
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 
 
 
 
 
 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKLAMLARA YÖNELİK TUTUM VE 
DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

 
 
 
 
 
 

FİLİZ ÇIRPICI 
 
 
 
 
 
 

EV EKONOMİSİ 
(AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ) 

ANABİLİM DALI 
 
 
 
 
 
 
 

ANKARA 
2006 

 
 

Her hakkı saklıdır 



 
 
 
Prof. Dr. Meltem BAYRAKTAR danışmanlığında Filiz ÇIRPICI tarafından hazırlanan 
bu çalışma 02/08/2006 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Ev Ekonomisi (Aile ve 
Tüketici Bilimleri ) Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
Başkan : Prof. Dr. Meltem BAYRAKTAR Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi (Aile ve  
               Tüketici Bilimleri) Anabilim Dalı 
 
 
 
 
               Prof. Dr. Özlen ÖZGEN Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi  (Aile ve Tüketici  
               Bilimleri) Anabilim Dalı 
 
 
 
 
                
               Prof. Dr. Hamil NAZİK Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi (Aile   
               Ekonomisi ve Beslenme ) Anabilim Dalı 
 
 
 
               Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
                Üniversite Öğrencilerinin Reklamlara Yönelik Tutumvedavranışları Üzerinde      

Bir Araştırma 
 
 
 
Yukarıdaki sonucu onaylarım. 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ülkü MEHMETOĞLU 
Enstitü Müdürü 

 



 i

ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKLAMLARA YÖNELİK TUTUM VE 
DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

 
Filiz ÇIRPICI 

 
Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Ev Ekonomisi (Aile ve Tüketici Bilimleri) 

Anabilim Dalı 
 

Danışman: Prof. Dr. Meltem BAYRAKTAR 
 
Araştırma, Bilecik Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 
devam eden öğrencilerin reklamlara yönelik tutum ve davranışlarına cinsiyet 
değişkeninin etkisini incelemek amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışma 
üniversiteye devam eden öğrencilerin demografik özellikleri, tüketici davranışları, kitle 
iletişim araçları ile etkileşim, reklamlara yönelik görüşler, reklamlara yönelik tutumları 
ve reklamlara yönelik davranışlarına cinsiyetin etkisini saptamak amacıyla, üniversiteye 
devam eden 69’u kız, 153’ü erkek olmak üzere toplam 222 öğrenci üzerinde 
yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin yarıdan fazlası 20-22  
yaşındadır. Öğrencilerin yarıdan fazlasının gelirlerini; ailelerinden aldıkları, haftada en 
az bir kez alış verişe çıktıkları, alışverişi kendilerinin yaptıkları, alışverişe  
arkadaşlarıyla çıktıkları, alışverişlerini semtiçi ve hipermarketlerden yaptıkları, alışveriş 
listesi yapmadıkları ve  tamamına yakınının da peşin ödeme yaptıkları belirlenmiştir. 
Öğrencilerin yarıdan fazlasının satın alma kararlarını verirken ürünün kalitesine önem 
verdikleri, piyasa araştırması yaptıkları ve arkadaşlarının deneyimlerinden 
yararlanmadıkları, öğrencilerin  yarıdan fazlasının bir ürünü satın alırlarken televizyon, 
gazete, dergi reklamlarından, aile üyelerinden ve en çok da (% 82.9) arkadaşlarının 
deneyimlerinden, malın fiyatından (% 82.9), malın görünüşünden, malın markasından 
etkilendikleri saptanmıştır. Öğrenciler, reklamların ürünün tanıtımı açısından yararlı 
olduğunu ve reklamlardan mal ve hizmetleri öğrendiklerini belirtmişlerdir.  Öğrencilerin 
reklamlara yönelik tutumları üzerinde cinsiyetin etkili olmadığı, kız ve erkek 
öğrencilerin benzer tutum içinde oldukları bulunmuştur (p>0.05). Sadece “reklam 
ürünler arasında karşılaştırma yapma olanağı sağlar” tutum cümlesine katılma 
durumunda cinsiyetin etkili olduğu belirlenmiştir (p<0.05).  Öğrencilerin reklamından 
en fazla etkilendikleri ürünler  üzerinde ise cinsiyetin etkili olduğu bulunmuştur 
(p<0.05). 
 
2006, 110 sayfa  
 
Anahtar Kelimeler: Reklam, Genç Tüketiciler, Tutum, Davranış.  
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ABSTRACT 
 

Thesis for Master’s Degree 
 

A RESEARCH ABOUT ATTITUDES AND BEHAVIORS OF UNIVERSITY 
STUDENTS TOWARDS ADVERTISEMENTS 

 
 

Filiz ÇIRPICI 
 

Ankara University 
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Home Economics 
(Family and Consumer Sciences) 

 
Adviser: Prof. Dr. Meltem BAYRAKTAR 

 
The research was planned and executed for the purpose of examining affect of sex 
variable on attitudes and behaviors of students studying in Faculty of Economics and 
Administrative Sciences in Dumlupınar University in Bilecik towards advertisements. 
The study was executed on total 222 students as they are 69 female and 153 male 
people studying at the university for the purpose of determining demographic features, 
consumer behaviors, interaction with mass media, thoughts on advertisements, attitudes 
towards advertisements and behaviors towards advertisements, affect of sex on attitudes 
and behaviors of the students studying in the university. According to results of the 
research, more than half of the students are in age of 20-22. More than half of the 
students said that they take their incomes from their family; go for shopping at least 
once a week; do shopping by themselves; go shopping together with their friends; do 
shopping inside the quarter and from hypermarkets; do not prepare shopping lists and 
nearly all of them pay in cash; more than half of the student attach importance to quality 
of the product when they determine to buy something, do market research and benefit 
from experiences of their friends; more than half of the students are affected from 
television, newspaper, magazine advertisements, family members and the most from 
experiences of their friends (82,9 %), price of the goods (82,9 %), appearance of the 
goods, trademark of the goods when they buy a product. Students expressed that 
advertisements are useful for promotion of the product and they learn the goods and 
services from advertisements. It was found that sex is not effective on attitudes of the 
students towards advertisement, female and male students are in similar attitude 
(p>0,05). It was determined that only the attitude sentence of “advertisement ensures 
comparison possibility between products” from attitude sentences is effective for sex on 
students (p<0.05). It was found that sex is effective on the products that the students are 
affected mostly by the advertisements. (p<0.05). 
 
2006, 110 pages  
 
Key words: Advertisement, Young consumers, attitude, behavior.   
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1. GİRİŞ 

 

Günümüzde satışın en güçlü aracı olarak kabul edilen reklam fikri ve anlayışı insanlar 

arasında alış verişin başlaması ile beraber doğmuştur. Reklam ekonomik sistemleri her 

toplumda mevcuttur. Bugünün tüketim toplumlarında, reklamcılık üretici ile tüketici 

arasındaki mal ve hizmet akışını sağlayan büyük bir sektör haline gelmiştir. 

 

Bireyin çevre ile olan etkileşim süreci olarak tanımlanabilecek insan davranışı, temelde 

tüketici davranışının ana yapısını oluşturur. Her düşünce duygu ve eylem insan 

davranışının bir parçasıdır. Tüketicinin çeşitli nedenlerle seçme olanaklarının artması 

tüketici davranışlarına olan ilgiyi ister istemez geniş boyutlara ulaştırmıştır. Bu 

durumda tüketiciyi direkt olarak alıma iten böylesi güçlü güdülerin neler olduğu sorusu 

gündeme gelmektedir. Yapısı itibariyle reklamlardan kafası karışmış olan insan, çeşitli 

güdülerin etkisiyle satın alma kararını verebilmektedir. 

 

Tüketim kültürünün etkisi altına giren insanlar, yaşamak için tüketmek yerine, tüketmek 

için yaşamayı tercih etmişlerdir ve hala da edebilmektedirler. Bir toplumda tüketim 

kültürünün oluşturulabilmesi için bazı faktörler gereklidir. Reklamlarda bu faktörlerden 

birisi olarak kullanılabilmektedir. Reklamların bilgi verme ve buna benzer olumlu 

etkilerinin yanı sıra tüketimi körükleyici bir unsur olarak kullanılması da mümkündür. 

Ayrıca, günümüzde reklamların tüketiciler üzerinde olumsuz etkiler bırakacak çeşitli 

şekillerde kullanıldığı da görülmektedir (Özdemir 2003). 

 

Reklamlar, son zamanlarda hızla gelişen ve bu gelişmeye paralel olarak, bir takım 

tartışmaları da beraberinde getiren bir kavram haline gelmiştir. Reklamlarda yaşanan 

hızlı değişimin nedeni kitle iletişim araçlarındaki gelişmelerle doğru orantılıdır. Bunun 

nedeni ise; reklamların insanlara ulaştırılmasında en çok başvurulan yolun kitle iletişim 

araçlarından geçmesidir. Reklamlar sayesinde dünyanın bir ucunda üretilen herhangi bir 

üründen haberimiz olmakta ve onu nereden temin edebileceğimiz konusunda bilgi 

sahibi olabilmekteyiz. Reklamlar tüketicileri satın almaya teşvik eden, zamanla ürün ve 

tüketici arasında bir bağ oluşturan en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Özdemir 2003) 
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Günümüzde reklam, işletmelerin tüketiciyle iletişim kurmalarını sağlayan en önemli 

araçlardan biridir. Reklam, bu anlamda hem üreticiler hem de tüketiciler açısından 

vazgeçilmez bir olgu durumuna gelmiştir. Reklam, işletme tarafından sunulan ürün  

yada hizmetler hakkında  hedef tüketici grubunda ortak bir anlam oluşturabilmek için 

yapılan çabaları ifade eder. Reklam sadece bilgilendirme yoluyla sağlanan bir iletişimi 

yeterli bulmamakta, bilgilendirmenin yanı sıra hedef kitlenin tutum ve davranışlarını 

istenen yönde değiştirmeyi ve olumlu yönde güçlendirmeyi hedeflemektedir. İşletmeler 

açısından, rekabetin hızla artması, tüketici ile doğrudan iletişim kurulamaması, 

tüketicinin üretilen mal yada hizmet hakkında bilgilendirilmesi ve mal yada hizmeti 

tercih etmesini sağlamak için tüketicinin ikna edilmesi gibi birçok sorunun çözümü, 

büyük ölçüde reklamdan beklenmektedir. Tüketici açısından ise reklam, pazara 

sunulmuş olan çok sayıdaki ürün içinden kendi istek ve ihtiyaçlarına en uygun olanını 

rasyonel olarak tercih etmesine yardımcı olacak bir rehber durumundadır. 

  

Rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüz dünyasında firmalar, satışlarını ve pazar 

paylarını arttırmak için tüketicileri etkileme yoluna sıkça gitmektedirler. Yapılan 

araştırmalarda ürün tanıtılmasında en kolay ve etkili yolun reklam olduğu sonucuna 

varılmıştır. Tüketiciler, üretici ve satıcı işletmelerin yaptığı reklamlar sayesinde ürünler 

hakkında detaylı bilgiye ulaşabilmekte, örneğin ürünün özellikleri, fiyatı gibi konularda 

reklamlardan bilgi alabilmektedirler. Reklamın ürünü tanıtma özelliğinin yanında bir 

diğer önemli özelliği de tüketiciyi ürünü almaya motive etmesidir. 

 

Reklamlar her yaştaki kişileri etkiler. Reklamlar olmadan kişilerin piyasaya çıkan 

malların tümünden haberdar olmaları imkansızdır. Reklamlar sayesinde kişiler yeni 

malları, markalarını, modellerini, fiyatlarını öğrenme imkanı bulurlar. Reklam 

yapanlarında, tüketicileri tanımaları lazımdır. Reklamcılar için alış-verişi yapan kişi 

kadar, neyin alınacağı konusunda etkili olan kişi de çok önemlidir (Dikmen ve Hafstram 

1986). 

 

Temelde biyolojik bir kavram olarak nitelendirilen “gençlik dönemi” günümüz 

koşullarında ekonomik, toplumsal ve kültürel yönden farklı biçimlerde 
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tanımlanmaktadır. İnsanı genç yapan, biyolojik yapı ve fizyolojik işleyişin, yanı sıra, o 

insanın düşünceleri ve hayat karşısında takındığı tavırdır (Gökçe 1984). 

 

Genç ve gençlik kavramı üzerinde evrensel olarak kabul edilen bir tanım henüz 

yapılmamıştır. Bunda gençlik çağının güç tanımlanabilir, soyut bir kavram olmasının 

büyük rolü bulunmaktadır. Gençlik kavramı tanımı, gruplandırma ve yaş dilimi içindeki 

yerinin saptanması açısından değişik toplumlarda ve dönemlerde değişik yaklaşımlarla 

ele alınmıştır. Gençlik kavramı üzerinde tanımların yapılmasında toplumların nüfus 

(demografik) yapısı, sosyal ve ekonomik yapıları, kültürel değerleri öne çıkmaktadır 

(Ergil 1982). 

