 5, 9, 13 noktalı kalibrasyon
yapılmaktadır (Duchowski, 2007: 87).
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Kottier’e (2014: 4) göre; göz hareketleri, görsel dikkatin odak noktasını,
beyana dayalı cevaplara oranla daha ayrıntılı ve daha kesin olarak
ortaya koymaktadır. Eye tracking, beyin aktivitesini ölçmeden davranış
ve biliş üzerinde çalışma olanağı tanımaktadır. kişinin nereye baktığını
ölçerken (bakış veya odaklanma noktası), kişinin o noktaya bakma
zamanını, bakış yolunu, gözlerinin kafa açısına göre hareketini,
gözbebeği genişlemesini ve göz kırpma sayısını tespit edebilmektedir
(Zurawicki, 2010: 51, Bercea, 2012: 8). Göz izleme tekniği ile tespit
edilen bu veriler ilgili literatürde “metrik” kavramıyla anılmaktadır.
Poole ve Ball’a (2006: 4-5) göre söz konusu metrikler aşağıda yer alan
Tablo 5’de aktarılmıştır.
Tablo 5: Odaklanmadan Türetilmiş Metrikler ve Yorumlanma Biçimleri (Kaynak
Poole, Ball. 2006)
Göz Hareket Metriği

Ölçülen Nedir?

Genel Odaklanma Sayısı

Daha fazla odaklanma sayısı daha etkisiz
aramayı göstermektedir.

Her Seçili Alan Düşen Odaklanma

Belirli

bir

alandaki

daha

fazla

odaklanma, katılımcıya diğer alanlardan
daha dikkat çekici veya daha önemli
geldiğini göstermektedir.
Odaklanma Süresi

Bir görüntüye olan odaklanma süresini
gösterir.

Görüntüye

işlemenin

zorluğu

ilişkin
olabileceği

bilgi
gibi

görüntünün ilgi çekiciliğini de ifade
etmektedir.
Isı Haritası

Isı haritası, genellikle belirlenmiş bir
alan

içerisinde

tüm

odaklanma

sürelerinin toplamıdır. Hedefler arasında
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dağılan

dikkati

karşılaştırmak

için

kullanılan en iyi uygulamadır. Olası bir
olayın gerçekleşmesinden önce uzun bir
ilgi alanının düşmesi durumunda durum
bilincinde bir beklenti ölçütü olarak da
kullanılabilir.
Odaklanma Alanı Yoğunluğu

Küçük

bir

odaklanma,
aramaları
odaklanma,

alanda

yoğunlaşan

odaklanmış
gösterir.
yaygın

ve

verimli

Eşit

dağılımlı

ve

verimsiz

odaklanmayı göstermektedir.
Odaklanma Tekrarı

Hedefe odaklanıldıktan sonra hedef dışı
yüksek sayıdaki odaklanmalar, hedefin
anlamlılık veya görünürlük bakımından
düşük olduğunu göstermektedir.

İlk Odaklanma Zamanı

Hedef görüntüdeki alanlara yönelik en
kısa odaklanma zamanı, o alanların daha
dikkat ekici olduğunu göstermektedir.

Katılımcıların

Seçili

Alanlara

Katılımcı oranlarının alanlara ilişkin

Yönelik Odaklanma Yüzdeleri

odaklanma yüzdelerini göstermektedir.

Sıçrama Sayısı

Daha fazla sıçrama daha fazla arama
göstermektedir.

Sıçrama Genişliği

Dikkatin geniş bir mesafeden çekilmesi
gibi daha geniş sıçramalar daha anlamlı
ipuçları içermektedir,

İzleme Yolu

Daha uzun süren izleme yolu etkisiz bir
tarama olduğunu göstermektedir.

Eye tracking yönteminin en önemli avantajının, dikkatleri dağıtan,
görsel iletinin yoğun olduğu bugünün pazarlarında, tüketicileri bir
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görüntüde belirli ilgi noktalarını (dikkat standartlarını ve en çok ilgi
duyulan yerleri tahmin edilebilmek seçmeye yönlendiren nörobiyolojik
mekanizmaları anlamak için birçok özelliğe sahip olması olduğu
söylenebilmektedir. Bu nedenle eye tracking, birçok farklı pazarlama
araştırmalarıyla ilgili görsel tespit kalıpları olduğu için dikkatin
oluşumundaki temel nedenlere ilişkin ayrıntılı bilgi sağlamaktadır
(Santos vd., 2015: 34).
Girişken (2015: 16), eye tracking kullanımının en önemli noktalarından
birinin,

“fixation”

teriminin

kullanıldığı

odaklanma/sabitlenme

olduğunu ifade etmektedir. Duygusal tepki ve görsel odak arasındaki
senkronizasyon, belirli bir uyarana tepkilerin ne olduğunu anlamak için
güvenilir bir yöntem sağlamaktadır (Hill, 2011’den Akt. Santos vd.,
2015: 34). Göz odaklanması, örneğin; bir reklama ait sahnenin
izlenmesi ya da bir metnin okunması sırasında yaklaşık 200 milisaniye
ile 350 milisaniye arasında değişmektedir. Başka bir deyişle, 200
milisaniyeden sonra başlayan odaklanma, tarama yolu olarak
adlandırılan, görsel algı, bilişsel niyet ve ilgi düzeyini analiz etmek için
kullanılan referans noktası olarak tanımlanmaktadır. Eye tracking,
özellikle web sayfalarının ve çevrimiçi reklamların (dikkatin odak
noktalarını vurgulayarak) değerlendirilmesi ve odaklanmanın davranış
kalıpları ile nasıl etkileştiğini ortaya koymaktadır (Zurawicki, 2010,
51).

190

NÖROMASKOT
NÖROPAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN MARKA MASKOTLARI

Resim 14: Eye tracking Cihazı (Kaynak http://www.bilten.com.tr/urun/9/tobii-prolab)

Boerman ve arkadaşları (2015), 178 üniversite öğrencisinin katıldığı bir
eye tracking ölçümü gerçekleştirmiştir. Televizyon programı izleme
sırasında, ürün yerleştirme açıklamalarının görsel dikkat üzerindeki
etkisini ölçmek amacıyla hazırlanan çalışmada, katılımcılar, dört ayrı
gruba bölünmüşlerdir. İlk gruba açıklamasız, ikinci gruba sadece logo,
üçüncü gruba sadece metin (“Bu program ürün yerleştirme içerir”) ve
dördüncü gruba metin ve logo birlikte gösterilmiştir. Elde edilen
bulgular doğrultusunda; metin ve logo kombinasyonunun (“Bu
program ürün yerleştirme içerir” ve bir ürün yerleştirme/PP logosunun
aynı anda kullanılması) reklamın etkisini diğerlerine göre daha fazla
artırdığı sonucuna varılmıştır. Bununla beraber, logonun tek
kullanımının, marka veya ürün bilinirliliğinde en düşük etkiye sahip
olduğu tespit edilmiştir.
Girişken (2015), logo ve amblemlerin reklamdaki konumlarının tüketici
dikkatleri üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik hazırladığı bir
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çalışmada, reklamların pack-shot sahnelerinde eye tracking ölçümü
gerçekleştirmiştir. Çalışmada, katılımcılara 5 saniye boyunca, logo ve
amblemlerin kullanıldığı 9 reklama ait pack-shot sahnesi izletilmiş, bu
süre içinde katılımcıların göz takip haritaları çıkarılmıştır. Elde edilen
bulgularda, amblemlerin sol tarafta olduğu logo ve amblem
kombinasyonunda, amblemlerin hiç dikkat çekmediği tespit edilmiştir.
Arçelik ve Turkcell gibi markaların sol tarafında yer alan amblemler,
katılımcıların dikkatini çekmezken, amblemlerin sağ tarafta olduğu
markalarda amblem ve logoların eşit oranlarda dikkat çektiği tespit
edilmiştir. Araştırma sonuçları göstermektedir ki, eye tracking yöntemi
ile reklamda kullanılan öğelerin, yerleşimi, rengi, görünme süreleri,
tespit edilerek uygun reklam tasarımları ve kurguları hazırlamak
mümkün olmaktadır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nöropazarlama Perspektifinden Marka Maskotları: Televizyon
Reklamlarında Kullanılan Marka Maskotlarının Dikkat Çekiciliği
Üzerine Deneysel Bir Çalışma
Nörobilim tabanlı araştırma yöntem ve tekniklerinden oluşan
nöropazarlama araştırmaları, laboratuvar ortamında tüketicilerin
pazarlama veya reklam mesajlarına ilişkin verdikleri biyolojik
tepkilerin

analizine

dayanmaktadır.

Bu

bağlamda,

araştırma

kapsamında belirlenen hipotezlerin uygun laboratuvar ortamında
deneysel bir yöntemle sınanması amaçlanmaktadır.
3.1. Deney
1900’lü yıllardan itibaren, gerek dünya gerekse Türkiye pazarında,
farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda markanın, özgün
anlamlar taşıyan, çeşitli teknik özelliklere sahip maskotlar kullandığı
görülmektedir. Özellikle pazarlama iletişimi faaliyetleri kapsamında
değerlendirildiğinde, etkinliği göz ardı edilemeyen maskotların,
bilgisayar, görüntü kaydetme ve grafik tasarım teknolojilerindeki
gelişmeler ile marka/ürün iletişimindeki etkinliğini daha da artırdığı
söylenebilmektedir (Dağtaş, 2012: 87). Markalar için üretilen
maskotların geçmişe oranla bugün, hareket kabiliyeti yüksek, daha
renkli ve gerçeğe daha yakın görüntülerle tüketicilere ulaştığı ifade
edilebilmektedir (Fırlar ve Dündar, 2011: 343). Ancak söz konusu
gelişmeler ve pazarlarda yaşanan rekabetin, mesaj ve görüntü
karmaşasını beraberinde getirmesi, marka maskotlarının iletişim
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yükünü artırmaktadır. Bu nedenle tüketicilerin dikkatini çekecek marka
maskotlarının tasarlanması, kurgulanması ve sunum biçimleri büyük
önem taşımaktadır.
Marka ve reklam yönetimi bağlamında, maskotların dikkat çekiciliğine
ilişkin

doğru

kararların

alınabilmesi

ve

uygun

stratejilerin

üretilebilmesi için geleneksel araştırma yöntemlerinin yanı sıra
tüketicilerin dikkat, algılama ve duygu mekanizmalarının altında yatan
nörobiyolojik nedenlerin de net olarak tespit edilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle marka maskotlarının, dikkat çekiciliğine olan etkisini
ölçmek ve nöropazarlama araştırma yöntemlerinin söz konusu etkiyi
belirlemedeki katkısını ortaya koymak bu çalışmanın temel konusunu
oluşturmaktadır.
3.2. Amaç
Reklam faaliyetlerinde kullanılan mecraların başında gelen televizyon
(Can, 2015: 106), işitsel ve görsel özellikleri sayesinde marka ve ürüne
yönelik tüketicilerin dikkatinin çekilmesi ve ilginin toplanmasında
önemli avantajlar sağlamaktadır (Ace, 2001: 50). Özellikle hareketli
görüntülerin müzik ve sesle kombinasyonunun, televizyon reklamlarının dikkat çekiciliğinin diğer mecralara oranla artmasına katkı
sağladığı

söylenebilmektedir

(Elden,

2009:

226).

Televizyon

reklamlarının diğer mecralardaki hareketsiz reklamlara oranla daha
dikkat çekici olduğunu destekler nitelikte, Hsieh ve Chen (2011: 941)
yaptıkları araştırmada, video tabanlı reklamların, durağan reklamlara
göre daha fazla dikkat topladığı sonucuna ulaşmışlardır. Ancak video
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tabanlı dinamik reklamların dikkat üzerindeki etkisinin büyük oranda
keşfedilmediğini belirten Zhang ve Yuan (2018: 10700), göz izleme
tekniklerinin hareketli reklamların dikkat üzerindeki etkisini ölçme
becerisine vurgu yaparak, bu tür tekniklerin daha çok durağan reklamlar
üzerinde uygulandığını ve bu alanda önemli bir literatür boşluğu
oluştuğunu

belirtmişlerdir.

Buradan

hareketle,

televizyon

reklamlarında kullanılan markalara ait çağrışım unsuru olan
maskotların tüketici dikkatini çekme düzeylerini, nöropazarlama
araştırma yöntemlerinden bir tanesi olan eye tracking (göz izleme) ile
ölçmek bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.
Çalışma kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren markaların
reklamlarına yönelik gerçekleştirilen deneysel araştırma ile yanıt
bulunması amaçlanan sorular aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
• Televizyon reklamlarda kullanılan marka maskotlarının dikkat
çekicilik düzeyleri nedir?
• Marka maskotlarının kullanıldığı televizyon reklamları ile
kullanılmadığı televizyon reklamlarında, katılımcıların ilk
odaklanmaya kadar geçen süreleri, reklamda yer alan öğelere
göre bakma sayıları, toplam odaklanma süreleri, odaklananların
yüzdeleri ile odaklanma ısı haritası ve göz takip yolları nasıl
farklılaşmaktadır?
• Farklı özelliklerdeki (karakter, tür, renk vb.) marka maskotlarının
dikkat çekme düzeyleri nedir?
• Televizyon reklamlarının pack-shot sahnesinde kullanılan marka
maskotlarının konumlarına göre dikkat çekme düzeyleri nedir?
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• Televizyon reklamlarının pack-shot sahnesinde kullanılan marka
maskotlarının hareketli ya da sabit olması, ürün/logo ile birlikte
ya da ürün/logo olmadan konumlandırılması, konuşuyor/ses
çıkarıyor olması ile konuşmuyor/sesiz olmasının katılımcıların
dikkat düzeyleri arasındaki farklılıklar nelerdir?
• Televizyon

reklamlarının

maskotlu/maskotsuz

pack-shot

sahneleri ile maskotlu/maskotsuz iç sahneleri arasındaki dikkat
düzeyleri arasındaki farklılıklar nelerdir?
3.3. Metodoloji
3.3.1. Katılımcılar
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen deneysel araştırmaya dahil edilen
katılımcılarının belirlenmesi aşamasında, gıda ürünlerinin satın alma
kararlarına yönelik yapılmış tüketici araştırmaları göz önüne alınmıştır.
Bu bağlamda, dünyadaki araştırma sonuçlarına (Lavin, 1993: 34,
Chikweche vd., 2012: 208) benzer şekilde Türkiye’de de aile içerisinde,
gıda ürünlerinin satın alma kararlarının büyük oranda kadınlar
tarafından veriidiği görülmektedir (Cengiz, 2009: 226, Kitapcı ve
Dörtyol, 2009: 347, Çelik, 2015: 47). Bu nedenle, katılımcılar ağırlıklı
olarak kadın tüketicilerden oluşrmaktadır. Çalışma örneklemi olarak,
üç yaşından büyük en az bir çocuğa sahip, lise ve üstü eğitim düzeyinde,
30 – 55 yaş aralığında, 24 (%75) kadın ve 8 (%25) erkek olmak üzere
toplam 32 gönüllü katılımcı seçilmiştir. Katılımcı sayısı belirlenirken
de göz izleme literatüründe mevcut araştırmalar temel alınmıştır. Bu
araştırmalarda katılımcı sayılarının 7 ile 250 (Zhang ve Yuan, 2018:
10701, Zhang vd., 2015: 494, Zelinsky ve Neider, 2008: 555, Huff vd.,
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2010: 1371, Fehd ve Seiffert, 2008: 203, Hillmann vd., 2015: 809,
Reale ve Flint, 2016: 331, Song vd., 2013: 2, Boerman vd., 2015: 200,
Goldberg ve Kotval, 1999: 634, Poole vd., 2004: 5, Birmingham vd.,
2007: 2, Nisiforou ve Laghos, 2013: 251, Bebko vd., 2014: 359,
Johnston ve Leek, 2008: 8) arasında değiştiği tespit edilerek, sıklıkla
kullanılan 30 katılımcı sayısı belirlenmiştir. Diğer taraftan Türk
toplumunun ekonomik dağılım oranlarına uygun olarak katılımcılar;
ABC1 ve C2 SES guruplarını temsil etmektedir. 32 katılımcı ile
gerçekleştirilen ölçümler sırasında 2 katılımcının odaklanma skorları
ortalamanın (50 ms) altında olduğundan araştırma sonuçlarına dahil
edilmemiştir. Tüm katılımcılar, ThinkNeuro şirketinin (Nöropazarlama
araştırma şirketi) veri tabanına kayıtlı kişiler arasından, araştırma
kriterlerine uygun olarak belirlenmiş ve araştırmaya katılmak üzere
davet

edilmişlerdir.

