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ÖNSÖZ 

 

Pazarlama disiplini içerisinde önemli bir yer tutan tüketici 

hareketleri ve bununla ilişkili olan kavramlar her zaman önemli bir yere 

sahip olmakla birlikte, gerçekleştirilen çalışmaların sayısı yeterli 

seviyede değildir. Bu çalışma ile hem literatüre bir katkı sağlanması hem 

de konu ile ilgilenen araştırmacılara yardımcı bir kaynak meydana 

getirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Çalışma toplam üç bölümden meydana gelmektedir. İlk bölümde 

pazarlama kavramına, tarihsel süreç içerisinde geçirdiği evrelere ve 

pazarlama teorisinde yer alan düşünce okullardan aktivist ekole yer 

verilmiştir.   

 

İkinci bölümde inovasyon kavramı ve tüketicilerin inovasyonlara 

karşı gösterdikleri direnç konusu incelenmiştir. İnovasyon türleri, 

inovasyon modelleri ve inovasyonların benimsenme sürecinde algılanan 

risk kavramının rolü ele alınmıştır.  

 

Üçüncü ve son bölümde ise tüketici boykotlarına yer verilmiştir. 

Boykotların tarihsel süreç içinde gelişimi, türleri, boykotlara katılımı 

etkileyen motivasyonlar ve sosyal etki kavramları incelenmiştir. 
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GİRİŞ 

 

İnsanlar tarih boyunca başta yaşamlarını sürdürmeyi sağlayacak en temel 

ihtiyaçlar olmak üzere üretim faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Kendi 

ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde gerçekleşen üretim faaliyeti, tarih süreci 

içerisinde günümüz modern toplumlarına yaklaştıkça daha karmaşık bir hal 

almıştır. Nüfus giderek artmış, insanlar tarım faaliyetlerine geçmiş, bir araya 

gelerek daha kalabalık gruplar halinde yaşamaya başlamışlardır. Bu durum 

geçmişte tüm ihtiyaçlarını kendi başına karşılaması gereken insanlar arasında 

iş bölümünü yaygınlaştırarak, ihtiyaçlarının bazılarını başkalarının sunduğu 

hizmetlerle karşılanmaya başlamasına yol açmıştır. 

 

İhtiyaç kavramı pazarlama faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. 

Tüketicilerin beklentilerini doğru şekilde anlayabilmek ve bu beklentileri 

karşılamak her zaman ihtiyaç kavramını doğru anlamakla eşdeğer bir niteliğe 

sahip olmuştur. İhtiyaç, karşılanmadığı durumlarda insanlarda gerilime sebep 

olan durumlar olarak ifade edilmektedir. Eğer ortada bir ihtiyaç varsa, insanlar 

bu ihtiyacı bir şekilde gidermek zorundadırlar. İhtiyaç kavramının anlaşılması 

o kadar önemli ki, kavramın anlaşılması ve sınıflandırılması her zaman ilgi 

çekici bir konu olmuştur. Yapılan sınıflandırmaların en bilineni Abraham 

Maslow tarafından gerçekleştirilmiştir. İhtiyaçlar hiyerarşisi olarak bilinen bu 

sınıflandırma çalışması, ihtiyaçları somut olanlardan soyut olanlara doğru bir 

piramit olarak incelemiştir. Piramitin alt basamaklarında yer alan ihtiyaçların 

karşılanması, üst basamaklardaki ihtiyaçların karşılanması için bir gereklilik 

olarak görülmektedir. Aynı anda birden fazla ihtiyacın ortaya çıkması 

durumunda, kişiler Maslow’un varsayımına göre ilk olarak piramitin daha alt 

basamağında yer alan ihtiyacı karşılamalıdırlar. 

 

Maslow toplam beş kategori altında insanların ihtiyaçlarını 

sınıflandırmıştır. O halde buradan çıkarılacak en temel sonuç tüm insanların 

ihtiyaçların aslında birbirleriyle aynı olduğudur. Günümüzde bu ifade ile 

karşılaşan insanların aklına doğal olarak şöyle bir soru gelmektedir. Yüzlerce 

yıl önce yaşamış olan bir insanla benim ihtiyaçlarım nasıl aynı olabilir? 

Örneğin günümüzde yaşayan bir kişi için akıllı cep telefonları vazgeçilmez bir 

ihtiyaç değil midir? Halbuki geçmişte insanlar bu cihazların varlığından bile 
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haberdar değildiler. Tüm bu sorulara basit bir şekilde cevap verilebilir. 

Günümüzde yaşayan insanlar, geçmiş zamanlarda yaşayan tüm insanlar ve 

gelecekte yaşayacak olan tüm insanlar birbirleri ile tamı tamına aynı ihtiyaçlara 

sahiptirler.  

 

Maslow yaptığı sınıflandırmada hiçbir ürünü bir ihtiyaç olarak 

tanımlamamaktadır. Örneğin piramitin hiçbir basamağında cep telefonu ifadesi 

bulunmaz. Tüketicilerin kafasının karşımasına neden olan bu kavram 

pazarlamada “istek” olarak kavramsallaştırılmıştır. İstekler ihtiyaçların 

karşılanma biçimi olarak ifade edilirken, belirli bir ihtiyacı karşılayacak istekler 

kişilere göre farklılık göstermektedir. Yine bir örnek vermek gerekirse, en 

temel ihtiyaçların başında açlığı gidermek yer almaktadır. Tüm insanlar acıkır 

ve yemek yiyerek karınlarını doyurmak zorundadır. Yüzlerce yıl önce yaşamış 

olan insanlar da tıpkı bizim gibi acıkmaktaydılar. İçinde bulunulan çağın ne 

kadar teknolojik, ne kadar gelişmiş olduğu bu durumu değiştirmemiştir. Ancak 

herkes için farklılık gösterebileceğini belirttiğimiz istek kavramı, insanların 

kafalarını karıştıran kilit noktadır. Hepimiz acıkıyoruz, ancak açlığımızı 

gidermenin belki de yüzlerce farklı seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenekler 

arasında insanlar istediği seçeneği seçmekte özgürdürler. Elbette ki bu özgürlük 

belli sınırlar içerisinde gerçekleşmektedir. 

 

İsteklerin gerçekleştirilmesini sınırlayan en önemli faktör kültürdür. 

Kültür en kısa şekliyle toplumları birbirinden ayıran özellikler kümesi olarak 

tanımlanmaktadır. Yaşadığımız hayatta her birimiz bir kültüre mensup 

bireyleriz. Kişiler günlük eylemlerini gerçekleştirirken bilincinde olmasalar da, 

aldıkları her kararda görünmez bir güç olarak kültürün etkisinde hareket 

ederler. Toplumları birbirinden ayıran özellikler olarak ifade ettiğimiz kültür 

zaman içerisinde değişimler geçirmektedir. Elbette bu değişimler, kültüre 

mensup insanların bile değişiklikleri fark edemeyecekleri kadar yavaş bir 

biçimde gerçekleşmektedir. Belli bir yaşın üzerinde olan insanlardan sıklıkla 

yakınma olarak değerlendirilebilecek şu ifadeleri duyabiliriz, “bizim 

zamanımızda böyle miydi?”, “zamane gençlik”. İçinde bulunulan zamandan 

yakınma ve geçmişe duyulan özlem olarak da değerlendirilebilecek bu ifadeler 

aslında bizler için kültürün değişimini gösteren işaretlerdir. İnsanlar ancak 

geçmişe dönüp baktıklarında bu tür değişikleri fark ederler. Muhtemelen bugün 
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bu eleştirileri yapan insanlar, aynı eleştirilere kendilerinden bir önceki kuşağa 

mensup insanlar tarafından maruz kalmışlardır. Aslında iyiye ve kötüye giden 

bir durum bulunmamaktadır. Sadece ait olunan kültürün özellikleri 

değişmektedir. Son yıllarda iletişim teknolojileri ve internetin gelişimindeki 

yüksek hız, kültürlerin de değişim süresini kısaltmaktadır. Kültür insanlara 

yaşamları boyunca kullanacakları bir “doğrular kümesi” sunmaktadır. Bu 

kümenin dışında kalan her davranış, her alışkanlık ilgili kültürün mensupları 

tarafından eleştirilecektir. Oysa ki bizim için eleştiri konusu olan bu 

davranışlar, başka insanların kendilerine ait doğrular kümesi içerisinde yer 

almaktadır. 

 

İstek konusuna dönecek olursak karnı acıkan bir Türk ile örneğin bir 

Alman’ın veya bir Japon’un, ihtiyacını gidermek için seçecekleri çözüm 

birbirinden farklı olacaktır. Bu noktadan hareketle çoğu kez yanlış bir şekilde 

kullanılan bir ifadeyi de açıklığa kavuşturmak yerinde olacaktır. Tüketicilerin 

ihtiyaçlarının sınırsız olduğunu defalarca duymuşuzdur. Hatta sınırsız 

ihtiyaçların sınırlı kaynaklarla karşılanması her zaman çözülmesi gereken bir 

sorun olarak görülmüştür. Dünyada bulunan kaynakların insanların 

ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyeceği, yakın zamanda kıtlıklar ve devamında 

bu durumun savaşlara yol açacağı iddialarıyla dünya nüfusunun fazlalığından 

şikayet edilmektedir. Bu düşünceyi savunanlar kendilerine çoğunlukla 18. 

yüzyılda yaşamış olan Thomas R. Malthus’u dayanak olarak almaktadır. 

Malthus nüfus artış oranının geometrik, gıda kaynaklarının ise aritmetik olarak 

arttığını, bir zaman sonra gıdaların nüfusu beslemeye yetmeyeceği fikrini 

ortaya atmıştır. Son yıllarda bu fikir o kadar sıklıkla karşımıza çıkmaktadır ki, 

dünya sinema tarihinin şimdiye kadar en fazla hasılat elde etmiş olan filmi 

Avengers: Endgame’de uzaydan gelen kötü karakter Thanos, film boyunca tüm 

nüfusu yarıya indirerek geriye kalanlara daha iyi bir yaşam! imkanı sunmaya 

çalışmaktadır. Filmin ardından birçok basın organında, Thanos’un bu fikrinin 

kötü gibi görünse de aslında gerekliliği tartışma konusu olmuştur.  

 

Sınırsız olan ihtiyaçlar değil, isteklerdir. İnsanların ihtiyaçları oldukça 

basittir ve hiçbir zaman değişmez. Ancak isteklerinin gerçekten de sınırı 

bulunmamaktadır. Dünya kaynaklarının yetmeyeceği düşüncesi son yıllarda 

uzayda yeni kaynaklar, hatta yeni yaşam alanları arayışlarını hızlandırmıştır. 
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İnsanların isteklerinin sınırları dünyanın bile sınırlarının ötesine geçmiş 

durumdadır. Peki bu iddiaların gerçeklik payı hiç mi bulunmamaktadır? Bu 

sorunun cevabını verebilmek için ilk olarak mevcut kaynakların nasıl 

kullanıldığına bakmamız gerekmektedir. Tüm dünya genelinde gelir dağılımın 

görülen adaletsizlikler hızla artmaktadır. Örneğin dünyadaki en zengin 2153 

kişinin geliri, en fakir 4,6 milyar kişinin gelirini eşit (tr.euronews.com). Yani 

dünya nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 60’ı. Dünyada yaşanan tüm fakirliğin, 

açlığın ortadan kalkması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için çözüm 

oldukça basit. İnsanların isteklerini bir miktar sınırlandırması bunun için yeterli 

olacaktır. Üstelik bu durum, aşırı bir fedakarlık düzeyine ulaşmak zorunda bile 

değildir. Birleşmiş Milletler’in 2021 Gıda İsrafı Raporu’na göre, sadece 2021 

yılında çöpe atılan gıda miktarı 1 milyar tona ulaşmıştır (bbc.com). Rakamın 

büyüklüğünü algılayabilmek bile oldukça zor görünüyor. Ancak dünyada açlığı 

ortadan kaldırmaya yetebileceğini söylemek çok da gerçek dışı olmayacaktır.  

 

Peki insanlar isteklerini gerçekten sınırlandırabilir mi? Her zaman bu 

durumda mıydılar? Tüm bu durumun faturası sadece daha fazlasını isteyen 

tüketicilere mi kesilmelidir? İşte tam da bu noktada karşımıza hedef olarak 

pazarlamacılar çıkmaktadır. Birçok konuda olumsuz biçimde eleştirilen 

pazarlamacılar gerçekten de bu durumun sorumlusu olarak tutulabilirler mi? En 

başta gelen eleştiri pazarlamacıların insanlara gereksiz ihtiyaçlar edindirdiği 

yönündedir. İhtiyaç ve istek arasındaki ayrımı net biçimde ortaya 

koyduğumuza göre kendimize şu soruyu sorabiliriz. Pazarlamacılar herhangi 

bir şekilde, kullandıkları bir takım yöntem ve taktiklerle, gerçekten de bir 

insana ihtiyaç edindirebilirler mi? Tüketiciler bu süreçte her zaman pasif bir 

rolde midirler? Tekrar hatırlamak gerekirse Maslow’a göre ihtiyaçlarımız 

sadece beş gruba ayrılmaktadır. Bir insanı acıktırmak mümkün müdür? Peki ya 

bu kişi henüz yemek yemişse, yine de başarılabilir mi? Tüm bu soruların basit 

bir cevabı bulunmaktadır. Ne pazarlamacılar ne de bir başkası kimseye bir 

ihtiyaç edindiremez. Yaptıkları şey mevcut ihtiyaçları karşılayacak farklı 

alternatifler sunmak, sundukları alternatifin diğerlerine kıyasla en iyisi 

olduğuna ikna etmektir. Sunulan şey aslında bir istektir. Acıkan bir insanın 

karnını doyururken yapacağı seçime etki edilebilir. En ekonomik, en sağlıklı, 

en faydalı, en hızlı, en lezzetli gibi iddialarla, halihazırdaki ihtiyacını bizim 

istediğimiz şekilde karşılaması için reklam gibi araçlar da kullanarak 
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etkilemeye çalışırız. Bu kısımda olumsuz bir durum görünmüyor. Ancak her 

şey göründüğü kadar da basit değildir.  

 

Yazının başına dönecek olursak, geçmişte insanlar ihtiyaçlarını 

karşılamaya yetecek kadar üretim yapmaktaydı. Ancak sanayi devrimi ile 

birlikte ortaya çıkan kitle üretimi kavramı, insanların kendi ihtiyaçlarının çok 

ötesinde miktarlarda üretim yapmasını mümkün hale getirmiştir. Üretilen bu 

ürünlerin sürekli bir biçimde tüketilmesi de gerekmektedir. Tarih boyunca 

üretmek her zaman için çok değerli bir kavram olmuştur. İster ürün ister fikir 

olsun, üretken insan toplum tarafından saygı görmüştür. Fakat üretimin çok 

yüksek miktarlara ulaştığı günümüzde üretimin öncelenmesi fikri yerini 

yavaşça tüketimin öncelenmesine bırakmıştır. Tıpkı kültürde meydana gelen 

değişimler gibi üretim ile tüketim arasındaki bu değişimi de keskin bir biçimde 

hissetmedik. Yaşanan bu değişiklikler postmodern pazarlama olarak ifade 

edilmektedir. Geçmişin tüm kurallarını bir kenara bırakarak, kuralsızlığı bir 

kural haline getirmenin esas alındığı bu dönem tüketimi kutsallaştırmıştır. 

“Tüketiyorum öyleyse varım” anlayışı farkında olmadan birçok insanın 

hayatının merkezine yerleşmiştir. Toplum içindeki sosyal varlığımız tamamen 

tükettiklerimize endeksli bir hale gelmiştir. Arabamızın modeli, saatimizin 

markası, boş zamanlarımızı değerlendirdiğimiz ünlü mekanlar adeta 

kişiliğimizi ifade eden ayrılmaz bir parçamıza dönüştü. Psikolojide 

genişletilmiş benlik teorisi olarak da adlandırılan bu durum, insanların 

kişilikleri ile kullandıkları ürünleri birbirinden ayrılmaz bir hale getirmektedir. 

Bu duruma gelen tüketiciler belirli markalara ait ürünleri kullanmadığında 

kendilerini eksik hissetmeye başlamışlardır. Bu eksikliği gidermenin tek yolu 

ise ne pahasına olursa olsun o ürünün elde edilmesinden geçmektedir.  

 

Üretim yapan, aynı türde ürünler üreten birçok işletme bulunmakla 

birlikte, neden bazı markalara karşı böyle bir durum yaşanmaktadır? A marka 

cep telefonunu kullanmak bir insanı nasıl daha prestijli kılarken, B markası 

bunu başaramamaktadır? Bu nokta tam da ihtiyaç kavramı ile ilgili olarak 

pazarlamacıların eleştirilmesi gereken noktaya işaret etmektedir. İnsanların 

ihtiyaçları arasında beğenilmek, sevilmek, takdir edilmek, bir gruba ait 

hissetmek ve mutlu olmak gibi ihtiyaçlar bulunmaktadır. En az açlık ve 

susuzluk ihtiyaçları kadar karşılanması gereken önemli ihtiyaçlar olmakla 
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birlikte aralarındaki tek fark, karşılanmaması halinde hayati bir tehlikeye yol 

açmamasıdır. İnsanlar susuzluğa ve açlığa uzun süre dayanamazlar, ancak 

hayatı boyunca mutsuz bir şekilde yaşayabilirler. Elbette ruh sağlığı açısından 

pek sağlıklı bir yaşam olmayacaktır. Hepimizin mutlu olmaya ihtiyacı vardır. 

Bu ihtiyacımızı da diğer ihtiyaçlarda olduğu gibi çok sayıda alternatifle 

karşılayabiliriz. Eski bir dostla yapılan bir sohbet, sevdiğimiz bir hobi faaliyeti 

ile uğraşmak, insanlara faydası dokunacak bir eylem gerçekleştirmek 

ihtiyacımız olan mutluluğu sağlayabilir. Ancak tüketim çağında yaşadığımızı 

anımsayacak olursak, artık mutluluğu da satın aldığımız ürünlerle sağlamak 

mümkün hale gelmiştir.  

 

Elbette bir ürün satın almak da insanları mutlu edebilir. Ancak sorun 

şudur ki, günümüzde mutluluk ihtiyacımızı sadece satın aldığımız şeylere bağlı 

olarak değerlendirmekteyiz. İzlediğimiz filmlerde bile sıklıkla rastladığımız 

neredeyse klişe haline gelmiş sahneler bulunmaktadır. Depresyon yaşayan, 

hatta hayattan hiçbir tat alamayacak duruma gelmiş kişiler bu duruma bir 

çözüm olarak alışverişe çıkmaktadır. Pazarlamacıların eleştirilmesi gereken 

nokta tam olarak da budur. İnsanların soyut ihtiyaçlarını karşılamanın tek 

yolunun kendi ürünlerini ve hatta sadece bu ürünleri satın almak olduğuna ikna 

etmek. Bu durum karnı acıkan bir insanın karnını doyurmak için sadece A 

seçeneğini seçmesi gerektiğini, diğer seçeneklerle karnını doyurmasının 

mümkün olmayacağını söylemekle neredeyse eşdeğerdir. Pazarlamacıları 

eleştirirken tüketicileri de sadece edilgen bir durumda düşünmek hata olacaktır. 

Kendilerine sunulan çözümler, tüketiciler için çoğu zaman işin kolayına 

kaçmak olarak değerlendirilebilir. Soyut ihtiyaçlar arasında örneğin saygınlık 

yer almaktadır. Peki saygınlığı nasıl kazanılır?  

 

Zaman içerisinde birçok alanda olduğu gibi saygınlığın 

değerlendirilmesinde de değişimler yaşanmıştır. Örneğin bazı meslek 

gruplarına mensup kişiler işleri dolayısı ile saygı görmektedirler (doktorlar, 

öğretmenler vs.). Saygınlık, gerçekleştirilen eylemlerin topluma faydası ile 

doğru orantılı olarak düşünülebilir. Bir insanın hayatını kurtarmak, faydasının 

uzun yıllar sonra görüleceği eğitim faaliyetleri, günümüzün hız çağında 

saygınlık elde etmenin zahmetli yolları arasında yer almaktadır. Oysaki artık 

yemek yediğimiz bir mekandan paylaşacağımız bir fotoğrafla bile kendimize 
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saygınlık devşirebileceğimize inanıyoruz. Hem hızlı hem de ucuz. Aslında bu 

durum bir döngü olarak düşünülebilir. Pazarlamacılar ürünlerini satmak için 

insanlara bu fikirleri aşılarken, tüketiciler de sürekli olarak daha fazlasını 

istemektedirler.  

 

Tüketimin sürekliliğinin kaçınılmaz bazı sonuçları bulunmaktadır. Çok 

fazla üretim doğal kaynakların çok fazla kullanımı ve doğaya çok fazla atık 

bırakmak anlamına gelmektedir. Bu zararlı etkilerden korunmak ise bugün bazı 

fedakarlıklar yapmayı gerektirmektedir. Elbette tüketim çağının sorunlarından 

biri de insanların önce kendilerini düşünmeleri gerektiğine, kendilerinden 

başka hiçbir şeyin önemli olmadığına dair düşünceleri empoze etmesidir. 

Neden bizden sonraki kuşakların faydasını göreceği bir eylemi gerçekleştirmek 

için bugünkü rahatımızdan fedakarlıkta bulunalım ki. 

 

Her ne kadar pazarlama faaliyetlerine yoğun eleştiriler getirmiş olsak da 

aslında pazarlama insanlar için birçok fayda sunmaktadır. Özellikle 

günümüzün şehir hayatında oldukça yoğun bir yaşam süren insanların 

ihtiyaçlarının karşılanmasında pazarlama faaliyetleri önemli bir rol 

oynamaktadır. Doğada bulunan hammaddelerin, insanların kullanımına hazır 

ürünlere dönüştürülmesi, üretim noktasından kapımıza kadar teslim edilmesi 

pazarlamanın sağladığı faydalara örnek olarak verilebilir. Olumsuz örneklerin 

bulunması, her işletmeyi aynı şekilde değerlendirmemize yol açmamalıdır.  

