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ÖZET 

URGANCI, FİLİZ. GERİLLA PAZARLAMA VE ETİK: NİTEL BİR ARAŞTIRMA, 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2014 

 Yüzyıllardır var olan insanlık tarihi, tüketimi de beraberinde getirmiştir. 

Kalabalıklaşan insanlık, ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. İhtiyaçlarını 

karşılamaya çalışan ve bunun yanı sıra yeni ihtiyaçları olduğunu fark eden insanlar bu 

arzı karşılamak adına arayışlara girmişlerdir. Bunun üzerine üretim faaliyetleri artmıştır. 

Toplumdaki birey sayısının artması nedeniyle talebi karşılamak için üretim kapasitesi 

arttırılmıştır. Sürekli artan nüfus, artan talepler, gelişen teknoloji ile üretimde 

sanayileşmeye yönelinilmiştir. Bu noktadan sonra gelişen işletme kültürü beraberinde 

pazarlama ve satış faaliyetlerinin öneminin anlaşılmasını sağlamıştır. 

 Bugün gelinen noktada, pazarlama faaliyetleri tamamen farklı bir boyuta 

taşınmış ve artık işletmeler pazarlamanın işletmeye neler kattığının farkına çok net bir 

şekilde varmışlardır.Bundan sonra işletmeler pazarlama adına yürüttükleri faaliyetlerde 

daha dikkatli ve daha seçici olma yoluna girmişlerdir.Bunun sonucunda da farklı farklı 

pazarlama stratejileri ortaya atılmaya başlanmıştır. 

 Gerilla pazarlama bu stratejilerden sadece bir tanesidir ve son yıllarda 

popularitesi gittikçe artmaktadır. Gerilla pazarlama, tüketiciye bakış açısı, maliyetinin 

düşük olması, etkileyici bir strateji olması, tüketicinin beğenisini kazanacak yöntemler 

izlemesi, pazarlama silahlarının fazlalığı gibi nedenlerle tercih sebebi haline 

gelmektedir. 

 Diğer bir yandan işletmelerin kar elde etmek amacıyla pazarlama faaliyetlerini 

yürüttükleri de bir gerçektir. Bu bağlamda işletmelerin kar amacı ile tüketicilerin alım 

esnasındaki fikirlerinin değişebilir ve etkilenebilir olması, iki tarafı karşı karşıya 

getirmektedir. İşletmelerin kar sağlayabilmek adına sürdürdükleri pazarlama faaliyetleri 
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kimi zaman tüketicileri alım esnasında etkilediği ve fikrini değiştirmeye sevk ettiği için 

pazarlamada etik konusu ortaya çıkmıştır. 

 Pazarlama faaliyetlerinde kullanılan araçların etik bir şekilde amaca ulaşması 

hususunda bazı soru işaretleri mevcuttur. Bu bağlamda bu tezde ele alınacak gerilla 

pazarlamanın etik olduğu düşünülen ya da olmadığı düşünülen yanları ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Bu tür bir sonuca da gidilirken hem mevcut verilerden yaralanılmıştır hem 

de birebir görüşme metodu kullanılarak farklı kişilerin görüşlerine başvurulmuştur. Bu 

görüşmeler sonucunda elde edilen verilerle keşifsel bir sonuca ulaşmak amaçlanmıştır. 

   

Anahtar Kelimeler ; gerilla, gerilla pazarlama, etik, çağdaş pazarlama 
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ABSTRACT 

URGANCI, FILIZ. GUERILLA MARKETING AND ETHICS: THE 

QUALITATIVE RESEARCH, Master’s Thesis, Ankara, 2014 

Mankind, who has been living for centuries, has brought along the consumption. 

The growth of the population caused new needs to come along. Humans, who were 

trying to fulfil these needs  realized that they had new  necessities and embarked on a 

search to fulfil these demans. In response, the production activities has increased. 

Because the number of people in the society increased, the total production capacity has 

been increased as well. It has been inclined towards industrialisation with the constant 

rise of the population, needs and the developing technology. Management culture, 

which has developed after this point, provided insight to the importance of marketing 

and selling.   

Today marketing activities has reached a totally different dimension and now 

companies realized -in no uncertain terms- the contribution of marketing to the 

management.Only after this realisation, companies tried to be more careful and picky in 

the activities which they carried out under the name of ‘ marketing’.As a result of this, 

various marketing strategies has been put forward. 

Guerilla marketing is only one of them and its popularity has been increasing 

recently. Guerilla marketing has become popular because it’s costumer oriented, it has  

low costs and it is an effective strategy. In addition it follows methods that will please 

the consumers and it has excessive marketing weapons. 

On the other hand it is a fact that companies carry out the marketing activities in 

order to make  profit. In this sense the profit motive of the companies and the alterable 

thoughts of consumers during purchase, puts these two sides against each other. Ethics 

in marketing emerged since the marketing activities, that companies carry with the 

purpose of profit, influence the consumers during purchase and change their mind. 
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There are some questions about the t ools being used in marketing activities 

becoming successful in an ethical way. In this sense we will try to present the aspects of 

guerilla marketing that are thought to be ethic and unethic in this study. While we work 

up to a this kind of conclusion we will make use of the present data and also ask 

different people’s opinion by using one to one interview technique. The aim is to reach 

to a conclusion by using the inductive  method on the data collected from these 

interviews.  

 

Key Words ; guerilla, guerilla marketing, ethic, modern marketing 
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GİRİŞ 

Sürekli değişen pazar şartları ve tüketici profili nedeniyle işletmeler zorluk 

çekmektedir. Çünkü bu durum işletmelerin hem daha yenilikçi ürün üretmeleri hem de 

meydana gelen değişikliklere daha hızlı cevap verebilmelerini gerektirmektedir. Aksi 

halde işletmelerin özellikle de kobilerin piyasada tutunabilmesi pek mümkün 

olmamaktadır. 

Yakın gelecekte tüketicilerin küreselleşmenin de etkisiyle daha fazla talep eden, 

daha az hoşgörülü, daha detaycı ve beklentisi yüksek bireylere dönüşmeleri olasıdır. 

Hızla değişen pazar şartları ve tüketici profilinde, işletmeler pazarlama 

faaliyetlerini oluştururken daha yetkin düşünmek, daha dikkatli ve esnek davranmak 

durumunda kalmaktadırlar. Bu esnekliğin maliyetle doğru orantılı olduğu bilinmektedir. 

Yani işletmeler pazarlama faaliyetlerini oluştururken farklı, yenilikçi, etkili, az 

maliyetli, esnek bir strateji belirlemelidirler. 

İşte gerilla pazarlama tam da bu nedenlerden dolayı 1984 yılında Jan Conrad 

Levinson tarafından ortaya atılmıştır. Gerilla pazarlamanın temelinde hayal gücü ve 

yaratıcılık yatmaktadır. Gerilla pazarlama değişen piyasa koşullarına ayak 

uydurabilmeyi, tüketici ihtiyaçlarına duyarlı olabilmeyi ve bu değişimlerle ilgili hızlıca 

aksiyon almayı sağlayan metotlar sunmuştur. Ayrıca yaratıcılık temelli bu yaklaşım, 

büyük pazarlama harcamalarını da kullandığı yöntemler sayesinde en aza indirmiştir. 

Gerilla pazarlamanın bu kadar iyi bir noktaya gelmesinin önemli sebepleri tüketicileri 

şaşırtmaya, onları etkilemeye ve onlara rakiplerinin sağlayamayacağı bir deneyim 

yaşatmaya çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Bu yöntem sayesinde şimdiki 

yapılanların ve rutin uygulamaların dışına çıkarak, yapılan sıra dışı uygulamalarla 

işletmeye farklı bir bakış açısı kazandırılmaktadır. 

Gerilla pazarlama, özellikle küçük işletmelerin, artan rekabet ortamında büyük 

işletmelerin mali gücünü kullanarak yaptıkları yoğun pazarlama ve reklam 

faaliyetlerinin yanında, yaratıcılık ve esneklikle, onlarla savaşabilme gücü 
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sağlamaktadır.  Küçük işletmeler esneklikleri, piyasaya yakınlıkları, dinamizmleri, 

teknolojiye kolay uyum sağlayabilmeleri, tüketiciye özgü çözümler geliştirebilmeleri 

nedeniyle pazarlarda iyi bir yer edinebilmektedirler. Fakat pazarlama faaliyetlerindeki 

eksiklikler nedeniyle büyük işletmelerle rekabet edememektedirler. İlk çıkış amacı 

kobiler olan bu pazarlama yöntemi şu an tüm işletmeler tarafından etkinliği ve 

maliyetsizliği nedeniyle kullanılmaktadır. 

Gerilla pazarlama, 62 tanesi bedava olmak üzere toplam 100 tane pazarlama 

silahını işletmelere sunmaktadır. Bu silahlar, muhtemel müşterilerin karar verme 

süreçlerinde onlara yardım etmektedir. Gerilla pazarlamacılar işlerinde uzman birer 

iletişimcidirler. Bu nedenle karşısındaki kararsız tüketiciyi dinler, anlar ve onu ikna 

ederler. Bir kişiyi ikna etmenin en etkili yolu bireylerin nasıl karar verdiklerini 

bilmekten geçmektedir. 

Gerilla pazarlama insanların beyinlerinin karar verme süreçlerinin bir parçası 

olduğunun farkında olmadıkları bölümlerine fiziksel olarak ulaşarak onların biyolojik 

anlamda nasıl etkilenebileceğini anlatmaktadır. Bu anlamda psikolojinin pazarlama 

bilimine destek olduğu söylenebilmektedir.  

Psikolojide geçen Nörolinguistik Programlama (NLP) gerilla pazarlamanın 

etkinliğini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu yöntem karşıdaki kişinin 

davranışlarını anlayıp onu ikna edebilme yetisi sunmaktadır. Bu yöntem sayesinde 

gerilla uygulayıcıları satışlarını daha kısa sürede sonlandırabilir hale gelmiştir.  

NLP teknikleri kullanılarak sonuca bağlanan satış ya da pazarlama 

faaliyetlerinde asıl etik sorun müşterinin gerçekten o ürün ya da hizmeti alıp almayacağı 

konusunda kararsız olmasıdır. Çünkü NLP teknikleri kullanılarak geliştirilen gerilla 

pazarlama silahlarının asıl amaçlarından biri, kararsız tüketiciyi farkında olmadan karar 

vermeye ikna etmektir. Bunu da, tüketicinin bilinçdışı ikna edilmesiyle sağlamaktadır 

ve bu şekilde bilinçdışı kabullenmelerde tüketicinin sahip olduğu iradeden söz 

edilemez. Bu şekilde irade dışı kabullenmeleri sağlamak için tüketicilerin anlık ve hızlı 

karar vermelerini sağlamak gerekmektedir. Bunu sağlamanın yolu da, tüketicilerin 
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beklemedikleri bir anda şaşırma, sevinme, mutlu olma gibi duygularının 

kullanılmasıdır. 

Kararsız tüketici beklemediği bir anda güzel bir sürprizle karşılaştığı vakit 

farkında bile olmadan o ürün ya da hizmeti bilinç dışı şekilde seçmiş demektir. İşte etik 

kavramı tam da burada ortaya çıkmaktadır. Pazarlama faaliyetleri ve ahlak konuları bu 

noktalarda kesişmektedir. 

Gerilla pazarlamanın ne olduğunu, çalışma yöntemlerini ve bu yöntemlerin etiğe 

uygunluğunun belirlenmesi üzerine eğilen bu çalışma altı bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde pazarlamaya ve önemine değinilmiştir. İkinci bölümde yeni çağın 

pazarlama yaklaşımı olan gerilla pazarlamanın ve yöntemlerinin ne olduğu 

açıklanılmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise NLP nin teorik açıklaması yapılarak, 

bu teknikler kullanılarak hazırlanan pazarlama faaliyetlerinin tüketici davranışları 

üzerindeki etkileri örneklerle açıklanmıştır. Dördüncü bölümde; etik, ahlak konuları ile 

pazarlama etiği ve pazarlama etiği ile ilgili tartışmalı konulara yer verilmiştir. Beşinci 

bölümde ise gerilla pazarlamanın etik olup olmadığına ya da hangi durumlarda 

pazarlama etiğine aykırı olduğuna açıklık getirmeyi hedefleyen birebir görüşme metodu 

ile hazırlanan bir çalışma mevcuttur. 
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BÖLÜM 1 

GENEL OLARAK PAZARLAMA VE PAZARLAMA 

STRATEJİLERİ 

1.1.GENEL OLARAK PAZARLAMA 

Son yıllarda pazarlama faaliyetlerinin önem kazanması ile pazarlama tanımı ile 

ilgili farklı görüşler ortaya çıkmaktadır. 

Sefa Uysal’ ın (2011) İsmet Mucuk’dan (2000: 5) aktardığına göre “İşletmeler 

açısından pazarlama ise ‘ İşletme amaçlarına ulaşmayı sağlayacak mübadeleleri 

gerçekleştirmek üzere, ihtiyaç karşılayacak malların, hizmetlerin ve fikirlerin 

geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve 

uygulama sürecidir.’”  

Philip Kotler’e (2006: 13) göre pazarlama ise “Bir hedef pazarın ihtiyaçlarını 

belli bir kar elde ederek karşılamak için değer arama, yaratma ve sunma bilimi ve 

sanatıdır.”  

Bu tanımlardan da anlaşıldığı kadarıyla pazarlama insanların ihtiyaç, istek ve 

değişen gereksinimlerini tatmin etmeye yönelmektedir ve bu durum işletme açısından 

karlı bir fırsata dönüşmektedir. Pazarlamanın amacı ise; üstün öneriler sunarak alıcının 

araştırma ve ticari işlem zamanından ve çabasından tasarruf etmesini sağlayarak ve 

toplamda daha yüksek yaşam standardı sunarak değer yaratmaktır(Uysal, 2011: 24 ). 

Pazarlamanın ilk insanla ortaya çıktığı söylenmektedir. İncil’deki ilk öykü örnek 

alınırsa Havva’nın Adem’i kandırarak yasak meyve olan elmayı yedirdiği 

görülmektedir. Ama ilk pazarlamacının Havva değil, onu Adem’i kandırmaya ikna eden 

yılan olduğu ifade edilmektedir (Kotler, 2006: 16).  
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Birinci ve ikinci dünya savaşları sonucunda nüfusun azalması, insanların mali 

yetersizlikleri, üretimin durma noktasına gelmesi gibi durumlar ortaya çıkmıştır. Savaş 

döneminde işletmeler savaş ekonomisine dayalıydı. Savaşın sonlanması ile ellerindeki 

mevcut birikimi değerlendirme şansları kalmamıştır. Bunun üzerine bu işletmeler hem 

birikimlerini kullanabilecekleri hem de mevcut teknolojiden yararlanabilecekleri farklı 

bir alan arayışına girmişlerdir. İşletmeciler tüketicileri gözlemlemeye başlayarak ne 

satabileceklerini belirlemeye çalışmaya başlamışlardır. 1910 yıllarında başlayan bu 

akım ile pazarlamanın temellerinin atıldığını söylemek mümkündür. 

1950-1960 lara kadar pazarlama, ürettiğini tüketiciye duyurmaktan ibaretti. 

Ürünün ne kadar çok kişiye tanıtılırsa, o kadar çok satılacağına ve marka haline 

geleceğine inanılırdı. Yani kitlesel pazarlamanın önemi büyüktü. Ardından hizmet 

sektörünün dönemi başladı. Tüketiciler kendilerine iyi davranan, ilgilenen işletmelere 

yönelmeye başladılar. Temel, müşteriye hizmete dönmeye başladı. Bu nedenle, 

tüketicileri dinlemek ve anlayabilmek önem kazanmıştır. Buna bağlı olarak doğrudan 

pazarlama gelişmeye başlamıştır. 

90’ların sonunda ise haberleşme, internetin de etkisiyle küreselleşmiştir. Böylece 

rekabet ortamı daha da artmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle ürünlerin ikameleri artmakta 

bu da fiyatların düşmesine neden olmaktadır. Tüketiciler “daha iyi ürün ve hizmet “ 

arayışına girişmişlerdir. Bunun yanı sıra tüketiciler, kendilerine özgü çözümler getiren 

işletmeleri tercih etmeye başlamışlardır.  

İletişim araçları da kitlesel iletişimden kişiye özel iletişimlere doğru kaymaya 

başlamıştır. Önceden popüler olan kitle iletişim araçları yerini, bire bir satışa 

bırakmıştır. Bu yöntemle tüketicilerin tek tek dinlenmesi ve kişiye özel çözümler 

geliştirilebilmesi sağlanmıştır. 
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Tablo 1. Pazarlama Anlayışının Gelişimi 

Hakim Süre 1.Aşama  

1930 

2.Aşama 

1930-1950 

3.Aşama 

1950-1970 

4.Aşama 

1970 son. 

5.Aşama 

1980+ 

 
Üretim 

Verimlilik 

Satıştan doğan 

kar 

Verimli 

Reklam 

Satıştan doğan 

kar 

Tüketici istek 

ve ihtiyaçları 

Pazarlama 

bileşenleri 

Tüketici 

tatmininden 

doğan kar 

Tüketici istek 

ve ihtiyaçları 

ve refah 

Pazarlama 

bileşenleri 

toplumsal 

sorumluluk 

Toplum 

tatmininden 

doğan kar 

Dünya tüketici 

istek ve 

ihtiyaçları ve 

dünya refahı 

Pazarlama 

bileşenleri 

toplumsal 

sorumluluk 

Toplumsal 

tatminden 

doğan kar 

Anlayış Üretim Satış Pazarlama Sosyal 

Pazarlama 

Global 

Pazarlama 

 

Kaynak: Sefa Uysal, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Yeni Bir Pazarlama Anlayışı: Gerilla 

Pazarlama, Ankara 2011, s27 

 Tüm bu gelişmelerle doğru orantılı olarak işletmelerin piyasaya ve üreticiye 

bakış açısı da değişmiştir. O dönemde hakim olan bakış açısına göre pazarlama 

anlayışını beşe ayırmak mümkündür. Bunlar; 

Üretime Yönelik Anlayış; “Ne üretirsem onu satarım” mantığı hakimdir. Bu anlayış da 

ürünün özellikleri ya da pazarlama faaliyetlerinin etkisi göz ardı edilmektedir. 

İşletmeciler için önemli olan üretmektir. 
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Ürüne Yönelik Anlayış; Bu dönemde tüketiciler fiyat-kalite performansının yüksek 

olmasına özen göstermektedirler. İşletmeler de ürünün kalitesini arttırmaya yönelik 

araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem vermektedirler. Dezavantajı, işletmelerin bu 

anlayışının süreklilik arz etmesi halinde bazı sorunlar ortaya çıkacağı kesindir çünkü 

tüketici anlayışı, artık sadece ürün kalitesinden farklı şeyler aramaya yönelmiştir. 

Satışa Yönelik Anlayış; “Ne üretirsem onu satarım yeter ki satmasını bileyim” mantığı 

hakimdir. Bu dönemde ürünün üretiminin üzerine eğilmekten ziyade, yoğun tutundurma 

faaliyetleri ile satış geliştirici uygulamalara önem verilmiştir. Ayrıca satış personeli ve 

yöneticilerinin işletmede önemi artmıştır.   

Modern Pazarlama Anlayışı; Bu anlayışa göre işletme rakiplerinden daha aktif ve etkili 

olmalıdır. Belirlenen işletme hedeflerine ulaşabilmek için seçilen pazarlarda müşteriler 

için değer yaratan faaliyetler gerçekleştirmelidir, ayrıca bu değeri devam ettirmelidir. 

İşletmeler tüketicilerin istekleri doğrultusunda ürün ya da hizmet sunmaya 

çalışmaktadırlar. 

Toplumsal Pazarlama Anlayışı; Tüketici tabanlı bir anlayıştır. Amaç müşteri tatmini ve 

uzun süreli tüketici refahını sağlamaktır. Bu anlayış sonucunda “üç kutuplu toplumsal 

pazarlama üçgeni” meydana gelmiştir(Uysal, 2011: 29 ). 

Şekil 1. Toplumsal Pazarlama Üçgeni 

Toplum 

 

 

 Firmalar  Tüketiciler 

 

Kaynak: Sefa Uysal, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Yeni Bir Pazarlama Anlayışı: Gerilla 

Pazarlama, Ankara 2011, s29 
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 Bu dönemde pazarlama aracı haline getirmeyi başarabilinen her şey pazarlama 

faaliyeti haline gelmiştir. Bu da rekabet etmeyi bilmek demektir.  

 Türkiye’de pazarlama faaliyetlerinin gelişimi bu kadar eskiye dayanmamaktadır 

fakat son yıllarda küreselleşmenin de etkisiyle gelişim zorunlu hale gelmiştir. 

 Türkiye’de emeğe dayalı iş gücü yerine verimliliğe dayalı faaliyetler 2001 de 

yaşanan krizden sonra başlamıştır. İstihdam edilen kişi başına düşen katma değer 

önemli oranda artmıştır. Bu durum sömürü artışlarını da beraberinde getirmiştir tabi ki. 

Bu dönemdeki GSMH da artış olmasının en önemli sebeplerinden biri ülkedeki toplam 

emek verimliliğinin artmasıdır. Ancak emek verimliliğine dayalı bir modelin uzun süreli 

olması mümkün değildir. Sürekli bir büyüme için daha yüksek katma değer 

yaratılmalıdır ve elde edilen bu katma değer demokratik bir şekilde topluma 

paylaştırılmalıdır (Görgülü, 2010: 20).Yani Türkiye verimli üretime giden yolda yeni 

bir adım atmıştır. Bu adımı da sağlamlaştırabilmek adına süreklilik temelli bir yaklaşım 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

 Bu aşamadan sonra sürekliliği sağlamak adına emek verimliliği yerine “toplam 

faktör verimliliği” üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Yani amaç, tüm üretim 

faktörlerini en verimli şekilde kullanmaktır. Bu da sermayenin ve girişimcinin 

verimliliğini arttırmak suretiyle sağlanabilmektedir. Sermayenin verimini arttırmak için 

iki farklı uygulama yapılabilmektedir. İlk yöntem, karlılığın sürekli şekilde maksimize 

edilmesidir, ikinci yöntem ise sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır ki bu da kaynakların 

optimizasyonuyla karlılığı sürekli halde maksimize ederek sağlanmaktadır.      

 Tüm bu oluşumlar sonucunda Türkiye de faaliyet gösteren işletmeciler nasıl 

rekabet etmeleri gerektiğini, rekabet ederken üretim faktörlerini nasıl verimli 

kullanacağını öğrenmişlerdir. Rekabet koşullarının sağlanamaması hem işletmeleri 

piyasan silebilmekte hem de uluslar arası rekabet ortamına hazırlamaktadır. Rekabet 

ortamına nasıl uyum sağlayamayacağını bilmeyen işletmeler uluslar arası pazarda 

kendilerine yer edinememektedirler.  
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1.2. GELENEKSEL PAZARLAMA STRATEJİLERİNDEN MODERN 

PAZARLAMA STRATEJİLERİNE GEÇİŞİ ZORUNLU KILAN FAKTÖRLER 

 Yeni pazarlama anlayışlarının ortaya çıkmasında tüketicilerin değişen tüketim 

anlayışları, rakiplerin artması sonucu rekabet ortamının doğması, devletin ve sosyal 

örgütlerin işletmelere olan tepkileri ve haberleşmenin globalleşmesinin etkisi 

büyüktür.Bunların yanı sıra ortaya atılan yeni modeller bir önceki modelin eksikliklerini 

de giderme amacı gütmektedir. Modern pazarlama anlayışı daha çok tüketiciye ve onun 

ihtiyaçlarına yönelmiştir. 

Geleneksel pazarlamadan modern pazarlamaya geçişi zorunlu kılan faktörler 

şunlardır (Uysal, 2011: 31 ); 

Eğitim; Tüketicilerin bilgiye kolay erişebilmeleri nedeniyle gün geçtikçe bilinç 

düzeyleri artmaktadır. Bilinç düzeyinin artmasıyla tüketicinin ürün ya da hizmete bakış 

açısı da farklılaşmıştır ve beklentileri artmıştır. Buna ek olarak tüketiciler artık sadece 

ürüne değil satış sonrası hizmetlere de dikkat eder hale gelmişlerdir. 

Teknoloji; Teknolojik gelişmeler sayesinde hem işletme pazarın kalbini daha net duyar 

hale gelmiştir hem de tüketici ürünlere ve ürün hakkındaki bilgilere daha kolay erişebilir 

hale gelmiştir. Bunun yanı sıra gelişen teknolojiden üretim, dağıtım ve kalite kontrol 

kısmında da yararlanılmaktadır. Teknolojik gelişmeler sayesinde işletmeler hızlı ve 

ayrıntılı bir şekilde pazar araştırmaları yapabilmekte, bilgiyi hızlıca işleyebilmekte ve 

bu bilgiyi pazarlanabilir kaliteli ürünler haline dönüştürerek rekabet üstünlüğü 

sağlayabilmektedirler. Tüm bunlara ek olarak teknolojik gelişmeler maliyeti ve kaliteyi 

olumlu yönde etkileyeceği için tüketicilerin tercihleri de beklentileri de değişime 

uğrayacaktır.  

Küreselleşme; Ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel, politik ve ekolojik denge 

açılardan küresel bütünleşmenin, entegrasyon ve dayanışmanın artması anlamına gelen 

küreselleşme tüm sınırları kaldırmaktadır. Yani işletmeler pazarlarını genişleterek 

ürünlerini daha fazla tüketiciye ulaştırma fırsatı bulmaktadırlar. Fakat yeni pazarlar 

arayan büyük ve çok uluslu işletmeler küreselleşme nedeniyle girdikleri pazardaki 
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küçük ya da orta büyüklükteki işletmelerle karşı karşıya gelmektedirler. Yani işletmeler 

sadece yerel rakipleriyle değil çok uluslu işletmelerle de rekabete girme durumunda 

kalmaktadırlar. Büyüyen pazarda, rekabet de global hale gelmektedir. Bu durum da 

işletmeleri klasik olmayan pazarlama strateji arayışlarına yöneltmiştir.  

1.3.MODERN PAZARLAMA STRATEJİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

 Günümüze kadar gelen pazarlama anlayışlarına önceki bölümlerde yer 

verilmişti. Üretim anlayışı ile başlayan süreç satışa, pazara yönelik anlayışlar ile devam 

etmekteydi. Son yıllarda ise modern pazarlama anlayışı gittikçe önem kazanmaktadır. 

Modern pazarlama anlayışında pazarlama hedefleri, tüketiciye bakış açısı, pazarlamanın 

amacı ve stratejileri tamamen değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikleri aşağıdaki tabloda 

net bir şekilde görmek mümkündür. 

1.4.MODERN PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN UNSURLARI 

 Modern pazarlama anlayışının başlıca unsurlarını kısaca açıklarsak; 

Tüketiciye Dönük Tutum; Tüketicinin istek ve arzularına eğilmek gerektiğini ve 

üretimden dağıtıma kadar pazarlamanın tüm adımlarında tüketiciye dönük olmayı ifade 

etmektedir. Temel olan her hangi bir ürünü üretip satmak değil, tüketicinin talep ettiği 

ürünü üretip satmaktır. Asıl amaç tüketiciyi tatmin ederek işletmenin hedeflediği kara 

ulaşmasıdır. 

Bütünleşik Pazarlama Çabaları; Bu anlayışa göre işletme bir bütündür ve işletmenin 

belirlenen hedeflerine ulaşabilmesi için işletmenin tüm organlarıyla beraber çalışması 

gerekmektedir.  

Bütünlemiş veya koordineli pazarlama çabalarının iki yönü bulunmaktadır; biri 

pazarlama bölümünün diğer bölümlerle koordinasyonu; diğeri ise bölümün kendi içinde 

alt bölümlerle arasındaki uyumudur (Muck, 1994: 12 ). 
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Müşteri Tatmini; İşletmenin asıl amacı müşteriyi tatmin etmek değildir fakat müşteri 

tatmini asıl amaca ulaşmayı sağlayan bir alt amaçtır. Yani işletmeler müşteri tatmini 

yoluyla satışlarını ve dolayısıyla da karlarını arttırabilmektedirler.  

 Müşteri tatmininin ne olduğu da bu tatmini sağlamak konusunda işletmelere fikir 

vermektedir. Sefa Uysal’ ın (2011) Ahmet Hamdi İslamoğlu’ ndan (2002: 43) 

aktardığına göre “ Müşteri tatmini müşteriye hizmet etmeyi, ona yardımcı olmayı ve 

onun sorunlarını çözmeyi de gerektiren bir kavramdır”. Başka bir tanıma göre ise bir 

tüketicinin bir mal ya da hizmetten tatmin olması; o mal ya da hizmettin fiili 

performansı ile, tüketim öncesinde o mal ya da hizmetten umduğu performans ile eşit ya 

da üstün olması demektir ki bu da toplam kalitenin kusursuz mal anlamına gelmediğini 

göstermektedir(İslamoğlu, 2002: 43 ). 

1.5.BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA YAKLAŞIMI 

 Bütünleşik pazarlama çabalarına bir önceki bölümde küçük bir giriş yapmıştık. 

Daha ayrıntılı olarak ele almak gerekirse işletmeye ya da organizasyona ait iletişimin 

tekelleşmesi şeklinde bir giriş yapabiliriz. Tıpkı bir orkestra gibi işletmenin farklı 

birimleri orkestra edilerek, bir sinerji oluşturulmalıdır. Tüm birimler oluşturulan 

pazarlama stratejisi hedefinde uyumlu bir şekilde ilerleyebilmelidir. Oluşturulan 

pazarlama planı da bütünleşik pazarlama iletişimini temel almalıdır. Bütünleşik 

pazarlama iletişimini başarısı; tüketici ile marka arasında oluşabilecek tüm iletişim 

noktalarının etkin bir şekilde kullanılmasında geçmektedir. Buna paralel olarak 

yürütülen promosyon faaliyetleri de iletişim programına uygun olmalıdır. 

 Bütünleşik pazarlama iletişiminin çıkış noktası; pazarlama ve promosyon 

faaliyetlerinin planlanırken daha geniş bir perspektiften bakma ihtiyacıdır. Geniş bir 

pencereden bakarak pazarlama faaliyetlerini oluşturan işletmelerin hem pazarlama 

karması elemanları daha uyumlu çalışabilmektedir hem de tüketiciye aktarılan reklam 

mesajlarında tutarlılık mevcuttur. Bu da tüketicide daha net bir marka algısı yaratmayı 

sağlamaktadır. Markanın tutarlılık durumu hem marka imajını olumlu yönde 

etkilemekte hem de marka bağlılığı yaratmayı kolaylaştırmaktadır. Bu şekilde 

pazarlama faaliyetlerinde de bir bütünlük oluşturulur. 
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 Bu tür iletişim faaliyetlerinde tüm iletişim unsurları uyumlu bir şekilde 

kullanılmaktadır. Malın tasarımından başlayan iletişim ağı, perakende mağazalarının 

dizaynı, fiyatlandırma, dağıtım, satış sonrası hizmetler şeklinde devam 

etmektedir(Muck, 1994: 12).Örneğin Zara mağazalarının tüm dünyada aynı vitrinleri 

paylaşması ya da mağaza içi dizaynının hatta ve hatta mağaza içinde hakim olan 

kokunun bile özenle seçilmiş olduğu bir gerçektir.  

 Bütünleşik pazarlama iletişiminin stratejik olarak kullanılmasıyla bir yandan 

çalışanların kurumun amaçlarını tanı olarak anlamaları, diğer yandan da dışsal olarak 

kurumun kamuoyuna en iyi şekilde sunulması sağlanmış olacaktır (Uysal, 2011: 45). 

 Kitlesel pazarlamanın gitgide etkisini yitirmesi, tüketicilerin bilinç düzeyinin ve 

rekabet ortamının artması bütünleşik pazarlama iletişiminin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Klasik pazarlama iletişim stratejilerini kitlesel medya üzerinden yürütmesine 

karşın, bütünleşik pazarlama iletişimi müşteri odaklı stratejiler seçmektedir. Ayrıca 

temel iletişim araçlarının birleşmesi, tüketiciler ve perakendecilerdeki karmaşıklığın 

artması, geleneksel yöntemlerin maliyetlerini artması, global medyanın etkisinin 

azalması gibi nedenler de bu iletişim faaliyetlerine yönelmenin sebepleridir. 

Bu yöntemlerle doğrudan tüketici davranışlarını etkilemeyi amaçlamaktadır. 

Tüketiciye farklı kaynaklardan birbirleriyle uyumlu mesajlar gönderilmesi ile tüketici 

kararı olumlu yönde etkilenebilmektedir. Integrated Marketing Communication (IMC)  

denilen bu kavram bütünleşik pazarlama iletişim olarak tanımlanmaktadır. Temelinde 

tüketiciyi satın almaya doğru, davranışsal olarak harekete geçirerek, müşteri sadakati 

sağlamaktır (Uysal, 2011: 49). 

 Bütünleşik pazarlama iletişimi yürüten işletmelerin asıl amacı tüketici istek ve 

ihtiyaçlarını iyi bir şeklide analiz edip, yorumlayıp ona uygun davranmaları gerektiğini 

ortaya koymaktır. Pazarlama iletişim unsurlarının dinamiğini iyi çözümlemiş işletmeler, 

hem kar etmenin hem de markalarının algılanışındaki gelişimin birbirlerine paralel 

olduklarının farkındadırlar. Bu süreç, marka bağlılığı yaratma konusunda yönetime güç 

kazandırırken,  aynı zamanda tüketicilerin de bir ürün ya da hizmet ile ilgili bilgileri 

birçok değişik kaynaktan elde etmesini sağlamaktadır. 



13 
 

 Bütünleşik pazarlama iletişiminin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

Bütünleşik iletişim araçları pazarlama karması ile bütünleşmekte ve 

planlanabilmektedir. Teknoloji tam anlamı ile kullanılmaktadır. Tüketici ve müşterilere 

odaklanmaktadır. Tek tek insanların satın alma davranışlarının baz alındığı bir 

yapılanmadır. Farkındalık seviyeleri değil, doğrudan satın alma davranışlarını 

etkilemektedir. Pazarlama ve iletişim konusundaki bütün çalışmalar ölçülebilir haldedir. 

İnteraktif bir iletişim süreci oluşturmaktadır. Veri tabanı bazında planlama ve uygulama 

yapılmaktadır. İçeriden dışarıya değil dışarıdan içeriye doğru planlama yapılmaktadır. 

Üretim bazlı değil müşteri bazlı planlama yapılmaktadır (Uysal, 2011: 53). 

 Sefa Uysal’ ın (2011) İzzet Bozkurt’ tan (2004: 26-27) aktardığına göre 

bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımının gelişmesini etkileyen değişkenler şunlardır ; 

Pazardaki güç dengelerinin değişimi: Önceden üreticinin elinde olan güç şu an 

tüketicinin ve perakendecinin elindedir. Pazarın nabzını kolaylıkla tutabilen perakende 

noktaları, tüketici beklentilerini analiz ederek kendi markalarını yaratma yoluna 

gitmişlerdir. Bu da üreticilere rakip oldukları anlamına gelmektedir. Örneğin Migros 

markasıyla satılan gıda ürünleri 

Yoğun olarak yaşanan rekabet olgusu: Teknolojini hızlı gelişimi ile mevcut ürünler hızlı 

bir şekilde kopyalanabilmektedir. Üretim gizliliği bilgisayar ve internet teknolojisiyle 

neredeyse ortadan kalkmıştır. Bu da rakiplerin ürünleri kolayca üretebilmeleri 

anlamına gelmektedir. Ürünün ikamesinin artması rekabet ortamı doğurmaktadır. 

Tüketici eğilimlerindeki değişim: İkame ürünlerin varlığı tüketici açısından alternatif 

anlamını taşımaktadır. Tüketiciler, bu konuda seçim yapacakları zaman, güvenilirlik, 

toplumsal sorumluluk, çevre ve insan bilinci gibi konulara, işletmelerin bakış açısını 

dikkate almaktadırlar. Ayrıca eğitim ve ekonomik yapının değişmesi, pazarlama 

iletişimi mesajlarının kişiye ulaşmasını güçleştirmektedir. Tüm bunlara ek olarak 

gelişen bilgi çağıyla birlikte tüketiciler, ürün ile ilgili bilgileri tarafsız kurum ya da 

kişiler tarafından alabilmektedirler. İşletmelerin, pazarlama faaliyetleri sonucu marka 

bilinci yaratmış olduğu müşteriler dışında kalan değişken gruplar üzerinde 

yoğunlaşması gerektiği bir gerçektir. 
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Globalleşme ve ekonomik alandaki değişim: Toplumlar ve ekonomiler birbirleriyle 

yakınlaşarak etkileşimde bulunmaktadırlar. Bu durum uluslar arası pazarda rekabetin 

oluşmasına neden olmaktadır. Yani uluslar arası çalışan işletmelerin rekabet ortamından 

nasibini alması muhtemeldir. Bu pazarlama iletişimi sayesinde işletmeler global 

düşünüp, mikro uygulamalar yapabilmektedirler. 

Teknoloji alanında gelişim ve değişim: Teknolojinin gelişmesi yer ve zaman kavramını 

ortadan kaldırmasının yanı sıra, işletmelerin hedef kitleler ulaşabilme ve tüketicileri 

etkileyebilme gücüne de sınırlama getirmiştir. Bu zamanda hedef kitleye ulaşabilmek ve 

onlardan istenilen davranışsal tepkileri alabilmek için yine teknolojinin olanakları ile 

şekillenen tüketici bazlı iletişim planlarının yapılması ve bunun için gerekli olan her 

müşteriye ait özel bilgilerin işlendiği veri tabanlarının oluşturulabilmesi gerekmektedir. 

Geleneksel reklam ortalamalarının azalan etkisi: Kanalların eskisi kadar izlenmemesi, 

kanal sayısının fazlalığından dolayı reklam kuşaklarının atlanması, medyanın reklam 

için sunduğu fiyatın yüksek olması bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımını tercih 

sebebi haline getirmektedir. 