Ek

olarak,

katılımcılardan

araştırmaya

katılmalarına ilişkin yazılı izinler alınmıştır.
3.3.2. İşlem
Çalışmanın ikinci bölümünde ayrıntılı açıklandığı üzere, geleneksel
reklam araştırma yöntemleri reklamın etkinliğini belirlemede yetersiz
kalmaktadır. Tüketicilerin bir reklamın dikkat çekiciliğine ilişkin
verdikleri yanıt ya da yaptıkları yorumlar reklamın bütününe yöneliktir
ve gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak göz izleme yöntemiyle reklamda
kullanılan her bir öğenin dikkat çekme düzeyleri ayrı ayrı tespit
edilebilirken (Zhang vd., 2015: 494), elde edilen bulgular objektif
olarak kişinin beyanından ziyade biyometrik verilere dayanmaktadır.
Buradan hareketle, somatik sinir sistemi ölçümlerinde sıklıkla
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kullanılan ve nöropazarlama araştırma yöntemlerinden biri olan eye
tracking (göz izleme), araştırmanın temel veri toplama yöntemi olarak
belirlenmiştir.
Thinkneuro şirketinin araştırmada verdiği destekler ile şirketin
laboratuvarlarında gerçekleştirilen deneysel araştırmada, Tobii - T 120
Eye Tracker marka ve model ismiyle masa üstü eye tracking cihazı ile
ölçümler yapılmıştır. cihaz, katılımcının göz hareketlerinin izlendiği,
üzerinde kamera bulunan ve uyarıcıların (reklamların) yansıtıldığı bir
ön ekran ile genel ayarların yapıldığı, tüm verilerin kaydetme ve
hesaplama işlemlerin gerçekleştirildiği bilgisayar ve ikinci ekrandan
oluşmaktadır. Ayrıca cihaz, 17 inç TFT ekrana, 120 Hz’lik veri işleme
hızına, saniyede 25 cm’lik kafa takip ve maksimum 300 milisaniyelik
göz takip etme özelliği ile 640x480-30 fps çözünürlükte görüntü
kaydedebilen kameraya sahiptir

(https://www.ssllc.com/images/

uploads/Tobii%20T120%20Eye%20Tracker%20-%20User%20Manu
al.pdf).
Çalışmanın temel amacı doğrultusunda, televizyon reklamlarında
kullanılan marka maskotlarının dikkat çekme düzeylerinin belirlenmesi
ve araştırma kapsamındaki hipotezlerin sınanabilmesi için en uygun
odaklanma metrikleri seçilmiştir. Söz konusu metrikler, Tablo 6’ da
ölçüm amaçlarıyla birlikte aktarılmıştır.
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Tablo 6: Çalışma Kapsamında Belirlenen Odaklanma Metrikleri
METRİK

ÖLÇÜLEN

Isı Haritası

Katılımcıların odaklanma alanları

İlk Odaklanma Zamanı

Katılımcıların en hızlı odaklandıkları öğe/bölge

Ziyaret Sayısı

Katılımcıların öğe/bölgelere bakma (odaklanma)
sıklıkları

Toplam Odaklanma Süresi

Katılımcıların en uzun süre odaklandıkları
öğe/bölge

Odaklananların Yüzdeleri

Görsel öğelere yönelik katılımcılar arasındaki
odaklananların yüzdesi

Ölçümlere başlamadan önce, her katılımcı tek başına, özel bir odada,
eye tracking cihazının ön ekranının karşısına oturtularak, 65 cm olacak
şekilde bir mesafe ayarlanmıştır. Katılımcı ile ekran arasındaki mesafe,
kameranın göz hareketlerinin ve odaklanmasının doğru olarak
kaydedilmesi için önem arz etmektedir. Bunun ardından, cihazın
çalışma prensibi gereği ölçüm esnasında veri kaybı yaşanmaması
amacıyla kamera ile katılımcının göz hareketleri arasında kalibrasyon
yapılmıştır. kalibrasyon sırasında katılımcıların, siyah arka plan
üzerinde 12 ayrı bölgeye hareket eden beyaz noktayı 60 saniye boyunca
takip etmeleri sağlanmıştır. Kalibrasyon her katılımcı için yeniden
yapılmıştır. Bu işlemlerin ardından, ekrana yansıtılan reklam
kuşaklarına ilişkin katılımcıların göz hareketleri ve odaklanma
süreleri/sayıları analizler için bilgisayara kaydedilmiştir. Son olarak,
ölçüm sonuçları Tobii Studio isimli yazılım ile istatistiksel olarak
grafiklerle belirtilmiştir.
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Çalışmanın birinci bölümünde belirtildiği üzere, bir maskotun, “marka
maskotu” olarak nitelendirilebilmesindeki kriterlerin başında, markanın
iletişim çalışmalarında uzun süreli olarak kullanılması gelmektedir. Bu
bağlamda, Türkiye’de faaliyet gösteren ve iletişim çalışmalarında
maskot kullanan markalara yönelik yapılan ayrıntılı tarama sonucunda,
minimum üç yıl süreyle iletişim çalışmalarında benzer maskotu
kullanan, en fazla marka sayısının gıda sektörüne ait olduğu tespit
edilmiştir. Bu doğrultuda, Tablo-7’de belirtilen marka ve maskotların
konu olduğu, 2012 – 2017 yılları arasında, ulusal televizyon
kanallarında yayınlanmış, 5 maskotlu ve 5 maskotsuz, 30 – 50 saniye
uzunluklarındaki, 720 p (1280x720) çözünürlüklere ve minimum 50
Mb – maksimum 110 Mb data boyutuna sahip toplam 10 adet reklam
filminden oluşan reklam kuşakları kullanılmıştır.
Tablo 7: Çalışma kapsamında Belirlenen Marka ve Maskotları
MARKA

MASKOT ADI

Domino’s Pizza

Ayı

Panda

Panda

Algida Max

Aslan MAx

Sütaş

Sütaş İneği

Nestle Nesquik

Quik

Yukarıda da belirtildiği üzere, video tabanlı reklamlarda göz izleme
çalışmaları oldukça sınırlı kalmıştır. Bunun temel nedeni olarak,
hareket eden çoklu nesnelerin bulunduğu sahnelerin yer değiştirmesi ya
da ani dönüşmesi sonucu göz takip performansının düşmesi olarak
gösterilebilmektedir (Huff vd., 2010: 1369). Bu konuda çalışmalar
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yürüten Fehd ve Seiffert (2008: 203), “çok odaklı dikkat teorisi” ve
“gözlerin merkezi olarak odaklanma teorisi” gibi teoriler üzerine
yoğunlaşmışlardır. Zelinsky ve Neider (2008: 554) ise dikkate ilişkin
birden fazla nesne arasındaki hesaplamaların optimize edilmesi için söz
konusu nesnelere öncelik verilmesi ve bunların isimlendirilmesi
gerektiğini belirtmişlerdir. Diğer bir ifadeyle hareket halindeki birden
fazla nesnenin dikkat çekiciliğinin ölçülmesinde söz konusu nesnelerin
belirli bir çerçeveye alınması ve bunların tanımlanması önem arz
etmektedir.
Hareketli nesnelerin dikkat çekicilik düzeylerini ölçmek üzere Zhang
ve arkadaşları, video reklamlarına yönelik yaptıkları göz izleme
araştırmasında,

reklam

sahnelerindeki

dinamik

ilgi

alanlarını

tanımlamışlardır. Zhang ve arkadaşlarının “Dinamik İlgi Alanları
Modülü” (Dynamic Area of Interest Module) adını verdikleri bu sistem,
video reklamında kullanılan çeşitli logo, işaret, ürün, karakter gibi
nesnelerin

üzerinde

alan

seçimi

yapılması

ve

bu

verilerin

katılımcılardan alınan göz izleme verileriyle birleştirilerek analiz
edilmesi prensibine dayanmaktadır (Zhang vd., 2015: 495). Buradan
hareketle, çalışma kapsamında belirlenen 5 adet maskotlu ve 5 adet
maskotsuz reklamın pack-shot sahneleri ile iç sahnelerinden bazı
kriterler doğrultusunda ilgi alan seçimleri yapılmıştır. ilgi alan
seçimleri yapılırken Tablo-8’de belirtilen kriterler göz önüne alınmıştır.
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Tablo 8: İlgi Alan Seçimlerindeki Kriterler
KRİTER

İÇERİK

Süre (sn)

İlgi alan seçimi yapılan sahneler 1,5 sn ile 3 sn arasındadır.

Öğe Sayısı

İlgi alan seçimi yapılan sahnelerde; minimum iki öğe,
bulunmaktadır.

Öğe Türleri

İlgi alan seçimi yapılan sahnelerde; maskotsuz sahnelerde canlı
karakter ve ürün olma koşulu bulunurken, maskotlu sahnelerde
maskot ve ürün olma koşulu bulunmaktadır. Ayrıca logo, iletişim
adresleri, diğer canlı karakter ve ürünler de bulunmaktadır.
İlgi alan seçimi yapılan sahneler hareketlidir.

Durum

Tablo 8’de aktarılan kriterlere uygun olarak yapılan ilgi alan seçimleri,
veri toplama ve analiz aşamasında bulgular arasındaki değişkenleri
minimum düzeye düşürerek araştırma sonuçlarının daha tutarlı ve daha
objektif olmasını sağlamıştır.
3.3.3. Uyarıcılar
Küçükerdoğan’ın marka maskotlarına yönelik yaptığı sınıflandırma
temelinde, araştırma kapsamında ölçümleri yapılan reklamlara konu
olan marka maskotları, karakter yapıları, biçimleri/türleri bakımından
aşağıdaki gibi değerlendirilmektedir (Küçükerdoğan, 2012: 88).
3.3.3.1. Aslan Max (Algida Max)
• Karakter yapısı: Algida Max markasının uzun dönemli iletişim
çalışmalarının marka yüzü olan Aslan Max, reklam filmlerinde,
hareketli, enerji dolu, esprili, sempatik, dost canlısı, yardımsever,
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süper kahraman, eğlenceyi seven, heyecanlı, bilge, zeki ve sportif
kişilik özellikleri sergilemektedir.

Resim 14: Algida Markasının Aslan Max İsimli Maskotu
(Kaynak https://www.sinefesto.com/aslan-max-cizgi-film-oluyor.html)

• Biçim/Tür: Aslan Max, hayvan formundaki antropomorfik
(insanlaştırılmış) bir karakterdir. Bir aslanın doğadaki formundan
farklı olarak iki ayağının üstünde yürüme/koşma eylemlerini
gerçekleştirirken, iki kolu ile tutma, dokunma, yeme/içme
eylemlerini

yerine

getirmektedir.

Ayrıca

insanlar

gibi

konuşabilmekte ve jest/mimikler sergileyebilmektedir. Vücut
renkleri olarak; kahverengi ağırlıkta olup, beyaz ve siyah renkleri
kullanılmıştır. Tüm reklam çalışmalarında kıyafetleri bulunmakta
ve kıyafetleri kırmızı, pembe gibi canlı, enerji dolu renklerden
oluşurken, spor tarz olarak ifade edilebilmektedir. Maskotun
kıyafetlerin bazı reklamlarda Algida markasının logosu da
görülebilmektedir.
Aslan Max isimli maskot, bir dondurma markası olan Algida Max
markasının maskotu olarak sunulmaktadır. Dondurma, içeriğindeki
karbonhidrat, protein ile çeşitli vitaminler ve mineraller sayesinde
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kişiye

enerji

vermektedir.

Bu

nedenle

Aslan

Max,

reklam

çalışmalarında sürekli hareket ve aktivite halinde görülmektedir. Aslan
Max, reklamlarda, dans ederken, sörf yaparken, paten kayarken,
bisiklet

kullanırken,

bir

sorun

ya

da

problem

çözerken

görülebilmektedir. Özellikle çocuk hedef kitleye yönelen maskot,
marka ve ürüne atfedilen özeliklerin anlatımı olarak sunulmaktadır.
3.3.3.2. Ayı (Domino’s Pizza)
• Karakter yapısı: Domino’s Pizza’nın pazarlama faaliyetlerinde
kullandığı marka yüzü olan Ayı isimli maskot, esprili, kurnaz,
zeki, alaycı, ve kaba gibi kişilik özellikleriyle var olmaktadır.
Ayrıca maskot, “çatık kaşlı” ve kızgın bir yüz ifadesine sahiptir.

Resim 15: Domino’s Pizza Ayı İsimli Maskotu
(Kaynak https://www.aksam.com.tr/sirketlerden/oduller-akademiden-pizzalardominos-pizzadan/haber-492419)

• Biçim/Tür: Antropomorfik bir ayı formuna sahip olan maskot,
insansı fiziksel özellikler taşımaktadır. Konuşabilen, yürüyebilen,
insanlar gibi yeme/içme eylemlerini yapan ve jetst/mimikler
sergileyen bir karakterdir. Maskotun vücut rengi olarak açık
kahverengi tonları ve çok küçük boyutta siyah kullanılmaktadır.
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Ayrıca maskot tüm reklam çalışmalarında masa örtüsüne benzer
bir gömlek ve üzerinde yemek peçetesi ile görülmektedir. Ayrıca
maskotun kıyafeti üzerinde markanın logosu yer almaktadır.
Ayı isimli maskot, markanın reklamlarında genellikle pizza yerken ve
kampanya bilgilerini aktarırken görülmektedir. Ayı, büyük cüssesi olan
ve genellikle çok miktarda yemek tüketen bir hayvan olarak
bilindiğinden, Domino’s Pizza ürünlerinin çok fazla tüketildiği ve
tüketilmesi gerektiği yönünde metaforik bir anlatım sunmaktadır.
3.3.3.3. Quik (Nestle Nesquik)
• Karakter yapısı: Quik isimli maskot, enerji dolu, hareketli,
eğlenceli, dost canlısı, esprili, sevecen, yardımsever, heyecanlı,
sportif ve

neşeli

gibi

kişilik özellikleri

ile

tüketiciye

sunulmaktadır.

Resim 16: Nestle Nesquik Markasının Quik İsimli Maskotu
(Kaynak http://mundodasmarcas.blogspot.com/2008/04/nesquik-bunny.html)
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• Biçin/Tür: Antropomorfik bir tavşan olan Quik isimli maskot,
insanlara özgü fiziksel eylemleri gerçekleştirebilmektedir.
Reklam çalışmalarında genellikle kıyafetsiz kullanılan maskot,
açık kahverengi ve beyaz vücut renklerinden oluşurken, göğüs
bölgesinde Nesquik markasının mavi renkli “N” amblemini
taşımaktadır.
Nestle Nesquik markasının ürettiği toz içecek ürünü, içeriğindeki
karbonhidrat, protein ile çeşitli vitamin ve mineraller aracılığıyla kişiye
yüksek enerji ve hareketlilik kazandırmaktadır. Bu bağlamda Quik
isimli maskot, daima aktivite ve hareket halinde görülmektedir.
Genellikle spor ve eğlence faaliyetleri içerisinde çocuk tüketicilerle
birlikte görülmektedir. Marka maskotu, sahip olduğu dinamik
özellikleriyle ürüne ilişkin metaforik bir anlatım oluşturmaktadır.
3.3.3.4. Panda (Panda Dondurma)
• Karakter yapısı: Panda Dondurma markasının adını taşıyan panda
isimli maskot, sempatik, sevimli, hareketli, neşeli, eğlenceyi
seven kişilik özellikleri taşımaktadır.

Resim 17: Panda Dondurma Markasının Panda İsimli Maskotu
(Kaynak http://artpictures.club/shans-february-19-18.html)

206

NÖROMASKOT
NÖROPAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN MARKA MASKOTLARI

• Biçim/Tür: Panda isimli maskot antropomorfik bir panda olsa da
doğadaki

gerçek

görüntüsünden

çok

farklı

olmadığı

söylenebilirken, dans etme gibi insanlara ait fiziksel eylemleri
yerine

getirebilmektedir.

Maskot

markanın

tüm

reklam

çalışmalarında kıyafetsiz olarak siyah ve beyaz vücut renkleri ile
görülmektedir.
Marka adını doğrudan aktaran panda formundaki hayvan karakter,
soğuk yaşam koşullarında yaşadığından, soğuk tüketilen bir ürün olan
dondurma ile anlamsal olarak örtüşmektedir. Ayrıca panda, doğadaki
gerçek görünümü itibariyle de sevimli bir canlı olduğundan, markanın
iletişim çalışmalarında sempatik bir iletişim öğesi olarak sunulmaktadır.
3.3.3.5. Sütaş İneği (Sütaş)
• Karakter yapısı: Esprili, eğlenceli kişilik özellikleri taşımaktadır.
• Biçim/Tür: Sütaş İneği isimli maskot, markaya ait reklam
çalışmalarının çok büyük bir bölümünde doğadaki gerçek
görüntüsüyle sunulmaktadır. İnsanlara ait fiziksel eylemeleri
yerine getirmemektedir. Vücut renkleri de yine ineğin doğadaki
gerçek görüntüsünde olduğu gibi siyah ve beyaz olarak
gösterilmektedir.

Ayrıca

maskot,

reklam

çalışmalarında

genellikle iki ya da daha fazla sayıda yer almaktadır.
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Resim 18: Sütaş Markasının İnek Maskotu
(Kaynak https://www.youtube.com/watch?v=rxHUXHfXiQo)

Sütaş markası: reklam çalışmalarında sıklıkla “doğallığa” vurgu
yaptığından, Sütaş İneği isimli maskot doğadaki gerçek görüntüsüyle
sunulmaktadır. Marka, süt ve süt ürünleri üreticisi olduğundan maskot
olarak, süt üretiminin temel kaynağı olan ineği kullanmaktadır. Ayrıca
maskot genellikle ineğin doğal yaşam ortamı olan yeşilliklerde,
meralarda gösterilmektedir.
3.4. Hipotezler
Gerçekleştirilen deney çalışması ile test edilen hipotezler şu şekilde
sıralanmaktadır:
H1: Televizyon reklamlarında kullanılan marka maskotları,
ürüne oranla daha güçlü görsel dikkate sahiptirler.
H01: Televizyon reklamlarında kullanılan marka maskotları,
ürüne oranla daha güçlü görsel dikkate sahip değillerdir.
H2: Televizyon reklamlarında kullanılan marka maskotları ile
birlikte izlenen canlı karakter(ler), maskotlara oranla daha güçlü
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görsel dikkate sahiptirler.
H02: Televizyon reklamlarında kullanılan marka maskotları ile
birlikte izlenen canlı karakter(ler), maskotlara oranla daha güçlü
görsel dikkate sahip değillerdir.
H3: Televizyon reklamlarında kullanılan marka maskotları diğer
marka unsurlarına göre daha güçlü görsel dikkate sahiptirler.
H03: Televizyon reklamlarında kullanılan marka maskotları
diğer marka unsurlarına göre daha güçlü görsel dikkate sahip
değillerdir.
H4: Televizyon reklamlarında kullanılan marka maskotları sahip
oldukları özellikler (renkli/renksiz, hareketli/sabit, konuşan/konuşmayan) nedeniyle farklı düzeylerde dikkat çekmektedir.
H04: Televizyon reklamlarında kullanılan marka maskotları
sahip

oldukları

özellikler

konuşan/konuşmayan)

(renkli/renksiz,

nedeniyle

farklı

hareketli/sabit,

düzeylerde

dikkat

çekmemektedir.
3.5. Sınırlılıklar
Televizyon reklamlarında kullanılan marka maskotlarının dikkat
çekiciliğe etkisinin, nöropazarlama kapsamında somatik sinir sistemi
ölçüm yöntemlerinden biri olan eye tracking ile belirlenmesi amacıyla
hazırlanan bu çalışmada, Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon
kanallarında, 2012 – 2017 yılları arasında yayınlanan ve Türkiye gıda
pazarında faaliyet gösteren 5 markaya ait toplam 10 reklam filminin
ölçümleri yapılmıştır. Reklam filmleri, maskotlu ve maskotsuz olarak
sınıflandırılmıştır. 35 - 50 saniye (sn) uzunluklarındaki reklam
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filmlerinin, 1,5 sn – 3 sn uzunluğundaki pack-shot sahneleri ve filmlerin
bazı sahneleri üzerinde ilgi alan seçimleri yapılarak değişkenler
minimum seviyede tutulmuştur.
Deney sırasında izletilen reklamların daha önce ulusal televizyon
kanallarında yayınlanmış olmaları, katılımcıların reklam filmlerine
aşina ya da önyargılı olmalarına neden olacağından bu durumun dikkat
düzeylerini etkileme ihtimali çalışmanın sınırlılıklarından bir tanesi
olarak

kabul

edilmektedir.