 

Her zaman için etik konulara karşı hassasiyetle hareket eden, çevreye 

verilen kaçınılmaz zararı asgarî düzeyde tutmaya çalışan işletmeler de 

bulunmaktadır. Terazinin diğer kefesinde yer alan tüketiciler için de aynı 

durum söz konusudur. Her tüketici kendisini bahsi geçen tüketim çılgınlığına 

kaptırmış değildir. Gerçekleştirdiği her eylemin sonucunun bilincinde olup, 

buna uygun hareket eden tüketiciler de her zaman var olmuştur. Hatta 

tüketicilerin bir araya gelerek tüketimin olumsuz sonuçlarına karşı birlikte 

hareket etmeleri de sıklıkla görülen bir faaliyettir.  

 

Bu çalışmanın konusunu temel olarak tüketicilerin kendilerini 

pazarlamanın olumsuz eylemlerine karşı hareketler oluşturmaktadır. Çalışmada 

ilk olarak pazarlama kavramı üzerinde durularak, sanayi devriminden bu yana 
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geçirmiş olduğu evreler genel özellikleri ile incelenmiştir. Ardından ilk olarak 

pazarlama teorisi içerinde bir tüketici hareketi olarak ortaya çıkan aktivist ekol 

ele alınmıştır. Ardından tüketicilerin yeniliklere karşı gösterdikleri direnç 

kavramı yenilik kavramı ile birlikte değerlendirilmiştir. Tüketici direncine yol 

açan etkenler ve bu engelleri aşmak için gereken stratejilere yer verilmiştir. 

Daha sonra ise tüketici yandaşlığı (consumerism) kavramının ortaya çıkışı 

incelenmiştir. Son olarak ise tüketicilerin satın alma güçlerini ekonomik bir 

silaha dönüştürerek işletmelerin olumsuz uygulamalarını değiştirmeyi 

amaçladıkları kolektif bir eylem olan tüketici boykotları ele alınmıştır.  
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BÖLÜM 1 

PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 

 

1. PAZARLAMA KAVRAMI 

 

Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak 

mübadeleleri gerçekleştirmek üzere, fikir, mal ve hizmetlerin geliştirilmesi, 

fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve 

uygulama sürecidir (AMA, 1985). 

 

Yukarıda yer alan pazarlama tanımı Amerikan Pazarlama Birliği (AMA) 

tarafından 1985 yılında yapılmıştır. Literatürde genel olarak kabul gören bu 

tanım zaman içerisinde defalarca güncellenmiştir. Bir disiplin olarak 

pazarlamanın tanımı neden zaman içerisinde değişiklik göstermektedir? Bu 

sorunun cevabı pazarlama disiplininin yapısının dinamik olması ve zamanın 

şartlarına göre hangi faaliyetin daha fazla önem kazanması ile ilgilidir.  

 

Örneğin 1935 yılında yapılan tanımda pazarlama, ürün ve hizmetlerin 

üretim noktasından tüketim noktasına kadar geçtiği kanallar ile bu geçişle ilgili 

olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin uyumlu ve bütüncül bir biçimde ele 

alınması olarak ifade edilmektedir (Oluç, 2006).  

 

Bu tanım incelendiğinde pazarlamanın temel faaliyetlerinden biri olan 

dağıtım unsurunun diğer faktörlerin önüne geçtiği görülmektedir. Dünya 

genelinde 1930’lu yılların şartları düşünüldüğünde, bu durum daha anlaşılır bir 

hal almaktadır. Ulaşım imkânlarının günümüzle kıyaslandığında henüz 

yeterince gelişmemiş olduğu düşünülürse, üretilmiş olan ürünlerin üretim 

noktasından tüketim noktasına taşınması daha zahmetli ve maliyetli bir faaliyet 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla pazarlama faaliyetlerinin asıl odak 

noktasının dağıtım faaliyetleri olması da doğal bir sonuçtur.  

 

Ancak zamanla ulaşım faaliyetlerinin artık eskisi kadar zor olmaması 

nedeniyle, pazarlama faaliyetlerinin odak noktası da değişmiştir. 2004 yılına 

gelindiğinde pazarlama, müşteriler için değer yaratan, yaratılan değerin hem 
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işletmeye hem de paydaşlarına faydalı olacak şekilde yönetmek için kurumsal 

bir işlev ve bir dizi süreç olarak yeniden tanımlanmıştır. 

 

1.1. PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI 

 

Pazarlama kavramının geçmişi oldukça eski tarihlere uzanmakla birlikte, 

modern pazarlama kavramının ortaya çıkışı nispeten daha yakın bir tarihte 

gerçekleşmiştir. Tüm dünyada gerek siyasi gerekse de ekonomik birçok alanda 

önemli gelişmelere ve değişimlere yol açan sanayi devrimi, etkilerini 

pazarlama üzerinde de göstermiştir. Sanayi devriminin bir sonucu olarak ortaya 

çıkan kitle üretimi kavramı beraberinde doğal olarak kitle tüketimi kavramını 

da ortaya çıkarmıştır. İnsanların geçmişte kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar 

üretim yapmalarının ötesine geçerek çok miktarda üretim yapmaları elbette ki 

kendi tüketim miktarlarını aşan boyutlarda gerçekleşmekteydi. Bunun 

sonucunda ise hem hammadde hem de yeni pazarlar bulma anlamında bir 

arayışa girilmiştir. Dünya tarihinin kara sayfalarından biri olan sömürgecilik 

faaliyetleri, bu hammadde ve pazar arayışının bir neticesidir.  

 

Pazarlama literatüründe pazarlamanın zaman içerisinde geçirdiği evreler 

kimi kaynaklarda pazarlama anlayışları, felsefeleri, yaklaşımları veya 

dönemleri olarak adlandırılmaktadır. Pazarlama anlayışları karakteristik 

özelliklerine göre toplam 5 dönem olarak ele alınmaktadır. Bunlar; 

 

• Üretim anlayışı 

• Ürün anlayışı 

• Satış anlayışı 

• Pazarlama anlayışı 

• Sosyal pazarlama anlayışı 

 

Kotler ve Keller (2006) ise pazarlama dönemlerinin son aşamasını 

“holistik pazarlama” dönemi olarak adlandırmaktadır. Holistik pazarlama, 

içerisinde pazarlamanın farklı yönlerini barındıran bir yaklaşım olarak toplam 

4 unsurdan oluşmaktadır. Bunlar; 
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• Bütünleşik pazarlama 

• İçsel pazarlama 

• İlişkisel pazarlama 

• Sosyal sorumluluk pazarlaması 

 

Üretim dönemi sanayi devriminin hemen ardından başlayan dönemdir. 

Kitle üretimi kavramı henüz ortaya çıkmıştır. Arz seviyesi talep seviyesinin 

altındadır. Bu dönemin genel anlayışı ne üretirsem satarım şeklinde 

özetlenebilir. İşletmeler ürettikleri ürünleri kolaylıkla satabildikleri için 

tüketicilerin istekleri geri planda kalmıştır. Her arzın kendi talebini yaratacağı 

varsayımının hakim olduğu üretim döneminin mantığı ile günümüzde dahi 

hareket eden işletmeler bulunmaktadır.  

 

Üretim dönemini ürün dönemi izlemektedir. Tüketicilerin kendilerine 

sunulan en üstün nitelik ve özelliklerdeki ürünleri tercih edecekleri kabul edilir. 

İşletmenin kendi ürettikleri ürünlere karşı gereğinden fazla bir memnuniyet 

duyduğu, hatta ürünlerine âşık olduğu bir dönem olan ürün döneminde 

tüketicilerin istekleri göz önünde bulundurulmadığı için pazarlama miyopluğu 

ortaya çıkmaktadır. 

 

Ürün döneminin ardından satış dönemi gelmektedir. Tarihsel olarak 20. 

yüzyılın başlarına tekabül eden bu dönemde tüm dünyayı etkileyen önemli 

olaylar gerçekleşmiştir. Dünya Savaşları ve Büyük Buhran tüketicilerin satın 

alma gücünü önemli ölçüde etkilemiştir. Bu dönemde işletmelerin odak noktası 

üretimden satışa doğru kaymıştır. Ne üretirsem satarım düşüncesi yerini ne 

olursa olsun satmalıyım anlayışına bırakmıştır. Bu dönemde tüketiciyi zorla 

satın almaya yöneltmek için baskıcı satış faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

 

Satış döneminin ardından gelen pazarlama dönemi, ilk kez tüketicinin 

isteklerine kulak verilen bir dönem olmuştur. Zaman içerisinde rekabet artmış, 

işletmeler varlıklarını devam ettirebilmek için tüketici memnuniyetine önem 

vermeye başlamışlardır. Pazarlama döneminin anlayışı satabileceğim ürünleri 

üretmeliyim olarak özetlenebilir. Bu dönemden itibaren de güç dengesi, 

değişmemek üzere tüketici lehine dönmüştür. 
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Pazarlama anlayışlarının son dönemi sosyal pazarlama dönemidir. Bu 

dönemin temel anlayışı, sadece ürünleri satan alan tüketicilerin bir fayda elde 

etmesi değil aynı zamanda tüm toplumun bir fayda elde etmesidir. Sosyal 

pazarlama anlayışı ile ilgili çeşitli tartışmalar da bulunmaktadır. Bu tartışmalar 

gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sadece bir rekabet aracı 

olarak kullanıldığını iddia edenlerle, bu faaliyetlerin gerçekten topluma faydalı 

olma amacıyla gerçekleştiğini düşünenler arasında gerçekleşmektedir.  

 

1.2. PAZARLAMA TEORİSİ 

 

Pazarlama disiplinin ortaya çıkışından bu yana geçen zaman içerisinde, 

dönemin şartlarına uygun olarak farklı çalışma alanları ortaya çıkmıştır. Bu 

çalışma alanları ve konu ile ilgili araştırmacıların, bu çalışma alanlarına 

sağladıkları katkılar gruplandırılarak pazarlama düşüncesi ekolleri 

tanımlanmıştır. Sheth vd. (1981) tarafından yapılan sınıflandırma sonucu 

ortaya çıkan toplam 12 pazarlama ekolü, pazarlama teorisi alanında yaygın 

biçimde kabul görmüştür.  

 

Peki pazarlama düşüncesi ekolü dendiğinde ne anlaşılmalıdır? Bu 

sorunun cevabı yine Sheth vd. (1981) tarafından verilmektedir. Birincisi, 

pazarlama faaliyetlerinden ve uygulamalarından kimlerin yarar sağlayacağını 

veya sağlaması gerektiğini belirten pazarlama amaçları ve hedeflerine 

odaklanmalıdır. İkincisi, pazarlama faaliyetlerinin paydaşlar tarafından niçin 

gerçekleştirildiği veya gerçekleştirilmesi gerektiğine dair bir görüşe sahip 

olmalıdır. Son olarak bir düşünce ekolü, bu düşünce sürecine katkı sağlayan 

önemli sayıda araştırmacılarla ilişkilendirilmelidir. 

 

Pazarlama düşüncesi ekolleri sınıflandırılırken iki boyut dikkate 

alınmaktadır. Bu boyutlar etkileşimli / etkileşimsiz ve iktisadi / iktisadi 

olmayan perspektiftir (Tablo 1). 

 

Etkileşimli/etkileşimsiz boyut pazarlamanın rolü ve amaçları hakkında 

temel varsayımlara sahiptir. İlk olarak, etkileşimli süreçlere dayanan düşünce 

ekolleri pazarda satıcılar ve alıcılar arasındaki güç dengesi kavramını 

birleştirirler. Bunun tersine, etkileşimsiz perspektife dayalı düşünce ekollerinin 
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varsayımı bundan uzaktır. Pazarlama düşüncesinin eski ekolleri pazarlama 

süreçlerinde, pazarda müşterilerin davranışı üzerinde etkiye sahip taraf olan 

üreticinin tek taraf olduğu etkileşimsiz perspektifi benimsemişlerdir. Bu 

etkileşimsiz bakış açısı ayrıca 1960'larda ve 1970'lerde, önceki konumlarını 

tersine çeviren ve pazarlama süreçlerinde birincil öneme sahip taraf olarak 

tüketiciye odaklanan bazı pazarlama teorisyenleri arasında da hâkimdi.  

 

Tablo 1. Pazarlama Ekollerinin Sınıflandırması 
 

 
Etkileşimsiz Perspektif Etkileşimli Perspektif 

İktisadi Perspektif 

Ürün Kurumsal 

İşlevsel İşlevselci 

Bölgesel Yönetim 

İktisadi olmayan 

Perspektif 

Tüketici davranışı Örgütsel dinamikler 

Aktivist Sistem 

Makropazarlama Sosyal değişim 

Kaynak: Sheth, J. N., Gardner, D. M., & Garrett, D. E. (1988). Marketing Theory: 

Evolution and Evaluation. John Wiley & Sons Incorporated, s. 20. 

 

Etkileşimli perspektife sahip pazarlama düşüncesi ekolleri, pazarlama 

aktörleri arasındaki karşılıklı ilişkilere daha fazla ilgi göstermektedirler. Öte 

yandan etkileşimsiz pazarlama teorileri bir aktörün faaliyetlerinin 

pazarlamanın diğer aktörleri üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. Kısaca, ikna 

etmek veya satmak (almak) etkileşimsiz ekoller için birincil odak noktası iken 

etkileşimli düşünce ekollerinde odak değişim veya ilişki üzerine 

yoğunlaşmaktadır. 

 

Matrisin ikinci boyutu iktisadi ve iktisadi olmayan yönelimli teorilere 

odaklanmıştır. Pazarlama amaçlarına ulaşmak için hem satıcının hem de 

alıcının bakış açısından farklı yaklaşımlar üzerinde durulmaktadır. Bazı 

pazarlama düşüncesi ekolleri, pazarlama aktörlerinin eylemlerinin iktisadi 

değerlerce yönetildiğini düşünen güçlü bir iktisadi perspektifi benimsemiştir. 

Buna göre pazarlama sisteminin amacı, üreticiler, kanal üyeleri ve tüketicilerin 

kendi sorumluluğundaki fonksiyonları kârlılıklarını maksimize etmek için 

mümkün olan en verimli şekilde gerçekleştirmeye gayret ederek, temel tüketici 
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ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu iktisadi teorilerde odak noktası açıkça üretim 

ve dağıtım verimliliği, girdi ve çıktıları fiyatları, tüketicilerin gelir seviyesi gibi 

önemli iktisadi değişkenlerdir. 

 

Bu boyutun diğer ucunda etkileşimsiz etkileri yoğun şekilde yansıtan 

ekoller bulunmaktadır. Bu alanda çalışan akademisyenler üreticilerin, kanal 

üyelerinin ve tüketicilerin eylemlerinin yalnızca iktisadi analizlerle 

anlaşılamayacağını düşünmektedirler (Katona, 1960; Cyert ve March, 1963; 

Mallen, 1963; Howard, 1963; Dichter, 1964;). Bunun yerine pazarlama 

aktörlerinin davranışlarını etkileyebilecek olan sosyal ve psikolojik faktörlerin 

incelenmesini savunmaktadırlar. Böylece şu konularda bazı kararlı 

değişiklikler görülmektedir;  

 

1. Üreticilerin kısa vadeli maksimum performans yerine, hayatta kalmak 

ve uzun dönemli istikrar için çabalayacağı var sayılır 

2. Dağıtım kanalı yapısı ekonomik verimlilik yerine, güç, çatışma, ve 

kanal kuralları etkileşiminin bir sonucu olarak görülmektedir 

3. Tüketici davranışları, sınırlı gelirin sınırsız istekleri tatmin etmek için 

kullanılması yerine, karmaşık psikolojik güdülerin ve yaygın sosyal 

baskıların bir sonucu olarak algılanmaktadır. 

 

1.2.1. ETKİLEŞİMSİZ-İKTİSADİ OLMAYAN PAZARLAMA 

EKOLLERİ  

 

Ürün ekolü, işlevsel ekol ve kurumsal ekol gibi geleneksel düşünce 

ekollerinin yanı sıra 1960'lı yılların başlarında daha güncel düşünce ekolleri de 

ortaya çıkmıştır. Etkileşimsiz-İktisadi olmayan ekoller 1960'larda ve 

1970'lerde ortaya çıkan ve diğer ekollere kıyasla daha yeni perspektiflerdir. Bu 

grupta yer alan düşünce ekolleri, tüketici davranışları, aktivist ve 

makropazarlama düşünce ekolleridir.  

 

Bu ekollerin hepsi, tüketiciler ve toplum da dâhil olmak üzere, pazarlama 

uygulamalarının alıcılarının perspektifini dikkate almaktadırlar. Pazarlama 

düşüncesi ekolleri, pazarlama anlayışında önemli değişikliklere yol açmıştır. 

İlk olarak, pazarların nasıl davranması gerektiği hakkındaki iktisadın 
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geleneksel ve eskiden kalma normatif kavramları, pazarların gerçekte nasıl 

davrandığı hakkındaki davranışsal ve sosyal bilimlerin daha betimleyici 

kavramlarına yerini bırakmıştır. Bu durum normatif bilimlerden pozitif 

bilimlere geçişi temsil etmektedir. İkincisi, pazarın bir bütün olarak ele 

alınmasından, pazardaki bireysel müşterilere veya tüketici bölümlerine 

odaklanan bir anlayışa geçilmiştir.  

 

Ayrı bir disiplin olarak, pazarlama disiplininin tarihi boyunca genellikle 

tek bir hâkim görüş ön plana çıkmıştır. 1960 ve 1970’li yıllarda bu hâkim görüş 

tüketici davranışları olmuştur. Pazarlama ekolleri arasında en fazla ilgiyi gören 

düşünce ekolü hiç kuşkusuz tüketici davranışları ekolü olmuştur (Taşçıoğlu ve 

Yener, 2018). Üreticilere veya satıcılara odaklanan diğer pazarlama düşüncesi 

ekollerinin aksine, tüketici davranışı ekolünün odak noktasında tüketiciler yer 

almaktadır. Tüketici davranışı ekolünün önemli öncüleri arasında yer alan 

George Katona, James Engel, Fransisco Nicosia ve Ernest Dichter gibi 

araştırmacılar, tüketicilerin sınırlı gelirleriyle çok sayıdaki ihtiyaçlarını tatmin 

etmeye çalışan "iktisadi insan" olduğunu kabul etmenin yetersizliği sonucuna 

varmışlardır. Bunun yerine, pazarlama teorisyenlerinin tüketicilerin 

eylemlerini daha derinlemesine ele alarak, tüketicinin davranışı için daha 

karmaşık fakat ayrıca daha gerçekçi nedenler keşfetmeleri gerektiğini 

önermişlerdir. Böylece bu akademisyenler, özellikle psikoloji ve sosyoloji 

olmak üzere, diğer disiplinlerde geliştirilen kavramları kullanmaya ve 

pazarlamada uygulamaya başlamışlardır. Bu kavramlar arasında algılanan risk 

(Bauer, 1960), bilgi işleme (Bettman, 1979), referans grup etkisi (Bourne, 

1965), sosyal sınıf (Martineau, 1958), ilgilenim (Krugman, 1965) gibi çeşitli 

ve önemli kavramlar yer almaktadır.  

 

Pazarlama düşüncesinin makropazarlama ekolünün temel özelliği 

çevresel ve sosyal güçlere verdiği önemdir. Bu güçler arasında teknoloji, 

rekabet ve yasala yer almaktadır. Kontrol edilemeyen ancak pazarlama 

faaliyetlerini önemli derecede etkileyen çevresel faktörleri analiz etmesi 

makropazarlama ekolünün pazarlama disiplinine sağladığı en önemli faydası 

olmuştur. Ekolün önde gelen isimlerine Robert Holloway ve George Fisk örnek 

olarak gösterilebilir. 
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Aktivist ekol, pazarlama üzerinde çevresel değişkenlerin etkisinin 

tarafsız ve rasyonel bir analizine dayan makropazarlama ekolünün aksine, 

pazarlamanın çevre üzerindeki etkilerine oldukça taraflı ve duygusal açıdan 

eleştiriler getirmektedir. Aktivist ekolün, muhtemelen bir ilk olarak pazarlama 

disiplininin geleneksel sınırları dışında ortaya çıkan tek pazarlama düşüncesi 

ekolü olduğu kabul edilmektedir (Sheth vd.,1988). 

 

Ralph Nader gibi tüketici hakları savunucuları, toplumun ilgisini 

pazarlamanın başarısızlıkları üzerine çekmiştir. Hemen ardından pazarlama 

akademisyenleri pazarlama uygulamalarının karanlık tarafına ilgi göstermeye 

başlamışlardır. Günümüzde ürün güvenliği, tüketici memnuniyeti / 

memnuniyetsizliği, dezavantajlı tüketiciler, ürünlerin imha edilmesinin çevre 

üzerinde etkileri ve işletmelerin sosyal sorumlulukları gibi konularla ilgili 

oldukça fazla literatür birikimi bulunmaktadır.  

 

1.2.2. PAZARLAMADA AKTİVİST EKOL 

 

Pazarlama düşüncesinin aktivist ekolü, alıcı ve satıcıların güçleri 

arasındaki dengesizliklere ve pazarda yer alan işletmelerin yaptıkları pazarlama 

usulsüzlüklerine odaklanmaktadır. Aktivist ekol, pazardaki her şeyi 

pazarlamacı yerine tüketici perspektifinden değerlendirdiği için tüketici 

davranışları ekolü ve makropazarlama ekolü ile benzerlik göstermektedir. Bu 

bağlamda, ürün, işlevsel ve bölgesel düşünce ekolleri ile arasında keskin bir 

farklılık bulunmaktadır. Aktivist ekol ayrıca bireysel tüketicilere ve belirli 

sektör ya da şirketlere odaklanmasıyla da farklılaşmaktadır.  