 

Gençlik her toplumda ergenlikten yetişkinliğe geçiş döneminde olan milyonlarca insanı 

kapsayan çocuklukla erişkinlik arasında kalan gelişme, ruhsal olgunlaşma ve yaşama 

hazırlık dönemidir. Genellikle ilk ergenlik belirtileriyle başlayan gençlik çağı, 12-22 yaş 

arasını kapsayan fiziksel psikolojik, sosyal bir gelişme ve olgunlaşma sürecidir 

(Yörükoğlu 2004). 

 

UNESCO’nun tanımlamasında ise gençlik çağı, 15-25 yaşları arasında gösterilmektedir 

(Solmaz 2002). Bu dönem, ruhsal yönden duyguların egemen olduğu, çelişkili düşünce 

ve davranışların bulunduğu bir geçiş dönemi ve insan yaşamının en önemli çağlarından 

biri olup bireyin sürekli ve düzenli gelişiminin bir aşamasıdır (Yurtseven 1984). 

 

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini 15-25 yaş arasındaki gençler oluşturmaktadır. 

Türk toplumu gerçek anlamda genç bir toplumdur. Bugün ülkemizde 12-15 milyon genç 

yaşamaktadır (Yörükoğlu 2004). Bu da genç tüketicilerin  sayılarının fazla olması 

anlamına gelmekte ve pazarlamacılar açısından hedef kitle olarak önemlerini 

arttırmaktadır (Gönen vd. 2000, Anonim 1997).  

 

2003 yılında  yapılan genel nüfus sayımına göre de; 15-24 yaş diliminin toplam nüfusu 

6.916.928’i erkek, 6.616658’i kız  olmak üzere toplam genç nüfusumuz 13.533.586’dır 

(Anonim 2003). Genellikle 12-24 yaş arası kabul edilen gençlik dönemi insan hayatında 

en önemli dönemdir. Bu dönem insan hayatının gelecekte alacağı durumu büyük ölçüde 
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etkileyen ve biçimlendiren kararların alındığı insan kişiliğinin büyük ölçüde oluştuğu 

bir dönemdir. Gencin çevresiyle giriştiği sosyal ilişkiler ona bir takım davranışlar 

kazandırır. Bu davranışların genç insanın geleceğini nitelendirici özelliği vardır. Gencin 

çevresiyle olan ilişkilerini sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi onun davranışlarına ve 

dolayısıyla geleceğine yansır (Ünver 1986). 

 

Genel nüfus içerisinde 17-25 yaş grubunun rakamsal büyüklüğü dikkate alındığında 

geniş bir tüketici kitlesini oluşturan gençlerin mal veya hizmetleri satın alırken 

reklamlara  yönelik  tutum ve davranışlarının saptanması, onların bu konudaki genel 

eğilimlerinin belirlenmesi açısından önemli görülmektedir. İnsanın tüketici rolleri 

bebeklik, çocukluk, adelösan, ilk yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık çağı olarak birbirini 

izleyen yaşam dönemlerinde değişiklik göstermektedir. Tüketicilerin her yaşama 

döneminde ilgileri, beklentileri, ihtiyaçları tercihleri ve kararları birbirinden farklıdır bu 

nedenle tüketicileri çeşitli tüketici grupları şeklinde ele almak daha uygun olmaktadır 

(Soreh 1995). 

 

1.1 Reklamla İlgili Temel Konu ve Kavramlar 

 

1.1.1 Reklamların tanımı ve önemi 

 

21. yüzyılın modern dünyasında, tüketicilerin giderek değişen ve artan ihtiyaçlarına 

cevap verebilme amacı güden birçok üreticinin, yoğun rekabet ortamında mal ve 

hizmetlerini tüketiciye sunma yarışı içinde oldukları görülmektedir. İşletmelerin 

globalleşme sonucu artan rekabet ortamında, rekabet güçlerini arttırmak, pazar paylarını 

kaybetmemek ve geliştirmek amacıyla ürün ve hizmetlerini reklam yoluyla tanıtmakta 

ve pazarlamakta oldukları gözlemlenmektedir. 

 

Bugün toplum, önceki kuşaklardan çok daha rahat ve iyi yaşayabilmek için hayatı 

kolaylaştıran pek çok unsurla karşı karşıya bulunmaktadır. Reklam değişen uygarlığın 

önemli bir bölümünü oluşturmakla kalmayıp, kültürel değerlerin pek çoğunu açığa 

çıkarmaktadır. İnsanları etkileme yollarını ortaya koymakta, modern sanatın örneklerini 

sunmakta, bilimsel tekniklerini bireylerin yaşamına nasıl uygulandığını göstermekte ve 
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toplumu oluşturan bireylerin beğenilerini, belirli ürünleri benimsemelerini sağlayarak 

etkilemektedir (Turan 2000).  

 

Reklam çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Amerikan Pazarlama Birliği (American  

Marketing Association-AMA) reklamı, “reklam veren tarafından bir ürünün, hizmetin 

veya fikrin, bedeli ödenerek, kişisel olmayan yollarla sunumu” olarak tanımlamaktadır 

(Bir ve Maviş 1988, Temizer 2002). 

 

İşletme açısından reklam, “duyuruculuk ve ikna etme özellikleri ile malın veya hizmetin 

içeriğini ve özelliklerini, üretim biçimini, kullanıldığı yer, kökeni ve fiyatı konularına 

bilgi vererek insan davranışlarını belli bir yönde etkilemek amacıyla kullanılan kitle 

iletişim teknikleridir” (Cemalciler ve Şahin 1984, Babaoğul ve Şener 2005 ). 

 

Reklam, kimilerine göre ürünün yada hizmetin tüketici tarafından satın alınmasını 

sağlamak amacıyla ürünler hakkında bilgi verme amacını güderken, kimilerine göre 

günümüz ekonomilerinde sadece bilgi vermek yeterli olmamakta, aynı zamanda 

reklamın tüketiciyi o ürünü satın almaya ikna etmesi gerekmektedir. Ekonomi için çok 

önemli olan ve önceleri bir ürün ya da hizmetin duyurulması amacıyla gerçekleştirilen 

reklamlar bugün, ürün ya da hizmetin kullanılmasını arttırmak ,yeni bir nesli o ürün ya 

da hizmeti kullanmaya yöneltmek amacı taşımakta, bir şeyin varlığını duyurmaktan çok 

ikna etme çabası ile hareket etmektedir (Dolgu 1993, Temizer 2002). 

 

Tüketici açısından  reklam ise; pazarda kendi ihtiyaçlarına cevap veren binlerce ürün 

arasından kendi yararına en uygun ve rasyonel bir seçim yapmasına yarayan bir araç 

olduğu gibi, çeşitli mal ve hizmetleri tanıtan, bu mal ve hizmetleri nereden, nasıl, ne 

fiyatla sağlanabileceğini ve ne şekilde kullanılacağını tanımlayan, günümüz yaşam 

biçiminde zaman açısından tüketiciye yardımcı olan bir yapıdadır (Kavas 1985, Göksel 

ve Güneri 1993, Elden ve Kocabaş 1997, Demirbilek 2000, Nazik ve Şanlıer 2001, 

Babaoğul ve Şener 2005). 

 

Ayrıca reklam; mallar hizmetler veya fikirlerin geniş kitlelere duyurulması ve 

benimsetilmesi amacıyla bir ücret karşılığında, kişisel olmayan bir biçimde sunulması 
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olarak da tanımlanmaktadır. Bir başka değişle “tüketicileri bir mal ve markanın varlığı 

hakkında uyarmak ve mala, markaya hizmete veya işletmeye yöneltmek amacıyla göze, 

kulağa hitap eden mesajların hazırlanması ve bu mesajların ücretli araçlarda 

yayınlanmasıdır (Mucuk 1982, Baykal ve Gülmez 1988, Göksel ve Güneri 1993, 

Türkmen 1996, Nazik ve Şanlıer 2001). 

 

Reklamların üretici ve tüketici arasında bir köprü ve tüketici için rehber olduğu 

yönündeki olumlu görüşler yanında, suni ihtiyaçlar ortaya çıkararak tüketim arzusunu 

artırmasından dolayı iktisadi kaynakların boşa harcandığı yönünde olumsuz görüşler de 

vardır (Güz 2000, Babaoğul ve Şener 2005). Çünkü tüketim kültürünün yaygınlaştığı 

hatta çılgınlık düzeyine ulaştığı günümüz toplumlarında, reklamların bu olgu üzerindeki 

etkisi hiç de azımsanmayacak ölçüdedir. Hatta tüketim kültürünü yaratıcısı olduğunu 

bile söylemek mümkündür. 1900’ler den sonra ortaya çıkmaya başlayan reklamların 

etkisinin bu denli artması özellikle büyük şirketlerin ve firmaların bu alana büyük 

harcamalar yapmasına ve reklam amacı ile çeşitli araçlar kullanmalarına neden olmuştur 

(Timisi 1996, Babaoğul ve Şener 2005 ). 

 

Bal (1990)’a göre reklam, “belirli bir kişi veya kurumun denetimi altında ürünün, 

hizmetin veya fikrin hedef pazarı oluşturanları ikna etmek ve bilgili kılmak için yapılan, 

kişisel olmayan duyurudur”. Bu tanıma göre reklamın üç özelliği bulunmaktadır ve bu 

özellikler şöyle sıralanabilir: 

 

Bilgi vermek: Reklam tüketicilere mallar, hizmetler ve düşünceler hakkında bilgi verir. 

         

İkna etmek: Reklam, pazarlamanın satış çabalarından biridir. Reklam yeni bir mal 

hakkında sadece bilgi vermemelidir. Aynı zamanda tüketicileri yeni malı satın alma 

ihtiyacında oldukları konusunda da ikna etmeye çalışmalıdır. İkna etme, reklamın temel 

görevidir. 

 

Seçilmiş hedef pazar: Reklamı yapanlar hedef pazar temeline göre reklam araçlarını 

seçmeye ve reklamlarını geliştirmeye çalışmalıdır (Bal 1990). 
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Tanımlardan da anlaşılacağı gibi reklamın, satış amacına yönelik ilgi ve istek yaratmak, 

tanıtıcı bilgi vermek, satış düzeyinin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak dağıtım 

kanallarının ve satıcıların etkinliklerini artırmak, yeni malların pazarlanmasını 

kolaylaştırmak, gereğinde işletmenin reklamını yaparak o işletme için tüketiciler 

pazarında olumlu izlenimler yaratmak gibi temel görevleri vardır. 

 

Günümüzde üretici ile tüketici arasındaki uzaklığın artması, çok değişik mal ve 

hizmetlerin tüketiciye tanıtılması gereği ve eski mamullerin geliştirilerek yeniden 

pazara sunulması, reklamı bir iletişim aracı olarak karşımıza çıkarmaktadır. Reklam 

konusunda ülkelerin ekonomik kalkınma düzeyleri  bir rol oynuyorsa da hemen hemen 

tüm ülkelerde reklama ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle, serbest piyasa ekonomisinin 

geçerli olduğu ülkelerde reklamın önemi büyüktür (Uzar 1994).  

 

1.1.2 Reklamların amaçları 

 

Reklamda en genel amaç; reklam yapılacak ürün için daha önceden belirlenmiş hedef 

kitleyi satın almaya yöneltmektir (Dilek 1994). 

 

Reklamcılıkta amaç, mükemmel bir sanat eseri yaratmak değil, reklamın türüne göre 

seyirciye ulaştırılacak mesajı en iyi taşıyacak ve izleyicinin gözüne çarpacak bir çalışma 

meydana getirmektir. Gerçekte değişik seçeneklerin değerlendirilip bunlardan akılcı 

olanların tüketici tarafından seçilmesi gerekirken, seçim işi tüketici için reklamcı 

tarafından yapılmaktadır (Atlıoğlu 1994, Uzar 1994). 

 

İşletme ve kurumların çok farklı amaçlar için reklama başvurdukları görülür. Amaçlar 

kurumların yapısına ve pazarlanacak olan nesneye göre değişiklik göstermekle birlikte 

genel olarak reklamın amaçları şöylece özetlenebilir: 

 

• Mal ve hizmetlerin varlığı hakkında bilgi vermek, 

• Pazarın belli bir bölümünde farkında olayı yaratmak, 

• Reklamı yapılan mal ve hizmete karşı deneme arzusunu yaratmak, 

• Mal ve hizmetlerin kullanımı hakkında tüketicileri eğitmek, 
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• Mal ve hizmetlerin uygunluğunu göstermek ,  

• Mal ve hizmetlerde yapılan değişikleri tüketicilere iletmek,  

• Mal ve hizmetlere karşı olumlu bir davranış geliştirmek, 

• Marka imajı yaratmak, 

• Mevcut imajı korumak, 

• Mal ve hizmette kalite imajı sağlamak (Sabuncuoğlu ve Tekel 1987, Ener 1990). 