Ancak

katılımcıların

belirlenmesi

aşamasında yapılan tarama testi ile katılımcıların, araştırmada
kullanılan markalara ve maskotlarına yönelik bilgileri olduğu bununla
birlikte reddetme düzeyinde bir önyargıları olmadığı tespit edilmiştir.
Eye tracking ölçümleri genellikle, fotoğraf, afiş, dergi, reklamları ya da
web sayfası gibi statik görüntülere yönelik göz hareketlerini ve
odaklanmayı tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. Bunun temel nedeni,
hareketli görüntülerde göz hareketleri ve odaklanma süreleri sahnelere
bağlı olarak hızla değiştiğinden, özellikle hareket halindeki uzun süreli
televizyon

reklamlarında

verilerin

hatalı

kaydedilmesi

olarak

gösterilebilmektedir. Bu nedenle, araştırma kapsamında, hareketli
görüntülerin daha az olduğu ve süreleri kısa olan pack-shot sahneleri ile
reklam filmlerinin içinden bazı sahneler üzerinde alan seçimleri
yapılarak ölçümler gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın sınırlılıklarını belirleyen temel koşul olarak, ölçümleri
yapılan reklam filmlerinin markalara ait orijinal çalışmalar olmaları
nedeniyle, senaryo, kurgu, süre, kullanılan görsel ve işitsel öğeler
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bakımından birbirlerinden farklı olmaları gösterilebilmektedir. Bu
nedenle reklam filmlerinin maskotlu ile maskotsuz versiyonları
arasında dikkat ve odaklanmaya ilişkin doğrudan karşılaştırmalı bir
analiz yapılamamaktadır. Ölçüm sonuçlarına bağlı olarak katılımcıların
dikkat ve odaklanma süreleri belirlenmiş ve ortalamanın (50 ms) altında
olanlar analizlere dahil edilmemiştir.
3.6. Bulgular
Deneye dahil edilen katılımcılarına ait eye tracking ölçüm verileri,
Windows tabanlı bilgisayardaki mevcut Tobii Studio programında
kaydedilerek, analiz edilmiş ve arından istatistiksel grafikler olarak
çıktı almak üzere Microsoft Excel isimli programa aktarılmıştır.
Araştırmaya ait bulgular ve analizler, her marka için maskotlu ve
maskotsuz olarak önce reklam iç sahnesi ardından pack-shot ölçümleri
olarak değerlendirilmiştir.
3.6.1. Algida Max - Aslan Max – Maskotlu İç Sahne

Resim 19: Algida Maskotlu Reklam İç Sahne Isı Haritası (Heat Map)

211

Algida Max markası için hazırlanan maskotlu reklam filminde, Aslan
Max isimli maskotun çocuk karakterlerle yaşadıkları aksiyonu yüksek
bir macera izlenmektedir. Filmde; maskot ve arkadaşları olan çocuk
karakterler kaykaylar aracılığıyla kötü niyetli ve gruptan olmadığı
anlaşılan diğer çocuk karakteri kovalarken görülmektedir.
Reklam filminin iç sahnesine yönelik yapılan eye tracking
ölçümlerinden elde edilen ısı haritasına göre; katılımcıların yoğun
olarak

kadrajın orta bölgesinde yer alan maskota odaklandıkları

görülmektedir.
Göz takip yolu ise yukarı ve aşağıya dalgalanmalar olacak şekilde önce
orta bölgeye, ardından sağ ve en son sol bölgeye doğru yönelmektedir.
Tablo 9: Algida Maskotlu Reklam İç Sahnesi, İlk Odaklanma Süreleri

Ölçümden elde edilen bulgular ışığında katılımcıların ilk odaklanma
sürelerine göre; ilk sırada 0,06 sn ile maskot yer almaktadır. 0,18 sn ile
slogan ikinci sırada ve 0,81 sn ile ürün son sırada yer almaktadır.
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Tablo 10: Algida Maskotlu Reklam İç Sahnesi, Katılımcıların Bakma Sayıları
Ortalaması

Katılımcı bakışlarının reklam iç sahnesinde en çok ziyaret ettiği öğe
1,45’lik sayı ortalaması ile maskot olurken, ikinci sırada 1,17 ile slogan
ve üçüncü sırada 1,14 ile ürün yer almaktadır.
Tablo 11: Algida Maskotlu Reklam İç Sahnesi Toplam Odaklanma Süreleri
Ortalaması
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Katılımcıların en uzun süre odaklandıkları öğe ise 1,38 sn’lik ortalama
ile maskot olurken, ikinci sırada 0,32 sn ile ürün ve üçüncü sırada 0,19
sn ile slogan yer almaktadır.
Tablo-12: Algida Maskotlu Reklam İç Sahnesi Odaklananların Ortalama Yüzdesi

Reklam

sahnesinde

kullanılan

öğelere

ilişkin

katılımcılar

arasındaodaklananların yüzdeleri bulgularına göre; %1,00’lık bir
ortalama ile maskot en çok odaklanma yüzdeliğine sahip öğe olmuştur.
%0,24 ile ürün ikinci sırada yer alırken, %0,21’lik bir otalama ile slogan
üçüncü sırada yer almıştır.
MASKOT

ÜRÜN

LOGO

BOYUT

3/4

1/4

2/4

KONUM

Orta Bölge

Sol Bölge

Sağ Bölge

DURUM

Hareketli

Hareketsiz

Hareketsiz
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Elde edilen bulgular ışığında, maskotun ürün ve slogana göre çok daha
hızlı dikkat çektiği ve katılımcıların maskota daha hızlı odaklandıkları
tespit edilmiştir. Marka maskotu kadrajın orta noktasında ve ¾’lük
alanını kaplamaktadır. Bunlara ek olarak maskot, hareketli, renkli ve
insansı özelliklere sahiptir.
3.6.2. Algida Max - Aslan Max – Maskotlu Pack Shot

Resim 20: Algida Maskotlu Reklam Pack-shot Isı Haritası (Heat Map)

Algida Max markasının maskotlu reklam filminin pack-shot sahnesine
ait eye tracking ölçümlerinden elde edilen ısı haritasına göre;
katılımcıların kadrajın orta bölgesine yoğun olarak odaklandıkları
görülmektedir.
Göz takip yolu ise ortadan sol üste, ardından sol alt ve sağ üst son olarak
sağ alt bölgeye hareket etmektedir.
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Tablo 13: Algida Maskotlu Reklam Pack - Shot Sahnesi İlk Odaklanma Süreleri

Eye tracking verilerine göre; katılımcıların ilk odaklanma süreleri
analiz edildiğinde; 0,20 sn ile ürün-1 ilk sırada yer alırken, ikinci sırada
0,30 sn ile kampanya sloganı, üçüncü sırada 1,02 sn ile maskot,
dördüncü sırada 1,07 ile ürün bilgisi-2 ve 1,11 sn ile beşinci sırada ürün2 yer almıştır. Ürün bilgisi-1 öğesine

ait

katılımcı

verisi

kaydedilmemiştir.
Tablo 14: Algida Maskotlu Reklam Pack - Shot Sahnesi Katılımcıların Bakma
Sayıları Ortalaması
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Katılımcıların pack-shot sahnesinde yer alan öğelere yönelik bakış
sayılarının ortalamalarına ilişkin bulgulara göre, 1,22’lik ortalama ile
ürün-1 ilk sırada yer almıştır. 1,21’lik ortalama ile kampanya sloganı
ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada 1,06 ile maskot, 1,00’lık
ortalama ile dördüncü sırada ürün bilgisi-2 ve ürün-2 yer almaktadır.
Tablo 15: Algida Maskotlu Reklam Pack – Shot Sahnesi Toplam Odaklanma Süreleri
Ortalaması

Katılımcıların toplam odaklanma sürelerine göre ise 0,67 sn’lik
ortalama ile ürün-1 ilk sırada yer almıştır. İkinci sırada 0,25 sn ile
kampanya sloganı, üçüncü sırada 0,20 sn ile maskot, dördüncü sırada
0, 18 sn ile ürün-2 ve son sırada 0, 10 sn ile ürün bilgisi-2 yer almıştır.
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Tablo 16: Algida Maskotlu Reklam Pack - Shot Sahnesi Odaklananların Yüzdesi

Odaklananların yüzdelerine göre; %0,93’lük ortalama ile ürün-1 ilk
sırada yer almıştır. %0,66 ile kampanya sloganı ikinci sırada, %0,32 ile
maskot üçüncü sırada, %0,17 ile ürün-2 dördüncü sırada ve %0,03 ile
ürün bilgisi-2 beşinci sırada yer almıştır.
MASKOT

ÜRÜN

ÜRÜN BİLGİ

BOYUT

<1/4

3/4

1/4

KONUM

Sol Bölge

Sağ ve Sol Bölge Sol Bölge

DURUM

Hareketsiz

Hareketsiz

Hareketsiz

Elde edilen bulguların analiz sonucuna göre; maskota oranla
katılımcılar, ürün görsellerine daha hızlı ve daha fazla odaklanma
sağlamışlardır. Kadrajın büyük bölümünü kaplayan ürün görselleri, orta
bölgeye yakın sağ ve sol bölgelerde yer almışlardır. Ürün görselleri
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renkli ve hareketsizdirler. Kadrajın 1/4’ünden daha küçük bir alan
kaplayan maskot ise renkli ve insani özelliklere sahip olsa da, büyük
boyutlara sahip ürün ve ürün bilgisi görsellerinden daha az odaklanma
verilerine sahiptir.
3.6.3. Algida Max - Aslan Max – Maskotsuz İç Sahne

Resim 21: Algida Maskotsuz Reklam İç Sahnesi Isı Haritası (Heat Map)

Algida Max markasının maskotsuz reklam filminde; çocukluk arkadaşı
olduğu anlaşılan üç erkek karakterin plajda yaşadıkları durumlar
aktarılmaktadır. Algida Max maskotsuz reklam filminin iç sahnesine
ilişkin yapılan eye tracking ölçümlerinden elde edilen ısı haritasına
göre; katılımcılar yoğun olarak kadrajın orta bölgesine odaklanmışlardır.
Göz takip yolu, yukarıya ve aşağıya olacak şekilde orta noktadan önce
sol ardından sağ bölgeye hareket etmiştir.
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Tablo 17: Algida Maskotsuz Reklam İç Sahnesi İlk Odaklanma Süreleri Ortalaması

Yapılan eye tracking ölçümlerinden elde edilen ilk odaklanma
sürelerine göre; katılımcıların en hızlı odaklandıkları görsel öğe, 0,16
sn ile kadrajın orta noktasında yer alan canlı karakter-4 olmuştur. İkinci
sırada 0,18 sn ,ile canlı karakter-3, üçüncü sırada 0,46 sn ile canlı
karakter-2, dördüncü sırada 0,58 sn ile ürün-1 ve beşinci sırada 0,65 sn
ile canlı karakter-1 yer almıştır. Ürün-2’ye ait bulgu kaydedilmemiştir.
Tablo-18: Algida Maskotsuz Reklam İç Sahnesi Katılımcıların Bakma Sayıları
Ortalaması
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Katılımcıların bakış sayıları bulgularından elde edilen analiz
sonuçlarına göre ise 1,64’lük ziyaret ortalaması ile canlı karakter-3 ilk
sırada yer almıştır. İkinci sırada 1,26 ile canlı karakrter-2, üçüncü sırayı
1,00’lık ortalama ile canlı karakter-1, canlı karakter-4 ve ürün-1
paylaşmışlardır.
Tablo 19: Algida Maskotsuz Reklam İç Sahnesi Toplam Odaklanma Süreleri
Ortalaması

Katılımcıların görsel öğelere ilişkin toplam odaklanma sürelerine göre;
en uzun süre odaklanılan öğe,0,55 sn ile canlı karakter-1olmuştur.
İkinci sırada 0,49 sn ile canlı karakter-3, üçüncü sırada 0,36 sn ile canlı
karakter-2, dördüncü sırada 0,21 sn ürün-1 ve beşinci sırada 0,17 sn ile
canlı karakter-4 yer almıştır.
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Tablo 20: Algida Maskotsuz Reklam İç Sahnesi Odaklananların Yüzdesi

Katılımcıların reklamda kullanılan görsel öğelere ilişkin odaklananların
yüzdeleri analiz edildiğinde ise %0,76’lık ortalama ile canlı karakter-3
ilk sırada yer almıştır. İkinci sırada %0,66 ile canlı karakter-2, üçüncü
sırada %0,28 ile canlı karakter-4, dördüncü sırada %0,24 ile ürün-1 ve
beşinci sırada %0,14 ile canlı karakter-1 yer almıştır.
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3.6.4. Algida Max - Aslan Max – Maskotsuz İç Sahne

Resim 22: Algida Maskotsuz Reklam Pack-shot Sahnesi Isı Haritası (Heat Map)

Algida Max markasının maskotsuz reklam filminin pack-shot sahnesine
ait eye tracking ölçümlerinden elde edilen ısı haritasına göre;
katılımcıların çoğunlukla orta bölgeye odaklandıkları görülmektedir.
Göz takip yolu ise yukarıya ve aşağıya dalgalanmalar olacak şekilde
kadrajın orta bölgesinden önce sola ardından sağa doğru rota çizmiştir.
Tablo 21: Algida Maskotsuz Reklam Pack - Shot Sahnesi İlk Odaklanma Süreleri
Ortalaması

Eye tracking ölçümlerine göre, katılımcıların ilk odaklandıkları görsel
öğe,0,21 sn ile canlı karakterler olmuştur. İkinci sırada 0,56 sn ile ürün,
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üçüncü sırada 1,71 sn ile logo-1 ve dördüncü sırada 2,28 sn ile logo - 2
yer almıştır.
Tablo 22: Algida Maskotsuz Reklam Pack - Shot Sahnesi Katılımcıların Bakma
Sayıları Ortalaması

Katılımcıların görsel öğelere yönelik bakış sayıları analiz edildiğinde
ise 2,36 ortalama ile ürün görselinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir.
İkinci sırada 1,83 ile canlı karakter, üçüncü sırada 1,06 ile logo-1 ve
dördüncü sırada 1,00 ile logo-2 yer almıştır.
Tablo 23: Algida Maskotsuz Reklam Pack - Shot Sahnesi Toplam Odaklanma
Süreleri Ortalaması
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Katılımcıların, görsel öğelere yönelik toplam odaklanma sürelerine
ilişkin bulgulara göre, ortalama 1,89 sn ile ürün ilk sırada yer almıştır.
İkinci sırada 0,91 sn ile canlı karakter, üçüncü sırada 0,41 sn ile logo-1
ve dördüncü sırada 0,40 sn ile logo-2 yer almıştır.
Tablo 24: Algida Maskotsuz Reklam Pack-Shot Sahnesi Odaklananların Yüzdesi

Katılımcıların kaydedilen odaklananların yüzdeleri analiz sonucuna
göre ise % 0,97’lik ortalama ile ürün ilk sırada yer almıştır. İkinci sırada
% 0,83 ile canlı karakter, üçüncü sırada % 0,59 ile logo-1 ve dördüncü
sırada % 0,17 ile logo-2 yer almıştır.

225

3.6.5. Domino’s Pizza – Ayı – Maskotlu İç Sahne

Resim 23: Domino’s Pizza Maskotlu Reklam İç Sahnesi Isı Haritası (Heat Map)

Domino’s Pizza markasının maskotlu reklam filminde, üç genç erkek
karakter televizyon karşısında video oyunu oynamaktadır. Bir anda
ortaya çıkan Domino’s Pizza markasının “Ayı” isimli maskotu,
gençlerin aç olduğunu ve evde yiyecek olmadığını görmektedir.
Maskot, gençlere kızar ve telefonla sipariş vererek pizzaların gelmesini
sağlar. Son olarak genç karakterler ve maskot gelen pizzaları yerken
izlenmektedir.
Domino’s Pizza maskotlu reklam filminin ilk eye tracking ölçümü
maskotun kullanıldığı reklam sahnesi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma
yöntemi kapsamında belirlenen kriterler doğrultusunda ölçümü yapılan
reklam sahnesi 2 saniye uzunluğunda ve 16 Mb veri boyutuna sahiptir.
İlgi alanı seçimleri (AOI) sonucunda, sahnede canlı karakter 1, canlı
karakter 2, canlı karakter 3 ve maskot olmak üzere toplam 4 öğe
belirlenmiştir.
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Maskotlu reklam sahnesinin ilk eye tracking bulguları, ısı haritası ve
göz

takip

yolunu

göstermektedir.