 

Aktivist ekol, başlı başına bir tüketici hareketi olarak değerlendirilebilir. 

Tüketici hareketi ifadesi iki şekilde kullanılabilir. Daha kapsamlı olarak, bu 

ifade tarihsel olarak bireylerin ve grupların tüketici problemlerini çözmek için 

gösterdikleri çabayı ifade etmektedir. Bu anlamda tüketici hareketi en eski 

zamanlardan günümüze kadarki faaliyetleri ifade etmektedir. İkinci olarak ise 

tüketici hareketi daha özel olarak 1930’larda başlayan ve artan bir hızla devam 

eden tüketici adına yürütülen faaliyetlere karşılık gelmektedir (Beem, 1973). 
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Son yıllarda bu hareketlerin hızlı artışı daha çok tüketiciler ve 

politikacılar ile ilişkilendirilmektedir. Örneğin 1963’de ABD başkanı Kennedy 

tüketicilerin bilgilendirme, seçme, güvenli ürünlere sahip olma ve haberdar 

olma haklarına sahip olması için teşebbüslerde bulunmuştur. Ayrıca senatör 

Warren Magnuson Kongre’de bir miktar yasa tanıtmakla kalmamış, pazarların 

karanlık yönü hakkında “The Dark Side of the Marketplace: The Plight of the 

American Consumer” adlı bir de kitap yazmıştır (Magnuson ve Carper, 1968). 

Ancak en etkili tüketici savunucusu hiç şüphesiz ki Ralph Nader’dır. Ralph 

Nader’ın otomobillerin güvenliği hakkındaki çalışmasının yayınlanmasıyla 

1966’da yeni bir tüketici hareketinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.  

 

1960’ların sonunda tüketici yandaşlığı (veya tüketicicilik) hareketinin 

ulusal düzeyde önem kazanmasına kadar, bu alan çok az sayıda pazarlama 

uygulayıcısının ve akademisyeninin ilgisini çekmiştir. Aslında, pazarlama 

uygulayıcılarının bu harekete karşılık verebilmek için ilk çabaları, halkla 

ilişkiler departmanlarında “acil hatlar” kurmalarına sebep olmuştur. Benzer 

şekilde, sadece bazı akademisyenler tüketiciciliğe odaklanmış ve bir araştırma 

akımı ve kavramsal düşünce geliştirmişlerdir. 

 

Çevreden kaynakların toplanması, bu kaynakların ihtiyaçları tatmin eden 

ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi, bu ürün ve hizmetlerin bir toplumda 

tüketicilere ulaştırılması çok büyük bir sorumluluktur. Ancak bir toplumdaki 

herkesin pazarlamanın tüm bu fonksiyonları gerçekleştirdiği düşüncesine 

katılması mümkün değildir (Goble ve Shaw, 1975; Sethi, 1979). Pazarlama, kıt 

çevresel kaynakların kötüye kullanıldığı ve kamu faydasının ihmal edildiği 

varsayımlarıyla yoğun eleştiriler almıştır ve halâ da almaktadır. Dünya 

nüfusunun hızlı artışı ile pek çok doğal kaynak tehlike altına girmiştir (Kangun, 

1974). Pazarlama disiplini de toplumun çağrısına kulak vererek pazarlamanın 

çevre üzerindeki etkisine daha fazla eğilmiştir. 

 

Tüketici aktivistleri, tüketicilerin işletmelerin pazarlama uygulamaları 

karşısında daha agresif bir duruş göstermesini istemektedir (Day ve Aaker, 

1970). Bunun sonucunda tüketici şikâyeti davranışına artan bir ilgi görülmüştür 

(Day ve Landon, 1977; Czepiel vd., 1980). Pazarlamanın topluma ve toplumun 

pazarlamaya karşı sorumlulukları ile ilgili yeni bir vizyon oluşturmak için, 
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pazarlamacıların tüketici savunucuları ve politikacılarla güçlerini 

birleştirmeleri gerekmektedir. 

 

Pazarlamada tüketicicilik konusunda yürütülen ampirik araştırmalar 

birkaç farklı alana ayrılmaktadır. En çok sayıda araştırma muhtemelen 

pazarlama yolsuzluklarına, özellikle de ürün güvenliği ve tüketici bilgisine 

odaklanmaktadır. Akademik araştırmacılar aldatıcı reklam ve ürün etiketi 

bilgisi gibi konularla ilgilenmişlerdir (Jacoby ve Small, 1975; Armstrong vd., 

1975; Russo 1976; Preston, 1976; Gardner, 1976; Armstrong vd., 1979; Ford 

ve Calfee, 1986). 

 

İkinci ampirik araştırma alanı azınlıklar ve dezavantajlı tüketici 

gruplarına odaklanmaktadır. Sosyolog David Caplovitz’in (1963) getto 

tüketicileri üzerine klasikleşen çalışması ve fakirlerin aynı ürünler için daha 

fazla ödediğine dair elde ettiği bulgular çeşitli pazarlama ekolleri arasında 

büyük ilgi uyandırmıştır (Bullock, 1961; Kassarjian, 1969; Bauer ve 

Cunningham, 1970; Ashby, 1973; Andreasen, 1975). 

 

Üçüncü ampirik araştırma alanı tüketici memnuniyeti ve 

memnuniyetsizliğine odaklanmaktadır. Tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerinin 

karşılanma derecesi tüketici memnuniyeti olarak adlandırılmaktadır. Hükümet 

pazarın iyi bir biçimde işleyip işlemediğini belirleyecek ölçümlere veya 

tüketicinin yararına müdahale gerekip gerekmediğini tespit etmeye ihtiyaç 

duymaktadır (Andreasen, 1977). Tüketici memnuniyeti alanında çeşitli 

konferanslar düzenlenmiştir (Hunt, 1977; Hunt ve Day, 1979). Daha sonra 

Tüketici Araştırmaları Derneği (Association for Consumer Research) 

bünyesinde birçok araştırma yayınlanmıştır. Bu araştırma alanında özellikle 

yaşlılar ve engelliler gibi dezavantajlı tüketiciler arasında şikayet davranışlarını 

ölçen ampirik çalışmalara odaklanılmıştır (Cadotte vd., 1987). 

 

Pazarlama uygulamalarında tüketici yandaşlığı dâhil olduğu aktivist 

düşünce ekolünü kavramsallaştırmak için az sayıda pazarlama 

akademisyeninin çabaları bulunmaktadır. Tüketici yandaşlığı, tüketicilerin 

üreticilere tüketicilerin gerçekliği ile ilgilenen fakat gerçekte bunun ne 

olduğunu bilmeyen kişiler gözüyle bakması anlamına gelmektedir.  
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Üreticiler öğrenmek için çaba harcamayan ve tüketicilerin ne yapması 

gerektiğinin ayrımını kendilerinin yapabileceğini uman kişiler olarak 

görmektedirler. Bu nedenle Peter Drucker (1969) tüketiciciliği pazarlamanın 

utancı olarak tanımlamaktadır. 

 

Kotler’e (1972) göre müşteri tatmininin tüketiciler ve üreticiler arasında 

kazan-kazan durumu yaratması, iki nedenden dolayı yeterli olmayacaktır. 

Birincisi, tüketici tatminini objektif olarak tanımlamak çok zordur. İkincisi, 

tüketicilerin istekleri, onlar için iyi olmayabilir. Bu nedenle, pazarlamacılar 

kısa vadede mutlu tüketici yaratırken, uzun vadede hem tüketici hem de genel 

olarak toplum, tüketicinin memnuniyetinden mustarip olabilir. Pazarlamanın 

sorumluluğunun hem anlık tüketici tatmini hem de tüketicinin uzun vadeli 

refahını korumayı sağlayacak yeni ürünler geliştirmek olduğunu ifade eden 

Kotler, uzun vadeli tüketici refahının pazarlama etkinliğini ölçtüğünü, bunun 

yanında anlık müşteri memnuniyetinin ise pazarlama verimliliğini ölçtüğünü 

belirtmiştir. İdeal durum hem etkin hem de verimli bir endüstriye sahip 

olmaktır. 

 

Garrett (1987) tüketici boykotlarını incelemiş ve 1960'larda boykot 

hareketinin tüketicicilik hareketinin ortaya çıkışının erken bir sinyali olduğunu 

belirtmiştir. 30 tüketici boykotu üzerine yapılmış kapsamlı bir literatür 

araştırmasına dayanarak, boykot etkinliği teorisini ve bu etkinliğin üç 

belirleyicisi olan ekonomik baskı, imaj baskısı ve politika taahhüdünü 

önermiştir. 

 

Aktivist ekolün ortaya çıkış süreci her ne kadar pazarlama disiplininin 

dışında gerçekleşmiş olsa da, sonraki yıllarda pazarlama araştırmacıları 

tarafından bu ekolün kavramsal gelişimine büyük katkılar sağlanmıştır. 

Aktivist ekolün çalışma konuları içerisinde yer alan konularla ilgili olarak da 

önemli değişimler yaşanmıştır. Başlangıçta etik dışı uygulamalar, 

pazarlamacıların açgözlülüğünün bir sonucu olarak değerlendirilirken, daha 

sonra yapılan araştırmalar bir grup karmaşık değişkenin sorumlu ve dürüst 

kişileri bile etik açıdan şüpheli eylemlerde bulunmalarına neden olabileceğini 

öne sürmektedir. 
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BÖLÜM 2 

İNOVASYON VE İNOVASYON DİRENCİ 

 

2. İNOVASYON KAVRAMI 
 

İnovasyon, son zamanlarda işletmelerin kâr amacı gütme niyetlerinden 

bağımsız olarak giderek önem kazan bir kavram haline gelmiştir (Lee, 2012). 

İktisat, yönetim, mühendislik ve sosyoloji gibi birçok farklı disiplin için önemli 

bir çalışma konusudur (O'Sullivan ve Dooley, 2009). Literatürde inovasyon 

yapısının kavramsallaştırılması için birçok tanım yapılmıştır (Reinders, 2010). 

Bu tanımlara göre inovasyon, yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş bir ürün, 

hizmet veya sürecin, yeni bir pazarlama yönteminin veya yeni bir organizasyon 

yönteminin iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde 

uygulanmasıdır (Oslo Manual, 2005). Schumpeter'e göre yenilik, yeni faktör 

kombinasyonlarının uygulanmasıdır (Strecker, 2007). Rogers (1983) ise 

yeniliği, bireyler tarafından yeni olarak değerlendirilen fikirler, uygulamalar 

veya nesneler şeklinde tanımlamıştır. İnovasyon çeşitli araç ve tekniklerle 

gerçekleştirilen ve sonucunda tüketicilere değer sağlayan uygulamalardır 

(O’Sullivan ve Dooley, 2009). 

 

Rogers’ın yeniliklerin yayılması teorisi, yeniliklerin özelliklerini 

göreceli avantaj, uyumluluk, karmaşıklık, denenebilirlik ve gözlemlenebilirlik 

olarak tanımlamıştır (Donna vd., 2010). 

 

• Göreceli avantaj, bir yeniliğin yerini aldığı fikirden daha iyi olarak 

algılanma derecesidir. 

• Uyumluluk, bir yeniliğin mevcut değerler, geçmiş deneyimler ve 

potansiyel kullanıcılarının ihtiyaçları ile tutarlı olarak algılanma 

derecesidir. 

• Karmaşıklık, bir yeniliğin anlaşılması ve kullanılmasının nispeten zor 

olarak algılanma derecesidir. 

• Denenebilirlik, bir yeniliğin sınırlı olarak denenme derecesidir. 

• Gözlenebilirlik, bir yeniliğin sonuçlarının başkaları tarafından görülme 

derecesidir. 
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Yeniliklerle ilgili yapılan sınıflandırmalardan biri, yenilikleri radikal 

veya artımsal olarak sınıflandırılmaktadır. Radikal yenilikler, bir firmanın 

ürünlerinde, hizmetlerinde veya süreçlerinde mevcut tasarımların ve 

teknolojilerin eskimesine yol açabilecek çığır açıcı veya büyük değişikliklerdir. 

Artımsal yenilikler ise firma için değer yaratma yeteneklerini geliştirmek ve 

güçlendirmek amacıyla mevcut ürünlere, hizmetlere veya süreçlere 

odaklanmaktadır (Köhler vd., 2009). 

 

Yenilikler tüketicilerin tutumları açısından ele alındığında ise, alıcı 

(receptive) ve dirençli (resistant) yenilikler olarak kategorize edilmektedir 

(Garcia vd., 2007).  

 

Alıcı yenilikler, tüketicilerin mevcut inançlarını, tutumlarını ve 

geleneklerini değiştirmelerini gerektirmediği için daha kolay bir biçimde 

benimsenmektedirler. Dirençli yenilikler, tüketici inançlarıyla çatışabilir veya 

tüketicinin tatmin edici bulduğu bir durumun değişmesine sebep 

olabilmektedir. Bu nedenle de, tüketiciler tarafından bu yeniliklere karşı 

olumsuz tutumlar gelişebilir ve bunları benimsemeye direnç 

gösterebilmektedirler. 

 

İnovasyonlar literatürde ayrıca dört farklı tür olarak da 

tanımlanmaktadır. Bu inovasyon türleri ürün, süreç, pazarlama, ve 

organizasyonel inovasyonlardır (Oslo Manual, 2005). 

 

• Ürün inovasyonu, sonucunda yeni veya eskiye kıyasla daha gelişmiş 

bir ürün ya da hizmetin pazara sunulmasına yol açan inovasyonlardır. 

• Süreç inovasyonu, üretim veya dağıtım gibi faaliyetlerde kullanılan 

yöntemlerin yenilenmesi veya iyileştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. 

• Pazarlama inovasyonu, ürünlerin tasarımı, ambalajlanması ya da 

tutundurma faaliyetlerinde gerçekleştirilen önemli değişiklikleri 

içermektedir. 

• Organizasyonel inovasyon, işletmelerin faaliyetlerinde veya dış 

ilişkilerinde uygulanan yeni yöntemleri ifade etmektedir. 
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2.1. İNOVASYON DİRENCİ 
 

İnovasyon literatüründe araştırma konuları iki genel başlık altında 

toplanmaktadır. Bu konulardan ilki yeniliğin benimsenmesi, diğeri ise yeniliğe 

karşı tüketicilerin gösterdikleri dirençtir (Nabih vd., 1997). Şirketler, yeni bir 

teknolojinin ilk defa piyasaya sürülmesinin ardından, müşterilerin yeniliği 

kabulünü artırmak için çeşitli yöntemler aramaktadırlar (Thoms ve Sprenkel, 

1996). Her yeniliğin tüketicilere fayda sağladığı yönleri bulunmaktadır. Ancak 

tüm bu faydalara rağmen birçok yenilik pazara çıkarak tüketicilerle karşı 

karşıya geldiğinde başarısızlığa uğramaktadır (Yener ve Taşçıoğlu, 2020a). 

Sunduğu tüm fayda ve yararlara rağmen uğranılan bu başarısızlıkların en 

önemli nedenlerinden biri tüketicilerin yeniliğe karşı direncidir (Bao, 2009). 

Direnç ve belirsizlik kavramları yakından ilişkili kavramlardır. Bir yeniliğin 

içerdiği belirsizlik seviyesi ne kadar yüksekse, tüketicilerin bu yeniliğe direnci 

de o ölçüde büyük olacaktır (Stephen ve Rosenberg, 1986). 

 

Direnç kavramı, pasif veya aktif olarak sınıflandırılabilen bir muhaliflik 

fikrini içermektedir (Roux, 2007). Yenilik direnci, tüketicilerin bir yeniliğe, 

tatmin edici bir statükodan potansiyel değişiklikler yaratması veya inanç 

yapılarıyla çelişmesi nedeniyle gösterilen dirençtir (Ram ve Sheth, 1989). 

Tüketicilerin yeniliklere karşı gösterdikleri direnç, değişime karşı genel 

direncin özel bir durumudur (Ram, 1987).  

 

Her yeniliğin mükemmel olduğuna ve herkesin onu benimsemesi 

gerektiğine dair bir varsayım bulunmaktadır (Khan ve Hyunwoo, 2009). 

Bununla birlikte, her değişiklik mutlaka sağlıklı değildir ve direnç kendi başına 

arzu edilebilir ve faydalı olabilir (Ram, 1987). Yenilikler, tüketiciye değişimi 

dayatmaktadır ve değişime direnç, normal bir tüketici tepkisidir. İnsanların 

birçoğunun değişmek için bir arzusu yoktur (Sheth, 1981). Direnç kırılamazsa, 

yeniliğin benimsenmesi yavaşlar ve başarısız olma ihtimali artmaktadır. 

Firmalar daha verimli rekabet edebilmek için tüketicilerin direncinin 

nedenlerini anlamalı ve bunu etkileyen faktörleri belirlemelidir (Khan ve 

Hyunwoo, 2009). 
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Tüketiciler yeniliğe direnmek yerine benimsememeyi tercih edebilirler. 

Benimsememe kararı, tüketicilerin mevcut teknolojiyi kullanmaya devam 

etmesi veya gerekli fayda düzeyini bulamaması durumunda gerçekleşmektedir. 

Buna karşılık, direnç, potansiyel alıcının bir yeniliği benimsemeyi reddederek 

mevcut durumunu sürdürme niyetinde olduğunda ortaya çıkmaktadır (Bao, 

2009). Yeniliğin yayılma sürecinde direnç, benimsemeden önceki bir aşamada 

ortaya çıkmaktadır (MacVaugh ve Schiavone, 2010). Rogers (1983), beş 

aşamalı bir benimseme süreci tanımlamaktadır. Bu adımlar; 

 

• Bilgi 

• İkna 

• Karar 

• Uygulama 

• Onaylama 

 

İnsanlar genellikle karar aşamasında bir yeniliği benimsemeye veya 

reddetmeye karar verirler. Ancak süreçteki her aşama potansiyel bir reddedilme 

noktası olarak değerlendirilmelidir (Claudy, 2011). Reddetme, önceki bir 

benimseme kararından sonra da gerçekleşebilmektedir (Rogers, 1983). 

 

Yeniliklere karşı gösterilen direnç benimseme zamanını etkilemektedir. 

Yeniliğin bir sosyal sistem tarafından benimsenmesi ve yayılması teorisi 

1962'den beri Rogers tarafından kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır (Bao, 2009; 

Donna vd., 2010). Bu bağlamda tüketicilerin yenilikleri benimsemesinde beş 

tüketici grubu tanımlanmıştır. Bunlar; 

 

• Yenilikçiler 

• Erken benimseyenler 

• Erken çoğunluk 

• Geç çoğunluk 

• Geride kalanlar 

 

Bu grupların her biri, yeniliğe karşı farklı bir direnç düzeyine sahiptir ve 

düzeydeki bu farklılık, benimsemenin ne zaman gerçekleşeceğini 
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etkilemektedir. Örneğin, yenilikçiler grubunda yer alan tüketiciler yeniliğe 

direnç göstermezler ve yeniliği herkesten önce benimserler (Yener ve 

Taşçıoğlu, 2020b). Erken benimseyenlerin bulunması, yeniliğin yayılmasını 

hızlandırırken, yeni ürünlerin başarısızlık olasılığını en aza indirmektedir 

(Hirunyawipada ve Paswan, 2006). Geride kalanlar o kadar yüksek bir dirence 

sahiptirler ki ürünü benimsemezler (Ram ve Sheth, 1989). 

 

Tüketicilerin yeniliklere karşı gösterdikleri direnç, farklı derecelerde 

ortaya çıkmaktadır (Khan ve Hyunwoo, 2009). Tüketici direnicinin türleri 

şunlardır; 

 

• Erteleme 

• Muhalefet 

• Reddetme 

 

Erteleme davranışı, tüketicilerin bir yeniliğin benimsenmesini 

geciktirdiği durumlarda ortaya çıkan bir direnç biçimidir. Yeniliğin 

benimsemesi ile ilgili kararını zaman içerisinde erteleme davranışının kabul 

veya ret edilme durumuna dönüştüğü görülebilmektedir.  

 

Muhalefet davranışı, yeniliğin protesto edilmesi veya ürünün 

denenmesinden sonra bile daha fazla bilgi aramak anlamına gelmektedir 

(Kuisma vd., 2007). Muhalefet davranışı, tüketicilerin yeniliklerle ilgili olarak 

kabul veya ret kararına ulaşmasında bilgi toplama süreci daha fazla önem 

kazanmakta ve daha uzun sürmektedir. Muhalefet davranışı sözlü 

şikayetlerden, olumsuz ağızdan ağza iletişime ve hatta protesto eylemine kadar 

değişebilmektedir (Claudy, 2011). Tüketici boykotları da, bir tür direniş 

davranışıdır (Penaloza ve Price, 1993). Ancak tüketim toplumuna karşı daha 

büyük bir dirençle karşılaştırıldığında, muhalefet davranışı küçük bir örnek 

teşkil etmektedir (Roux, 2007). 

 

Tüketicilerin gösterdikleri direncin en yoğun biçimi, bir yeniliğin 

doğrudan doğruya reddedilmesidir. Yeniliklerin herhangi bir fayda sunmaması 

veya çok fazla risk içermesi durumunda reddetme davranışı meydana 
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gelebilmektedir. Reddetme davranışı, pasif ve aktif direniş olarak kategorize 

edilebilir (Khan ve Hyunwoo, 2009).  

 

Pasif direniş yeniliğe karşı direnişin en yaygın biçimidir (Claudy, 2011). 