Reklam verenlerin değişen beklentileri: Geleneksel yöntemlerle hazırlanan reklam 

faaliyetlerinin tüketici üzerindeki etkisinin azaldığını belirtmiştik. Bu nedenle reklam 

veren işletmelerin artık geleneksel reklamlara olan güveni sarsılmıştır ve buna paralel 

olarak beklentileri değişmiştir. Bu da pazarlamacıları bu iletişim yöntemlerine 

yönlendirmiştir. 

Geleneksel reklam ortamlarının artan maliyeti: Maliyetlerin artması sebebiyle işletmeler 

artık promosyona yönelik çalışmalar yapmaya başlamışlardır. 

Veri tabanı oluşturma kolaylığı ve ucuzlayan maliyetler: Veri tabanı oluşturmak artık 

işletmeler için hem daha kolay hem de daha kısa süren faaliyetler haline gelmiştir. Veri 

tabanlı hazırlanan iletişim faaliyetlerinde, mesaj üretenler ve tüketenlerin karşılıklı 

iletişimlerini kolaylaştıran ve etkinliğini arttıran temel bir özelliktir. Veri tabanı 

uygulamaları bağımsız kuruluşlarca hazırlanmaktadır ve amacı işletmelerin müşteri 

portföylerini genişletmektir. 



15 
 

1.6. BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMANIN YARARLARI VE UYGULAMADA 

KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 

 Sefa Uysal’ ın (2011) Yavuz Odabaşı ve Mine Oyman’ ndan (2002: 71-73) 

aktardığına göre; bütünleşik pazarlamanın yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz; 

Sinerji Yaratmak: İşletmedeki bireysel çabaların karşılıklı olarak birbirlerini 

desteklemesi sonucu, bireysel çabaların sonucundan daha iyi bir sonuca ulaşabilmesidir. 

Yaratılan bu sinerji ile pazarlama performansı arttırılabilmektedir. 

Mesaj Tutarlılığı Oluşturmak: Tüketicinin zihnindeki kirlilikten kaçınmak ve aktarılmak 

istenen mesajın tüketici beyninde pekiştirilmesi amacıyla, tüm iletişim faaliyetlerinde 

kullanılan mesajların tutarlı olması anlamına gelmektedir. 

Kurumsal Bütünlük: Sağlanmak istenen kurumsal imajın tüketicilere yansıması için 

kurumsal bütünlük önemlidir. Yani işletme içerisindeki tüm çalışanların kurumun 

amaçlarını tam olarak anlaması ve dışarıya yansıtabilmesi gerekmektedir. 

 Bütünleşik pazarlama uygulamasını güçleştiren sorunlar içsel ve dışsal faktörler 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İçsel faktörler direkt kurumu ilgilendiren 

organizasyonel ya da yaklaşımlarla ilgilidir. Burada en önemli unsur değişime karşı 

oluşturulan dirençtir. Dışsal faktörler ise işletmenin birlikte çalıştığı ajansın tutumları ile 

ilgili olmaktadır. Ajans ve işletme arasındaki ilişkilerde kaynaklanan problemler 

oluşmaktadır(Bozkurt, 2007: 38). 

1.7. BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİNİN BİLEŞENLERİ 

1.7.1. Doğrudan Satış 

 Tüketiciye bilgi verme anlamı taşımaktadır. Ayrıntılı bilgi bir önceki bölümde 

mevcuttur. 
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1.7.2. Reklam 

 Reklam açık firma adı altında ücretli araçlar yoluyla yönetilen kişisel olmayan 

haberleşme biçimlerinden oluşmaktadır. Amacı ise işletmenin sunduğu mal ve 

hizmetlere karşı tüketicilerin daha olumlu davranmasını sağlamaktır. Müşterilere gerekli 

bilgileri sunmak, onların isteklerini değiştirmeye çalışmak ve belirli bir işletmenin 

mallarını tercih etme nedenlerini öngörmek suretiyle reklam amacına ulaşmaya çalışır. 

Reklam ayrıca ürünün tüketiciye duyurulması görevini de üstlenmektedir. Reklamın 

üretilen mal ya da hizmetin tercih edilmesi için tüketiciyi ikna etmesi ve ürüne olan 

talebi canlı tutması gibi avantajları da mevcuttur(Sandberg ve Stierna,2006: 5). 

 Tüketici gözüyle reklam ise, çeşitli mal ve hizmetleri tanıtan, bu mal ve hizmeti 

nereden, nasıl, ne fiyatla sağlayabileceği ve ne şekilde kullanacağı konusunda bilgi 

aldığı bir araçtır. 

1.7.3. Satış Geliştirme 

 Ürünün ya da hizmetin satın alınmasını özendirici faaliyetlerdir. Sürekli olarak 

yürütülmeyen teşhirler, gösteriler, sergiler birer satış geliştirme faaliyetidir. Amaç 

tüketicinin satın alma davranışını ele geçirmektir. Genellikle aracı firmalar tarafından 

yürütülen faaliyetlerdir ve kolaylaştırıcı ve destekleyici işlevleri mevcuttur. Reklamlar 

işletme tarafından hazırlanmakta, aracı firmalar ise kullanılan satış geliştirme 

faaliyetlerini kontrol etmektedirler. Bu faaliyetler tüketiciyi satış anında etkisi altına 

alarak, kısa sürede sonuç almayı hedeflemektedir(Alena,2012: 6).  

Satış geliştirme faaliyetleri tüketiciye yönelik ve aracılara yönelik olmak üzere 

ikiye ayrılabilir. Tüketiciye yönelik faaliyetlerde hedef kitle son tüketicidir. Örneğin 

market içinde uygulanan bantlama çalışmaları. Aracılara yönelik faaliyetler ise 

genellikle promosyonlar şeklinde aracı firmanın kar marjını arttırmaya yönelik 

faaliyetlerdir. 
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1.7.4. Kişisel Satış 

Tüketiciye malı veya hizmeti almaya, kişisel olarak ikna etme biçiminde 

tanımlanmaktadır. Yüz yüze konuşulur, kişisel iletişime dayanmaktadır. Her müşterinin 

istek ve gereksinimlerini çözmek amacıyla hedefe yoğunlaşılabilir. Esnek bir işleyişe 

sahiptir. Alıcının tepkilerini gözlemleyerek gerekli düzeltmeleri zamanında 

gerçekleştirebilme imkanı sunmaktadır ki bu da müşteri memnuniyetini arttırmaktadır. 

Kurulan olumlu ilişkiler, satışın başarısını arttırır. Satış etkisi daha yüksektir ve 

etkinliğini ölçmek diğer tutundurma faaliyetlerine göre daha kolaydır(Muck, 1994: 199-

200). 

 Kişisel satışın tüketiciyi zorlayıcı etkisinde söz edilebilir. Ayrıca satışın da 

kişiye bağlı olması bir dezavantaj yaratmaktadır.  

1.7.5.Tanıtım Satış 

Firma veya kurumun planlanmış bir amacını gerçekleştirmek amacıyla 

tüketiciye enformasyon, bildirme, yayma, açıklama, haber verme adı altında yapılan 

propagandadır. Propagandanın yumuşatılmış adı ve reklamın görünmeyen şeklidir 

(Uysal, 2011: 67). 

1.8.MODERN PAZARLAMA ÇEŞİTLERİ 

 Aşağıda bulunan pazarlama çeşitleri literatüre giren ya da yeni yeni doğmaya 

başlayan pazarlama bakış açılarını içermektedir.  

1.8.1.Ağızdan Ağıza Pazarlama 

 Word of Mouth Marketing yani WOMM olarak bilinmektedir. Bu pazarlama 

anlayışının temelinde tüketicilerin kendi aralarında geçen sözel fakat biçimsel olmayan 

bir iletişim ağı mevcuttur. Yani tüketicinin kullandığı ürün ya da hizmet ile ilgili 

çevresindekilerle fikirlerini paylaşması anlamına gelmektedir. Tüketiciler potansiyel 
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müşterilere deneyimlerini ve hissiyatlarını aktarmaktadırlar. Bu yöntemin insanların 

düşünceleri üzerinde ciddi bir etkisi vardır. Çünkü kişisel iletişim yoluyla insanlara 

deneyimlerin aktarılması, ürün satın alınmasında belirleyici olmaktadır. Türkiye’de ki 

en çarpıcı örneği “Babam ve Oğlum” isimli sinema filmidir. 

 Bu pazarlama yönteminin asıl amacı ürün ya da hizmeti kullananların 

memnuniyetlerini ağızdan ağza ileterek bir memnuniyet bilgi zinciri yaratmaktır. Bu 

yolla bilgi zinciri hızla yayılacak, rekabet üstünlüğü sağlanacak, satışlar arttırılacaktır ve 

dolayısıyla marka değeriniz artacaktır. Buna karşılık negatif iletişim ise pozitif 

iletişimden çok daha hızı yayılmaktadır. Mutlu tüketiciler fikirlerini 5-6 kişiye 

aktarırken, mutsuz tüketiciler memnuniyetsizliklerini 8-12 kişiye aktarmaktadırlar. Yani 

işletmelerin asıl isteği tüketicilerin, diğer tüketicilere kendi istedikleri yönde bir 

tavsiyede bulunması ve tavsiyede bulunan kişi sayısının geometrik olarak artmasıdır 

(Görgülü, 2010: 68 ). Bu nedenle de kimi işletmeler “fısıltı ajanları” oluşturmaktadırlar. 

 Asıl avantajı ise genellikle yüksek esnekliğin ve karşılıklı ilişkinin olduğu 

sürekli geri bildirimlerde görülmektedir (Görgülü, 2010: 68). 

 Ağızdan ağza pazarlamanın gelişmesinde iki ana unsur bulunmaktadır. İlki 

internetin yarattığı medya devrimi, ikincisi ise kitlesel pazarlama araçlarının 

parçalanmış yapıları nedeniyle maliyetlerinin giderek yükselmesidir(Görgülü, 2010: 

68). 

Ağızdan ağıza pazarlamanın online ve offline olmak üzere iki türü mevcuttur. 

Online söylenti ve tavsiyelerin internet üzerinden yayılmasıdır. Offline ise yüz yüze 

yayılması anlamına gelmektedir. 

Ağızdan ağıza pazarlama iki farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Birisi söylenti 

olarak yayılma (Buzz-fısıltı/uğultu), diğeri ise tüketicilerin markanın avukatlığını 

üstlenmesidir (Adocacy) ve markayı başkalarına karşı savunur hale gelmektedir. 
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1.8.2. Buzz Pazarlama 

 Buzz pazarlama, söylenti ile ortaya çıkan ağızdan ağza pazarlamanın bir alt 

dalıdır. Fakat son yıllarda başlı başına bir pazarlama faaliyeti haline gelmiştir. Dedikodu 

ya da fısıltı pazarlaması olarak da bilinmektedir ve en etkili pazarlama olarak 

değerlendirilmektedir. 

 Bu yöntemin çıkış noktası şirketlerin artık yalnızca bireylere değil, müşteri 

şebekelerine satış yapma düşüncesini geliştirmeleri ve bu konuda etki yaratacak 

yöntemleri keşfederek uygulamalarıdır1. 

1.8.3. Destinasyon Pazarlaması 

Ülkelerin turistik kaynaklarını pazarlamaya yönelik, risklerini azaltmak 

amacıyla benzer ürün ve hizmet sunan rakiplerden farklılıklarını ortaya koyabilecekleri 

stratejiler geliştirerek markalaşmanın pazarlama stratejisi aracı olarak kullanılmasıdır. 

Markaya konu olan değerler; yerleşim yerinin çevresindeki doğal, tarihi, mimari, dini, 

kültürel amaçlı ziyaret edilebilecek yerlerdir. Destinasyon yönetiminin belirlediği hedef 

kitleleri etkileyecek mesajları, sadece tutundurma karması metotlarıyla değil, tüm 

pazarlama karması elemanlarının da içinde bulunduğu ve yaratılan iletişim etkisiyle 

birlikte ele alınmasıdır. 

1.8.4. Değer Temelli Pazarlama 

 Bu pazarlama faaliyetlerinde asıl hedef sürekli şekilde değer yaratmaktır. 

Tüketici için sağlanan faydalar değer olarak ifade edilmektedir. Artan rekabet ortamında 

dayanabilmenin yolu ise rakiplere oranla daha fazla değer üretmekten geçmektedir. 

                                                

1 http://www.slideshare.net/suleymanbayindir/92-blm-pazarlama-ilkeleri-modern-pazarlama-yntemleri 

Erişim; 21.08.2014 
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Bunun yanı sıra işletmelerin değerlerinin de arttırılmasına yöneliktir. Prestij, imaj ve 

marka değerinin artmasıyla işletmenin değeri de artacaktır.    

İşletmenin stratejik hedeflerine ulaşması için değere odaklanmak, değeri 

yönetmek ve değeri ölçmek gerekmektedir. Bunun için de süreçlerin her aşamasını 

ayrıntılı olarak analiz etmek, oluşan maliyetleri doğru aktivitelerle ilişkilendirmek, 

gelişmeleri doğru ölçmek, raporlamak ve paylaşmak ve stratejiyi herkesin işi, işinin 

doğal bir parçası haline getirmek her kurumun önceliği olmalıdır.2 

Değer temelli yönetimden elde edilen temel faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz; 

kuruma kattığı şeffaflık ortamı, global ve serbest pazarlara adaptasyon kolaylığı, 

kaynakların doğru dağıtımı, planlama ve bütçeleme sürecini daha verimli hale getirmek 
3. 

1.8.5. Doğrudan Pazarlama 

 Herhangi bir iletişim aracının kullanılmadığı pazarlama şeklidir. Pazarlama 

faaliyetleri insan vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Temel amaç satış elemanları 

vasıtasıyla, katalogla, posta yoluyla, televizyondan satışla, e-posta ya da sms ile 

ürünlerin tüketiciye direkt olarak sunulmasıdır.  

 Bu pazarlama faaliyetinde özelikle satış temsilcileri ile yürütülen süreçler daha 

etkili olmaktadır. Çünkü tüketiciler bire bir iletişim kurabildikleri, istedikleri soruyu 

sorabildikleri ve buna sağlıklı cevaplar alabildikleri anda satın almaya daha da fazla 

ikna olmaktadırlar. Fakat bu şekilde yürütülen pazarda her şey aracı kişilerin 

performansına bağlı kalmaktadır bu da negatif bir etkidir. 

 

 

                                                
2 ,3 http://www2.aku.edu.tr/~erkanakar/ ,Erişim;  18.10.2014 
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1.8.6. Deneyimsel Pazarlama 

 Aslında doğrudan pazarlamanın bir alt koludur. Bir ürün ya da hizmetin 

kullanıcı tarafında, kontrollü bir ortamda, 5 duyuya hitap edecek şekilde sunulmasıdır. 

Bu yolla ürünün müşterinin gözündeki değeri artmaktadır. 

 Dünyayla ilgili tüm kavrayışımız 5 duyu organımız aracılığıyla 

gerçekleşmektedir. Duyularımız bizi, değerlerimiz, duygularımız ve heyecanlarımızı 

depoladığımız belleğimizle birleştirmektedir. Aynı şekilde tüketiciler ile marka 

arasındaki sihirli deneyimsel bağ yine 5 duyu organımız aracılığıyla kurulmaktadır. 

Markaların duyuları harekete geçirmenin fark yarattığını keşfetmesiyle bu pazarlama 

anlayışı gün geçtikçe değer kazanmaktadır. Aşağıda yer alan grafikte duyularımızın 

karar almadaki rolünü rahatlıkla görmekteyiz 3. 

 Örneğin; mısır gevreğinin tazelik hissini çıtırtısı vermesi sebebiyle Kellog’s un 

yıllarca bu çıtırtı üzerinde çalışması ya da MediaMarkt in ürünleri tüketiciyle 

buluşturarak onların deneyim yaşamasına fırsat tanıması. 

1.8.7. E – Pazarlama 

İnternet, tutundurma ve dağıtım ağı olarak kullanılmaktadır. Ürünler internet 

üzerinden tanıtılmakta, sunulmakta ve kişiye özel mesajlar oluşturularak daha etkili 

sonuçlar alınmaya çalışılmaktadır. Yani internet kar yaratmak amacıyla 

kullanılmaktadır. 

İnternet üzerinden yapılan pazarlama çalışmalarının klasik pazarlama 

çalışmalarına göre işletmeler açısından avantajları şunlardır; pazarlama bütçesinden 

tasarruf, zaman tasarrufu, rekabet avantajı, erişim avantajı. 

                                                
3 http://www.slideshare.net/suleymanbayindir/92-blm-pazarlama-ilkeleri-modern-pazarlama-yntemleri 

,Erişim ;21.08.2014 
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İnternet üzerinden pazarlamanın müşteriler açısından avantajları şunlardır; 

kontrol edilebilir satın alma süreci, zaman ve mekân avantajı 4. 

1.8.8. Gerilla Pazarlama 

 Bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak anlatılacaktır. 

1.8.9. İlişkisel Pazarlama 

 Eski müşterileri elde tutmanın yeni müşteri kazanma çalışmalarından daha ucuz 

ve karlı olduğu görüşüne dayanmaktadır. Temel amaç; organizasyon için karlı olan 

sadık bir müşteri tabanı oluşturmaktır. Bu sayede müşteriden uzun süreli bir kazanç elde 

edilebilmektedir.  Bu düşünce sonucunda müşteri ilişkileri yönetimi kavramı 

doğmuştur. Müşteri ilişkileri yönetimi tüketiciler ile işletme arasında olumlu ilişkiler 

geliştirmeyi sağlamaktadır. 

1.8.10. İzinli Pazarlama 

 İlk olarak 1999 yılında Seth Godin tarafından pazarlama literatürüne eklenmiştir. 

Bombardıman pazarlamasının tam tersidir. Tüketicilerin anket, üyelik bilgileri yoluyla 

kendi izinleri doğrultusunda vermiş oldukları kişisel bilgilerinin kullanılarak, ilgi 

alanları ve ihtiyaçlarına yönelik yapılan pazarlama çalışmalarının tümünü 

kapsamaktadır 5. 

Ürünlerin tanıtım faaliyetleri nedeniyle tüketiciler üzerinde ciddi bir bilgi 

bombardımanı mevcuttur. Bunca reklam arasında kurumun hedef kitlesi tarafından fark 

edilmek zorlaşmıştır. Yeni bakış açısı ile bireye özel pazarlama ile farkındalığın 
                                                
4https://www.baskent.edu.tr%2F~tkorkmaz%2F532%2F2.%2520hafta.yeni%2520kavramlar.ppt&ei=XR

F-VIXfKpPeaIedgYAB&usg=AFQjCNHGchWGSIi2VUdlsBBFTugmM2PyXA&sig2=v0-

eKZI76VNQUYiZdHCBUg&bvm=bv.80642063,d.bGQ, Erişim;  21.08.2014 

5 http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zinli_pazarlama, Erişim;  19.09.2014 
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sağlanmasına dayanır. Bu amaçla geliştirilmiş bilgisayar programları sayesinde 

tüketiciler kategorize edilerek, kategoriye uygun ürün ya da hizmet tüketiciye mail ya 

da sms yoluyla ulaştırılmaktadır.  

1.8.11. Makro Pazarlama 

 Pazarlama faaliyetlerinin ülke ya da toplum düzeyinde ele alınmasıdır. 

Ekonomik olayların dünyada ve ülkedeki gelişmelerin, yeni teknolojilerin, ürünlerin, 

dağıtım yöntemlerinin ortaya çıkması halinde; bunların fiyat düzeylerini, dağıtım 

sistemlerini nasıl etkilediğinin ve etkileyeceğinin incelemektedir(Uysal, 2011: 42). 

Ekonominin ürünlerinin üreticilerden tüketicilere arzının ve talebinin etkin bir 

şekilde uyumunu sağlayan ve toplumun amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlayacak 

biçimde akışını yöneten sosyal bir süreçtir. Odak noktası tüm sistemin nasıl işleyeceği 

ve toplumu nasıl etkileyeceği üzerinde toplanmıştır (Uysal, 2011: 42). 

1.8.12. Mikro Pazarlama 

Belirli bir örgüt, işletme ya da birimin pazarlama faaliyetlerini ele almaktadır. 

İşletmenin ürünlerine talep yaratmak, bu talebe hizmet etmek ve talebi tutmak gibi 

faaliyetlerle uğraşmaktadır (Uysal, 2011: 42). 

Müşterinin gereksinimlerini saptayarak ve gereksinimi karşılayan ürünlerin 

üreticiden müşteriye doğru akışını yöneterek bir örgütün amaçlarını gerçekleştirmesine 

yönelik etkinliklerin yerine getirilmesidir(Uysal, 2011: 42). 

1.8.13. Mobil Pazarlama 

Mobil pazarlama birkaç on yıl öncesine kadar sadece cep telefonlarına gelen 

mesajlar üzerinden yapılan pazarlama gibi düşünülebilirdi. Ancak teknolojik çağın 

gelişmesi sonucu cep telefonlarından internet erişiminin sağlanması ile bu pazarlama 
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stratejisi boyut değiştirmiştir. İnternet destekli mobil telefonlar sayesinde özellikle 

mobil uygulamaların artış göstermesiyle mobil satışlarda ciddi bir artış görülmektedir.  

 Pazarlamacıların %43 ünün bu platformu kullanmaya başlaması ya da ABD de 

akıllı telefon sayısının 72.5 milyonu bulması ileri dönemlerde bu pazarlama 

faaliyetlerine daha önem verileceğinin bir göstergesidir 6 

1.8.14. Niş Pazarlama 

 Niş pazar; bir pazarın içinde belirli bir konuya odaklanmış daha dar bir 

pazardır(http://tr.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%9F_pazar 18.08.2014). Niş pazarlama ise 

aynı niteliklerdeki mal veya hizmetlere gereksinim duyan küçük bir tüketici kitlesinin 

isteklerini daha iyi karşılamak amacıyla geliştirilen pazarlama faaliyetleridir. 

 İşletmelerin bu pazarı seçmesinin en büyük nedeni büyük işletmelerin bu dar 

pazarı yeterli bulmamaları sebebiyle, bu pazar dilimini boş kalmış olmasıdır. Ayrıca 

rekabetten kaçınmak isteyen işletmeler de bu pazarları tercih etmektedirler. Örneğin 

dağcılık malzemeleri satan bir işletme kendine niş bir pazar bulmuştur diyebiliriz. 

1.8.15. Nöro Pazarlama 

Beynin haritasını çıkararak, tüketici talebi ve tercihlerinin daha doğru 

belirlenmesini içeren bir süreçtir. Tüketicilerin pazar davranışını anlamak amacıyla nöro 

bilimde kullanılan tekniklerin tüketicilere uygulanmasıdır. 

İnsanlarının düşüncelerinin beyinde meydana getirdiği değişimleri izlemek için 

oluşturulmuş bir deneyin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların satın alma 

kararlarını vermeleri ve satın alma sürecini sonlandırmaya kadar olan süreç esnasında, 

tüketicinin beyninde gerçekleşen kimyasal değişimler sonucunda bazı ip uçlarına 

                                                
6 http://www.slideshare.net/suleymanbayindir/92-blm-pazarlama-ilkeleri-modern-pazarlama-yntemleri 

,Erişim; 21.08.2014 
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varılmıştır. Bu sonuçlar değerlendirilerek tüketicilerin karar alma süreçlerini etkileyen 

etmenler ortaya konulmuştur. Beyinde aynı kimyasal etkiyi yaratmaya çalışmak 

suretiyle pazarlama faaliyetlerine yön verilmiştir. 

 Almanya’daki “Life&Brain” şirketi 2004 yılından bu yana insan beyninde satın 

alma güdüsünü oluşturan tepkileri izlemektedir, bunun için nörologlarla 

çalışmaktadırlar. Nörologlar araştırmalarında bir tarama cihazı yani tomograf 

kullanmaktadır. Bu cihaz satın alma kararı oluşurken beyinde meydana gelen kan 

akışındaki değişiklikleri tespit etmektedir 7. 

1.8.16. Postmodern Pazarlama 

Modernizme karşı doğmuş bir akımdır ve her şeyin zamana ve mekana bağlı 

olarak farklı olabileceğini ifade etmektedir. Bu mantığın pazarlamada yer bulmuş 

halidir. Temel özellikleri standardı değil esnekliği, kitleselliği değil bireyciliği, 

düzensizliğin içindeki düzeni ve hayal gücünü içermektedir. Amacı tüketicilerde klasik 

duygulardan daha fazlasını oluşturarak etkileşimli ve katılımlı bir pazarlama uygulaması 

yapmaktır. 

1.8.17.Retro Pazarlama 

 Unutulmuş markaların canlandırılması ve yeniden revaç bulması amacıyla 

geliştirilen pazarlama çabalarıdır. Bu kapsamda geçmiş deneyimlerini yeniden yaşamak 

isteyen orta yaşlı ve yaşlı kesim ile geçmişle bağ kurmak isteyen post modern bireyler 

hedeflenmektedir. Bu yöntemin kullanılmasının en temel sebebi insanların duygularına 

kolayca dokunabiliyor olmaktır. İnsanlara özlemlerini satmak da denebilmektedir. 

                                                
7 http://www.pazarlamamakaleleri.com/noro-marketing-karar-veren-ben-miyim-mi/#more-853 ,Erişim; 

15.07.2014 
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Tüketicilerin bu ürünleri alma amacı ise ürünün işlevselliği değil tamamen hatıralarını 

alma çabalarıdır. Örneğin Coca-Cola’nın eski cam şişelerini piyasaya tekrar sunması 8. 

1.8.18.Sinsi Pazarlama 

Sinsi pazarlama kavramı, aslında pusu kurarak bekleme ve zamanı gelince 

rekabette üstünlük sağlamak amacıyla baskın yapma anlamına gelmektedir.  

Farklı bir kaynakta ise bir markanın sportif, sosyal ve hatta politik bir olayda kitleleri 

ilgilendiren bir organizasyonda, resmi sponsorluğun söz konusu olduğu durumlarda, 

rakip başka bir markanın, bir bedel ödemeden ve yasaları da ihlal etmeden, bir uyanıklık 

yaparak kendi ismini de olayla ilgili hale getirmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Örneğin 

1992 Olimpiyatlarında Reebok resmi sponsor iken ABD Basketbol Takımı’nın basın 

toplantısına Nike ‘ın sponsorluk yapması9 

1.8.19.Tacizkar Pazarlama 

Reklam kirliliği günden güne artmaktadır. Televizyon reklamları, gazete dergi 

ilanları, bilgisayardan gelen mailler, toplu taşıma araçlarındaki reklamlar vb. 

sayılamayacak kadar çok reklam mesajı ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu şekilde izin 

alınmadan yapılan pazarlama faaliyetlerine tacizkar pazarlama denilmektedir10. 

                                                
8https://www.baskent.edu.tr%2F~tkorkmaz%2F532%2F2.%2520hafta.yeni%2520kavramlar.ppt&ei=XR

F-VIXfKpPeaIedgYAB&usg=AFQjCNHGchWGSIi2VUdlsBBFTugmM2PyXA&sig2=v0-

eKZI76VNQUYiZdHCBUg&bvm=bv.80642063,d.bGQ ,Erişim; 21.08.2014 

9 (http://www.pazarlamaturkiye.com/sinsi-pazarlama-nedir/  ,Erişim; 21.09.2014 

10 (http://www.slideshare.net/suleymanbayindir/92-blm-pazarlama-ilkeleri-modern-pazarlama-yntemleri 

,Erişim; 18.09.2014 
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Tüketicilerin bu kadar yoğun bilgi ve reklam bombardımanına tutulmalarının 

sonucunda geleneksel pazarlama faaliyetlerine tepi vermeyen reklama duyarsız bir 

tüketici kitlesinin oluştuğu da bir gerçektir.   

1.8.20.Tuzak Pazarlama 

Pazarlamada “tuzak etkisi” ya da “asimetrik başatlık etkisi”, sunulan seçenekler 

arasında orantısız baskınlığa yol açan üçüncü bir seçeneğin bulunduğu durumlarda 

müşterinin uğradığı belirli bir davranış değişikliğinin adıdır. 

Tuzak etkisi şöyle işlemektedir; şayet bir seçenek başka bir seçeneğe nazaran 

bütün yönleriyle daha düşük düzeydeyse, bu seçeneğe, “orantısız olarak domine edilmiş 

seçenek” denilmektedir. Fakat diğer bir alternatife nazaran bazı bakımlardan üstün, bazı 

bakımlardan düşük olabilir. Orantısız hakim olunan bir seçenek mevcut iken, 

tüketicilerin büyük bir yüzdesi, asimetrik üstünlük taşıyan başka bir alternatifin 

bulunmadığı durumlara kıyasla bu seçeneği daha büyük bir oranda seçebilmektedirler. 

Asimetrik olarak üstün bulunan seçenek, hakim seçeneğin seçim şansını arttırmak için 

bir tuzak olarak kullanılabilmektedir. Örneğin; Uzaktaki beş yıldızlı restoranta mı yoksa 

yakındaki üç yıldızlı restoranta mı gidersiniz? Kalite ile kolaylık arasında bir ödünleşme 

gerektiğinden soruya hemen cevap verilememektedir. Üçüncü bir alternatif olarak beş 

yıldızlıdan daha uzak bir dört yıldızlı restoran seçeneği sunulursa herkes tercihini beş 

yıldızlıdan yana kullanmaktadır11. 

1.8.21.Tele Pazarlama 

İşletmelerin tüketici ile bire bir iletişim kurmak amacıyla telefon ve çağrı 

merkezlerini kullanmasıdır. Bu yolla işletmeler hem mevcut müşterilerine satış 

yapabilmekte, hem yeni müşteriler kazanabilmekte, hem de tüketicilerin şikayet ya da 

isteklerini ilk ağızdan dinleyip cevap verebilmektedirler.   

                                                
11 http://www.slideshare.net/suleymanbayindir/91-blm-pazarlama-ilkeleri-modern-pazarlama ,Erişim; 

18.09.2014 
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1.8.22. Turbo Pazarlama 

Mal ve hizmetleri yalnız ucuz, farklı ve daha kaliteli değil özellikle zamana karşı 

çok daha fazla duyarlı tüketicilerin tatmini için, daha hızlı üretip, daha hızlı pazarlama 

ve teslim etmeye dayalı bir süreçtir12 

1.8.23. Veri Tabanı Pazarlaması 

 Temelinde mevcut müşterilerin ya da hedef müşterilerin geçmişleri ile ilgili 

verileri, satın alma alışkanlıklarını, statüleri ile ilgili değişiklikleri araştırarak, elde 

edilen verileri depolamasını sağlayarak, bu verileri müşteri ile ilişkilerini geliştirmek 

üzere ve kişiye özel pazarlama stratejileri geliştirmek yatmaktadır.    

 Veri tabanı oluşturulurken şu hususlara dikkat edilmelidir; hangi bilgilerin 

toplanılacağına karar verilmesi, bilginin elde edilme yöntemi, bilgilerin nasıl muhafaza 

edileceği ve güncelleştirme yapılacağı, bilginin etkin kullanımının nasıl dağlanacağı. 

1.8.24. Viral Pazarlama 

Ağızdan ağza pazarlamanın alt uzantısıdır. Haberin ya da dedikodunun virüs gibi 

yayıldığının gözlemlenmesi üzerine pazarlama da kullanılmaya başlanmıştır. İnternet 

üzerinden, e-postalarla ve forumlarla gerçekleştirilen fikir yayma yöntemidir. Viral 

pazarlama, maliyetlerin düşük ancak etkini yüksek olduğu bir pazarlama yöntemidir. Bu 

pazarlama yönteminde işletmenin adı geçmemektedir. En önemli nokta yayılan şeyin 

ürün değil bir fikir olduğudur. İnternet üzerinden istenilen etkiyi oluşturacak bir fikir 

dolaşıma sunularak birbirini etkileyen binlerce müşterinin karşılıklı etkileşimi 

sağlanmaya çalışılmaktadır. 

                                                
12,13https://www.baskent.edu.tr%2F~tkorkmaz%2F532%2F2.%2520hafta.yeni%2520kavramlar.ppt&ei=

XRF-VIXfKpPeaIedgYAB&usg=AFQjCNHGchWGSIi2VUdlsBBFTugmM2PyXA&sig2=v0-

eKZI76VNQUYiZdHCBUg&bvm=bv.80642063,d.bGQ ,Erişim; 21.08.2014 
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 Mesajın kaynağı güvenilir ise etkisi daha fazladır. Olumlu bir fikrin tüketicilerin 

kendi rızası ile dağıtmaları mesajı alan kişilerin daha olumlu tepkiler geliştirmesini 

sağlamaktadır. 

1.8.25. Yeşil Pazarlama 

 Tüketicilerin çevre konularına ilişkin duyarlılıklarının artmasıyla ve çevre 

problemlerinin tüm dünya milletlerini etkilemesiyle satın alma kararlarında çevreyi de 

bir ölçüt olarak kullanmaya başlamışlardır. Yeşil pazarlama, ürünün üretim 

aşamasından atık hale geldiği aşamaya kadar gerçekleşen her bir aşamanın çevre dostu 

olmasını öncelik haline getirmiştir. Bu tarz işletmeler kendi kar dengeleri ile çevre dostu 

maliyetli uygulamaların dengesini aynı anda kurmayı başarmışlardır. Öncelikleri 

çevreye duyarlı ve çevreyle uyumlu ürünler geliştirmek ve bu tarz ürünlere tüketicileri 

maliyetleri yüksek olması nedeniyle fiyatlarının pahalı olmasına karşın teşvik etmektir. 

Yani işletme kendi sürdürülebilirliği, sosyal sorumluluk ve çevre koruma ilkelerini aynı 

potada eritebilmeyi amaç edinmiştir. 

Yeşil yönetim anlayışının amaçları; işletmeleri ekonomik olarak güçlendirmek 

ve onların eko etkinliğini arttırarak rekabeti geliştirmek, doğal kaynakların daha etkin 

kullanımını sağlamak ve emisyon hacmini azaltmak, çevre korumanın ve daha temiz 

üretimin gerçekleşmesini sağlayacak teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunmak, çevre 

koruma ilkelerinin tüm işletmelerce farkına varılmasını sağlamak, yerel otorite ve 

işletmeler arasında bağlantıları kuvvetlendirmektir(Uysal, 2011: 38). 
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BÖLÜM 2 

YENİ BİR PAZARLAMA ANLAYIŞI; GERİLLA PAZARLAMA 

2.1. GERİLLA PAZARLAMA 

 Bütünleşik pazarlama yaklaşımı ile hareket eden işletmelerin attıkları her adımda 

müşteri odaklı olduklarını bir önceki bölümde belirtmiştik. Üretimin en başından en son 

adım pazarlama faaliyetlerine kadar, her kısımda da müşteri odaklıdırlar. Hatta 

işletmenin isim seçimi, yerleşimi, misyonu, ulaşım dahi öngörülerek oluşturulmaktadır 

stratejiler. İşletme tüm stratejilerini müşteri memnuniyeti üzerine kurmaktadır. İkinci 

aşama ise işletmenin tüm birimlerini belirlenen pazarlama stratejileri doğrultusunda 

senkronize etmektir. İşletmenin tüm departmanlarında bu stratejileri uygulanabilir 

kılmak, işletmenin tutarlılığı, markanın tüketiciye tutarlı gelebilmesi ile imajının iyi 

algılanabilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi açısından önemlidir. İşletmenin müşteri 

tabanlı ortak bir payda da buluşup, koordinasyon içerisinde çalışması bütünleşik 

pazarlama anlayışının temelidir. 

İşletmeler belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirirken mümkün olduğunca 

düşük harcamalar yaparak maksimum faydayı elde etmeyi istemektedirler. Aynı 

zamanda kalabalıklaşan reklam faaliyetleri içerisinden de sıyrılabilmeleri gerekmektedir 

ki bu da pazarlama faaliyetlerinde esneklik gerektirmektedir. Klasik olmayan, düşük 

maliyetli, farklı ve buna bağlı olarak yaratıcı ve esnek faaliyetlerin gerekliliği bu 

anlamda aranır olmuştur. Hedef kitlenin karşısına beklemediği anlarda çıkan, rakibin 

kolaylıkla taklit edemeyeceği gerilla pazarlama, yaratıcı bütünleşik pazarlama iletişimi 

stratejisiyle, şaşırtıcı taktikler geliştirerek müşteriyi etkilemektedir.     

  Bütünleşik pazarlama faaliyetlerini benimseyen ve iletişim stratejisi olarak 

gerilla pazarlamayı seçen işletmeler müşteri beyninde kolaylıkla yer edinebilmekte ve 

müşteri zihnindeki algıları rakiplere oranla algılanmak istedikleri konumu uygun 

iletişim elemanlarıyla daha kolay yakalayabilmektedirler. Ayrıca bu anlayış, sadece 
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piyasaya ilk giren işletmeler için değil yeniden konumlandırma yapmaya çalışan 

işletmeler için de idealdir. Çünkü işletmeler bu yöntem ile müşterilerin beyninde 

mevcut konumlarını tamamen istedikleri farklı bir konuma kolaylıkla 

taşıyabilmektedirler. Bu yöntemle tüketicilerin markaya bakış açısı, marka 

algısı,tüketici tutumları hem en baştan yaratılabilir hem de silinip tekrar 

yapılandırılabilir. 

Sefa Uysal’ ın (2011) Canan Ay ve Aylin Ünal’ dan (2002: 75-85) aktardığına 

göre “Gerilla pazarlama; fiyat indirim stratejileri, ürün farklılaştırma stratejileri, servis 

stratejilerinde farklılaşmalar, dağıtım stratejilerinde farklılaşmalar, tüketiciyle direkt 

temas kurmada yenilik/etkinlik stratejileri, ilgi çekici, şaşırtıcı, farklılaştırıcı, yoğun 

reklam kampanyaları, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurmada yenilik stratejileri gibi 

değişik taktikler kullanmaktadır. ” 

 Gerilla pazarlama işletmelere esnek, dikkat çekici ve düşük maliyetli 

pazarlamanın kapılarını açmaktadır. Bunun da işletmelere rekabet üstünlüğü kattığı bir 

gerçektir. Özellikle küçük işletmeler için gerilla pazarlama tercih sebebidir. Burada 

yapılması gereken gerilla pazarlama ve bütünleşik pazarlama stratejisi ile harmanlanmış 

işletme stratejisinin aynı potada eritilebilmesidir. 