Buna

göre;

katılımcıların

odaklanmalarını gösteren ısı haritası, yeşil ve kırmızı dairelerin
bölgesel yoğunlukları ve hareket yönleriyle katılımcıların hangi öğelere
odaklandıklarını ve göz hareketlerinin görüntü üzerinde hangi yolu
izlediklerini göstermektedir. Isı haritası, katılımcıların öncelikle
kadrajın tam orta noktasında bulunan canlı karakter 2’nin elindeki
ürüne ve arından yüzüne odaklandığının göstermektedir.
Daha sonra yukarı ve aşağı dalgalanmalar yaparak göz takip yolu
kadrajın sağında bulunan maskota, oradan sağ üst bölgede yer alan canlı
karakter 3’e ve en son sol alt köşede bulunana canlı karakter 1’e
yönelmektedir. Ayrıca katılımcıların odaklanma noktaları çoğunlukla
kadrajın orta noktalarında hareket etmektedir.
Isı haritası verilerine göre; katılımcıların odaklanma yoğunluklarını
gösteren kırmızı dairelerin, ilgi alanı seçimleri yapılan öğelerden canlı
karakter 2, canlı karakter 3 ve maskotun yüz bölgelerinde olduğu
kaydedilmiştir.
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Tablo 25: Domino’s Pizza Maskotlu Reklam İç Sahnesi İlk Odaklanma Süreleri
Ortalaması

Domino’s Pizza maskotlu reklam iç sahnesine ilişkin katılımcıların ilk
odaklanmalarına kadar geçen süre ortalamaları analizinde, 0,48 sn ile
canlı karakter - 2 ilk sırada yer alırken, ardından sırasıyla 0,96 sn ile
maskot, 1,23 sn ile canlı karakter - 3 ve 1,49 sn ile son olarak canlı
karakter - 1’e odaklanıldığı görülmektedir.
Tablo 26: Domino’s Pizza Maskotlu Reklam İç Sahnesi Katılımcıların Bakma
Sayıları Ortalaması
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Katılımcıların görsel öğelere bakış sayıları oranlarını gösteren Tablo26’da, 1,58’lik ortalaması ile canlı karakter-3 ilk sırada yer alırken,
1,25’lik ortalama ile maskot ikinci sırada yer almaktadır. Bunların
ardından 1,08 ile canlı karakter-2 ve 1,00’lık bakış sayısı ile canlı
karakter-1 gelmektedir.
Tablo 27: Domino’s Pizza Maskotlu Reklam İç Sahnesi Toplam Odaklanma Süreleri
Ortalaması

Reklam sahnesine yönelik katılımcıların toplam odaklanma süreleri
ortalaması Tablo-27’de aktarılmaktadır. Katılımcıların en uzun süre
odaklandıkları görsel öğe; 0, 63 sn ile canlı karakter-3 iken 0,53 sn ile
maskot ikinci sırada yer almaktadır. 0,21 sn ile canlı karakter-2 ve 0, 16
sn ile canlı karakter-1 olarak sıralanmaktadır.
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Tablo 28: Domino’s Pizza Maskotlu Reklam İç Sahnesi Odaklananların Yüzdesi

Katılımcıların odaklananların yüzdelerinin analiz sonuçlarına göre;
canlı karakter-3 ile maskot % 0,83’lük eşit odaklanma yüzdesine
sahiptirler. % 0,41’lik ortalama ile canlı karakter-2 ikinci sırada ve %
0,10’luk ortalama ile canlı karakter-1 son sırada yer almaktadır.
MASKOT

CANLI

CANLI

CANLI

KARAKTER-

KARAKTER-

KARAKTER-3

1

2

BOYUT

<1/4

<1/4

<1/4

<1/4

KONUM

Sağ Bölge

Sol Bölge

Orta Bölge

Sağ Bölge

DURUM

Hareketli

Hareketli

Hareketli

Hareketli

Elde edilen bulguların analiz sonucuna göre; reklamda kullanılan canlı
karakterlerin maskota oranla daha hızlı dikkat çektiği ve katılımcılar
tarafından canlı karakterlere daha fazla odaklanıldığı tespit edilmiştir.
Söz konusu görsel öğelerin boyutları birbirlerine yakın olsa da özellikle
kadrajın orta bölgesinde yer alan canlı karakter – 2, kadrajın sağ
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bölgesinde yer alan maskottan daha hızlı dikkat çekmiştir. Canlı
karakter – 3 ise diğer karakterlerden farklı olarak konuşmakta ve daha
fazla hareket etmektedir. Bu da en fazla odaklanılan görsel öğe olmasını
sağlamıştır.
3.6.6. Domino’s Pizza – Ayı – Maskotlu Pack – Shot Sahnesi

Resim 24: Domino’s Pizza Maskotlu Reklam Pack-Shot Sahnesi Isı Haritası (Heat
Map)

Domino’s Pizza markasının maskotlu reklamına yönelik diğer eye
tracking ölçüm kategorisi; maskotun kullanıldığı pack-shot sahnesi
ölçümleridir. Pack-shot 1,5 saniyelik süreye ve 13 Mb’lık veri boyutuna
sahiptir. Domino’s maskotlu pack-shot sahnesine ilişkin eye tracking
ölçümlerinden elde edilen ısı haritası, katılımcılar tarafından maskotun
yüz bölgesine ve kampanya sloganına yoğun olarak odaklanıldığını
göstermektedir. Bu sahnede maskot sağ tarafta konumlanmış olsa da
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kadrajın 1/2’lik bölümünü kaplayacak büyüklükte olduğundan orta
noktada yer almaktadır. Benzer şekilde kampanya sloganı da kadrajın
sol bölgesinde konumlanmış olsa da büyük boyutu nedeniyle
görüntünün orta alanında yer almaktadır.
Göz takip yolu ise yukarı ve aşağıya dalgalanmalar olacak şekilde, orta
noktadan başlayarak önce sağ sonra sol yönde hareket etmektedir.
Tablo 29: Domino’s Pizza Maskotlu Reklam Pack-Shot Sahnesi İlk Odaklanma
Süreleri Ortalaması

Domino’s Pizza markasına ait maskotun kullanıldığı pack-shot
sahnesine yönelik eye tracking ölçümlerinden elde edilen bulguların
analizi doğrultusunda, 0,22 sn ile ilk odaklanılan görsel öğenin maskot
olduğu tespit edilmiştir. 0,27 sn ile kampanya sloganı ikinci sırada yer
alırken, 0,52 sn ile logo üçüncü ve 0,66 sn ile iletişim adresleri son
sırada yer almıştır.
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Tablo 30: Domino’s Pizza Maskotlu Reklam Pack-Shot Sahnesi Katılımcıların
Bakma Sayıları Ortalaması

Katılımcıların, pack-shot sahnesinde yer alan öğelere yönelik bakış
sayıları analiz sonucuna göre; 1.36 ortalamasıyla maskot ilk sırada yer
almıştır. İkinci sırada 1,15 ortalama ile kampanya sloganı, üçüncü sırayı
ise 1.00 ortalama ile logo ve iletişim adresleri paylaşmaktadır.
Tablo 31: Domino’s Pizza Maskotlu Reklam Pack-Shot Sahnesi Toplam Odaklanma
Süreleri Ortalaması
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Tablo 31, katılımcıların pack-shot sahnesinde ortalama olarak toplam
odaklanma sürelerini göstermektedir. Buna göre; 0,63 sn’lik toplam
odaklanma süresi ortalaması ile maskot ilk sırada yer alırken, 0,53 sn
ile kampanya sloganı ikinci sırada yer almaktadır. 0,32 sn ile logo
üçüncü, 0,11sn ile iletişim adresi son sırada kaydedilmiştir.
Tablo 32: Domino’s Pizza Maskotlu Reklam Pack-Shot Sahnesi Odaklananların
Yüzdesi

Son olarak pack-shot sahnesi ölçümlerinden elde edilen bulgulara göre
oluşan Tablo-32, odaklananların yüzdelerini göstermektedir. Buna
göre; % 0,83 ile maskot, % 0,67 ile kampanya sloganı, % 0,27 ile logo
ve % 0,10 ile iletişim adresi sıralaması oluşmuştur.
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MASKOT

KAMPANYA

İLETİŞİM

SLOGANI

ADRESLERİ

LOGO

BOYUT

2/4

1/4

<1/4

<1/4

KONUM

Sağ Bölge

Sol Bölge

Sol Bölge

Sol Bölge

DURUM

Hareketli

Hareketsiz

Hareketsiz

Hareketsiz

Domino’s Pizza markasının maskotlu reklamına ait peck – shot
sahnesinden elde edilen eye tracking bulguları ışığında, marka maskotu
görselinin, diğer görsel öğelere oranla daha hızlı dikkat çektiği ve
katılımcıların daha fazla maskota odaklandıkları görülmektedir.
Maskot, diğer öğelerden çok daha büyük boyutlara sahip olmanın yanı
sıra hareketli olarak sunulmuştur.
3.6.7. Domino’s Pizza – Ayı – Maskotsuz İç Sahnesi
Çalışma kapsamında eye tracking ölçümü yapılan Domino’s Pizza
markasının maskotsuz reklam filminde; iki erkek karakter ve bir kadın
karakter bir evde yemek sohbeti yapmaktadır. Aç olduklarını belirten
karakterler, yiyecekleri yemeğe karar verdikleri esnada Domino’s
markasını duyan erkek karakterlerden birinin kafası bir anda yok olur
ve sadece bedeni görünmektedir. Bu filmin reklam içi sahnesine ilişkin
elde edile bulgular analiz edildiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
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Resim 25: Domino’s Pizza Maskotsuz Reklam İç Sahnesi Isı Haritası (Heat Map)

İlk olarak katılımcıların göz izleme

verilerinden elde edilen ısı

haritasına göre; katılımcılar kadrajın orta noktalarında yoğunlukla
odaklanmışlardır (Resim 25).
Göz takip yolunun yukarı ve aşağı olacak şekilde dalgalanmalar
yaparak önce orta noktaya ardından sol bölgeye ve daha sonra sağ
bölgeye doğru hareket ettiği görülmektedir.
Tablo 33: Domino’s Pizza Maskotsuz Reklam İç Sahnesi İlk Odaklanma Süreleri
Ortalaması
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Elde edilen ilk odaklanma verilerine göre; 0,11 sn ile kadrajın tam orta
noktasında yer alan canlı karakter-2 ilk sırada yer almaktadır. Ardından
0,61 sn ile canlı karakter-1 ikinci sırada gelirken, 1,10 sn ile ürün-2,
1,25 sn ile canlı karakter-3, 1,28 sn ile ürün-3 ve 1,59 sn ile ürün-1 son
sırada gelmektedir.
Tablo-34: Domino’s Pizza Maskotsuz Reklam İç Sahnesi Katılımcıların Bakma
Sayıları Ortalaması

Katılımcıların bakış sayılarına göre; 2,31’lik ortalama ile canlı
karakter-2 en fazla odaklanılan görsel öğe olmuştur. İkinci sırada ise
1,33 ile ürün-3 gelmektedir. Bunları 1,18 ile canlı karakter-1, 1,17 ile
canlı karakter-3, 1,13 ile ürün-2, 1,00 ile ürün-1 takip etmektedir.
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Tablo 35: Domino’s Pizza Maskotsuz Reklam İç Sahnesi Toplam Odaklanma
Süreleri Ortalaması

Katılımcıların, reklam filmindeki görsel öğelere yönelik toplam
odaklanma sürelerine ilişkin oluşturulan Tablo 5, 0,98 sn ile en uzun
süre

canlı

karakter-2’ye

odaklandıklanıldığını

göstermektedir.

Ardından 0,52 sn ile ürün-2, 0,42 sn ile canlı karakter-3, 0,29 sn ile canlı
karakter-1, 0,24 sn ile ürün-3, 0,20 sn ile ürün-1 takip etmektedir
Tablo 36: Domino’s Pizza Maskotsuz Reklam İç Sahnesi Odaklananların Yüzdesi

238

NÖROMASKOT
NÖROPAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN MARKA MASKOTLARI

Reklamın iç sahnesine ilişkin elde edilen bulgularda, odaklananların
yüzdelerini gösteren Tablo-36’ya göre; canlı karakter-2 %1,00’lık
oranla en fazla dikkat çeken görsel öğe olmuştur. Arından %0,76 canlı
karakter-1, %0,41 canlı karakter-3, %0,28 ürün-2, %0,17 ürün-1, %010
ile ürün-3 son sırada yer almıştır.
3.6.8. Domino’s Pizza – Ayı – Maskotsuz Pack – Shot Sahnesi
Resim 26: Domino’s Pizza Maskotsuz Reklam Pack – Shot Sahnesi Isı Haritası
(Heat Map)

Domino’s Pizza maskotsuz reklamı pack-shot sahnesinin ölçümleri ise
şu şekilde kaydedilmiştir. İlk olarak sahnenin ısı haritası bulgularına
bakıldığında katılımcıların, kadrajın orta noktasına odaklandıkları
görülmektedir.
Göz takip yolu ise önce kadrajın orta noktasına sonra sağ ve ardından
sol bölgesine, en son tekrar sağ bölgesine hareket etmektedir.
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Tablo 37: Domino’s Pizza Maskotsuz Reklam Pack - Shot Sahnesi İlk Odaklanma
Süreleri Ortalaması

Katılımcıların ilk odaklanma zamanlarını gösterir Tablo-37’de 0,87 sn
ile kampanya sloganı ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada 1,01 sn ile
logo ve son olarak 1,16 sn ile iletişim adresine odaklanıldığı
görülmektedir.
Tablo 38: Domino’s Pizza Maskotsuz Reklam Pack - Shot Sahnesi Katılımcıların
Bakma Sayıları Ortalaması
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Katılımcıların bakış sayılarının ortalamalarına ilişkin analiz sonucuna
göre; ilk sırada 1,79 ortalama ile kampanya sloganı yer almıştır. İkinci
sırada 1,72 ortalama ile logo, üçüncü sırada ise 1,41’lik ortalama ile
iletişim adreslerine odaklanılmıştır.
Tablo-39: Domino’s Pizza Maskotsuz Reklam Pack - Shot Sahnesi Toplam
Odaklanma Süreleri Ortalaması

Katılımcıların toplam odaklanma sürelerine bakıldığında ise 1,40 sn’lik
ortalama ile kampanya sloganına ardından 0,71 sn ile logoya ve son
olarak 0,62 sn ile iletişim adreslerine odaklanılmıştır.
Tablo 40: Domino’s Pizza Maskotsuz Reklam Pack - Shot Sahnesi Odaklananların
Yüzdesi
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Odaklananların yüzdelerine ilişkin bulguların analizi soncuna göre;
%0,93 ile kampanya sloganı ilk sırada gelirken, ikinci sırada %0,83
logo ve üçüncü sırada%0,73 iletişim adresleri yer almıştır.
3.6.9. Nestle Nesquık – Quık- Maskotlu İç Sahne

Resim 27: Nestle Nesquik Maskotlu Reklam İç Sahnesi Isı Haritası (Heat Map)

Nestle Nesquik markasına ait Quik isimli tavşan formundaki maskotun
kullanıldığı reklam filminde, maskot gün boyu evde, sokakta anne ve
çocuklarla aktivite yaparken görülmektedir.
Reklam filminin iç sahnesine ilişkin eye tracking ölçümleri sonucunda
ele edilen ısı haritasına göre; katılımcıların yoğun olarak odaklandıkları
öğe, kadrajın sol tarafında ve önünde yer alan ürün olarak
kaydedilmiştir.
Yukarı ve aşağı dalgalanmalar olacak şekilde hareket eden göz takip
yolu, kadrajın sol bölgesinde yer alan ürün ve ürün bilgisinden sağ
bölgesinde yer alan maskota doğru hareket etmektedir.

242

NÖROMASKOT
NÖROPAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN MARKA MASKOTLARI

Tablo 41: Nestle Nesquik Maskotlu Reklam İç Sahnesi İlk Odaklanma Süreleri
Ortalaması

Reklam iç sahnesine yönelik ilk odaklanma zamanlarına ilişkin analiz
soncuna göre, 0,15 sn ile ürün ilk sırada yer alırken, 0,76 sn ile maskot
ikinci sırada ve 0,81 sn ile ürün bilgisi üçüncü sırada yer almaktadır.
Tablo 42: Nestle Nesquik Maskotlu Reklam İç Sahnesi Katılımcıların Bakma Sayıları
Ortalaması
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Katılımcıların bakış sayılarına ilişkin bulgulara göre ise; 1,32’lik
ortalama ile ürün, 1,17’lik ortalama ile maskot, 1,00’lık ortalama ile
ürün bilgisine odaklanılmıştır.
Tablo 43: Nestle Nesquik Maskotlu Reklam İç Sahnesi Toplam Odaklanma Süreleri
Ortalaması

Toplam odaklanma süreleri ortalamalarını gösterir Tablo 43’de, 1,06 sn
ile ürün ilk sırada yer almıştır. 0,60 sn ile maskot ikinci sırada yer
alırken, 0,33 sn ile ürün bilgisi üçüncü sırada yer almaktadır.
Tablo 44: Nestle Nesquik Maskotlu Reklam İç Sahnesi Odaklananların Yüzdesi
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Katılımcılar arasında odaklananların yüzdelerine ilişkin bulgular analiz
edildiğinde, %0,86’lık ortalama yüzdesi ile ürün ilk sırada yer almıştır.
%0,41’lik ortalama yüzdesi ile maskot ikinci sırada ve %0,24’lük
yüzdelik ile ürün bilgisi son sırada yer almıştır.
MASKOT

ÜRÜN

ÜRÜN BİLGİSİ

BOYUT

<2/4

<2/4

<1/4

KONUM

Sağ Bölge

Sol Bölge

Sol Bölge

DURUM

Hareketli

Hareketsiz

Hareketsiz

Nesquik markasının maskotlu reklam iç sahnesine ilişkin elde edilen
bulguların analizi sonucunda, benzer boyutlarda olmalarına rağmen
katılımcıların ürün görseline maskottan daha hızlı ve daha uzun süreyle
odaklandıkları görülmektedir. Maskot hareketli ve 2/4’lük oranında
alan kaplamasına rağmen ürün görselinden daha düşük odaklanma
seviyesine sahiptir.
3.6.10. Nestle Nesquık – Quık- Maskotlu Pack - Shot Sahnesi

Resim 28: Nestle Nesquik Maskotlu Reklam Pack - Shot Isı Haritası (Heat Map)
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Markanın maskotlu reklam filminin pack-shot sahnesinden elde edilen
ısı haritasına göre; katılımcılar yoğun olarak kadrajın orta noktasında
yer alan ürüne odaklanmaktadırlar.
Göz takip yolu ise öncelikle tam orta noktaya sonra sola ve tekrar orta
noktaya ve ardından sağ bölgeye hareket etmektedir.
Tablo 45: Nestle Nesquik Maskotlu Reklam Pack – Shot Sahnesi İlk Odaklanma
Süreleri Ortalaması

Katılımcıların reklamdaki görsel öğelere ilişkin ilk odaklanma süreleri
analizi sonucuna göre; 0,35 sn ile maskot ilk sırada yer almıştır.
Ardından 0,59 sn ile ürün ikinci sırada yer alırken, 1.55 sn ile kampanya
sloganı üçüncü sırada, 2,44 sn ile logo dördüncü sırada yer almaktadır.
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Tablo 46: Nestle Nesquik Maskotlu Reklam Pack-Shot Sahnesi Katılımcıların Bakma
Sayıları Ortalaması