Pasif direniş bir alışkanlık sonucu gerçekleşebilir. Sheth (1981), bir alışkanlığı 

direnç oluşturmada en güçlü belirleyici olarak tanımlamıştır. Pasif direnişin bir 

başka itici gücü de, tüketicilerin maruz kaldığı muazzam miktarda bilgi 

nedeniyle aşırı bilgi yüklemesi olabilir.  

 

Yeniliklere aktif olarak da direnilebilir. Bu durumda kişi bir yeniliği 

ancak değerlendirdikten sonra benimsememeye karar vermektedir (Reinders, 

2010). 

 

2.1.1. İNOVASYON ENGELLERİ 
 

İnovasyon direncinin nedenleri bir veya daha fazla benimseme 

engelinden kaynaklanmaktadır (Khan ve Hyunwoo, 2009). Kullanıcıların 

yeniliklere karşı direnç gösterme nedenleri değişimin yarattığı engeller ve 

yeniliğin getirdiği çatışmalardır (Lian vd., 2012). Bu engeller, işlevsel engeller 

ve psikolojik engeller olmak üzere iki başlık altında sınıflandırılmaktadır. 

Tüketicilerin yeniliği benimsemekten dolayı algıladığı değişikliklerin derecesi 

yüksek olduğunda işlevsel engeller ortaya çıkabilir. Psikolojik engellerin 

ortaya çıkışı ise müşterilerin önceki inançlarıyla çatışma yoluyla yaratılır (Ram 

ve Sheth, 1989). 

 

2.1.1.1. İŞLEVSEL ENGELLER 
 

Yeniliklerin mevcut iş akışları, uygulamalar veya alışkanlıklarla uyumlu 

olmadığı durumlarda kullanım engeli oluşmaktadır (Ram ve Sheth, 1989). 

Değer engeli ise bir yeniliğin parasal değerine dayanmaktadır (Laukkanen vd., 

2007). Bir yenilik, ürün ikameleri ile kıyaslandığında güçlü bir performans-

fiyat değeri sunmuyorsa, müşterilerin değişmesi için ortada hiçbir teşvik 

bulunmamaktadır (Ram ve Sheth, 1989). Bir yenilik her zaman belirli bir 

derecede algılanan riskler içermektedir (Laukkanen vd., 2007). Bu durumda 

ortaya risk engeli çıkmaktadır. Müşteriler bir yeniliği benimsemeyi, yenilik 

hakkında daha fazla bilgi edinene kadar ertelemeye çalışırlar. 



D o ç .  D r .  D u r s u n  Y E N E R  | 26 

 

2.1.1.2. PSİKOLOJİK ENGELLER 
 

Gelenek engeli, bir yeniliğin bir tüketicinin günlük rutinlerinde neden 

olabileceği değişikliği ifade eder. Tüketici değerlerine ve toplumsal normlara 

aykırı davranışlar gelenek engeline neden olmaktadır. Tüketicilerin 

geleneklerine bağlılık dereceleri yenilikleri benimseme sürelerini kısaltabilir 

veya uzatabilir. İmaj engeli, bir yenilik hakkında basmakalıp düşüncelerden 

kaynaklanmaktadır. İmaj engeli, genel olarak yeniliğin imajı olarak da 

düşünülebilir (Laukkanen vd., 2007). 

 

Sheth (1981), uzmanlık engelleri, operasyon engelleri, kaynak engelleri, 

düzenleme engelleri ve pazara erişim engelleri gibi bazı ek engeller 

tanımlamıştır (O'Sullivan ve Dooley, 2009). Kuruluşlar uzmanlık alanlarının 

dışına çıktığında uzmanlık engelleri oluşmaktadır. Uzmanlık engelleri, yeni bir 

girişimde kanıtlanmış bir sicile sahip kuruluşlarla satın almalar, birleşmeler ve 

araştırma ittifakları yapılarak aşılabilir. Operasyon engelleri, üretim, satış ve 

hizmeti içeren mevcut operasyon ortamlarıdır ve genellikle radikal olarak yeni 

bir ürün üretemezler. Operasyon engelleri, mevcut olanlardan ayrı olarak yeni 

operasyon organizasyonları kurularak aşılabilir. Yenilik için yetersiz fonların 

mevcut olduğu yerlerde kaynak engelleri mevcuttur. Düzenleme engelleri, 

sağlık, güvenlik ve tüketici güvenini iyileştirmek için genellikle belirli süreçleri 

düzenlemek isteyen endüstri kuruluşları ve hükümetler tarafından 

oluşturulmaktadır. Devlet kurumlarının lobi faaliyetleri ve düzenleyici 

kurumlara katılım yoluyla düzenlemelerin üstesinden gelinebilir. Kuruluşların 

fiziksel mesafeler veya ticaret engelleri gibi düzenlemeler nedeniyle potansiyel 

müşterilere erişemediği yerlerde pazara erişim engelleri bulunmaktadır. Bu 

engeller stratejik ittifaklar, birleşmeler ve satın almalar yoluyla aşılabilir. 

 

2.2. İNOVASYON DİRENCİ MODELLERİ 
 

Yenilikleri daha iyi anlamak ve açıklayabilmek için literatürde çeşitli 

modeller geliştirilmiştir. Yeniliklere direnen tüketicilerin psikolojisini anlamak 

için Sheth (1981) geliştirdiği modelde alışkanlıklar ve algılanan riskler olarak 

iki önemli boyut öne sürmüştür. 
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Daha sonra Ram (1987) tarafından ayrıntılı bir yenilik direnci modeli 

önerilmiştir. Bu modelde yenilik direnci, algılanan üç faktör grubundan 

oluşmaktadır. Bunlar yenilik özellikleri, tüketici özellikleri ve yayılma 

mekanizmalarının özellikleridir.  

 

Ram’ın modeli daha sonra Lee ve Yu tarafından, tüketicilerin direncinin 

yayılma mekanizmasına bağlı olmadığı argümanıyla değiştirilmiştir. Çünkü 

yayılma mekanizması sadece yenilik yayılımını etkilemektedir (Khan ve 

Hyunwoo, 2009). 

 

2.2.1. SHETH’İN İNOVASYON DİRENCİ MODELİ 
 

Sheth’in (1981) yenilik direnci modeline göre, yenilik direncinin 

psikolojisini anlamada yararlı görünen iki psikolojik yapı bulunmaktadır. 

Bunlar;  

 

• Mevcut bir uygulama veya davranışa yönelik alışkanlık 

• Yeniliğin benimsenmesiyle ilişkili algılanan risk 

 

Alışkanlığın gücü, değişime direnç oluşturmada en güçlü belirleyicidir 

(Sheth, 1981). Mevcut bir uygulamaya veya davranışa yönelik alışkanlık ne 

kadar güçlüyse, değişime ve bu değişimle ilişkili yeniliklere karşı direnç de o 

ölçüde büyük olmaktadır. Toplam davranış akışı için değişiklik yaratan 

yeniliklere, sadece tek bir davranışsal eylem için değişiklik yaratan diğer 

yeniliklerden daha güçlü bir şekilde direnilecektir. Alışkanlık, değişime direnç 

oluşturmada önemli bir belirleyici olsa da, tek belirleyici değildir. 

 

Yenilik direncinin ikinci ana belirleyicisi, bir yeniliğin benimsenmesiyle 

ilişkili farklı risklerin algılanmasıdır (Sheth, 1981). Algılanan risk ne kadar 

yüksek olursa, inovasyon direnci de o kadar büyük olacaktır. Süreksiz olan 

yeniliklere, her türlü riski içerdiğinden, sürekli yeniliklerden daha fazla direnç 

gösterilmesi beklenmektedir. Algılanan risk de tıpkı alışkanlıkta olduğu gibi, 

inovasyon direncinin önemli bir belirleyicisidir ancak tek belirleyici değildir. 
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2.2.2. RAM’IN İNOVASYON DİRENCİ MODELİ 
 

Ram’ın yenilik direnci modeli üç önemli sınıflandırma üzerine inşa 

edilmiştir. Bunlar;   

 

• Yenilik özellikleri 

• Tüketici özellikleri 

• Yayılma mekanizmalarının özellikleri  

 

Yenilik özellikleri göreceli avantaj, uyumluluk, algılanan risk, 

karmaşıklık ve daha iyi ürünler için beklentilerden oluşmaktadır. Tüketici 

özelliklerini oluşturan faktörler ise algı, motivasyon, kişilik, değer yönelimi, 

inançlar, tutum, önceki yenilikçi deneyim, yaş, eğitim ve gelirdir (Khan ve 

Hyunwoo, 2009). 

 

2.2.2.1. YENİLİK ÖZELLİKLERİ 

Tüketici tarafından algılanan bir yeniliğin özellikleri, meydana gelen 

direnç miktarını belirlemektedir. Bir yeniliğin göreli avantajı, yenilikten elde 

edilen ekonomik kazanç veya maliyet tasarrufudur. Kazanç veya tasarruf 

finansal olabileceği gibi sosyal da olabilir.  

 

Bir yeniliğin uyumluluğu, yeniliğin mevcut değerler, kültürel değerler ve 

geçmiş deneyimlerle tutarlı olarak algılanma derecesidir. Algılanan risk, 

yeniliği benimsemekle ilişkili risktir. Algılanan risk düzeyi yeniliğin türüne 

bağlıdır.  

 

Bir yeniliğin karmaşıklığı, fikrin karmaşıklığı ve uygulamanın 

karmaşıklığı olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Bir yeniliğin denenebilirliği, 

yeniliğin benimsenmeden önce tüketici tarafından ne kadar kolay 

denenebileceği ile ilgilidir. Bir yeniliğin iletilebilirliği, o yeniliğin sonuçlarının 

başkalarına yayılabilmesinin kolaylığı ve etkinliğidir (Ram, 1987). 

 

2.2.2.2. TÜKETİCİ ÖZELLİKLERİ 

Bir yeniliğe karşı gösterilen direnç, tüketicinin psikolojik özellikleri ile 
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sıkı sıkıya ilişkilidir. Bu özellikler kişilik, tutumlar, değer yönelimi, önceki 

yenilikçi deneyimler, algı, motivasyon ve inançlardır (Ram, 1987).  

 

Algı, uyaranların seçilmesi, düzenlenmesi ve yorumlanması sürecidir 

(Solomon, 2006). Tüketiciler yeniliğe olan ihtiyacı algılamadıkça, buna 

direnmesi muhtemeldir. Direncin ikinci kaynağı, insanların yaptıkları gibi 

davranmalarına neden olan süreçleri ifade eden tüketici motivasyonudur.  

 

Tüketicinin kişiliği, yenilik direncinin önemli bir belirleyicisidir. 

Kendine güven ve dogmatizm gibi kişilik özellikleri, tüketicilerin yeniliklere 

nasıl tepki vereceği konusunda önemli bir rol oynamaktadır (Ertuğrul ve Eren, 

2021). Dogmatik tüketiciler, değişim beklentisinden rahatsız olma eğiliminde 

olacaklar ve yeniliklere karşı daha dirençli olacaklardır. Tüketicinin tutumları 

ve inançları, bir yeniliğe sunduğu direncin miktarını belirler. Tüketicinin 

önceki yenilikçi deneyimi de yenilik direncini etkilemektedir (Ram, 1987). 

 

2.2.2.3. YAYILMA MEKANİZMALARI ÖZELLİKLERİ 

Tüketiciler, yeniliklere doğrudan veya birkaç yayılma mekanizması 

aracılığıyla maruz kalmaktadır. Yayılma mekanizmaları iki grup altında 

sınıflandırılmaktadır. Bu gruplar; 

 

• Pazarlamacı kontrolünün kapsamı 

• Tüketiciyle temas türü  

 

Yenilik piyasaya sunulduğunda, reklam ve referanslar gibi pazarlamacı 

kontrollü yayılma mekanizmaları, tüketici direncini azaltmada önemli bir rol 

oynamaktadır. Daha fazla tüketicinin ürünü kullanmaya başlaması ile birlikte, 

ağızdan ağza iletişim ve tüketici raporları gibi pazarlamacı kontrolü dışındaki 

yayılma mekanizmaları devreye girmekte ve tüketici direncini azaltmada 

önemli bir rol oynamaktadır (Ram, 1987). 

 

2.2.3. YU VE LEE’NİN İNOVASYON DİRENCİ MODELİ 
 

Yu ve Lee’ye göre, Ram’ın modelindeki yenilik karakteristiği ve tüketici 

özelliği, yeniliğe karşı tüketici direnci yaratmaktadır. Bununla birlikte, yayılma 
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mekanizması yeniliğe karşı tüketici direnci oluşturmamaktadır. Ancak 

yeniliğin yayılmasında bir engel olarak rol oynamaktadır. Ram’ın modelinde 

yer alan faktörlerden yalnızca yenilik özelliklerinin ve tüketici özelliklerinin 

yenilik direnci oluşturduğu iddia edilmektedir (Khan ve Hyunwoo, 2009). 

 

2.3. ALGILANAN RİSK 
 

İnsanların davranışlarını açıklayabilmek sosyal bilimlerin en önemli 

amaçlarından biridir. Sosyal bilimlere ait bir diplin olarak pazarlamanın en 

önemli amaçlarından biri bu bağlamda tüketici davranışlarını anlamaktır 

(Mello ve Collins, 2001). Tüketici davranışlarını etkileyen birçok faktör 

bulunmaktadır. Bu faktörlerin önemli bir kısmı psikolojik faktörler başlığı 

altında değerlendirilmektedir. Bu faktörlerden biri olan algı insanların beş 

duyuları aracılığı ile çevrelerindeki dünyayı yorumlama biçimi olarak 

tanımlanmaktadır (Kotler ve Armstrong, 2000). Risk kavramı ise insanların 

kayıp ya da zarara uğramasına sebep olabilecek bir durumun gerçekleşme 

ihtimalidir (TDK, 1997).  

 

Yeniliklere karşı direncin merkezinde belirsizlik yer almaktadır (Stephen 

ve Rosenberg, 1986). Yenilik, belirsizlik nedeniyle her zaman bir dereceye 

kadar algılanan risk içermektedir (Khan ve Hyunwoo, 2009). Bir yeniliğin 

kullanılmasıyla ilişkili olarak algılanan risk seviyesi, yeniliklerin 

reddedilmesini teşvik eden ana engellerden biridir (Taşçıoğlu ve Yener, 2021). 

Algılanan risk, bir tüketicinin bir yeniliği benimsemenin sonuçları hakkındaki 

öznel belirsizlik algısını temsil etmektedir (Reinders, 2010).  

 

1920’li yıllardan itibaren iktisat alanında popüler hale gelen risk kavramı 

aradan geçen bir asırlık süre içerisinde birçok farklı bilim dalında da yaygın 

biçimde başarıyla kullanılmaktadır (Dowling ve Staelin, 1994). 1960'larda 

Raymond A. Bauer, tüketici davranışı araştırmalarına “algılanan risk” 

kavramını tanıtmıştır (Stone ve Gronhaug, 1993). Risk alma ve bu riskleri 

azaltma davranışı olarak ele alınan tüketici davranışları, iki boyutlu bir yapı 

olarak ele alınabilir (Bauer, 1960). Belirsizlik ve olumsuz sonuçlar olarak ifade 

edilen bu boyutların ilki çok sayıda akademisyen tarafından açıklansa da, 

sonuçlar boyutunu Bauer de açıkça tanımlamamıştır (Dowling, 1986). Tüketici 
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davranışı, tüketicilerin faaliyetlerinin sonucunun taşıdığı belirsizlik nedeniyle 

her zaman risk içermektedir. Tüketicilerin yanlış tercihleri kendilerine olan 

güvenlerini olumsuz yönde etkilemektedir (Bauer, 1968). 

 

Risk kavramı iktisat ve psikoloji gibi birçok disiplinde tanımlanırken 

hem negatif hem negatif olabilecek bir durum olarak ele alınmıştır. Tüketici 

davranışlarında ise yapılan tercihler sonucu yaşanan negatif sonuçlar dikkate 

alınmıştır. Risk konusunu ele alış biçimi olarak pazarlama bu yönüyle diğer 

disiplinlerden farklılaşmaktadır (Stone ve Gronhaug, 1993; Dholakia, 2000). 

Algılanan riskin tüketicilerin davranışlarını anlama ve açıklamada etkisinin 

daha yüksek olmasının nedeni, tüketicilerin fayda maksimizasyonu yerine, 

zararı minimize etmeyi tercih etmeleridir (Hassan vd., 2006). 

 

Bauer’den bu yana birçok araştırmacı, tüketici davranışının çeşitli 

yönlerini araştırmak için algılanan risk yapısını kullanmıştır (Kaplan vd., 

1974). Bauer, tüketicinin eylemlerinin olası sonuçlarından birkaçından 

fazlasını göz önünde bulundurabilmesinin zor olduğunu ve nadiren bu birkaç 

sonucu yüksek bir kesinlikle dikkate alabileceğini iddia etmektedir. Algılanan 

risk, aranılan bilginin kapsamını ve aranılan bilgiyi etkilemektedir (Bauer, 

1968).  

 

Tüketiciler satın alma kararı verirken algılanan risk önemli bir rol 

oynamaktadır (Mitchell, 1999; Laroche vd., 2010). Risk kavramı satın alma 

davranışını daha anlaşılır bir hale getirmiştir (Gümüşok ve Ertuğrul, 2021). 

Algılanan risk seviyesi belli bir seviyenin altında gerçekleştiğinde, davranış 

üzerindeki etkisi çok düşük olup gözardı edilebilmektedir (Greatorex vd., 

1992). Riskin algılanma seviyesi yüksek olduğunda ise, satın alma işleminin 

ertelenmesi hatta tamamen iptal edilmesi söz konusu olacaktır (Cunningham 

vd., 2005). 

 

Tüketiciler riskleri satın alma sürecinin ilk aşamalarında etkili 

olmaktadır (Dowling ve Staelin, 1994). Satın alma süreci toplam beş aşamadan 

oluşmaktadır. Bu aşamalar; 
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1. İhtiyacın farkedilmesi  

2. Bilgi arama 

3. Seçeneklerin değerlendirilmesi 

4. Satın alma kararı 

5. Satın alma sonrası davranış 

 

İlk aşamada en yüksek seviyede algılanan riskler, ikinci ve üçüncü 

aşamalarda algılanan riskleri en aza indirecek stratejiler bulmakla devam 

etmektedir. Bu stratejilerden bazıları, ürün veya hizmet hakkında ek bilgi, 

kişisel tavsiyeler ve ürün/hizmetlerle ilgili garanti arayışı olarak 

örneklendirilebilir (Cunningham vd., 2005). 

 

2.3.1. ALGILANAN RİSK ÇEŞİTLERİ  
 

Algılanan riskler çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bu 

sınıflandırmalardan bir riskleri objektif risk ve sübjektif risk olarak iki gruba 

ayırmaktadır. Bauer (1960) genel olarak sübjektif riski ele almıştır. Sıradan bir 

müşterinin bilgi seviyesi sınırlıdır. Karşılaştıkları durumlar genellikle daha 

önceden tecrübe etmedikleri kararlardan oluşmaktadır (Karimov ve Yener, 

2020). Tüketiciler objektif riski değil, sübjektif riskleri hesaplayabilirler 

(Mitchell, 1999). Risklerin algılanma seviyesi tüketicilerin ihtiyaç duyacakları 

bilginin türünü, miktarını ve elde edilecek kaynakları etkilemektedir (Laroche 

vd, 2004). 

 

Bir diğer algılanan risk sınıflandırmasına göre riskler finansal risk ve 

sosyo-psikolojik risk olarak ikiye ayrılmaktadır (Cox ve Rich,1964). Jacoby ve 

Kaplan (1972) ise algılanan riskleri toplam beş boyutlu olarak tanımlamıştır. 

Bu boyutlar; 

 

• Fiziksel risk 

• Sosyal risk  

• Finansal risk  

• Psikolojik risk  

• İşlevsel risk 

 



33 | A K T İ V İ S T  T Ü K E T İ C İ  D A V R A N I Ş L A R I  

 

 

Bu sınıflandırmaya daha sonra Roselius (1971) tarafından farklı bir öneri 

sunulmuştur. Bu öneri riskleri şu şekilde sınıflandırmaktadır; 

 

• Zaman riski  

• Fiziksel risk  

• Ego riski 

• Finansal risk   

 

Zaman riski haricinde kalan diğer risk boyutları, Jacoby ve Kaplan’ın 

sınıflandırmasında farklı isimlerle de olsa yer aldığı görülmektedir. Daha sonra 

gerçekleştirilen birçok çalışmada algılanan riskler altı boyutlu olarak ele 

alınmıştır (Erel, 2008). 

 

2.3.1.1. ALGILANAN FİZİKSEL RİSK 

 

İlk risk türü, tüm yeniliklerin doğasında bulunabilecek olan ve bir kişiye 

veya mülke zarar veren fiziksel risktir. Fiziksel riskler satın alınan ürünlerin ve 

hizmetlerin, satın alan tüketicilerin fiziksel sağlıklarını olumsuz olarak 

etkileme olasılığıdır. Fiziksel risklerin ortaya çıkışında kimi zaman ürünlerin 

yanlış biçimde kullanımı da etkili olmaktadır (Roselius, 1971). Tüm risk 

türlerinde olduğu gibi fiziksel risk de yüksek miktarda algılandığı durumlarda, 

riskin azaltılmasına yönelik önlemlerde de aynı oranda artış meydana 

gelecektir. Örneğin ilaç kullanırken etkilerinin neler olabileceğini tam olarak 

bilemeyen tüketicilerin fiziksel risk algıları diğer ürünlere kıyasla daha yüksek 

olacaktır (Deniz, 2007). 