• Fiyat-talep esnekliğinin azaltılması ve marka bağımlılığını sağlamak. 

• Kredi olanaklarının arttırılmasını sağlamak (Bir ve Maviş 1988). 

 

Reklamın iletişim amacı: Önceden belirlenmiş bir hedef kitleye onları satın alma 

konusunda harekete geçirecek, uyaracak bilgi ve düşünceleri iletişim yoluyla ulaşmaktır 

(Güllülü 1994). 

 

Reklamın satış amacı: Tüketicileri motive ederek, kısa sürede tüketicileri satın almaya 

ikna eder. Ürettikleri mal veya hizmetleri tanıtarak, tüketiciye getireceği avantajları ile 

faydaları göstererek, o mal veya ürüne karşı bir talep yaratmayı amaçlar. 

 

Reklamların özel amaçları arasında ise; işletmenin saygınlığını arttırmak, kişisel satış 

programını desteklemek, dağıtım kanalları ile olan ilişkileri geliştirmek, o sektördeki 

genel talebi arttırmak, malı denemeye ikna etmek, malın tercihini devam ettirmek, imajı 

doğrulamak, alışkanlıkları değiştirmek, mal serisini tanımak, iyi hizmeti vurgulamak, 

piyasaya egemen olmak, monopol bir yapıya geçmek ve ön yargılara karşı durmak 

sayılabilir. İşletmenin o dönem ihtiyaçlarını karşılayacak amaçlara ulaşmak üzere 

reklam yapılır (Göksel ve Güneri  1993). 

 

1.1.3 Reklamların işlevleri  

 

Reklamın amaçları ile işlevleri bazen birbirine karıştırılır. Bunun nedeni, çoğu kez 

işlevle amaç ve görevlerin eşanlamlı kullanılmalarıdır. Reklamın temelde şu işlevleri 

vardır: 
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Bilgilendirme işlevi, 

Hatırlatma işlevi, 

İkna etme işlevi, 

Değer katma işlevi, 

Örgütün diğer fonksiyonlarına yardımcı olma işlevi.  

 

1.1.3.1 Bilgilendirme işlevi 

 

Bilgilendirme; yeni ürünler hakkında bilgi vermeyi, birincil talebi oluşturmayı, ürünün 

başka kullanım alanlarını tanıtmayı, yeni ödeme koşullarını bilgilendirmeyi yada hemen 

satın almanın yararlarını açıklamayı hedefler.  Reklamın bu fonksiyonuna genellikle 

pazara yeni bir ürün sürüldüğü zaman başvurulur. Ürünle ilgili temel özellikler, fiyat, 

ürünün nasıl çalıştığı gibi konular reklamın bilgilendirme fonksiyonu içinde yer alır. 

 

1.1.3.2 Hatırlama işlevi 

 

Bir işletmeyi yada onun mal ve hizmetlerini tüketici zihninde sürekli canlı tutmayı, mal 

yada hizmetin unutulmuş bir özelliğini, bu özelliğin sağladığı yararı hatırlatmayı 

hedefler. Bu işlev genellikle ürünlerin olgunluk döneminde kullanılır. 

 

1.1.3.3 İkna etme işlevi  

 

İkna etme; rekabetin yoğun olduğu ortamlarda seçici talep yaratmaya yönelik bir 

işlevdir ve marka tercihini geliştirmeye, tüketicilerin rakip markalara olan tutumlarını 

değiştirmeye, ürün algılamalarını geliştirmeye, markanın denenmesini sağlamaya ve 

bazen de marka bağımlılığı yaratmaya yöneliktir. 

 

1.1.3.4 Değer katma işlevi  

 

Reklam bir ürüne, hizmete yada örgüte değer katar. Ona bir kimlik ve prestij kazandırır. 

Bu öğrenmenin pekişmesi sonucunda oluşur. Öğrenilen bir şey öğrenilmeyene göre 

daha değerlidir. 
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1.1.3.5 Destekleme işlevi 

 

Tüketiciler, yaptıkları satın almaların en iyi satın alma olup olmadığı konusunda her 

zaman şüphe duyabilirler. Tüketicileri, yaptıkları satın almanın en iyi satın alma 

olduğuna inandırmaya yönelik reklamlar onları desteklemeyi amaçlar (İslamoğlu 1999, 

Özdemir 2003). 

 

Yüzlerce ürünün kıyasıya yarıştığı ve bu yarışa her gün bir yenisinin eklendiği günümüz 

piyasa sisteminde, ürünlerle ilgili bilgilerin aktarılması bir zorunluluktur. Çünkü bu 

ürün karmaşası içerisinde tüketici yararlı ile zararlı olanı birbirinden ayırabilecek güce 

sahip değildir. Bu nedenle pazarda tüketici yararına bir eylem biçimi geliştirmek 

zorunludur. Bu alanda ideal olanı hem satıcı hem de tüketici için doğru ve yararlı 

sonuçlar veren bir ticaretin gerçekleşebilmesidir. Tüketici ne satın aldığını, aldığı malın 

kendisine ne gibi yarar sağlayacağını, hangi ihtiyaçlarını karşılayacağını bilmelidir. 

Tüketiciyi alış veriş öncesinde bilgilendirme görevlerinden birini ve belki de en 

önemlisini reklamlar üstlenmiştir. Bu bilgilendirme yaygın kitle iletişim araçlarını 

kullanarak yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla reklam, tüketici için başlıca 

bilgi edinme kaynağı olup, çok çeşitli ve değişik mamuller arasından daha geniş bir 

seçim yapabilme olanağı tanımaktadır. Reklamcı üzerine düşen bu sorumluluğu yerine 

getirirken, doğru ve eksiksiz bilgi vermek zorundadır. Reklam, ekonomik yaşamda 

işletmelerin vazgeçemeyecekleri bir etkinliktir. Ancak reklam çalışmaları sürdürülürken 

toplumsal yarar göz önüne alınmalıdır (Başaran 1996, Türkmen 1996, Nazik ve Şanlıer 

2001). 

 

1.1.4 Reklam araçları 

 

Reklam araçları, reklam mesajını hedef kitleye ulaştırmada kullanılan araçlar olarak 

tanımlanabilir. Reklamda en önemli unsurlardan biri reklam mesajını hedeflenen 

tüketiciye ulaştırmak için en uygun reklam araçlarının seçilmesidir. Reklam aracı 

seçilirken, reklamı yapılan işletmenin öncelikle her reklam aracının maliyetini, ulaştığı 

pazar birimlerinin sayısını, niteliğini, yerini ve aracın fiziksel özelliklerini araştırması ve 

bunları belirlemesi gerekir. Reklam mesajının ulaştırılmasında kullanılan araçların 
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sayısı oldukça fazladır. Bunlara örnek olarak; gazete, televizyon, radyo, dergi, sinema, 

açıkhava reklamları, bilbordlar, transit ve mobil reklamlar, postalama, afişler ve fuarlar 

gösterilebilir (Özdemir 2003). 

 

Aybek (2002) “Bireyin bilgi almak yada vermek üzere yaptığı tüm eylemlere iletişim” 

adı verilir. İletişim yalnızca sözel bir süreç değildir. İnsanların birbiriyle karşılaştığı, 

ilişki kurduğu her yerde her durumda ve mekanda ayrı bir dil biçimi içinde kodlanmış 

iletişim süreci yaşanır. Bu süreç, en basit düzeyde de olsa üç öğeye dayalı olarak ortaya 

çıkar: İletiyi gönderen, iletiyi alıp yorumlayan ve bu ikisi arasında iletinin 

gönderilmesinde kullanılacak bir iletişim kodlaması yani bir ileti olarak sıralanır. İletiyi 

gönderene kaynak, alana hedef kitle, iletişimde gönderilen bildirime de ileti denilir. 

İletişim sürecinde kaynak kimi zaman ise bir gazete, bir radyo ya da televizyon gibi yüz 

yüze iletişimin olmadığı bir kitle iletişim aracı da olabilir 

(http://www.anafilya.net/ylso4/televizyon.html, 2002). 

  

1.1.5 Tüketicilerin reklamlara yönelik tutum  ve davranışları 

      

Tutum, kişinin nesne, kanı yada ortamlara yönelik olumlu yada olumsuz bir biçimde 

tepkide bulunma eğilimidir. Kişilerin oluşturdukları tutumların onların satın alma 

kararlarında doğrudan etkileri olduğu bilinir. Satın alma kararı da belirli bir tutumun 

pekiştirilmesini yada değiştirilmesini etkiler. Alışveriş yerlerine, ürünlere, markalara, 

kişilere ve düşüncelere yönelik olumlu yada olumsuz tutumlarımız vardır (Odabaşı  ve 

Barış 2002). 

 

Tutumlar, kişileri belirli davranışlara yönlendiren eğilimler olarak öğrenilerek 

kazanılırlar ve davranış gibi gözlenemezler (Can 1992). Psikolojik bir sürecin herhangi 

bir değer yargısı ile bir nesne yada durum ile ilgili olarak kişinin olumlu mu yoksa 

olumsuz mu duygusal tepki göstereceğini tayin eden sürekliliği olan bir hazır olma 

durumu olan tutumlar doğuştan gelmezler (Şerif 1985). Genel olan, insanın toplumsal 

hayatta yerleştirdiği sosyal statü ve oynadığı role göre farklılık gösteren tutumların bir 

kısmı birleştirici, bir kısmı da ayırıcı niteliktedir (Dönmezer 1984). 

  

http://www.anafilya.net/ylso4/televizyon.html
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Allport’a göre tutum; “kişinin ilgili olduğu bütün nesne ve durumlara tepkisi üzerinde 

yönlendirici ya da dinamik bir etkisi olan ve örgütlenen ussal ve duygusal bir hazırlık 

durumu” dur (Allport 1954). Bir kişiye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili 

düşünce, duygu ve davranışları üzerinde düzenli bir şekilde meydana getirilen bir eğilim 

olan tutum tepki göstermeye hazırlık halidir. Bu nedenle tutum gözlenebilir bir özellik 

değil, kişinin davranışlarını gözlemleyerek kişiye atfedilen bir eğilimdir (Kağıtçıbaşı 

1985). 

 

Tutumlar sonradan öğrenilir ve bireyin kişiliğinde, geçmiş deneyimlerinde, aile ve iş 

yaşamında önemli rol oynar. Tutum geliştirme sürecinde izlenen aşamalar ne olursa 

olsun, istenilen tutumun gelişmesi için en önemli unsur, bileşenler arasında tutarlılık 

olmasıdır. Pazarlama stratejisi açısından, ancak bileşenler birbiri ile tutarlılık gösterdiği 

taktirde tüketici ürün, marka, mağaza hakkında olumlu duygu ve inanç oluşturup, 

olumlu tepkiler verir (Odabaşı ve Barış 2002). 

 

 En genel ifade ile tutum, bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, 

duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilimdir. Tutum kavramındaki 

en önemli noktalardan biri, bireye atfedilen bir eğilim olmasıdır. Şöyle ki, tutum 

doğrudan gözlenebilen bir özellik değildir. Ancak bireyin gözlenebilen davranışlarında 

dolaylı olarak varsayılan ve o bireye atfedilen bir eğilimdir. 

 

 
Şekil 1.1 Basit-Tutum-Davranış İlişkisi (Göksel vd. 1997). 

 

Bilindiği gibi tutum, bireyin düşünce, duygu  ve davranışlarını birbirleri ile uyumlu 

kılarak etkiler. Genellikle birbirleri ile uyum içinde bulunan bu üç etken, tutumun 

öğeleri olarak tanımlanmaktadır. Tutumların kaynakları, tutumların oluşmasında rol 

oynayan etkenlerdir. 
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Aracı Anlamlaştırmak 

 

 
 
Şekil 1.2 Tutum Modeli (Tutum ve satın alma kararında ihtiyaç unsurları) (Assael 1987). 
                 
Tüketicilerin ilk olarak marka hakkında inancı vardır, daha sonra değerlendirme yapar. 

Markaya yönelik tutum şekli ve daha sonra da satın alıp almayacağına karar verir. Bir 

marka hakkındaki inançlar, markaları niteliklerinin tüketicileri tarafından algılamasını 

temel alarak şekillendirir (Assael 1987). 

 

Tutumun olumlu yada olumsuz olması o mal veya hizmetle ilgili tutumların davranışa 

geçmesinde etkilidir. Mal veya hizmetin türü ve marka seçiminde tutumların etkili 

olması ve satın alma kararlarını etkilemesi tutumların önemini ortaya koymuştur. 