 Sefa Uysal’ ın (2011) Gülnil Aydın’dan (2009) aktardığına göre “Bütünleşik 

pazarlama iletişimi stratejileri kapsamında yapılabilecek gerilla saldırı uygulamaları; 

fiyat farklılaştırmaları, yoğun tanıtım faaliyetleri, ürün çeşitlerini arttırma, yeni ürünler 

sunmak, maliyet düşürmek, satış sonrası hizmetlere ağırlık vermek şeklinde ortaya 

çıkabilecektir. Bir başkası da ağızdan ağza pazarlama olmaktadır ki bu alanda çok fazla 

başvurulmaktadır.” Çünkü verilen mesajın yayılma hızı ile pazarlamaya ayrılan bütçe 

ters orantılıdır. Ne kadar hızlı ve doğru bir şekilde mesaj yayılırsa, etkinliği de o derece 

artmaktadır. 

Gerilla pazarlama ismi itibariyle de amacına uymaktadır. “Guerilla” kelimesinin 

kökeni İspanyolcadan gelmektedir ve ilk kez 19. yüzyılda İspanyolların Fransız 

Napolyon’a karşı yıllar sürdürdüğü direnişte kullanılmıştır.”Guerilla” nın zayıfların 

silahı olduğu söylenmektedir ve “çete harbi”,”çete mücadelesi” anlamına gelmektedir. 
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Taktiksel olarak da gerilla, düşmana “asker” olarak görülmeden düşmanı püskürtmek, 

ortadan kaldırmak anlamına gelmektedir. Ayrıca gerilla taktiği “Özgürlük Savaşçısı” 

olarak bilinen “Ernesto Che Guevara” tarafından Avrupa’ya tanıtılmıştır. Gerilla 

taktikleri akılcıdır ve dezavantajı avantaja çevirebilir. Düşmanı moralmen çökertmeyi 

hedeflemektedir ve onlara bir dakika bile rahat vermeden düşmanı her an savaş 

olurcasına hazır tutmayı hedeflemektedir(Alena,2012: 9). Düşman bir dahaki saldırının 

ne zaman ve nereden geleceğini asla tahmin edememektedir. 

 “Gerilla Taktiği”nin kullanımı ilk olarak 1960’lı yılların ortalarında Amerika’da 

“Pazarlama ve Reklam” alanında görülmüştür. Bu yıllarda meydana gelen Vietnam 

istilası ve oradaki halkın gerilla taktiğini başarıyla kullanması, pazarlama sektörünü 

etkilemiştir. Şirketler kendi gelirlerini agresif politikalarla arttırma yoluna girişmiştir 1. 

 Gerilla pazarlamanın amacı kendi mallarına, hizmetlerine, tekliflerine olan ilgiyi 

en yükseğe çıkarırken bu uğraş için harcanılan kaynakları, masrafları en aza indirmektir. 

Gerilla Pazarlama tıpkı bir gerilla savaşçısı gibi dikkati başka bir tarafa çekmeye çalışır. 

Bunu yaparken de uyguladıkları politikalar “değişik, şaşırtıcı, orijinal ve eğlendirici”’dir 
2 

 Gerilla pazarlama ilk başlarda sadece küçük firmaların büyük firmalarla daha iyi 

mücadele edebilmesi için kullanılmıştır. Jay Conrad Levinson bu yaklaşımı bir 

“yıpratma” saldırısı olarak tanımlamaktadır. Fakat yöntemin maliyetini düşük olması ve 

etkinliğinin yüksek olması sebebiyle büyük çaplı işletmeler tarafından da tercih edilir 

olmuştur.  

 Gerilla pazarlamada; fiyat indirim stratejileri, piyasalara daha az kaliteli ama 

daha ucuz mal sunma veya daha kaliteli daha pahalı mal sunma stratejileri, ürün 

farklılaştırma stratejileri, servis stratejilerinde farklılaşmalar ( eve teslim vb ), 

tüketiciyle direkt temas kurma, dağıtımda yenilik/etkinlik stratejileri, ilgi çekici, 

şaşırtıcı, karşılaştırıcı yoğun reklam kampanyaları, üründe yenilik stratejileri, pazarlarda 

hedef şaşırtma (malı geçici bir süre tamamen piyasadan çekme veya mal piyasaya 

yığma) gibi değişik taktikler kullanılabilmektedir(Uysal, 2011: 72). 

                                                
1 http://yenimakale.com/gerilla-pazarlama-marketing.html#ixzz1xwTuNAy7  ,Erişim; 17.07.2014 
2 http://yenimakale.com/gerilla-pazarlama-marketing.html#ixzz1xwTuNAy7  ,Erişim; 17.07.2014 
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 Gerilla pazarlama başka bir deyişle yaratıcı alt yapının, tüm gerilla pazarlama 

eylem ve etkinlikleriyle, bütünleşik pazarlama iletişim stratejisine uygun bir yapıda bir 

araya getirmektir(Levinson ve Lautenslager,2006: 56).  

2.2. GERİLLA PAZARLAMA VE GELENEKSEL PAZARLAMA ARASINDAKİ 

FARKLAR 

Gerilla pazarlamayı geleneksel pazarlamadan ayıran özellikleri şu şekilde 

sıralayabilir; 

Geleneksel pazarlamada parasız hiç bir şey olmayacağına inanmaktadır. Gerilla 

pazarlama ise hayal gücünüz ve enerjiniz varsa yeterli zamanda her şeyi yapabilirsiniz 

mantığıyla yaklaşmaktadır. Bu nedenle geleneksel pazarlama faaliyetlerini sadece 

büyük işletmeler kullanabilirken, gerilla pazarlama faaliyetlerini küçük işletmeler de 

rahatlıkla kullanabilmektedir.  

Geleneksel pazarlama da başarılı olmak satış miktarları ile ölçülürken, gerilla 

pazarlamasında kar ile ölçülmektedir. 

Geleneksel pazarlama tecrübelere, tahminlere, yargılara dayanarak oluşturulmaktadır. 

Gerilla pazarlama ise iyi tahmin ve değerlendirmeleri insan davranış ve psikolojisiyle 

bağdaştırarak yargılarını oluşturmaktadır. 

Geleneksel pazarlama, pazarlama faaliyetlerinde genellikle çeşitlendirme ve Pazar 

bölümlemesi üzerinde çalışmaktadır. Gerilla pazarlama ise en iyi olabileceği alanı seçip, 

o alanda yoğunlaşarak pazarlama faaliyetlerini yürütür.  

Geleneksel pazarlama, yeni müşteriler bularak doğrusal büyümeye teşvik ederken, 

gerilla pazarlama eski müşterilerle daha fazla ilişki kurarak, daha fazla alışveriş yaparak 

ve onların vasıtasıyla yeni müşteriler bularak geometrik olarak büyüme üzerinde 

odaklaşmaktadır. 
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Geleneksel pazarlama, rakiplerine üstünlük sağlayacak yöntemler üzerinde 

çalışmaktadır. Ancak gerilla pazarlama rakipleri ile iş birliği yaparak ortak bir değer 

yaratmaya çalışmaktadırlar.  

Geleneksel pazarlamada reklam çalışmaları tek bir iletişim silahı kullanırken, gerilla 

pazarlama bunu reddetmektedir ve ne kadar çok silah kombinasyonu varsa o kadar etkili 

olacağını düşünmektedir. 

Geleneksel pazarlamada teknolojinin kullanımına pahalı, karmaşık ve sınırlı gözüyle 

bakılırken, gerilla pazarlamasında teknoloji kullanımına daha olay, ucuz ve işletmeye 

daha çok güç kazandırabilecek bir faktör gözüyle bakılmaktadır (Ay ve Ünsal, 2002: 8-

9). 

Geleneksel pazarlama insanların aklını karıştırarak mistik bir hava yaratırken, gerilla  

açık seçik gerçekleri anlatmaktadır. 

Geleneksel pazarlama birden fazla işe aynı anda girerken, gerilla pazarlama önce işini 

yönet, işine odaklan ve ondan sonra başka işe giriş demektedir. 

Geleneksel pazarlama önemli olan satıştır, gerilla pazarlama için ise önemli olan 

müşteridir. 

Geleneksel pazarlama insanlara; “hizmetimin veya malımın faydalarını satın al!” 

demektedir. Oysa gerilla insanların problemlerini bulmak ve çözmek üzerine 

odaklanmıştır. 

Geleneksel pazarlama “ne satabilirim” derken, gerilla “müşteriye ne verebilirim” diye 

sormaktadır 

Geleneksel pazarlama bilinç dışını hedeflemektedir ve küçük detaylara önem 

vermemektedirler. Gerilla pazarlama ise bilinç üstünü hedef almaktadır ve detaylara 

önem vermektedir.  
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Geleneksel pazarlama yalnızca pazarlama tanıtımı ile satış yapabileceğine inanmaktadır. 

Oysa gerilla pazarlama satıştan önce rıza almaya önem vermektedir. Önemli olan 

insanlara çok fazla pazarlama malzemesi göndermek değil, bu malzemeleri göndermek 

için insanların rızasını almaktır. Satışa değil rızaya odaklanmak önemlidir. Bu durumda 

sizin malınızı almak isteyenler ihtiyaçları olduğunda ellerini kaldırıp sizi 

çağırmaktadırlar3. 

2.3. GERİLLA PAZARLAMA SÜRECİ 

 İşletmeyi başarıya götüren en önemli unsur pazarlama planının hazır olmasıdır. 

Pazarlama planının hazır olması da rekabet ortamında işletmenin konumunun 

belirlenmesinde rol oynamaktadır. Pazarlama planlarının hazır olmasının yanı sıra bu 

planlara da sadık kalınması başarıyı getirmektedir. Aksi takdirde planlanan pazarlama 

faaliyetlerini kısa periyotlar içerisinde değiştirmek tüketiciye verilmek istenen marka 

imajının pekiştirilememesin neden olmaktadır.  

Pazarlama planları yapılırken, işletme amaç ve misyonu, işletmenin güçlü-zayıf 

yönleri, pazara hakim trendler, pazarın mevcut durumu, işletmenin bu pazarın neresinde 

olmak istediği gibi konular tekrar tekrar gözden geçirilerek, işletme ve pazarlama 

faaliyetlerinin uyumu sağlanmalıdır. 

Gerilla pazarlamasını uygulayabilmek için izlenmesi gereken süreci beş ana 

aşamada açıklayabiliriz; 

Geniş bir bilgi tabanı oluşturmak: isletmeler sürecin bu aşamasında öncelikle kendi iç 

ve dış çevresiyle ilgili olabildiğince detaylı ve doğru bilgilere dayanan bir veri tabanı 

oluşturmalıdırlar. Bu veri tabanı çalışanlar, müşteriler, pazarın durumu ve rakipler 

hakkında ayrıntılı bilgiler içermelidir ve pazarlama çabalarının şekillendirilmesinde yol 

gösterici nitelikte olmalıdır. 

Swot (strengths, weaknesses, opportunities, threats) analizi yapmak: İşletme, kendisinin 

ve faaliyet gösterdiği pazarın olası tehdit ve fırsatlarını göz önüne alarak bir swot analizi 
                                                
3 http://yenimakale.com/gerilla-pazarlama marketing.html#ixzz1xwTuNAy7 ,Erişim;  17.07.2014 
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yapmalıdır. Bu analiz esnasında isletmenin rakiplerinden farklı olarak sahip olduğu 

üstünlükler belirlenmeli ve pazarlama stratejileri oluşturulurken isletmenin sahip olduğu 

rekabet üstünlükleri olabildiğince göz önünde tutulmaya çalışılmalıdır. Bu veriler 

doğrultusunda gerilla pazarlamasının uygulayıcıları olan gerillalar, isletme dışındaki 

fırsatlar ile isletmenin sahip olduğu üstünlükler arasında stratejik bir uyum sağlamak 

için gerekli olan bilgileri toplamaya çalışmaktadırlar. 

Swot analizi sonucu elde edilen verilerle uygun pazarlama silahının seçimi: İsletme 

kendisiyle ilgili olarak sahip olduğu üstün yönünü belirledikten sonra bu üstünlüğüne 

uygun bir pazarlama silahı seçmelidir. Bu uygun silah seçilirken isletmenin ürün veya 

hizmetlerinin rakiplerinkinden farkı ve o isletmenin en güçlü yanı kullanılmak suretiyle, 

isletmenin daha fazla kar yapmasını sağlayacak hedefler üzerinde yoğunlaşılmalıdır. 

Ayrıca bu aşamada isletme içinde iyi bir eşgüdüm ve güçlü bir pazarlama karması 

oluşturmak için çalışanlara da danışılarak onların konuyla ilgili fikirleri alınması 

gerekmektedir. 

Pazarlama takviminin hazırlanması: Öncelikle pazar odaklı bir gerilla pazarlama 

takvimi oluşturulmalıdır ve bu takvime olabildiğince sadık kalınmalıdır. Bu takvim 

hazırlanırken bütün pazarlama silahlarını aynı anda kullanmaya özen göstermeli ve 

rakiplerden gelebilecek karsı saldırılara karsı her an hazırlıklı olmak gerekmektedir. 

Karsı ataklara geçmek: Gerilla pazarlama takvimi uygulanırken rakiplerden gelecek 

tepkilere verilecek cevaplarla ilgilidir. Bu aşamada yapılan atakların sonuçları sürekli 

gözden geçirilmeli, böylece rakiplere karsı verilmesi gereken tepkilerin geciktirilmeden 

hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Sürecin iyi bir şekilde isleyebilmesi ve başarılı 

olabilmesi için sürekli çevreden gelen tepkiler doğrultusunda yeni gerilla planları ve 

yeni ataklar geliştirilmesi gerekmektedir. Rakiplerden gelecek hamleler sıkı takibe 

alınmalıdır ve olası bir durumda hızlıca aksiyon alınabilmelidir. (Nardallı, 2009: 3). 

2.4. GERİLLA PAZARLAMA SİLAHLARI 

 Gerilla pazarlamacıların kullandığı silahlar 100 adettir ve bunu 62 si ücretsiz 

faaliyetlerdir. Gerillalar bu silahların kendi amaçları için uygun olanlarını seçmekte ve 
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birkaç silahı bir arada kullanarak işletme ve pazarlama amaçlarına ulaşmaya 

çalışmaktadırlar. 100 etkili gerilla silahını söyle sıralayabiliriz; 

1.Pazarlama planı 

2. Pazarlama takvimi 

3. Niş belirleme, konumlandırma 

4. Şirketin adı 

5. Şirketin kimliği 

6. Logo 

7. Fikir, konsept 

8. Sarf malzeme 

9. Kartvizit 

10. İçerideki tabelalar 

11. Dışarıdaki tabelalar 

12. İş saatleri 

13. İş günleri 

14. Vitrinler 

15. Esneklik 

16. Kulaktan kulağa yayılma 

17. Toplumsal katılım 

18. Barter 

19. Klüp ve sosyal dernek üyelikleri 

20. Taksitlendirme seçenekleri 

21. Sosyal içerikli pazarlama 

22. Telefondaki tavır 

23. Ücretsiz danışma hattı 

24. Ücretsiz görüşme, danışma 

25. Ücretsiz seminerler 

26. Ücretsiz sunumlar 

27. Ücretsiz ürün örnekleri 

28. Müşteriye karşı tutumlar 

29. İşbirliklerine dayalı pazarlama 
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30. Telefon beklemesinde reklam 

31. Başarı öyküleri 

32. Çalışanların giyimi, görünümü 

33. Hizmet 

34. Takip 

35. Siz ve çalışanlarınız 

36. Hediyeler ve özellikli reklamlar 

37. Kataloglar 

38. Telefon rehberi ilanları 

39. Bir yayında köşe yazıları 

40. Bir yayında makale yayınlatmak 

41. Bir yerlerde konuşma yapmak 

42. Haber bültenleri 

43. Tüm izleyici kitleniz 

44. Avantaj listesi 

45. Bilgisayar 

46. Seçim 

47. Müşteriyle ilişki zamanı 

48. “Hoş geldiniz” ve “güle güle” deme biçimi 

49. Halkla ilişkiler 

50. Medyadaki ilişkiler 

51. Açık, düzgün ve düzenli olmak 

52. Referans programları 

53. Bire bir paylaşım 

54. Garanti 

55. Telefonla pazarlama 

56. Hediye çekleri 

57. Broşürler 

58. Elektronik broşürler 

59. İşyerinizin konumu 

60. Reklam 

61. Satış eğitimleri 
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62. Örgütlenme 

63. Kalite 

64. Tekrarlama ve abartma 

65. Yazı tahtaları 

66. Büyüme, yükselme fırsatları 

67. Yarışmalar çekilişler 

68. Online pazarlama 

69. Seri ilanlar 

70. Gazete ilanları 

71. Dergi ilanları 

72. Radyo reklamları 

73. TV reklamları 

74. Bilgilendirici reklamlar 

75. Reklam filmleri 

76. Doğrudan postalama mailleri 

77. Doğrudan postalama kartları 

78. Kartpostallar 

79. Posterler 

80. İstendiğinde faks 

81. Özel etkinlikler 

82. Ekranlar 

83. Görsel işitsel malzemeler 

84. Boş zaman 

85. Muhtemel müşteri mailleri 

86. Araştırma çalışmaları 

87. Rekabet avantajları 

88. Pazarlama içgörüsü, sezgisi 

89. Hız 

90. Referanslar 

91. Ün, nam 

92. Hırs ve istek 

93. İtibar 
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94. Kendiniz ve rakipleriniz hakkında istihbarat 

95. Birlikte çalışılma kolaylığı 

96. Marka bilinirliği 

97. Gerilla olmayı seçmek 

98. Müşteri mail listesi 

99. Rekabet gücü 

100. Memnun müşteriler  (Levinson ve Hanley, 2005:150-152) 

Bu yüz silaha sonradan eklenen 25 silah daha vardır. Bunlar; 

1. Bilinçdışına odaklanmak 

2. Uygunluk 

3. Temsil Sistemleri 

4. Dil Modelleri 

5. Riskleri tersine çevirmek 

6. Başlıklar 

7. Hız derecesi 

8. Altın Oran 

9. Not 

10. Canlı sohbet 

11. Avatarlar 

12. Mükemmelliği modellemek 

13. Pozitif sonuç tutumu 

14. Farklı para birimlerini kabul etmek 

15. İş otomasyon yazılımı 

16. Taksi reklamları 

17. Müşteri düşünceleri komiteleri 

18. Sanal ofis 

19. Yükseltme ve eklemeler 

20. Çapalar ve tetikleyiciler 

21. Aşılama 

22. SMS mesajları 

23. İnternet sitesi içerik yöntemi 
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24. Egosuz internet sitesi 

25. Yüzde yüz izinli pazarlama listesi (Levinson ve Hanley, 2005:153-170) 

2.5. GERİLLA PAZARLAMASINDA KULLANILAN İLETİŞİM ARAÇLARI 

 Gerilla pazarlama iletişim faaliyetlerini yürüten işletmeler, reklam kalabalığı 

arasından sıyrılabilmek, artan pazarlama maliyetlerini en aza indirebilmek, sıkıcı 

reklamların yerine daha yaratıcı reklamlar yapmak ve niş pazarları hedef alabilmek 

adına uygulamalar yapmaktadırlar. Bunun içinde şu araçları kullanmaktadırlar;      

2.5.1. Gerilla Reklamcılık 

 Gerilla reklamcılık yaratıcılık üzerine kuruludur. Tüketicilerin dikkatini hiç 

beklemedikleri bir anda, sokak köşelerinde, metro çıkışlarında ya da kamuya açık 

alanlarda çekebilmek adına yaratıcı reklam uygulamaları yapılmaktadır. Bu şekilde 

tüketici zihnindeki konumlandırma kolayca yapılabilmekte ve etkisi de kalıcı 

olmaktadır. 

 Sefa Uysal’ ın (2011)  J.Conrad Levinson’ dan (1994: 16) aktardığına göre 

“Reklamcılık faaliyetlerinde ilk yapılacak şey reklamın amacını ortaya koymaktır. 

İkinci olarak da amacını gerçekleştirmenin ortaya çıkaracağı temel yararı iyice 

vurgulamaktır. Ayrıca reklamın direkt olarak hedef alacağı kitlenin iyi belirlenmesi, bu 

kitlenin özelliklerine göre net olarak ne yapılacağının iyi vurgulanması, reklamın 

getirilerinin belirlenmesi ve bütçesinin ortaya konulması gerekmektedir.” 

Sefa Uysal’ ın (2011)  J.Conrad Levinson’ dan (1994) aktardığına göre “gerilla 

reklamcılık için şu ilkeler şarttır: 

Gerilla reklam sadece küçük işletmeler adına kullanılmalıdır. 

İnsan psikolojisine dayandırılmalıdır 

Para yerine yatırım, zaman, enerji ve hayal gücü üzerine kurulmalıdır 
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İşletmenizin gelişimi satış üzerinden değil kar üzerinden oluşturulmalıdır 

Satıcının odaklanması gereken diğer bir olgu da her ay kaç yeni ilişki kurulduğu 

olmalıdır 

Sürekli yeni müşteri kovalamak yerine zaten var olan müşterilerin işlem ve sorunlarına 

daha çok önem verilmelidir 

Diğer şirketlerle yarışmak yerine iş birliği yapılmalıdır 

İşletmeyi yükseltmek adına daime bugün mevcut olan teknoloji kullanılmalıdır.” 

Yine Levinson  gerilla stratejisini uygulayan isletmelerin reklam faaliyetleri ile 

ilgili olarak su hususların üzerinde önemle durmuştur; 

Bu tür reklamların olabildiğince spesifik olmak suretiyle inandırıcı ve doğrudan isletme 

karına etki eder nitelikte olmalıdır. 

Özellikle tanıklı bir reklam yapılacaksa bu tanık gerçek bir müşteri olmalı ve bu 

reklamda gerçek olaylar ve gerçek isimler kullanılmalıdır. 

Daha önceden belirlenmiş olan gerçek nitelikteki amaçlar olabildiğince özgün bir 

şekilde reklam aracılığıyla hedef kitleye iletilmelidir(Nardallı, 2009: 3). 

 Reklamcılıkta yukarıda belirtilen noktalara dikkat edilmesi ile tüketicinin marka 

algısı ve ürün konumlandırması daha doğru ve kolay şekilde sağlanmaktadır bu da 

işletme karının arttırmaktadır.  

 Uygulanan reklam kampanyalarında reklam planına uyulmalıdır ancak aynı 

zamanda esnek de olunmalıdır. Reklam faaliyetlerinde esneklik sağlamaktan kasıt 

reklam planını değiştirmek değildir. Reklam planına ve işletme pazarlama stratejisine 

sadık kalmak kaydıyla değişiklik reklam içeriğinde yapılmalıdır.  
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 İşletmelerin reklam faaliyetlerini yürütürken özellikle de uzun dönemli reklam 

kampanyalarında esnekliğe özen göstermeleri gerekmektedir. Reklam faaliyetlerinin, 

reklam hikayelerinin, konseptlerinin hatta reklam yüzünün, ürünün ileride de 

çıkabilecek tüm versiyonlarına uyum sağlayabilmesi gerekmektedir. Turkcell in “özgür 

kız” reklamları ya da Marlbora’nın yakışıklı ve karizmatik kovboyu tutarlılığı ve 

sürekliliği açısından iyi örneklerdir. 

 Gerilla pazarlama faaliyetlerinin tamamında olduğu gibi reklam ayağında da 

etkisini görebilmek adına süre geçmesi beklenmektedir. Reklam faaliyetleri kalifiye 

müşteri adaylarının zihinlerinde isletmenin ürün ve hizmetlerine yönelik bir istek 

yarattıktan sonra onu satış ve zamana dayalı teklifler ile süslemektedir. Hızlı sıçrayışı 

temel alan bir pazarlama anlayışı, çoğu zaman ilgisizlikle 

sonuçlanabilmektedir(Nardallı, 2009: 6). 

2.5.2. Gerilla Kişisel Satış 

 Satış temsilcilerinin işletmenin yüzü olarak mevcut ya da potansiyel müşteriler 

ile yaptığı yüz yüze görüşmelerle yürütülen pazarlama çalışmalarıdır. Temsilciler 

tüketicilerin satın alma kararlarını kendi işletmesinin yönünde çevirmeye 

çalışmaktadırlar. 

 Satış temsilcileri fikirleri kendi işletmelerine kaydırabilmek adına toplantılar 

düzenlerler, bilgi verici sunumlar hazırlarlar, etkinliği ve akılda kalıcılığı arttırmak için 

tüketicilere hediyeler sunarlar. Tüm bunlar tüketici ile olan ilişkileri güçlendirmek 

içindir. 

 İşletmelerin tüketici kararlarını etkileyebilecek ve tüketicilerle uzun soluklu 

ilişkiler kurabilecek gerillalara ihtiyaçları vardır. Bir gerillanın nasıl olması gerektiği 

konusundaki görüşlere bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak yer verilecektir. 
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2.5.3. Gerilla Halkla İlişkiler 

 Halkla ilişkiler , “Özel ya da tüzel kişilerin ilişkide bulunduğu kimselerin 

anlayış, sempati ve desteğini elde etmek için sürekli olarak yaptığı faaliyetler” dir. 

Halkla ilişkilerin, herhangi bir faaliyet hakkında kapsamlı bilgi sağlamak, kurum ve 

kuruluş içinde olumlu beşeri ilişki sağlamak ve verimli bir iletişim sistemi kurmaktan 

oluşan baslıca üç temel amacı vardır. Bu amaçlar aynı zamanda gerilla pazarlama 

sürecinin de temel amaçlarını oluşturmaktadır(Nardallı, 2009: 7). 

Bütünleşik pazarlama faaliyeti yürüten işletmeler tüketici merkezli faaliyetler 

yürüttükleri için halkla ilişkilere daha fazla önem vermektedirler. Ürünün sadece 

satışında değil satış sonrası hizmetlerde dahi bir strateji belirlenmelidir. İşletmelerin 

gerilla halkla ilişkiler iletişim taktiğiyle, tüketicilere değer verdiklerini daha etkili bir 

şekilde gösterebilme şansları vardır. Müşteri memnuniyetini, inanılır ve güvenilir marka 

yaratmayı, tüketiciler ile etkili iletişim kurabilmeyi esas alan bir süreçtir. 

Sefa Uysal’ ın (2011)  Michael  Levine’ den (2004: 39) aktardığına göre 

“Levinson’un halkla ilişkiler gerillalarına on emri ise şudur; 

İzleyicini iyi tanı 

Ürününü iyi tanı 

Spam gönderme 

Hızlı ol 

Fazla para harcama 

Yalan söyleme 

İlgili taraflara elektronik posta gönder 

Sık sık siteni güncelle 
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Linkler oluştur 

Basın-yayın organlarının web sitelerini incele”. 

 İşletmelerin halkla ilişkiler faaliyetlerine son dönemde daha da büyük özen 

gösterilmektedir. Özellikle sponsorlukların kullanılması son dönemde çok populerdir. 

RedBull’un gece saatlerinde tüketicilerin yoğun olduğu bölgelere gidip ürün dağıtması 

konuya verilebilecek iyi bir örnektir. 

 İşletmelerin içinde bulundukları toplumun ortak sorunlarını çözmek üzere 

gösterdikleri çabalar, işletmenin sürdürmekte olduğu halkla ilişkiler faaliyetlerinin 

önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Sefa Uysal’ ın (2011)  Sinan Nardallı’ dan (2009: 

114) aktardığına göre “24 Aralık  2004’te Güney Asya’da yaşanan deprem ve tsunami 

felaketi sonucunda Turkcell firmasının o bölgede bulunan abonelerini araması, 

durumları hakkında bilgi alıp bu bilgileri hükümet yetkilileriyle paylaşması, abonelerini 

Türkiye’den onları almak için gönderilen uçak hakkında bilgilendirilmesi, iletişim 

konusunda bir problem yaşamamaları için abonelerine bedava kontör ve konuşma süresi 

göndermesi ve bu yaptıklarını yazılı bir açıklama ile tüm basın ve yayın kuruluşlarına 

duyurması iyi bir gerilla pazarlama örneğidir “.  

2.5.4. Gerilla Satış Geliştirme Stratejileri 

 İşletmelerin ana amacı olan kar etmenin yolu satış faaliyetlerinden geçmektedir. 

Bu nedenle işletmeler satış arttırıcı uygulamalara özen göstermek zorundadırlar. Bunu 

yapmak için ya tüketiciyi satın almaya özendirmek ya da  aracıların etkinliğini arttırmak 

zorundadırlar. Bu amaçla sergiler açılabilir, indirimler ya da yarışmalar yapılabilir, 

promosyonlar hazırlanabilmektedir. İşletme reklamları satış geliştirmek için ve kişisel 

satış ile halkla ilişkileri desteklemek için kullanılmaktadır. 

 İşletmeler rekabetin yoğun olduğu pazarlara giriş yaptıklarında satış geliştirme 

stratejilerini daha sık kullanmaktadırlar. Özellikle tüketicilere sunulan ücretsiz 

hediyeler, hediye çekleri, kuponlar, çekilişler herhangi bir demografik ayrıma 

girilmeksin her insanı etkilemektedir. Kolalı içecek sektöründe hakim firma olarak 
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anılan Coca-Cola nın özellikle ramazana özel düzenlenen kapak altı kavanoz, bardak 

vb. uygulamalarının tüketici üzerindeki etkilerini görmek mümkündür.        

2.5.5. Gerilla Pazarlamasında İnternet 

 İnternet kullanımının yaygınlaşması ile internet üzerinden yürütülen pazarlama 

faaliyetlerinin hızlandığını bir önceki bölümde ayrıntılı olarak anlatmıştık. İnternet, 

pazarlama faaliyetlerinde bütçeyi minimum tutmak, daha fazla tüketiciye “tek tık” la 

ulaşmak, tüketici ile kolay ve hızlı iletişim kurabilmek adına bir gerilla uygulayıcısının 

en önemli silahı konumunu almaktadır.   

 İnternet üzerinden müşterilerle bire bir ilişki kurup bireysel ürünler yapan 

işletmeler doğmuştur. Bu işletmeler hem müşterileri için bireysel çözümler 

sunabilmekte hem de finansal açıdan en uygun şekilde pazarlama faaliyetlerini 

yürütebilmektedirler ki bu da tüketiciye uygun fiyat politikası olarak yansımaktadır. 

İnternet’in ticari hayatın bir parçası olmasıyla birlikte işletmeler etkileşim ve 

bağlantı diye adlandırılan son derece önemli iki özellik kazanmıştır. Etkileşim, 

müşteriler ve işletmeler arasında gerçek zamanlı iletişim kurarak ve pazarı interaktif 

hale dönüştürmektedir. İşletmelerle müşteriler arasındaki ilişkilerinin güçlenmesine yol 

açmakla kalmayıp, ürün tasarımı ve müşteri ilişkileri açısından yeni paradigmaların da 

önünü açmaktadır. Bağlantı, kuruluşlar arası, kuruluş-müşteri ve müşteri grupları hatta 

müşteri arasında hızlı gelişen iletişim sayesinde, pazar mekanizması içindeki bütün 

oyuncular birbirleriyle iletişim kurabilmektedirler (Uysal, 2011: 87). 

İnternetin çok kullanılma sebeplerinden biri olan sosyal ağlar üzerinden 

yürütülen pazarlama çalışmaları da giderek artmaktadır. Sosyal ağlar aynı zamanda 

ağızdan ağza pazarlama iletişimine de yoldaşlık etmektedir. Çünkü sosyal ağlarda 

insanlar beğendikleri, hoşlarına giden, onları mutlu eden ya da hüzünlendiren kısaca 

duygularına hitap eden reklam, tanıtım hatta tek cümlelik ifadeleri dahi, anında tüm 

çevreleriyle paylaşmaktadırlar. Bunun asıl amacı paylaşan kişinin yaşadığı duyguyu 

yakınındaki insanlara da hissettirmek istemesidir diyebiliriz. Buradan yola çıkarak 
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aslında sanal bir ağızdan ağza pazarlama söz konusudur desek çok da yanlış 

olmayacaktır.  

2.6. GERİLLA PAZARLAMA TEKNİKLERİ 

Gerilla pazarlama teknikleri gelişen çağa ve trendlere ayak uydurmalıdır. Aksi 

takdirde sıradanlıkla gerilla olunamayacağı aşikardır. Aşağıda bulunan teknikler bu 

güne kadar uygulaması olan tekniklerdir ancak gelişen teknolojiler ve yaratıcı beyinlerin 

birleşmesi ile farklı tekniklerin ortaya çıkma ihtimali de her zaman vardır. 

2.6.1. Poster Sanatı 

Poster,      Türk Dil Kurumu’na ait sözlükte “Duvara asılan büyük boy resim” 

olarak tanımlanmaktadır. Bir çeşit grafitidir denilebilir ve aslında el ile 

hazırlanmaktadır. Uygulama çalışmalarının kolay olması ve maliyetinin düşük olması 

işletmeler için tercih sebebi olmaktadır. Bunun yanı sıra tasarımın özgün olmasına, 

amacı yansıtmasına ve yaratıcı olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Resim 1. Poster Sanatı Örnekleri 

2.6.2. Şablon Grafitisi 

Kağıt, karton, levha ya da mukavvadan önceden elde edilmek istenen resim ya 

da şekilin kesilmesi ile şablon elde edilmektedir. Bu şablon, sprey boya ya da plastik 

boya vasıtasıyla istenilen yüzeye aktarılabilmektedir. Birden fazla şablonun kullanılarak 

da boyut kazandırılabilmektedir. 
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Resim 2. Şablon Grafiti Örnekleri 

2.6.3. Kültür Karmaşası 

Toplumun genel akımındaki aykırılıkları içermektedir. Politik olabileceği gibi 

sadece eğlenmek adına da yapılabilmektedir. Popüler kültürle eğlenmek ve gerilla 

iletişimini sağlamak için kullanılmaktadır(Uysal, 2011: 89). 

2.6.4. Ters Grafiti 

Yeni kullanılmaya başlanan bir yöntemdir. Çıkış yeri kirli araçların camlarına 

yazılan “Beni yıka” yazısıdır. Duman ya da isle kaplanmış yüzeyler bulup; sert fırçalar, 

kazıyıcı spatulalar ve basınçlı su püskürtme aletlerinin yardımı ile bu yüzeylere 

resimler, etiketler ve hatta reklam sloganları yazmak şeklinde ortaya çıkmıştır. 

İngiltere'nin Paul Curtis'i (daha çok 'Moose' ismiyle tanınmaktadır), bu tekniğin 

öncülerinden birisidir. Leeds ve Londra şehirlerinin etrafında grafiti yapan Paul Curtis, 

'temizlik' hissini daha yenilikçi bir yöntem ile aktarmak isteyen, bir firma olan Smirnoff 

gibi birçok marka tarafından görevlendirilmiştir4. 

 

Resim 3. Ters Grafiti Örnekleri 

                                                
4 http://www.enteresan.com/haber/ters-grafiti-temiz-cevreci-ve-doga-dostu-bir-sokak-sanati.5lo.4.1.html  
,Erişim; 25.09.2014 
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2.6.5. Çıkarma Sanatı 

Çıkartma, özel olarak hazırlanıp bir yere yapıştırılan zamklı desen, resim veya 

yazı şeklinde tanımlanmaktadır5 

Gerilla pazarlama ise çıkartmaları çıktı alarak sokaklara yapıştırmak suretiyle 

kullanmaktadır. Kolay, maliyeti düşük ayrıca postere oranla kalıcılığı daha yüksektir. 

 
Resim 4. Çıkartma Sanatı Örnekleri 

 2.6.6. Dış Mekan Enstalasyonları 

Yerleştirme ya da enstalasyon, geleneksel sanat eserlerinden farklı olarak, 

çevreden bağımsız bir sanat nesnesi içermeyip, belirli bir mekân için yaratılan, mekânın 

niteliklerini kullanıp irdeleyen ve izleyici katılımının temel bir gereklilik olduğu sanat 

türüdür. Kapalı veya açık mekânlarda yapılabilmektedir6.Gerilla pazarlama 

uygulayıcıları tüketiciyi şaşırtmak adına genellikle sokak enstalasyonlarını 

kullanmaktadırlar. Üç boyutlu objeler kullanılarak kentsel mekanla etkileşim 

sağlanmaktadır. 

 

Resim 5. Dış Mekan Enstalasyon Örneği 

                                                
5 http://sozluk.bilgiportal.com/nedir/%C3%A7%C4%B1kartma ,Erişim; 25.09.2014 
6 http://tr.wikipedia.org/wiki/Yerle%C5%9Ftirme_sanat%C4%B1,Erişim; 17.07.2014 
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2.6.7. Grafiti Animasyonları 

Grafiti, en temel anlamıyla, duvar yazıları ve resimler yoluyla kendini ifade eden 

bir görsel uygulamadır7. 

Grafiti animasyon ise duvarlara kare kare çizilen resimlerin fotoğraflanarak 

sonunda hareketli bir görüntü elde edilmesi tekniğidir. 

 2.7. GERİLLA KİMDİR? 

Gerilla olabilmek için gerilla ruhuna ve kişisel özelliklerine sahip olmak 

gerekmektedir. Örneğin hastanelerin karşısında sıra sıra camekan şeklinde dizili 

eczaneleri düşünün. Hastaneden çıkan, kafası karışık hasta ya da refakatçiler eczaneye 

girebilmek için onca cam bloğun arasında kapı vazifesi göreni bulmak durumundadırlar. 

İşte tüketicinin bu talebini fark eden bir eczacının, cam kapının üzerine kocaman 

“Giriş” yazması, tüketiciler için aranan şeydir. İşte gerilla gözlemleriyle talebi 

yakalayıp, bunu akılcı ve yaratıcı yöntemlerle kendi lehine çevirebilen kişidir. 

Herkes gerilla doğamaz ancak gerilla ruhunu ortaya çıkaran kişilik özelliklerinin 

kişi de bulunması da şarttır. Bunlar;  

Sabır; Gerillanın olmazsa olmaz özelliğidir. Çünkü hem bir şeyi satmak için hem de 

pazarlama faaliyetlerinden verim alabilmek için çok büyük sabır gerekmektedir. 

Bir insanın sizden bir şeyler almaya hazır hale gelmesi için kaç kez sizin 

mesajınızı duyması gerekir? 9 kez. Söylediğimiz üç şeyden ikisini algılamaz insanlar. 