 

2.3.1.2. ALGILANAN SOSYAL RİSK 
 

Tüketicilerin algıladıkları ikinci risk türü sosyal risktir. Schiffman ve 

Kanuk’a (2000) göre ürün seçiminde yapılacak hatalar sonucunda sosyal utanç 

yaşanabilmektedir. Tüketicileri çevrelerindeki kişiler tarafından dışlanması ve 

hoş karşılanmaması, olumsuz yargılara neden olması ihtimali bu risk türünün 

temelini oluşturmaktadır. Tüketicilerin üyesi oldukları grupların beklentilerine 

uygunluk dereceleri, algılanan sosyal riskin derecesini belirleyen en önemli 

etkendir. Sosyal riski azaltmak isteyen tüketiciler, toplumun beklentilerine 
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daha uygun biçimde hareket edeceklerdir. Ancak kimi zaman bu tür bir 

davranış farklı risk türlerinin ortaya çıkmasına da neden olabilmektedir. 

 

2.3.1.3. ALGILANAN FİNANSAL RİSK 
 

Tüketicileri algıladıkları üçüncü risk türü finansal risktir. Bir yeniliğin 

maliyeti yüksekse, algılanan finansal risk de yüksek olacaktır (Ram ve Sheth, 

1989). Finansal riskler, harcanan paranın beklenen değeri vermemesi 

durumunda ortaya çıkmaktadır. Satın alınan ürünlerin fiyatları yükseldikçe 

algılanan finansal risk de yükselmektedir. Yanlış kararların maliyeti ürünün 

fiyatı ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Tüketicilerin kalite ve yüksek fiyat 

arasında bir bağlantı kurması durumunda finansal riskin ortaya çıkmama 

ihtimali bulunmaktadır (Solomon vd., 2002). Finansal risk satın alınan ürün 

veya hizmetler için ödenen parasal değerle uyumsuzluk derecesi biçiminde 

tanımlanmaktadır (Evans ve Berman, 1997).  

 

2.3.1.4. ALGILANAN PSİKOLOJİK RİSK 

 

Tüketicilerin algıladıkları dördüncü risk türü psikolojik risktir. 

Psikolojik risk, ürün ve hizmetlerin özelliklerinin yanlış belirlenmesi 

sonucunda ego kaybetme kaygısı olarak tanımlanmaktadır (Schiffman ve 

Kanuk, 2000). Algılanan psikolojik risk, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin 

kendi kişilikleriyle uyum derecesidir. Uyumsuzluk yaşanması tüketicilerde 

hayal kırıklığına yol açmaktadır. Assael’e (1987) göre psikolojik risk kişisel 

güven ve imajla ilgilidir. Bu nedenle psikolojik risk kişinin imajını oluşturan 

ürünlerle yakın ilişkiye sahiptir. Sosyal riskte tüketiciler üyesi oldukları grup 

veya topluluklar nedeniyle risk algılarken, psikolojik riskte tüketicinin risk 

algısı kendisi ile ilgilidir. 

 

2.3.1.5. ALGILANAN ZAMAN RİSKİ 
 

Algılanan zaman riski Roselius’a (1971) göre beklenen tatmin düzeyi 

sağlanmadığında tüketicinin uygun ürünü bulması için fazladan harcaması 

gereken zaman olarak tanımlamaktadır. Schiffman ve Kanuk (2000) algılanan 

zaman riskini, satın alınan üründen memnun kalınmadığı durumlarda yapılacak 

olan yeniden araştırma işine zaman ayrılması ihtimali olarak tanımlamaktadır. 
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Algılanan zaman riski hem satın almanın öncesinde, hem de sonrasında etkili 

olmaktadır. Risk satın almanın öncesinde ürünün tüketiciye teslimine kadar 

geçen süreyi, sonrasında ise ürünün kullanımı ile ilgili öğrenme sürecini, tamir 

ve iade süreçleri için geçen zamanı ifade etmektedir (Deniz, 2007). 

 

2.3.1.6. ALGILANAN İŞLEVSEL RİSK  
 

Tüketicilerin algıladıkları son risk türü, işlevsel (performans) risk olarak 

tanımlanmaktadır. Tam olarak test edilmemiş yeniliklerin kullanımından doğan 

endişeler işlevsel riskin kapsamına girmektedir (Ram ve Sheth, 1989). 

Ürünlerin tüketicilere tanıtıldığı biçimde performans gösterememesi 

tüketicilerde bir endişeye yol açmaktadır. Satın alma öncesinde ürünlerin 

incelenme şansının bulunmadığı hallerde algılanan işlevsel riskin derecesi 

artmaktadır. Ürünlerin teknik özelliklerinin karmaşıklığı da yine bu risk türünü 

artıran etmenler arasında yer almaktadır (Deniz, 2007). 

 

Algılanan risklerin aynı ana birden fazlası hissedilebilir. Ancak tür 

türlerinin hissedildiği durumlarda algılanan toplam risk durumu yaşanacaktır 

(Yaraş vd., 2009). 

 

2.3.2. RİSK AZALTMA STRATEJİLERİ 
 

Algılanan risklerle ilgili olarak yapılan çalışmaların odak noktalarından 

birini risk azaltma stratejileri oluşturmaktadır (Mitchell ve McGoldrick, 1996). 

Tüketicilerin bazıları bir satın alma öncesinde yüksek seviyede risk algılarken 

diğerleri daha az risk algılamaktadır (Assael, 1987). Pettigrew (1968) 

tüketicileri düşük ve yüksek risk algılayanlar olarak gruplandırmıştır. 

Tüketicilerin kendilerine güvenleri arttıkça algıladıkları risk seviyesi 

azalmaktadır (Özer ve Gülpınar, 2005; Yener, 2013).  

 

Algılanan risk miktarı satın alınacak ürünler hakkında elde edilecek 

bilgilerle azalmaktadır (Laroche vd., 2010). Bir diğer risk azaltma stratejisi de 

tüketicinin geçmiş deneyimlerini kullanmasıdır (Cox, 1967). Amaç riski 

oluşturan bileşenlerin azaltılmasıdır (Mitchell ve McGoldrick, 1996). 
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Risklerin azaltılmasında genel olarak iki yaklaşım mevcuttur. İlk 

yaklaşım kesinliğin artırılması, ikinci yaklaşım ise başarısızlığın sonuçlarının 

azaltılmasıdır. Yakın çevreye danışmak, uzmanlara danışmak, tecrübeleri 

kullanmak, bilinen markaları tercih etmek gibi alternatifler de, tüketiciler 

tarafından algıladıkları riskleri azaltmak amacıyla kullanılan yöntemlerdendir 

(Mitchell ve McGoldrick, 1996). 

 

Tüketiciler çeşitli risklerle karşılaşma endişesi taşıdıklarında satın alma 

öncesinde bir ikilem yaşamaktadırlar. Bu ikilem nedeniyle tüketiciler riskleri 

azaltacak yöntemlere başvurmaktadır. Pazarlamacılar açısından da riskler bir 

endişe konusudur. Riski azaltma stratejilerinden hangisini uygulamak daha 

doğru olacaktır? Markayı ön plana çıkarmak mı, yoksa para iade garantisi 

vermek mi? Algılanan risklerin azaltılması ile ilgili uygulanabilecek dört 

strateji önerilmiştir (Roselius, 1971). Bu stratejiler;  

 

• Satın almada başarısızlık olasılığını düşürmek,  

• Riskler arasında hangisinin toleransının daha yüksek olduğunu 

belirlemek,  

• Satın almayı ertelemek,  

• Satın almayı gerçekleştirmek ve riske razı olmak.  

 

Tüketicilerin daha sık olarak ilk iki stratejiye başvurdukları 

görülmektedir. Roselius’a göre önemli risk azaltıcı yöntemler aşağıda 

sıralanmıştır.  

 

• Uzman tavsiyeleri 

• Marka imajı ve sadakati 

• Ağızdan ağıza iletişim  

• Satın alma öncesi test ve deneme imkanı  

• Mağazanın imajı 

• Para iade garantisi verme 

 

Bilgi arama faaliyetleri, yeniliğin beklenen sonuçları hakkındaki 

belirsizliği tüketiciler için kabul edilebilir bir düzeye indirmektedir. Bu sayede 
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yenilikler için benimseme veya reddetme kararı verilecektir (Rogers, 1983).  

 

2.4. İNOVASYON DİRENCİNİ AŞMAK 
 

Yeniliklere karşı gösterilen dirence dair engellerin aşılması için iki 

pazarlama stratejisi bulunmaktadır. Bunlar;  

 

• Dikey iş birliği 

• Yatay iş birliği  

 

Dikey iş birliği, tüketicilerin yenilik hakkındaki inanç yapısını ele alacak 

bir pazarlama stratejisi geliştirmeyi ifade etmektedir. Bu strateji içerisine 

tedarik veya dağıtım zinciri de dahil edilmektedir.  

 

Yatay iş birliği ise inovasyon için bir pazarlama stratejisi geliştirilirken, 

bu stratejiye rakiplerin dahil edilmesi ihtiyacını ifade etmektedir. Bazı 

durumlarda yatay iş birliği, direnç gösterilen yeniliklerin yayılması için uygun 

bir pazarlama seçeneği olabilmektedir (Garcia vd., 2007).  

 

Ram ve Sheth (1989), yeniliklere karşı tüketicilerin gösterdikleri 

engellerin üstesinden gelebilmek için çeşitli stratejiler önermişlerdir. Kullanım 

engellerini aşmak için ilk olası strateji, yeniliği pazarlamak için bir sistem 

perspektifi geliştirmektir. Sonuçta herhangi bir yeni ürün veya hizmet, 

kullanılan diğer ürünlerle ve müşteri tarafından gerçekleştirilen diğer 

faaliyetlerle etkileşime girmektedir. Yenilikçi firma, operasyonun tamamına 

bakarak sunduğu yeniliğin mevcut sisteme nasıl uyacağını tahmin edebilir. 

Kullanım direnciyle ilgili bir strateji, yeniliğin bir önceki faaliyet veya ürüne 

entegre edilmesidir. Başka bir deyişle, yenilik halihazırdaki bir ürünün parçası 

olarak son kullanıcılara satılmalıdır. Son olarak, inovasyonu hükümet mevzuatı 

aracılığıyla zorunlu hale getirerek kullanım engellerini aşmak da mümkündür. 

 

Değer engellerini aşmak için üç alternatif bulunmaktadır. Birincisi, 

mevcut alternatifler üzerinde önemli bir performans değeri sağlamaktır. 

İkincisi, inovasyonun üretim maliyetlerini azaltmak ve tasarrufları müşterilere 

aktarmaktır. Üçüncüsü ise başarılı konumlandırma ile inovasyona değer 



D o ç .  D r .  D u r s u n  Y E N E R  | 38 

 

katmaktır. 

 

Risk engelini aşmak için geliştirilen çözüm, yeniliği potansiyel 

müşterilere deneme imkânı ile sunmaktır. Riskin üstesinden gelmenin ikinci bir 

yöntemi, yeniliği objektif olarak değerlendiren uzmanlardan onay ve referans 

almaktır. Bu aslında bir iletişim stratejisidir. Risk engellerini aşmanın bir başka 

yöntemi de yeniliği iyi bilinen bir isim altında tüketicilere sunmaktır. 

 

Gelenek engellerini dengelemek için ilk yaklaşım, kültürel gelenekleri 

anlamak ve onlara saygı duymaktır. İkinci bir strateji ise pazarın eğitilmesidir. 

Müşterileri eğitmek, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yavaş ve zahmetli bir 

süreç olabilir ve genellikle devlet desteği gerektirir. Gelenek engelleriyle 

mücadele için üçüncü strateji, değişim aracılarının kullanılmasıdır. Bu 

yaklaşım, fikir liderliği veya öncü strateji olarak adlandırılmaktadır. 

 

İmaj engellerini aşmak için kullanılabilecek ilk strateji, insanlara bu tür 

stereotipleri taşımanın gerekli olmadığını telkin etmektir. İkinci strateji, ürün 

veya hizmet için benzersiz bir imaj yaratmaktır. Üçüncü ve son olarak ise, 

yeniliğin bilinçli olarak olumlu bir imaja sahip biri veya bir şeyle 

ilişkilendirilmesi gelmektedir. 
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BÖLÜM 3 

TÜKETİCİ YANDAŞLIĞI VE TÜKETİCİ BOYKOTLARI 

 

3. TÜKETİCİ YANDAŞLIĞI 
 

Tüketici yandaşlığı (consumerism), pazarlama için yeni bir kavram 

olmamakla birlikte, son yıllarda önemi giderek artan bir kavramdır. Pazarlama 

literatüründe tüketim olgusu geniş bir biçimde ve birçok boyutu dikkate 

alınarak incelenmektedir. Tüketicilerin neden bir ürünü satın alma ve satın 

almama kararı aldığı, ve satın almaya karşı direnç gösterme davranışları da 

incelenmesi gereken önemli konulardır (Yener, 2014). 

 

Tüketici yandaşlığı, ürün veya hizmetlerin daha da büyük miktarlarda 

satın alınma isteğinin sistematik bir biçimde yaratılması ve teşvik edilmesi 

üzerine kurulu sosyal ve ekonomik bir düzen şeklinde tanımlanmaktadır. 

Ancak kavramın sahip olduğu tek anlam bununla sınırlı değildir.   

  

“Tüketici yandaşlığı” veya “tüketicicilik” terimi aynı zamanda 

tüketicileri olumsuz uygulamalar konusunda bilgilendirme ve bu 

olumsuzluklardan korumayı amaçlayan bir tüketici hareketi olarak da 

değerlendirilmektedir (Mirchevska ve Markova, 2011). Kotler (1972) tüketici 

yandaşlığını tüketicilerin satıcılarla ilişkilerinde haklarını ve gücünü artırmaya 

çalışan bir sosyal hareket olarak tanımlamaktadır.  

 

Son asırda kapitalizmin odağı üretimden tüketime kaymış, buna paralel 

olarak işçilerin kontrolü ve sömürüsünden tüketicilerin kontrolü ve sömürüsüne 

doğru bir değişim meydana gelmiştir. Kapitalizm, üreten kitlenin kontrolünü 

tamamlamak için kontrol edilebilir bir “tüketici kitle” yaratmıştır. Buradaki 

temel kaygı, tüketicilerin mümkün olduğu kadar harcama yapmalarını 

sağlamak için tüketim araçlarını tüketicilerin kontrolü üzerinde 

yoğunlaştırmaktır (Assad, 2007). 

 

Tüketicicilik, genellikle tüketicileri dolandırıcılık gibi bazı yasa dışı 

faaliyetlerden veya yanlış algılama vb. olumsuz kavramlardan korumaya 

yönelik tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Ancak bu yasa dışı faaliyetlere veya 
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olumsuz kavramlara karşı mücadele tüketici aktivizmini de ifade eder. 

Tüketicilerin kendilerini korumalarının en önemli araçlarından biri tüketici 

boykotlarıdır. Tüketici boykotları etik dışı pazarlama faaliyetleri, dini ve siyasi 

sebepler gibi çeşitli nedenlerle kullanılmaktadır (Yener, 2017). Boykotların 

temel amacı, hedeflenen kurumun politikalarında istenen değişikliği 

sağlamaktır. Bu nedenle boykotlar, tüketicilerin sahip olduğu etkili bir 

ekonomik silah olarak tanımlanabilir. Gelişen bilgi teknolojisi ve internet 

bağlantılı sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte insanları boykota 

çağırmak günümüzde nispeten kolay ve masrafsız hale gelmiştir. Kişi ve/veya 

kuruluşlar, hedef firmaların veya ülkelerin neden boykot edilmesi gerektiği 

konusunda kişilerle bilgi paylaşarak, bilgilendirme işlevini yerine 

getirmektedirler. 

 

Tüketicinin korunması zamanımızın bir icadı değildir, örneğin 

değiştirilmiş gıda ve ölçek sahtekarlığına karşı tüketici koruma mevzuatı Eski 

Ahit'te yer almakta ve ayrıca Hammurabi Kanunları’nda dahi görülmektedir 

(Bostan vd., 2010). Çeşitli araştırmacılar tüketici yandaşlığının köklerini 16. 

yüzyıl İngiltere’sine kadar takip etmişlerdir (Brunner, 1996).  

 

Tüketici odaklı toplumların ortaya çıkışı çağımızın temel özelliği haline 

gelmiştir. Bu tür toplumlarda, üretken bir ekonomiyi sürdürmek, ürünlerin satın 

alınması ve kullanılmasını bir yaşam biçimi haline dönüştürmeyi 

gerektirmektedir (Bostan vd., 2010). 

 

Tüketim toplumu 1960’lı yıllarda ABD’den Batı Avrupa ve Japonya’ya 

doğru genişlemiştir (Assad, 2007). 1960’ların başında, tüketici 

memnuniyetsizliğinin bir sonucu olarak ABD’de ve ardından Avrupa’da 

tüketiciyi koruma hareketleri başlamıştır. Bu harekete yanıt olarak Tüketici 

Hakları J.F. Kennedy tarafından 1962 yılında resmen tanınmış ve tüketicicilik 

fikri önem kazanmıştır (Estes, 1971). Tüketicilerin sahip oldukları dört temel 

hak şunlardır; 

 

• Güvenlik hakkı 

• Bilgilendirilme hakkı 

• Seçme hakkı 



41 | A K T İ V İ S T  T Ü K E T İ C İ  D A V R A N I Ş L A R I  

 

 

• Duyulma hakkı 

 

Tüketicilerin toplu davranışlarının ekonomik ve sosyo-psikolojik 

güçlerin sonucu olarak anlaşılabileceği uzun zamandır bilinmektedir. Tüketici 

davranışı, işlevsel olarak birbiriyle ilişkili olan tüketiciler, reklam ajansları, 

kitle iletişim araçları ve diğer kurumlar arasındaki daha geniş bir etkileşim 

sürecinin parçasıdır. Tüketim davranışı, toplumların yapısını ve işleyişini 

anlamak için de merkezi bir öneme sahiptir (Assad, 2007). 

 

Tüketim iki şekilde görülebilir. Birincisi, temel ihtiyaçların karşılanması 

ile ilgilidir ve bu anlamda “doğal” ve “meşru” sayılabilir. İkinci perspektifte 

tüketim, lüks ve gereksiz hizmetler ve ürünler yüzünden tatmin edici arzu ve 

isteklerin bir meselesi olarak görülmektedir (Godazgar, 2007). 

 

Tüketicicilik, tüketicilerin haksız ticari uygulamalara ve ticari 

adaletsizliklere karşı bir protestosudur. Bu adaletsizlikleri ortadan kaldırmayı 

ve haksız pazarlama uygulamalarını ortadan kaldırmayı amaçlar (Ismail ve 

Panni, 2008).  

 

3.1. TÜKETİCİ BOYKOTLARI 

 

Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan ve tüketim karşıtı bir davranış biçimi olan 

boykotlar, tüketicilerin bir şirketin ürününü veya kurumsal davranışını 

onaylamadıklarını ifade etmelerinin bir yolu olarak kullanılan bir araçtır (Zack, 

1991). Boykotların başlamasında etkili olan nedenler kimi zaman dinî, kimi 

zaman ekonomik ve sosyal nedenler olabilirken, bazı durumlarda ise ülkeler 

arası politik gerilimler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Tüketicilerin sıklıkla 

başvurdukları bir araç olarak tüketici boykotları, pazarlama literatüründe 

giderek artan bir ilgi görmektir (Garrett, 1987; Klein vd., 2002). Pazarlama 

literatürü tüketici boykotlarına genel olarak iki açıdan yaklaşmaktadır 

(Kozinets ve Handelman, 1998; Sen vd., 2001; John ve Klein, 2003; Klein vd., 

2004; Tyran ve Engelmann, 2005). Bunlar;  

 

• Boykotların türleri  

• Tüketicileri boykotlara katılmaya yönelten faktörler 
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Konunun bir diğer boyutunu ise boykotların finansal sonuçları 

oluşturmaktadır (Pruit ve Friedman, 1986; Koku vd., 1997; Yüksel ve Mryteza, 

2009). 

 

Tüketici boykotu, bir veya daha fazla tarafın, bireysel tüketicileri 

piyasada belirli satın alımlardan kaçınmaya teşvik ederek belirli hedeflere 

ulaşma girişimi olarak tanımlanmaktadır (Friedman, 1985). Pazarlama 

literatürü incelendiğinde, tüketici boykotları ile ilgili farklı tanımlara da 

rastlanılmaktadır. Bu tanımlara göz atmak gerekirse, Garreth (1987) tüketici 

boykotlarını “kazanım elde etmek veya hoşnutsuzluğu ifade etmek için belirli 

bir kişi veya şirketle iş yapmayı kasıtlı olarak reddetmek” olarak 

tanımlamaktadır. John ve Klein (2003) ise boykotları “bir firmanın ürünlerini 

satın almayı durdurarak davranışını etkilemek için bir taktik” olarak 

tanımlamaktadır. Yüksel ve Mryteza (2009) tüketici boykotlarını “algılanan 

yanlış davranışa tepki olarak tüketimden vazgeçme veya tüketimi durdurma 

amacıyla gerçekleştirilen toplu eylemler” olarak tanımlamaktadır. 

 

Tanımlar incelendiğinde aralarında ortak noktalar bulunduğu 

görülmektedir. Bunlar; boykotların tüketim karşıtı bir davranış biçimi olduğu, 

tipik olarak memnuniyetsizliği ifade etmek veya belirli hedeflere ulaşmak için 

bir tüketici topluluğu tarafından planlanmış bir toplu eylem olduğudur (Al 

Shebil vd., 2011). Bu noktada toplu eylem noktası dikkat çekicidir. Her tüketici 

gerçekleştirdiği satın alma faaliyetlerinde muhakkak memnuniyetsizlikler 

yaşamıştır. Bu olumsuz sonuçların karşılığında çeşitli ürünleri, işletmeleri veya 

mağazaları cezalandırmak adına satın alma eylemini durdurmuş olmaları da 

oldukça yaygın bir durumdur. Ancak bireysel olarak gerçekleştirilen bu tür 

faaliyetler bir tüketici boykotu olarak değerlendirilmeyecektir. Çünkü tanımları 

gereği tüketici boykotları bireysel değil kolektif olarak gerçekleştirilen bir 

faaliyettir.  