Tutumlarda tüketicinin tecrübesi, geçmişte yaşadıkları, aile ve yakın çevreleri ile ilişkisi 

ve kişiliğin rolü yadsınamaz (Güz 1998). 

 

Referans (danışma) grubu, kişinin tutumlarını, fikirlerini, değer yargılarını ve 

davranışlarını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen insan topluluğudur (Tek 1999). 

 

Pazarlamacılar, hedef pazardaki referans gruplarını belirleyerek, ürünlerin tanıtımında 

bu gruplardan faydalanır ve reklam kampanyalarında, istedikleri hedef kitleye ulaşmak 

için referans grubu üyelerini kullanırlar. Bireyin yaşı, onun ne tür ürünlere ilgi ve 

ihtiyaç duyduğunu belli eder. Örneğin; 15-20 yaş grubu, giysi, kaset, kırtasiye gereçleri 

gibi malları talep ederken; 25-30 yaş grubu, mesleğe yeni atılan ve aile kuranlardan 

oluştuğundan ev eşyalarına talepleri daha çoktur. Her yaş grubunun davranış şekli ve 



 14

ihtiyaçları farklılık gösterir. Bu nedenle, pazarlamacıların hedef kitleye hitap edecek 

mesajın ve medyanın seçilmesine özen göstermeleri ve reklam pazara sunulmadan önce 

yaş gruplarına göre pazar araştırmaları yapmaları gerekmektedir. 

 

Cinsiyet, tüketicilerin satın alma davranışlarında oldukça etkili faktörlerden biridir. 

Örneğin; ayakkabı satın alımında kadınlar için  moda, renk, model önem taşırken 

erkekler için rahatlık ve ürünün fiyatı ön plandadır. Dolayısıyla kadın ve erkeklerin 

satın alma davranışlarında çok farklı yapılara sahip oldukları açıkça gözlenmektedir 

(Özdemir 2003). 

 

1.1.6 Genç tüketicilerin reklamlara yönelik tutum ve davranışları 

 

Gençlerin tüketim davranışlarının pazarlamacılar açısından önemini artıran diğer 

faktörler ise; nüfus içindeki payları, satın alma güçleri ve yaşamlarının daha sonraki 

dönemlerindeki satın alma kalıplarını ve karar verme biçimlerini etkileyen tutumlarının 

gençlik yıllarında şekillenmesidir. Gençlerin çalışmaları nedeni ile harcama gücüne 

sahip olmaları, nüfus içindeki paylarının fazla olması, talebin de fazla olması anlamına 

gelmekte ve pazarlamacılar açısından hedef kitle olarak önemlerini artırmaktadır 

(Gönen vd. 2000).         

 

Diğer taraftan gençlerin içinde bulundukları sosyal sınıf, yaşları ve cinsiyetleri satın 

alma davranışlarını etkilemektedir. Her genç içinde bulunduğu sosyal sınıfın 

özelliklerini yansıtmaktadır. Gelir düzeyi düşük olan ailelerde gençler mal ve hizmetleri 

satın alırken deneyimlerinin azlığı ve dikkatsiz kararlar almaları nedeniyle gelir düzeyi 

yüksek olan ailelerdeki geçlerden daha fazla zarar görebilmektedirler. Cinsiyet 

özelliklerinden kaynaklanan tüketim davranışlarındaki farklılaşmalar ise ya gencin 

psikolojik özelliklerinden ya da çevresel etmenlerden kaynaklanmaktadır (Çeçen 1969, 

Moschis and Churchill 1979,  Soreh 1995). 

  

Yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki gençler tüketime ilişkin karar verirken ve bilgi 

sağlarken televizyon reklamlarından daha fazla yararlanmakta, televizyonda gördükleri 

bireylerin rollerine ilişkin modelleri daha fazla  taklit etmektedirler. Gazete okuma yolu 
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ile, tüketici becerilerinin öğrenilmesi ise daha çok yüksek ve orta sosyo-ekonomik 

düzeydeki gençler için geçerlidir. Bu sosyo-ekonomik düzeylerdeki gençler bilgi 

sağlamak amacı ile gazetelerdeki haber yazılarını ve reklamları daha fazla 

okumaktadırlar (Moschis  and Churchil 1979, Özgen 1995). 

  

Gençlerin pazardaki faaliyetlerinin ve ailedeki gençlerin rollerinin değişmesi ile birlikte 

işletmelerin bu gruba olan ilgisi her geçen gün artmakta; pek çok ürün ve hizmet için 

giderek daha büyük bir pazar bölümü oluşturmaktadırlar (Swanson 1990). 

 

Gençler mal veya hizmetleri satın alırken tercihleri gıda maddeleri, giyim eşyaları, 

eğlence faaliyetleri, müzik aletleri, ulaşım, haberleşme, sağlık, spor malzemeleri, 

kozmetik, kitap, ansiklopedi vb. gibi çeşitli şekillerde olmaktadır. Özellikle üniversite 

öğrencileri kitap, giyim eşyaları ve boş zaman değerlendirme ile ilgili harcamalar 

açısından büyük bir harcama grubunu oluşturmaktadırlar. Gençlerin mal veya hizmetleri 

satın alma ile ilgili olarak aldıkları kararlar ve içinde bulundukları dönemde edindikleri 

tecrübe, ilerideki yaşamları için de kendilerine yarar sağlayacaktır.  

 

Gençler içinde bulundukları sosyal sınıf, yaşları ve cinsiyetleri, satın alma davranışlarını 

etkilemektedir. Gençlerin para geliri, genellikle bir takım kişisel ihtiyaçlarını karşılamak 

için, düzenli veya düzensiz olarak ebeveynleri tarafından verilen harçlık veya bir işte 

çalışarak kazandıkları yada çeşitli kurum ve kuruluşlardan aldıkları burs ve/veya 

kredilerden aldıkları az yada çok miktardaki gelirden oluşmaktadır. Dolayısıyla gençler 

bağımsız tüketiciler olarak ortaya çıkmakta, marka tercihleri ile satışları etkilemekte, 

sonuçta firmaları şekillendirmektedirler. Bu nedenle, çeşitli mağaza ve bankalar 

öğrencileri hedef almışlardır (Soreh 1995). 

 

Genç tüketicilerin önemlerini arttıran diğer bir unsur da bu dönemde kazanılan 

tutumların gelecekteki davranış kalıplarını etkilemesidir. Kişilik kalıpları çocukluk 

döneminde oluşturulur. Gençlik döneminde bu kalıplar gelişmeye devam eder. Özellikle 

asıl gençlik döneminde benimsenen davranış kalıpları yetişkinlik dönemine taşınır ve 

yaşam biçiminin oluşturulmasında belirleyici olur. Tüketici araştırmalarında; gençlik 
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döneminde geliştirilen marka tercihlerinin yaşamın ilerleyen yıllarındaki tercihleri 

önemli ölçüde etkilediği belirlenmiştir (Loudon and DeltaBitta 1988). 

 

Dolayısıyla reklamcılar, gençleri çoğu zaman kendilerine hedef olarak seçip, onları 

etkilemeye çalışırlar. Dünya genelinde yaşanmakta olan yeniden yapılanma sürecinin en 

fazla genç kesimi etkilediği görülmektedir. İkna edici iletişim yöntemlerinden biri 

olarak reklamın, güdüleyici etkisi nedeniyle genç kesimin satın alma karar sürecini 

belirleyici bir rol oynadığı görülmektedir (Güneri 1996). 

 

Modern toplumlarda yüksek gelişmişlik düzeyi, tüketim mallarının çeşitliliği, meslek ve 

statü grupları arasındaki farklılıklar çeşitli tüketici gruplarının oluşmasına neden 

olmaktadır. Pazar sisteminde insanın yaşı ve içinde bulunduğu yaşam dönemi, tüketim 

statüsünün kazanılmasında önemli bir etken olmakta ve çeşitli tüketici grupların 

davranışlarını açıklamakta kullanılmaktadır (Yener 1988).  

  

Araştırmacılar marka gibi, bir nesneye yönelik davranışların gelişmesine ek olarak, 

tüketicilerin reklamlara karşı da bir davranış geliştirdiklerini de ortaya çıkarmışlardır. 

Reklamlara yönelik davranış belirli bir reklamın gösterilmesi esnasında belirli bir 

reklam dürtüsüne olumlu veya olumsuz tepki vermeye hazır olma durumu olarak 

tanımlanmaktadır. Reklamlara yönelik davranışlar, reklamın içeriği, tüketicinin ruh hali 

ve reklamların tüketicide yarattığı duygular dahil olmak üzere, çok sayıda etkene bağlı 

olabilir. 

 

Çok sayıda araştırmacı bir reklama yönelik tutum, duygular, bir markaya yönelik tutum 

ve ürüne atfedilen inanç arasındaki ilişkileri araştırmıştır. Aşağıda yer alan açıklamalar 

araştırma sonucu elde edilen başlıca sonuçları özetlemektedir. 

 

1. Reklamlara yönelik davranışların markaya yönelik davranışları etkilediğine ilişkin 

güçlü kanıtlar bulunmaktadır.  

 

2. Reklamların yarattığı duygular (örneğin, olumlu ve olumsuz etki kadar, baskın ve 

kışkırtıcı duygular) reklamlara karşı tutumu etkilemektedir. 
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3. Reklamın içeriği tüketicinin hislerini etkilemektedir. 

 

4. Bir reklamın görsel veya sözlü içerikleri ayrı olarak reklama karşı tutumu ve ürüne 

olan inancın oluşmasını etkilemektedir. 

 

Şekil 1.3’de reklama yönelik davranış ve ikna sürecine yer verilmiştir. Reklamın içeriği 

sözlü ve görsel bileşenler şeklinde ayrılabilmektedir. Her bir bileşen ürüne olan inancı 

olduğu kadar hislerin ve duyguların oluşumunu da etkilemektedir. Yaratılan hisler ve 

duygular reklama yönelik davranışı, bu da markaya yönelik tutumu etkilemektedir. 

Ürüne olan inancın da markaya karşı tutum üzerinde etkisi bulunmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1.3 Reklama yönelik davranış ve ikna süreci (Mowen 1990) 
 
Reklama yönelik tutumun etkileri üzerindeki çalışmalar, tüketici davranışlarına yönelik 

deneysel bakış açısıyla birleşmektedir. Araştırmalar, markaya yönelik davranışların  

 

değişmesinde hislerin ve duyguların önemini ortaya koymakta, davranışların 

reklamların yarattığı hisler ve duygularla ve reklamların tüketicinin ürüne olan inancı 

üzerindeki etkisi ile yönlendirilebileceğini göstermektedir. 

 

Reklama yönelik tutumlar üzerindeki çalışmalar reklamların hem görsel hem de sözlü 

yanları ve bunların nasıl ürün inancı oluşturduğu ve hislerin ve duyguların yaratılması 

                                                           REKLAMIN İÇERİĞİ 
 

  
 

SÖZLÜ         GÖRSEL 
İÇERİK        İÇERİK 

 
 
 

ÜRÜNE        HİSLER VE  
OLAN         DUYGULAR 

 İNANÇ 
       
 

REKLAMA YÖNELİK 
      DAVRANIŞ BİÇİMİ 
 
       

 
MARKAYA YÖNELİK 

      DAVRANIŞ BİÇİMİ 
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ile ilgilenmesi gereken reklamcılar için büyük önem taşımaktadır. Aslında, tüketicilerin 

hislerini ve duygularını etkileyen reklamlar için yeni bir isim yaratılmıştır. Bunlara 

oluşum üstü reklamlar denmektedir. Çünkü bunlar his ve duygu ekleyerek bir ürün veya 

hizmet kullanımı deneyimini dönüştürmektedir (Mowen 1990). 

 

Reklamlara yönelik davranış, belirli bir reklamın gösterilmesi esnasında belirli bir 

reklam dürtüsüne olumlu veya olumsuz tepki vermeye hazır olma durumu olarak 

tanımlanmaktadır. Seyircilerin reklamlara karşı tutumunu, reklamın icrasının 

değerlendirmesini, reklamın yarattığı ruh halini ve reklamın hangi ölçüde izleyicinin 

hırsını tetiklediğini içermektedir. Bir reklamın görüntüye geldiği anda izleyicinin 

markalara yönelik tutumunu da etkileyebilir. Bir reklama ve ayrıntılarla gösterilmiş bir 

markaya gösterilen tepkilerin izleyicinin en beğendiği TV programını izlediği anda 

ekrana gelir ise daha yoğun olacaktır. Satın alma sürecinde bir reklamın eğlence 

değerinin önemini vurgulamaktadır. 

 

Reklamların yarattığı duyguların markalara yönelik tutumlara doğrudan etkileri olabilir. 