Katılımcı bakışlarının en çok ziyaret ettiği görsel öğe ise 2,23 ile
maskot olurken, ikinci sırada 1,92 ile ürün, 1,00 ile logo ve kampanya
sloganı üçüncü sırada yer almışlardır.
Tablo 47: Nestle Nesquik Maskotlu Reklam Pack – Shot Sahnesi Toplam Odaklanma
Süreleri Ortalaması

Elde edilen bulgulara göre en uzun süre odaklanılan görsel öğe, 1,21
sn’lik ortalama ile ürün olurken, 1,12 sn’lik ortalama ile maskot ikinci
sırada, 0,58 sn ile kampanya sloganı üçüncü sırada, 0,39 sn ile logo
dördüncü sırada yer almaktadır.
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Tablo 48: Nestle Nesquik Maskotlu Reklam Pack – Shot Sahnesi Odaklananların
Yüzdesi

Katılımcılar arasında odaklananların yüzdelik analizi sonucuna göre;
%0,87’lik ortalama ile ürün ve maskot ilk sırada yer alırken, %0,47 ile
kampanya sloganı ikinci sırada, %0,43 ile logo üçüncü sırada yer
almıştır.
MASKOT

KAMPANYA

LOGO

ÜRÜN

SLOGANI
BOYUT

<2/4

1/4

<1/4

1/4

KONUM

Sol Bölge

Orta Üst Bölge

Sağ Bölge

Orta Bölge

DURUM

Hareketsiz

Hareketsiz

Hareketsiz

Hareketsiz

Nesquik markasının maskotlu reklamı pack – shot sahnesine ait
bulguların analizi sonucunda; katılımcıların ilk odaklandıkları görsel
öğenin diğer öğelere oranla daha büyük boyutlara sahip maskot olduğu
tespit edilmiştir. Katılımcıların ziyaret sayıları açısından da maskot
yüksek orana sahip olsa da kadrajın orta bölgesinde yer alan ve ¼’lük
boyuta sahip ürün görseli daha uzun süreli odaklanma ortalamasına
sahiptir.
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3.6.11. Nestle Nesquik – Quik- Maskotsuz İç Sahnesi

Resim 29: Nestle Nesquik Maskotsuz Reklam İç Sahnesi Isı Haritası (Heat Map)

Nestle Nesquik markasının maskotsuz reklam iç sahnesine yönelik
yapılan eye tracking ölçümlerinde oluşan ısı haritasına göre;
katılımcıların yoğun olarak kadrajın tam orta noktasında yer alan canlı
karakter-1 üzerinde odaklanmıştır. Isı haritasıyla birlikte göz takip yolu
incelendiğinde, yukarı ve aşağı dalgalanmalar olacak şekilde orta
noktadan kadrajın sol – alt yönüne doğru hareket tespit edilmiştir.
Tablo 49: Nestle Nesquik Maskotsuz Reklam İç Sahnesi İlk Odaklanma
Süreleri Ortalaması
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Eye tracking ölçümlerinden elde edilen bulguların analiz sonuçlarına
göre; reklam sahnesindeki ilk odaklanılan görsel öğe, 0,12 sn ile canlı
karakter-2 olurken, ikinci sırada 0,15 sn ile canlı karakter-1 ve 0,24 sn
ile ürün üçüncü sırada odaklanılan görsel öğe olmuştur. Kadrajın sağ
bölgesinde yer alan canlı karakter-3’e katılımcıların odaklanmadığı
tespit edilmiştir.
Tablo 50: Nestle Nesquik Maskotsuz Reklam İç Sahnesi Katılımcıların Bakma
Sayıları Ortalaması

Katılımcı bakışlarının en fazla ziyaret ettiği görsel öğe; 0,57’lik
ortalama ile canlı karakter-1 olurken, ikinci sırada 0, 49 ile canlı
karakter-2 ikinci sırada ve 0,39’luk ortalama ile ürün üçüncü sırada yer
almıştır.
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Tablo 51: Nestle Nesquik Maskotsuz Reklam İç Sahnesi Toplam Odaklanma Süreleri
Ortalaması

Reklam sahnesindeki en uzun süre odaklanılan görsel öğe 1,10 sn ile
canlı karakter-1 ilk sırada, 1,00 sn ile canlı karakter-2 ikinci sırada ve
0,40 sn ile ürün üçüncü sırayı almıştır.
Tablo 52: Nestle Nesquik Maskotsuz Reklam İç Sahnesi Odaklananların Yüzdesi
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Reklam sahnesindeki görsel öğelere ilişkin odaklananların yüzdelerine
göre; %1,00 ile kadrajın ortasında konumlanan canlı karakter-1 en fazla
odaklanılan görsel öğe olmuştur. Ardından %,47’lik bir oranla canlı
karakter-2 ikinci sırada ve %0,40’lık bir oranla ürün üçüncü sırada yer
almaktadır.
3.6.12. Nestle Nesquik – Quik- Maskotsuz Pack – Shot
Sahnesi

Resim 30: Nestle Nesquik Maskotsuz Reklam Pack - Shot Isı Haritası (Heat Map)

Maskotun kullanılmadığı reklam filminin pack-shot ölçüm sonuçlarına
göre oluşan ısı haritası, katılımcıların kadrajın tam orta noktasında yer
alan kampanya sloganına odaklandıklarını göstermektedir.
Göz takip yolu ise yukarı ve aşağıya olacak şekilde dalgalanmalar
yaparak orta noktadan sağ alt köşeye ve ardından tekrar orta noktaya
doğru hareket etmektedir.
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Tablo 53: Nestle Nesquik Maskotsuz Reklam Pack - Shot Sahnesi İlk Odaklanma
Süreleri Ortalaması

Eye tracking ölçümlerinden elde edilen ilk odaklanma verilerine göre;
kampanya sloganı 0,42 sn ile ilk odaklanılan görsel öğe olmuştur.
Arından ikinci sırada 0,68 sn ile logo-2 yer alırken, üçüncü sırada 1,07
sn ile iletişim adresleri ve dördüncü sırada 1,38 sn ile logo-1 yer
almıştır.
Tablo 54: Nestle Nesquik Maskotsuz Reklam Pack - Shot Sahnesi Katılımcıların
Bakma Sayıları Ortalaması
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Katılımcıların bakış sayılarının ortalamalarına ilişkin bulguların analiz
sonucuna göre; 1,74’lük ortalama ile kampanya sloganı ilk sırada yer
alırken, 1,62 ile logo-1 ikinci sırada, 1,32 ile iletişim adresi üçüncü ve
son sırada 1,15 ile logo-2 yer almıştır.
Tablo 55: Nestle Nesquik Maskotsuz Reklam Pack-Shot Sahnesi Toplam Odaklanma
Süreleri Ortalaması

Katılımcıların toplam odaklanma sürelerinden oluşan Tablo-55’e göre;
0,73 sn ile kampanya sloganı ilk sırayı almıştır. İkinci sırada 0,58 sn ile
logo-2, üçüncü sırada 0,42 sn ile logo-1 ve son sırada 0,41 sn ile iletişim
adresi son sırada yer almıştır.
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Tablo 56: Nestle Nesquik Maskotsuz Reklam Pack - Shot Sahnesi Odaklananların
Yüzdesi

Odaklananların yüzdelerine göre; %0,90’lık ortalama ile kampanya
sloganı en fazla odaklanma yüzdeliğine sahip görsel öğe olmuştur.
%0,87 ile logo-2 ikinci sırada, %0,63 ile iletişim adresi üçüncü ve %0,
43 ile logo-1 son sırada odaklanma yüzdeliğine sahiptir.
3.6.13. Panda Dondurma – Panda- Maskotlu İç Sahne

Resim 31: Panda Dondurma Maskotlu Reklam İç Sahnesi Isı Haritası (Heat Map)
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Panda Dondurma markasının Panda isimli maskotunun kullanıldığı
reklam filmde; genç bir çift neşeli bir şekilde dondurmacının önüne
gelirler. Dondurma dolabının üstüne ayakta duran Panda isimli maskot
ile konuşurlar ve maskot dans etmeye başlar. Ardından genç çift
dolaptan dondurmalarını alırlar ve uzaklaşırlar.
Panda Dondurma maskotlu reklam filminin iç sahnesine ilişkin yapılan
eye tracking ölçümleri sonucunda elde edilen ısı haritasına göre;
katılımcıların yoğun olarak odaklandıkları öğenin kadrajın sol
bölgesinde yer alan canlı karakter-1 olduğu söylenebilmektedir.
Göz takip yoluna bakıldığında ise yukarı ve aşağıya olacak şekilde
dalgalanmalar yaparak sol bölgeden sağ bölgeye doğru bir hareketin
olduğu görülmektedir.
Tablo 57: Panda Dondurma Maskotlu Reklam İç Sahnesi İlk Odaklanma Süreleri
Ortalaması
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İlk odaklanma sürelerini gösteren Tablo-57’ye göre; katılımcılar ilk
olarak 0,05 sn ile canlı karakter-1’e odaklanmışlardır. İkinci sırada 0,43
sn ile canlı karakter-2, yer alırken üçüncü olarak 0,85 sn ile ürün ve son
sırada 1,01 sn ile maskot yer almaktadır.
Tablo 58: Panda Dondurma Maskotlu Reklam İç Sahnesi Katılımcıların Bakma
Sayıları Ortalaması

Katılımcıların öğeler arasındaki bakış sayılarının ortalamalarına ilişkin
analiz sonucuna göre; 1,30 ile canlı karakter-1 ilk sırada yer alırken,
ikinci sırada 1,27 ile ürün yer alamktadır. 1,22 ile maskot üçüncü ve
1,18 ile canlı karakter-2 son sırayı almaktadır.
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Tablo 59: Panda Dondurma Maskotlu Reklam İç Sahnesi Toplam Odaklanma
Süreleri

Katılımcıların görsel öğelere göre toplam odaklanma sürelerine yönelik
analiz sonucuna göre; 0,65 sn ile canlı karakter-1 ilk sırada yer alırken,
0,43 sn ile ürün ikinci sırada, 0, 38 sn ile maskot üçüncü ve 0,27 sn ile
canlı karakter-2 son sırada yer almıştır.
Tablo 60: Panda Dondurma Maskotlu Reklam İç Sahnesi Odaklananların Yüzdesi
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Reklamda kullanılan görsel öğelere ilişkin odaklananların yüzdeleri
incelendiğinde ise %0,93’lük bir oranla canlı karakter-1 büyük bir
farkla ilk sırayı almıştır. İkinci sırada %0,62 ile maskot, üçüncü sırada
%0,59 ile canlı karakter-2 ve dördüncü sırada %0,52 ürün yer almıştır.
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ÜRÜN

CANLI

CANLI

KARAKTER-1

KARAKTER-2

BOYUT

1/4

<1/4

1/4

1/4

KONUM

Sağ Bölge

Sol Bölge

Sol Bölge

Orta Bölge

DURUM

Hareketli

Hareketli

Hareketli

Hareketsiz

Panda Dondurma markasının maskotlu reklam iç sahnesinden elde
edilen bulguların analiz sonucuna göre; katılımcıların, canlı karakter-1
görsel öğesine maskota oranla daha hızlı ve daha uzun süre
odaklandıkları tespit edilmiştir. Ürün görseli dışındaki görsel öğelerin
boyutları benzer ve bu öğelerin hareketli olmalarına rağmen maskot
daha yavaş ve daha kısa süreli odaklanma değerlerine sahiptir.
3.6.14. Panda Dondurma – Panda- Maskotlu Pack - Shot
Sahnesi

Resim 32: Panda Dondurma Maskotlu Reklam Pack - Shot Isı Haritası (Heat Map)
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Panda Dondurma maskotlu pack-shot sahnesinin eye tracking ölçümleri
sonucunda oluşan ısı haritasına göre; katılımcılar yoğun olarak kadrajın
tam ortasında yer alan ürün-3’e odaklandıkları söylenebilmektedir.
Göz takip yolu, yukarı ve aşağıya olacak şekilde dalgalanmalar yaparak
orta noktadan önce sola ardından sağa hareket etmektedir.
Tablo 61: Panda Dondurma Maskotlu Reklam Pack - Shot Sahnesi İlk Odaklanma
Süreleri Ortalaması

Katılımcıların görsel öğelere yönelik ilk odaklanma zamanları analiz
sonucuna göre; 0,08 sn ile ürün-3 ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada
0,26 sn ile kampanya veya ürün bilgisi, üçüncü sırada 0,42 sn ile
maskot, dördüncü sırada 0,64 sn ile ürün-2, beşinci sırada 0,80 sn ile
ürün-1 son sırada yer alırken iletişim bilgileri ve ürün-4 isimli öğelere
hiç odaklanma olmamıştır.
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Tablo 62: Panda Dondurma Maskotlu Reklam Pack - Shot Sahnesi Katılımcıların
Bakma Sayıları Ortalaması

Katılımcıların pack-shot sahnesinde yer alan görsel öğelere yönelik
bakış sayılarına göre; ilk sırada yer alan öğe 1,22’lik ortalama ile
kampanya veya ürün bilgisi olmuştur. İkinci sırada 1,13 ile ürün-3,
üçüncü sırada 1,05 ile maskot ve dördüncü sırayı 1,00’lık ortalama ile
ürün-1 ve ürün-2 almışlardır.
Tablo 63: Panda Dondurma Maskotlu Reklam Pack - Shot Sahnesi Toplam
Odaklanma Süreleri Ortalaması
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Eye tracking ölçümlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda,
katılımcıların görsel öğelere yönelik toplam odaklanma sürelerine göre;
0,56 sn ile kampanya ve ürün bilgisi ilk sırada yer almaktadır. İkinci
sırada 0,47 sn ile ürün-3, üçüncü sırada 0,38 sn ile maskot, dördüncü
sırada 0,20 sn ile ürün-1, beşinci sırada 0,18 sn ile ürün-2 yer
almaktadır.
Tablo 64: Panda Dondurma Maskotlu Reklam Pack-Shot Sahnesi Odaklananların
Yüzdesi

Katılımcılardan görsel öğelere ilişkin odaklananların yüzdeleri analiz
sonucuna göre; %0,79 ile ürün-3 ile kampanya veya ürün bilgisi birinci
sırayı paylaşmaktadır. İkinci sırada % 0,59 ile maskot, üçüncü sırada
%0,24 ile ürün-1 ve dördüncü sırada %0,07 ile ürün-2 yer almaktadır.
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Panda Dondurma markasının maskotlu pack – shot sahnesine ait eye
tracking ölçümlerinden elde edilen bulgular katılımcıların, kadrajın orta
bölgesinde bulunan ürün-3 ile kampanya veya ürün bilgisi görsel
öğelerine, maskota oranla daha hızlı ve daha uzun süre odaklandıklarını
göstermektedir. Ayrıca ürün-3 isimli görsel öğenin diğer öğelere oranla
daha büyük boyutlara sahip olmasıyla yüksek odaklanma değerlerine
sahip olması arasında paralellik bulunmaktadır.
3.6.15. Panda Dondurma – Panda- Maskotsuz İç Sahne
Panda Dondurma markasının maskot kullanılmadığı reklam filminde;
kadın ve erkek karakterlerden oluşan gençlerin bir dans partisinde
eğlendikleri görülmektedir. Arından dondurma yerken görülen çekici
bir kadın karaktere dikkatlice bakan genç bir erkek karakter görülür.
Son olarak kadın karakter ile erkek karakter arasında komik bir tartışma
yaşanır ve kadın karakter sahneden ayrılırken yerine ikinci erkek
karakter gelir.
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Resim 33: Panda Dondurma Maskotsuz Reklam İç Sahnesi Isı Haritası (Heat Map)

Söz konusu reklam filminin iç sahnesine ilişkin gerçekleştirilen eye
tracking ölçümleri sonucunda elde edilen ısı haritasına göre;
katılımcıların çoğunlukla kadrajın orta - sağ noktasında yer alan ürüne
odaklandıkları görülmektedir.
Bununla birlikte göz takip yolu yukarı ve aşağıya olacak şekilde
dalgalanmalar yaparak orta – sağ noktadan orta sol noktaya ve ardından
tekrar orta sağ noktaya hareket etmektedir.
Tablo 65: Panda Dondurma Maskotsuz Reklam İç Sahnesi İlk Odaklanma Süreleri
Ortalaması
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Katılımcıların ilk odaklanma zamanlarına ilişkin bulguların analiz
sonucuna göre;, 0,05 sn ile ürünün ilk odaklanılan görsel öğe olduğu
tespit edilmiştir. İkinci sırada 0,17 sn ile canlı karakter-2 ve üçüncü
sırada 1,08 sn ile canlı karakter-1 yer almaktadır:
Tablo 66: Panda Dondurma Maskotsuz Reklam İç Sahnesi Katılımcıların Bakma
Sayıları Ortalaması

Katılımcılara ait bakış sayılarının ortalamalarına göre; 2,00’lık
ortalama ile ürün ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 1,20 ile canlı
karakter-2 ve 1,05 ile canlı karakter-1 üçüncü sırada yer almaktadır.
Tablo 67: Panda Dondurma Maskotsuz Reklam İç Sahnesi Toplam Odaklanma
Süreleri Ortalaması
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Katılımcıların görsel öğelere odaklandıkları toplam süreleri gösteren
Tablo-67’ye göre; 0,99 sn ile ürün ilk sırada yer alırken, ikinci sırada
0,22 sn ile canlı karakter-2 ve 0,18 sn ile canlı karakter-1 üçüncü sırada
yer almaktadır.
Tablo 68: Panda Dondurma Maskotsuz Reklam İç Sahnesi Odaklananların Yüzdesi

Odaklananların yüzdelerine ilişkin analiz sonuçlarına göre; %1,00
ortalama ile ürün en fazla yüzdeye sahipken, ikinci sırada %0,22 ile
canlı karakter-2 ve %0,12 ile canlı karakter-1 üçüncü sırada yer
almaktadır.
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3.6.16. Panda Dondurma – Panda- Maskotsuz Pack - Shot
Sahnesi

Resim 34: Panda Dondurma Maskotsuz Reklam Pack-Shot Sahnesi Isı Haritası
(Heat Map)

Panda Dondurma markasının maskotsuz reklam filminin pack-shot
sahnesine ilişkin eye tracking ölçümlerinden elde edilen ısı haritasına
göre; katılımcılar yüksek ortalama ile markanın logosuna odaklanmışlardır.
Göz takip yolu ise yukarı ve aşağıya olacak şekilde dalgalanmalar
yaparak, kadrajın orta noktasından sol alt köşeye ve tekrar orta noktaya
hareket etmektedir.
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Tablo 69: Panda Dondurma Maskotsuz Reklam Pack-Shot Sahnesi İlk Odaklanma
Süreleri Ortalaması

Panda Dondurma maskotsuz reklam pack–shot sahnesine yönelik ilk
odaklanma süreleri analiz sonucuna göre; 0,13 sn ile logonun ilk
odaklanılan görsel öğe olduğu görülmektedir. İkinci sırada ise 0,48 sn
ile iletişim adresleri gelmektedir.
Tablo 70: Panda Dondurma Maskotsuz Reklam Pack-Shot Sahnesi Katılımcıların
Bakma Sayıları Ortalaması
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Bakış sayılarının ortalamalarına ilişkin veriler analiz edildiğinde ise
1,47’lik ortalama ile logo ilk sırada yer alırken ikinci sırada 1,00’lık
ortalama ile iletişim adresleri gelmektedir.
Tablo 71: Panda Dondurma Maskotsuz Reklam Pack-Shot Sahnesi Toplam
Odaklanma Süreleri Ortalaması

Katılımcıların görsel öğelere yönelik toplam odaklanma sürelerini
gösteren Tablo 71’e göre; 1,11 sn ile logo, 0,24 sn odaklanma süresine
sahip iletişim adreslerine oranla çok daha uzun süre odaklanmaya
sahiptir.
Tablo 72: Panda Dondurma Maskotsuz Reklam Pack-Shot Sahnesi Odaklananların
Yüzdesi
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Katılımcıların odaklanma ortalamaları yüzdelerinin bakıldığında ise
logo %1,00’lık ortalama yüzdesi ile ilk sırada yer alırken, %0,37 ile
iletişim adresleri logonun önemli bir farkla gerisinde kalmıştır.
3.6.17. Sütaş – İnek-Maskotlu İç Sahne
Sütaş markasının inek formundaki maskotunun kullanıldığı reklam
filminde; alanında uzman olduğu anlaşılan bir erkek karakter tarafından
“Süzme Peynir” isimli ürünün üretilme amacı esprili bir dille anlatırken
görülmektedir.