 

Bir diğer önemli ayrım ise gerçekleştirilen eylemin amacı ile ilgilidir. 

Bireysel satın almama davranışı, satın alınan ürün veya hizmetle ilgili bir 

memnuniyetsizlik sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak tüketici boykotlarında 

daha farklı amaçlar da bulunabilir. Hatta kimi zaman belirli bir ürün veya 
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işletmeyi boykot eden bir tüketici, ilgili ürün veya işletme ile ilgili olarak bir 

memnuniyetsizlik yaşamamış bile olabilirler. Hatta bu ürünleri kullanmaktan 

dolayı alternatif ürünlere kıyasla daha fazla memnuniyet de duyabilirler. Buna 

rağmen boykota katılmaları daha genel veya daha fazla insana fayda sağlamayı 

hedefleyen, daha büyük bir amaca yönelik olarak gerçekleşmektedir. 

Çalışmanın ilerleyen kısımlarında da değinileceği üzere bir boykota katılma ile 

sonuçlanan nedenler oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Tüketiciler bir 

boykota katıldıklarında, aslında çoğu zaman bir fedakarlık yapmaktadırlar. 

Daha genel bir amaç, daha büyük bir toplumsal fayda için kendi bireysel 

memnuniyetlerinden ve elde ettikleri avantajlardan belirli bir süre için 

vazgeçmektedirler. Kişilerin bireysel olarak satın alma davranışından 

vazgeçmesi, pazarlama literatüründe bireysel seçim davranışı olarak 

adlandırılmaktadır.  

 

Tüketici boykotları ile kimi zaman karıştırılabilen bir diğer kavram ise 

ambargodur (Garrett, 1987). Tüketici boykotları ile ambargo kavramları 

arasındaki en önemli fark gönüllülük ile ilgilidir. Genellikle devletler arası 

ilişkiler sonucunda, karşı tarafa ekonomik bir yaptırım amacıyla uygulanan 

ambargo, kişilerin uymak zorunda oldukları aksi halde kanuni olarak çeşitli 

yaptırımlara maruz kalacakları bir uygulamadır. Tüketici boykotlarına katılım 

ise tamamen kişilerin kendi istekleri ile karar verdikleri bir uygulamadır. 

Tüketiciler istedikleri anda bir boykota katılmaktan vazgeçme hakkına sahiptir. 

Karşılığında kanuni olarak herhangi bir yaptırımla karşılaşmazlar.  

 

Tüketici boykotlarına katılmak veya boykottan ayrılmak nedeniyle 

karşılaşılabilecek yaptırımlar daha çok sosyal yaptırımlardır. Sosyal bir canlı 

olarak insanlar günlük yaşantılarında diğer insanlarla ilişki içindedirler. Bu 

nedenle de çeşitli gruplar ve sosyal sınıflar içerisinde yer alırlar. Tüketici 

boykotlarına katılma veya katılmama noktasında çevrelerindeki insanlardan 

etkilenirler. Çevrelerindeki insanlar tarafından kınanma, ayıplanma ve 

dışlanma gibi endişelerle satın alma davranışı ve dolayısı ile de tüketici 

boykotlarına katılım durumu etkilenmektedir. Tüketiciler hissedecekleri bu 

sosyal baskıyı tolere etme derecelerine göre bir tüketici boykotuna dahil olma 

veya olmama kararını serbest bir biçimde vermektedirler. Tüketici boykotları 

bir sivil itaatsizlik aracı olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde tüketici 



D o ç .  D r .  D u r s u n  Y E N E R  | 44 

 

boykotları yalnızca işletmelerin etik dışı olduğunu düşündükleri faaliyetlerden 

vazgeçirmek amacıyla değil, işletmelerin aynı zamanda pazarlama 

faaliyetlerinde hedef aldıkları tüketici gruplarını değiştirmeleri için de 

kullanılabilmektedir (Baxter, 2007). 

 

Boykot kavramının kökeni, İrlandalı köylülerin 1880 yılında 

gerçekleştirdikleri protestolara dayanmaktadır. Köylülerin çalıştıkları 

toprakların sahibi olan Captain Charles Boycott, köylülerin ücretlerini 

ödemeyerek onları topraklarından çıkarmaya çalışmıştır. Ancak bu durum 

Boycott’un aleyhine dönerek, köylüler tarafından bölgedeki tüm işçilerin 

kendisi ile iş yapmayı reddetmesi ile sonuçlanmıştır.  

 

Kelime kökeni bu olaya dayandırılan boykotlarla ilgili olarak tarihte 

birçok örneğe rastlanmaktadır. Bazı boykotların tarihi ise yukarıda bahsedilen 

olaydan daha da eski tarihlere dayanmaktadır. Örneğin sömürgecilerin Boston, 

New York ve Philadelphia’da İngiliz mallarını satın almayı reddetmesi, 

boykotların geçmişini Amerikan devrimine kadar geri götüren bir örnektir 

(Gelb, 1995). ABD’de ırkçılığın yoğun olarak görüldüğü dönemlere 

bakıldığında ise 1941 yılında Adam Clayton Powell tarafından yönetilen 

Harlem otobüs boykotu ve Martin Luther King, Jr tarafından yönetilen 1956 

yılı Montgomery otobüs boykotu en bilinen örneklerdendir (Gelb, 1995).  

 

Montgomery otobüs boykotunda Afro-Amerikalılar ırkçı uygulamaları 

protesto etmek için 361 gün boyunca otobüsleri kullanmayarak bir protesto 

eylemi gerçekleştirmişledir. Zorlayıcı bir pazarlama taktiği olarak tüketici 

boykotlarının kullanımı oldukça yaygındır. Birçok küresel işletme çeşitli 

nedenlerle tüketici boykotlarına maruz kalmışlardır. Örneğin Microsoft (tekel 

gücünün kötüye kullanılması nedeniyle), Amazon ("tek tıklamayla alışveriş" 

patenti alma girişimi için), Nestle (yoksul ülkelerde bebek maması uygulaması 

için) boykot çağrıları yapılan işletmeler arasındadır. Apartheid rejimleri 

sırasında Rodezya ve Güney Afrika ırkçılık karşıtları tarafından boykot 

edilmiştir. Yakın geçmişte yaşanan karikatür krizi nedeniyle Danimarkalı 

firmalar birçok Müslüman tüketici tarafından boykot edilmiştir. Boykotların 

çeşitleri oldukça fazladır ve kaç tane ciddi boykotun yürürlükte olduğunu 
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belirlemenin bir yolu bulunmamaktadır (John ve Klein, 2003; Ashenfelter vd., 

2007). 

 

3.1.1. TÜKETİCİ BOYKOTU TÜRLERİ 

 

Boykot türleri belirlenirken karşımıza çeşitli sınıflandırmalar 

çıkmaktadır. Bu sınıflandırmalardan ilkine göre tüketici boykotlarını iki gruba 

ayrılmaktadır. Bu gruplar; 

 

• Pazarlama boykotları 

• Politik boykotları  

 

Pazarlama boykotları işletmelerin ürün veya hizmetlerinin fiyatlarını 

azaltması gibi pazarlama uygulamalarını etkilemek ve değiştirilmesini 

sağlamak gibi amaçlarla gerçekleştirilmektedir. Politik boykotların amacı ise 

hedefin etik ve sosyal sorumlulukla ilgili eylemelere zorlanmasını 

amaçlamaktadır (Sen vd., 2001). 

 

Friedman (1991) tüketici boykotları için iki genel tür tanımlamıştır. Bu 

türler araçsal ve etkileyici boykotlardır. Araçsal boykotlarla amaçlanan durum 

boykota maruz kalan hedefin, memnuniyetsizliğe neden olan bir politikasını 

değiştirmeye zorlamayı amaçlamaktadır. Örnek olarak fiyatların düşürülmesi 

veya işçiler için sendikal hakların sağlanması gibi, genellikle kesin ve 

ölçülebilir hedefler verilebilir (Cisse-Depardon ve N'Goala, 2009).  

 

Etkileyici boykotlar ise tüketicilerin, hedefin eylemlerinden doğan 

hoşnutsuzluğunu ifade eden daha genel bir protesto biçimidir. Tüketicileri 

potansiyel sağlık ve güvenlik risklerinden (GDO) korumayı, hayvanları 

savunmayı (kürkler, hayvan testleri), çevreyi korumayı (petrol sızıntıları), 

haksız işten çıkarmaları protesto etmeyi, yoksullukla mücadeleyi, azınlıkları 

veya sivil hakları savunmayı amaçlayan boykotlar olarak sınıflandırılabilir 

(Ettenson ve Klein, 2005; Cisse-Depardon ve N'Goala, 2009). 

 

Yukarıda belirtilen iki farklı tüketici boykotu sınıflandırması arasında bir 

paralellik göze çarpmaktadır. Örneğin pazarlama boykotları ile araçsal 
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boykotlar ve ayrıca politik boykotlar ile etkileyici boykotlar yapı olarak 

birbirlerine oldukça yakındır. Ancak farklı açılardan değerlendirilen ve 

sınıflandırılan boykot türleri de bulunmaktadır. 

 

Farklı boykot sınıflandırmalarından biri de doğrudan ve dolaylı tüketici 

boykotları olarak karşımıza çıkmaktadır (Friedman, 1999). Doğrudan 

boykotlarda tüketiciler belirli bir firmanın politikalarını ve uygulamalarını 

sakıncalı bulmaktadırlar. Bu duruma tepki olarak, tüketiciler işletmeye ait 

ürünün veya firma tarafından üretilen tüm ürünlerin tüketimini durdurmaktadır. 

Bazı iyi bilinen örnekler arasında, firmanın bebek maması fiyaskosunu takiben 

birçok tüketicinin Nestle ürünlerini satın almayı reddetmesi (Post, 1985) ve 

Nike'ın denizaşırı istihdam uygulamalarını içeren daha yakın tarihli tartışmalar 

(Ettenson ve Klein, 2005) yer almaktadır.  

 

Dolaylı bir boykotta ise hedef firma, eylemleri sakıncalı olarak 

değerlendirilen taraf için bir vekil görevi görmektedir. Bu durumdaki 

tüketiciler, kusurlu tarafla ilişkili olarak algılanan firmalardan gelen ürün ve 

hizmetleri reddederek tepkilerini gösterirler. Bunun gerekçesi, hedefe yönelik 

ekonomik ve imaj baskılarının (yani satış kaybı ve olumsuz tanıtım) kusurlu 

taraf üzerinde politikalarını değiştirme baskısını artırmasıdır (Garret, 1987; 

Friedman 1991; Ettenson ve Klein, 2005). 

 

Tüketici boykotları ile ilgili olarak yapılan sınıflandırmalardan biri de 

uluslararası boykotlardır. Uluslararası boykotlar, boykot eden ülkelerden hedef 

ülkeye doğru yönelen ve boykot davranışının uzaklığının bir fonksiyonu olarak 

birincil, ikincil ve üçüncül olarak sınıflandırılan bir boykot türüdür.  

 

Birincil uluslararası boykotlar, bir ülkenin vatandaşlarının başka bir 

ülkeye ait ürün ve hizmetleri boykot ederek satın alma faaliyetlerini 

durdurdukları bir boykot çeşididir.  

 

İkincil boykot kapsamında ise boykotun hedef kitlesi genişletilmektedir. 

Bu tür boykotlarda artık sadece belirli bir ülkeye ait ürünler değil, o ülke ile 

ticaret yapan ülkelere ait ürünlerde boykot edilmektedir. Bu durumda üçüncü 

işletmeler bir seçim yapmaya zorlanmaktadır. Boykot eden tarafın alım gücü 
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ile birincil boykota maruz kalan hedefin alım gücü arasında bir tercih yapılması 

ve taraflardan birinden vazgeçilmesi gerekmektedir. Boykot eden taraf, 

genellikle hedef ülke ile ticaret yapan firmaları kara listeye almaktadır.  

 

Üçüncül boykot ise hedef kitlenin daha da genişletilmesi anlamına 

gelmektedir. İkincil boykotlara maruz kalan ve hedef ülke tarafından kara 

listeye alınmış firmalar ile ticari faaliyette bulunan işletmeler üçüncül 

boykotların hedefini oluşturmaktadır (Reingold ve Lansing, 1994). 

 

Kapsamı bu kadar geniş olan uluslararası boykotlarla ilgili olarak en iyi 

örnek Arap ekonomik boykotudur. İsrail’in kurulmasının ardından Arap 

Birliği, İsrail ile Arap devletleri arasındaki tüm ticari ve mali işlemleri 

yasaklamıştır. 1951’de Arap Birliği, Suriye'nin Şam kentinde boykotu 

yönetmek için üye ülkelerde şubeleri bulunan bir merkezî boykot ofisi 

kurmuştur (Fershtman ve Gandal, 1998). İsrail’de ofisleri veya şubeleri olan 

yabancı şirketlerle ticaret yasaklanmıştır. Boykot faaliyetleri yukarıda da 

belirtilen üç düzeyde gerçekleşmiştir (Reingold ve Lansing, 1994). Boykotun 

başlamasının üzerinden 40 yıl gibi uzun bir süre geçtikten sonra, Basra Körfezi 

ülkeleri, 1991 yılında İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşen Orta Doğu 

Barış Müzakerelerinin ardından boykot uygulamasını durdurmuştur. 1 Ekim 

1994 tarihinde ise Körfez İşbirliği Konseyi, artık ikincil ve üçüncül boykotları 

uygulamayacağını resmen açıklamıştır (Fershtman ve Gandal, 1998). 

 

3.1.2. TÜKETİCİ BOYKOTLARININ ÖNEMİ 

 

Pazarlamacılar için birçok açıdan boykot olgusunun kapsamlı bir şekilde 

araştırılması yarar sağlayacaklardır. Tüketici boykotlarının sayısında görülen 

artış, boykotların hedef aldığı işletmeleri zorlayan bir yönü olması nedeniyle 

her geçen gün artmaktadır (Friedman, 1991; Gelb, 1995; Sen vd., 2001). 

1990'da 300’den fazla pazarlama boykotunun organize edildiğini ve 

uygulandığını belirtilirken, bu rakam geçmiş yıllarla kıyaslandığında keskin bir 

artış olarak değerlendirilmektedir (Jackson ve Schantz, 1993). Boykot 

faaliyetlerinin uygulaması daha sofistike hale geldikçe bu sayı çok daha yüksek 

seviyelere ulaşmıştır. 

 

http://www.unionlabel.org/
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Tüketiciler günümüzde artık belirli sosyal ve politik konuların 

savunuculuğunu yapan işletmeleri araştırmakta ve bu işletmelerin ürünlerini 

satın almaktadırlar. Bu amaçla kurulmuş planetark.org gibi birçok web sitesi 

de tüketicilere rehberlik etmektedir (Lewis vd., 1998; Friedman, 1999; Lewis 

ve Mackenzie, 2000; Ettenson ve Klein, 2005). 

 

Tüketici boykotlarını incelemeyi gerektiren bir başka motivasyon ise, 

işletmelerin devam eden pazarlama faaliyetlerine karşı oluşturdukları ciddi 

tehdittir. Satışlar üzerindeki doğrudan olumsuz etkiye ek olarak (Miller ve 

Sturdivant, 1977; Patel, 1996), boykot edilen firma başka olumsuz sonuçlarla 

da karşı karşıya kalmaktadır. Boykotlar firmanın mevcut pazarlama 

faaliyetlerinin planlanmasını, uygulanmasını ve analizini ciddi şekilde 

bozmaktadır. Bu aksama, genellikle bir protesto ile karşılaşıldığında nasıl tepki 

verileceği konusundaki yönetim belirsizliğinden kaynaklanmaktadır (Liss, 

2002; Miller, 2000). Jackson ve Schantz (1993), büyük şirketlerin yüzde 

60’ından daha azının bir boykota yanıt vermek için kriz yönetimi planlarına 

sahip olduğunu bildirmektedir. Herhangi bir sistematik yanıt, firmanın önemli 

kaynaklarının kriz yönetimi faaliyetlerine yönlendirilmesini gerektirecektir. 

Aynı zamanda, boykot edilen bir firma, protestonun çalışanların, tedarikçilerin 

ve diğer ilgili grupların morali üzerindeki zararlı etkisiyle de mücadele etmek 

zorunda kalacaktır (Pincus ve Acharya, 1988; Barton, 1993; Ettenson ve Klein, 

2005). 

 

Tüketici boykotlarıyla ilgili literatür genel olarak üç araştırma alanına 

ayrılmıştır (Hoffman ve Müller, 2009). Bu alanlar;  

 

1. Boykotların sıklığı, nedenleri ve hedefleri 

2. Boykotların sonuçları 

3. Boykota katılan bireylerin motivasyonları  

 

Geçmiş boykotlar esas olarak ürün fiyatları gibi ekonomik kaygılara 

odaklanırken (Tyran ve Engelmann, 2005), daha sonraki boykotlar azınlık 

hakları, hayvanların refahı ve çevrenin korunması gibi çok çeşitli sosyal 

kaygılarla gerçekleştirilmektedir (Clouder ve Harrison, 2005; Innes 2006; 

Hoffman ve Müller, 2009). 
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Bazı araştırmacılar, bir boykota katılmayı veya katılmaya reddetmeyi 

maliyet-fayda yaklaşımı ve sosyo-psikolojik teorilerle açıklamaya 

çalışmaktadır. Sen vd (2001) ise boykot kararını sosyal bir ikilem olarak 

tanımlamaktadır. Boykotlara katılımın tamamen tüketicinin iradesine bağlı 

olması, bireylerin bir boykota aktif olarak katılma motivasyonunu 

azaltmaktadır. Dolayısıyla rasyonel maliyet-fayda hesaplamaları boykot 

kararını tam olarak açıklamada yetersiz kalmaktadır. Bu durumun üstesinden 

gelmek için, araştırmacılar psikoloji teorilerinden yararlanmaktadırlar.  

 

Kozinets ve Handelman (1998) tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, 

tüketicilerin sadece kolektif bir etki elde etmek için değil, boykotları ayrıca 

ahlaki bir kendini gerçekleştirme aracı olarak değerlendirdiklerini belirlemiştir. 

Klein vd. (2004), yaptıkları kapsamlı çalışmada maliyet-fayda varsayımları ile 

boykot katılımının sosyo-psikolojik temellerini birleştirmiştir.  

 

Tüketicilerin öncelikle bir şirketin olumsuz davranışının farkında 

olmaları gerekmektedir. Davranışın algılanan olumsuzluğu, boykot katılımının 

ana itici gücüdür. Şirketin algısı ile boykot kararı arasındaki ilişkiyi çeşitli 

değişkenler yönetmektedir. Motivasyonu düşürme eğiliminde olan iki faktör, 

kısıtlı tüketimin bireysel maliyeti ve bir boykotun şirketi daha fazla anti-sosyal 

eylemde bulunmaya sevk edebileceği endişesidir (örneğin toplu işten 

çıkarmalar). Boykot katılımını teşvik eden değişkenler, bireysel tüketicinin bir 

fark yaratma arzusunu ve beklenen kendini geliştirme derecesini içermektedir 

(Hoffman ve Müller, 2009). 

 

Ekonomik silahların ulusal veya uluslararası politika araçları olarak 

kullanımı son yıllarda geniş bir tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmada 

boykotların, savaşların yıkıcı etkilerine maruz kalmadan hedef ülkeler üzerinde 

baskı yaratmanın bir yolu olarak savunulmuştur. Vatanseverlik, etnosentrizm 

ve düşmanlık gibi çeşitli politik motivasyonların tüketici davranışını etkilediği 

bilinmektedir (Shimp ve Sharma, 1987; Riefler ve Diamantopoulos, 2007; 

Hoffman ve Müller, 2009). 
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Boykotlar işletmeler açısından kaçınılmaz bir duruma dönüşmüştür. 

Şirketlerin uluslararasılaşma seviyeleri arttıkça, boykotlara maruz kalma 

ihtimalleri de yükselmektedir. Tüketici boykotları güçlü bir ekonomik silahtır. 

Hedeflenen şirketlere gerçek maddi zarar verirken, boykotçular için kolay ve 

neredeyse maliyetsizdirler (Al Shebil vd., 2011). 

 

Tüketiciler tarafından boykotların kullanılması, gelişmekte olan 

ülkelerde çocuk işçiliği ve diğer asgari çalışma standartlarının ihlalini kontrol 

etmek için kullanılan eylemlerden biridir (Basu ve Zarghamee, 2009). Şirketler 

sosyal olarak sorumlu bir şekilde hareket etmezlerse, tüketici direniş 

davranışının hedefi olma riskini alacaklardır (Klein vd., 2002; Bauer vd., 

2008). 

 

Boykotlardaki artışlar, konu ile ilgili çalışmaların sayısını da 

etkilemektedir (Yüksel ve Mryteza, 2009). Tüketiciler, eylemlerinin 

işletmelerin davranışlarını etkileyebileceğine inandıkları için, giderek artan bir 

şekilde şirketlerin eylemlerini boykot etmektedirler. 

 

Genel olarak boykot katılımı arttıkça hedef üzerindeki ekonomik 

baskının artması beklenmektedir. Buna karşılık, hedeflenen amaçların 

gerçekleşme olasılığı da artmaktadır.  Literatürdeki dört zayıflık gelecekteki 

teorik gelişimi sınırlamaktadır (Garrett, 1987). 