Reklamlar iğrençten neşeliye kadar geniş yelpazede duygusal tepkiler oluşturabilir. 

Ayrıca, duygusal tepkilerin bir tüketici grubundan diğerine farklılık gösterdiğine ilişkin 

kanıtlar bulunmaktadır. Örneğin, gençlere ve genç yetişkinlere yönelik mesajlar 

işlemeye çalışan çok sayıda reklamcı sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Çünkü “pazarlama 

toplumunda” büyümüş olan bu yaş grubu, onları bir şeyler satın almak için ikna etmeye 

çalışanlara şüpheci davranma eğilimindedirler. Ayrıca, bu tepkiler reklamın içeriği 

hakkında hafızayı etkileyebilir. Reklamlarda en azından üç duygusal boyut tespit 

edilmiştir: Zevk, hırs ve korku. Bir reklamın uyandırabileceği duygular aşağıdakileri 

kapsamaktadır: 

 

Mutlu son duyguları - neşeli, keyifli, oyuncu. 

Sıcak  duygular – duygusal, düşündürücü, umut verici. 

Olumsuz duygular – eleştirel, tehditkâr, saldırgan. 

 

13-19 yaş grubundaki gençlerin, tüketicilerin, deneyim, aidiyet, bağımsızlık, sorumluluk 

ve başkalarından onay alma dahil, çok sayıda ihtiyaçları vardır. Ürün kullanımı 
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ihtiyaçlarını ifade etmede önemli bir araçtır. Çok sayıda ürüne ilgi duymalarından ve 

bunları elde etmek için kaynaklara sahip olmalarından dolayı, genç pazar çok sayıda 

pazar sahibi tarafından hedef alınmaktadır. Bu paranın çoğu “iyi hissettirecek” ürünler; 

kozmetik, poster ve fast-food ve zaman zaman “body piercing” için de harcanmaktadır. 

 

Günümüz gençleri televizyonla büyüdüğü için ve eski nesillere göre daha uyanık 

oldukları için, pazarlama yöneticileri onlara ulaşmak istediklerinde çok yumuşak 

davranmalıdırlar. Avrupa’daki gençler artan karmaşık tüketim alışkanlıklarına ve 

reklamlar konusunda daha çok bilgiye sahiptirler.  

  

Pazarlama yöneticileri gençleri “eğitimdeki tüketiciler” olarak görmektedirler, çünkü 

markaya sadakat bu yaşlarda gelişmektedir. Bir markaya bağlanmış olan bir genç, uzun 

yıllar aynı markayı kullanmaya devam etmektedir. Bu çeşit sadakat, bireyde tercih 

edilmemiş olan başka markaların girişini önleyen bir set oluşturmaktadır. Böylece, 

reklamcılar tüketicileri bazı markalara “kilitlemeyi” denemektedirler ve bu şekilde 

otomatik olarak bu markalara satın alınmaya devam edilmesini beklemektedirler 

(Solomon et al. 2002). 

 

Bir çok davranış modeli gibi çocukluk ve gençlikte edinilen tüketim kalıpları ve 

tercihleri adelösan  yaşları boyunca şekillenmekte  ve değişmektedir (Dursun 1993). 

 

Gençlerin tüketim davranışlarının pazarlamacılar, yöneticiler ve eğitimciler açısından 

önemini arttıran çeşitli faktörlerden söz edilebilir. Nüfus içindeki payları, satın alma 

güçleri, ailelerin harcama kalıpları üzerindeki etkileri ile yaşamlarının daha sonraki 

dönemlerinde satın alma kalıplarını  etkileyen tutum ve ilgilerin  gençlik yıllarında 

şekillenmesi bu faktörler arasında sayılabilir (Gönen vd. 2000). 

 

Günümüzde  çocuklar ve gençlerin, ebeveynlerinin satın alma kararları üzerinde daha 

etkili oldukları dikkati çekmektedir (Engel 1986). 

 

Her ne kadar tüketicinin satın alma davranışını tanımlayıcı nitelikte uluslararası bir 

araştırma modeli geliştirilmemiş ise de; bireyin temel tutum  ve davranışlarının ailede 
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geliştiği ve toplumdaki en büyük tüketici birimlerinden birinin aile olduğu da dikkate 

alındığında, yapılacak araştırmaların bireysel tüketici davranışlarının yanı sıra aileyi 

esas alarak (gelir, öğrenim durumu, reklamlar, gelenekler, moda, bilgi kaynakları, 

geçmiş bilgi ve deneyimleri v.b.) bütün mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde yapılması 

Türk toplumunun  tüketim eğilim ve davranışlarını belirlemede daha yararlı olacaktır 

(Konuk 1991). 

 

Günümüzde bireyler, çeşitli iletişim araçlarında (televizyon, radyo, gazete, dergi, açık 

hava gibi çeşitli mecralarda), arka arkaya sıralanan reklamların bombardımanı 

altındadır. Gelen çok sayıdaki mesajın, bireylerin tümü tarafından ark edilmesi ve aynı 

duyarlılıkla algılanması zordur. Reklam yapımcılarının amacı, reklamın hedef kitlesinin 

tanımının en doğru şekilde belirlenmesi ve bu kitleye ulaşmak için doğru araç ve 

içeriğin analizinin yapılmasıdır. Reklam iletisinin, hedef kitle üzerinde etkin ve köklü 

bir etki yaratması gerekmektedir. Bu şekilde, hedef tüketici nezdinde, firma veya 

firmanın  mal ve hizmetlerine karşı olumlu bir tutum yaratılması sağlanabilir yada var 

olan olumsuz tutum  ve düşünceler değiştirilebilir. Kısacası, etkin ve başarılı bir reklam, 

hedef tüketiciye ulaşarak, düşünce, tutum ve davranışlarında köklü değişiklikler 

yaratabilen çalışmalardır (Temizer 2002). 

                                 

Reklama yönelik tutumlar hem olumlu hem de olumsuz yöndedir. Reklamlara sıklıkla 

yöneltilen eleştirilerin başında, reklamların toplumsal yaşam biçimlerini etkilediği, 

böylelikle toplumsal değer sistemleri üzerinde egemenlik kurduğu hatta bunları yeniden 

oluşturduğu suçlaması gelmektedir (Tapan vd. 1996, Pelenk 2003). 

 

Gelişmiş ülkelerde bireyler yaşamları süresince ortalama bir buçuk yılı reklam izleyerek 

geçirmektedir. Gün içerisinde çok sayıda reklam ile karşılaşan tüketici, sadece kendi 

istek, arzu, inanç, duygu deneyim ve ihtiyaçlarına uygun ürünleri sunan reklamları 

algılamakta ve reklamda verilen mesaj doğrultusunda harekete geçmektedir. Bu nedenle 

reklamların oluşturulması aşamasında hedef kitlenin sosyolojik ve psikolojik yapısı, 

ihtiyaçları, alışkanlıkları, inançları, beklentileri ve hayalleri gibi faktörleri incelenmesi 

önem kazanmaktadır (Temizer 2002). 
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Günümüzde mal veya hizmetlerin, hangi kalite ve düzeyde olursa olsun tanıtılması ve 

kullanıcıya ulaştırılması için reklam bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle 

tüketicinin her gün kaçınılmaz olarak izlemek yada karşılaşmak zorunda olduğu 

reklamlar harcama eğilimlerini ve tüketim biçimlerini etkilemektedir. 

 

Toplumda reklamlardan kolayca etkilenebilen tüketici gruplarından biri de gençlerdir. 

Yaratıcı ve farklı nitelikteki görüşleri benimseme eğiliminde olan gençler bir takım 

kalıp ve kurallardan kendilerini kurtararak yeni bir kimlik oluşturmaya çalışmaktadırlar. 

Bu durum, tüketim alışkanlıkları ve tercihleri ile geniş bir hedef pazar olan gençlerin 

işletmelerin ilgisini giderek daha çok çekmesine neden olmaktadır. 

 

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin tüketici davranışlarını, reklamlara 

yönelik görüşlerini, reklamlara yönelik tutum ve davranışlarını, reklam ve reklam 

dışındaki hangi faktörlerin satın alma davranışlarını etkileyip etkilemediğini 

belirlemektir.  
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

Yabancı ülkelerde üniversite öğrencilerinin tüketim davranışlarının incelenmesine 

ilişkin araştırmalar bulunmaktadır. Türkiye’de ise  çocukların reklamlara yönelik tutum 

ve davranışlar ile ilgili araştırmaların olmasına karşın üniversite öğrencileri  üzerinde 

yok denecek kadar azdır. 

 

Bu bölümde Türkiye’de ve dış ülkelerde yapılan;  gençlerin tüketim davranışlarını, 

reklamlara yönelik görüşlerini, reklamlara yönelik tutum ve davranışlarını inceleyen 

araştırmaların sonuçları özetlenmiştir.  

 

Carey (1960) reklamın olumlu toplumsal ve ekonomik güç olarak tüketicilerin bilgi 

ihtiyaçlarını karşılayan  pazar bilgisi sağlayarak “yargıyı ve hür seçimi kolaylaştırdığını 

ve tüketicinin bir parçası” olduğunu ileri sürmektedir. 

 

Powell ve Gover’in (1963) Güney Carolina’da 7., 9. ve 12. sınıflarda okuyan 12.317 kız 

ve erkek öğrenci üzerinde yaptıkları araştırmanın bulgularına göre; gençlerin mal veya 

hizmetleri satın alırken tercihleri cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Genç kızlar 

giyim eşyalarını daha fazla alırken, genç erkekler boş zaman değerlendirme ile ilgili 

faaliyetlere daha çok para harcamaktadırlar. 

 

Moore ve Holzman (1965), yaptıkları bir çalışmada 16-19 yaşları arasındaki gençlerin 

finansal planlamayı da içeren tüm tüketim faaliyetlerine daha çok ilgi gösterdiklerini 

bulmuşlardır. 

 

Bauer ve Greyser’in (1968) “Bilgi olarak reklam” önerisi Amerikalıların reklamları 

klasik olarak nasıl algıladıkları ile ilgili araştırmalar ile desteklenmektedir. Birleşik 

Devletlerdeki rastgele nüfus örneklemelerinde Bauer ve Greyser Amerikalıların 

reklamın bilgi tamamlama rolünü onayladıklarını bulmuşlar; fakat bu onayın reklamcı 

medyaya göre çeşitlilik gösterdiğini tespit etmişlerdir. Özellikle Amerikalıların                 

(%57)’sinin reklamları sevmesinin nedeninin “bilgi verici olmalarından 

kaynaklandığını”, “kendilerine ürün ve hizmetleri nereden alabilecekleri ve fiyatları 
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hakkında bilgi vermesi” olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Amerikalılar yazılı basının 

görsel medyaya kıyasla daha bilgilendirici olduğunu söylemişlerdir. Gazete reklamları 

en bilgilendirici (% 59) olarak kabul edilmektedir ve bunu dergi reklamları (% 48), 

radyo reklamları (% 40) ve televizyon reklamları (% 31) izlemektedir. 

 

Owen (1968) tarafından yapılan bir çalışmaya göre de, genç kızların giyim satın 

almaları sırasındaki davranışlarının saptanması amacı ile yapılan çalışmada, deneklerin 

vitrin bakmaktan hoşlandıkları ve onların giyim eşyasının stilinden ve özellikle 

arkadaşlarının giyeceklerinden etkilendikleri  saptanmıştır. 

 

Taylor’un (1968) aynı yaş grubundaki (14-19 yaş) kız ve erkek tüketicilerin giyim 

konusundaki ilgi ve tercihlerini araştırmak amacı ile yaptığı bir çalışmada; kızların 

giyimle erkeklerden daha fazla ilgilendikleri, arkadaşları ile alışveriş yapmaktan ve 

vitrin bakmaktan hoşlandıkları, kaliteli ve ucuz giyim eşyalarını tercih ettikleri 

saptanmıştır. 

 

Sandage (1973) reklamın ürünler, hizmetler ve fikirler hakkında tüketicileri 

bilgilendirerek toplumsal zenginliğin devamına katkıda bulunduğu görüşü ile bu fikri 

destekler. 

 

Mandell  (1974) ABD’de yaptığı bir araştırmaya göre, bir gün içinde yetişkin erkeklerin 

% 70’i, yetişkin kadınların % 78’i, 10-20 yaş arasındaki gençlerin % 89’u ve çocukların 

% 99’u potansiyel reklam seyircileridir.  

 

Nelson (1974) kendi ekonomik modelinde tüketici seçimi ve bilgi araştırması, reklamın 

tüketici araştırmasına müsait bilgi miktarını arttırarak tekel gücünü ve tüketicinin 

bilgisizliğini azalttığını varsaymaktadır. 

 

Sheth (1974) yaptığı çalışmada telaş, ikna, pekiştirme ve hatırlatma olarak reklamın dört 

temel bilgi fonksiyonunu tamamladığını ileri sürmektedir. 