Bir insana 9 kez mesajınız gittiğinde 3 kez zihnine ulaşmış olursunuz ve sizi daha önce 

duyduğunu hatırlayabilmektedir. 12 kere mesaj 4 kez algılar ve kafasında bir yer 

edinirsiniz; sizi sağa sola sorabilmektedir. 15 kere mesaj 5 kez algılamış sizin web 

sitenize girer veya telefonla arayabilmektedir. 18 kez mesaj 6 kere kafaya sizin 

ürün\hizmetinizi yavaş yavaş almayı düşünmektedir. 21. Mesajda 7 kere ulaşmış satın 

almayı düşünmeye başlamıştır. 24 kez mesaj hazırlık yapmaya başlar. 27 kez mesaj 9 
                                                
7 http://tr.wikipedia.org/wiki/Graffiti  25.09.2014 
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kez algılamış sizden bir şey satın alabilir… Sabır olmazsa iş olmaz… (Görgülü, 2010: 

58-60) 

Hayal gücü; Gerçeklerle yüzleşebilmek kabiliyeti yanında gelecekte ne olacağını da 

öngörmek gerekmektedir.  

Duyarlılık; Gerilla pazarlamacılar şehirlerde, ülkelerde şu anda neler oluyor, şu anda 

durum nedir, sürekli izlemektedirler. O zaman da insanların kafasındakileri bilirler ve 

insanların kafalarında sohbetlerinde ne varsa ondan söz edebilmektedirler. 

Sağlam bir kişilik; Kişiliğiniz çok güçlü olmalıdır. Sizin çevrenizdeki insanlar, eşiniz 

dostunuz sizin pazarlamanızdan bıkabilmekte ve size “bunu değiştir artık, bundan 

bıktık” diyebilmektedirler. Bu çok kötü bir mesajdır ve bunun karşısında duracak kadar 

güçlü bir kişiliğiniz olmalıdır. Çünkü çevrenizdekiler sıkılsa bile sizi alacak insanlar 

daha sizin mesajınızı algılamamıştır bile. İşte bu nedenle çevrenizdekilere kulak 

asmayıp ısrar edecek kadar güçlü olabilmelidir. 

Girişkenlik, saldırganlık; ABD'de şirketler brüt gelirlerinin ortalama yüzde 4'ünü 

pazarlamaya ayırmaktadırlar. Daha agrasif olabilen şirketler daha iyi sonuçlar da elde 

edebilmektedirler. Yaptığınız işi her yerde anlatabilecek kadar girişken ve doğru 

zamanda doğru silahlarla harekete geçecek kadar saldırgan olmak gerekmektedir. 

Değişime açık olmak; Gerillalar değişimden korkmaz ve değişimi çok sevmektedirler. 

“Bunu ben kucaklamazsam rakiplerim kucaklar” diye düşünür ve değişimi önce 

içselleştirirler. 

Cömertlik; Gerilla her zaman müşterime neyi verebilirim, neyi feda edebilirim diye 

düşünmektedir.  

Enerjik olmak; Gerilla pazarlaması her zaman aynı şekilde uğraşıyı gerektirmektedir. 

Bu nedenle her zaman enerjik ve çalışkan olmak zorundadırlar. 
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Merak ve öğrenme isteği; Gerilla her şeyi merak edip, öğrenmektedir. Böylece yeni 

gelişmeleri sürekli izleyebilmektedirler. 

İnsanlara dönüklük; Gerillalar insanlarla bir arada olmaktan çok hoşlanmaktadırlar. 

Herkesi sever ve herkesin hikayesini dinlerler. Dinlemeyi bilmek gerillanın önemli 

özelliklerinden birisidir. 

Odaklanma; Gerillalar amaçlarını, hedeflerini sulandırmazlar. Odaklanırlar ve 

odaklandıkları işi mükemmel hale getirmeye çalışmaktadırlar. Yani aynı anda oraya 

buraya birden fazla işe saldırmazlar. 

Çok yönlü beyin ve eyleme dönüklük; Bazı insanların beyni tek yönlüdür. Her yere 

giderler, okurlar, seyrederler, gezerler vs. ve bu beyinlerinde kalmaktadır. Bazılarının 

beyni ise çok yönlüdür. Bilgiyi alırlar, bunu harekete, eyleme dönüştürmektedirler.  

Gerillanın sözlüğünde olmayan sözcükler ise şunlardır 

(http://www.kalder.org/TumResimler/images/file/izmir/Ahmet_Bulent_Goksel.pdf 

,Erişim;21.07.2014); 

Yapamam; Gerçek bir gerilla için her şey bir fırsattır, bir engel değildir. Bir şeyi siz 

yapmazsanız başkası yapacaktır. 

Duraksama; Elinizde kaynaklarla ve güvenle harekete geçmeyi öğrenmek 

gerekmektedir. 

Mazeret; Başarısızlığın mazereti olmayacaktır. Bu nedenle mazaret aramak yerine, 

çözüm bulmaya odaklanmak gerekmektedir.  

Ben; Gerilla müşterisinden çok kendini düşünmemelidir. 

Asla; Eğer bir şey “asla” yapılmamış ise bu, o ana kadar kimse tarafından yapılmamış 

anlamına gelmektedir. Bir şeyi gerilla “asla” yapmazsan, bir başkası yapacaktır. 

Yavaş; Yavaş hareket ediyorsanız siz bir gerilla değilsiniz demektir. 
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Belirsizlik; Gerilla hızlı olmak zorundadır çünkü belirsizlikle harcanacak vakit yoktur. 

Endişe; Başarılı bir gerilla her zaman düşünür ancak hiçbir zaman endişelenmemelidir 

çünkü endişe verimsizlik kaynağıdır  

Levinson gerillaların başarılı olması için 10 adımı sıralamaktadır8; 

1- Pazarını araştır- Durumu öğren 

2- Sağladığın faydaların listesini yap – İnsanlar sizle iş yaptıklarında ne yarar sağlarlar 

bunu belirle 

3- Silahlarını seç – Gerilla'nın 125 silahı içinden sana uygun olanları seç 

4- Pazarlama planı yap – Planlı hareket etmek gerillanın en büyük silahıdır 

5- Gerilla pazarlama takvimi yap - Neyi ne zaman yapacağını bil 

6- Füzyon – Pazarlamada işbirliği yapacak senin gibi şirketler, kişiler bul 

7- Telaşlanma sakin ol – Panik ve acelelik zaman ve para kaybettirir 

8- Saldırıyı sürekli hale getir ve sürdür- Sonuç bir anda gelmez, en zoru budur 

9- İzini sür – Bazı silahlar iyi sonuç vermeyebilir, onları izle, ölçümle ve ayıkla 

10- Kanalları seç - Satış için kullanacağın kanalları seç 

2.8. DÜNYADAN GERİLLA PAZARLAMA ÖRNEKLERİ 

Kanada'da bir kahve firması şeffaf bardak gibi görünen bir bardak üretmiştir. 

Çok düşük bir maliyet ile harika bir iş çıkarılmış. Çok da akılda kalıcı bir uygulamadır. 

                                                
8 http://www.kalder.org/TumResimler/images/file/izmir/Ahmet_Bulent_Goksel.pdf ,Erişim; 21.07.2014 
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İnsanlar karton olmasına rağmen bu bardağı atmak dahi istememektedirler ya da temiz 

bir tanesini anı olarak veya arkaşlarına göstermek için rica etmektedirler.  

 

Resim 6. Kanada’da Kahve Firmasının Gerilla Pazarlama Uygulaması 

Pantene firması Mona Lisa'nın saçlarına kendi şampuanlarıyla yıkanmış 

görüntüsü kazandırmıştır. 

 

Resim 7. Pantene Firması Gerilla Uygulaması 

Bir araba firması üretiikleri aracın göz alıcılığını anlatmak amacıyla aracın 

üzerine gözler yapıştırmıştır.  

Lipton firmasından yaratıcı bir yeşil çay çalışması.  
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Resim 8. Lipton Yeşil Çay Gerilla Pazarlama Uygulaması 

Bir kırılmaz cam üreticisinden içi para dolu bir kafes. 

 

Resim 9. Kırılmaz Cam Üreticisinden Gerilla Pazarlama Uygulaması 

Kuş yemi üreten bir firma çok zekice bir çalışma yapmış. Bilbordlarının üst 

kısmını kuş yemi koyacak şekilde ayarlanmış. Bundan dolayı kuşlar buraya ilgi 

göstermektedir. Bilbordlarının çevresi hep kuşlarla dolmakta. İnsanların çok ilgisini 

çeken ve kuşların ürüne itibar ettiğini düşündüren bir görüntüdür.  

Amerika'da 25 dolara blucin satan bir firma, "Bu ürününü daha düşük gelir 

gruplarına da satmak için aşağıdaki gerilla satış yöntemini geliştirmiştir. Aynı 

kumaştan, aynı kesimde ve aynı dikiş kalitesindeki blucini, biraz daha zahmetli de olsa 

9 dolara satmanın yolunu bulmuştur. Biçilmiş blucinler bir torba içinde, cep astarından 

fermuarına ve düğmesine kadar, 25 dolara satılanlarla tıpatıp aynı malzemelerle birlikte 

6 dolara satılıyor. Blucini 3 dolara dikebilecek terzi adresleri de veriliyor müşteriye. 

Böylece hem müşteri memnuniyeti sağlanmakta hem de satışlar da artış sağlanmaktadır. 

Papa Johns Pizza çıkartma sanatı tekniğini kullanarak, şubelerinin olduğu 

bölgelerde evlerin kapılarına şekillendirilmiş küçük kartonlar yapmıştır. Kapının 

gözetleme deliğinden bakan ev sahibi, bu sayede karşısında bir anda Papa Johns Pizza 

dağıtıcısını görmektedir. 
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Resim 10. Papa Johns Pizza Gerilla Pazarlama Uygulaması 

Nike ayakkabı poster sanatı tekniğini kullanarak Milan’da bir tarlayı ayak 

şeklinde keserek şirketlerinin reklamını yapmıştır. 

Vodafone kültür karmaşası tekniğini kullanarak, Ağustos 2002’de Vodafone iki 

rugby hayranını bir rugby maçında üzerlerinde Vodafone logosundan başka bir şey 

olmaksızın sahneye dalmalarını sağlamıştır. Şirket 30.000 pound ceza almıştır. Fakat 

Vodafone amacına ulaşmıştır. 

 

Resim 11. Vodafone Gerilla Pazarlama Uygulaması 

2003 yılında votka şirketi Smirnoff, yeni çıkan Smirnoff ICE’ı tanıtmak için ters 

grafiti tekniğini kullanan gerilla sanatçısı Paul Curtis (Moose)’i Leeds’deki büyük bir 

altgeçide ters grafiti yapması için tutmuştur. Geçidin tamamını Smirnoff’un kampanyası 

için ters grafitiyle dolduran Curtis’ten, 2004 yılında polisler tarafından yaptığı grafitiyi 

temizlemesi istenmiştir. 

Cartoon Network dış mekan enstalasyonları tekniğini kullanarak 2007 yılında 

büyükler için hazırladığı bir çizgi film serisi olan Aqua Teen Hunger Force’u tanıtmak 

amacıyla Boston sokaklarına film karakterlerinden oluşan bombaya benzeyen nesneler 



57 
 

yerleştirmiştir. Bu nesneler 3 hafta yerleştirdikleri yerde durmuşlardır fakat fark edilince 

bomba sanılması üzerine polis tarafından yerleştirildikleri yerden çıkartılmışlardır. 

Microsoft çıkartma sanatı tekniğini kullanarak New York’taki kaldırımlara ve 

duvarlara şirketin logosu olan kelebek çıkartmalarından 16.000 adet yapıştırmıştır. Bu 

fark edilince 50 dolar ceza almıştır(Türkel,2009: 12-13). 

2.9. ÜLKEMİZDEN GERİLLA PAZARLAMA İLETİŞİMİ ÖRNEKLERİ 

Deniz Bank “rekabeti geçici bir süre unutarak, rakip isletmelerle is birliği 

sağlamak suretiyle yeni fırsatlar üzerinde durma” yöntemini uygulamıştır. Aynı 

zamanda yoğun kredi kartı rekabeti, bir kredi kartı markası yaratmak ve onu 

tutundurmak için gerekli olan zaman ve sermayenin bu bankalar için önemli birer 

maliyet unsuru olduğu için kendi kredi kartı markasını yaratmak yerine Garanti Bankası 

ile yapmış olduğu bir anlaşma ile müşterilerine Bonus Card’ı sunmuştur. %0.5 olan 

kredi kartı pazar payını ek maliyetsiz bir şekilde %2’ye çıkmıştır. 

 Digitürk çıkartma sanatı tekniği ile 2010 yılında “ tv bitti şimdi digi” reklam 

kampanyası için Türkiye’de sokaklara kampanyanın çıkartmalarını izinsiz 

yapıştırmıştır. 

Twigy Terlikleri poster sanatı tekniği ile İstanbul’da lüks gece kulüplerinin 

yoğun olduğu sahil şeridinde afişleri ile donattığı tekneleri gezdirmiştir. 

Hobby Jöle sponsor tekniğini kullanarak Ceyhun Yılmaz isimli programcının 

programına sponsor olarak, programı arayan kişinin telefonu “ Ceyhun Yılmaz Hobby 

Show” olarak açması durumunda, o kişiye ürünlerinden oluşan bir paket hediye 

etmiştir,bu da marka bilinirliğini önemli ölçüde arttırmıştır. 

Tofaş Stilio hedef kitlenin merakını uyandırma taktiği ile otomobilini gündüzleri 

İstanbul sokaklarında dolaştırılmakta, geceleri ise bu otomobilleri hedef kitlenin 

yoğunlaştığı bar ve restaurantların önüne park etmek suretiyle halkta bu otomobile karşı 

merak uyandırmaya çalışmıştır. Stiloların yanında bulunan görevliler, hem Stilo ile ilgili 
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bilgi vermiş hem de isteyenlere en yakın bir bayide ya da o esnada Stilo ile test yapma 

imkanı sunmuştur. 5 bin kişiyi Stilo hakkında bilgilendirmiş ve 450 kişiye de test sürüşü 

yaptırmıştır. 

Turkcell firması sınav döneminde, öğrencilerin sınav streslerini atması için 

otobüs duraklarına kum torbası koymuştur. Bu şekilde eğlenen öğrencilerin marka algısı 

da yaratılmaya çalışılmıştır.   

 

Resim 12. Turkcell Sınav Stresi Atma Durağı Gerilla Pazarlama Uygulaması 

2.10. ALGISAL DAVRANIŞ KONTROLÜ (NLP) 

 Algısal davranış kontrolü, 70’li yıllarda Kaliforniya’da Richard Bandler ve John 

Greender’ın gözlemleri sonucu ortaya çıkan bir zihin kullanma klavuzudur. Bu ikili, 

insanların iletişim becerilerinden yola çıkarak, herkesin bu iletişim ve etkileme gücüne 

erişip erişemeyeceği konusunda çalışmalar yapmışlardır. Amaç bu iletişim becerisinin 

bir sistematik ile açıklanması ve bunun herkes tarafından yapılabilir bir boyuta 

getirilmesidir. Bu nedenle öncelikle iletişim yeteneği yüksek olan kişileri 

incelemişlerdir. Ardından da bu kişilerin karşıdaki kişiyi nasıl ve neden etkilediği 

gözlemlenmiştir. Bu gözlemler sonucunda belirli modeller oluşturarak, etkili iletişim 

kurabilmeyi herkesin yapabileceği bir sistem haline getirmişlerdir(Gün, 2002: 1-3).   

Algısal davranış kontrolü yani NLP’nin açılımı Nörolingustik Programming’dir. 

Kelimeyi anlamlı parçalara böldüğümüzde; 

Nöro; Nörolojimiz, yani beş duyumuzla dünyayı algıladığımız sinir sistemimizdir ve 

düşünmemizi etkilemektedir. 
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Lingustik; Nasıl düşünüyorsak öyle konuşmaktayız yani kullandığımız dil, düşünce 

biçimimizi konuşmamıza yansıtmaktadır. 

Programlama; Düşündüklerimiz ve söylediklerimiz kendimizle ve başkalarıyla iletişim 

biçimimizi programlamaktadır. Düşündüklerimiz ve söylediklerimiz, farkında olsak da 

olmasak da hem bizi hem başkalarını etkilemektedir, bu etkilenme doğrultusunda 

düşünür ve tepki veririz, başkaları düşünür ve bize tepki veririz.  

 Yani NLP bir ikna ustalığıdır. Bu ustalık bazı insanlarda zaten mevcuttur fakat 

olmayanlar da NLP ile bu ustalığı kazanabilmektedir. İkna etmek karşıdaki insanı 

etkilemekten geçmektedir. Bu bağlamda NLP bize etkileme gücü sunmaktadır.  

 NLP yöntemlerini herkes öğrenebilmektedir. Çünkü yöntemler insanın doğal 

kaynaklarının etkin kullanımını içermektedir. Aslında bu kaynaklar herkeste mevcuttur. 

Öğrenmek ise insanın doğal yeteneğidir. Nörolinguistik programlama bu doğal 

yeteneklerin formülasyonuna verilen isimdir.  

 NLP’de manipülasyonlara yer olmaması gerekmektedir. Çünkü manipülasyonlar 

kazan-kaybet oyunudurlar yani belki kısa vadede işletmeye artı getirmekle birlikte uzun 

vade de hem işletme hem de tüketici kaybetmektedir. Ancak NLP kazan-kazan 

mantığıyla yol katetmektedir. Yani kısa vadede elde edilecek başarılar için uzun dönem 

başarıları riske atılmaz ve hem tüketici hem de işletme kazanır. Bu da işletmeye etkinlik 

ve özgüven sağlamaktadır.  

 NLP insanların satın alma kararlarını duygularıyla verdikleri görüşü üzerine 

kurulmuştur. Tüketiciler önce duygularıyla satın alma işlemini gerçekleştirmektedirler 

sonra da kendilerine mantıksal bir neden bularak, kendilerini bu nedene ikna 

etmektedirler. Bir ürün seçerken belirli kriterler belirlenmektedir. Bu kriterler kişinin 

karar vermeye motive olması için gereken ölçüler olarak tanımlanmaktadır. Alım 

kararının verilmesinin en önemli nedeni tüketicinin ürünü elde ettiğinde uyanan 

duygulardır.  
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 Tüketici iki duygunun hakimiyetinde alım yapmaktadır; korku ve mutluluk. 

Tüketici ya korkudan kaçmak için bu alımı yapmakta ya da mutlu olabilmek için ama 

her ikisi de tüketiciyi alım yapması için motive etmektedir(Gün, 2002: 19).   

 Nil Gün (2002: 28)’e göre “Öğrenmek dört basamaklıdır; 

Bilinçsiz yetersizlik: Bilmediğini bile bilmemektir. 

Bilinçli yetersizlik: Bu noktada bilmediğimiz bir şeyi bilmediğimizi bilmektir. Eksik 

yönlerimizin, zaaflarımızın farkında olmaktır. 

Bilinçli yeterlilik: Bir şeyi yeni öğrendiğimiz süreçtir. Araba kullanmayı ilk 

kullandığımız anlar gibi. 

Bilinçsiz yeterlilik: Bir şeyi yapmak artık doğal ve otomatik hale gelmiştir. Bilinçsiz 

yeterliğin üzerinde bir boyut daha vardır. O da bilinçsiz yeterliğin bilinçli yeterliği 

dönüşmesidir. Yani ustanın eğitmenlik yetisini kazandığı öğretebilme basamağıdır”.  

  İyi bir iletişimci de bilinçli yeterlilik evresine geldiği vakit neyi, nasıl yaptığının 

farkında olabilecektir, böylece kimle, nasıl, ne zaman, ne şartlarda iletişim kurmanın 

daha sağlıklı olduğunu rahatlıkla tayin edebilecektir.  

2.10.1. Zihin Nasıl Çalışır? 

 İnsan zihni işleyiş açısından karmaşık bir yapıya sahiptir. Ancak NLP prensipleri 

ile psikoloji, söz ve ikna yeteneği arasındaki bağlantıların anlaşılması sağlanmıştır. 

 İnsan zihni bilinç dışı ve bilinçli zihin olarak iki şekilde ayrılmaktadır. Bilinç 

dışı zihin verileri çevreden toplar ve karar verir. Bilinçli zihnimiz verileri alıp onları 

süzene kadar, bilinç dışı zihin onları çoktan kaydederek kararı vermiştir bile. Sezgi 

olarak nitelendirdiğimiz şey de aslında bilgiyi alıp hızlıca karar veren bilinç dışı 

zihindir. Yani bilgiyi çok hızlı ve farkında olmadan alma yetkinliğimiz mevcuttur(Gün, 

2002: 30).   
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 Dil hem bilince hem de bilinç dışına ulaşabilmektedir. Sözler beyin aktivitelerini 

oluşturduğuna göre başkalarının da düşünce süreçlerini etkileyebilmeliyiz. İşte NLP 

burada devreye girmektedir. Normalde de var olan etkileme gücünü keşfetmeye, 

öğrenmeye ve kullanmaya yardımcı olmaktadır. Etkilemenin en iyi yöntemi de bilinçli 

zihnin dikkatini çekmeden verilen mesajlardır. Bu sayede bilinçli zihin bunu fark 

etmese bile beyin o mesaja tepki vermektedir(Gün, 2002: 32).   

 Zihinsel aktiviteler davranışlarımızdan önce oluşmaktadır. Kişinin satın alma 

kararını vermesi, bunu bilinçli olarak bildirmesinden daha önce olmaktadır. İnsanlar 

duygusal ve otomatik olarak aldıkları karar için muhteşem nedenler yaratarak, 

kararlarının doğruluğunu savunmaktadırlar. Gerçek nedenleri ise bilinç fark 

edememektedir. Yani zihinsel aktiviteyi etkilemek davranışları da etkilemek anlamına 

gelmektedir. 

 İşte NLP teknikleri ile hem kendi hem de başkalarının düşüncelerini dikkat 

çekmeden etkileyerek, davranış değişikliklerine yol açılabilmektedir. Konu ile ilgili en 

önemli nokta ise bunları yaparken, etik çerçeveden dışarı çıkmamak olduğu özenle 

vurgulanmaktadır. 

2.10.2. Pazarlamanın Psikolojik Kuralları  

 Bir pazarlama ya da tanıtım faaliyetinin satışa çevrilememesinin nedenleri 

şunlardır;   

Mesajın Dikkat Çekmemesi; İnsan beyni ancak beş ile dokuz parça veriyi 

algılayabilmektedir. Daha fazla veriye maruz kalan beyin bu veri kargaşasının 

içerisinden kendi görmek, duymak ya da algılamak istediğini filtrelemektedir. Yani 

tüketiciye iletilmeye çalışılan mesaj yeterince dikkat çekici değilse algılanmama 

olasılığı çok yüksektir. 

Zihnin Yorumlama Yeteneği; Zihin bilinç filtreleri ile belirli miktarlarda veri 

bilincimize taşınmaktadır. Bilince ulaşan verilerin gerçeği yansıttığı düşünülmektedir 

ancak zihnimizin yorumları ile gerçek karışmaktadır. Zihnimiz genellemeler, 
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çarpıtmalar ve eksiltmeler şeklinde sürekli yorum yapmaktadır. Zihnimizin bu yorumcu 

kişiliği ürün ya da hizmetlere karşı, önyargıların oluşmasına neden olabilmektedir. 

Belirli Bir Amaca Yönelik Olma; Zihinde belirli bir amaç mevcut ise, zihin bu amaca 

ulaşmaya yardımcı olabilecek bilgi ve fikirleri fark etmeye başlamaktadır. Yani zihni 

dolu bir tüketiciye gönderilen uyarıcılar hedefine ulaşamamaktadır. 

Mesajın Uygun Olmaması; Genellikle yanlış pazarlama kararları sonucu oluşmaktadır. 

Pazarlama departmanı çalışanlarının kendilerini düşünerek oluşturdukları iletişim 

faaliyetleri, hedef kitleye hitap etmediği takdirde tüketici bu mesajı 

algılamamaktadır(Gün, 2002: 35-36). 

 Yukarıda belirtilen belirgin hatalar tüketicinin satın alma kararını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu nedenle pazarlama departmanlarının bu konulara dikkat etmesi 

gerekmektedir. 

 Bunların yanı sıra tüketiciler bir ürünü alırken farklı farklı kriterlere dikkat 

ettiğini belirtmiştik. Ancak her tüketicinin kararını etkileyen ortak noktalar da 

mevcuttur. Bu noktaları bilmek ve ona göre pazarlama ve satış planları yapmak 

işletmelere başarıyı getirecektir. 

 Tüketici satın alma kararını vermesini etkileyen en önemli faktör satış 

temsilcisidir. Tüketicinin satış temsilcisine güvenmesi, onunla uyum sağlaması ile satış 

işlemi başlamaktadır. Bu nedenle satış departmanlarının personel seçimleri çok 

önemlidir. Bu personellerin satış odaklı olmak yerine, tüketici ihtiyacını karşılama 

odaklı olmalıdır. Tüketici alımı yaparken aslında ürün hakkında çoktan karar vermiştir 

ve bu karar süreci bilinç dışında zaten tamamlanmıştır. Ancak tüketici bunun pek de 

farkında değildir (Gün, 2002: 43). Buradan da anlaşılacağı gibi tüketici satın alma 

kararlarını duygusal faktöre dayandırmaktadır. Duygu ortak noktadır. Bununla beraber 

tüketicinin satın alma kararını alma nedenlerini önceden de belirttiğimiz gibi etkileyen 

faktörler de olmasına karşın ortak nokta duygudur. 
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2.10.3. Tüketiciyi Psikolojik Olarak Yönlendirmek 

 Tüketiciyi satın almaya yönlendirmenin en önemli noktası duygularına yön 

verebilmektir. Tüketicide bir duygu yaratabilmektir.  

 Bu bağlamda pazarlama çalışmalarının ilk ayağını markaya olan güven 

oluşturmaktadır. Markanın kalitesi, satış sonrası hizmetleri, satış personelinin işine 

hakimliği konularında tüketici güven duymalıdır. Tüketici duygusal olarak güvendiği 

markayı, güvendiği ürünü, güvendiği kişiden alma eğilimindedir. Bu marka güvenini 

yaratmak satışların artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, pazarlama faaliyetlerinde 

marka güveni üzerine çalışmalar önem kazanmaktadır. Özellikle ağızdan ağıza 

pazarlamanın gelişmekte olduğu dönemde, yaratılan güven tüketiciler tarafında kitlelere 

aktarılacaktır.   

   Diğer bir adım ürün ya da hizmet ile hedef tüketici arasında uyum olduğunu 

tüketiciye hissettirmektir. Tüketici kendine uygun olduğunu düşündüğü ürün ya da 

hizmeti satın alma eğilime girecektir. Aksi halde tüketicinin dikkatini bile 

çekmeyecektir. Örneğin; çölde yaşayan bir tüketici için ne kadar kürk reklamı 

yaparsanız yapın, zihin filtresinden geçme ihtimaliniz olmayacaktır. Bu nedenle hedef 

pazarın seçimi, bu pazardaki tüketicilerin ürün ya da hizmete bakış açısı çok önemlidir.  

 Hedef pazarınızı belirledikten ve markanın güvenilir imajını yarattıktan sonra 

hedef kitlenizi yönlendirmeniz daha da kolaylaşacaktır. Bir sonraki aşama tüketiciyi 

alıma teşvik etmekten geçmektedir. Bu teşvik sürecinde satış personeline iş 

düşmektedir. Çünkü tüketiciyle en son iletişme geçen kişi satış personelidir. Bu 

personelin tüketiciyi etkileyebilmek için hem güvenilir olması gerekmektedir hem de 

müşteri ile uyum sağlaması gerekmektedir. Personelin tüketiciye karşı olan tutumları ile 

tüketiciyi satın almaya yönlendirmek son hamledir. Tüketici karşıdaki kişinin güvenilir 

olduğuna inandığı ve onu kendisine benzettiği takdirde satın almaya yaklaşmış 

demektir. Bu pozisyonda satış personelinin tüketiciyi uygun bir dille, özellikle fiil 

içeren cümleler kullanarak tüketiciyi harekete geçirmelidir. Fiil içeren cümleler 

kullanıldığında, zihin bu aksiyonu düşünür ve arkasından da gerçek aksiyon 

gelmektedir. Bu tüketici yönlendirmelerin dikkat çekmeden, tüketicide savunma 
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mekanizması oluşturmadan yapılmalıdır. Bu da mesajın içeriğini aynı bırakarak, 

sunumu değiştirerek sağlanabilmektedir(Gün, 2002: 47-53) 

2.10.4. Zihnin Dili 

NLP’ de üç temel zihinsel dil mevcuttur. Bunlar; görsel, işitsel ve kinestetiktir. 

Bu zihinsel dillerden hangisi baskınsa kişi o doğrultudaki fiilleri kullanmaktadır. 

Kullanılan bu fiiller doğrultusunda kişinin hangi zihin dilini kullandığı 

anlaşılabilmektedir. Görsel zihinler, gördüklerini çok iyi hatırlarlar ve düşündüklerini de 

zihinlerinde görsel şekilde canlandırırlar. Bu kişiler ile görsel verilerle daha iyi iletişim 

kurulmaktadır. Konuşmalarında “satışlar parlak, satışlar güzel görünüyor” gibi görsel 

ifadeler kullanmaktadırlar. İşitsel zihinler, “ritmi yakaladık, sesimizi duyurduk” gibi 

işitme ile ilgili kelimeler kullanmaktadırlar. Konuşarak ve dinleyerek daha kolay 

algılamaktadırlar. Bu kişilerle konuşarak çok iyi iletişim kurulabilmektedir, ayrıca çok 

iyi birer dinleyicidirler. Kinestetikler, “tatlı bir kar, işin kokusunu alıyorum” gibi duygu, 

dokunma, tat ve kokuyla ilgili kelimeler kullanmaktadırlar. Her şeyi dokunarak ve 

hissederek algılamayı sevmektedirler. 

  Kişinin zihin dilini anlayıp, ona aynı dille karşılık verdiğiniz de kişi sizi kendi 

gibi görecek ve size güven duyabilecektir. Bildiğimiz gibi güven ve uyumda kişiyi satın 

almaya götüren en önemli etmenlerdir. 

 Karşınızdaki kişinin gözlerinin yönü de zihin ile ilgili bilgi verebilmektedir. 

Hem de en doğru bilgiyi bize yansıtmaktadır. Çünkü kişinin değerlendirme yaptığı, 

söylemek istediğini tasarladığı ya da karşıdaki kişiye bahsetmek istemediği şeyleri 

düşünürken, farkında olmadan zihin dillerini belli etmektedirler. Bu sayede kişi 

konuşmasa bile dil tercihini anlayıp, ilk konuşmaya başladığımız andan itibaren onunla 

aynı zihin dilinden konuşabiliriz. Ayrıca kişinin konuştuğu ile düşündüğü arasındaki 

tutarsızlıkları da kolayca fark etme şansımız olmaktadır. Kişi düşünürken yukarı doğru 

bakıyorsa, zihin ekranına bakar ve görsel bir zihindir. Kulaklarına doğru bakmakta ise 

zihin işitseldir. Yahut karşısındaki kişinin sol aşağısına doğru yani kalbiyle aynı yönde 

bakıyorsa kinestetiktir denilmektedir. Eğer kişi kendisi ile bir içsel diyalog 
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gerçekleştiriyorsa karşısındaki kişinin sağ aşağısına bakmaktadır. Kişi sorulara verdiği 

rutin cevaplarda düşünmediği için her hangi bir göz hareketi gözlenememektedir.  

 Bu zihinsel farklılıkları kullanarak pazarlama faaliyetlerimize yansıtmamız 

gerekmektedir. İnsanların üç farklı zihin çeşidine sahip olduğunun farkında isek ve bu 

durum insanların karar alma süreçlerinde birer etken ise pazarlama faaliyetlerimizde 

evrensel davranmak zorundayızdır. Yani sadece görsel zihinleri etkileyecek broşürler 

yerine, işitsel zihinleri de etkileyebilecek uyarıcılar kullanmalıyız. Kişinin duygularına 

da hitap edebilecek yöntemler geliştirilmelidir. Pazarlama iletişim araçları 

oluşturulurken aynı temel mesajın paylaşıldığı fakat farklı zihinlere hitap edebilen 

araçlar kullanılmalıdır. Bu sayede markaya olan uyum ve yakınlık artacaktır. Ayrıca 

zihnin ve mesajın uyarıcısının farklı olması, mesajın zihin süzgecinden geçememesine 

neden olabilmektedir. Bu metodun uygulanması halinde bu durum da ortadan 

kaldırılabilecektir. 

  Pazarlama ile ilgili mesaj metinleri oluştururken evrensel davranmakta zihinsel 

süzgeçten geçememeye neden olabilmektedir. Bu nedenle her zihnin algılayabileceği 

şekilde, içeriği aynı ancak söylem şekli farklı olan mesajların kullanımına gidildiği 

takdirde yararlı olması muhtemeldir 

 Bunun yanı sıra marka ile ilgili her hangi bir açıklama, sunum ya da tanıtım 

metni yayınlanacaksa yine bu hususlara dikkat edilmelidir. Metinde her zihne hitap 

edecek cümleler bulunmalıdır. Hatta kilit cümleler her bir zihin için ayrı ayrı 

kurulabilmektedir. Bu herhangi bir tekrar yaratmamaktadır çünkü zaten zihin kendisi 

gibi olmayan mesajları ya da metinleri algılamayacaktır bile. 

 Satış personelleri tüketicinin zihin işleyişini çözse dahi bazen tüketici otomatik 

olarak tepkiler vermektedir. Otomatik tepkiler, düşünülmeden söylenen otomatik 

sözlerdir. Böyle bir durumda, önce onun tercihli diliyle uyum sağlamalı, sonra onu 

farklı bir dile yönlendirmelidir. Çünkü insanlar, tercihli olmayan dil kullanımında 

otomatik tepkiyi kolayca verememektedirler. Onunla zaten uyum kurmuş olduğunuz 

için farklı bir algılama içinde sizi daha dikkatle dinlemekte ve otomatik tepki kolayca 
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devreye girememektedir. Otomatik tepkiyi bertaraf ettikten sonra, kişinin tercihli diline 

çabucak dönmek gerekmektedir(Gün, 2002: 83). 

2.11. ALGISAL DAVRANIŞ KONTROLÜ (NLP) YÖNTEMİNİ 

KULLANILARAK PAZARLAMA ÇALIŞMALARINA YÖN VERME   

 Yukarıda yer verdiğimiz gibi tüketiciler alım kararlarını aslında satın almaya 

gitmeden önce vermektedirler. Bu kararı verirken de etkili olan bilinç dışı zihindir. Yani 

tüketicinin ürünü tercih etmesi isteniyorsa öncelikle bilinç dışı zihne marka ya da ürünü 

yerleştirebilmektir. İşte bu yüzden pazarlama faaliyetlerinin sürecin en başından itibaren 

planlı bir şekilde yürütülmelidir. 

 Tüketicinin bilinç dışında yer alabilmek için öncelikle zihin süzgecinden geçmek 

gerekmektedir. Bu durumda da tüketici zihninin nasıl çalıştığıyla ve nasıl süzme işini 

yaptığıyla ilgilenmek gerekmektedir. Görsel, işitsel ve kinestetik zihinler kendi 

zihinlerine uygun olan cümle, reklam ya da iletişimleri zihne kabul etmektedir. Bu 

nedenle tüm pazarlama iletişim araçlarının hem görsel, hem işitsel hem de kinestetik 

zihinlere hitap edecek şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Örneğin Coca-Cola 

firmasının 2.5 litre paketlerinin üzerine yazmış olduğu “Ellerine sağlık”,”Yine 

Döktürmüşsün” gibi yazılar kinestetik kişilere hitap etmektedir. Bununla birlikte görsel 

ve işitsel mesajlarda içeren yazıların bulunması marka iletişimini arttırma şansı 

verecektir. 

 İşletmelerin ürünleri ile ilgili broşürler hazırlanırken ya da işletmenin tanıtım 

yazılarında da farklı zihinlerin olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm zihinlere 

yönelik kelimelere metinde yer verilmelidir. Hatta özellikle vurgulanmak istenen 

cümleler ve sloganları her zihne göre yazmak mesajın herkese aktarımı açısından 

önemlidir. Ayrıca herkes kendi zihni ile ilgili olan mesajı algılar ve diğerlerine dikkat 

etmedikleri için de tekrar etmiş izlenimi yaratmamaktadır. Ancak metinlerin 

başlangıcında ve sonunda evrensel bir dil kullanmak mantıklıdır. Çünkü siz metne 

başlarken görsel ifadelerle başladıysanız ve okuyucu işitsel ise devamını okuma oranı 

bir hayli düşecektir. 
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 Bunların yanı sıra gerilla pazarlamanın da önemli bir özelliği olan yaratıcılık ve 

insanları hiç beklemedikleri anda etkileme gibi yöntemler de yine kişinin bilinç dışını 

etkilemektedir. Çünkü tüketici zihni o anda tamamen farklı bir şey ile ilgilenir ve onun 

üzerinde zihnini yorarken, çevreden gelen ani bir uyaran onun zihnine tamamen 

engelsiz bir şekilde yer edinmektedir, hem de alım üzerine asıl etkili olan bilinç dışında. 

Bu karşılaşmalar ya da yoğun mutluluk duygusu sonucu beyin bu hissi bilinç dışına 

kaydetmektedir ve bu hissiyatı o marka ya da ürünle bağdaştırmaktadır. Herhangi bir 

zaman alım faaliyetini gerçekleştiği sırada bu marka ile karşılaşılması durumunda tercih 

bu markadan yana olacaktır. Çünkü tüketici markayı gördüğünde deneyimi aklına 

gelmiştir. Yani duyguların satın alma kararını etkileme yöntemi aslında satın alma 

esnasında gerçekleşmemektedir. Önceden yaşanan deneyim ve o deneyimle özdeşleşen 

duygu ile ilgilidir. 