Resim 35: Sütaş Maskotlu Reklam İç Sahnesi Isı Haritası (Heat Map)

Maskotlu reklam filminin ,iç sahnesine ilişkin elde edilen eye tracking
verilerine göre oluşan ısı haritası, katılımcı odaklanmalarının
yoğunlukla canlı karakter üzerinde toplandığını göstermektedir.
Göz takip yolu ise kadrajın orta noktasından yukarı ve aşağıya olacak
şekilde dalgalanmalar yaparak orta noktadan önce sağ sonra da sol
bölgeye doğru hareket etmektedir.
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Tablo 73: Sütaş Maskotlu Reklam İç Sahnesi İlk Odaklanma Süreleri Ortalaması

Eye tracking ölçümlerinden elde edilen ilk odaklanma süreleri
incelendiğinde, 0,43 sn ile canlı karakter ve ürün ilk odaklanılan öğe
olarak görülmektedir. Ardından 1,12 sn ile maskot ikinci sırada yer
almaktadır.
Tablo 74: Sütaş Maskotlu Reklam İç Sahnesi Katılımcıların Bakma Sayıları
Ortalaması
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Öğelere yönelik katılımcıların bakış sayılarını gösteren Tablo 74’de;
1,76’lık ziyaret ortalaması ile canlı karakter ve ürün ilk sırada yer
almaktadır. 1,45’lik ortalama ile maskot ikinci sırada görülmektedir.
Tablo 75: Sütaş Maskotlu Reklam İç Sahnesi Toplam Odaklanma Süreleri Ortalaması

Katılımcıların en uzun süre odaklandıkları öğe ise 1,88 sn ile canlı
karakter ve ürün büyük bir zaman farklıyla ilk sırada yer alırken, ikinci
sırada 0,35 sn ile maskot yer almaktadır.
Tablo 76: Sütaş Maskotlu Reklam İç Sahnesi Odaklananların Yüzdesi
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Odaklananların yüzdelerini gösteren Tablo 76’da ise %1,00’lık
ortalama ile canlı karakter ve ürün ilk sırada ve ardından %0,76’lık bir
odaklanma ortalaması ile maskot ikinci sırada yer almaktadır.
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Sütaş markasının maskotlu reklam iç sahnesine ilişkin yapılan analiz
sonucuna göre; katılımcıların, maskota oranla canlı karakter ve ürün
görseline daha hızlı ve daha uzun süre odaklandıkları görülmektedir.
Maskot isimli görsel öğe hareketli ve büyük boyutta olmasına rağmen
daha yavaş ve daha kısa süreli odaklanma değerlerine sahiptir. İki
görsel öğenin de kadrajın sol ve sağ tarafında olmak üzere iki tarafında
konumlandırıldıkları tespit edilmiştir.
3.6.18. Sütaş – İnek-Maskotlu Pack - Shot Sahnesi

Resim 35: Sütaş Maskotlu Reklam Pack - Shot Sahnesi Isı Haritası (Heat Map)
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Sütaş maskotlu reklam filminin pack-shot sahnesine ilişkin eye tracking
ölçümlerinden elde edilen ısı haritasına göre; katılımcılar çoğunlukla
kadrajın tam orta noktasında yer alan ürüne odaklanmaktadırlar.
Göz takip yolu ise yukarı ve aşağıya dalgalanmalar olacak şekilde orta
noktadan başlayarak sırayla sağ, sol üst, sağ üst ve sol bölgelere hareket
etmektedir.
Tablo 77: Sütaş Maskotlu Reklam Pack - Shot Sahnesi İlk Odaklanma Süreleri
Ortalaması

Reklam pack – shot sahnesinde ilk odaklanılan görsel öğeler analiz
sonucuna göre; 0,37 sn ile ürün ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada
1,20 sn ile sağ maskot, üçüncü sırada 1,56 sn ile kampanya veya ürün
bilgisi, dördüncü sırada 1,88 sn ile logo ve son sırada 2,30 sn ile sol
maskot yer almaktadır.
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Tablo 78: Sütaş Maskotlu Reklam Pack-Shot Sahnesi Katılımcıların Bakma Sayıları
Ortalaması

Katılımcıların görsel öğelere yönelik bakış sayılarını gösteren Tablo
78’e göre; 2,03’lük bir ortalama ile ürün ilk sırada yer almaktadır.
Ardından sırayla 1,55 ile kampanya veya ürün bilgisi, 1,50 ile logo,
1,33 ile sağ maskot ve 1,00 ile sol maskot odaklanma sayıları
bakımından yukarıdan aşağıya doğru sıralanmaktadır.
Tablo 79: Sütaş Maskotlu Reklam Pack - Shot Sahnesi Toplam Odaklanma Süreleri
Ortalaması
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Katılımcıların toplam odaklanma sürelerinin ortalamalarının görüldüğü
Tablo 79’da ise 1,99 sn ile en uzun süre ürüne odaklanıldığı
görülmektedir. Ardından 1,60 sn ile kampanya veya ürün bilgisi, 0,34
sn ile logo, 0,30 sn ile sağ maskot ve 0,27 sn ile sol maskot odaklanma
süreleri bakımından en uzun süreden en kısa süreye doğru
sıralanabilmektedir.
Tablo 80: Sütaş Maskotlu Reklam Pack - Shot Sahnesi Odaklananların Yüzdesi

Katılımcılardan odaklananların yüzdeleri analiz edildiğinde ise % 0,97
ile ürün ilk sırada yer almaktadır. Ardından % 0,73 kampanya veya ürün
bilgisi, % 0,27 logo, % 0,10 ile sağ maskot ve % 0,03 ile sol maskot
odaklanma yüzdeleri bakımından yüksek düşük ortalamaya doğru
sıralanmaktadır.
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SOL

SAĞ MASKOT

KAMPANYA
VEYA

MASKOT

ÜRÜN

LOGO

ÜRÜN

BİLGİSİ
BOYUT

<1/4

<1/4

<1/4

1/4

<1/4

KONUM

Sol Bölge

Sağ Bölge

Sol Bölge

Orta Bölge

Sağ Bölge

DURUM

Hareketli

Hareketli

Hareketsiz

Hareketsiz

Hareketsiz

Sütaş markasının maskotlu reklamı pack – shot sahnesine ilişkin eye
tracking bulguları ışığında, kadrajın orta bölgesinde ve diğer görsel
öğelere oranla daha büyük boyutlara sahip ürün görseline daha hızlı ve
daha uzun süre odaklanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu pack – shot
sahnesinde yer alan iki maskotunda odaklanma zamanı ve süreleri
bağlamında ilk sıralarda yer almadıkları tespit edilmiştir.
3.6.19. Sütaş – İnek-Maskotsuz İç Sahne
Sütaş markasının maskotsuz reklam filminde; çocuklar, anne, baba ve
büyük anneden oluşan bir ailenin yemek masasında neşeli içinde
kahvaltı yaptıkları görülmektedir.

Resim 36: Sütaş Maskotsuz Reklam İç Sahnesi Isı Haritası (Heat Map)
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Sütaş maskotsuz reklam filminin iç sahnesine ait eye tracking
ölçümlerinden elde edilen ısı haritasına göre; katılımcı odaklanmaları
kadrajın orta noktasında yer alan canlı karakter-2 ve canlı karakter-3
üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Göz takip yolu ise orta noktadan önce sağ ve ardından sol bölgelere
yukarı ve aşağıya dalgalanmalara olacak şekilde hareket etmektedir.
Tablo 81: Sütaş Maskotsuz Reklam İç Sahnesi İlk Odaklanma Süreleri Ortalaması

Eye tracking ölçümlerinden elde edilen ilk odaklanma verilerine göre;
canlı karakter-2, 0,19 sn ile ilk sırada yer alırken, 0,30 sn ile ürün ikinci,
0,46 sn ile canlı karakter-3 üçüncü, 0,59 sn ile canlı karakter-4
dördüncü, 0,74 sn ile canlı karakter -5 beşinci ve 0,84 sn ile canlı
karakter-1 altıncı sırada yer almıştır.
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Tablo 82: Sütaş Maskotsuz Reklam İç Sahnesi Katılımcıların Bakma Sayıları
Ortalaması

Katılımcıların bakış sayılarının ortalamaları analiz sonucuna göre; en
fazla sayıda ziyaret edilen görsel öğe 1,35’lik ortalamayla canlı
karakter-2 ilk sırada yer almaktadır. 1,15 ile canlı karakter-3 ikinci
sırada yer alırken üçüncü sırada 1,09’luk ortalama ile ürün ve dördüncü
sırada 1,00’lık ortalama ile canlı karakter-1, canlı karakter-4, canlı
karakter-5 yer almaktadır.
Tablo 83: Sütaş Maskotsuz Reklam İç Sahnesi Toplam Odaklanma Süreleri
Ortalaması

Katılımcıların reklam sahnesinde en uzun süre odaklandıkları görsel
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öğeler arasında, 0,58 sn ile canlı karakter-2 ilk sırada yer alırken, diğer
öğeler sırasıyla; 0,32 sn ile canlı karakter-1, 0,31 sn ile canlı karakter3, 0,22 sn ile canlı karakter-5, 0,21 sn ile canlı karakter-4, 0,19 sn ile
ürün yer almaktadır.
Tablo 84: Sütaş Maskotsuz Reklam İç Sahnesi Odaklananların Yüzdesi

Göz izleme ölçümlerinden elde edilen odaklananların yüzdeleri analiz
sonucuna göre; % 0,79 ‘luk oranla canlı karakter-2 ilk sırada yer
almaktadır. İkinci sırada % 0,69 ile canlı karakter-3, üçüncü sırada %
0,38 ile ürün, dördüncü sırada % 0,24 ile canlı karakter-1, beşinci sırada
% 0,14 ile canlı karakter-4 ve % 0,07 ile canlı karakter-5 altıncı sırada
yer almaktadır.
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3.6.20. Sütaş – İnek-Maskotsuz Pack - Shot Sahnesi

Resim 37: Sütaş Maskotsuz Reklam Pack - Shot Sahnesi Isı Haritası (Heat Map)

Sütaş markasının maskotsuz reklam filmine ait pack-shot sahnesinin
eye tracking ölçümlerinden elde edilen ısı haritasına göre, katılımcıların
yoğun olarak odaklandıkları bölgenin kadrajın ortası olduğu
görülmektedir.
Göz takip yolu ise yukarı ve aşağı dalgalanmalar olacak şekilde orta
noktadan sola ardından sağa ve sonra tekrar sol yönde hareket
etmektedir. Bu reklama ait pack-shot sahnesinde kampanya veya ürün
bilgisi-alt ile kampanya veya ürün bilgisi-üst öğelerinin yaklaşık 1
saniyelik

gecikmeli

olarak

kadrajda

beliriyor

olması,

genel

değerlendirmede göz önünde bulundurulmuştur.
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Tablo 85: Sütaş Maskotsuz Reklam Pack - Shot Sahnesi İlk Odaklanma Süreleri
Ortalaması

Eye tracking ölçümü sonucunda

elde edilen bulgular ışığında,

katılımcıların 0,73 sn ile ilk odaklandıkları görsel öğenin, tabak
içindeki ürün olduğu tespit edilmiştir. Ardından ikinci sırada 0,89 sn ile
paket ürün, üçüncü sırada 1,18 sn ile kampanya veya ürün bilgisi-alt,
dördüncü sırada 2,00 sn ile logo ve beşinci sırada 2,33 sn ile kampanya
veya ürün bilgisi-üst yer almaktadır.
Tablo 86: Sütaş Maskotsuz Reklam Pack - Shot Sahnesi Katılımcıların Bakma
Sayıları Ortalaması
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Katılımcıların pack-shot sahnesinde en çok ziyaret ettikleri görsel öğe
ise 1,96’lık ortalama ile tabak içindeki ürün olmuştur. İkinci sırada 1,84
ile paketli ürün, üçüncü sırada 1,29 ile kampanya veya ürün bilgisi-alt,
dördüncü sırada 1,25 ile logo ve beşinci sırada 1,05 ile kampanya veya
ürün bilgisi-üst yer almaktadır.
Tablo 87: Sütaş Maskotsuz Reklam Pack - Shot Sahnesi Toplam Odaklanma Süreleri
Ortalamaları

Katılımcıların toplam odaklanma süreleri ölçüldüğünde ise en uzun
süre odaklanılan görsel öğe 1,16 sn’lik ortalama ile kampanya veya
ürün bilgisi-alt olmuştur. İkinci sırada 0,95 sn ile tabak içindeki ürün,
üçüncü sırada 0,83 sn ile kampanya veya ürün bilgisi-üst, dördüncü
sırada 0,79 sn ile paketli ürün ve beşinci sırada 0,25 sn ile logo yer
almaktadır.
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Tablo 88: Sütaş Maskotsuz Reklam Pack - Shot Sahnesi Odaklananların
Ortalamaları Yüzdesi

Katılımcılardan odaklananların yüzdelerine ilişkin elde edilen verilere
analiz sonucuna göre; % 0,83’lük ortalama ile en fazla paketli ürüne
odaklanıldığı görülmektedir. İkinci sırada % 0,80 ile tabak içindeki
ürün, üçüncü sırada % 0,70 ile kampanya veya ürün bilgisi-üst,
dördüncü sırada % 0,57 ile kampanya veya ürün bilgisi-alt ve beşinci
sırada % 0,27 ile logo yer almaktadır.
Algida Maskotlu
İlk Odaklanma Süresi
Sıralama/Öğe Sayısı
Bakma Sayısı
Sıralama/Öğe Sayısı
Toplam
Odaklanma
Süresi
Sıralama/Öğe Sayısı
Odaklananların Yüzdesi
Sıralama/Öğe Sayısı
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İç Sahne
0,06 sn
1/3
1,45
1/3
1,38

Pack-shot
1,02 sn
3/6
1,06
3/6
0,20 sn

1/3
%1,00
1/3

3/6
%0,32
3/6
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Domino’s

Pizza

İç Sahne

Pack-shot

İlk Odaklanma Süresi

0,96 sn

0,22 sn

Sıralama/Öğe Sayısı

2/4

1/4

Bakma Sayısı

1,25

1,36

Sıralama/Öğe Sayısı

2/4

1/4

Maskotlu

Toplam

Odaklanma 0,53 sn

0,63 sn

Süresi
Sıralama/Öğe Sayısı

2/4

1/4

Odaklananların

%0,83

%0,83

1/4

1/4

Yüzdesi
Sıralama/Öğe Sayısı

Nesquik İç Sahne

Nestle

Pack-shot

Maskotlu
İlk Odaklanma Süresi

0,76 sn

0,35 sn

Sıralama/Öğe Sayısı

2/3

1/4

Bakma Sayısı

1,17

2,23

Sıralama/Öğe Sayısı

2/3

1/4

Toplam

Odaklanma 0,60 sn

1,12 sn

Süresi
Sıralama/Öğe Sayısı

2/3

2/4

Odaklananların Yüzdesi %0,41

%0,87

Sıralama/Öğe Sayısı

1/4

2/3
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Panda

Dondurma İç Sahne

Pack-shot

Maskotlu
İlk Odaklanma Süresi

1,01 sn

0,42 sn

Sıralama/Öğe Sayısı

4/4

3/7

Bakma Sayısı

1,22

1,05

Sıralama/Öğe Sayısı

3/4

3/7

Toplam

Odaklanma 0,38 sn

0,38 sn

Süresi
Sıralama/Öğe Sayısı

3/4

3/7

Odaklananların

%0,62

%0,59

Sıralama/Öğe Sayısı

2/4

2/7

Sütaş Maskotlu

İç Sahne

Pack-shot

İlk Odaklanma Süresi

1,12 sn

Sağ M. 1,20 sn Sol

Yüzdesi

M. 2,30
Sıralama/Öğe Sayısı

2/2

2/5

5/5

Bakma Sayısı

1,45

1,33

1,00

Sıralama/Öğe Sayısı

2/2

4/5

5/5

0,30 sn

0,27

Toplam

Odaklanma 0,35 sn

Süresi

sm

Sıralama/Öğe Sayısı

2/2

4/5

Odaklananların

%0,76

%0,10

2/2

4/5

5/5
%0,03

Yüzdesi
Sıralama/Öğe Sayısı

5/5

Yapılan göz izleme ölçümlerinin ardından elde edilen bulgulara göre;
maskotun kullanıldığı televizyon reklamlarının iç sahnelerinde
maskotun ilk dikkati çeken öğe olmadığı görülmektedir. Araştırma
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kapsamında ölçümü yapılan beş (5) adet maskotlu reklam iç
sahnesinden yalnızca bir (1) tanesinde (Algida/Aslan Max) maskot
reklamda izlenen diğer öğelere göre ilk odaklanılan öğe olmuştur. Buna
paralel olarak çalışma kapsamında ölçümü yapılan beş (5) adet
maskotlu reklam pack-shot sahnesinden yalnızca iki (2) tanesi
(Dominos’s Pizza/Ayı ve Nestle Nesquik/Quik) diğer öğelere göre en
hızlı odaklanılan öğeler olmuştur. Bu doğrultuda, elde edilen bulgular
ışığında, marka maskotları, toplam on (10) adet reklam sahnesinden
üçünde (3) ilk odaklanılan öğeler olurken diğer yedisinde (7) ilk
odaklanılan öğeler olmamışlardır.
Çalışmadaki diğer bir metrik olan bakma sayıları ortalamalarına göre;
maskotlu reklam iç sahnelerinden bir (1) tanesinde maskota yönelik
katılımcıların bakma sayıları diğer görsel öğelerden daha yüksektir.
Maskotlu pack-shot sahnelerindeki bakma sayılarına ilişkin elde edilen
bulgulara göre ise iki (2) tanesi (Dominos’s Pizza/Ayı ve Nestle
Nesquik/Quik) diğer öğelerden daha yüksek değere sahiptir.
Çalışma kapsamında incelenen bir başka göz izleme metriği ise
katılımcıların görsel öğelere yönelik toplam odaklanma süreleridir. Bu
bulgulara göre; maskotların izlendiği reklam iç sahnelerinden sadece
bir (1) tanesinde maskot (Algida/Aslan Max) diğer görsel öğelerden
daha uzun süre odaklanma ortalamasına sahiptir. Benzer şekilde
maskotlu reklam pack-shot sahnelerinde de sadece bir (1) maskota
(Domino’s Pizza/Ayı) sahnede izlenen diğer görsel öğelere göre daha
uzun süre odaklanılmıştır.
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Çalışmadaki diğer bir metrik olan odaklanma yüzdelerine ait bulgular
analiz edildiğinde; maskotlu reklam iç sahnelerinden iki (2) maskot
(Algida/Aslan Max ve Domino’s Pizza/Ayı) diğer görsel öğelerden
daha

yüksek

bir

odaklanma

yüzdeliğine

sahiptir.