 



 24

Santos (1976) Latin Amerikalı öğrencilerin (Amerikan üniversitesinde okuyan 

öğrenciler) Amerikalı öğrencilere nazaran reklamlara daha fazla inanç duyduklarını 

ortaya çıkarmıştır. Ancak bu çalışma Latin Amerikalı öğrencilerin, kendi ülkelerinin 

değil, Amerikan reklamlarına yönelik bakış açılarını ölçmüştür. 

 

Moschis ve Churchill (1978) gençler üzerinde yaptığı bir araştırmada, televizyon yolu 

ile öğrenmenin televizyonun kullanılması ve ticari reklamların içeriği ile bağlantılı 

olduğunu belirlemiştir. Bulgular; diğer araştırıcıların gençlerin tüketimi etkileyici 

öğelerini televizyondan öğrendiklerine ilişkin bulgularını destekliyorsa da, bu 

becerilerin öğrenilmesinin sadece taklit yada gözlem yolu ile gelişmeyebileceği 

vurgulanmıştır.  

 

Moschis ve Churchill (1979) tüketim becerisinin yaşa göre farklılık gösterdiğini ve 13-

15 yaşındaki adelösanlarla 16-19 yaş arasındakiler arasında anlamlı farklılıklar 

olduğunu bulmuşlardır. Özellikle; 16-19 yaş arasındaki adelösanların tüketici 

bilgilerinin daha fazla olduğu ve karar alma öncesinde çeşitli kaynaklardan bilgi 

edindikleri, daha genç akranlarına göre sosyal olarak arzu edilir tüketici davranışlarını 

sergiledikleri belirlenmiştir.  

 

80’li yılların başlarından itibaren çocuklar, genel yetişkin kitlesi, öğrenciler, meslek 

sahipleri, iş adamları ve akademisyenler dahil çeşitli kitlelerin reklamlara yönelik 

davranışları ile ilgili önemli araştırmalar yürütülmüştür (Beatson 1984, Burton 1991, 

Christian 1974, Dubinsky ve Hensel 1984, Fullerton ve Nevett 1986, Haller 1974, Hite 

ve Fraser 1988, Moser ve Reed 1998, Muehling 1987, Paul ve Honeycutt 1996, Reid ve 

Soley 1982, Riecken ve Yavaş 1984, 1990, Witkowski ve Kellner 1998, Yavaş ve 

Riecken 2001, Yoon 1995, Zanot 1984). Bir taraftan, genelde reklamlara yönelik tutum 

ve davranışlar, markalara yönelik davranışlar ve alışveriş istekleri için önemli 

belirleyicilerdir (Lutz 1985, Mackenzie ve Lutz 1989). Böylece, halkın reklamlara 

yönelik tepki vermeye hazır olması reklamların etkinliğini etkilemektedir (Mehta 2000).  
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Sandage ve Leckenby (1980) reklam çalışmalarının, reklamlara yönelik davranış 

kavramının çok boyutlu olduğunu ve en azından iki boyutlu olduğunu test etmiş ve 

kapsamlı olarak teyit etmişlerdir. 

 

Soley ve Reid (1983) tüketicilerin dergi ve televizyon reklamlarının bilgi değerinden 

duydukları memnuniyete ilişkin iki soruya verdikleri cevaba dayalı olarak üç önemli 

sonuç elde etmişlerdir. Bu sonuçlar, tüketicilerin televizyon reklamlarından ziyade 

dergilerdeki reklamlardan, memnuniyet duymaktadır. 

 

Siyahların beyazlara nazaran dergi ve televizyon reklamlarının bilgi değerinden, orta 

gelirli kesimin ise düşük ve yüksek düzey gelirli  kesimlere kıyasla dergi ve televizyon 

reklamların bilgi değerinden daha fazla memnuniyet duyduklarını göstermektedir. 

Verilen bilgi değerinin reklamın ortam, ırk ve gelir düzeyine göre değişkenlik 

gösterdiğinin bilinmesi yine de bu farklılıkların neden var olduğuna cevap 

oluşturmamaktadır.   

 

 Needham et al. (1985) Tüketicilerin reklamlardan ne öğrendiklerini belirlemek amacı 

ile yaptıkları çalışmada; tüketicilerin (% 60)’nın “reklamların zekalarını aşağıladığını” 

ve (% 70)’den fazlasının “bir şirket kendi ürünleri üzerinde gerçekleştirilen test 

sonuçlarının rakip ürünlerine kıyasla en iyisi olduğunu iddia ettiklerinde buna 

inanmadıklarını” kabul ettiklerini ortaya çıkarmıştır. Ancak aynı zamanda tüketicilerin 

(% 70)’i “reklamlarda verilen bilgilerin satın alırken daha iyi karar vermelerinde 

yardımcı olduğunu” kabul etmiştir. Tüketiciler reklamcıların iddialarına 

inanmadıklarını, ancak aynı zamanda reklamların daha doğru karar vermeleri için 

faydalı bulduklarını belirtmektedirler. Tüketiciler reklamcıların iddialarının 

geçerliliğine ilişkin kanıt istemekteler. Bu araştırma, reklamcıların kendilerine 

söylediklerine inanmaya başlamak için tüketicilerin çok ikna edici delillere ihtiyaç 

duymadıklarını göstermektedir (Stephen and Young 1986).  

 

Muehling (1987) reklamlara yönelik davranışların “araç” ve “kurum” boyutlarından 

meydana geldiği fikrini öne sürmüştür. Kurumsal boyutun reklamların toplumsal ve 

ekonomik yönleri ile ilgili tüketicilerin gözlemlerine ve düşüncelerine önem verdiğini 
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ve bunun yanı sıra araç boyutunun öncelikli olarak belirli reklam şekilleriyle ve 

reklamcıların genel uygulamalarıyla ilgilendiğini ifade etmiştir. Araştırmacı,  Amerikalı 

tüketicilerin kurum olarak reklamlara yönelik genelde olumlu bir yaklaşım 

sergilediklerini, çünkü reklamların faydalı bilgi sağlama işlevi içerdiğini ortaya 

çıkarmıştır. Diğer taraftan, bu araştırma Amerikalı tüketicilerin genelde reklamın 

“aracı” vasıtasıyla mesaj vermek için kullanılan tekniklerine daha olumsuz 

yaklaştıklarını göstermiştir.  

 

Foxman et al. (1989) 11-19 yaş arasındaki gençlerin annelerinin satın alma kararlarında 

etkili olduklarını ve bu etkinin kendi kullanacakları veya daha ucuza olan ürün ve/veya 

hizmetlerin seçiminde arttığını saptamışlardır. 

 

Oluç (1991) çalışmasında, 15-17 yaş grubundaki gençlerin alış verişlerde; % 

34.37’sinin ailesinden bağımsız, % 21.87’sinin ise kendisinin ve kızların erkek 

arkadaşlarıyla birlikte karar vermeyi tercih ettiğini saptamıştır. 15-22 yaş arasındaki 

kızların daha ziyade kendileri karar vermeyi istemelerine rağmen, 18-22 yaş arasındaki 

kızların hem erkek arkadaş ve hem de kız arkadaşlarıyla alışverişe çıkmak istedikleri 

görülmektedir. 21-22 yaş arasındaki erkeklerin ise en fazla kız arkadaşlarıyla alışverişe 

çıkma istekleri varken %62.29, hemcinsleriyle alışveriş yapmayı fazlaca 

istememektedirler. 15-17 yaş grubunun mümkün olduğu ölçüde ailesinden bağımsız tek 

başına karar verme isteği ortaya çıkmaktadır. İleri ki yaşlarda ise, karşı cinsten 

arkadaşlarıyla alışveriş yapma eğilimi ve isteği artmaktadır. Bu eğilim erkeklerde daha 

fazla görülmektedir. 

 

Reklamlara yönelik davranışlarla ilgili olarak özellikle kültürler arası çalışma 

gerçekleştiren araştırmacılardan; Andrews et al. (1991) Yeni Zelanda, Danimarka, 

Yunanistan, Birleşik Devletler ve Hindistan’da yaşayan bireylerin davranışlarını 

incelemişlerdir. Elde etmiş oldukları sonuçlar, Yunan ve Hintli öğrencilerin reklamların 

ekonomik ve sosyal etkileri ile daha fazla ilgilendiklerini, buna karşın Yeni Zelanda, 

Birleşik Devletler ve Danimarkalı öğrencilerin daha ziyade reklam şekilleri ile 

ilgilendiklerini göstermiştir.  
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Yoon et al. (1991) Amerikalı ve Koreli yetişkinlerin reklamlar hakkında ne 

düşündüklerini incelemişlerdir. Araştırma bulgularına göre, Koreli yetişkinlerin daha az 

televizyon seyrettikleri, televizyona bakışın doğrudan reklamlara bakış açısı ile 

bağlantılı olduğu, Koreli yetişkinlerin Amerikalı yetişkinlere kıyasla televizyon 

reklamlarına daha fazla dikkat ettikleri ve benzer algılamalar sergiledikleri, ancak 

Amerikalı gençlere kıyasla reklamlardan “duygusal” olarak daha az etkilendikleri 

belirlenmiştir. 

 

Heeter et al. (1993) bugünün Amerikalı tüketicileri artan basın seçeneklerinden büyük 

keyif aldıklarını saptamıştır. Bunun nedeni, 1980’li yıllardan itibaren Birleşik 

Devletlerde insanların hayatlarına hızla giren kablolu televizyon ve VCR’lerdir. 

 

 Lin (1994) hem kablolu televizyon hem de VCR’lerin oranı 1980’de % 20 iken, 1993 

yılının ilk aylarında bu oran sırasıyla % 62’ye ve bu yılın sonlarında da % 78’e 

fırlamıştır. Bu gelişmeler, televizyonların uzaktan kumandalarının yaygınlaşması ile 

birlikte, büyük ölçüde değişim göstermiş ve Amerikalı izleyicilerin görsel seçeneklerini 

arttırmıştır. Bu çok kanallı ortamda, izleyicilerin seyrettiklerini seçme konusunda daha 

aktif olmaları beklenmektedir. Televizyonda seyredilen programlara ilişkin seçeneklerin 

artması ve uzaktan kumanda kullanımın artması reklamları izlememe alışkanlığını 

geliştirmiştir. Zaping (reklamları izlememek için kanal değiştirmek) ve ziping (Bir 

VCR’de önceden kayıt edilen bir program izlerken reklamları hızla geçmek) yaparak 

reklamlardan kaçınılması Birleşik Devletler ve İngiltere gibi Batı ülkelerinde oldukça 

yaygındır.  

 

Andrews et al. (1994) Rus öğrencilerin Amerikalı öğrencilere kıyasla genel olarak 

reklamlara yönelik daha olumlu bir bakış açısına sahip olduklarını saptamış ve Rusların 

reklamları olumlu “alışverişi tetikleyici ve itici bir güç ” olarak gördüklerini ifade 

etmişlerdir. 

 

Soreh (1995) üniversite öğrencilerinin taksitle satın almaya ilişkin davranışlarının 

incelenmesi amacıyla, Hacettepe Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler üzerinde yaptığı 

araştırmada; öğrencilerin % 96.8’inin kişisel bakım, % 94.1’inin tatil, % 93.6’sının gıda 
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maddelerini peşin, % 27.3’ünün giyim eşyaları, % 22.5’inin ders dışı kitap ve % 

8.6’sının da okul ihtiyaçlarını taksitle satın aldıklarını saptamıştır. Genç tüketiciler 

olarak davranışlarının gelişmesinde ailenin rolünün önemli olduğunu, gençlerin bazı 

mal veya hizmetleri satın alırken ailelerinden bağımsız davrandıklarını, aileleri de mal 

veya hizmet satın alımında bazen peşin, bazen taksitle alışverişi, öğrencilerde ise; peşin 

alışverişi tercih edenlerin oranını yüksek bulmuştur. 

 

Lee (1995) tarafından gerçekleştirilen bir çalışma; Koreli gençlerin bireysellik ve 

bağımsızlık eğilimlerinin güçlü olduğunu ve ailenin etkisinin bu yaştakiler üzerinde 

azaldığını ve bu bulguların günümüz Amerika’sında reklamların güçlü bir ikna 

yeteneğine sahip olduğunu ve reklamcıların da belki sahip oldukları gücü yansıttığını 

göstermiştir. Araştırma, Amerikan kültüründe reklamların tüketici sosyalleşmesi aracı 

olarak ailenin yerine geçtiğine ilişkin bir ipuçları vermiştir. Böyle bir sonuç; reklamların 

alışveriş alışkanlığı üzerinde etkisi olabildiğini ve olması gerektiğini ve özellikle Koreli 

genç yetişkinler arasında etkisinin çok büyük olduğunu göstermiştir. 