 NLP ise ikinci süreç ile ilgilidir. Tüketicinin deneyim ettiği ya da etmek istediği 

duyguları onlara iletişim yoluyla sağlamakta ve güçlü bir iletişim kurmaktadır. Bu 

iletişim ve güven ortamında tüketiciyi satın alma kararına ikna etmektedir. İkna etme 

yöntemleri gereği yine duyguyu kullanmaktadırlar. Özellikle de mutluluk ve haz 

duygusu en çok hitap edilmek istenen duygudur. Çünkü insanlar aşırı mutlu 

olduklarında ve bu duyguyu tekrar yaşadıklarında, ilk yaşamış oldukları an gibi ile aynı 

hisse kapılmaktadırlar. Bir nevi aynı şey tekrar yaşanmaktadır. 

 NLP bu deneyim tüketiciye nasıl tekrar yaşatılabilir ve bu kişiler açısından nasıl 

pozitif bir hale getirilebilir penceresinden bakmaktadır.        
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BÖLÜM 3 

TÜKETİCİ DAVRANIŞI 

Tüketici davranışı; bireylerin veya grupların, ürünleri, hizmetleri, fikirleri ya da 

deneyimleri seçmesi, satın alması, tüketmesi, kullanması ve kullandıktan sonra elden 

çıkarması ile ilgili süreçleri ve bu süreçleri etkileyen faktörleri inceleyen bir bilimsel 

çalışma alanıdır 1. 

Başka bir tanıma göre; tüketici davranışı, kişilerin ekonomik nitelikli mal ve 

hizmetleri elde etme, kullanma ve tüketimlerinde doğrudan rol oynamaları ve bu süreçte 

onları etkileyen faktörleri ve karar verme süreçlerini içerir. Tüketici satın alma davranışı 

ise son kullanıcıların satın alma davranışlarını ifade etmektedir( Aksoy ve Albayrak, 

2008: 2) 

Yani ürünü almaya verdiğim ilk anda kararımızı neyin etkilediği, ürünün 

teslimatı, kullanımı ve geri satılması durumundaki deneyimlerimizden sonra kararımızın 

nasıl etkileneceği ile ilgili aşamaların incelenmesidir.  

Bu süreçlerin inlenmesi ile elde edilen sonuçlarla işletmeler tüketicilerin nasıl 

dikkatlerini çekecekleri ile ilgili fikir edinmektedirler ve pazarlama faaliyetlerini bu 

yönde yönlendirmektedirler. Bu da onların tercih edilir firma olmasına neden 

olmaktadır, yani satışların ve karın artması demektir. 

3.1.TÜKETİCİ DAVRANIŞINDA TEMEL YAKLAŞIMLAR 

Tüketici davranışları ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda pozitivist ve 

pozitivist olmayan iki farklı bakış açısı geliştirilmiştir.  

                                                
1 http://www.eminkaya.net/tuketici-davranislari-algilama-ve-pazarlama.html ,Erişim ;21.07.2014 
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Pozitivist bakış açısı tüketicilerin akılcı ve istikrarlı kişiler olduğu kabul 

edilmektedir. Bu kabullenmeyle birlikte tüketici davranışları ile ilgili genel kurallara 

bilimsel gözlem ya da test yöntemi ile ulaşılabileceği düşünülmektedir. Bu görüşe göre, 

bilimsel gerçek tekdir ve dünyadaki olayla ölçülebildiği için de davranışın altında yatan 

nedenler tanımlanabilmektedir. Tanımlanabilen nedenler değiştirilebilir ve önceden 

kestirilebilir denilmektedir( Aksoy&Albayrak, 2008: 2). 

Tüketici davranışını belirleyen etmenlerin genellikle tüketicinin kontrolü dışında 

olduğunu savunmaktadırlar. Tüketici kontrolü dışındaki içsel ve dışsal etmenlerin 

etkisinde kalarak hareket etmektedir ve bu nedenle davranışları kendi kendine 

değiştirememektedir. 

 Tüketicilerin karar alırken kullandıkları dört farklı karar alma stratejisi olduğu 

savunulmaktadır. Bunlar; ürünün müşteriye kattığı değer, müşteri memnuniyetinden 

daha önemli bir unsurdur diyen değer yaklaşımı, tüketici karar almadan önce çevreden 

gelen bilgeli toplar ve değerlendirir diyen bilgi süreci yaklaşımı, göre tüketiciler satın 

alma süreçlerini duygularını da sürece dahil ederek tamamlamaktadırlar diyen duygusal 

yaklaşım ve tüketici seçimi ürün markası, fiyatı, rengi, tadı gibi ürün kalitesi hakkında 

bilgi veren işaretlerin tahmini ve güven değerine bağlanmaktadır diyen işaret kullanma 

teorisidir. Tüketiciler karar alırlarken genellikle bu yaklaşımların kombinasyonunu 

kullanmaktadırlar. 

Pozitivist olmayan bakış açısına göre pozitivist bakış açısı sosyal ve kültürel 

ortamın varlığını fazlasıyla göz ardı etmektedir. Pozitivist olmayan bakış açıları, 

tüketiciyi bir takım uyarıcılar karşısında akılcı tepkiler veren pasif bir varlık olarak 

değil, çevrelerindeki olgu ve etmenlere önceden anlam yükleyebilen (proaktif olarak) ve 

çevrelerini temsil edebilen varlıklar olarak kabul etmektedir. Yani tüketici davranışları 

ve kararları tüketicinin öznel ve içsel anlamlandırmaları sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Tüketim olayı, tüketim sonrası oluşacak kişisel deneyim ve tüketimden beklentiler ile 

ilişkilendirilmektedir. 

  Pozitivist olmayan bakış açısı içerisinde bulunan yaklaşımları şunlardır; göre 

tüketici bağımsız, serbest düşünen ve bilinçli bir varlıktır ve tüketicinin içinde doğuştan 
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gelen bir öz bulunmaktadır diyen yorumlayıcı yaklaşım, tüketicinin doğuştan gelen bir 

özü olmadığını, tüketiciye özgü kimliğin ve öznelliğin bazı söylemlerce oluşturulduğu 

savunulmaktadır diyen modern ötesi yaklaşım, tüketicinin faaliyetleri, pazar ortamı ve 

kültürü arasındaki dinamik ilişkileri konu edinen tüketici kültürü teorisi( 

Aksoy&Albayrak, 2008:12-15).  

3.2. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

3.2.1.Sosyal Faktörler 

 Tüketici davranışlarını etkileyen sosyal faktörler; kültürel yapı, kültürü oluşturan 

alt kültür, sosyal sınıf farklılıkları, tutum ve davranışların oluşmasında kıyaslamak 

noktası olarak hizmet gören referans gruplar, aile, arkadaş çevresi, kişilerin aldıkları 

roller ve statülerdir.  

3.2.2. Kişisel Faktörler 

 Tüketici davranışlarını etkileyen kişisel faktörler; yaş, meslek, ekonomik 

koşullar ve yaşam stilidir. 

3.2.3. Psikolojik Faktörler 

Tüketicinin davranışını etkileyen psikolojik faktörleri aşağıdaki tablodan 

incelememiz mümkündür.  
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Şekil 2. Tüketici Davranışını Etkileyen Psikolojik Faktörler 

Kaynak: http://www.eminkaya.net/tuketici-davranislari-algilama-ve-pazarlama.html 

3.2.3.1. Algılama 

Tüketicinin ürün ya da hizmet ile ilgili alım öncesinde, alım esnasında ve alım 

sonrasındaki yorumu yani ürün algısı çok önemlidir. Tüketiciler bu algıyı yaratabilmek 

için çevrelerinden beş duyu organları ile aldıkları verileri kendi deneyimleri, kişilikleri 

ve tutumları ile yorumlayarak oluşturmaktadırlar. Yani tüketicilerin ürün ya da hizmet 

ile ilgili gördükleri, duydukları, hissettikleri hatta koklayıp, tattıkları ve bunun 

sonucunda topladıkları bilgileri kişisel deneyimleriyle birleştirerek karar vermektedirler. 

Bu nedenle tüketicinin algıladığı bilgiler büyük önem arz etmektedir. 

3.2.3.1.1. Algılama Süreci  

Algılama süreci dört ana basamaktan oluşmaktadır. Bunlar; Uyarılar, maruz 

kalma, dikkat ve yorumlama şeklinde sırayla ilerlemektedir. Yani kişinin bir şeyi 

algılayabilmesi için öncelikle kişinin duyu organlarına ürün ya da hizmet ile ilgili bir 

uyarıcı oluşturulmalıdır. Ardından kişinin bu uyaranla karşı karşıya gelmesi 

sağlanmalıdır. Devamında uyarana maruz kalan kişinin bu uyaranın dikkatini çekmesi 

sağlanmalıdır. Son olarak da tüketici bu uyaranı yorumlamaktadır. 
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Şekil 3. Algılama Süreci Basamakları 

Kaynak: http://www.eminkaya.net/tuketici-davranislari-algilama-ve-pazarlama.html 

3.2.3.1.1.1. Uyarıcılar 

Tüketicinin alım davranışını etkileyen ve bu beş duyu ile algılanabilen uyarıcılar 

söz konusudur. Psikolojide uyarıcı, iç ve dış gelerek duyu organlarını harekete geçiren 

herhangi bir güç olarak tanımlanmaktadır2. Tüketici, bu uyarıcıları duyu organları ile 

algılar, bir bilgi birikimi oluşturup, bu mevcut bilgi ile kişilik ve deneyimlerini 

birleştirerek bir karara varmaktadır. Bu uyarıcılar kişisel ve fiziksel olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. 

3.2.3.1.1.1.1. Kişisel Uyarıcılar 

 Kişinin beklenti, güdü ya da deneyimleri sonucu oluşan uyarıcılardır. 

 Beklenti; Bir konu ile ilgili gerçekleşmesi istenilen ya da umulan duygudur3. 

Güdü ise bilinçli ya da bilinçsiz şekilde davranışı oluşturan, davranışı devam ettiren ve 

                                                
2 http://www.felsefe.gen.tr/psikoloji/uyarici_nedir_tepki_iliskisi_nsildir.asp 25.08.2014 
3 http://tr.wikipedia.org/wiki/Beklenti_%28duygu%29 Erişim;27.11.2014 
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ona yön veren içsel bir tepkidir4. Deneyim; duyu organları vasıtasıyla dışarıdan ve 

duygular vasıtasıyla içeriden elde edilen bilgilerdir 5.  

3.2.3.1.1.1.2. Fiziksel Uyarıcılar 

 Beş duyu organı ile algılanabilen uyaranlardır. 

a) Görme Duyusu Uyarıcıları 

Tüketicilerin ürün ya da hizmeti algılamasında görsel uyarıcılar önemli yer 

kaplamaktadır. Çünkü tüketici için ürüne ait her hangi bir görsel satın alma davranışını 

büyük ölçüde etkileyebilmektedir. Örneğin farklı paket dizaynları dikkatleri üzerinde 

toplayabilmektedir ya da logolarda gökkuşağı renklerine yer verilmesi tüketicide 

evrensellik ve birlik beraberlik algısı yarattığı için tüketicinin beğenisini toplamaktadır. 

Bunlara ek olarak kullanılan görsel unsurların da kullanıldığı ülkedeki kültür ve 

değerler ile ters düşmemesi gerekmektedir. Tüketicinin kültür ve anlayışına ters gelen 

yazılar, şekiller ya da renklerin kullanılmamasına özen gösterilmelidir6. 

b) Koku Alma Duyusu Uyarıcıları 

Ürün hakkında bize bilgi verebilmektedir. Özellikle gıda ürünlerinin satış ve 

pazarlamasında kullanılan etkili bir uyarıcıdır. Örneğin bardakta mısır satılan küçük 

arabalardan gelen mısır kokusu ya da pişmiş kestanenin kokusu tüketicileri satın almaya 

yönlendirmektedir.     

Tabii bu durumda tüketicilerin mali durumunun yeterli olup olmayışı, mali 

açıdan yetersiz kişilerin de bu tarz uyaranlara, istemleri dışında maruz kalmaları da 

pazarlama etiği açısından tartışılabilir bir durumdur. 

 

                                                
4 http://www.sozce.com/nedir/143298-gudu Erişim;27.11.2014 
5 http://www.turkcebilgi.com/deneyim Erişim;27.11.2014 
6 http://www.eminkaya.net/tuketici-davranislari-algilama-ve-pazarlama.html Erişim;19.07.2014 
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c) İşitme Duyusu Uyarıcıları 

En az görsel ve koku kadar önemli bir uyarıcıdır ancak onlar kadar fazla 

kullanıldığını söyleyemeyiz. Bu dönemde en çok kullanıldığı alan reklam müzikleridir. 

Reklam müziklerini tüketicilerin akıllarının bir köşesine hatta bilinçaltına yerleştirmek 

ve yeri geldiğinde de o hatırlatıcıyı kullanabilmek önemli bir pazarlama stratejisidir. 

Bu uygulamanın en iyi örneklerinden birini Coca-Cola firması yürütmektedir. 

Hem tüketicinin marka ile özdeşleştirdiği özel reklam müzikleri hem de ürünün 

kapağının açılması ile çıkan sesin tüketiciye verdiği haz, tüketiciyi markaya karşı 

yönlendirmektedir. 

d) Tat Alma Duyusu Uyarıcıları 

Bu uyarıcılar ürün hakkında kesin fikir sunar ancak her ürün için yapılabilir bir 

şey değildir. Ayıca uygulanabilen ürünlerde de bireysel farklılıklar ortaya 

çıkabilmektedir. Özellikle gıda sektöründe kullanılabilmektedir. Örneğin marketlerde 

sürekli rastladığımız tadım stantlarının tüketiciyi satın almaya yönlendirdiği yadsınamaz 

bir gerçektir. 

e) Dokunma Duyusu Uyarıcıları 

Tüketici almak istediği ürüne dokunmak ister. Özellikle birkaç ürünü 

karşılaştıracak ise mutlaka hepsine dokunmak istemektedir. Örneğin hedef pazarı 

kadınlar olan “Silk Cut” isimli sigara firması afişlerinde mor ipek kumaşı zemin olarak 

kullanmışlardır. Böylece, farklılık yaratmak ve tüketiciyi şaşırtmak kaydıyla 

tüketicilerin dokunma duyularını okşamışlardır7. 

                                                
7 http://www.eminkaya.net/tuketici-davranislari-algilama-ve-pazarlama.html Erişim;19.07.2014 
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Resim 13. Silk Cut Sigara Firması Reklam Afişleri 

3.2.3.2. Maruz Kalma 

 Tüketici bu basamakta uyarıcı ile fiziksel bir temas kurmaktadır. Bu temasın 

sağlanamadığı durumlarda yapılan muhteşem görsel ya da işitsel hazırlıkların her hangi 

bir anlamı yoktur8. 

3.2.3.3. Dikkat 

Uyarıcıları oluşturup tüketicileri bunlara maruz bırakmak her hangi bir algı 

yaratmamaktadır. Çünkü bu kadar reklam ve tanıtım kalabalığının olduğu bir ortamda 

kendi ürünümüzü ön plana çıkarmak bir hayli zordur. Bu nedenle, tüketicilerin 

hazırlanan uyaranlara da dikkat etmeleri sağlanmalıdır9. 

3.2.3.4. Yorumlama    

Tüketiciler maruz kaldıkları ve dikkat ettikleri pazarlama iletişimi mesajlarını 

kişilik, inançları, tutumları, güdüleri, ilgileri ve deneyimleri doğrultusunda 

yorumlamaktadırlar. 

Semiotik  ya da “Göstergebilimi” de denilen tüketicilerin mesajlardaki 

sembolleri yorumlaması çok yaygındır ve bu nedenle kullanılan sembollerin önemi de 

büyüktür. Bu semboller tüketicinin mesajı algılamasını kolaylaştırmakta ve akılda 

kalıcılığı arttırmaktadır. Bu tür mesajlarda; mesajın odağı olan “nesne”, amaçlanan 

imajı ifade eden “işaret” ve üretilen anlam olan “yorum” olmak üzere üç temel bileşen 

                                                
8 http://www.eminkaya.net/tuketici-davranislari-algilama-ve-pazarlama.html 19.07.2014 
9 http://www.eminkaya.net/tuketici-davranislari-algilama-ve-pazarlama.html 19.07.2014 
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mevcuttur. Örneğin Marlboro sigara markasının reklamlarını göz önünde bulundurursak 

sigara burada nesne, kovboy işaret ve sert Amerikalı imajı da bir yorumdur10. 

İşte bu algılama sürecinde gerillanın yapması gereken gerilla uyaranlarını 

hazırlamak, en uygun yerde bunları konumlandırmak ve bu uyaranların dikkat 

çekmesini sağlamaktır. Bu nedenle bir gerilla, algılamanın tüm safhalarına hakim 

olabilmeli ve algıyı nasıl yaratacağını veya nasıl yeniden yapılandıracağını çok iyi 

belirlemelidir. 

3.3. ALGILAMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Algılamayı etkileyen faktörler; algılayan kişi ile ilgili, algılanan nesne ile ilgili 

ve algılamada durum ile ilgili faktörler olmak üzere üç adımda izlenmektedir. 

Algılayan kişinin deneyimleri, fizyolojik özellikleri, algıda seçiciliği, tutumları 

ve kültürü algısını değiştirebilmektedir. Kişinin geçmişte yaşadığı deneyimler ya da 

alışkanlıkları, uyarıcıları anlamada çok önemli bir etkendir. Örneğin İngilizlerde UHT 

süt alışkanlığının olmayışı sütün günlük olarak algılanmasına neden olmaktadır. 

Tüketicilerin algı eşiklerinin farklılık göstermesi algının fizyolojik özelliklere bağlı 

olduğunun bir kanıtıdır. Kişiler ilgileri, kişilikleri, tutumları dahilinde uyarıcıları 

süzerler yani istediklerini algılarlar ki bu duruma algıda seçicilik denilmektedir. Bu 

durumda tüketici kendi yararına olana yaklaşmaktadır. Tüketicinin objeye, insana veya 

olaylara karşı olan tutumu, algısını da etkilemektedir. Son olarak da bireyin içinde 

bulunduğu kültür algılama sürecini ciddi şekilde etkilemektedir ki zaten bununla ilgili 

mevcut görüşleri de bir önceki bölümde belirtmiştik11. 

Algılanan nesne ile ilgili algıyı etkileyebilen faktörler ise yenilik, hareket, 

büyüklük ve sestir. Gerilla pazarlamanın ana mantığı olan yenilikler uyarıcının kolay 

anlaşılmasını sağlamaktadır. Tüketiciler hareketli nesneler karşı daha duyarlıdırlar. 

Ayrıca büyük cisimler tüketicinin algı eşiğini kolaylıkla geçmektedir, bu nedenle daha 

                                                
10 http://www.eminkaya.net/tuketici-davranislari-algilama-ve-pazarlama.html Erişim;19.07.2014 
11 http://www.eminkaya.net/tuketici-davranislari-algilama-ve-pazarlama.html Erişim;19.07.2014 
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kolay algılanmaktadır. Nesneye ait bir ses ya da onu hatırlatıcı sesler algılamayı 

kolaylaştırmaktadır12. 

Algılamayı etkileyen ve durum ile ilgili faktörler ise uyarıcının iletildiği yer, 

zaman ve iletilme şekli ile ilgilidir. İşte gerillalar neyi, ne zaman ve nasıl yapmaları 

gerektiğini iyi takip ettikleri için sundukları ürünün algılanma oranı yüksektir. Örneğin 

mağazalarda göz hizasındaki ürünün algılanma oranı alt ve üst raflardakine oranla daha 

yüksektir13. 

Pazarlama stratejileri hazırlanırken özellikle ürün ve marka ile ilgili 

oluşturulmaya çalışan algılara çok dikkat edilmelidir. Marka ve ürünün tüketici 

beyninde nereye konumlandırılması gerektiği önceden belirlenerek, bu yolda 

yürünebilecek faaliyetlere yer verilmelidir. Ayrıca konumlandırma yapıldıktan sonra da 

bir araştırma ile tüketicide yaratılmak istenen algı ile tüketicide oluşan algı arasında 

farklılık olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

Tüketicide en çok karşılaşılan algı hataları şu şekildedir; 

Stereo Tipleme; Bir nesneyi değerlendirirken o nesnenin ait olduğu grup ya da 

kategorinin etkisinde kalıp yeterli araştırma yapılmadan bir sonuca varılmasıdır. (Çin 

mallarının kalitesiz, Alman mallarının kaliteli olarak algılanması) 

Hale Etkisi; Bir nesnenin ya da ürünün herhangi bir özelliğine bakılarak genelleme 

yapılmasıdır (Ambalajı kalitesiz olan ürünün kalitesiz olarak algılanması – Ye Kürküm 

Ye) 

Benzer Olma ve Farklı Olma Etkisi; Kendimize benzer olan nesne veya kişileri olumlu, 

benzer olmayanları ise olumsuz olarak değerlendirme eğilimi içinde olmaktır (işe alım 

sürecinde memleketli olana imtiyaz tanınması). 

                                                
12 http://www.eminkaya.net/tuketici-davranislari-algilama-ve-pazarlama.html Erişim;19.07.2014 
13 http://www.eminkaya.net/tuketici-davranislari-algilama-ve-pazarlama.html Erişim;19.07.2014 
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Projeksiyon Etkisi; Ürünün veya nesnenin bir özelliğinden gelecekteki performansına 

ilişkin tahminin yapılmasıdır. Daha önce problem yaşanan bir markanın artık hiçbir 

ürününü kullanmamak14. 

  Sonuç olarak tüketici satın alma kararı alırken algılarını, kişiselliğini ve kültürel 

farklılıklarını kullanmaktadır. Bu koşullar altında gerilla pazarlama faaliyetleri yürüten 

bir işletmenin tüketici davranışını etkileyen tüm noktalara hakim olması gerekmektedir. 

Yani bir işletme tüketici tarafından satın alınmak istiyorsa, tüketicinin algısını üzerine 

çekmelidir. Tüketicinin farklı ve ilginç uyaranlarla, doğru zamanda ve doğru yerde 

dikkatini çekmeye ve akılda kalmaya çalışmalıdır. Ancak bu şekilde tüketiciyi 

etkileyebilir ve onu satın almaya ikna edebilmektedir. 

3.4. TÜKETİCİNİN SATIN ALMA KARARI   

Her birey kendine özgü bir tüketici davranışı izlemektedir, yani her bireyin satın 

alma esnasındaki karar verme değişkenleri farklıdır. Bu nedenle her tüketicinin kararı 

farklılık göstermektedir. Tüketicinin nasıl karar aldığı ile ilgili birçok çalışma yapılış, 

ancak kesin bir yargıya varılamamıştır. Fakat psikologların sunduğu “Kara Kutu 

Modeli” en iyi açıklama olarak görülmektedir.  

Kara kutu modeli Kurt Levin tarafından geliştirilmiştir. Tüketicinin topladığı 

veriler kara kutu denilen bir sürece girmekte ve bunun sonucunda bir karar 

verilmektedir. Bu süreç ile ilgili kesin bir bilgi olmaması sebebiyle bu modele kara kutu 

denmiştir. Modeli şu şekilde göstermek mümkündür;  

                                                
14 http://www.eminkaya.net/tuketici-davranislari-algilama-ve-pazarlama.html Erişim;19.07.2014 
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Şekil 4. Kara Kutu Modeli 

Kaynak: Uğur Karatekin, Sosyal Sınıflar İçinde Mesleklere Göre Tüketicilerin Otomobil Alma 

ve Kullanma Alışkanlıklarına Etkisinin İncelenmesi, Isparta 2009, s25 

Modelde kara kutuya giren bilgiler bir değerlendirmeye alınmaktadır. Bu 

değerlendirme esnasında kültür ve alt kültür, sosyal sınıf gibi kültürel faktörler; aile, 

referans gruplar, rol ve statüler gibi sosyal faktörler; yaş, cinsiyet, medeni hal, gelir 

seviyesi, eğitim seviyesi, meslek, yaşam tarzı gibi demografik faktörler; kişilik, tutum 

ve inançlar, güdülenme, algılama, öğrenme gibi psikolojik faktörler ve ekonomik 

faktörler karara etki edebilmektedir. Tüm bu etkiler sonucunda bir karar verilmektedir. 
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BÖLÜM 4  

ETİK, AHLAK VE PAZARLAMA ETİĞİ 

 Pazarlamanın ortaya çıkış amacı, tüketicilerin ihtiyaçlarının belirlenerek bu 

doğrultuda üretimin sağlanması iken daha sonra pazarlama tüketicide satın almaya 

isteğin oluşturulması ve tüketicinin ürünü ihtiyaç olarak görmesi şeklinde boyut 

değiştirmiştir. Bu nedenle pazarlamanın etik ve ahlak konuları ile ilgili çatıştığı 

noktaların olduğu ve bu durumun çoğu zaman tüketiciyi negatif olarak etkilediği 

gerçeği gün yüzüne çıkmıştır. Tüm bunlar tartışılırken işletmelerin tutumları, bakış 

açıları, amaçları gibi konular iş etiğinin doğmasına temel hazırlamıştır. Pazarlama karar 

ve uygulamaları işletmenin görünen kısmı olduğu için bu stratejiler dikkatle 

belirlenmelidir. 

 Son yıllarda işletmenin sosyal sorumlulukları konusu da büyük önem 

kazanmıştır ve bu gibi faaliyetler işletmeye prestij kazandırır olmuştur.  

 Kitle iletişim araçlarının artması ve internetin yaygınlaşması ile bu tarz etik 

olmayan durumlardan kolayca haberdar olmaktayız. Ayrıca tüketiciler bu tarz etik 

olmayan ve topluma zararlı her şeyi haberleşme ağlarında paylaştıklarından, işletmeler 

için bir zorlama mekanizması olmuşlardır. Yani tüketicinin dikkat ve özeni 

doğrultusunda, işletmeler etik ve toplumsal fayda konularına daha fazla eğilmek 

zorunda bırakılmıştır. Bu durumunda haklı olarak yasalar ile desteklenmesi tüketiciyi, 

toplumu ve doğayı yanlış uygulamalardan korumaktadır. 

4.1. AHLAK VE ETİK NEDİR? 

 Ahlak filozofu Kurt Baier, “Robinson Cruose’un adasında ahlaka ihtiyaç yoktur, 

çünkü ahlak bireyler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkardığı bir olgudur” demektedir1. 

Yani, ahlaktan söz edebilmek için kişiler olmalıdır ve bu kişiler bir etkileşim içerisinde 

                                                
1 http://www.tevfikuyar.com/wp-content/uploads/2014/01/Pazarlama-Eti%C4%9Fi.pdf 
Erişim;12.09.2014 
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olmalıdırlar. Tek başına yaşayan bir kişinin herhangi bir kişiye ahlaksızlık yapma gibi 

bir durumu olamaz.  

 Ahlak Arapça hulk sözcüğünün çöğuludur ve hulk sözcüğü insanın yaradılışı 

gereği gerçekleştirdiği davranışları anlatan bir kelimedir. Aynı zamanda ahlak huy, 

mizaç gibi anlamlara da gelmektedir. Yani ahlak insanın yaratılışı ile ilgili bir 

kavramdır ve davranışları yönlendiren  huy ve mizaçla bağlantılıdır2. 

 Ahlâk terimi tarihsel ve toplumsal bir olgudur. Ahlak sistemi bir değer sistemidir 

ve toplumdan topluma değişiklik gösterebilmektedir (http://www.tevfikuyar.com/wp-

content/uploads/2014/01/Pazarlama-Eti%C4%9Fi.pdf Erişim;12.09.2014). 

 Ahlak kuralları ne yapacağımızı (doğru söylemek) ve ne yapmayacağımızı ( hile 

yapmak) anlatmaktadır. Ahlak, ilmi ve ahlak kuralları, yasalarda yer alsın ya da 

almasın, izin verilmiş ve beklenen tanımlamalar çerçevesinde her toplumun temel 

yapısına biçim vermektedir3. 

 Ömer Torlak’ a (2009: 83) göre “Ahlak; öznesinde insan ve insan davranışları 

olan ve insanın yaratılıştan gelen özellikler yanında, kendisine, ilişkide olduğu diğer 

insanlar ile içinde yaşadığı topluma karşı genel olarak iyi ve kötü çerçevesinde yön 

veren eğitimle kazanılan bir davranış seti ya da rehberi olarak tanımlamak 

mümkündür”. 

 Tüm bu tanımlardan yola çıkarak ahlak, iyi ve kötü davranışları anlatan bir 

rehber olarak tanımlanabilmektedir. Bu kuralların amacı toplumsal ilişkileri ve 

toplumsal yapıyı düzenleyebilmektir. Genel anlamda her toplum için geçerli evrensel 

bir nitelik taşımasına karşın toplumdan topluma değişebilen kısımları da mevcuttur. Bu 

kuralların insanlar ve toplum üzerinde yaptırım gücü vardır. 

                                                
2 http://www.tevfikuyar.com/wp-content/uploads/2014/01/Pazarlama-Eti%C4%9Fi.pdf 
Erişim;12.09.2014 
3 http://www.tevfikuyar.com/wp-content/uploads/2014/01/Pazarlama-Eti%C4%9Fi.pdf 
Erişim;12.09.2014 
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 Ömer Torlak’ın (2003) Ömer Demir ve Mustafa Acar’dan (1997:14) aktardığına 

göre “Bir bireyin, bir halkın, bir toplumsal sınıfın, bir çağın bilinçli yaşamına hakim 

olan inanç ve tasarımlar topluluğuna ahlak, bunların toplumsal olgu olarak yaşanmasına 

ahlaklılık, bu inanç ve tasarımlara göre yönelen insan tutumlara ve bu tutumlara göre 

yönlendirilen eylemler hakkında verilen yargılara ahlaki denilmektedir”. 

 Etik, karakter ve alışanlık anlamına gelen ethos tan türetilmiştir. Etik ahlak 

bilimi ya da ahlak felsefesi olarak tanımlanmaktadır. Etik; insanın bireysel ve toplumsal 

ilişkilerini nasıl yönlendirmesi gerektiğini, iyi ve kötü söz ve davranışı belirleyecek 

ölçütlerin neler olabileceğini inceleyen bilim dalıdır(Torlak, 2009: 84). 

 Yani etik ahlak kurallarını inceler. İyinin neden iyi, kötünün neden kötü 

olduğunu tayin etmeye çalışır. İyilik ve kötülük kriterleri nelerdir? Tüm bunları 

araştırmaktadır ve felsefi bir bakış açısı ile yorumlamaktadır. Ahlak felsefesine göre 

hiçbir ahlaki kuralın gerçekliği en baştan kabul görmemelidir. Bu nedenle bu ahlak 

kuralını araştırır, tartışır, yorumlar ve bir sonuca varır ve ancak bu noktadan sonra o 

kuralın gerçeklik kazanmış olması gerekmektedir. 

 Etik, felsefenin bir alanı olarak ahlak problemleri, ahlaki yargılar ve ahlaklılık 

hakkında felsefi bir düşünceyken; ahlak, psikolojik ve sosyal açıdan zaman ve toplumun 

davranış kurallarının bir toplamıdır(Torlak, 2009: 88). 

 Ahlaki davranışın üç temel koşulu bulunmaktadır ve bir davranışın ahlaklı 

olabilmesi bu üç özelliğin birlikte bulunması gerekmektedir. Bunlar; ahlaki davranışı 

istemli olmalıdır. Ahlaki davranış bilinçli olmalıdır ve ahlaki davranış özgü 

olmalıdır(Ay, Kartal, Nardallı, 2010: 6).   

4.2. ETİK KURAMLAR 

 Değerlendirilecek olan ahlak kurallarının farklı ilkeler ve düşünceler 

doğrultusunda değerlendirileceğini belirleyen kuramlar bulunmaktadır. Her kuramın 

kendine özel bir değerlendirme ve düşünce sistemi vardır. Bu üç kuram ile desteklenen 

bir kural ideal bir ahlak kuralı olarak tanımlanabilmektedir. 
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 Etik kuramlar teolojik, deontolojik, relativist, değer ve diolojik idealizm 

kuramları olarak beşe ayrılmaktadır.  

Teolojik kuramlar yaklaşımda en çok insana, en fazla faydayı sağlayan davranış 

tercih edilmelidir diyen faydacılık yaklaşımı ve bireyler kendi çıkalarınıı 

düşünmektedirler bu nedenle kendileri için en fazla fayda sağlayacak davranışı 

seçmektedirler diyen bencillik yaklaşımını bünyesinde barındırmaktadır (Ay, Kartal, 

Nardallı, 2010: 6).   

 Deontolojik yaklaşım bireyin niyeti üzerinde odaklanmaktadır. Yani kişinin 

niyeti iyi ise sonuç kötü olsa dahi alınan karar iyi niyetli olduğu için karar doğrudur 

görüşü desteklenmektedir. Bu yaklaşım; , kişisel haklar toplumla dengeli ancak birey 

odaklı olacak şekilde değerlendirilmelidir diyen haklar yaklaşımı ve herkese adil 

davranılmalıdır ve her hangi bir durumda bir adaletsizlik söz konusu ise bu durum 

acilen telafi edilmelidir diyen adalet yaklaşımı şeklinde ikiye ayrılmaktadır(Ay, Kartal, 

Nardallı, 2010: 7).   

Relativist yaklaşıma göre davranışın doğruluğu toplumda nasıl algılandığı ile 

ilgilidir. Bir davranış sonucunda toplumda olumlu bir fikir birliği sağlandıysa, o 

davranış doğru olarak nitelendirilmektedir ve etiktir. Ancak kararlar karar 

mekanizmasındaki bireylere ve toplumsal yapıya göre değişiklik gösterebilmektedir. 

Burada bilginin kaynağı toplumdaki insanlardır(Ay, Kartal, Nardallı, 2010: 8).   

Değer yaklaşımı görüşüne göre kişilerin kendilerine özgü ahlaki değer yargıları 

mevcuttur ve bu değerleri kendi kişilik kriterleri belirlemektedir. Kişinin davranışları 

kendi karakteri ile ilintilidir(Torlak, 2009: 130). 

Diolojik idealizm yaklaşımının temelinde kültürel ayrılıklar vardır. Bir kültürün 

ahlaklı ya da etik dediğini diğer kültür etik dışı olarak nitelendirebilmektedir. Bu 

anlayışa göre bu farklılıklar her zaman olasıdır ve bunu aşmanın en iyi yolu iletişimden 

geçmektedir. (Ay, Kartal, Nardallı, 2010: 6).   
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4.3. İŞ AHLAKI 

Kişilerin işleriyle ilgili konularda yapmış olduğu uygunsuz davranışlar iş ahlakı 

kavramını doğurmuştur. Kişinin iş ortamındaki en büyük ahlak bekçisi yine kendi 

vicdanıdır. Bu nedenle iş ahlakı olarak bu vicdani kontrol mekanizmasını geliştirmek en 

kalıcı çözümdür. Yani vicdan iş ahlakının düzenleyicisi niteliğindedir. Ancak ahlaki 

davranışlar ile kazanç sağlama bazen ters düşebilmektedir. 

4.3.1. İş Ahlakının Tanımı ve Önemi 

 Bireyin işi ile ilgili davranışlarda, iyi ve kötüyü tanımlayan kurallar bütünü, iş 

ahlakını oluşturmaktadır. İş etiği ise bu kuralların felsefi bir bakış açısı ile 

yorumlanmasıdır. 

 İş ahlakı ile ilgili sorunların artmasına ve buna bağlı olarak iş ahlakına ihtiyaç 

duyulmasına neden olan faktörleri şöyle sıralamak mümkündür;  

İşletme dışı faktörler 

a.Hayat tarzlarının değişimi ve buna bağlı olarak tüketimdeki aşırı artış 

b.Kitle iletişim araçlarının etkisiyle kültürler arasındaki etkileşim ve kültürlerin hızlı 

değişimi 

c.Adalet mekanizmasının etkin olmayışı ve yavaş işlemesi 

d.Haksız kazanç yollarının artışı ve bu durumun insanları kolay yoldan kazanmaya 

teşvik etmesi 

e.Toplum ahlakının zedelenmesi 

f.Ekonomik yapının bir bütün olarak işletmeleri ahlaksızlara sevk etmesi(Torlak, 2009: 

105) 
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İşletme içi faktörler 

a.Kar maksimizasyonu amacının diğer sosyal sorumluluk amaçlarının önüne geçmesi 

b.Çalışanların kişisel ahlaki değer yargıları 

c.İşletme sahipleri, ortakları ve yöneticilerinin kişisel ahlaklı algılamaları, hırsları ve 

tutkuları 

d.İşletme içi çıkar çatışmaları 

e.İşletme içi denetim ve yaptırım mekanizmalarının zayıflığı(Torlak, 2009: 106). 

 İşletmenin bu etik dışı durumlarla karşılaşmaması adına bir ahlaki yapı 

oluşturması gerekmektedir.  

 İşletme açısından ortaya çıkabilecek ahlaki konular şunlardır: 

a.İşletmenin çıkar gruplarının ve diğer ilişki gruplarının çıkarlarının çatışması 

b.İşletmenin ürettiği mal ve hizmetlerden kaynaklanabilecek, çevre sağlığı, çalışanların 

refahı, doğal kaynakların kullanımı, mamüllerin sosyal amaçları gibi hususların işletme 

tarafından önemsenmemesi 

c.İşletmenin eylemlerinde, ahlaki tutumların farkında olunup olunmadığını gösteren 

doğruluk, dürüstlük, fedakarlık ve açıklık gibi değerlere uyulup uyulmaması 

d.Çalışanlar arasında güç, ücret ve ırk gibi farklılıkların yaratılması (Torlak, 2009: 109). 

Yukarıda belirlenen konuların üstesinden gelebilmek amacıyla işletmelerin  

tüm faaliyetlerini ahlaki açıdan değerlendirmesi ve işletmeye özgü ahlak kodları 

geliştirmesi gerekmektedir. Hatta bir adım daha öteye geçerek etik değerler 

oluşturulmalıdır. 
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 İş ahlakı konusunun bu denli önemli olmasının en temel iki nedeni 

bulunmaktadır. İlki, işletmelerin üretim yapabilmek için kullandıkları kaynakların 

sonraki kuşaklara iletilebilmesi ile ilgilidir. Bu hızla üretim yapılan bir dünyada kıt 

kaynakların dikkat edilmezse bir sonraki kuşağa dahi aktarılamayacağı bir gerçektir. 