 

1. “Ekonomik baskı eşittir etkinlik” varsayımı. Teorisyenler genellikle 

boykot tarafından yaratılan ekonomik baskı seviyesinin, boykotun 

etkinliğinin tek belirleyicisi olduğunu varsaymışlardır. Boykot 

etkinliğinin diğer potansiyel ve kritik belirleyicileri ihmal edilmiştir. 

2. İkili bir bakış açısının olmaması. Araştırmalar boykot hedeflerine çok 

az dikkat çekerek, yalnızca boykot aracılarına odaklanmaktadır. 

Örneğin, hiçbir araştırmacı boykot hedeflerine ilişkin algıları doğrudan 

görüşmeler yoluyla elde etmeye çalışmamıştır. Böyle etkileşimsiz bir 

perspektifin zayıflığı pazarlama literatüründe tartışılmıştır. 

3. Bütünleştirici bir teorik temelin olmaması. Katkıların çoğu, kapsamlı 

bir boykot etkinliği teorisini desteklemek için birleştirici bir kavramsal 

çerçeveden yoksundur. Boykotun etkinliği gibi anahtar yapıları açıkça 
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tanımlamak veya uygun test edilebilir hipotezleri belirlemek için çok 

az çaba sarf edilmiştir. 

4. Ampirik desteğin yetersizliği. Bazı bilim adamları deneysel veriler 

toplamaya çalışsalar da, bu tür verilerin miktarı ve kalitesi sınırlıdır. 

Daha önce hiçbir araştırma, birden fazla birincil bilgi kaynağı 

kullanarak pazarlama politikası boykotlarının geniş bir kesitini analiz 

etmemiştir. 

 

Boykot araştırmalarındaki bu zayıflıklar, kapsamlı bir boykot etkinliği 

teorisinin açıklanması ve test edilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. 

 

Özellikle boykotlar, bir bireyin bir malın tüketimini durdurma 

konusundaki kişisel kararından niteliksel olarak farklıdır. Bu anlamda, bir 

bireyin boykota katılma kararının altında yatan dinamikler, insanların grev gibi 

örgütlü ve kolektif ama bireysel katılımı zorunlu kılamayan işçi hareketlerine 

katılımının altında yatan dinamiklere benzemektedir (Sen vd., 2001). 

 

Geçmiş araştırmalar bireysel boykot kararını boykot farkındalığı, kişisel 

değerler, sosyal baskı, boykot liderlerinin güvenilirliği, boykot maliyetleri ve 

boykot hedefleri ile katılımcı tutumları arasındaki uyum gibi bir dizi farklı 

faktöre bağlamaktadır (Sen vd., 2001). 

 

3.1.3. TÜKETİCİ BOYKOTLARINA KATILIM 

 

Tek bir tüketicinin eylemleri genellikle bir firma tarafından algılanamaz 

ve bu nedenle bireysel bir tüketicinin boykotlarla hedeflediği firmanın 

davranışını gerçekten etkilemeyi beklemesi olası değildir. Ayrıca tüketicilerin 

kendi eylemlerinin önemli olduğuna inansa bile, yine de başkalarının boykot 

kararlarının faydalarından özgürce yararlanma imkanına sahiptir. Bireylerin 

tüketici boyotlarına katılımı suçluluk, öz saygının korunması ve 

uyumsuzluktan kaçınma gibi bireysel motivasyonlar tarafından 

yönlendirilebilir. İnsanların motivasyonları farklı olabilir ve boykota katılmak 

için birden fazla nedeni olabilir (John ve Klein, 2003). Tüketicilerin bir boykota 

katılım nedenleri oldukça çeşitlidir. İşletmelerin istenmeyen bazı faaliyetlerini 
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değiştirme amacıyla gerçekleştirilen tüketici boykotlarına katılımını etki eden 

değişkenlerin tümü henüz net olarak belirlenebilmiş değildir (Bauer vd., 2008). 

 

Tüketici boykotlarının başarısı veya başarısızlığı büyük ölçüde bireyin 

katılma isteğine bağlıdır (Yener vd., 2014). Tüketicilerin katılımı boykot etmek 

için farklı motivasyonları olabilir. Ayrıca, tüm boykotlar organizasyon temelli 

değildir. Bir bireyin boykota katılma kararı, resmi bir örgütle herhangi bir 

doğrudan bağlantıdan bağımsız bir protesto biçimi olabilir (Ettenson ve Klein, 

2005). Serbest katılım, boykot başarısızlıklarının önemli bir nedenidir. Boykot 

başarılarıyla ilgili önemli bir konu koordinasyon eksikliğidir. Bireysel 

tüketiciler, boykot başarısından elde edilecek kazanımları ancak boykotlara 

katılmaları durumunda dikkate alacaklardır (Delacote, 2009). 

 

Tüketiciler tarafından yoğun biçimde başvurulan bir eylem biçimi olarak 

tüketici boykotları, akademik alanda da giderek artan bir ilgi görmektedir. 

Pazarlama boykotlarına gösterilen ve giderek artan bu ilginin çeşitli nedenleri 

bulunmaktadır. Bunlar;  

 

• Boykotların kullanımı hızla artmaktadır. 

• Boykotlar giderek daha sofistike hale gelmektedir. 

• Boykotlar yasal bir protesto biçimi olarak hukuki bir dayanağa sahip 

olmuştur. 

• Pazarlamacılar, pazarlama boykotlarını ihmal etmişlerdir. 

• Pazarlama boykotları, pazarlama için "çift yönlü" bir meydan okuma 

sunmaktadır. 

 

Tüketicilerin boykotlara katılımında belirleyici role sahip çeşitli 

faktörler bulunmaktadır (Garrett, 1987). Bu faktörlerin gerçekleşmesi 

durumunda boykotlara katılım artacak, amaçlanan değişimlere ulaşmak daha 

kolay bir hal alacaktır. Bu faktörler şu şekilde sıralanmaktadır; 

 

1. Potansiyel katılımcılar, boykot hedefinden habersizlerse boykotu 

destekleyemezler. 

2. Belirli değerlere sahip potansiyel katılımcıların genel olarak herhangi 

bir boykota katılma olasılığı daha yüksektir. 
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3. Potansiyel katılımcılar, yalnızca hedefleri tutumlarıyla tutarlı olan 

boykotları destekler. 

4. Potansiyel katılımcılar, katılım için kişisel maliyetleri yüksekse 

boykota katılmazlar. 

5. Bir boykotu desteklemek için toplumsal baskı yüksekse, potansiyel 

katılımcının boykota katılma olasılığı daha yüksektir. 

6. Potansiyel katılımcıların, güvenilir bir lider tarafından teşvik edilen bir 

boykotu destekleme olasılığı daha yüksektir. 

 

Tüketici boykotlarının etkinliği, boykota maruz kalan hedefin 

değiştirmesi istenen politikalarında elde edilen değişiklik olarak 

değerlendirilmektedir. Her tüketici boykotunda hedeflenen sonuçlara ulaşmak 

mümkün olmayabileceği gibi, kimi durumlarda da bu hedeflere kısmî olarak 

ulaşılabilir (Yener vd., 2016). Bu nedenle literatürde tüketici boykotlarının 

etkinliğini belirlemede kullanılan üç önemli değişken bulunmaktadır (Garrett, 

1987). Bunlar;  

 

1. Ekonomik baskı 

2. İmaj baskısı  

3. Politika taahhüdü 

 

Ekonomik baskı; tüketiciler, tedarikçiler ve/veya distribütörler de dahil 

olmak üzere pazarlamanın birçok paydaşının, boykota maruz kalan hedefle 

etkileşime girmeyi reddetmesi ile ortaya çıkmaktadır. Paydaşların 

değiştirilmesinde zorluk yaşandığı durumlarda, boykota uğrayan hedef işletme 

bir dereceye kadar ekonomik kayba uğrayabilmektedir. Bu ekonomik baskılar 

tüketici grupları, sendikalar ve siyasi grupların üyelerini boykota katılmaya 

çağırmasıyla etkisini daha da fazla artırmaktadır. Genel olarak bu ekonomik 

baskıların, hedef işletmeden beklenen değişiklikleri yapmaya teşvik edeceği 

umulmaktadır. 

 

İmaj baskısı, boykota maruz kalan işletmelerin maddi olmasa bile itibar 

anlamında kayıplar yaşamasına neden olan bir tüketici boykotu sonucudur. 

Gerekçelerin haklılığından bağımsız olarak, boykot edilmesi istenen bir 

işletmenin imajı ve itibarı bu durumdan olumsuz biçimde etkilenir. Tüketici 
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boykotu neticesinde işletmelerin maruz kaldığı ekonomik baskılar asgari 

düzeyde olsa bile, imaj ve itibarına yönelik bu potansiyel tehdit nedeniyle, 

istenen değişiklikleri yapmayı kabul edebilirler. 

 

Politika taahhüdü, bir tüketici boykotuna katılan grupların politika 

değiştirmeye yönelik zorlayıcı çabalarına yanıt olarak, boykotun başlangıcında 

hedefin benimsemeye karar verdiği direnç düzeyidir. Çeşitli nedenlerle hedef, 

verilen tavizlerin kendi yararına olmadığına inanabilmektedir (Garrett, 1987). 

 

Boykot katılımı yalnızca davranış değişikliği için kolektif bir çaba 

değildir. Aynı zamanda her katılımcının bireyselliğinin de bir ifadesidir. 

Kendini özdeşleştirdiği bir grup tarafından çağrılan boykota katılmak, kişinin 

aidiyet duygusunun korunmasına da yardımcı olmaktadır (Sen vd., 2001). 

Algılanan sosyal baskıya ek olarak, kişinin ahlaki yükümlülük duygusu da 

önemli bir boykot etme motivasyonu olabilir (Farah ve Newman, 2009). 

 

Tüketici boykotlarına artan ilgi olmasına rağmen (Cromie ve Ewing, 

2009; Lee vd., 2009), bireysel boykot kararlarını motive eden faktörler büyük 

ölçüde keşfedilmemiş durumdadır (Hoffmann ve Müller, 2009). Bu araştırma 

eksikliği talihsiz bir durumdur çünkü boykotların sayısı ve bunlara katılan 

tüketicilerin sayısı (Sen vd., 2001) 1992'de %18'den (Miller, 2000) 2005'te 

neredeyse yalnızca ABD'de %67’ye ulaşmıştır (Sen vd, 2001). Bu artış kısmen, 

milyonlarca tüketiciyi boykotlar hakkında eğitmenin ucuz ve hızlı bir yolu 

haline gelen (Glickman, 2005) ve boykotların yaygınlığını ve gücünü 

kolaylaştırmaya yardımcı olan internetin yaygın olarak benimsenmesine 

bağlanabilir (Yüksel ve Mryteza, 2009; Braunsberger ve Buckler, 2011). 

 

Tüketicilerin boykotlara katılımında etkili olan önemli faktörler arasında 

tüketicilerin öfkesi yer almaktadır. Tüketiciler kendilerinin veya çevresindeki 

insanların bir işletme ile yaşadıkları ve memnuniyetsizlikle sonuçlanan 

tecrübeler yaşayabilirler (Taşçıoğlu ve Yener, 2019). Tüketiciler bu durumda 

memnuniyetsizliklerinin giderilmesi için hiçbir girişimde bulunmayarak sessiz 

kalabilecekleri gibi, aktif olarak bir çözüm arayışında da bulunabilirler. Aktif 

arayış halinde karşılaşılabilecek durumlar da ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan 

birincisi memnuniyetsizliğin bir çözüme kavuşturulmasıdır. İkinci durum ise 
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memnuniyetsizliğin giderilmeyerek tüketici nezdinde bir öfkeye dönüşmesidir. 

Öfke hali her ne sebeple olursa olsun insanları bir eyleme yönlendiren güçlü 

bir motivasyondur. Aktivist tüketiciler, kızgınlıklarını ifade etmek, 

özsaygılarını korumak, aidiyet duyguları geliştirmek gibi çok çeşitli nedenlerle 

tüketici boykotlarına katılım göstermektedirler (Farah ve Newman, 2010; 

Swimberghe vd., 2011). Boykotlara katılım bir anlamda tüketicilerin 

öfkelerinin dışa vurumu olarak da değerlendirilebilir. Tüketicinin yaşadığı 

olumsuz durumu dengeleyen bir fonksiyon görevi görmenin yanı sıra, diğer 

tüketicilerinde tecrübe etme ihtimalleri olan olumsuz durumlardan haberdar 

olmalarını sağlamaktadırlar. Bireysel olarak isteklerini kabul ettirme şansı 

bulamayan tüketiciler, boykotlar aracılığı ile toplu olarak hareket etmenin 

gücünden faydalanmaktadırlar.  

 

Bireysel olarak gerçekleştirilemeyip, kolektif bir eylem olan tüketici 

boykotlarının başlamasında, boykotlara öncülük edecek kişi veya kurumlara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Hiçbir boykot kendiliğinden ortaya çıkmayacaktır. 

Boykot çağrısının bir kurum, örneğin bir sivil toplum kuruluşu tarafından 

yapılması neticesinde, boykotlara katılım daha geniş bir kitleden karşılık 

bulabilmektedir. Boykot çağrısı yapan kurumun amacı ve toplum nezdindeki 

itibarı, tüketicilerin bu çağrıya cevap verirken dikkate aldığı önemli unsurlar 

arasında yer almaktadır.  

 

Herhangi bir ticari grup boykot çağrısı yapabilir. Sayı avantajı olduğu 

için gruplar boykot çağrısı yapma ve yürütmede bireylerden daha başarılı 

olacaktır. Monroe Friedman, 1970 ile 1980 arasında meydana gelen 90 boykotu 

incelemiştir. Bu dönemde gerçekleşen boykotları en yaygın olarak sendikalar, 

azınlıklar, dini gruplar ve kadın hakları aktivistlerinin başlattığını tespit etmiştir 

(Murtagh ve Lukehart, 1994). 

 

Tüketiciler kendilerini yakın hissettikleri veya üyesi olmak istedikleri 

gruplardan gelen çağrılara olumlu karşılık verecektir. Bu sayede grupla kendisi 

arasında bir aidiyet duygusu da geliştirmiş olacaktır. Bu bağlamda düşünülecek 

olursa boykot çağrısı yapan gruplar bir nevi referans grubu rolü de 

üstlenmektedir. İnsanların tüketim kararları referans gruplarından güçlü bir 

şekilde etkilenmektedir. Referans grupları birincil veya ikincil, resmi veya 
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gayri resmi olarak sınıflandırılabilmektedir. Ayrıca bu tür grupların uyguladığı 

etki normatif ve/veya bilgilendirici olabilir. Referans grubu etkilerinin 

tüketicilerin boykot kararlarını da etkilemesi de beklenen bir sonuç olacaktır 

(Sen vd., 2001). Boykotlara öncülük eden kişi veya kurumlar, tüketiciler 

üzerinde bir baskı gücüne sahiptir. Bu baskı gücü kimi zaman tüketicileri belirli 

ürünleri veya belirli bir ülkenin ürünlerini satın almamaya yönlendirmekte, bu 

ülkeyi politika ve davranışlarında etik uygulamaları benimsemeye 

zorlayabilmektedir (Farah ve Newman, 2009). 

 

Herhangi bir tüketici boykotunun altında yatan temel motivasyon, 

boykota maruz kalan işletmelerin olumsuz eylemleridir (John ve Klein, 2003). 

Algılanan olumsuzluk derecesi ne kadar yüksek olursa olsun, tüketiciler bu 

eylemleri tasvip etmemekle birlikte, tamamının boykota katılmasını beklemek 

gerçekçi bir beklenti olmayacaktır (Klein vd., 2002, 2004; Yüksel ve Mryteza, 

2009). Bu durum bir çelişki olarak değerlendirilebilir. İşletmeler tüketicilerin 

gözünde olumsuz bir faaliyette bulunmakla birlikte, karşılığında çoğu zaman 

herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaktadır. 

 

Boykota katılma kararı, öncelikle, tüketicinin değerlendirmesine bağlıdır 

(Boykot nasıl organize edilecek? Başarılı olabilecek mi? Başkaları katılacak 

mı?). Sen vd., (2001) göre, birey boykotun başarılı olacağına inanıyorsa 

fedakarlık yapmayı, yani olağan ürününü tüketmekten kaçınmayı kabul edecek 

ve çok sayıda tüketici harekete katılacaktır. Boykot kararı bu nedenle, bireyin 

kişisel çıkarları (ürünü satın almaya devam etme) ile grubun ortak çıkarları 

arasında seçim yapması gereken bir sosyal ikilemdir. Bu durum bireyin 

potansiyel maliyetlerini ve faydalarını karşılaştırarak boykota katılma fırsatını 

değerlendirdiği bilişsel ve araçsal bir süreci içermektedir. Sen vd., (2001) 

algılanan başarı olasılığının katılımı artırdığını ifade etmektedirler (Cisse-

Depardon ve N'Goala, 2009). 

 

Öte yandan bir boykota katılma kararı aynı zamanda, tüketicinin marka 

tarafından işlenen eylemi nasıl değerlendirdiğine de bağlıdır (markanın 

davranışları hakkında ne yapmalı? şirketin davranışı ciddi ve tahammül 

edilemez mi? markaya yönelik suçlamalar inandırıcı mı?). Klein vd., (2004), 

John ve Klein (2003) ve Smith (2005) için, tüketicinin kararı boykota kişisel 
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katılımından kaynaklanan potansiyel maliyet ve faydaların bir 

karşılaştırmasıyla sınırlı değildir (Cisse-Depardon ve N'Goala, 2009). 

 

Sen vd., (2001) bu durumla ilgili olarak “sosyal ikilem” kavramını 

kullanmaktadır. Tüketicileri ikileme iten durum, bir işletmeye ait ürünleri 

kullanmaktan dolayı elde edilecek faydadan mahrum kalma ile boykot 

sayesinde elde edilecek kolektif bir fayda elde etme arasında yaşanan 

kararsızlık halidir. Grup üyeleri sosyal ikilem yaşadıklarında şahsi 

menfaatlerini azami seviyeye yükseltmekle grubun çıkarlarını desteklemek 

arasında bir çatışmayla karşı karşıya kalmaktadırlar (Dawes, 1980). Tüketici 

boykotları sosyal ikilemler olarak kavramsallaştırılmaktadır (Sen vd., 2001). 

 

Tüketici boykotlarının boyut, süre ve saldırganlık (aggressiveness) olma 

üzere çeşitli yönleri bulunmaktadır. Boyut, markayı veya ürünü kaç kişinin 

boykot ettiğini ifade etmektedir. Süre, bir tüketici boykotunun muhtemelen ne 

kadar süre devam edeceği anlamına gelmektedir ve boykotun altında yatan 

sebepler temelinde değerlendirilebilir. Son olarak saldırganlık, ürünleri boykot 

etmenin yanı sıra, yabancı firmanın satış noktalarına veya ofislerine karşı şiddet 

eylemleri veya saldırıların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ifade 

etmektedir (Al Shebil vd., 2011). 

 

Son yıllarda tüketici boykotları üzerine yapılan araştırmalar, boykotların 

genellikle katılımcıların etkilemeye ve zarar vermeye çalıştığı “gerçek” hedefi 

değil, bir vekili hedef aldığını ortaya koymaktadır (Davidson vd., 1995). Bir 

ülkedeki işletmeler, boykota katılanların şikâyetçi olduğu hükümetin 

kendisinden daha yumuşak bir hedefi temsil etmektedir. Boykotlar halkın 

dikkatini bir konuya çekmek için etkili bir araçtır. Ayrıca boykotlardan 

etkilenen firmalar için olumsuz ekonomik sonuçlarıyla birlikte bir tüketici 

boykotunu etkinleştirmenin düşük maliyeti, onu güçlü bir politik araç haline 

getirmektedir (Al Shebil vd., 2011). 

 

Pazarlama ve tüketici davranışı alanında son yıllarda gerçekleştirilen çok 

sayıda çalışma, bir ürün yerine diğerinin seçiminde tüketicilerin psikolojisini 

incelemiştir. Önemli sayıda ekonomik araştırma, tüketici satın alma kararlarını 
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belirlemek için menşe ülke ve tüketici etnosentrizmi gibi kavramların etkisine 

odaklanmıştır (Matic ve Puh, 2011).  

 

Tüketici boykotları hedef işletmelerin bazı eylem veya politikalarından 

duyulan rahatsızlıklar neticesinde ortaya çıkmaktadır. Ancak kimi durumlarda 

bir tüketici boykotunun başlamasında etkili olan durum belirli bir işletmenin 

faaliyetleri ile ilgili olmayıp, işletmeden bağımsız bir şekilde menşe ülkesi 

sebebiyle gerçekleşebilir. Günümüzde işletmeler hızla uluslararasılaşmakta ve 

kendi ülkelerinin dışında birçok ülkede faaliyette bulunmaktadırlar. Kapalı 

ekonomik sisteme sahip az sayıda ülkenin dışında kalan tüm ülkelerin 

ekonomik faaliyetlerinde birbirlerine çeşitli oranlarda bağımlılığı 

bulunmaktadır. Bu bağımlılık bazı durumlarda bir ülkenin diğer ülke veya 

ülkelere karşı ekonomik bir yaptırım gücüne sahip olmasına yol açmaktadır.  