 

Yoon et al. (1996) Koreli ve Amerikalı lise öğrencilerinin reklamlara karşı gösterdikleri 

tutumlar ve eğilimler arasındaki farklılıkları karşılaştırmak amacıyla yaptığı çalışmada; 

Korelilerin Amerikalılara kıyasla reklamları daha az olumlu bir yaklaşımla gördüklerini, 

ancak çalışmada ilginç bir şekilde araştırma kapsamına alınan Korelilerin reklamlara 

daha çok ilgi ve daha az çekimserlik gösterdiklerini, araştırmaya alınan Amerikalı 

öğrencilere kıyasla reklamların alışverişlerini etkilediğini, Amerikalı öğrencilerin aile 

ve arkadaşlarının etkilerinin reklamların etkileri ile benzer olduğunu saptamıştır. 

Öğrencilerin satın almaları konusunda reklamların yardımcı olduğunu, arkadaşlarının ve 

ailelerinin etkisinin satın almaları konusunda azalttığını ortaya çıkarmıştır. Korelilerin 

genelde reklamlara karşı daha dikkatli olduklarını, ancak Amerikalılara kıyasla 

televizyon reklamlarından daha az kaçındıklarını göstermiştir. Korelilere kıyasla 

Amerikalı öğrencilerin daha fazla televizyon seyrettiklerini ve radyo dinlediklerini, 

Korelilerin Amerikalılara göre daha fazla gazete okuduklarını saptamıştır. Araştırma, bu 

iki ülke arasında farklılıklar ortaya çıkarmışsa da; aynı zamanda benzerlikleri de tespit 

etmiştir. Her iki ülkede araştırmaya alınan öğrencilerin zaman ve enerjilerini reklama 

(televizyon ve radyoya) harcadıklarını göstermiştir. Reklamların, Koreli genç yetişkinler 
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arasında etkisinin çok büyük olduğu ve alışveriş alışkanlığını da önemli ölçüde 

etkilediği bulunmuştur. 

 

Magleburg  ve Bristol (1998) lise öğrencilerinin yoğun şekilde televizyon izlemelerine 

karşın, reklamlara karşı çok  daha şüpheci olmalarında, alternatif  bilgi kaynaklarının  

(örneğin arkadaşlar) ve eleştirel düşünmeyi teşvik eden ailelerin etkili olduğunu ortaya 

çıkarmışlardır. 13-19 yaşlarındaki gençler için ise reklama karşı şüpheciliğin oluşumu, 

bağımsız düşünme davranışının gelişimi ve diğer farklı bilgi kaynaklarına yönelmesi ile  

ilişkili görülmektedir (Roedder 1999). 

 

Şanlıer ve Yaman (2000) televizyonda yayınlanan yiyecek ve içecek reklamlarından 

etkilenme durumunu saptamak amacı ile, Ankara’daki  çeşitli  ilköğretim okullarında 

okuyan yaşları 7-14 arasında değişen toplam 300 öğrenci üzerinde bir araştırma 

yürütmüşlerdir. Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin % 49.0’u televizyonda 

yayınlanan reklamları sürekli, % 49.0’u ara sıra izlemekte; % 2.0’ı ise hiç 

izlememektedirler. Öğrencilerin  % 9.3’ü reklamı yapılan yiyecek içeceği almadıklarını, 

% 18.0’i arkadaşlarında görür görmez  aldıklarını, % 41.0’i ise canları çektiği zaman 

aldıklarını belirtmişlerdir. Reklamı yapılan yiyecek-içecekler konusunda öğrencilerin  

% 42.3’ü ailelerin her zaman yada bazen; % 30.3’ü ise öğretmenlerinin her zaman 

uyardıklarını belirtmişlerdir. 

 

Solomon et al. (2002) Belçika ve Hollanda’da öğrenciler ve ev kadınları üzerinde 

gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışmada, Belçikalıların Hollandalılara kıyasla 

reklamların haz ve sosyokültürel yönlerine daha olumlu yaklaştıklarını göstermiştir. 

İngiltere’de Ford’un, imaja yönelik bir pazarı hedefleyen Ford Ka ile ilgili reklam 

araştırma kampanyası 25-34 yaş grubunun  % 18’ine, 55–64 yaş grubunun % 41’ine 

sıkıcı gelmiştir. Bu duygular hem reklamın yapılış şeklinden hem de tüketicilerin 

reklamcıların gerekçelerine gösterdikleri tepkilerden etkilenebilmektedir. 

 

Özdemir’in (2003); Ankara merkezde okuyan üniversite öğrencileri üzerinde 

reklamların öğrencilerin satın alma davranışlarında ne derece etkili olduğunu saptamak 

amacıyla 544 öğrenci üzerinde yaptığı çalışmada; öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun 



 30

reklamları izledikleri, dinlediklerini ve okudukları ve en çok televizyon reklamlarından 

etkilendiklerini, giyim harcaması yaparlarken % 46.5’inin en çok ürünün kalitesinden 

etkilendikleri, % 27.2’sinin daha sonra ürünün fiyatından ve % 19.3’ünün marka 

imajından, % 3.6’sının arkadaşlarından, % 3.4’ünün reklamlarda bu değerlendirme 

sonucunda ancak beşinci sırada yer aldığını saptamıştır. Her iki grup birinci sırada 

ürünün kalitesinden,erkek öğrenciler marka imajından kız öğrencilere oranla daha fazla 

etkilendiklerini, kız öğrencilerin ise ürünün reklamından erkek öğrencilere oranla daha 

fazla etkilenmekte, ürünün fiyatı her iki grup içinde ikinci derecede önemli bir faktör 

olurken, arkadaş tercihlerinin öğrencilerin satın alma davranışlarında çok fazla etkili 

olmadığını saptamıştır. Yaptığı bütün analiz ve değerlendirmeler sonucunda üniversite 

öğrencilerinin giyim harcamalarında reklamlardan etkilenmediklerini saptamıştır. 

Buradan çıkardığı en önemli sonuca göre; giyimle ilgili reklamların öğrencileri satın 

almaya motive etmekte yetersiz kaldığı sonucuna varmıştır. 

  

Gönen ve Özmete (2004) tarafından  üniversite öğrencilerinin satın almaya ilişkin karar 

verme biçimlerini incelemek amacıyla; Ankara, Gazi, Hacettepe ve Orta Doğu Teknik 

Üniversitelerinde öğrenimini sürdüren öğrenciler üzerinde yürütülen araştırmaya göre; 

üniversite öğrencilerinin  % 86.8’inin marka bilincine ilişkin olarak bütün markaların 

aynı kalitede olmadığını düşündükleri, % 74.3’ünün genellikle modaya uygun  ürünleri 

satın almak için reklamları karşılaştırmadıkları, % 70.2’sinin reklamı çok yapılan 

markaları genellikle çok iyi bulmadıkları saptanmıştır. Ayrıca; erkek öğrencilerin 

reklamı çok yapılan ürünleri genellikle çok iyi buldukları, tanınmış markaları kendileri 

için en iyi olarak değerlendirdikleri, kız öğrencilerin ise; erkek öğrencilere oranla 

tüketici dergilerinde tavsiye edilen bir markanın kendileri için mükemmel bir seçim 

olduğunu düşündükleri ve genellikle modaya uygun ürünleri satın almak için reklamları 

daha çok karşılaştırdıkları belirlenmiştir. 

 

Babaoğul vd.’nin (2004) 16-25 yaş grubundaki gençlerin giyim eşyası satın almalarında 

aile ve yakın çevrelerinin ne ölçüde etkili olduğunu saptamak amacıyla yaptıkları 

çalışmada; gençlerin % 59.8’inin yanındaki kişiden genellikle fikir aldığı,  % 31.5’inin 

bazen fikir aldığı, % 8.7’sinin hiç fikir almadığı, erkeklerin % 60.6’sının, kızların         

% 59.0’unun genellikle fikir aldığı saptanmıştır. Giyim eşyası satın alırlarken erkeklerin 
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% 57.9’unun hiçbir şeyden etkilenmeden, kızların  % 53.1’inin alışverişe çıktığı kişiden 

etkilenerek karar verdikleri bulunmuştur. Araştırma sonucunda; gençlerin giyim eşyası 

satın almalarında aile ve yakın çevrelerinin etkisini cinsiyet, yaş ve öğrenim durumuna 

göre farklılık gösterdiği bulunmuştur.  

 

Ashill ve Yavaş (2005)  Türk ve Yeni Zelandalı tüketiciler arasındaki reklamlara 

yönelik tutumların boyutsallığına ilişkin benzerlikler ve farklılıkları incelemek için; 

Türkiye’de 303 kişi ve Yeni Zelanda’da 189 kişi tarafından doldurulan soru 

kitapçıklarından elde edilen verileri reklamlara yönelik tutumların başlıca boyutlarının 

tespit edilmesi için, önce temel bileşenler analizleri kullanılarak ayrı ayrı 

incelemişlerdir. Daha sonra iki örnek arasındaki benzerliklerin çapının incelenmesi için 

benzer etken tekniği kullanmışlardır. Sonuçlar, bu davranışların boyutsallığı açısından 

her iki ülkede de büyük benzerlik olduğunu göstermektedir (Türkiye için % 52 ve Yeni 

Zelanda için % 54). Her ne kadar Türkiye ve Yeni Zelanda arasında kültürler arası bakış 

açısı itibari ile reklam yoğunluğu açısından fark olsa da, Türk tüketicilerin Yeni 

Zelandalı tüketiciler kadar reklam dünyası konusunda bilgili oldukları bulunmuştur.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Araştırma Bölgesinin Seçimi 

 

Araştırma, Bilecik Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat 

ve İşletme Bölümlerine devam eden öğrencilerin reklamlara yönelik tutum ve 

davranışlarına cinsiyetin etkisini incelemek amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. Bu 

amaçla öncelikle öğrencilerin demografik özellikleri, tüketici davranışları, alışveriş 

alışkanlıkları, kitle iletişim araçları ile etkileşimleri, reklamlara yönelik görüşleri, 

davranışları ve reklamlara yönelik tutumları ayrı ayrı betimlenmeye çalışılmış ve 

cinsiyetin bunlara etkisi araştırılmıştır. 

 

3.2 Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

 

Araştırmanın evreni 1999-2000 eğitim öğretim yılında Bilecik Dumlupınar Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat ve İşletme Bölümlerine devam eden 

öğrencilerdir. 

 

Araştırma kapsamına alınacak  öğrencilerin belirlenmesi amacı ile bu fakültenin ilgili 

bölüm başkanlığına gidilerek, Bölüm Başkanı ile görüşülmüş ve araştırmanın amacı, 

yapılacak işlemler hakkında bilgi verilerek yardımları istenmiş ve öğrenci işlerinden 

öğrenci listeleri temin edilmiştir. 

 

Araştırma bölgesinin seçilmesinde; bölgede bu konuda bir araştırmanın yapılmamış 

olması, üniversite eğitimi almakta olan yeterli sayıda öğrencinin bulunması ve 

uygulama açısından araştırmacının bölgeyi tanıması, kolay ulaşabileceği bir bölge 

olması faktörleri dikkate alınmıştır. 

  

Araştırma kapsamına girecek öğrenciler, Bilecik Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İşletme Bölümlerine devam eden öğrenciler arasından 

% 20 örneklem hacmi ile Tabakalı  Rastgele Örnekleme Yöntemi ile seçilmiştir. Bu 

bölümlerinde birden dördüncü sınıfa kadar devam eden 1037 öğrenci araştırmanın 
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örneklemini oluşturmuştur. Bu fakülteye devam eden 1037 öğrenciden (309 kız, 728 

erkek), % 20 Örneklem hacmi ve Tabakalı Rastgele Örnekleme Yöntemi ile seçilen 

69’u kız, 153’ü erkek olmak üzere toplam 222 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır.  

 

3.3 Veri Toplama Tekniği 

 

Araştırma verileri, araştırmacı  tarafından hazırlanan anket formuna bağlı kalınarak 

üniversitede okuyan öğrenciler ile karşılıklı görüşme yapılarak elde edilmiştir. 

 

3.3.1 Anket formunun hazırlanması 

 

Araştırma materyalinin toplanmasında anket formu kullanılmıştır. Anket formunun 

hazırlanmasında konu ile ilgili kaynaklardan ve daha önce yapılan araştırmalardan 

yararlanılmıştır (İşler 1986, Yasak 1990, Dilek 1994, Akın 1995, Kapucu 1995, Güneri 

1996). 

 

Düzenlenen anket formu rastgele seçilen 20 üniversite öğrencisine uygulanarak aksayan 

yönler saptanmış, alınan cevaplardan yararlanılarak yeniden düzenlenmiş ve 

araştırmada kullanılan anket formu ortaya çıkmıştır (EK 1). 