Çünkü işletmeler kar sağlayabilmek adına kaynakları umarsızca kullanmaya devam 

etmeleri halinde kaynaklar tükenecektir. Ayrıca doğaya ve hayvanlara yapılan haksızlık 

da cabasıdır. Üretim esnasında kaynakların bilinçsizce kullanılması, doğanın tahrip 

edilmesi, uygun olmayan atık politikaları gibi konular iş ahlakı konusunun önemi 

arttırmıştır İkinci bir konu ise işletme yönetici ve çalışanlarının hem kendi aralarında 

hem de tüketici, satıcı ve rakiplere karşı yapılan ahlaksızca davranışlardır. 

4.3.2. İş Ahlakı İle İlgili Konular 

 İki genel başlık altında toparlamak mümkündür; 

4.3.2.1. İşletme Dışı Faktörler İle İlgili İş Ahlakı Konuları 

 Bu konuların en başında pazar ve rakiplerle ilgili konular gelmektedir. Artan 

rekabet ortamında işletmelerin pazara girişi engelleyici faaliyetlerde bulunması ya da 

satıcıyı sadece kendi ürününü satması için baskı yapması hem serbest piyasa şartlarını 

bozmakta, hem tüketicinin uygun fiyatlı ürün alımını engellemekte hem de oluşacak 

istihdamın önüne geçmektedir. Bunun yanı sıra yapılan sabit fiyat antlaşmaları ile 

tüketicinin uygun fiyata ürün bulabilmesi engellenmektedir 

 İkinci bir konu ise çevresel konulardır. Üretim faaliyetleri sonucu oluşan çevre 

kirliliği önemli ve bir an önce ele alınması gerekli bir konudur. Çevreyi korumakla ilgili 

olan tüm kurallara uyulmalıdır ve aksi bir durumda da hemen düzeltici aksiyon planları 

hazırlanmalıdır. Bunlara ek olarak hiçbir çevre problemi yerel bir sorun olarak 

tanımlanmamalıdır. 

 Teknoloji beraberinde hızlı bir tüketim toplumunu da beraberinde getirmektedir. 

Teknolojinin gün geçtikçe ilerlemesi ile ürünler daha hızlı geliştirilebilir bir hal 
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almaktadır. Bu da tüketicilerin daha iyisine sahip olma dürtüsünü tetiklemektedir. Bu 

hızlı değişim ürün çeşidinin artmasına, ürün karmaşasının artmasına, ürün 

eskitmelerinin artmasına ve teknolojik atıklara neden olmaktadır.  

 İş ahlaksızlığında yaşanan artış ile yasal düzenlemeler getirilmiştir. Ancak asıl 

önemli olan işletmenin bu düzenlemeleri kendi isteği ve kendi şirket politikası gereği 

yapıyor olmasıdır. Kendi ahlak mekanizmalarını ve kurallarını oluşturabilen işletmeler 

toplumun gözünde değer kazanmaktadır. 

4.3.2.2. İşletme Fonksiyonları İle İlgili İş Ahlakı Konuları 

 Pazarlama fonksiyonu ile ilgili konular en çok konuşulan konulardır ve konu ile 

ilgili ayrıntılı bilgi bir sonraki bölümde mevcuttur. 

 Üretim fonksiyonunda, üretimde kullanılacak hammadde kalitesi, sağlığa 

uygunluğu, üretim alanının ve üretilen ürünün çalışan sağlığını etkileme ihtimali gibi 

unsurlar iş ahlakının gerektirdiği şekilde düzenlenmelidir. 

 İşletmelerin satın alma fonksiyonlarında en çok karşılaşılan etik dışı davranış 

rüşvettir. Rüşvet kimi toplumlarda artık normal olarak algılanabilir duruma gelmiştir ki 

bu işin en korkutucu yanıdır. Çünkü normal olarak algılanan rüşvet toplumda bazı 

çarpık davranışları da beraberinde getirmektedir. Bunun en net örneği rüşvet verilmeden 

yürütülemeyen işlerdir. Normalde çalışanın sorunsuz yürütebileceği bir iş olmasına 

karşın, çalışan işi yavaşlatarak karşıdaki kişiden rüşvet beklentisini ifade 

edebilmektedir(Torlak, 2009: 144). Aynı zamanda devlet kanalıyla yapılan satın alma 

faaliyetlerinde de rüşvetin belirgin bir unsur olması hem iş etiğine hem de devletin 

işleyiş mantığına uymamaktadır. 

 Finansal açıdan güçlü firmalar bunu bir üstünlük görerek diğer firmalara ahlak 

dışı şekilde saldırabilmektedirler. Bunun en büyük nedeni de işletmelerin pazara başka 

bir işletmeyi sokmama çabalarıdır. Bu bağlamda borsa üzerinde işletmelerin hisselerini 

farklı kişilermiş gibi göstererek alma, tekelleşmeye neden olacak uygulamalara yer 
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verme, rakiplerle ilgili dedikodular yayma gibi davranışlar sergilemektedirler(Torlak, 

2009: 144). 

 Muhasebe fonksiyonunda rastlanan etik dışı davranışlar da genellikle 

vergilendirme ile ilgili yaşanmaktadır. Muhasebe raporlarının doğru bir şekilde 

aktarılmadı gerekmektedir. Raporlarla oynanılarak karlılık farklı yansıtılabilir bunun 

yanı sıra da vergilerde değişiklikler oluşmaktadır. Muhasebesel olarak işletme 

sahiplerine, devlete ve tasarruf sahiplerine sunulacak bilgilerin ihtiyaçları karşılayacak 

şekilde, ilgili, önemli, güvenilir, tarafsız, anlaşılır, zamanlı, tutarlı ve karşılaştırılabilir 

olması gerekmektedir(Torlak, 2009: 146). 

 Araştırma geliştirme faaliyetlerinde en çok karşılaşılan konu kopyalamadır. 

İşletmelerin onlarca yatırım yaparak geliştirdikleri ürünler, teknolojinin de gelişmesi ile 

kolayca kopyalanabilir olmuştur. Bu durum da yatırımcı işletmeye büyük darbe 

vurmaktadır. Ayrıca özellikle kozmetik ve tıbbi alanda oluşturulan ürünlerin öncelikle 

hayvanlar üzerinde denenmesi de ayrı bir etik konusudur.  

 İnsan kaynakları fonksiyonunda en çok ihmal edilen ahlak dışı davranış işçi 

haklarıdır. İşçilerin çalışma koşulları, işletmelerin çalışanlarına hümanist bir gözle 

bakmaması, çalışanların makine gibi algılanması, en temel haklarının dahi ihlal 

edilmesi, iş alımlarında ve özellikle terfilerde şeffaf olunmaması, çalışanlara grev ve 

lokavt hakkı tanınmaması gibi konular bu fonksiyonun ahlaki olarak değerlendirmesi 

gereken konulardır. Şu unutulmamalıdır ki işletmeler ne kadar çalışanlarına değer 

verirler ise çalışanlar da işletmeye o denli sarılmaktadırlar. İş ortamında mutlu ve 

huzurlu olan çalışanlar sağlıklı bir üretim fonksiyonu oluştururlar. Çalışanlara bu ortamı 

yaratmalarında aracı olabilecek fonksiyon ise insan kaynaklarıdır. 

4.4. PAZARLAMA ETİĞİ 

 Etiğin, ahlak kurallarını felsefi bakış açısı ile inceleyen bir alan olduğunu 

belirtmiştik. Pazarlama etiği ise pazarlama ahlakını oluşturan kurallar bütününü 

incelemektedir. Pazarlama ahlakı işletme, tüketici ve işletmenin etkilediği çevreyi 
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etkileyen tüm davranışları iyi ya da kötü olarak adlandırmaktadır. Bunun sonucunda 

pazarlama etiği devreye girermekte ve bu kuralları sorgulamaktadır. 

 Pazarlama etiği dendiğinde birisi etiği, diğeri ise ahlakı refere eden iki tanımla 

karşılaşılmaktadır;  

1. Pazarlama kararları, pratikleri ve kurumlarının ahlaki değerlendirmesine yönelik 

sistematik bir çalışma disiplinidir.  

2. Pazarlama faaliyetlerini ahlaki olarak yanlış ya da doğru olarak nitelememiz için 

gereken standart ve normlar bütünüdür. Bu tanımlardan ilki felsefi bir çalışma 

alanıyken, ikincisi pratik bir alandır ve ahlaki değerleri belirleme çabasından 

oluşmaktadır4. 

4.4.1. Pazarlama Etiğinin Doğuşu 

 Pazarlama ile ilgili ahlaki kaygıların ortaya çıkışı M.Ö. 4000 yılına 

Mezapotamya’ya dayanmaktadır. Hamurrabi o dönemde ticarette adil fiyat uygulaması 

ile ilgili emirler yayınlamıştır. Ayrıca M.Ö. 4. Yy’da Aristo’nun tüccarların ayıpları ve 

erdemleri üzerinde söylemlerine rastlanmıştır5. 

Ayrıca Osmanlı Devleti döneminde kurulan Ahi Teşkilatı da yaptığı denetimler 

ile halkı kandırmaya çalışan tüccarların korkulu rüyası olmuştur. 

 Sosyal sorumluluk ardından iş etiği ve son olarak da pazarlama etiğinin 

olgunlaştığından bahsetmiştik. 1953 yılında Bowen’ın yazdığı “ İş Adamının Sosyal 

Sorumlulukları (Social Responsibilities of Businessman) adlı kitabı ile tohumları atılan 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusu 1960’ların sonları ve 1980’lerin başları arasında 

epeyce ilgi görmüştür ve bu konuda yüzlerce kitap yazılmıştır. 

                                                
4 http://www.tevfikuyar.com/wp-content/uploads/2014/01/Pazarlama-Eti%C4%9Fi.pdf Erişim; 
19.07.2014 
5 http://www.tevfikuyar.com/wp-content/uploads/2014/01/Pazarlama-Eti%C4%9Fi.pdf Erişim;  
19.07.2014 
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 Kurumsal soysal sorumluluk kavramının ortaya çıkmasının nedenleri şunlardır; 

tüketiciler tarafından işletmelerin, kardan daha önemli sorumluluklarının olduğuna ikna 

edilmiş olması, bu sorumlukları kabullenmedikleri takdirde bu anlayışın eninde sonunda 

işletmeleri etkileyeceği inancı, işletmelerin sadece çevresini değil geniş bir toplumu ve 

çevreyi etkilediği gerçeği, bu sorumlulukların insani değerleri korumada bir etken 

olduğunun farkına varılmasıdır. 

 Richard N. Farmer’ ın 1967 yılında Journal of Marketing dergisinde yayınlanan 

makalesinin başlığı çarpıcıdır: “ Kızınızı bir pazarlamacıya verir miydiniz? ”. Farmer, 

reklam etkisiyle ürün satın alanların % 80 ’inin bir süre sonra pişman olduğundan yola 

çıkarak pazarlama faaliyetlerinin insanlara ihtiyacı olmayan ürünleri aldırması sebebiyle 

ahlaki olmadığı fikrini öne sürmesi ile pazarlamanın ahlak dışı yanlarının olduğu 

dillendirilmiştir 6. 

 1970’ lere gelindiğinde yaşanan rüşvet skandalları, görevi kötüye kullanmalar, 

aldatıcı reklamlardaki artış nedeniyle pazarlama etiği gündeme gelmiştir. Bunun sonucu 

olarak etik dışı durumların varlığı, nasıl önlenmesi gerektiği, pazarlamada iyi ve 

kötünün ne olduğu ile ilgili araştırmalar başlamıştır. 

 90’ lı yıllara gelindiğinde artık pazarlama etiğinin tanımı ve kapsamı iyice 

netleşmiştir. Önceki yıllarda işletmeler kendilerini rekabet çevresi ve yasalara karşı 

sorumlu hissederken 90’ larda artık kendilerini tüketicilere karşı sorumlu hissetmeye 

başlamışlardır. Çünkü tüketiciler herhangi bir etik dışı davranış da çok daha hızlı bir 

şekilde aksiyon alarak işletmeye karşı tavır alabilmektedirler. Bu nedenle 90’ lardan 

sonra işletmeler özellikle tüketiciyi ve toplumu etkileyen etik konulara daha da özen 

göstermeye başlamışladır.   

 Pazarlamada tüm bunların yanı sıra yasa dışılık ve etik dışılık kavramları da 

mevcuttur. Pazarlama faaliyetlerinin yasa dışı olması etik dışı olduğunu 

göstermemektedir. Etik dışı olan her şeyde yasa dışı değildir. Örneğin karaborsa etik 

                                                
6 http://www.tevfikuyar.com/wp-content/uploads/2014/01/Pazarlama-Eti%C4%9Fi.pdf Erişim;  
19.07.2014). 
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olmamakla birlikte yasal bir uygulamadır. Pazarlama etiği, yasal açıkları da 

kapatabilmek amacı ile daha geniş perspektife sahiptir. 

4.4.2. Pazarlama Etiği Yaklaşımları 

 Araştırmacılar pazarlama etiği yaklaşımlarını üçe ayırmışlardır (Gummesson, 

2000); 

1. Bir topluluk içerisinde baskın olan standartları ele alan Açıklayıcı Yaklaşım,  

2. Ahlaki kavram ve yargılamaların doğaları ve anlamlarını analiz eden Meta-Etik 

Yaklaşım 

3. Neyin doğru ya da yanlış olduğunu belirleyen ve kuralları oluşturan ahlaki temelleri 

tanımlayan Normatif Etik Yaklaşımı 7. 

 Açıklayıcı yaklaşım, standartları anlamaya ve açıklamaya çalışmaktadır, 

gerçekçi bir yaklaşım modelidir. Normatif yaklaşım açıklayıcı yaklaşımdan bir adım 

öteye giderek standart geliştirmeye çalışmaktadır. Ahlak ile ilgili kurallar koymaktadır. 

Meta-etik yaklaşım, iyi ya da kötünün ne olduğu, bu yargıya ulaşılırken hangi 

kriterlerden geçirildiği ile ilgilenmektedir. Yani açıklayıcı ve normatif yaklaşım ahlakı 

konu almaktadır, meta-etik yaklaşım ise etiği konu almaktadır8. 

4.4.3. Pazarlama Ahlakı İle İlgili Teori ve Modeller 

 Pazarlama ahlakı ile ilgili kalın hatlarla belirtilmiş modelleri oluşturmak 

imkansızdır. Çünkü her olay kendi içerisinde özel durumları da beraberinde 

getirmektedir. Bu nedenle ahlak kavramının bir net kalıba sokulamayacağı aşikardır. 

Ancak teorik bir çerçeve oluşturmak adına bazı teoriler ve modeller geliştirilmiştir. 

 

                                                
7 http://www.academia.edu/5519927/Etik_ve_Pazarlama_Eti%C4%9Fi  Erişim;  10.06.2014 
8 http://www.academia.edu/5519927/Etik_ve_Pazarlama_Eti%C4%9Fi  Erişim;  10.06.2014 
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4.4.3.1. Pazarlama Ahlakı Genel Teorisi 

 Hunt ve Vitell tarafından geliştirilmiş bir teoridir. Bu teori ahlaki problemlerin 

kolaylıkla algılanması amacıyla, tüm problem sürecinin resmedilmesine yönelmiştir. Bu 

yöntem ile kişiler, bazı durumları ahlaki olarak algılayıp algılamadıkları il ilgili durum 

ve senaryo ile test edilmiş olmaktadır. 

Kişiye önce ahlaki içerikli bir durum verilmektedir. Daha sonra kişinin bu problemi 

nasıl algıladığı, problem karşısında nasıl bir çözüm aradığı, çözüm alternatiflerinin ne 

olduğu ve bu alternatifler arasından hangisini seçtiği belirlenmeye çalışılmaktadır (Ay, 

Kartal, Nardallı, 2010: 21). Kişilerin algılama ve yorumlama tarzları ve yöntemleri tabiî 

ki farklı olabilmektedir. Ancak ahlaki algı teolojik ve deontolojik olarak iki ana gruba 

ayrılmıştır ki bu konu ile ilgili gerekli açıklamalara bir önceki bölümde yer verilmiştir. 

 Şekil 5.Pazarlama Ahlakının Genel Teorisi 

Kaynak: Ömer Torlak, Pazarlama Ahlakı Sosyal Sorumluluklar Ekseninde Pazarlama Kararları ve 

Tüketici Davranışlarının Analizi, İstanbul 2009, 176 
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 Şekilden de anlaşılacağı gibi ahlaki problemlerin ve alternatiflerin algılanması, 

sonuçların algılanmasında kültürel, sektörel ve organizasyonel çevre ile kişisel 

deneyimlerin etkisi görülmektedir. Deontolojik ve teolojik değerlemeler de ahlaki 

yargılar ve niyet üzerine etki etmektedir. Bu durum sonucunda da yargılar ve niyetler 

değişkenlik gösterebilmektedir. Davranışların sonucu da geri bildirim yöntemi ile yine 

kişiye kişisel deneyim olarak geri dönmektedir. 

 Farklı çalışmalar sonucunda model de çevresel faktörlere daha detaylı yer 

verilmesi gerektiği ve dinin de bu modele eklenmesi gerektiği gündeme gelmiştir. Dinin 

ahlaki problemlerin algılanmasındaki yadsınamayacak etkinini gözlenmesi ile modelde 

değişiklik yapılmıştır. 

 Pazarlama ahlakı genel teorisini içerisinde geliştirilen ahlak modelleri şunlardır; 

4.4.3.1.1. Bireysel ve Sosyal Roller Modeli 

 Bartels tarafından ortaya konulmuştur. Pazarlama ahlakı göreceli bir kavramdır 

ve ahlaki standartlara ulaşabilmek için ahlaki kararların nasıl alındığını bilmek 

gerekmektedir. Bu nedenle model “Ahlaki standartlar seti nasıldır” ve “Ahlaki kararlar 

nasıl alınır” sorularının cevaplarını aramaktadır. 

 Modelin temel varsayımlarını şu şekilde sıralanmaktadır ; 

1.Ahlak işletme eylemlerini “doğru” ya da “yanlış” şeklinde yargılayabilmek için 

geliştirilmiş bir standart anlamındadır 

2.Ahlak eylemin kendisinden ortaya çıkan bir doğruluk yargısı değil, kişiden kişiye 

değişen eyleme ait bir yargıdır. 

3.İşletme bir ekonomik süreç olmakla birlikte öncelikle sosyal bir süreçtir. Buna bağlı 

olarak pazarlamada ilişkiler ve değişim rollerini içeren bir süreçtir. 

4.Her bir pazarlama yönünde katılımcıların beklentileri bilinmektedir 
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5.Ahlak bir sosyal müeyyide konusudur, teknik bir değer değildir(Torlak, 2009: 181). 

 Ahlaki standartlar seti oluşturma ve ahlaki kararlar almada aşağıdaki faktörlerin 

belirleyici olduğu ifade edilmektedir;  

1.kültürel etkiler (aile, kilise, okul, ekonomi, hükümet, ordu, boş zamanlar ) 

2.ekonomik olmayan faktörler (yönetici, çalışanlar, pay sahipleri, finansörler, 

tüketiciler, aracı müşteriler, tedarikçiler, rakipler, hükümet, toplum ) 

3.rol beklentileri (yöneticilerin müşterilerle olan alıcı satıcı ilişkileri, yöneticilerin aracı 

müşterilerle olan kanal ilişkileri, yöneticilerin rakiplerle olan rekabet ilişkileri, 

yöneticilerin pay sahipleriyle olan profesyonel iş ilişkileri ) (Torlak, 2009: 181). 

4.4.3.1.2. Ahlaki Gelişim Modeli 

 Lawrence Kohlberg tarafından geliştirilmiştir. İnsanların ahlaki gelişim 

sistemlerinin uzun bir süre sonucunda oluştuğu ve olgunlaştığı savunulmaktadır. Bu 

sürenin sonunda da her bireyin aynı aşamayı kaydedemeyeceği hatta aynı yerinde 

duranların bile olabileceği belirtilmiştir. 

 Bu modele göre ahlaki gelişim gelenek öncesi, geleneksel ve ilkeler düzeyi 

olmak üzere üç aşamada gerçekleşmektedir. Gelenek öncesi düzeyde birey ilgi duyduğu 

ve zihninde tasarladığı ahlak durumları ile karar vermektedir. Geleneksel düzeyde birey 

bazı önemli referans grupları ve daha büyük toplumların beklentilerine uygun olacak 

şekilde karar vermektedir. İlkel düzeyde ise bireyler ahlaki kural ve normların ötesinde 

bir olgunlukla ahlaki problemleri çözmektedirler. Son düzeyde toplumsal doğrular, 

değerler ve yasalar da karara etki etmektedir(Torlak, 2009: 183). 

 Bu modele göre işletme içerisinde çalışanların ahlaki gelişmişlik düzeyi ile 

ahlaki sorunları çözme yöntemleri farklılık gösterebilmektedir. Gelişmişliğin son 

düzeyinde gelmiş bir yöneticinin ahlaki problemlere bakış açısı ile ilk gelişmişlik 
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düzeyinde olan bir yöneticinin bakış açısı tamamen farklıdır ve bu nedenle çözüm yollar 

da farklılaşacaktır. 

4.4.3.1.3. Organizasyonel Ahlaki Gelişim Modeli 

 Ahlaki gelişim modelinin organizasyonlara uygulanmış halidir. Bu modele göre 

işletme piramidinin en altında yer alan işletmelerin amacının sadece kar 

maksimizasyonu olup, ahlak ile ilgili konularla ilgileri yoktur. Ancak piramidin tepesine 

çıkıldıkça işletmelerin duyarlılıkları artmaktadır. Yani en üst basamaktaki işletmeler 

kendi ahlaki gelişimlerini tamamlamış hatta kendilerine özgü ahlaki ilkeler oluşturmuş 

işletmelerdir. 

 Bu modelin ortaya koyduğu önemli hususlar şunlardır; 

Ahlaki bir adaptasyonun oluşturulması, ahlak değerlerine göre oluşturulmuş bir 

yönetimsel düzenlemenin sonucudur. 

Bu yaklaşım, ahlaki davranışın sık sık kısa dönem karlılıkla iyi ahlak arasında bir 

değişimle ilgili bazı ekonomik maliyetlerin ortaya çıkacağını kabul etmektedir. 

Ahlak kodları, taahhütler ve ödüllendirmeler gibi ahlaki ilkeler organizasyonun ahlaki 

gelişimi için önemli unsurlardır(Ay, Kartal, Nardallı, 2010: 19).   
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Şekil 6.Organizasyonel Ahlaki Gelişim Modeli 

Kaynak: Ömer Torlak, Pazarlama Ahlakı Sosyal Sorumluluklar Ekseninde Pazarlama Kararları ve 

Tüketici Davranışlarının Analizi, İstanbul 2009, 185 

4.4.3.1.4. Olasılık Modeli 

 Ferrell Gresham tarafından geliştirilmiştir. Bu model doğal olasılıklara dayalı 

olan ve çok değişkenlik gösteren bir karar süreci sunmaktadır. Karar alan ve bunu 

davranışa döken kişiyi üzerinde kişisel ve organizasyonel değişkenler olmak üzere iki 

değişken etkilemektedir. Ancak en fazla etkiyi kişisel değişkenler yaratmaktadır. 

Kişinin kararının bir sonucu olarak etkilenen organizasyon ya da çevre de kararı 

etkileyen diğer bir değişkendir. 

 Bu modele göre, ahlak felsefesine ortaya konmuş olan kuralcı ahlaki standartlar 

değerlendirilmeksizin karar almayla ilgili ahlaki bir çerçeve geliştirmek imkansızdır. 

Çünkü ahlak felsefelerinde ortaya konulan faydacılık, haklar ve adalet gibi yaklaşımlar, 

kişisel faktörler olarak bilgi, değerler, tutumlar ve niyetlerin oluşumunda temel 

kriterlerdir. Ayrıca sadece kişisel değerler karar alırken ahlaki olan ya da olmayanı 
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belirlemekte yeterli değildir. Kişisel değerlerin yanı sıra meslektaşlar, yöneticiler ve iş 

arkadaşları da önemli belirleyici faktörlerdir(Ay, Kartal, Nardallı, 2010: 21).   

4.4.3.1.5. Nedene Dayalı Eylem Modeli 

 Temelinde ahlaki probleme toplu bir perspektiften bakmak yerine kişi bazlı 

yaklaşılması gerektiği anlayışı yatmaktadır. Kişinin ahlaki problemle ilgili yorum 

yapabilmesi için öncelikle iyi ve kötüyü ayırt edebilecek bilinçde olması gerekmektedir. 

Aynı zamanda iyi ve kötüyü karşılaştırabileceği ahlak normlarını da bilmesi 

gerekmektedir(Torlak, 2009: 189) 

 Bu modelin dezavantajı ise olayı kişisel bir bakış açısı ile yorumlamasıdır. Bu 

durumda grupların ya da toplulukların çıkarlarını koruyabilecek sorumluluk bilincinin 

sağlanamayacak oluşudur.  

4.4.1.3.6. Sosyo – Psikolojik Analiz Modeli 

 Dubinsky ve Loken tarafından geliştirilmiştir. Teorik temelli bir modeldir. Bu 

model kişilerin davranışlarını planlı ve kontrollü yaptığını savunmaktadır. Kişiler 

davranışa başlamadan önce davranışın sonucunu düşünmektedirler. Yine bu modele 

göre de kişinin davranışı ve niyeti arasında bir bağlantı olduğu savunulmaktadır ve 

kişinin davranışını anlamanın en iyi yolunun niyetin belirlenmesi olduğu 

savunulmaktadır. 

 Bu kurama göre kişinin niyetinin iki belirleyicisi vardır. Bunlar aksiyona yönelik 

tutum ve subjektif normlardır. Bunların ışığı altında davranışa ait niyet formüle 

edilmiştir; 

 BI= w1AB+ w2SN 

 BI; Davranışa ait niyet 

 AB; A şahsının davranışı gerçekleştirmeye dönük tutumu  
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 SN; Subjektif norm 

 w1 ve w2; tutum ve subjektif normların göreceli ağırlığını ifade etmektedir. 

 Aksiyona yönelik tutum, kişinin davranışının iyi ya da kötü olduğu ile ilgili 

kişisel görüşüdür. Subjektif norm ise söz konusu davranışta bulunma ya da bulunmama 

konusunda kişinin hissettiği sosyal baskılar ile ilgili algılamalardır. (Torlak, 2009: 191). 

 Bu modelin en büyük avantajı sayısal birimlerle ifade edilebiliyor olmasıdır. 

Deneysel cevaplar sunan bu model ahlaki karar alma analizlerinde de rahatlıkla 

kullanılabilmektedir. 

4.4.1.3.7. Bütünleşik Sosyal Sözleşmeler Modeli  

 Dunfee tarafından 1999 yılında gündeme gelmiştir. İşletmelerin pazarlama 

eylemlerini, topluma karşı yapmış olmaları gereken sosyal sözleşmelerle yürütmeleri 

gerektiği savunulmaktadır. 

 Bu durumda öncelikle ahlaki normlar belirlenmelidir. Bu normlar da ahlaki 

yargıları etkileyecektir. Eğer normlar yok ise ahlaki yargılar yasal normlara göre 

belirlenebilmektedir.   

 Bu modelin dezavantajı ahlaki yargıların kişisel özelliklere göre değişebileceğini 

göz ardı etmesidir(Torlak, 2009: 193). 

4.5. PAZARLAMA KARARLARINDA AHLAKİ YAKLAŞIMIN TEMELLERİ 

 Pazarlama kararlarında ahlaki ya da ahlaki olmayan durumu ortaya çıkaran 

yaklaşımların bilinmesi, işletmelerin bu yaklaşımlardan kaçınmasını 

kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle bu yaklaşımları önceden biliyor olmak işletmeyi yanlış 

bir uygulamadan kurtarabilmektedir. Bu temelleri aşağıda görebilmek mümkündür; 
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Şekil 7.Pazarlama Kararlarında Ahlaki Yaklaşımın Temelleri 

Kaynak: Ömer Torlak, Pazarlama Ahlakı Sosyal Sorumluluklar Ekseninde Pazarlama Kararları ve 

Tüketici Davranışlarının Analizi, İstanbul 2009, 196 

 Buradan da anlaşıldığı gibi ahlaki yaklaşımın temellerini, ahlaki yaklaşım 

belirleyicileri ve ahlaki karar alma belirlemektedir. 

 Ahlaki yaklaşımın kişisel faktörler, organizasyonel ilkeler ve toplumsal değerler 

olmak üzere üç belirleyicisi bulunmaktadır. 

 Kişinin ahlak yaklaşımı kişisel faktörler ile bire bir bağlantılıdır. Kişinin bilgi 

birikimi, algılama mekanizması, tutum ve niyeti hatta tecrübesi bile bu süreci 

etkilemektedir. Bu faktörler zamanla ve toplumsal şartlarla değişiklik de 

gösterebilmektedir. 

  Bir organizasyonun içerisinde bulunan birey o organizasyonun getirdiği ahlaki 

ilkeler doğrultusunda hareket etmektedir. Organizasyon içerisinde ahlaklılık kültürünün 

hakim olması kişiyi de bu yönde bir yaklaşım sergilemesi konusunda ikna edecektir. 

İşte bu nedenle organizasyonların kendi ahlak ve etik normlarını oluşturması 

gerekmektedir.  
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 Birey içinde yaşadığı toplum ve kültür ile yoğrulmaktadır. Kişinin içinde 

yaşadığı toplum hem kişilik özelliklerini, hem bakış açısını hem de algısını etkileyeceği 

için ahlaka yaklaşım mekanizmasını da etkileyecektir. Toplumsal yaşama ve kültüre 

dayalı olarak oluşan ahlaki normlar bireyin de ahlaki normlarını etkileyecektir ve 

dolaylı yoldan kararını da etkilemiş olacaktır. 

 Pazarlama faaliyetleri ile ilgili kararlar alınırken ekstra özenli davranılmalıdır. 

Kişisel ya da işletme çıkarının önüne toplumsal çıkarları geçirmek gerekmektedir. 

Bu amaçla işletmeler kendi içlerinde otokontrol mekanizmaları 

oluşturmalılardır. Özellikle işletme amaçları ve pazarlama amaçları oluşturulurken 

ahlaki pencereden bakılması sağlanmalıdır. Sonraki her adım bu amaçlar üzerine 

kurulacağı için yapılması muhtemel ahlak dışı davranışları engellemek bir hayli 

zorlaşacaktır. 

4.6. PAZARLAMADA AHLAKİ KONULAR 

 Pazarlama alanında en çok karşılaşılan etik olmayan uygulamalar bu bölümde 

hızlıca açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıca tezimin ana konusunu oluşturan gerilla 

pazarlama uygulamalarında etik dışı olarak değerlendirilen uygulamalar özellikle 

ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

4.6.1. Pazarlama Araştırmalarında Ahlaki Konular 

 Pazarlama araştırmaları ile ilgili ahlaki konular tüketiciler, müşteriler ve 

rakiplerle ilgili konular olarak ayrılmaktadır. 

 Tüketici ile ilgili ahlaki olmayan konular; araştırmaya katılanların kimliklerinin 

saklanmaması, cevaplayıcılar üzerinde zihinsel baskı yaratmak, cevaplayıcıların haberi 

olmadan teyp, kamera gibi söylediklerinden farklı teknikler kullanmak, cevaplayıcıya 

yapılan araştırma ile ilgili açıklama yapılmaması, cevaplayıcılara yanlış bilgiler 

verilmesi, cevaplayıcıların kararsız olduğu durumlarda seçim yapması için zorlanması, 
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araştırma adı altında satış yapılmaya çalışılması, cevaplayıcıları utandıracak bilgilere 

araştırmada yer verilmesidir. 

 Pazarlama araştırmalarında müşteriler ile ilgili olarak karşılaşılabilecek etik 

olmayan davranışlar ise şunlardır; araştırmacı firmaların müşterinin rakibi ile araştırma 

bilgilerini paylaşması, araştırmada kullanılan soru ve analiz yöntemlerinin uygun 

seçilmemesi ve bunun sonucunda yanlış sonuçlar elde etme, araştırma şirketlerinin 

sözleşme şartlarına sadık kalmamalarıdır. 

 Araştırmalarda rakipler ile ilgili konularda yapılabilecek etik dışı davranışlar şu 

şekilde sıralanabilmektedir; rakiplerle ilgili bilgilerin etik dışı şekilde elde edilmeye 

çalışılmasıdır. Bunun da en dikkat edilmesi gereken tarafı işletmenin parlak zihinli 

insanlarını transfer etmeye çalışarak ya da kilit bilgileri bilen çalışanlara rüşvet teklif 

edilmesi yöntemiyle kişileri etkilemeye çalışmaktır. 

4.6.2. Mal ve Hizmetlerle İlgili Ahlaki Konular 

 Mal ve hizmetler ile ilgili ahlak dışı olan konular şöyledir; ürünün tüketim için 

güvenli olmaması, ürünün taklit olması, konumlandırması yapılırken ürün özelliklerini 

fazla göstermek, yanlış yapılan etiket ve ambalaj bilgilendirmeleri, çevreye iyi 

gelmeyen ürünlerin üretimi, sosyal yapıya uymayan ürünlerin üretimi ve planlı ürün 

eskitmelerdir. 

4.6.3. Fiyatlandırma İle İlgili Ahlaki Konular 

 Fiyatlandırma esnasında yapılan etik dışı davranışlar şunlardır; gizli fiyat 

anlaşmaları, ezici fiyatlandırma ya da ayrımcı fiyatlandırma gibi rakibe karşı yapılan 

rekabetçi fiyat politikaları, tüketiciyi olumsuz yönde etkileyen fiyat dışı unsurlarla fiyat 

artışına gitme, fiyat iskontoları, fiyat reklamları, birim fiyatlandırmama, aldatıcı 

fiyatlandırma gibi hususlardır.  
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4.6.4. Dağıtım İle İlgili Ahlaki Konular 

 Dağıtım fonksiyonu ile ilgili ahlak dışı uygulamalar şu şekildedir; yetki 

verilmemiş aracılar ile satış yapılması, haksız rekabet oluşturan bütünleşmeler, kanal 

üyelerini ezmek amaçlı doğrudan dağıtım yapmadır. 

4.6.5. Perakendecilik İle İlgili Ahlaki Konular 

 Konu ile ilgili ahlak dışı davranışlar şunlardır; doğal afetler sonrasında kıt 

ürünlerin fiyatını arttırma, indirimli ürünleri yeterince bulundurmama, düşük gelirli 

semtlerde yüksek fiyatlar uygulama, çocuklara alkol ve sigara satma, rakipleri 

kötüleme, kullanılmış ürünü yeni diye satma, satın alma yaparken tüketicinin ihtiyacı 

olmayan ürünü alma, ürünün raflarda sınıf sınıf ayrılmamış olması, satış elemanlarının 

tüketici ayrımı yapması, komisyonu yüksek ürünlere talep edilmemesine rağmen 

raflarda yer açmak. 

4.6.6. Reklamlar İle İlgili Ahlaki Konular 

 Aldatıcı-yanıltıcı reklamlar, reklamda cinsellik figürlerinin aşırı kullanımı, 

çocukları etkilemeye yönelik reklamlar eti olmayan reklam faaliyetleridir. 

4.6.7. Kişisel Satış Yönetimi İle İlgili Ahlaki Konular 

 Satış temsilcilerinin hem müşterisine karşı hem de çalıştığı işletmeye karşı 

ahlaki sorumlulukları bulunmaktadır. Müşteriye karşı yapılan etik dışı davranışlar; 

yüksek baskıyla satış yapmaya çalışmak, müşteriler arasında ayrımcılık yapmak, 

tanıtımı yanlış yapmak, müşteriyi alıma yönlendirmek için hediyeler teklif etmektir. 

 Satış personelinin işletmesine karşı yaptığı yanlış davranışlar ise; dürüst 

olamamak, rüşvet almak, veri sızdırmak gibi davranışlardır.  
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4.7. GERİLLA PAZARLAMASI UYGULAMALARININ ETİK YÖNÜNDE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

  Gerilla pazarlama iletişim faaliyetlerinin ana mantığının insanı etkilemek 

olduğunu ve insanların etkilenmesi için duyguların kullanıldığını bilmekteyiz. Gerilla 

faaliyetler, uygulayıcılarının niyetine de bağlı olmak koşulu ile bazen etik sınırı 

geçebilmektedir. Bu sınırı koruyabilmek adına daha fazla çaba sarf edilmesi gereklidir 

çünkü gerilla iletişimi doğası gereği etik ile ilgili ithamlara açıktır. 

 Gerilla pazarlama ile etik arasındaki en ince çizgi duygulardır. Gerilla iletişim 

faaliyetleri, tüketici algısını hızlıca yakalamak adına insanların bazı duygularını 

kullanmaktadır. Özellikle de insanı en çok etkileyen duygu olan mutluluk ve şaşkınlığı 

kullanmaktadır. Gerilla iletişim faaliyetleri tüketicilerin hiç beklemedikleri bir anda, 

beklenmeyen bir yerde ve yaratıcı bir şekilde ortaya çıktığında, tüketici de mutluluk ve 

haz hissi yaratmaktadır. Bu deneyim, tüketicinin arayıp bulamadığı bir hisdir. 

Tüketicinin hissi duygularını doyurabilen marka ya da ürün tüketici istemese bile zihin 

süzgecinden çoktan geçip bilinç üstüne yerleşmiştir bile. Bu noktada tüketici, istemsiz 

de olsa ürünü ya da markayı tercih etmiştir artık. Tüketici satın alma işlemini 

gerçekleştirmek üzere mağazaya gittiğinden önceki deneyiminden çok daha iyi bir 

deneyim yaşamadıkça o ürünü almaktadır. İşte bu nedenle gerilla pazarlamanın 

insanların duygularını kullanarak onlara ürün ya da marka tercihi yaptırdığı 

düşünülmektedir(Ay,Aytekin ve Nardallı,2010: 4-5). 

 Gerilla iletişimlerinde dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta, tüketicinin 

dikkatleri üzerinde toplayacak ürünün özelliklerinin aynen yansıtılmasıdır. Bazı 

durumlarda marka imajını kullanmak sureti ile ürün eksiklikleri kapatılabilmektedir. 