Pack-shot

sahnelerinde ise iki (2) maskotun diğer öğelere göre; katılımcıların
odaklanma yüzdeliği bakımından daha yüksek değere sahip oldukları
görülmektedir.
TARTIŞMA
Reklamlarda kullanılan marka maskotlarının, reklama maruz kalan
tüketicilerin dikkat düzeyleri üzerindeki etkisinin göz izleme (eye
tracking) tekniği ile belirlendiği bu çalışmada, farklı markalara, tasarım
ve kurgu özelliklerine sahip maskotların dikkat çekme düzeyleri, ısı
haritası, ilk odaklanma süresi, bakış sayısı, toplam odaklanma süresi ve
odaklananların yüzdesi metrikleri bağlamında istatistiksel olarak
deneysel yöntemle sınanmıştır. Çalışma kapsamında, gıda sektöründe
faaliyet gösteren beş markaya ait beş maskotlu ve beş maskotsuz olmak
üzere toplam on televizyon reklamının iç ve pack–shot sahnelerinde
maskot ve diğer görsel öğelerin dikkat çekme düzeyleri tespit
edilmiştir.
Pazarlama

ve

reklam

literatürü

kapsamında

gerçekleştirilen

çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre; marka maskotlarının, tüketici
zihninde marka adına olumlu etkiler yarattığı görülmektedir
(Kirkpatrick, 1953: 370, Fırlar ve Dündar, 2011: 337-345, Dağtaş,
2012: 86-92, Cayla., 2013: 86-104, Brown, 2014: 77-92). Bu bağlamda,

288

NÖROMASKOT
NÖROPAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN MARKA MASKOTLARI

maskotların markalara sağladığı faydalar arasında; hedef kitlenin
dikkatini markaya çekmesi, marka farkındalığının oluşturulmasına
yardımcı olması, markayı hatırlanır kılması, tüketiciler ile marka
arasında

duygusal

bağların

kurulmasına

katkı

sağlaması

sıralanabilmektedir.
Geçmişi tarih öncesi dönemlere kadar uzanan maskotların, pazarlama
ve reklam dünyasındaki kullanımının da yeni olmadığı ifade
edilebilmektedir. 1800’lü yılların sonlarıyla başlayan marka ve maskot
bütünleşmesi, bugün tüm dünyada, farklı sektörlere ait çok sayıda
marka tarafından sürdürülmeye devam etmektedir. Özellikle çocuk
tüketicilerin dikkatinin markaya veya ürüne çekilmesinde (Fischer vd.,
1991: 3147, Mizerski, 1995: 68-69), marka ile hedef kitle arasında
iletişim kurarak, gerek hatırlatma gerekse pazarlama vaatlerinin
sunulmasındaki

etkinliği,

maskotların

pazarlama

ve

reklam

profesyonelleri tarafından sıklıkla kullanılmasına neden olmaktadır.
Renk ve görsel öğe kullanımı açısından zengin olan maskotlar (Keller,
2013: 143), pazarda yaşanan mesaj karmaşasında markaya ilişkin
farkındalık yaratmada önemli avantajlar sağlamaktadır. Ancak
bugünün pazarlarında tüketicilerin ticari ileti bombardımanına
tutulması, markaların tüketicilerin dikkatini çekmede zorlanmalarına
neden olmaktadır. Buradan hareketle, reklam etkinliğinin ölçümüne
ilişkin çeşitli kuram ve modeller ortaya atılmakla birlikte üniversitelerin
yanı sıra pazar araştırmaları yapan şirketler tarafından çeşitli
yöntemlerle çok sayıda araştırma sonucuna ulaşıldığı söylenebilmektedir. Söz konusu araştırmalar; tüketicilerin reklama, markaya veya
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ürüne ilişkin, dikkatini, farkındalık ve bilinirlik düzeyini, algısını ve
tutumunu belirlemek amacıyla, çoğunlukla odak grup, anket,
derinlemesine görüşme gibi bireylerin beyanına dayalı, geleneksel
araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Ancak tüketicilerin
beyanına dayalı araştırma yöntemlerinin nesnellikten uzak, bireylerin
gerçek düşünce ve algılarını yansıtmadığını savunan bazı araştırmacılar
tarafından nörobilim ve nöroekonomi temelli nöropazarlama yaklaşımı
gündeme getirilmiştir (Ariely ve Berns, 2010: 284-292, Morin, 2011:
131-135, Li vd., 2016: 243-258).
Pazarlama ve reklam araştırmaları literatürü incelendiğinde, 2000’li
yılların başından itibaren ilk sırada Amerika olmak üzere çeşitli Avrupa
ülkelerinde nörobilim araştırmalarında kullanılan bazı yöntem ve
tekniklerin pazarlama ve reklam araştırmalarında da kullanılmaya
başlandığı görülmektedir. Beyin görüntüleme ve biyometrik ölçüm
tekniklerindeki gelişmeler sayesinde reklama maruz kalan tüketicilerin
biyolojik tepkileri anlık olarak kaydedilebilmekte ve yorumlanabilmektedir. fMRI, EEG, göz izleme, deri iletkenliği ve yüz tarama gibi
yöntemler ile ticari uyaranla karşılaşan tüketicinin beyninin hangi
alanların4da aktivasyon meydana geldiği, beyin dalgalarında yaşanan
değişimlerin hangi duygu durumunu ifade ettiği, tüketicilerin bir görsel
uyaranda gerçekte nereye baktıkları ve odaklandıkları ya da tüketicinin
yüz kaslarındaki hareketliliğin şiddeti ile uyarıcı arasında nasıl bir
bağlantı olduğu tespit edilebilmektedir (Kasemsap, 2017: 82-113,
Lahmiri, 2017: 49-52, Valencia, 2017: 18-48, Çakar ve Gez, 2017: 231256). Geleneksel reklam araştırmalarında elde edilen pek çok bulgunun
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aksine nöropazarlama araştırmalarından elde edilen bulgular; objektif
ve biyolojik verilere dayanmaktadır. Nöropazarlama akademisyenlerine ve profesyonellerine göre, tüketiciler satın alma kararlarının çok
büyük bir bölümünü bilinçdışı tepkilere bağlı olarak vermektedirler. Bu
nedenle tüketiciler herhangi bir marka, ürün veya reklam hakkındaki
gerçek duygu ve düşüncelerini gerek farkında olmadıkları için gerekse
sosyal etkiler nedeniyle tam olarak ifade edememektedirler.
Nörobilim tabanlı bir kavram olan nöropazarlama, insan sinir sistemi
ve uyarıcılar arasındaki tepkisel ilişkiyi ortaya çıkarma çabalarından
oluşmaktadır. Bu bağlamda nöropazarlama araştırma yöntem ve
tekniklerini, merkezi sinir sistemi otonom sinir sistemi ve somatik sinir
sistemi ekseninde üçe ayırmak mümkündür (Wang ve Minor, 2008:
197-232, Utkutuğ ve Alkibay, 2013: 167-195).
Bu çalışma, beyindeki dikkat bölgelerini kapsayan somatik sinir
sisteminin bir uyaranı olarak marka maskotlarının, kızıl ötesi
kameraların kullanıldığı göz izleme cihazı ile görsel dikkat üzerindeki
etkisini belirlemeyi içermektedir. Göz izleme ölçümleri sayesinde
görsel uyarıcıya verilen bilişsel tepkiler belirlenebilmekte ve analiz
edilebilmektedir (Utkutuğ ve Alkibay, 2013: 188). Göz izleme yöntemi
ile yapılan araştırmaların geçmişi, 1800’lü yıllara kadar uzanmakla
birlikte bu yöntemle gerçekleştirilen geçmiş araştırmaların çoğu statik
görüntüler ve metinler üzerine odaklanmıştır (Li vd, 2016: 243-257,
Zhang ve Yuan, 2018: 10700-10706). Bu yöntem ile gerçekleştirilen
araştırmalar, çoğunlukla görsel öğe üzerinde bireylerin hangi noktalara
odaklandıklarını, görsel uyarana maruz kaldıkları andan itibaren
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odaklanma zamanlarını ve odaklanma sürelerini, görsel uyaran
üzerinde bakış yönlerinin ne olduğu, görsel uyaranın hangi noktalarına,
kaç kez odaklandıkları gibi görsel dikkati belirleyen değişkenler
üzerinde durmuşlardır (Poole ve Ball, 2006: 211-219). Ancak göz
izleme araştırmalarının, çoğunlukla sabit görsel uyaranlar üzerine
odaklanmış olması, bireylerin hareketli görsel uyaranlara yönelik
dikkatlerini belirlemede literatür boşluğu oluşmasına neden olmuştur.
Buradan

hareketle

televizyon

reklamlarında

kullanılan

marka

maskotlarının tüketicilerin görsel dikkati üzerindeki etkisinin göz
izleme yöntemiyle belirlendiği bu çalışma, Türkiye’deki pazarlama ve
reklam literatürüne önemli katkılar sağlayacaktır.
Gıda sektöründe faaliyet gösteren markaların maskotlarının kullanıldığı
reklamlara

yönelik

göz

izleme

yönteminden

faydalanılarak

gerçekleştirilen bu deneysel çalışmadan elde edilen bulgular, maskotlu
reklam sahnesine maruz kalan tüketicilerin, ilk odaklandıkları görsel
öğenin maskot olmadığını göstermektedir. Elde edilen göz izleme
verileri, maskotların rol aldığı sahnelerdeki diğer görsel uyaranların
(çeşitli değişkenlere bağlı olarak) daha hızlı dikkat çektiğini ortaya
koymuştur. Söz konusu değişkenlerden özellikle canlı karakter(ler)
kullanımının

ilk

odaklanma

sürelerinde

belirleyici

olduğu

söylenebilmektedir. Katılımcıların göz izleme verilerinin analizi
sonucunda, canlı karakter(ler) ile maskotun bir arada izlendiği reklam
sahnelerinin tamamında canlı karakter(ler) ilk odaklanılan görsel öğe
olmuştur. Buna paralel olarak çalışma kapsamında göz izleme verileri
toplanan maskotun kullanılmadığı reklam sahnelerinde de canlı
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karakter(ler) büyük oranda ilk odaklanılan görsel öğe olmuştur. Ayrıca
araştırma kapsamına dahil edilen canlı karakter(ler)in rol aldığı tüm
reklam sahnelerinde katılımcıların, canlı karakter(ler)in yüzlerine
odaklandıkları gözlenmiştir.
Yapılan bu çalışmada, katılımcıların canlı karakter(ler)e, maskotlardan
daha kısa sürede odaklandıkları bulgusunu destekler nitelikte geçmiş
araştırma sonuçlarından söz edilebilmektedir. Araştırmalar, insan
yüzlerinin ve bedenlerinin diğer nesnelere göre daha hızlı dikkat çektiği
ve beynin daha hızlı bilgi işlediğini göstermektedir (Kanwisher vd.,
1997: 4302-431, Ro ve Friggel, 2007: 322-348, Langton vd., 2008: 330342, Morrisey ve Rutherford, 2013: 647-672). Bireylerin, maruz
kaldıkları görsel uyaranlar arasında hareketli nesneler dahi olsa ilk
olarak insanlara odaklanmalarının temelinde, bebeklik dönemlerinden
itibaren biyolojik açıdan insanlara yönelmeleri yatmaktadır (Brezelton
vd., 1974: 50, Wright ve Ward, 2008: 233). Ayrıca insan yüzleri, beyin
tarafından en hızlı işlenen sosyal uyaranlar olarak kabul edilmekte ve
sosyal bilişte temel bir rol oynamaktadır (Itier vd., 2007: 1027).
Çalışma kapsamında, katılımcıların ilk odaklanma zamanlarına ilişkin
elde edilen bulgular sonucunda, canlı karakter(ler)in dışında ürün, logo,
slogan gibi diğer görsel öğelerin de maskotlardan daha kısa sürede
dikkat çektikleri görülmektedir. Elde edilen bulgular ışığında, canlı
karakter(ler) dışındaki söz konusu görsel öğelerin kadrajdaki
konumlarının yarattığı derinlik algısı ve boyutlarının belirleyici olduğu
söylenebilmektedir. Öncelikle, maskotların ve diğer görsel öğelerin
kadrajda kapladıkları alanlar ile ilk odaklanma zamanları karşılaştırıl-
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dığında, maskotların boyut ve kapladıkları alanın diğer görsel
öğelerden büyük olması durumunda daha kısa sürede dikkat çektikleri
görülmüştür. Diğer taraftan maskot dışındaki görsel öğeler kadrajda
kapladıkları alanlar, maskotlarınkinden büyükse, katılımcıların bu
görsel öğelere daha hızlı odaklandıkları tespit edilmiştir. İlk odaklanma
zamanlarında belirleyici rol oynayan diğer bir değişken ise
katılımcıların görsel öğelere yönelik derinlik algılarıdır. Katılımcıların,
ürün, logo, slogan vb. görsel öğelere maskotlardan daha kısa sürede
odaklandıkları reklam sahnelerinde, söz konusu görsel öğelerin kadraj
açısı nedeniyle izleyiciye yakın algılanmaktadır. Bununla birlikte yine
kadrajın açısına bağlı olarak izleyiciye uzak algılanan maskotlara daha
uzun sürede odaklanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Marka maskotlarının kullanılmadığı reklam sahnelerinde de büyük
boyutlu ve izleyiciye yakın olarak algılanan görsel öğeler diğerlerine
oranla daha hızlı dikkat çekmişlerdir. Görsel dikkat ve algı literatürüne
yönelik yapılan taramada, nesnelerin boyutları ve görünüm açıları
bağlamında elde edilen sonuçlara göre; büyük boyutlu nesneler ve
yakın algılanan nesneler daha hızlı dikkat çekmektedir (Kızıl, 2000: 38,
Zimbardo ve Gerrig, 2016: 120). Utkutuğ ve Alkibay (2013:188) ise
bunun aksini savunarak, görsel öğenin boyut ve konumunun dikkat
üzerinde etkisi olmadığını belirtmişlerdir.
Çalışma kapsamında elde edilen bakma sayılarına ilişkin bulgular,
katılımcıların marka maskotlarından daha çok başta canlı karakter(ler)
olmak üzere diğer görsel öğelerle ilgilendiklerini göstermektedir.
Yapılan göz izleme ölçümleri sonucunda, maskotlara ilişkin bakma
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sayılarının diğer görsel öğelerden daha düşük olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bakma sayısı, katılımcının seçilen alana(AOI) ilk kez
odaklandığında başlatılan ve katılımcının bakışlarını AOI’nin dışına
çıkardığında sonlandırılan, tek bir AOI üzerindeki çoklu ardışık
odaklanmadan oluşur. Bu nedenle bakma sayısı bir ya da daha çok
olsun önemli olan katılımcının odaklanması olduğundan katılımcının
ilgi derecesini göstermektedir (Prasse, 2011: 1-24). Buradan hareketle
maskotların katılımcıların ilgisini diğer görsel öğelerden daha az çektiği
ya da ilgilerini toplamada yetersiz olduğu ifade edilebilmektedir.
Katılımcıların, görsel öğelere ilişkin yüksek bakma sayıları, güçlü
görsel dikkat düzeyini ve detaylı bilgi işlemeyi ifade etmektedir
(Horstmann vd., 2009, 335-354, Hwang ve Lee, 2017: 442-447). Bu
nedenle, göz izleme ölçümleri yapılan reklam sahnelerinde canlı
karakter(ler), dikkat düzeyleri ve derinlemesine bilgi işleme açısından
maskotlardan ve üründen daha yüksek bulgulara sahiptir. Bu sonuçları
destekler nitelikte, maskotsuz reklam sahnelerinden elde edilen
bulgular, canlı karakter(ler)in ardından ürünlere ilişkin bakma
sayılarının