 

Ekonomik, politik veya askeri nedenlerle bir ülkeye ait tüm ürünlerin ve 

işletmelerin boykot edilmesi sıklıkla yaşanan bir durumdur. Böyle bir tüketici 

boykotunun hedefi olan işletmeler, özel olarak kendi faaliyetleri veya işletme 

politikaları nedeniyle boykot edilmedikleri için farklı stratejilere ihtiyaç 

duymaktadır. Bazı işletmeler, tüketicilerin zihninde menşe ülkeleri ile güçlü bir 

şekilde ilişkilendirilmektedir (Taşçıoğlu ve Yener, 2017). Diğer işletmeler ise 

bu durumdan etkilenmezler. Bir işletmenin menşe ülkesi ile özdeş hale gelmesi 

bazı durumlarda bir avantaj iken, zaman zaman da bir dezavantaja 

dönüşebilmektedir. Örneğin kimi ürün kategorilerinde belirli ülkelerin ürünleri 

tüketiciler tarafında daha fazla tercih edilmektedir. O ülkeye ait ürünlerin daha 

kaliteli olacağı varsayılmaktadır. Kozmetik ürünler düşünüldüğünde akla 

Fransız markalarının gelmesi veya mobilya denince İtalyan markalarının tercih 

edilmesi tüketicinin zihnindeki bu ilişkilendirmenin bir sonucudur. Hatta kimi 

zaman farklı ülkelere ait işletmeler bu olumlu çağrışımdan yararlanabilmek için 

kendi marka isimlerini, öne çıkan bu ülkelerin dillerinden seçmektedirler 

(Yener ve Taşçıoğlu, 2021). 

 

Ancak yukarıda da belirtildiği üzere menşe ülke etkisi olumsuz biçimde 

de kendini gösterebilmektedir. İlgili ülkeye yönelik bir tüketici boykotunda ilk 

hedef ülkesi ile en fazla özdeşleşen işletmeler olacaktır. Bu ilişkilendirmenin 

daha zayıf algılandığı işletmeler bu olumsuz durumdan etkilenmeyeceklerdir. 
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Boykotlar belirli bir şirkete veya belirli bir ülkedeki şirketlere karşı hedeflense 

de, çoğu zaman yayılma etkisi görülmektedir. Yayılma etkisi, tüketicilerin bir 

markayı veya şirketi yanlışlıkla başka bir ülke ile ilişkilendirmesidir. Yayılma 

etkileri, bir ürünün ulusal kimliği hakkındaki yanlış algılamalar nedeniyle 

oluşmaktadır (Al Shebil vd., 2011). Böylelikle bazı işletmeler yanlış bir 

biçimde boykotun olumsuz etkilerine maruz kalmaktadırlar.  

 

Menşe ülke ilişkisinin dercesine göre, boykotlara maruz kalan 

işletmelerin uygulamaları gereken çeşitli stratejiler bulunmaktadır. Tablo 2’de 

bu stratejilere örnekler verilmiştir. 

 

Tablo 2. Boykotlarla Başa Çıkma Stratejileri 

 

  Boykot Yoğunluğu  

  Yüksek Düşük 

Marka-Ülke 

İlişkisi 

Yüksek Uyum İzleme ve Uyum 

Düşük Düşük profil Statüko 

Kaynak: Al Shebil, S., Rasheed, A. A., & Al-Shammari, H. (2011). Coping with 

boycotts: An analysis and framework. Journal of Management & Organization, 17(3), 

389. 

 

Ülke menşei ile yüksek düzeyde ilişkiye sahip bir marka, yüksek 

yoğunluklu bir boykotla karşı karşıya kaldığında, önerilen strateji “uyum” 

stratejisidir. Uyum yaklaşımı, esas olarak şirketin yerel yönelerini vurgularken, 

yabancı kimliğini daha geri planda tutarak önemsizleştirmektedir. Amaçlanan 

durum, yerel vatandaşlığın gözle görülür şekilde öne çıkarılması ve böylece 

yabancılık algısının azaltılmasıdır. Bir şirketin uyum stratejisi olarak 

uygulayabileceği birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında halkla 

ilişkiler, reklam kampanyaları, spor etkinlikleri ve takımlarının sponsorluğu, 

yardım faaliyetleri vb. yer almaktadır (Al Shebil vd., 2011). 

 

Ülke menşei ile yüksek düzeyde ilişkilendirilen bir markanın düşük 

yoğunluklu bir boykotla karşı karşıya kalması durumunda, izleme ve uyum 

stratejisi uygulanması gerekmektedir. Boykotun kendisi çok yoğun olmasa da, 

kendi ülkeleriyle güçlü bir şekilde ilişkili olan markalar, orantısız bir şekilde 



D o ç .  D r .  D u r s u n  Y E N E R  | 60 

 

savunmasız kalabilmektedir. Bu nedenle mümkün olduğunca proaktif 

stratejilere uyum sağlamak önemlidir. Çevrenin dikkatli bir şekilde izlenmesi, 

şirketin boykotların olası nedenlerini tespit etmesine, ortaya çıkma 

olasılıklarını değerlendirmesine ve boykotlar duyurulmadan önce proaktif 

olarak önlemler almasına olanak sağlayacaktır (Al Shebil vd., 2011). 

 

Bir markanın kendi ülkesiyle ilişkisi düşük ancak yüksek yoğunluklu bir 

boykot ortamındaysa, “profil düşürme” stratejisini benimsemesi daha uyun 

olacaktır. Bu yöntem esasında, tüketicinin zihnindeki marka-ülke ilişkisini 

azaltmaya yönelik çabaları içermektedir. Bu stratejiye uygun bir örnek, yakın 

geçmişte boykotlara maruz kalan bazı Danimarkalı şirketlerin ürünlerini 

“Danimarka’da Üretildi (Made in Denmark)” yerine “Avrupa Birliğinde 

Üretildi (Made in EU)” olarak etiketlemesidir (Al Shebil vd., 2011). 

 

Menşe ülke ilişkisi ile ilgili olarak önerilecek son strateji statüko 

yaklaşımıdır. Bu strateji daha çok düşük yoğunluklu boykot ortamında faaliyet 

gösteren düşük görünürlüğe sahip markalar için uygundur. Bu gibi durumlarda, 

şirket adına özel bir işlem yapılması gerekmeyebilir. Ancak durumun 

değişmemesini sağlamak için çevresel izleme yapmak kesinlikle önemlidir (Al 

Shebil vd., 2011). 

 

3.1.4. TÜKETİCİ BOYKOTLARININ MALİYETİ 

 

Tüketici boykotlarının, katılımcıların istekliliğini etkileyen çeşitli 

maliyetleri de bulunmaktadır. Potansiyel bir tüketici, boykotlara katılımın 

maliyetlerini ne kadar yüksek görürse, boykota katılma olasılığı o kadar düşük 

olacaktır (Klein vd., 2004). Tüketici boykotuna katılarak hedef alınan ürün 

veya ürünler, eğer ki tatmin edici ikamelere sahipse tüketicilerin bir boykota 

katılma olasılıkları daha yüksek şekilde gerçekleşecektir (Sen vd., 2001). 

Boykotlara katılımın bir diğer maliyeti de, hedeflenen ürünü ve ikamelerini 

tanımlamanın ne kadar zor olacağının algılanmasıdır. 2004 yılında ABD'de 

uygulamaya konulan menşe ülke etiketleme mevzuatı, tüketicilerin olası bir 

boykot eyleminde doğru ürünleri belirleyebilmesine yardımcı olmuştur 

(Braunsberger ve Buckler, 2011). 
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İnternetin yaygınlaşmasıyla boykot çağrıları daha hızlı ve kolay bir 

şekilde organize edilebilir, yayınlanabilir ve yayılabilir hale gelmiştir. Sonuç 

olarak, şirketler imajlarında önemli bir bozulma, pazarlama etkinliği kaybı ve 

pazar payında düşüş yaşayabilirler (Garrett, 1986; Zack, 1991; Jackson ve 

Schantz, 1993). Tüketici boykotları gelişmekte olan ülkelerde çocuk işçi 

çalıştırma, çevreyi kirletme, aşırı fiyatlandırma, toplu işten çıkarmalar, gıdalara 

GDO ekleme vb. gibi kabul edilemez ticari uygulamalara karşı çıkmaktadır 

(Cisse-Depardon ve N'Goala, 2009). 

 

3.1.5. POZİTİF SATIN ALMA (BUYCOTT) 

 

Tüketici boykotları için yapılan çağrılarının üç farklı etkisi 

bulunmaktadır. İlk olarak tüketiciler boykot çağrısına uyarak katılım 

gösterirler. Bunun sonucunda  boykot edilen ürünlerin satışlarında düşüşler 

meydana gelmektedir. İkinci seçenek boykotun görmezden gelinmesidir. Bu 

durumda kendisine karşı boykot çağrısında bulunulan işletmelerin satışlarında 

değişiklik meydana gelemeyecektir. Son olarak boykot çağrısına katılım 

sağlanmadığı gibi, aksine boykot edilen işletmenin ürünlerini daha fazla satın 

alabirler. Bu durum boykot edilen işletmelerin satışlarında artışa yol açacaktır 

(Ashenfelter vd., 2007). Son seçenek, pozitif satın alma olarak 

adlandırılmaktadır.  

 

Tüketiciler pozitif satın alma ile arzu ettikleri hedeflerle tutarlı 

davranışlar gösteren işletmeleri, satın alma güçlerini kullanarak desteklemekte 

ve ödüllendirmektedirler (Friedman, 1996). Bu bağlamda pozitif satın almanın 

(buycott), tüketici boykotlarının tam tersi olarak değerlendirilmesi 

mümkündür.  

 

Tüketicilere tıpkı boykotlarda olduğu gibi pozitif satın alma (buycott) 

için de çağrıda bulunulabilir. Bu çağrılar doğrudan olabileceği gibi dolaylı da 

olabilmektedir. Doğrudan çağrı, tüketicilerden bir veya daha fazla ürün veya 

hizmet satın almalarını talep eden bir kamu duyurusu şeklinde 

gerçekleşmektedir. Dolaylı bir çağrı ise, tüketicilere tavsiye edilen mevcut 

ürünleri, hizmetleri ve/veya perakende firmalarını tanımlayan yayınlanmış 

listeler aracılığı ile yapılmaktadır (Friedman, 1996). 
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3.1.6. SOSYAL ETKİ 
 

İnsanlar günlük yaşantılarında birbirlerini çok farklı şekillerde etkilerler. 

Bu etkiler insanlar için olumlu veya olumsuz olabilir ve topluca “sosyal etki” 

olarak adlandırılır (Lee ve Lee, 2014). Sosyal etki ilk olarak sosyal psikoloji 

alanında ortaya çıkmış bir kavramdır. Sosyal etki teorisi ise ilk olarak Latané 

(1981) tarafından formüle edilmiş ve ardından sosyal bilim araştırmalarında 

yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Argo vd., 2005; Harton vd., 1998). 

Sosyal etki teorisi, bir bireyin inançlarının, niteliklerinin veya davranışlarının 

çevresindeki diğer kişilerden etkilendiği durumları modellemek için teorik bir 

çerçeve olarak geliştirilmiştir (Nettle, 1999). Tüketici boykotları da kişilerin 

davranışlarının, çevrelerindeki insanlardan etkilenmesinin bir örneğidir. 

Dolayısıyla bir tüketici boykotuna katılım motivasyonlarının anlaşılması için 

sosyal etki kavramının göz ardı edilmemesi gerekmektedir.  

 

Latané (1981) sosyal etkiyi, diğer bireylerin varlığının veya eylemlerinin 

bir sonucu olarak, bir bireyin davranışları, değerleri veya psikolojik durumu 

üzerinde meydana gelen değişimler olarak tanımlamaktadır. Sosyal etki teorisi 

3 temel sosyal güç üzerine inşa edilmiştir. Latané (1981) bu üç gücü; kuvvet 

(S), yakınlık (immediacy) (I) ve sayı (number) (N) olarak ifade etmektedir. 

Sosyal etki bu faktörlerin bir fonksiyonudur ve bu üç bileşen arasındaki ilişki 

aşağıdaki gibi formüle edilmektedir;  

 

I = f (SIN) 

 

Formülde yer alan “I” etki anlamına gelmektedir (Colon, 1997). Bu 

güçler bireylerin davranışları, değerleri ve hisleri üzerinde değişimlere yol 

açmaktadır (Miao, 2008). 

 

Güç kavramı, etki kaynağının gücünü veya sosyal statüsünü ifade 

etmektedir (Sedikides ve Jackson, 1990). Güç, kaynağın ekonomik durumu, 

statüsü, mesleği, hedef üzerinde gelecekteki olası gücü tarafından 

belirlenmektedir (Latané, 1981; Colon, 1997). 
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Yakınlık, mekânsal veya zamansal yakınlık ve araya giren engellerin 

veya filtrelerin yokluğu anlamına gelmektedir (Latané ve Nida, 1980). 

Sedikides ve Jackson (1990), yakınlığın fiziksel mesafe olarak 

değerlendirilebileceği gibi, psikolojik mesafe olarak da düşünülmesi 

gerektiğini ifade etmektedir. Kaynağın daha yüksek statüdeki bireyler olması 

halinde ve çok sayıda kaynak olduğunda, sosyal etki de daha yüksek olmaktadır 

(Zhang, 2011). Kaynağın gücü arttığında, hedef kişiye yakınlık derecesi de artış 

göstermektedir (Basset ve Latané, 1976; Jackson ve Latané, 1981). 

 

Kaynağın sayısı, etki kaynağını oluşturan mevcut bireylerin sayısını 

ifade etmektedir (Latané, 1981). Sosyal etki teorisine göre, ilk kaynak hedef 

üzerinde en güçlü etkiye sahip olacak ve sonraki her kaynak bu etkiyi 

artıracaktır (Sedikides ve Jackson, 1990). Sonraki her kaynağın bir etkisi 

olmalıdır. Bununla birlikte, bilgi artık yeni olmadığı için aynı bilgiyi sağlayan 

sonraki her bir bireyin etkisi azalarak devam edecektir (Djurdjevic, 2013). 

 

Latané (1981) sosyal etki teorisini, temel yasalardan yararlanan, çok 

fazla alanı öngören ve çeşitli süreçleri kapsayan genel bir teori olarak 

tanımlamaktadır. Aynı zamanda ölçülebilir olması, gözlemlenebilir olması ve 

gerçek dünya hakkında kesin tahminlerde bulunması anlamında da spesifiktir. 

Teori, sosyal bilimlerin birçok alanının gelişimine temel sağlayabilecek bir 

yapıya sahiptir. Ancak modelin bazı zayıf yönleri de bulunmaktadır. Örneğin 

model, insanları sosyal etkinin sadece pasif alıcıları olarak görmektedir. Teori, 

sosyal etkinin altında yatan mekanizmaları açıklamaya yönelik değil (Jackson, 

1986), etkinin büyüklüğünü tahmin etmeye yöneliktir (Latané ve Nida, 1980). 
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SONUÇ 

 

Pazarlama disiplini doğuşundan itibaren sürekli olarak gelişim gösteren 

bir uygulama alanıdır. Zamanının şartlarına göre kendisini sürekli olarak 

yenilemekte ve tüketicilerin beklentilerini en uygun şekilde karşılamaya 

çalışmaktadır. Bu amaçla birçok farklı disiplinden de yararlanmaktadır. Bu 

alanların en başında psikoloji ve sosyoloji yer almaktadır. Hem bireyin 

özelliklerinin hem de toplumun genel özelliklerinin doğru biçimde analiz 

edilmesi pazarlamanın başarısında önemli bir rol oynamaktadır.  

 

Ancak her alanda olduğu gibi pazarlama uygulamalarında da olumsuz 

örnekler yer almaktadır. İşletmelerin çevreye zarar veren faaliyetleri, doğal 

kaynakların gereğinden fazla kullanımı, hem insanların hem de diğer canlıların 

refahını olumsuz etkilemektedir. Kimi durumlarda da işletmelerin kazanç elde 

etme istekleri nedeniyle görmezden gelinmektedir. Tüm bu olumsuzlukların 

çözümü de yine pazarlama disiplini içerisinde gelişmiştir. Daha fazla kazanç 

elde etme uğruna girişilen bu olumsuz eylemler, bilinçli tüketiciler tarafından 

işletmelerin bu amacına ulaşmasına engel olacakları faaliyetlerle 

dengelenmektedir.  

 

Tüketicilerin sahip oldukları en önemli silahları satın alma güçleridir. Bu 

güçlerini dilediği kaynaklardan gerçekleştirme seçeneğine sahip oldukları gibi, 

kullanmama yönünde de bir tercihte bulunabilirler. Tercihin tüketmeme 

yönünde kullanılması bir tüketim karşıtlığı olarak değerlendirilebilir. Ancak, 

tüketim karşıtlığı kavramı ile anlaşılması gereken tüketimin topyekûn olarak 

reddedilmesi olmamalıdır. Burada ifade edilen karşıtlık, tüketimin sonucunda 

oluşan yıkıcı etkilere karşı bir başkaldırı olarak düşünülmelidir.  

 

Küresel işletmeler günümüzde finansal olarak çok güçlü bir 

konumdadırlar. Bireysel olarak tüketicilerin bu gücün karşısında bir etkisi 

bulunmamaktadır. Bu durum ilk bakışta tüketicileri tamamen işletmelerin eline 

bırakmış gibi görünse de, gerçekte durum bundan daha farklıdır. Tek başına 

yeterli etkiyi oluşturma imkanı olmayan tüketiciler grup halinde hareket 

ettiklerinde tüm işletmelere isteklerini kabul ettirme gücüne sahip 

olmaktadırlar. İşletmeler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar varlıklarını devam 
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ettirebilmek için tüketicilere bağımlı durumdadırlar. Ayrıca sürekli olarak artan 

rekabet ortamı da dikkate alındığında, tüketicilerin memnun edilmeleri daha da 

önem kazanmış durumundadır. Yaşanacak en küçük bir memnuniyetsizlik bile 

müşterinin kaybedilmesi ve rakiplerine yönelmesine sebep olmaktadır.   

 

Tüketiciler giderek daha bilinçli hale gelmektedir. Etik olarak hareket 

etmek, çevreyi korumak adına sürdürülebilir faaliyetlere yönelmek, sadece 

insanların refahı için değil aynı zamanda hayvan haklarını da önemsemek 

günümüz tüketicilerinin özellikleri arasında yer almaktadır. Gelişen iletişim 

teknolojileri ve özelliklede internet kullanımının yaygınlaşması, tüketicilerin 

çok hızlı ve neredeyse maliyetsiz bir şekilde her olumsuzluktan haberdar 

olmasını sağlamaktadır. Sosyal medya aracılığı ile saatler içerisinde çok sayıda 

insanın istenilen durumdan haberdar olması sağlanabilmektedir. Tüketicilerin 

sahip oldukları bu gücün her zaman bir cezalandırma aracı olarak kullanıldığını 

düşünmek de yanlış olacaktır. Tüketicilerin duyarlı oldukları konulara hassas 

davranan işletmeler, tüketicilerin takdirini ve desteğini kazanacaktır. Bunun 

sonucunda ilgili işletmenin ürünlerinin satın alınarak işletmeye destek 

sağlanması da günümüzde karşılaşılan uygulamalar arasında yer almaktadır. 

İnternet sayesinde tüketicilerin hiç olmadıkları kadar güçlü bir konuma 

geldiklerini söylemek çok da abartılı bir iddia olmayacaktır.  

 

İnsanlar sosyal bir canlı olarak tanımlanmaktadır. Sosyal olmanın 

gerekliliği ise başka insanlarla bir arada bulunma ve iletişim kurma ihtiyacıdır. 

Topluluk halinde yaşayan insanlar alacakları kararlarda çevrelerindeki 

insanlardan etkilenmektedirler. Topluluk halinde hareket etmek hem insanların 

aidiyet ihtiyaçlarını karşılayan bir role sahiptir, hem de hedeflenen sonuçlara 

daha hızlı ve kolay biçimde ulaşılmasına sebep olacaktır.  

 

Pazarlamada aktivist ekol olarak tanımlanan ve 1960’lı yıllarda özellikle 

yoğunluk kazanan tüketici hareketleri, bireylerin kolektif hareketlerine iyi bir 

örnek teşkil etmektedir. Geçmişte ortaya çıkan bu hareketler etkilerini 

günümüzde de artırarak devam etmektedir. İşletmelerin faaliyetleri sonucunda 

meydana gelebilecek olumsuz sonuçlardan tüketicilerin kendilerini koruma 

çabaları olarak ifade edilen tüketici yandaşlığı kavramı, aktivist ekolün 

günümüzde de devam eden etkisinin bir sonucudur. Yine aynı bağlamda 
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tüketicilerin satın alma güçlerini kullanarak meydana getirdikleri başka 

faaliyetlerde bulunmaktadır. Yenilik direnci ve tüketici boykotları bu 

faaliyetlere örnek olarak gösterilebilir.  

 

Günümüzde bir işletmenin her an bir tüketici boykotuna maruz kalma 

ihtimali oldukça yüksektir. Halihazırda birçok işletme de boykotlara maruz 

kalmıştır. Bu çalışmada boykotların başarıya ulaşması için gerekenler ve 

tüketicilerin boykotlara katılım motivasyonları açıklanmaya çalışılmıştır. Aynı 

şekilde hem maddi hem de manevi olarak işletmeleri zarara uğratan boykotlara 

maruz kalmamak için işletmelerin uygulaması gereken stratejilere yer 

verilmiştir.  

 

Her ne kadar tüketici boykotları ve tüketici direnci gibi sonuçları 

işletmeler için zarar verici eylemler bulunsa da, bu durum işletmelerin sebep 

olduğu olumsuz uygulamaları hiçbir zaman tamamen ortadan kaldırmayacaktır. 

Ancak işletmeler de artık farkındadırlar ki gerçekleştirdikleri her eylemi 

izleyen ve her an harekete geçmeye hazır olan bir tüketici kitlesi hazır 

beklemektedir. Teknolojik gelişmeler işletmelere nasıl ki yeni imkanlar 

sunuyorsa, aynı imkanları bu olumsuzluklarla mücadele edebilmek için 

tüketicilere de sunmaktadır.  
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