Marka imajının kullanılması da önceden güzel gerilla faaliyetleri ile akılda kalmış olan 

markanın hak etmediği halde, o ürün ile birlikte tekrar adından bahsettirmesidir. Böyle 

bir durumda ürün hak etmediği halde tüketicilerin markaya önceki deneyimlerine 

dayanarak değer vermesi anlamına gelmektedir ki bu da etik olmayan bir durumdur. Bu 

durumdan kurtulabilmek adına her zaman ürün kalitesinin korunması gerekmektedir. 
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 Gerilla pazarlama ve etik ile ilgili bir diğer etik konu planlı ürün eskitme 

modelidir. Bu modelin asıl amacı tüketiciyi her yeni çıkan ürün için özendirerek, 

ürünün alt modelini kullanıyor olsa bile, yeni çıkan modeli için tüketici de alma isteği 

uyandırmaktır. Gerilla iletişimler bunu en iyi sağlayabilecek iletişim faaliyetleridir 

çünkü insanların duygularını yakalayarak, onlarla etkin iletişim kurabilmektedirler. Hele 

de tüketici bir gerilla satış temsilcisi ile karşılaştıysa alım faaliyetine daha da fazla 

yaklaşacaktır. Bir üst modeli kullanıyor olmanın vereceği hazzı ve ayrıcalığı gerillanın 

ağzında dinleyen tüketici ürün ile ilgilenebilir hale gelmektedir. Çoğu zaman tüketici, 

aklında dahi yokken mağazadan elinde ürün ile çıkar halde bulmaktadır kendini. Bunun 

nedeni ise, ürünün tüketicide fark yarattığı, sınıf atladığı, zengin göründüğü, itibar 

nedeni olduğu şeklindeki ifadelere inandırmaktır. Bu durumun hem insanı açıdan etik 

olmayan bir yanı vardır, hem de çevresel açıdan. Son yıllarda ürün eskitme modelinin 

özendirilmesi ile atıklar ortaya çıkmıştır. Bu atıklar kullanılabilir, tamamiyle ömrünü 

tamamlamamış ürünlerdir. Bu açıdan bakıldığında ise bu durum aslında kıt olan 

kaynakların israfıdır. İsraf ise topluma ve tüm dünyaya zarar verdiği için etik değildir. 

 Yapılan reklam kampanyalarında insani duygular maddi ürün ya da hizmetleri 

elde etmek ile bağdaştırılmaktadır. Normal bir reklam uygulamasında bu bağdaştırma 

belki tüketiciyi bir birim etkileyecekse, bu reklamın yaratıcı ve farklı bir şekilde 

sunumu etkinin oranını arttıracaktır. Çünkü bu tarz reklamlar sayesinde insanlar mutlu 

olmanın tek yolunun o ürüne ya da hizmete sahip olmak olduğunu düşünmektedirler. Bu 

şekilde düşünen bir kesim ise beraberinde mutsuzluğu getirmektedir. Bir de reklam 

iletişiminin etkisinin uzun süre unutulmadığı düşünülürse bireyler için bir mutsuzluk 

dönemi oluşabilmektedir. 

 Cinsel öğeler kullanılarak hazırlanan reklamlar biraz daha dikkat çekmektedir. 

Vodafone un yaptığı gibi düzenlenen bir çalışma sonucunda, gerilla pazarlama amacına 

ulaşmak için cinselliği ve vücudu aracı olarak kullanmış olmaktadır. Özellikle cinsel 

objelerin, insanların vücutlarının bu şekilde dikkat çekmek amacıyla kullanılması etik 

olarak değerlendirilmeyen başka bir noktadır.   

    Tüketicilerin sağlığı ile oynayan ürünlerin (gıda, sigara, alkol) reklamlarında, 

özellikle gerilla taktiklerini kullanmamaya özen gösterilmelidir. Çünkü gerilla taktiği ile 
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toplumun bilinç üstünde yer alan bir fast-food firması, çok iyi kazançlar 

sağlayabilmektedir. Ancak ürünlerin kalori oranları beraberinde topluma obeziteyi, kalp 

hastalıklarını, şeker hastalıklarını, hastane masraflarını by-una bağlı olarak devletin 

sağlık bütçesinden ekstra harcamaları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle etkili 

reklamcılık yöntemlerinin bu alanlarda kullanımları etik olarak değerlendirilmeyebilir. 

 En önemli konulardan biri de etik çerçeveden bakmasını bilen gerillalardır. 

Çünkü bu açıdan bakabilen gerilla uygulayıcıları, gerilla satışçılar, gerilla 

pazarlamacılar zaten bu tarz ikilem yaşanan olaylara karşı daha hassas 

davranmaktadırlar. Bu nedenle aslında en önemli olan gerilla ruhu taşıyan çalışanlara 

etik ile ilgili eğitimler vererek, işletmenin bakış açısını aktararak bir bilinç yaratmaktır. 

Aksi takdirde önüne geçilemeyen bir durum halini alacağı görünen bir gerçektir.   
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BÖLÜM 5 

GERİLLA PAZARLAMASINDA ETİK ÜZERİNE ALAN 

ÇALIŞMASI 

5.1. ARAŞTIRMA AMACI VE ÖNEMİ 

Tüketicinin karar verme sürecinde markalar tarafından yapılan pazarlama 

faaliyetlerinin etkili olduğu ve bu bağlamda bilinçdışı pazarlama faaliyetleri 

gerçekleştirmenin tüketime yön verdiği araştırmalarda belirtilmektedir. Bu tarz bilinç 

üstü yönlendirmelerin mevcudiyeti pazarlama etiğinden bahsetme gereği 

uyandırmaktadır. Bu nedenle, bu konu araştırma konusu olarak seçilerek son dönemde 

trend olan gerilla pazarlamanın etik açıdan değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Günümüzde tüketicilerin bu kadar fazla klasik pazarlama iletişim araçlarına 

maruz kalması sonucunda bir pazarlama kargaşası yaratmaktadır. Bu nedenle 

işletmelerin kendi hedef kitlelerinin dikkatini çekebilecek sıradışı pazarlama 

faaliyetlerine yönelme gerekliliği doğmaktadır. İşletmeler klasik pazarlama 

faaliyetlerinden sıyrılarak hedef kitlesini kolayca ve az maliyetle etkileyebileceğini 

düşündüğü gerilla pazarlama stratejisini kullanmaya yönelmektedir. Fakat bu strateji 

etik ile ilgili bazı soruları da akla getirmektedir. Çünkü gerilla pazarlama daha çok 

tüketicinin bilinç üstü tercihlerini ve karar verme mekanizmasını harekete geçirerek 

etkileme yöntemini kullanmaktadır. Bu da bu pazarlama faaliyetinin etik olup olmadığı 

tartışmasını ortaya çıkarmaktadır. Yapılan bu araştırma ile farklı kitlelerin bu konuya 

hangi açılardan baktığını ve ağırlıklı olan düşünceyi ortaya koyabilmek önem 

taşımaktadır. 

5.2. ARAŞTIRMA PROBLEMİ 

 Araştırmamda cevap aradığım iki problem mevcuttur; 
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Tüketiciler gerilla pazarlamayı etik bulmakta mıdır? 

Pazarlama faaliyeti yürüten kesim gerilla pazarlamayı etik bulmakta mıdır? 

5.3.YÖNTEM 

Gerilla pazarlamada etik konusu ele alınarak nitel araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. Veri toplamaya temel oluşturmak üzere birebir görüşme metodu ile nitel 

veriler toplanmaya çalışılmıştır. Birebir görüşme metodu ile veri toplanırken adaylar ile 

görüşmelerin bir kısmı bire bir olarak bir kısmı da telefon görüşmesi şeklinde ve yalnız 

yapılmıştır. Görüşmeler için ön bir hazırlık yapılmıştır, bunun yanı sıra ağırlıklı olarak 

sohbet havasında geçmiştir. Bu şekilde rahat bir bilgi akışı sağlanmıştır. Bu bağlamda 

akademisyenler, gerilla pazarlama faaliyetlerini kullanan ve kullanmayan işletmelerin 

pazarlama departmanı çalışanları ve pazarlama bölümü öğrencileri ile gevşek 

yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Veriler daha sonrasında belirli bir sistematiğe 

uygun olarak gruplandırılmıştır. Analiz sonucunda keşifsel bir sonuca gidilmiştir. 

5.4. ARAŞTIRMA EVRENİ VE ÖRNEKLEM 

Görüşmeciler kolayda örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Görüşmeciler  

akademisyenler, gerilla pazarlama faaliyetlerini kullanan ve kullanmayan işletmelerin 

pazarlama departmanı çalışanları ve pazarlama bölümü öğrencilerinden oluşturulmuştur. 

Araştırma kapsamında 4 akademisyen, 4 gerilla pazarlama faaliyetini kullanan 

işletmelerin pazarlama departmanı çalışanı, 4 gerilla pazarlama faaliyetini kullanmayan 

işletmelerin pazarlama departmanı çalışanı, 4 işletme/pazarlama öğrencisi, 4 konuyu 

bilmeyen üniversite öğrencisi, 4 rastgele seçilmiş kişi ile görüşmeler yapılmıştır.  
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5.5. GÖRÜŞMELER 

5.5.1. Görüşme 1 

Kişi 40-45 yaşlarında, bir üniversitenin işletme bölümünde görev alan bir  

kişidir. Bu Görüşülen kişi pazarlamanın tanımını bilgi birikiminin verdiği avantaj ile 

literatüre uygun şekilde yapmıştır. Gerilla pazarlamanın tanımını tam literatür karşılığı 

olmamak kaydıyla, yuvarlak ifadeler kullanarak tanımlamıştır ve asıl değindiği nokta 

yaratıcılıktır. Gerilla pazarlama ile ilgili özel bir çalışması olmadığını ve şimdiye kadar 

özel bir ilgisi bulunmadığını belirtmiştir. Gerilla pazarlamanın etkileme yöntemlerinin 

korkudan ziyade şaşırtmak olduğunu belirtmiştir.  

Etik konusunda da herhangi bir çalışması olmayan görüşülen kişi etiği kısaca 

ahlak felsefesi şeklinde tanımlamıştır. İlk etapta gerilla pazarlamanın etik olmayan her 

hangi bir yönteminin olmadığını düşünmektedir. Ancak soru kalıbı içerisinde verilen 

bilgi cümlesinden sonra ayrıca düşünmüştür. Sonucunda bu tarz bazı faaliyetlerin bilinç 

üstünü etkilediğini bilmediğini belirmiştir, hatta bilinç üstünün tam tanımını istemiştir. 

Tüm bu değerlendirmelerden sonra Görüşülen kişiye etik gelmeyen bir yan olmamıştır. 

Çünkü görüşülen kişi bilinç üstünün çalışmasını engelleyebilmenin bir yolu olmadığını, 

her şekilde verilerin oraya işleneceğini, en azından kaliteli işler ve faaliyetlerin hem 

insanları tatmin ederek hem de para kazandırarak iki taraflı bir tatmin sağladığını 

savunmuştur. 

Son olarak gerilla pazarlama uygulayıcılarına bu tarz ithamlardan korunmak 

adına, daha sistematik ve tüketici odaklı düşünmeleri gerektiğini tavsiye etmiştir. 

5.5.2. Görüşme 2 

Kişi 25-30 yaşlarında ve bir üniversitenin pazarlama bölümünde görev 

almaktadır. Bu Görüşülen kişi pazarlamanın tanımını bilgi birikiminin verdiği avantaj 

ile literatüre uygun bir  şekilde yapmıştır. Gerilla pazarlamanın tanımını açıklayıcı bir 

yol izleyerek, asıl odak noktasının farklılık olduğunu belirtmiştir. Gerilla pazarlama ile 
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ilgili özel bir çalışması olmadığını ancak özel bir ilgi alanı olarak son birkaç aydır takip 

ettiğini belirtmiştir. İleride konuyla ilgili çalışma yapmaya sıcak bakmaktadır. Gerilla 

pazarlamanın etkileme yöntemlerinin insanları mutlu etmek olduğunu ifade etmiştir. 

Etiği kısaca ahlak felsefesi olarak tanımlamıştır. İnsanları mutlu eden bir 

uygulamanın etik olmayan bir yönünün olmayacağını, çünkü mutlu etmenin aksine 

toplumsal bir fayda sağladığını belirtmiştir. Ancak soru kalıbı içerisinde verilen bilgi 

cümlesinden sonra tekrar düşünmüştür. Sonucunda bu tarz bazı faaliyetlerin bilinç 

üstünü etkilediğini bilmediğini belirmiştir. Ayrıca bilinç altı faaliyetler ile karıştırmıştır 

ancak yapılan açıklama sonrasında bilinç üstünün farklı bir şey olduğu kendisine 

bildirilmiştir. Tüm bu değerlendirmelerden sonra, Görüşülen kişi etik olmayan yanların 

da olabileceğini düşünmeye başlamıştır. Ancak Görüşülen kişi açıklama yaparken tekrar 

bilinç üstü ve bilinç altını karıştırarak, süblimal reklamlardan bahsetmiştir. Süblimal 

reklamların, bilinç üstünü etkileyen reklamlardan farkı ile ilgili bilgi verildiğinde ayrım 

daha da netleşmiştir. Görüşülen kişi bu aşamada, gerilla uygulayıcılarının etik 

konusunda normalden daha fazla duyarlı olması gerektiğini söylemiştir çünkü 

Görüşülen kişi, kendisinin dahi tam olarak ayrımına varamadığı bir konu ile ilgili olarak 

çoğu kişinin de bunu fark edemeyeceğini savunmuştur. 

5.5.3. Görüşme 3 

Kişi 40-50 yaşlarında, bir üniversitenin işletme bölümünde yöneticilik 

yapmaktadır. Görüşülen kişi pazarlamanın ve gerilla pazarlamanın tanımına oldukça 

hakimdir. Gerilla pazarlama ile ilgili ayrıntılı bilgi vermiştir. Modern pazarlama 

yöntemleri üzerine çalışmaları olduğunu belirtmiştir ancak özellikle gerilla pazarlama 

ile ilgili bir çalışması olmadığını söylemiştir. Gerilla pazarlamanın kişileri etkileme 

yönteminin duygular olduğunu belirtmiştir. 

Görüşülen kişi etik ile ilgili özel bir çalışması olmadığını belirtmesine rağmen 

literatür tanımını eksiksiz şekilde yapmıştır. Özellikle konu ile ilgili bir çalışmasının 

olmadığını ancak modern pazarlama faaliyetleri ile ilgili konularda çalışmalar 

yürütürken karşısına çıktığını ve özel ilgisi nedeniyle bilgi edindiğini belirtmiştir. 

Gerilla pazarlamanın etik olmayan yönleri ile alakalı birkaç yazı okuduğunu ancak tam 
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anlamıyla bu konunun üzerine eğilmediği için ayrıntılı bilgisi olmadığını belirtmiştir. 

Ancak hatırında kalanlara göre bu pazarlama yönteminin insanların duygularını 

etkileyerek satın almaya yönlendirdiklerini belirtmiştir. Bu durumunda etik olmayan 

yanlarının olması ihtimalinin mutlaka olacağını belirtmiştir ancak bu bilgilere çok fazla 

hakim olmadığı için kesin bilgi veremeyeceğini söylemiştir. Soru kalıbı içerisinde 

verilen bilgi cümlesinden sonra ise söylenen açıklamanın doğru olması halinde bu 

durumun çok yanlış sonuçlar doğurabileceğini ifade etmiştir ve bunun önüne 

geçebilmenin tek ve en sağlıklı yolunun pazarlama departmanlarında görev alan 

kişilerde ekstra eğitimlerle bilinç yaratılması olduğunu söylemiştir.  

5.5.4. Görüşme 4 

 Görüşülen kişi 35-45 yaşlarında, üniversitenin işletme bölümünde görev 

yapmaktadır. Pazarlama ve gerilla pazarlamanın tanımlarını son derece anlaşılır bir hale 

getirerek yapmıştır ve örneklerle de açıklamıştır. Gerilla pazarlama ile ilgili uygulama 

olarak bir çalışması olmadığını ancak teorik olarak çalışmalarında yer verdiğini 

belirtmiştir. İleri de kağıt üzerinden ziyade, uygulama bazlı bir çalışma yapmak 

istediğini ancak bunu yapabilmesi için bir işletmenin buna razı olması gerektiğini 

söylemiştir fakat her hangi bir girişimi olmadığını da eklemiştir. Gerilla pazarlama 

yönteminin etki mekanizmasının tüketiciyi şaşırtarak markayı bilinç üstüne kazıma 

olarak açıklamıştır. 

 Etik konusu ile de çalışması olan Görüşülen kişi etiği, ahlak kurallarını anlatan, 

tanımlayan ve tartışan bir felsefe olarak tanımlamıştır. Gerilla pazarlamanın etik 

olmayan yanlarının mutlaka olduğunu belirtmiştir. En bilinen etik dışı olayın, 

tüketicinin farkında dahi olmadan onun markaya ısınmasını sağlamak ve buna bağlı 

olarak da satın alma işlemi sırasında diğer markaların önüne geçmek olduğunu 

açıklamıştır.  

 Gerilla pazarlama uygulayıcılarının etik ve ahlak duygu, görgü ve kurallarının 

olması gerektiğini üstüne basa basa belirtmiştir. Ayrıca bu konu ile ilgili tüketicilerin de 

bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.  
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5.5.5. Görüşme 5 

 Görüşülen kişimiz 25-35 yaş aralığında ve bir uygulayıcı mağazada çalışanıdır. 

Bu mağaza Türkiye de bulunmaktadır ve birçok araştırmada ya da makalede de 

görsellerine rastlanmaktadır.  

 Ancak birçok yerde adı ve görseli geçen mağazanın aslında gerilla pazarlama ile 

hiçbir ilgisi olmadığını konuşmacı belirtmiştir. Kendi insiyatifleri dışında bazı 

bilgisayar programları kullanılarak hazırlana bir görsel ile insanların kandırıldığını ve 

bir beklenti içinde gelen tüketicinin görmek istediği tabloyla karşılaşamayınca hayal 

kırıklığına uğradığını belirtmiştir. Kendilerinin küçük bir mağaza olduklarını, gerilla 

pazarlama ile ilgili bir kavramı ilk kez duyduklarını ve bu tarz bir faaliyet aslında 

gerçekleştirmediklerini belirtmişlerdir. 

 Etik ile ilgili ise asıl etik olmayan durumun kendileri için yaratılmış olduğunu 

özellikle belirtmişlerdir ve etiği ahlaksızlık olarak tanımlamışlardır. 

5.5.6. Görüşme 6 

 Görüşülen kişi 30-40 yaş aralığında ve konsept bir firmanın müdürü 

pozisyonundadır. Pazarlamayı satış getirici unsurlar olarak görmektedir ve gerilla 

pazarlama hakkında bir bilgisi yoktur. Bir uygulamalarında gerilla pazarlama taktiğini 

uyguladıklarını ifade edince öncelikle uygulamayı görmek istemişlerdir ve görüşme 

bunun üzerinden devam etmiştir. Mevcut görselin uzun zaman önce, o dönemde çalışan 

bir kişi tarafından yapıldığını belirtmiştir ve neden, ne düşünülerek yapıldığı, 

sonuçlarının ne olduğu, neyin amaçlanıp neyin elde edildiği ile ilgili her hangi bir 

fikrinin olmadığını belirtmiştir.    

5.5.7. Görüşme 7 

 Görüşülen kişi 25-35 yaşlarında ve kurumsal bir firmanın pazarlama 

departmanında görev almaktadır. Firmanın etkileyici ve doğallığı çağrıştıran bir 

uygulaması bulunmaktadır. 
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 Görüşülen kişi pazarlamayı bir stratejiler bütünü olarak nitelendirmiştir. Gerilla 

pazarlamayı ise sadece duyduğunu, ancak stratejileri hakkında çok fazla fikrinin 

olmadığını belirtmiştir. Faaliyetlerinde hali hazırda kullandıkları bir yöntem olduğunu 

söyleyip, görseli hatırlatınca ise bu uygulamaların yurt dışında bulunan merkez ofisten 

yapılmasını istediklerini belirtmiştir. Karar alma, uygulamadan önce analiz yapma, 

durumu değerlendirme ve hedefler koyma gibi bir durumun olmadığını, tüm bunların 

merkez ofiste değerlendirildikten sonra bölgelere sadece yapılacak uygulamalarla ilgili 

bilgi geldiğini belirtmişlerdir. Yapılan işin nede ve nasıl yapılması ile ilgili olarak 

sadece bir mail aldıklarını vurgulamıştır. Bu uygulamadaki amacın da sadece tüketiciye 

doğallık imajını vermek olduğunu belirtmiştir. Ancak satış verilerine nasıl etki ettikleri 

ya da tüketiciye nasıl etkilediği ile ilgili her hangi bir veri oluşturmadıklarını 

belirtmişlerdir. Bunun nedeninin ise pazarlama ve tanıtım uygulamalarının hepsinin 

aynı anda uygulanması nedeniyle, her uygulamanın yarattığı artışın ölçülmesindeki 

zorluk olarak belirtmiştir. 

Görüşülen kişi etiği ahlaklılık olarak tanımlamıştır. Bu tarz yaratıcı faaliyetleri 

de etik dışı olarak görmediğini belirtmiştir. Soru kalıbı içerisinde verilen bilgi 

cümlesinden sonra da fikri değişmemiştir. Bu durumun bilinmesi nedeniyle bu tarz 

uygulamaları önce yapanın kazanacağını ve kendilerinin yapmaması halinde rakibin bu 

yöntemi uygulayacağını söyleyerek, kendisi için etik olmayan bir tarafının olmadığını 

belirtmiştir. Bu uygulamaların da hız kesmeden devam etmeleri gerektiğini, çünkü 

farklı ve yaratıcı olduklarını belirtmiştir. 

5.5.8. Görüşme 8 

 Görüşülen kişi 25-35 yaşlarında, ülkemiz menşeiili bir firmanın satış ve 

pazarlama departmanında görev yapmaktadır. Görüşülen kişi pazarlamayı, asıl amacı 

ürünü sattırmak olan bir faaliyetler bütünü olarak tanımlamıştır. Gerilla pazarlamayı 

sadece duyduğunu ve konu ile ilgili çok net bilgisinin olmadığını belirtmiştir. 

Kullandıkları bir pazarlama aracının aslında bu yöntem ile oluşturulduğunu anlatarak, 

uygulama gösterildiğinde ise bu uygulamanın sadece tüketicinin dikkatini çekmesi için 

yapılmış bir uygulama olduğunu, satışla ile ilişkilendirmediklerini, en önemli 
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amaçlarının yoğun rekabet ortamında markayı öne çıkarmak olduğunu vurgulamıştır. 

Buna benzer başka bir uygulamalarının da olmadığını belirtmiştir. Bu uygulamaya önce 

karar verdiklerini, sonra bunun ile ilgili gerekli malzemelerin hazırlandığını ve bir süre 

sonra da hayata geçirildiğini anlatmıştır. Bu projenin hedef kitlesi olarak da genç ve orta 

yaşlı nüfusu seçtiklerini belirtmiştir. Amaçlarının görenlerde hoş bir anı bırakmak 

olduğunu söyleyen Görüşülen kişi asıl amacın marka bilinci yaratmak olduğunu tekrar 

tekrar belirtmiştir. Bekledikleri ilgiyi fazlasıyla gördüklerini ancak amaca ulaşıp 

ulaşılamadığını anlayacak bir ölçüm yapmadıklarını söylemiştir. 

Etiğin, ahlaki kurallar çerçevesindeki faaliyetler şeklinde tanımlamıştır. Bu tarz 

uygulamaların müşteri memnuniyeti için yapıldığını ve etik olmayan bir yanının 

olmadığını düşünen Görüşülen kişi, soru kalıbı içerisinde verilen bilgi cümlesinden 

sonra, bu şekilde yapılabilecek bir uygulamanın sadece pazarlamaya değil insanlığa 

sığmadığını belirten sert bir açıklama yapmıştır. Gerilla uygulamalar ile ilgili ise 

işletmenin etik düşünmesi gerektiği ve bu duruma sadece onların engel olabileceğini 

belirtmiştir. 

5.5.9. Görüşme 9 

Görüşülen kişi 25-35 yaşlarında, medikal sektörde çalışan bir pazarlama 

departmanı üyesidir. Pazarlamanın tanımı ürün ve satış geliştirme ile ilgili bütün bir 

süreç olarak tanımlamıştır. Pazarlama stratejilerinin merkez ofiste belirlendiğini, en son 

karar verildikten sonra kendilerine ulaştığını ve ayrıntılı bilgi veremeyeceklerini 

belirtmiştir. Gerilla pazarlamayı öncesinde hiç duymadığını belirtmesi üzerine, gerilla 

pazarlama tanımı kendisine okunmuştur. Bu bilgi verildikten sonra Görüşülen kişinin 

aklına birkaç uygulama gelmiştir ve bu uygulamaları ilginç, hoş ve sevimli uygulamalar 

olarak tanımlamıştır. Sektörel kısıtlamalardan dolayı bu tarz uygulamalar yapmalarının 

çok mümkün olmadığını belirtmiştir. Daha sonra ki etik ile ilgili metin okunduktan 

sonra Görüşülen kişi hayal kırıklığına uğrayarak bu kadarını düşünemeyeceğini ve 

bunun etik dışı olduğunu belirtmiştir. İlk düşüncesi ile ikinci düşüncesi arasında 

olumsuz bir değişim olduğunu, çünkü bu yöntemin insanların duygu ve beyinlerini 

sömürdüğünü belirtmiştir ve uygulamayı zaten düşünemeyeceklerini tekrarlamıştır. 
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5.5.10. Görüşme 10  

Görüşülen kişi 35-45 yaşlarında, gıda sektöründe çalışan bir firmanın sahibi ve 

işletmecisidir. Pazarlamanın tanımını ürünü sattıran etmenler olarak tanımlamıştır. 

Pazarlama stratejilerinin de genelde proje bazlı belirlendiğini yani belirledikleri bir yol 

ya da yöntemin olmadığını söylemiştir. Projeye en uygun olabilecek, en çok satış 

getireceğini düşündükleri pazarlama uygulamalarını belirleyerek onu uyguladıklarını 

anlatmıştır. Gerilla pazarlama işe ilgili bir bilgisi olmadığını belirtmiştir. Bunun üzerine 

gerilla pazarlama tanımı kendisine okunmuştur. Bu bilgi verildikten sonra Görüşülen 

kişi bu yöntemi güzel bulduğunu belirterek uygulanması kolay şeyler bulunursa da çok 

etkili olacağını belirtmiştir. Daha sonra ki etik ile ilgili metin okunduktan sonra 

Görüşülen kişi çok fazla etkilenmeyerek satışta her şey mübahtır cümlesini kurmuştur. 

İkinci açıklamadan sonra düşüncelerinde negatif bir değişiklik olmadığını ve 

araştırmalar yaptıktan sonra kendisinin de uygulayıcı olabileceğini belirtmiştir. 

5.5.11 Görüşme 11 

 Görüşülen kişi 40-50 yaşlarında, içecek sektöründe çalışan bir firmanın sahibi 

ve işletmecisidir. Pazarlamanın tanımını literatüre uygun olarak yapmıştır. İşlettiği 

firmanın tek tip ürün çıkarması ve küçük olması sebebiyle yoğun bir pazarlama 

stratejisine ihtiyaç duymadıklarını ancak belirledikleri ana stratejiler olduğunu 

belirtmiştir. Gerilla pazarlamayı tam olarak bilmediğini, sadece konu ile ilgili internet 

birkaç kaynak gözüne çarptığını söylemiştir. . Bunun üzerine gerilla pazarlama tanımı 

kendisine okunmuştur. Bu bilgi verildikten sonra Görüşülen kişi şu an kulağa hoş 

geldiğini ancak ayrıntılı incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Daha sonra ki etik ile ilgili 

metin okunduktan sonra görüşülen kişi bu durumun insan ahlakına ters düştüğünü 

ayrıca dine de aykırı olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle bu stratejiyi uygulamanın çok 

doğru olmadığı kanaatine varmıştır. 
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5.5.12. Görüşme 12 

Görüşülen kişi 20-30 yaşlarında ve çok uluslu bir işletmede pazarlama 

departmanında çalışmaktadır. Pazarlama tanımını literatüre uygun olacak şekilde 

yapmıştır. Pazarlama stratejilerinin temelinde rakibin bir adım önüne geçmek olduğunu 

belirterek, bu bağlamda tercih edilir ürün uygulamaları yaptıklarını belirtmişlerdir. 

Pazarlama stratejilerini bölgesel olarak hazırladıklarını bu nedenle bölgesel dinamiklere 

daha çok dikkat edebildiklerini belirtmişlerdir. Gerilla pazarlama ile ilgili ayrıntılı 

olmasa da biraz bilgisi olduğunu ve güzel uygulamaların yanı sıra konu ile ilgili etik 

tartışmaların olduğunu da belirtmiştir. Konu ile ilgili düşüncesi sorulduğunda, her 

uygulamanın etik olmayan yönlere kayması muhtemeldir ve burada önemli olan 

işletmenin sergilediği duruştur demiştir. Bu faaliyetleri durdurmak pire için yorgan 

yakmaya benzemekte bu nedenle dikkatli ve ahlaklı olunması durumunda 

uygulanmasında bir mahsur yoktur şeklinde konuşmuştur.  

5.5.13. Görüşme 13 

 Görüşülen kişi 20-25 yaşlarında ve bir üniversitenin pazarlama bölümünden 

mezundur. Pazarlamanın tanımını literatüre uygun şekilde yapmıştır. Gerilla 

pazarlamayı müşteride şaşkınlık yaratacak pazarlama çalışmalarıdır şeklinde 

tanımlamıştır ve örnek vermiştir. Mevcut çevresinde çok fazla gerilla pazarlama 

faaliyeti ile karşılaşmadığını, ancak nadir de olsa yapılan bu tarz uygulamaları internet 

üzerinden takip ettiğini belirtmiştir. Kendisini şaşırtacak, bir anda olan ve kendisi için 

bir anlam ifade eden bir uygulama ile karşılaşmak istediğini belirtmiştir. İşletmelerin 

belirledikleri her adımda olduğu gibi pazarlama adımında da etik kurallar belirlemeleri 

ve bunlara uymak için çaba sarf etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Çünkü pazarlama 

alanında yapılan etik dışı bir hareketin sadece işletmeyi değil tüm pazarı etkilediği 

görüşünü savunmaktadır. Etik ile gerilla pazarlamanın karşı karşıya geldiği birkaç detay 

olduğunu belirtmiştir. Bunlarında duygular ve zihinle ilgili olduğunu söyleyerek, zihnin 

önüne geçemeyeceğimiz gibi bu tarz güzel uygulamaların da önüne geçmemeliyiz 

demiştir. 
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5.5.14. Görüşme 14 

 Görüşülen kişi 25-30 yaşlarında ve bir üniversitede işletme yüksek lisansı 

yapmaktadır. Pazarlamanın tanımını literatüre uygun şekilde yapmıştır. Gerilla 

pazarlamayı, müşterinin hiç beklemediği bir anda ortaya çıkan ve onu mutlu ederek 

etkilemeyi amaçlayan bir pazarlama iletişim faaliyeti olarak tanımlamıştır. Bir otobüs 

firmasında bu tarz bir uygulama ile yakın dönemde karşılaştığını belirtmiştir. Otobüste 

uyandığı anda önünde firma tarafından bırakılan bir notun olduğunu ve notta 

“uyandırmaya kıyamadık bu nedenle ikramlarınızı istediğiniz vakit bizden isteyin” 

yazdığını söylemiştir. Kalkar kalkmaz bu notla karşılaşmak görüşülen kişiyi iyi niyet 

duygusun olduğuna ikna etmiştir hem de hiçbir çaba sarf etmeden. Pazarlamada etik ile 

ilgili bir çok tartışma konusu olduğunu belirten Görüşülen kişi burada asıl işin 

işletmelerin kendisine düştüğünü belirtmiştir. Ayrıca Görüşülen kişi gerilla ile etiğin zıt 

düştüğü noktaların olduğunu belirterek, kendi karşılaştığı uygulamada dahi bilinç 

üstünün etkisiyle ne kadar etkilendiğini hatta artık o firmadan başka bir firmayla seyahat 

etmediğini ki bunun da haksız rekabete neden olduğunu belirtmiştir. 

5.5.15. Görüşme 15 

 Görüşülen kişi 35-40 yaşlarında ve bir üniversitenin pazarlama bölümünden 

mezundur. Pazarlamanın tanımını yuvarlak tabirler ile kabaca yapmıştır. Gerilla 

pazarlama ile ilgili bir kavramı bilmediğini belirtmiştir. Pazarlama etiğini ise pazarlama 

ahlakı olarak tanımlamıştır ve bilgilerinin çok eski olması nedeniyle konuyu 

bilemediğini söylemiştir. 

5.5.16. Görüşme 16 

Görüşülen kişi 30-35 yaşlarında ve bir üniversitenin işletme bölümünden 

mezundur. Pazarlamanın tanımını literatüre yakın olmakla birlikte daha genel bir 

şekilde yapmıştır. Gerilla pazarlama kavramıyla sadece internet ortamında karşılaştığını 

ve merak etmediği için okumadığını belirtmiştir. Pazarlama etiğini ise ahlaki değerler 

olarak açıklamıştır. 
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5.5.17. Görüşme 17  

Görüşülen kişi 20-25 yaşlarında ve üniversitede biyoloji bölümünde eğitim 

görmektedir. Pazarlama denilince aklına satış yapmak için harcanan çabaların geldiğini 

belirtmiştir. Marka ya da ürün seçimlerinde güvenilirliğe dikkat ettiğini belirtmiştir ve 

mümkün olduğunca kendisinin ya da çevresindekilerin denediği ürünleri aldığını 

belirtmiştir. Genellikle hareketli ve canlı tanıtım uygulamalarının dikkatini daha çok 

çektiğini söylemiştir. Bunun nedenini ise canlı olmasının diğer reklamlardan ayıran bir 

özellik olduğunu söylüyor. Ürüne ihtiyacı olması halinde ya da sürekli kullandığı bir 

ürünse fiyatın uygun olması halinde o ürünü alabileceğini belirtiyor.  

Gerilla pazarlamayı bilmediğini söylemesi üzerine, soru metnindeki tanım 

görüşülen kişiye okunmuştur. Bunun sonucunda kişiyi iyi hissettiren uygulamaların 

hem farklı göründüğünü hem de dikkat çektiğini bu nedenle güzel bir faaliyet olduğunu 

belirtiyor. İkinci bilgi metni de okunduktan sonra görüşmeci bu kadar güzel bir 

uygulamanın arkasında bu düşüncenin yatmasının hiç ahlaki olmadığını belirterek sert 

bir dille eleştirmiştir. Mevcut pazarlama faaliyetlerinde de bu kadar çok reklam 

uygulamasının hem maddi olarak hem de mental olarak kişilere zarar verdiğini 

belirtmiştir. 

5.5.18. Görüşme 18 

 Görüşülen kişi 25-30 yaşlarındadır ve bir üniversitenin fizik bölümünden 

mezundur. Pazarlamayı satış yapmayı destekleyen faaliyetler olarak belirtmiştir. Marka 

ya da ürün seçimi yaparken tanıtım broşürlerini okuduğunu ve internetten araştırma 

yaptığını belirtmiştir. Genellikle fiyat indirimi şeklinde yapılan uygulamaların dikkatini 

çektiğini ve kendisini almaya yönelttiğini belirtmiştir.  Görüşülen kişi kampanya 

kavramını görünce otomatik olarak almaya yöneldiğini belirtmiştir.  

Gerilla pazarlama hakkında bilgisi olmadığını söyledikten sonra tanım metni 

okunmuştur. Ardından tüketici kendisini bu tarz yöntemlerin çok etkilemeyeceğini 

söylemiştir. Bunun üzerine etik ile ilgili ikinci metin okununca yine aynı tepki ile 

faaliyet beni etkilemeyeceğine göre, etik olmayan durumda etkilemeyecektir şeklinde 
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bir açıklama yapmıştır. Mevcut faaliyetler konusunda da en sinirlendiği şeyin gereksiz 

yere ağaçlar kesilerek yapılan afiş uygulamaları olduğunu belirtmiştir. 

 

5.5.19. Görüşme 19 

 Görüşülen kişi 20-25 yaşlarında ve üniversitede yiyecek içecek işletmeciliği 

bölümünde eğitim görmektedir. Pazarlamayı satabilme sanatı olarak 

tanımlamaktadır. Alım esnasında kendi duyu organlarına hitap eden ürünleri ya da 

markaları seçtiğini belirtmiştir. Kendisine farklı gelen, daha dikkat çekici ya da renkli 

reklamları ve tanıtımları sevdiğini söylemiştir. Duyularına hitap eden ürünlerin onu 

harekete geçirdiğini ifade etmiştir.  

Gerilla pazarlama hakkında bilgisi olmadığını söyledikten sonra tanım metni 

okunmuştur. Tanımdan sonra görüşülen kişi böyle bir uygulama ile karşılaştığını, çok 

hoşuna gittiğini, kendisini marka ve ürünleri ile ilgili araştırmaya yapmaya yönelttiğini 

belirtmiştir. Bunun üzerine etik ile ilgili ikinci metin okununca markanın bu 

kampanyayı düzenleme amacına ve niyetine bakmak gerektiğini söylemiştir. Eğer 

markanın niyeti kötüyse zaten bir şekilde işler tersine dönecektir, niyeti iyiyse de zaten 

etiktir yani etik olup olmamasından ziyade bu davranışın nereyi ve nasıl etkilediğinin 

daha önemli olduğunu belirtmiştir. En çok da tek renkli ve soluk uygulamalardan 

hoşlanmadığını söylemiştir. 

5.5.20. Görüşme 20 

  Görüşülen kişi 20-25 yaşlarında ve üniversitede hukuk bölümünde eğitim 

görmektedir. Pazarlamayı satabilme olarak tanımlamıştır. Marka ya da ürün 

seçimlerinde kaliteye dikkat ettiğini belirtmiştir. Ürünün en doğru şekilde tanıtıldığını 

gördüğü, tüketiciyi kandırmaya yönelik içerikler içermeyen tanıtımların dikkatini 

çektiğini söylemiştir. Alım yapması gerektiği durumlarda bu bilgi kaynaklarına 

başvurduğunu belirmiştir.  