yüksek olduğunu göstermektedir. Canlı karakter(ler)e

ilişkin yukarıda sözü edilen biyolojik ve sosyal nedenler, katılımcıların
derinlemesine bilgi işleme (algılama sürecini) uzatmaktadır. Benzer
şekilde ürün görüntülerine yönelik elde edilen bakma sayılarının da
katılımcıların ürünün “ne” olduğuna ait anlamlandırma süreçleri ile
ilgili olduğu düşünülmektedir.
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Göz izleme ölçümlerinin yapıldığı bu çalışmada, bir başka metrik ise
görsel öğelere ilişkin toplam odaklanma süreleridir. Elde edilen
bulgular ışığında, maskotların toplam odaklanma süreleri bakımından
reklam sahnelerinin büyük bölümünde diğer görsel öğelerden daha kısa
katılımcı odaklanma sürelerine sahip oldukları görülmektedir. Literatür
tarandığında, toplam odaklanma sürelerinin uzun olması yüksek dikkat
düzeyi ile doğru orantılıdır. Ancak bu dikkat düzeyi ilgi yoğunluğundan
ya da uyarıcının karmaşık, zor anlaşılır olmasından kaynaklanabilmektedir (Goldberg ve Kotval, 1999: 632-645, Prasse, 2011: 1-24). Ancak
çalışmada elde edilen bulguların tamamı göz önüne alındığında, en
uzun odaklanma sürelerine sahip görsel öğeler aynı zamanda yüksek
dikkat düzeylerine sahip öğelerin oldukları söylenebilmektedir.
Çalışma kapsamında, maskotlara odaklanan katılımcıların yüzdeleri
incelendiğinde

de yukarıdaki bulguların paralelinde sonuçlar elde

edildiği söylenebilmektedir. Bu metrik, katılımcıların hangi görsel
öğeyi daha önemli ya da daha belirgin gördüklerini ifade etmektedir
(Poole vd. ,2004: 363-378). Elde edilen bulgular ışığında, maskotlara
odaklananların yüzdeleri, diğer görsel öğelere oranla daha düşüktür. Bu
sonuç, maskotun dikkat çekmediğini ya da katılımcıların maskotları
önemsiz görsel öğeler olarak değerlendirdiklerini göstermektedir.
Buradan hareketle, maskotların daha az dikkat çektiği reklam
sahnelerinde, genellikle maskotlar küçük boyutlu, derinlik algısı açısı
olarak uzakta ya da kadrajın köşe noktalarında görüntülendiklerinden
dikkat çekemedikleri çıkarımı yapılabilmektedir. Ayrıca maskotların
dikkat düzeyleri bakımından genellikle ikinci öğe olması da
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maskotların dikkat çekmede düşük etkiye sajip oldukları sonucunu
desteklemektedir.
Çalışma kapsamında analizleri gerçekleştirilen son metrik ise ısı
haritalarıdır. Isı haritaları, katılımcıların görsel dikkatlerinin görüntü
üzerinde hangi bölgelere ve ne yoğunlukta olduğunu göstermektedir
(Rayner, 2009: 1457-1506). Isı haritasındaki yoğunluk derecesi, yeşil
renkten (düşük) kırmızıya (yüksek) doğru artan bir skala ile ifade
edilmektedir (Li vd., 2016: 243-258) Görsel dikkatin yoğunluklarına
ilişkin elde edilen ısı haritası bulguları incelendiğinde, yukarıdaki
metriklerin sonuçlarını destekler sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre;
maskotların, büyük boyutlara sahip olduğu ve de canlı karakter(ler)in
olmadığı sahnelerde daha yoğun dikkat topladıklarından bu sahnelere
ilişkin ısı haritalarında maskotlar üzerindeki odaklanmalar daha yoğun
olarak görülmektedir. Diğer taraftan ısı haritalarında oluşan yoğunluk
dereceleri, canlı karakter(ler)in olduğu sahnelerde genellikle insan
yüzlerinin izlendiği bölgelerde, ürünlerde, slogan ve logolarda farklı
seviyelerde tespit edilmiştir. Buna ek olarak, ısı haritaları ve diğer
metriklere ait bulgular karşılaştırıldığında, katılımcıların görsel öğelere
ilişkin dikkat düzeylerinin tutarlılık gösterdiği tespit edilmiştir.
Maskotlu ve maskotsuz reklam sahnelerindeki görsel dikkat
yoğunluğunu gösteren ısı haritaları ile katılımcıların odaklanma yönleri
de tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, katılımcıların
çoğunlukla kadrajın orta noktasına odaklandıkları görülmektedir. Elde
edilen bulgular, katılımcıların görsel dikkatini reklam sahnelerinin sol
ve sağ bölgelerinde yoğunlaştırdığını gösterse de, ilk olarak orta
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bölgelere odaklandıkları görülmüştür. Ayrıca orta bölgelerde izlenen
görsel öğelerin ilk odaklanma süreleri tutarlılık göstermektedir. Bu
sonucu destekler nitelikte, Girişken (2015: 113), fotoğraflara yönelik
hazırladığı göz izleme çalışmasında, katılımcıların ilk olarak orta
bölgelere odaklandığı sonucuna ulaşmıştır. Bu bağlamda, marka
unsurlarının daha hızlı dikkat çekebilmesi ve bilgi işleme sürecini
kolaylaştırması amacıyla görüntülerin orta noktalarında konumlandırılmaları önem arz etmektedir.
Televizyon reklamlarında kullanılan marka maskotlarının görsel
dikkate ilişkin etkilerinin göz izleme yöntemiyle tespit edildiği bu
çalışmadan elde edilen bulgulara göre; marka maskotlarının dikkat
çekme düzeyleri reklam sahnelerindeki diğer görsel öğelere oranla daha
düşüktür. Öncelikle reklamlarda rol alan canlı karakter(ler)in, boyutu,
konumu, izlenme açısı ve hareketli/hareketsiz oluşu fark etmeksizin
yüksek düzeyde görsel dikkate sahip oldukları görülmüştür. Bu
nedenle, marka unsurlarının, tüketici dikkatlerini çekebilmesi ve bilgi
işleme sürecini hızlandırabilmesi için canlı karakter(ler) ile birlikte
kullanılmasının

doğru

bir

yaklaşım

olmadığı

sonucuna

varılabilmektedir. Bu bağlamda elde edilen bulgular, çalışmanın
hipotezlerinden “H2: Televizyon reklamlarında kullanılan marka
maskotları ile birlikte izlenen canlı karakter(ler), maskotlara oranla
daha güçlü görsel dikkate sahiptirler.” hipotezini desteklemektedir.
Marka maskotlarının kullanıldığı televizyon reklamlarına ilişkin elde
edilen göz izleme bulgularına göre; marka kimliğinin bir unsuru olan
maskotun, ürün(ler)e oranla düşük dikkat çekiciliğe sahip olduğu tespit
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edilmiştir. Reklamlarda bir marka unsuru olarak yer alan ürün
görsellerinin, maskotlara oranla daha yüksek düzeyde dikkat çekiciliğe
sahip olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgular, katılımcıların reklam
sahnelerinde ürün görüntülerine daha fazla ilgi gösterdiklerini ve bilgi
işlemenin ürünlere ilişkin daha detaylı olduğunu göstermiştir. Bu
nedenle elde edilen bulgular, “H01: Televizyon reklamlarında
kullanılan marka maskotları, ürüne oranla daha güçlü görsel dikkate
sahip değillerdir.” hipotezini desteklemektedir. Çalışma kapsamında,
H01 hipotezinin

desteklenmesinin en önemli

nedeni

olarak;

maskotların gerek boyutlarının gerekse kadrajdaki konumları ve
görüntülenme açıları gösterilebilmektedir. Maskotların boyutları
ürünlerden daha küçük olmasıyla birlikte, kadrajın köşe noktalarında
konumlandırıldığı ve derinlik algısı açısından izleyiciye uzak noktada
algılandıkları düşünülmektedir.
Televizyon reklamlarında kullanılan marka maskotlarının, markaya ait
logo, slogan, iletişim adresleri gibi diğer marka unsurlarına oranla daha
yüksek düzeyde görsel dikkat çekiciliğe sahip oldukları tespit
edilmiştir. Bu bulgular, çalışma kapsamında belirlenen “H3: Televizyon
reklamlarında kullanılan marka maskotları diğer marka unsurlarına
göre

daha

güçlü

görsel

dikkate

sahiptirler.”

hipotezini

desteklemektedir. H3 hipotezinin desteklenmesine ilişkin bulgularda,
maskotların boyutları, konumları ve algılanma açıları değerlendirildiğinde elde edilen sonuçların negatif olması beklenmiştir. Ancak
katılımcıların büyük bölümü maskotlarla diğer marka unsurlarından
daha fazla ilgilenmişler ve maskotlara daha hızlı dikkat göstermişlerdir.
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Televizyon reklamlarında kullanılan marka maskotlarının sahip
oldukları fiziksel özellikleri bağlamında farklı dikkat çekicilik
düzeyleri bulunmaktadır. Çalışma sonucunda ulaşılan bulgulara göre;
hareketli, konuşan ve canlı renklere sahip maskotların sabit,
konuşmayan ve siyah-beyaz renkli maskotlara oranla daha fazla görsel
dikkate sahip oldukları tespit edilmiştir. İlk odaklanma zamanları ile
odaklanma ve bilgi işleme yoğunluğu bakımından hareketli, konuşan
ve canlı renklere sahip maskotlar güçlü görsel dikkat özellikleri
sergilemektedir. Bu nedenle elde edilen bulgular, “H4: Televizyon
reklamlarında kullanılan marka maskotları sahip oldukları özellikler
(renkli/renksiz, hareketli/sabit, konuşan/konuşmayan) nedeniyle farklı
düzeylerde dikkat çekmektedir.” hipotezini desteklemektedir.
Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlar, bireylerin uyarıcı güdümlü
yakalama (Zimbardo ve Gerrig, 2016: 116) eğiliminde olduklarını
kanıtlar niteliktedir. Aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya bilgi
işleme süreçleri bağlamında, televizyon reklamlarında kullanılan marka
maskotlarının dikkat çekiciliğe etkisini iki boyutta incelemek
mümkündür. Buna göre, maskotların boyutları, algılanma açıları,
renkleri, kadrajdaki konumları gibi sahip oldukları iç değişkenler,
tüketicilerin aşağıdan yukarıya bilgi işleme süreçleri ile dikkati
etkilemektedir. Katılımcıların, canlı karakter(ler)e gösterdikleri yüksek
dikkat düzeyi ise yukarıdan aşağıya bilgi işleme ile açıklanabilmektedir
(Strick vd., 2010: 37-48, Schneider vd., 2012: 1492-1507).
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Çalışma kapsamında elde edilen bulgular ile televizyon reklamlarında
kullanılan marka maskotlarının dikkat çekiciliğine ilişkin hipotezlerin
sınanması sonucu, marka maskotlarının iç ve dış değişkenlere bağlı
olarak düşük düzeyde dikkat çekiciliğe sahip oldukları tespit edilmiştir.
Literatürde yer alan çok sayıdaki göz izleme çalışmasına göre, dikkat
ile biliş arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Mesajların
kodlanabilmesi ve saklanabilmesi için yüksek dikkat gereklidir
(Intraub, 1979: 78-87, Goodrich, 2011: 411-417). Ancak bazı
araştırmalar, yüksek dikkatin çekiciliğin duygusal etkisini azalttığını,
reklama yönelik düşük ilginin marka inşasında daha faydalı olduğunu
ileri sürmektedir (Heath vd., 2006). Dikkat sınırlı ve seçici olduğundan,
mesajın yüksek dikkat çekebilir özelliğe sahip olması, tüketicinin
kararını etkileyeceği anlamına gelmemektedir (Milosavljevic ve Gerf,
2008) ve mesajın, bilişsel işlemden sonra tüketici tarafından hatırlanıp
hatırlanmayacağı kesin olarak bilinmemektedir (Mendez ve Leiva,
2015). Bu nedenle, pazarlama literatüründe, dikkat etkinliği bir endişe
kaynağı olarak görülmesine rağmen hala büyük ilgi toplamaktadır
(Mendez ve Leiva, 2015).
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Tüketicilerin, sosyal hayatları içerisinde evde, sokakta, okulda, iş
yerinde, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, metrolarda kısaca yaşam
alanlarının neredeyse tamamında ticari iletilere maruz kaldıkları
söylenebilmektedir. Bu mesaj yağmuru altında tüketiciyi yakalamak ve
dikkatlerini çekebilmek, oldukça zorlaşmış, buna bağlı olarak da
markaların

rekabet

mücadelesinde

hayati

önem

kazanmıştır.

Markaların tüketici dikkatini çekmek ve ilgilerini yönlendirmek
amacıyla

uzun

süredir

çeşitli

dikkat

ve

çağrışım

unsurları

kullanılmaktadır. Şüphesiz maskotlar bu unsurlardan bir tanesi olarak
farklı sektörlerden çok sayıda markanın iletişim faaliyetine, kimi zaman
sadece reklam maskotu kimi zaman markanın tüm mitolojisini
oluşturan marka maskotu olarak hizmet etmektedirler. Başka bir deyişle
maskotlar, marka iletişiminin temel unsuru olabileceği gibi diğer
reklam unsurlarının destekleyicisi olabilmektedir.
Marka maskotlarının pazarlama ve marka iletişimi kapsamında
etkilerinin

tespit

edilmesine

yönelik

çok

sayıda

araştırma

bulunmaktadır. Bu araştırmalarda, marka maskotlarının farkındalık,
algı ve tutum gibi tüketicilerin satın alma kararlarını yönlendiren
etkileri üzerinde yoğunlaştıkları görülmektedir. Ancak söz konusu
araştırmalarda odak grup, derinlemesine görüşme ve anket gibi
geleneksel ve tüketicinin beyanına dayalı yöntemler kullanılmış olup,
bu yöntemlerden elde edilen sonuçlar marka maskotlarının marka ile
tüketici arasındaki iletişimi üzerinde olumlu etkileri olduğunu
göstermiştir. Markaların ve ürünlerinin, tüketici dikkatlerini çekerek
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farkındalık yaratılmasında, samimi, sıcak, eğlenceli, dürüst bir marka
algısı ve duygusal bağ kurarak olumlu tutum oluşturulmasında marka
maskotlarının önemli katkılarının olduğu söylenebilmektedir.
Televizyon reklamlarında kullanılan marka maskotlarının tüketiciler
üzerindeki görsel dikkat düzeylerinin belirlendiği bu çalışmadan elde
edilen verilere göre; marka maskotlarının, insanlarla birlikte
kullanılmaları, küçük boyutlarda, kadrajın köşe noktalarında, izleyiciye
uzak olarak konumlandırılmaları gibi uygun olmayan koşullar nedeni
ile görsel dikkat düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir.
Yapılan deneysel çalışmada, katılımcılardan göz izleme yöntemi ile
toplanan biyometrik veriler, değişkenler fark etmeksizin insan
yüzlerinin ve bedenlerinin diğer tüm görsel unsurlardan daha çok dikkat
çekici olduğunu göstermiştir. Sosyal ve biyolojik nedenlere bağlı olarak
insanların, çok hızlı ve uzun süre dikkat çekmesi markanın maskot,
ürün, logo, slogan, iletişim bilgileri gibi diğer unsurlarının görsel dikkat
düzeylerini olumsuz yönde etkilemektedir. Buradan hareketle, marka
ve ürüne ilişkin görsel dikkat düzeyinin yüksek tutulabilmesi için insan
yüz ve bedeninin eş zamanlı olarak marka unsurlarıyla görüntülenmemesi gerekmektedir. Özellikle televizyon reklamlarının doğası gereği
akan görüntülerden oluşması dikkat sürelerinin mili saniyeler kadar
hızlı ve kısa olmasına, dolayısıyla tüketici dikkatinin farklı sahnelere
bölünmesine yol açmaktadır. Bu nedenle tüketicilerin marka maskotuna
yönelik dikkatinin artırılabilmesi için maskotların reklam sahnesinde
insan yüz ve bedenleri olmadan daha uzun süreli görüntülenmesi
gerektiği söylenebilmektedir.
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Bu deneysel araştırmadan elde edilen diğer bulgular ışığında; marka
maskotlarının izlenen televizyon reklamı sahnesindeki boyutlarının ve
konumlarının görsel dikkat düzeyleri üzerinde farklılıklar gösterdiği
sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, maskotlar insan yüz ve bedenleri
dışında diğer unsurlardan daha büyük boyutlara sahip olduğunda daha
hızlı ve uzun süre dikkat çekmektedirler. Benzer şekilde, maskotların
derinlik algısı açısından izleyiciye yakın konumlandırıldığında da daha
yüksek düzeyde görsel dikkate sahip olduğu tespit edilmiştir. Ancak,
boyut ve konum değişkenlerinin tersi olması durumunda, maskot
dışındaki marka unsurlarının görsel dikkat düzeylerinin yüksek olduğu
görülmektedir. Bunlara ek olarak insan yüzü ve bedenlerinin
görüntülenmediğini

reklam

sahnelerinde

maskotların

hareketli,

konuşabiliyor ve renkli olmaları da tüketici dikkatleri üzerinde olumlu
etkiler yaratmaktadır.
Sonuç olarak, bu araştırmada, marka maskotlarının görsel dikkat
düzeylerinin değişkenlere bağlı olarak düşük olduğu tespit edilmiştir.
Gelecek

reklam

çalışmalarında,

marka

maskotlarının

dikkat

düzeylerinin arttırılabilmesi ve tüketicilerin marka maskotları ile daha
fazla ilgilenmesi için insan yüzleri ve bedenlerinden ayrı, birlikte
görüntülendikleri görsel unsurlardan daha büyük boyutlarda, izleyiciye
daha

yakın

ve

kadrajın

orta

noktasında

konumlandırılması

önerilmektedir. Bu önerilerin yanı sıra, yapılan literatür taramalarından
elde edilen sonuçlara göre

yüksek dikkat düzeyi duygusal etkiyi

düşürdüğünden, maskotların markalar ve hedef kitleler arasında uzun
vadede oluşabilecek tutumları olumsuz yönde etkileyeceği göz önünde
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bulundurulmalıdır.
Bu araştırmada kullanılan göz izleme yöntemi ile dikkate ilişkin
zihindeki yalnızca bilişsel süreçlere odaklanıldığından, duygulanım
süreçleri için diğer nöropazarlama araştırma yöntemleri ile birlikte
kullanılması faydalı görülmektedir.
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