119 
 

Gerilla pazarlama hakkında bilgisi olmadığını söyledikten sonra tanım metni 

okunmuştur. Tanımdan sonra görüşülen kişi bu faaliyetlerin çok iyi incelenmesi 

gerektiğini aksi takdirde tüketiciyi merak ve özendirme yoluyla kandırabileceklerini 

söylemiştir. Bunun üzerine etik ile ilgili ikinci metin okununca görüşen kişi durumun 

tamamen etik dışı olduğunu çünkü bu durumda tüketiciye içsel bir neden de olsa kendi 

iradesi dışında karar verdirildiğini savunmuştur. En sevmediği tanıtımların da yanlış ya 

da kandırmaya yönelik bilgi içeren tanıtımlar olduğunu belirtmiştir.   

5.5.21. Görüşme 21 

 Görüşme yapılan kişi 50-55 yaşlarında ve çalışmamaktadır, eğitim düzeyi 

ilköğretim mezuniyetidir. Pazarlamanın satış anlamına geldiğini söylemiştir. Alımlarda 

seçim yaparken fiyatının önemli bir etken olduğunu belirtmiştir. Genellikle fiyatı uygun 

olan ürünlere yöneldiğini, markaların onlara fazladan para ödettiğini düşünmektedir. 

Promosyon uygulamalarına daha fazla dikkat ettiğini belirtmiştir. Promosyonlar etkili 

olsa dahi son karar vericinin cebindeki para olduğunu vurgulamıştır.  

Gerilla pazarlama ile ilgili bir şey bilmediğini, tanımı yapıldıktan sonra da farklı 

olmasının kendisi için bir şey ifade etmediğini çünkü fiyatın daha etkili olduğunu 

savunmuştur. En çok da ısrarcı satış temsilcilerinde irite olduğunu belirtmiştir. 

5.5.22. Görüşme 22 

 Görüşme yapılan kişi 50-55 yaşlarında ve emeklidir, eğitim düzeyi lise 

mezuniyetidir. Pazarlamanın satış ile aynı olduğunu söylemiştir.  Alım yaparken 

kalitenin önemli olduğunu, bu nedenle promosyonlu ürünlerdense herhangi bir kusuru 

olmadığına inandığı promosyonsuz ürünlere yöneldiğini ya da promosyonlu alması 

halinde her şeyini kontrol ettiğini belirtmiştir. Seçtiği firmanın kalite anlayışının yüksek 

olması ve sunumunun da kaliteli yapılmış olması tercih etmesini sağlamaktadır. Her 

zaman için kendisinde kalite algısı yaratan ürünü aldığını belirtmiştir.  
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Gerilla pazarlama ile ilgili bir şey bilmediğini, tanımı yapıldıktan sonra da farklı 

olmasının kendisi için bir şey ifade etmediğini çünkü önemli olanın kalite olduğunu 

belirtmiştir. İlginç sunumların da arkasında bir kalitesizlik olabileceğini ifade etmiştir. 

İkinci metnin okunmasından sonra ise haklılığının daha da arttığını söyleyen kişi, göz 

boyamanın beraberinde ahlak dışı uygulamaları getirdiğini söylemiştir. En çok da ürünü 

ile ilgili yanlış bilgi vere işletmeleri ve reklamları sevmediğini belirtmiştir. 

5.5.23. Görüşme 23 

 Görüşme yapılan kişi 50-55 yaşlarında ve bir lisede öğretmendir. Pazarlamayı 

satışı arttırmak için yapılan çalışmalar olarak tanımlamıştır. Marka ya da ürün 

seçimlerinde kalite-fiyat dengesine dikkat ettiğini belirtmiştir. Bu dengeyi kurduğuna 

inandığı ve ihtiyacı olan ürünleri aldığını yani özel bir marka ya da ürün seçimi 

olmadığını belirtmiştir. Genellikle reklam ve tanıtım faaliyetlerine dikkat etmeden 

geçtiğini ifade etmiştir.  

 Gerilla pazarlama ile ilgili bir şey bilmediğini, tanımı yapıldıktan sonra da 

farklılığın kendisini etkileyeceğini ancak ihtiyacı olmadığı halde alım 

yaptıramayacağını söylemiştir. Fakat farklı ve yaratıcı uygulamaların da olması 

gerektiğine inandığını özellikle vurgulamıştır. İkinci metnin okunmasından sonra ise, 

insanların farkında olmadan yaptırılmaya yönlendirildiğini belirterek kesinlikle etik dışı 

bulmuştur. Son olarak da her hangi bir kampanyanın dikkatini çekmediği gibi kötü 

etkilemediğini de belirtmiştir. 

5.5.24. Görüşme 24 

 Görüşülen kişi 25-30 yaşlarında ve özel sektörde çalışmaktadır, ayrıca lise 

mezunudur. Pazarlamanın satışa denk olduğunu söylemiştir. Ürün ya da marka 

seçimlerinde de güvendiği kişilere sorduğunu ve bunun sonucunda seçim yaptığını 

belirtmiştir. Seçtiği markaları başkalarının gözünden iyi göründüğü için tercih ettiğini 

belirtmiştir. Genellikle bilinen markaların outlet mağazalarından alış veriş yaptığını 

böylece hem güzel hem de uygun fiyatlı ürünler bulduğunu belirtmiştir. Özellikle 
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mağazalardaki seri sonu indirimlerini kendisini cezp ettiğini ve almaya yönlendirdiğini 

belirtmiştir. 

Gerilla pazarlama ile ilgili kayda değer bir şey bilmediğini sadece duyduğunu 

belirtmesi üzerine, tanımı yapılmıştır. Bunun üzerine kulağa hoş geldiğini ve ilgisini 

çekebileceğini belirtmiştir. İkinci metin okunduktan sonra ise bu durumun etik dışı bir 

şey olmadığı çünkü kişinin satın almaya karar verdikten sonra bilinç üstündeki ürünü 

alması bireyi alıma zorlamamaktadır demiştir. En irite olduğu uygulamalarında her 

yerde ve olan boğucu markalar olduğunu belirtmiştir. 

5.6.BULGULAR VE YORUMLAR 

Uzmanlar ile yapılan görüşmeler sonucunda ulaşılan sonuçlar şunlardır; 

uzmanlar, özellikle bu alan ile ilgili bir çalışmaları yoksa ya da şahsi ilgileri olmadığı 

takdirde tez konusu ile ilgili çok fazla bilgiye sahip değillerdir. Genel anlamda 

bilmelerine karşın detaylı bir fikirleri bulunmamaktadır. Yeni bir yaklaşım olan gerilla 

pazarlamanın bilinirliğinin yeni kuşaklarda artması söz konusu da değildir. Bilinirlik 

şahsi ilgi ve çalışmalarla orantılıdır. Bu da göstermektedir ki henüz ayrıntılı                                              

bilgi ve dikkat seviyesi işletme ve pazarlamayı çok iyi bilen uzmanlarda dahi tam 

anlamıyla oluşmamıştır. Bunun nedeninin de ülkemizde yapılan çalışmaların çok az bir 

bölümünü bu konunun oluşturmasıdır. Buna karşılık gerilla uygulamalarının artmasıyla 

paralel olarak araştırmaların artacağı gerçeğini de gözden kaçırmamak gerekmektedir. 

Çünkü uzmanlar da gerilla uygulamaları yavaş yavaş fark etmeye başlamışlardır ve 

bunun üzerine çalışmalar yapacakları ile ilgili ipuçları vermektedirler. Uzmanlar dahi 

gerilla pazarlamanın etkileme yöntemlerini çok fazla bilmemektedirler. Bunun da en 

büyük nedeni hem uygulamaların hem de araştırma çalışmalarının az olması nedeniyle 

gerekli ilgiyi görmemesinden kaynaklanmaktadır. Buna karşılık etik kavramı daha 

evrensel bir kavram olduğu için kuşak ayrımı olmaksızın bilinmektedir. Ancak sadece 

etiğin bilinmesi görüşmelerden de anlaşıldığı kadarıyla gerilla pazarlamanın etik 

yanlarını değerlendirmeye yetmemektedir. Çünkü konunun etik ya da etik olmadığını 

değerlendirebilmek için konuya da hakim olmak gerekmektedir. Konuya hakim olan 

son görüşmecimiz konu ile ilgili ayrımı, etik ve etik olmayan davranışları rahatlıkla 
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tayin etmiştir. Ancak buna karşılık diğer görüşmecilerin net bir fikirleri yoktur, aksine 

değişiklik dahi gösterme eğilimindedirler. Tüm görüşmeciler tarafından neredeyse ortak 

olan tek görüş ise uygulayıcılara verilen önerilerdir. Kuşak farkı olmaksızın tüm 

görüşmeciler kesin çözüm olan eğitime ve etik kriterlere yönelmişlerdir. Etik kavramını 

bilmeleri nedeniyle gerilla pazarlamayı bilmeseler dahi etik olmayan davranışlarla ilgili 

önlemlerin nasıl alınacağına hakimdirler. 

Uygulayıcı firmalar ile yapılan görüşmelerde ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

Pazarlamanın tanımları işletmeler büyüdükçe ve komplike hale geldikçe daha anlamlı 

hale gelmiştir bu da daha önemli bir konuma geldiğini göstergesidir. Gerilla pazarlama 

ile ilgili olarak da bir yargı oluşmamıştır. İlk görüşmecinin söyledikleri farklı bir yanlışı 

ve etik olmayan durumu ortaya koymuştur. Olup bitenden haberi dahi olmayan işletme 

için bu durum bir dezavantaj yaratmıştır. İkinci görüşmeden çıkarılacak sonuç ise 

konsept işletmeler de yapılan uygulamaların bir strateji belirlenmesi ile yapılmadığı, 

tamamen kişisel uğraşlar olduğu ve bireyin işletmeden ayrılması ile tüm faaliyetlerin 

yok olduğu belirlenmiştir. Yani bu işletmeler bu faaliyetleri bir süreç şeklinde 

yönetmemektedirler, sadece kişisel çabalar sonucu oluşmuş ve bitmiş uygulamalardır. 

Üçüncü görüşmede ise yurtdışı merkezli firmalarının pazarlama faaliyetlerinin dışarıdan 

yürütüldüğü, bölgelerde sadece uygulamalar yapıldığı belirlenmiştir. Bu nedenle de 

pazarlama stratejileri hakkında ayrıntılı bir fikir edinememektedirler, sadece ana amaç 

hakkında fikirleri vardır. Ayrıca pazarlama iletişim araçlarının çok olması nedeniyle her 

faaliyetin getireceği faydayı ölçmekte de zorlanmaktadırlar. Ancak kendi pazarlama 

faaliyetlerini kendi yöneten işletmeler, yaptıkları uygulamanın gerilla pazarlama 

uygulaması olduğunu bilmeseler de, en azından karar süreci, hedef kitle, ne tepkiler 

beklendiği ile ilgili bir fikirleri vardır. Buradaki görüşmelerden anlaşılacağı gibi 

işletmeler pazarlama stratejilerini ve iletişim faaliyetlerini körü körüne 

yürütmektedirler. Uygulamaya çalışanlar da genel bir strateji belirlemek yerine proje 

bazlı çalışmaktadırlar. Bu da demek oluyor ki pazarlama faaliyetleri, departmanda 

bulunan çalışanların istek ve çalışma azimlerine bırakılmıştır. 

Gerilla pazarlama faaliyetleri uygulamayan firmalarda, işletme büyüklüğü 

arttıkça pazarlamaya bakış açısı ve algısı da iyi yönde artmaktadır. Yani işletmeler 

büyüdükçe pazarlamaya olan ihtiyaçlarını daha net fark ederek, tam teşekküllü bir plan 
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yapılmasa da yavaş yavaş pazarlama stratejisine ait madde sayısı arttırılmaktadır. 

Ayrıca işletmede yer alan personelin bilinç düzeyi ile, belirlenen stratejiler arasındaki 

bağ net bir şekilde ortaya konmuştur. Eğitim düzeyi yüksek çalışanlar barındıran 

işletmeler, daha net pazarlama planları yaparak daha sağlıklı çalışmaktadırlar. Aynı 

zamanda pazarlama uygulamalarının sektör ile doğrudan ilişkili olduğu sonucu ortaya 

çıkmıştır. Örneğin ilaç sektörü bu tarz uygulamaların yapılmasına imkan 

vermemektedir. 

 Pazarlama/işletme mezunu kişiler ile yapılan görüşmelerden elde edilen 

bilgilere göre yeni neslin gerilla pazarlama çalışmalarına daha hevesli oldukları 

hissedilmektedir. Mezun olanların yaşlarının artmasıyla hem bilgi birikimleri 

zayıflamakta hem de konuya olan ilgileri dağılmaktadır. Bu nedenle gerilla pazarlamayı 

değerlendirememektedirler. Yeni mezun görüşmecilerin ise konuya hakim oldukları, bu 

uygulamalardan farklı, beklenmedik ve dinamik oldukları için etkilendikleri ortaya 

çıkmıştır. 

Konu ile ilgili bir bilgisi olmayan üniversite öğrencisi ya da mezunu kişiler ile 

ilgili yapılan görüşmeler de farklı farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Konuyla ilgili fazla 

bilgisi olmayan kişiler pazarlamayı genellikle satış ile karıştırabilmektedirler. İnsanların 

marka ya da ürün seçimlerinin veya reklamları algılama ve yorumlama şeklinin çok 

çeşitli olduğu ortaya çıkmıştır. Kimisi ürünü renkleri için almaktadır kimi kalitesi kimi 

de fiyatı için. Bu görüşmeler sonucunda yeni nesilin gerilla tarzı uygulamaları sevdiği 

ancak etik konusunda da aşırı hassas oldukları ortadadır. Ayrıca pazarlama faaliyetleri 

sonucuna da dikkat etmektedirler. Klasik pazarlama düzeninde sevilmeyen birçok 

noktanın olması yine tüketicilerin fikir farklılıklarındandır. 

Rastgele seçilmiş bireylerden olan son grupta ise eğitim düzeyinin farlılığı 

hissedilmektedir. Bu grupta eğitim seviyesi arttıkça pazarlamaya bakış açısı, alım 

kararları, etkilenme ve alıma yönelme güdüleri farklılık göstermiştir. Eğitim seviyesi 

arttıkça tüketiciler alacakları ürünü değerlendirirken kriterlerini çeşitlendirmişlerdir ve 

pazarlamadan anladıkları da gittikçe kapsamlı hale gelmiştir. Ayrıca insanların alım 

gücünün de tercihler üzerinde etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Gelir düzeyi düşük kişiler 
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için tek kriter olmasının en büyük nedeni ise imkansızlıklardır. Bunun yanı sıra genç 

insanların bu tarz yeniliklere daha açık olduğunu da belirtmek gerekmektedir. 

Tüm bunların sonucunda ise etik ile ilgili değerlendirmeler farklılık 

göstermektedir. Bu farklılıkların nedenleri ise, yaş, bilinç düzeyi, eğitim düzeyi, yaşam 

gayesi gibi etmenlerdir. Bazı kişiler tezde bulunan gerilla pazarlamada belirtilen etik 

dışı uygulamaları normal karşılarken kimisi de bunlara çok sert tepkiler 

verebilmektedir. Fakat tüm insanların neredeyse ortak bir sonucu vardır ki bu da bu etik 

dışı denilen ya da tartışılan uygulamaların her zaman olacağıdır ve bunu önlemenin en 

iyi yolunun bilinçlenmek ve işletme çalışanlarını bilinçlendirmektir. Aksi takdirde bu 

tartışmalı faaliyetler daha da fazla artacaktır ve hem toplumu hem bireyleri hem de 

çevreyi kısaca herkesi etkiler hale gelecektir.  

  Düşünce Durum 
  Olumlu Olumsuz Nötr Uygulayıcı Tüketici 
Görüşme 1 *     *   
Görüşme 2     * *   
Görüşme 3   *   *   
Görüşme 4   *   *   
Görüşme 5     * *   
Görüşme 6     * *   
Görüşme 7 *     *   
Görüşme 8   *   *   
Görüşme 9   *   *   
Görüşme 10 *     *   
Görüşme 11   *   *   
Görüşme 12 *     *   
Görüşme 13 *       * 
Görüşme 14     *   * 
Görüşme 15     *   * 
Görüşme 16     *   * 
Görüşme 17   *     * 
Görüşme 18   *     * 
Görüşme 19 *       * 
Görüşme 20   *     * 
Görüşme 21     *   * 
Görüşme 22   *     * 
Görüşme 23     *   * 
Görüşme 24 *       * 

Tablo 2. Katılımcıların Gerilla Pazarlamasına Yönelik Düşünceleri 
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 Yukarıda oluşturulan tabloda pazarlama uygulayıcılarının ve tüketicilerin gerilla 

pazarlama iletişim faaliyetleri ile ilgili düşünceleri olumlu, olumsuz ve nötr şeklinde 

değerlendirilmiştir. 

 Bu tabloya göre uygulayıcıların % 33.33 lük bir kısmı bu tarz faaliyetlere olumlu 

bir bakış açısına sahipken, % 41.66 lık kesim olumsuz ve %25 lik bir kısım da nötr 

bakış açısına sahiptir. Nötr bakış açısına sahip uygulayıcılar genellikle tam olarak 

yaptıkları uygulama ile ilgili çok fazla bilgisi olmayan ve bu nedenle değerlendirme 

yapamayan kesimdir. Olumsuz düşünen bireylere göre uygulamalar etik olarak 

adlandırılamamaktadır ve olumlu düşünen bireyler ise konuya bilimsel bir bakış açısıyla 

ya da kar amacıyla bakan kişilerdir. 

 Tüketiciler yönünden değerlendirmek gerekirse ise % 25 lik bir kesim bu tarz 

faaliyetleri olumlu olarak karşılamaktadır. Buna karşılık bireylerin % 33.33 lük bir 

kısmı olumsuz ve % 41.66 lık bir kesim ise nötr düşünmektedir. Bu rakamlardan yola 

çıkarak tüketicilerin nötr olarak değerlendirdiği durumlar genellikle bu konunun ilgi 

alanları olmayışından ve bu nedenle dikkatlerini çekmemesinden kaynaklanmaktadır.  

 Sonuç olarak pazarlama uygulayıcıların çoğunluğu bu uygulamaları etik dışı 

olarak nitelendirirken, tüketicilerin bu konu ile ilgili görüşleri nötrdür.       
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gerilla pazarlama faaliyetleri gün geçtikçe işletmeler tarafından kullanılır hale 

gelmektedir. Bunun en önemli nedeni ise hem maliyetinin düşük olması hem de etkili 

olmasıdır. İletişim faaliyetlerinin yoğunluğu aynı zamanda tüketicide algılayamamaya 

yol açmıştır. Gerilla pazarlama iletişim faaliyetleri de bu yoğun rekabet ortamında 

yaratıcılığı kullanarak bir adım öne çıkmak isteyen işletmeler tarafından 

kullanılmaktadır. 

Pazarlama faaliyetlerinin bu denli artması bir yandan işletmelerin satış 

faaliyetlerini arttırma çabaları da beraberinde bazı etik olmayan durumların doğmasına 

neden olmuştur.  

Yapılan araştırma sonucunda aslında yapılan çalışmaların bilinçli olarak 

yapılmadığı bu nedenle de tüketiciye istenildiği gibi yansıtılamadığıdır. Pazarlama 

faaliyetleri yürüten ya da konu ile ilgili araştırma yapan uygulayıcı kesimin 

çoğunluğunun bu uygulamalara olumsuz olarak bakmalarının ana nedeni tabiî ki etik 

mantığının tam oturtulamaması nedeniyle oluşabilecek durumlardan kaynaklıdır.  

Tüketiciler gözünde ise bu faaliyetlerin çok fazla bir anlamı yoktur çünkü  

büyük çoğunluğu bunun farkına dahi varamamaktadırlar. Bu nedenle de görüşleri 

çoğunlukla nötrdür. Olumsuz olarak nitelendiren kesim ise genellikle tam olarak gerilla 

pazarlamanın farkında olmayarak, genel bir satış değerlendirmesi yaparak bu kanıya 

ulaşmaktadır. Yani tüketiciler genel anlamda gerilla pazarlamanın farkında değillerdir 

ve aslında pazarlamayı da satış ile karıştırma eğilimindedirler. 

Elde edilen bulgular neticesine şu şekilde öneriler geliştirilebilir; 

1.Araştırmacılar, tüketicilerin farklılık algısı ile işletmelerin farklılık algısı arasındaki 

farkın tam olarak ne olduğunun anlaşılması adına bir çalışma yürütmelidirler ve bu 

çalışmadan çıkan sonuçlara göre işletmeler gerilla faaliyetlerine yön vermelidirler. Bu 
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sayede uygulayıcılar da tüketiciler de bu pazarlama süreciden beklentilerini 

karşılayabilir. 

2.Araştırma faaliyetlerinde yeni model pazarlama stratejilerine daha çok önem 

verilmelidir. Bu da hem konu ile ilgili yapılan yanlışların ve etik dışı uygulamaların 

örneklenmesi adına, hem de konuya tam olarak hakim olunabilmesi adına işletmelere 

ışık tutabilecektir. 

3. Gerilla pazarlama ile ile ilgili danışmanlık veren firmaların konuya hakimiyetinin ve 

etik ile ilgili konulara duyarlılığının ölçülebilir veriler ile değerlendirilebilmesi adına 

çalışmalar yürütülmelidir. 

4.Gerilla pazarlamanın tam olarak ne olduğunu bilmeyen ve yöntemlerine hakim 

olmayan  işletmeler için bilgilendirme faaliyetleri daha da yoğunlaştırılmalıdır ve bu 

tarz eğitimler de mutlaka etik ile ilgili konular da işlenerek, sürecin en başından beri çok 

fazla düşülen hatalara düşülmemesi önlenebilecektir. 

5.İşletmeler etik kodlar oluşturarak bunu pazarlama faaliyetleri ile entegre etmelidirler. 

Bu sayede etik bilinci sürecin en başından beri yönetilebilir bir hal alabilir 

6.Özellikle işletmelerde çalışan bireyler, etik dışı faaliyetlerin olma olasılığı yüksek 

noktalarda normalden daha fazla özenli davranmaya teşvik edilmelidir. 

7.İşletmelerde etik kurul bulunmalıdır ve bu kurul bir iç denetim sistemi oluşturmalıdır. 

Bu kurul işletmenin tüm faaliyetlerini denetleyebilir ve sorgulayabilir olmalıdır. 

8.Özellikle çok uluslu firmalarda merkez ofisten yürütülen çalışmaların, bölge ofislerce 

de anlaşılması sağlanmalıdır. Çünkü bilinçli yapılan her faaliyet hem daha etkili 

olacaktır hem de etik dışı uygulama ve düşüncelere daha hassas hale gelecektir.  

9.En önemlisi ise işletmeler tüm faaliyetlerinde tüketici odaklı düşünebilmelidir. Bu 

sayede hem pazarlama faaliyetleri daha etkin bir hal alacaktır hem de etik kavramı 

gözden kaçırılmayacaktır.   
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10.Tüketiciler için bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmelidir. Bu sayede tüketiciler 

karar verirken ya da satın alma esnasında değerlendirme yaparken daha objektif 

bakabilirler ve çoğu kararsızlık durumlarından kolayca kurtulabilirler. 

11. Tüketicileri bilinçlendirmek amacıyla, işletmelerin etik dışı davranış sergiledikleri 

hususlarda bilgilendirme çalışmaları (broşür, eğitim vb.) düzenlenmelidir. Bu sayede 

tüketiciler etik dışı davranışların kolaylıkla farkına varabilecekler ve gerekli şekilde 

tepkilerini ortaya koyabileceklerdir. 

 Sonuç olarak sürekli değişen piyasa koşullarında ve tüketici alışkanlıklarında, 

tüketici odaklı düşüncenin işletmede hakimiyetinin sağlandığı sürece, hem gerilla 

pazarlamanın faaliyetleri ile tüketicinin marka algısı kolaylıkla değiştirilebilecektir hem 

de etik kavramı sürekli olarak her faaliyette gündeme gelecektir. Önemli olan her 

durumda ve faaliyette tüketicinin haklarını gözetmek ve buna riayet etmektir. Bu şekilde 

her türlü etik dışı davranış önlenecektir. 
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EK -1 

 BİRE BİR GÖRÜŞME SORU KALIPLARI 

Tanışma ve Bilgi Alma Soruları  

Mesleğiniz nedir ?  

Çalıştığınız yerdeki göreviniz nedir? Yoğun olarak hangi konular üzerinde çalışmalar 

yapıyorsunuz?    

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 

Uzmanlar İçin Hazırlanan Sorular  

Tanışma ve bilgi alma soruları 

Sizce pazarlama nedir? 

G.P. nasıl tanımlarsınız? 

G.P. ile ilgili özel bir çalışmanız oldu mu? 

Oldu ise çalışmanızdan kısaca bahsedebilir misiniz? Ne gibi sonuçlar aldınız? 

Olmadı ise ileride planladığınız bir çalışma var mıdır? 

G.P. nın tüketiciyi etkileme yöntemleri nelerdir? 

Etiği nasıl tanımlarsınız? 

Sizce G.P. yöntemlerinin etik olmayan yanları var mıdır? 
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-Var ise neden etik olmadığını düşünüyorsunuz? Bu etik dışı uygulamalar nasıl 

giderilebilir? 

-Yok ise sizce “G.P. insanların duyguları üzerine kuruludur ve insanların bilinç dışı 

şekilde karar almalarına teşvik eder?” şeklinde bir açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? 

G.P. uygulayıcıları sizce nelere dikkat etmelidir, hangi konuda hassas olmalılardır? 

Uygulayıcı İşletmeler İçin Hazırlanan Sorular  

Tanışma ve bilgi alma soruları 

Sizce pazarlama nedir? 

G.P. denilince aklınıza ne geliyor? GP yı nasıl tanımlarsınız? 

Faaliyetlerinizde neden G.P. yı kullanıyorsunuz? 

G.P. da hangi teknikleri kullanıyorsunuz? 

Kullandığını G.P. uygulamalarından bir örnek verebilir misiniz? 

G.P. yı kullanmaya karar verdikten sonraki ilk adımınız neydi?(Nasıl başladınız?) 

G.P. uygulamanızda hedef kitleniz kimlerdi? 

G.P. uygulamasıyla neyi hedeflemiştiniz? Tüketicide hangi duyguları uyandırmaktı 

amacınız? 

Beklenen sonucu aldınız mı? Sizce bu faaliyetlerinin başarısının nedenleri nelerdir? 

Satışlarınız nasıl etkilendi? İnsanlardaki marka algınız nasıl değişmiştir? İnsanlardan 

nasıl tepkiler geldi? Sonuçları nasıl ölçtünüz? Tekrar G.P. yi kullanmayı düşünür 

müsünüz?  
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Beklenen sonucu alamadıysanız, sizce nedeni nedir? İnsanlardan nasıl tepkiler geldi? 

Etiği nasıl tanımlarsınız? 

Sizce G.P. yöntemlerinin etik olmayan yanları var mıdır? 

-Var ise neden etik olmadığını düşünüyorsunuz? Bu etik dışı uygulamalar nasıl 

giderilebilir? 

-Yok ise sizce “G.P. insanların duyguları üzerine kuruludur ve insanların bilinç dışı 

şekilde karar almalarına teşvik eder?” şeklinde bir açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? 

G.P. uygulayıcıları sizce nelere dikkat etmelidir, hangi konuda hassas olmalılardır? 

İşletme/Pazarlama Öğrencileri/Mezunları İçin Hazırlanan Sorular 

Tanışma ve bilgi alma soruları 

Sizce pazarlama nedir? 

G.P. yı nasıl tanımlarsınız? 

Herhangi bir G.P. faaliyeti ile karşılaştınız mı? 

Karşılaştıysanız sizde nasıl duygular uyandırdı?  

Karşılaşmadıysanız ne tür G.P. faaliyetleri ile karşılaşmak hoşunuza giderdi? 

Pazarlama etiği ile ilgili neler söylemek istersiniz? 

Sizce etik ile G.P. nın zıt düştüğü noktalar var mıdır? 

Varsa bu noktalar nelerdir? Bu hususta nelere dikkat etmek gerektiğini 

düşünüyorsunuz?  
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Farklı Pazarlama Faaliyetleri Yürüten İşletmeler İçin Hazırlanan Sorular 

Tanışma ve bilgi alma soruları 

Sizce pazarlama nedir? 

Pazarlama stratejilerinizden biraz bahsedebilir misiniz? 

Faaliyetlerinizde bu yöntemleri tercih sebebiniz nedir? 

G.P.  ile ilgili bilginiz var mı? 

Var ise G.P. yı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Yok ise size kısaca bilgi vereyim; “Hızla değişen pazar şartları ve tüketici profilinde, 

işletmeler pazarlama faaliyetlerini oluştururken daha yetkin düşünmek, daha dikkatli ve 

esnek davranmak durumunda kalmaktadırlar. Bu esnekliğin maliyetle doğru orantılı 

olduğu bilinmektedir. Yani işletmeler pazarlama faaliyetlerini oluştururken 

farklı,yenilikçi,etkili,az maliyetli,esnek bir strateji belirlemelidirler. 

Gerilla pazarlamanın temelinde de hayal gücü ve yaratıcılık yatmaktadır. Gerilla 

pazarlama değişen piyasa koşullarına ayak uydurabilmeyi, tüketici ihtiyaçlarına duyarlı 

olabilmeyi ve bu değişimlerle ilgili hızlıca aksiyon almayı sağlayan metotlar sunmuştur. 

Ayrıca yaratıcılık temelli bu yaklaşım büyük pazarlama harcamalarını da kullandığı 

yöntemler sayesinde en aza indirmiştir.” 

Bu bilgiler ışığında nasıl bir değerlendirme yaparsınız G.P. ile ilgili? 

G.P. faaliyetleri ile ilgili çalışmalar yapmayı düşünür müsünüz? 

Size G.P. ile ilgili bir bilgi daha verelim; “Psikolojide geçen Nörolinguistik 

Programlama (NLP) gerilla pazarlamanın etkinliğini arttırmak amacıyla 

kullanılmaktadır. Bu yöntem karşıdaki kişinin davranışlarını anlayıp onu idare 

edebilme yetisi sunmaktadır. NLP teknikleri kullanılarak sonuca bağlanan satış ya da 
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pazarlama faaliyetlerinde asıl etik sorun müşterinin gerçekten o ürün ya da hizmeti alıp 

almayacağı konusunda kararsız olmasıdır. Çünkü NLP teknikleri kullanılarak 

geliştirilen gerilla pazarlama silahlarının asıl amaçlarından biri kararsız tüketiciyi 

farkında olmadan karar vermeye ikna etmektir. Bunu da tüketicinin bilinçdışı ikna 

edilmesiyle sağlamaktadır ve bu şekilde bilinçdışı kabullenmelerde tüketicinin sahip 

olduğu iradeden söz edilemez. Bu şekilde irade dışı kabullenmeleri sağlamak için 

tüketicilerin beklemedikleri bir anda şaşırma, sevinme,mutlu olma gibi duygularını 

kullanılmaktadır.” 

Bu bilgiler ışığında G.P. ile ilgili düşüncelerinizi tekrar alabilir miyiz? 

İlk düşünceleriniz ile sonraki düşünceleriniz arasında bir farklılık oluştu mu? 

Düşünceleriniz olumlu/olumsuz yönde değiştiyse ya da değişmediyse neden? 

Şimdi G.P. ile ilgili pazarlama faaliyeti yürütmeyi düşünür müsünüz?  

Konuyu Bilmeyen Rastgele Seçilmiş Üniversite Öğrencileri/Mezunları İçin 

Hazırlanan Sorular  

Tanışma ve bilgi alma soruları 

Sizce pazarlama nedir? 

Marka ya da ürün seçimlerinizde nelere dikkat edersiniz? 

Ne tür pazarlama/satış/reklam faaliyetleri dikkatinizi çekiyor? 

Dikkatinizi çeken bu faaliyetler satın alma kararı alırken sizi etkiliyorlar mı? 

Etkiliyorsa bu etkiyi nasıl tanımlarsınız?  

G.P.  ile ilgili bilginiz var mı? 
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Var ise G.P. yı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Yok ise size kısaca bilgi vereyim; “Hızla değişen pazar şartları ve tüketici profilinde, 

işletmeler pazarlama faaliyetlerini oluştururken daha yetkin düşünmek, daha dikkatli ve 

esnek davranmak durumunda kalmaktadırlar. Bu esnekliğin maliyetle doğru orantılı 

olduğu bilinmektedir. Yani işletmeler pazarlama faaliyetlerini oluştururken farklı, 

yenilikçi,etkili,az maliyetli,esnek bir strateji belirlemelidirler. 

Gerilla pazarlamanın temelinde de hayal gücü ve yaratıcılık yatmaktadır. Gerilla 

pazarlama değişen piyasa koşullarına ayak uydurabilmeyi, tüketici ihtiyaçlarına duyarlı 

olabilmeyi ve bu değişimlerle ilgili hızlıca aksiyon almayı sağlayan metotlar sunmuştur. 

Ayrıca yaratıcılık temelli bu yaklaşım büyük pazarlama harcamalarını da kullandığı 

yöntemler sayesinde en aza indirmiştir.” 

Bu bilgiler ışığında nasıl bir değerlendirme yaparsınız G.P. ile ilgili? 

Size G.P. ile ilgili bir bilgi daha verelim; “Psikolojide geçen Nörolinguistik 

Programlama (NLP) gerilla pazarlamanın etkinliğini arttırmak amacıyla 

kullanılmaktadır. Bu yöntem karşıdaki kişinin davranışlarını anlayıp onu idare 

edebilme yetisi sunmaktadır. NLP teknikleri kullanılarak sonuca bağlanan satış ya da 

pazarlama faaliyetlerinde asıl etik sorun müşterinin gerçekten o ürün ya da hizmeti alıp 

almayacağı konusunda kararsız olmasıdır. Çünkü NLP teknikleri kullanılarak 

geliştirilen gerilla pazarlama silahlarının asıl amaçlarından biri kararsız tüketiciyi 

farkında olmadan karar vermeye ikna etmektir. Bunu da tüketicinin bilinçdışı ikna 

edilmesiyle sağlamaktadır ve bu şekilde bilinçdışı kabullenmelerde tüketicinin sahip 

olduğu iradeden söz edilemez. Bu şekilde irade dışı kabullenmeleri sağlamak için 

tüketicilerin beklemedikleri bir anda şaşırma, sevinme, mutlu olma gibi duygularını 

kullanılmaktadır.” 

Bu bilgiler ışığında G.P. ile ilgili düşüncelerinizi tekrar alabilir miyiz? 

İlk düşünceleriniz ile sonraki düşünceleriniz arasında bir farklılık oluştu mu? 
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Düşünceleriniz olumlu/olumsuz yönde değiştiyse ya da değişmediyse neden? 

Mevcut pazarlama faaliyetlerinde sizi irite eden uygulamalar/durumlar var mıdır? 

Anlatabilir misiniz? 

Konuyu Bilmeyen Rastgele Seçilmiş Kişiler İçin Hazırlanan Sorular  

Tanışma ve bilgi alma soruları 

Sizce pazarlama nedir? 

Marka ya da ürün seçimlerinizde nelere dikkat edersiniz? 

Tercih ettiğiniz firmalar sizde nasıl duygular uyandırıyor? 

Ne tür pazarlama/satış/reklam faaliyetleri dikkatinizi çekiyor? 

Dikkatinizi çeken bu faaliyetler satın alma kararı alırken sizi etkiliyorlar mı? 

Etkiliyorsa bu etkiyi nasıl tanımlarsınız?  

G.P.  ile ilgili bilginiz var mı? 

Var ise G.P. yı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Yok ise size kısaca bilgi vereyim; ; “Hızla değişen pazar şartları ve tüketici profilinde, 

işletmeler pazarlama faaliyetlerini oluştururken daha yetkin düşünmek, daha dikkatli ve 

esnek davranmak durumunda kalmaktadırlar. Bu esnekliğin maliyetle doğru orantılı 

olduğu bilinmektedir. Yani işletmeler pazarlama faaliyetlerini oluştururken farklı, 

yenilikçi,etkili,az maliyetli,esnek bir strateji belirlemelidirler. 

Gerilla pazarlamanın temelinde de hayal gücü ve yaratıcılık yatmaktadır. Gerilla 

pazarlama değişen piyasa koşullarına ayak uydurabilmeyi, tüketici ihtiyaçlarına duyarlı 

olabilmeyi ve bu değişimlerle ilgili hızlıca aksiyon almayı sağlayan metotlar sunmuştur. 
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Ayrıca yaratıcılık temelli bu yaklaşım büyük pazarlama harcamalarını da kullandığı 

yöntemler sayesinde en aza indirmiştir.” 

Bu bilgiler ışığında nasıl bir değerlendirme yaparsınız G.P. ile ilgili? 

Size G.P. ile ilgili bir bilgi daha verelim; “Psikolojide geçen Nörolinguistik 

Programlama (NLP) gerilla pazarlamanın etkinliğini arttırmak amacıyla 

kullanılmaktadır. Bu yöntem karşıdaki kişinin davranışlarını anlayıp onu idare 

edebilme yetisi sunmaktadır. NLP teknikleri kullanılarak sonuca bağlanan satış ya da 

pazarlama faaliyetlerinde asıl etik sorun müşterinin gerçekten o ürün ya da hizmeti alıp 

almayacağı konusunda kararsız olmasıdır. Çünkü NLP teknikleri kullanılarak 

geliştirilen gerilla pazarlama silahlarının asıl amaçlarından biri kararsız tüketiciyi 

farkında olmadan karar vermeye ikna etmektir. Bunu da tüketicinin bilinçdışı ikna 

edilmesiyle sağlamaktadır ve bu şekilde bilinçdışı kabullenmelerde tüketicinin sahip 

olduğu iradeden söz edilemez. Bu şekilde irade dışı kabullenmeleri sağlamak için 

tüketicilerin beklemedikleri bir anda şaşırma, sevinme,mutlu olma gibi duygularını 

kullanılmaktadır.” 

Bu bilgiler ışığında G.P. ile ilgili düşüncelerinizi tekrar alabilir miyiz? 

İlk düşünceleriniz ile sonraki düşünceleriniz arasında bir farklılık oluştu mu? 

Düşünceleriniz olumlu/olumsuz yönde değiştiyse ya da değişmediyse neden? 

Mevcut pazarlama faaliyetlerinde sizi irite eden uygulamalar/durumlar var mıdır? 

Anlatabilir misiniz? 
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