 

Anket formu 6  bölümden oluşmaktadır : 

 

Birinci bölümde; üniversite öğrencilerinin cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, meslek, 

ailedeki birey sayısı, geldikleri yer ve eğitim öğretim süresince  kaldıkları yer, gelir 

kaynakları hakkında genel bilgileri içeren  sorular yer almaktadır. 

 

İkinci bölümde; üniversite öğrencilerinin tüketim alışkanlıklarına ilişkin bilgileri içeren 

sorular bulunmaktadır. Bunlar, alışverişe çıkma sıklığı, alış veriş yapma durumu, alış 

verişe kiminle gittiği, alış verişin yapıldığı yer, alış veriş planı ve alış veriş sırasında 

genelde tercih ettikleri ödeme şekillerini belirleyen sorulardır. 
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Üçüncü bölümde; kitle iletişim organları ile ilişkilerini içeren sorular bulunmaktadır. 

Bunlar, televizyon seyretme sıklığı, ve ne tür programları seyrettiği, gazete okuma 

sıklığı, gazetenin öncelikle hangi sayfasına okuduğuna ilişkin soruları içermektedir. 

 

Dördüncü bölümde; üniversite öğrencilerinin reklamlara yönelik görüşlerine ilişkin 

sorular yer almaktadır. 

 

Beşinci bölüm; üniversite öğrencilerinin reklamlara yönelik tutumlarını belirleyen 

toplam 14 likert tipi tutum cümlesini içermektedir. 

 

Altıncı bölümde ise; üniversite öğrencilerinin reklamlara yönelik davranışlarını 

saptamaya  yönelik  sorular yer almaktadır. 

 

3.3.2 Anket  formunun uygulanması 

 

Araştırmanın anket uygulaması; 15 Mart 1999 ile 20 Haziran 1999 tarihleri arasında 

araştırmacı tarafından 222 öğrenci ile yüz yüze görüşülerek yapılmıştır. Anket 

formunun uygulanmasında, öğrencilere sırası ile-kendileri hakkında genel bilgiler,-

tüketim alışkanlıkları, -kitle iletişim araçları ile etkileşimleri, -reklamlara yönelik 

görüşleri, -reklam cümlelerine yönelik tutumları, -reklamlara yönelik davranışları ile 

ilgili sorular yöneltilmiştir. 

 

Soruların yöneltilmesinde öğrencileri etkilememek amacıyla sorulara ilişkin cevap 

seçenekleri okunmamış alınan cevap araştırmacı tarafından uygun görülen seçeneklere 

veya cevabın bunların arasında bulunmaması halinde diğer olarak belirtilen seçeneğe 

açık olarak yazılıp işaretlenmiştir. Görüşme formunun uygulanması yaklaşık 25-30 

dakika sürmüştür. Veri toplama aşamasında herhangi bir güçlükle karşılaşılmamıştır. 
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3.4 Verilerin  Değerlendirilmesi 

 

Araştırma sonunda elde edilen veriler ‘‘Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi’nde  

SPSS (Statistical  Package for the Social Science) yazılımından yararlanılarak  

değerlendirilmiştir. 

 

Veriler önce herhangi bir değişkene bağlı kalınmaksızın analize tabi tutulmuş, her bir 

soru için mutlak ve yüzde değerlerini gösteren frekans tabloları hazırlanmıştır. Daha 

sonra öğrencilerin reklamlara yönelik tutum ve davranışlarının incelenmesinde, ölçüt 

olarak cinsiyet değişkeni temel alınmış ve tablolar hazırlanmıştır. Üniversite 

öğrencilerinin reklamlara yönelik tutumları ve davranışları üzerinde cinsiyet 

değişkeninin etkisi araştırılmıştır. Uygulanan varyans analizinde sonucun anlamlı 

çıkması durumunda, hangi gruplar arasındaki farkın önemli olduğunun bulunması için 

Asgari Önemli Fark testi (AÖF) uygulanmıştır. Çok gözlü (m x n) khi- kare (x2) 

düzenlerinde %20’den büyük çıkarsa analiz yapılamamıştır. Tablo sayı ve yüzdelerle 

tartışılmış veya tablo birleştirilip yeniden analiz yapılmıştır. 

 

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel açıdan önemlilik kontrolleri,  

Khi-kare (x2)analizi ile test edilmiş ve 0.05 önemlilik düzeyi esas alınmıştır (Kutsal ve 

Muluk 1977). 
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4. BULGULAR  VE TARTIŞMA 

 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, “Öğrencileri Tanıtıcı Bilgiler”, “Tüketici 

Davranışları”, “Kitle İletişim Araçları İle Etkileşim”, “Reklamlara Yönelik Görüşler”, 

“Öğrencilerin Reklamlara Yönelik Tutumları”, “Öğrencilerin Reklamlara Yönelik 

Davranışları” başlıkları adı altında verilmiştir. 

  

4.1 Öğrencileri Tanıtıcı  Bilgiler 

 

Bu bölümde öğrencilerin cinsiyet, yaş, ebeveynin eğitim düzeyi, meslek durumu, 

ailedeki birey sayısı, eğitim öğretim için geldikleri nereden geldikleri, öğrenimleri 

süresince kaldıkları yer ve harcadıkları parayı temin ettikleri kaynaklar incelenmiştir. 

      

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı Çizelge 4.1’de 

verildiği gibi 69’u  (% 31.1) kız, 153’ü (% 68.9) erkek öğrencidir.  

                                                            

4.1.1 Öğrencilerin yaşları 

 

Araştırma kapsamına alınan  bireylerin yaşa göre dağılımı Çizelge  4.1’de görüldüğü 

gibidir. 

 
Çizelge 4.1 Öğrencilerin yaşlarının cinsiyete göre dağılımı  
 

Kız Erkek TOPLAM Yaş 
Sayı % Sayı % Sayı % 

17-19 20 29.0 41 26.8 61 27.5 
20-22 42 60.9 92 60.1 134 60.4 
23-25 6 8.7 16 10.5 22 9.9 
26  + 1 1.4 4 2.6 5 2.3 

TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
 
Çizelge 4.1’de öğrenciler yaş gruplarına göre irdelendiğinde; öğrencilerin yarıdan 

fazlasının % 60.4 20-22 yaşlarında, % 27.5’nin 17-19 yaşlarında olduğu görülmektedir. 

23-25 yaşında olanların oranı ise % 9.9’dur. % 2.3’ünün 26 ve üzeri yaşlarda olduğu 

görülmektedir. Çizelge cinsiyete göre değerlendirildiğinde; erkek öğrencilerin % 60.1’i, 
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kız öğrencilerin  % 60.9’u 20-22 yaş grubundadır. Her iki cinste de öğrencilerin en az 

bulundukları yaş grubu 26 yaş ve üstüdür (kız % 1.4, erkek % 2.3). 

 

Soreh’in (1995) üniversite öğrencilerinin taksitle satın alma davranışları üzerine yaptığı 

çalışmada, öğrencilerin yaş ortalaması 20.9 olup, kız öğrencilerde 20.5, erkek 

öğrencilerde 21.3’tür. 

 

Özdemir’in (2003) üniversite öğrencilerinin giyim harcamalarında reklamın etkileri 

üzerine yaptığı çalışmada öğrencilerin büyük bir çoğunluğu 21-25 yaş grubunda yer 

akmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 32.9’unun 16-20 yaş grubunda, % 

62.7’sinin  21-25 yaş grubunda, % 4.4’ü 26 ve üzeri yaş grubunda olduğu belirlenmiştir.  

 

Gönen ve Özmete’nin (2004) üniversite öğrencilerinin satın almaya ilişkin karar verme 

biçimleri üzerine yaptıkları çalışmada, yaşları 17-20 arasında değişmektedir. 

Öğrencilerin ortalama 20-23 yaş arasında olduğu saptanmıştır. 

  

4.1.2 Anne ve babanın öğrenim durumu 

    

Anne ve babanın öğrenim durumu cinsiyet değişkenine göre dağılımı Çizelge 4.2’de 

verilmiştir. 

Çizelge 4.2 Anne ve babanın öğrenim durumu      

Kız Erkek TOPLAM Eğitim durumu 
Sayı % Sayı % Sayı % 

Okur-yazar değil 5 7.2 12 7.8 17 7.7 
Okur-yazar 4 5.8 14 9.2 18 8.1 
İlkokul 34 49.3 60 39.2 94 42.3 
Ortaokul 8 11.6 25 16.3 33 14.9 
Lise 14 20.3 29 19.0 43 19.4 

A
nn

e 
 

Üniversite 4 5.8 13 8.5 17 7.7 
TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Okur-yazar değil 1 1.4 4 2.6 5 2.3 
Okur-yazar 2 2.9 4 2.6 6 2.7 
İlkokul 30 43.5 52 34.0 82 36.9 
Ortaokul 7 10.1 23 15.0 30 13.5 
Lise 19 27.5 39 25.5 58 26.1 

B
ab

a 
 

Üniversite 10 14.5 31 20.3 41 18.5 
TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
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Çizelge 4.2’de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan  kızların annelerinin  % 7.2’si 

erkeklerin annelerinin % 7.8’i okur-yazar değildir. Kızların annelerinin okur-yazarlık 

oranı % 5.8 iken, erkeklerin annelerinin okur-yazarlık oranı ise % 9.2’dir. Kızların 

annelerinin  % 49.3’ü ilkokul, % 11.6’sı ortaokul, % 20.3’ü lise ve % 5.8’i de üniversite 

öğrenimi görmüşlerdir. Erkeklerin annelerinin ise; % 39.2’si ilkokul, % 16.3’ü ortaokul,  

% 19.0’u lise ve % 8.5’ide üniversite öğrenimi görmüşlerdir. Görüldüğü gibi, kızların 

annelerinin ilkokul öğrenimi görme oranı erkeklerin annelerine göre yüksek olup bu 

oran kızlarda % 49.3, erkeklerde ise bu oran % 39.2’dir. Bunun aksine erkeklerin 

anneleri arasında üniversite öğrenimi görenlerin oranları, kızların annelerine göre 

yüksek olup bu oran erkeklerde % 8.5 iken, kızlarda ise % 5.8’dir. 

 

Çizelge 4.2’de görüldüğü  gibi, araştırma kapsamına alınan kızların babalarının;            

% 1.4’ü okur-yazar değil iken, % 2.9’u okur–yazar, % 43.5’i ilkokul,  % 10.1’i 

ortaokul, % 27.5’i lise ve % 14.5’i ise üniversite mezunudur. Erkeklerin babalarının,          

% 2.6’sı okur-yazar değil iken, % 2.6’sı okur-yazar, % 34.0’ü ilkokul, % 15.0’i 

ortaokul, % 25.5’i lise ve % 20.3’ü ise üniversite mezunudur. Çizelge 4.2’de görüldüğü 

gibi kızların babalarının ilkokul öğrenimi görme durumları, erkeklere oranla daha 

yüksektir. Bu oran kızlarda % 43.5 iken  erkeklerde ise % 34.0’dür. Bunun aksine 

erkeklerin babaları arasında üniversite öğrenimi görenlerin oranı (% 20.3) iken kızlara 

göre (% 14.5) yüksektir. Bu sonuçlara göre; erkeklerin ebeveynlerinin öğrenim 

düzeyinin kızlardan daha yüksek olduğu söylenebilir. 

    

Purutçuoğlu (2003) yaptığı çalışmada gençlerin annelerinin % 42.3’ünün ilkokul,           

% 20.7’sinin ise üniversite, % 18.7 ile lise ve % 12.7 ile ortaokul mezunu olduklarını,      

% 5.7’sinin ise okuryazar olmadığını belirlemiştir. Gençlerin babalarının % 29.7’si 

ilkokul, % 28.3’ü üniversite, % 24.0’ü lise ve % 17.0’si ortaokul mezunudur. Okuryazar 

olmayan babaların oranı ise  % 1.0’dir. 

   

Özdemir (2003) “Üniversite öğrencilerinin giyim harcamalarında reklamın etkileri” 

konulu araştırmasında öğrencilerin % 14.3’ünün annesi ve %8.1’inin babasının ilkokul, 

% 11.2’sinin annesi ve % 5.3’ünün babasının ortaokul, %35.5’inin annesi ve                   

% 23.3’ünün babasının lise, % 33.8’inin annesi ve % 52.6’sının babasının üniversite 
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mezunu olduğunu, % 5.7’sinin annesi ve % 10.5’inin babasının lisans üstü öğrenim 

gördüğünü ve son olarak % 1.5’inin annesi ve % 0.2’sinin babasının okuryazar 

olmadıklarını saptamıştır.   

 

4.1.3 Anne ve babanın meslek durumu 

 

Araştırma kapsamına alınan bireylerin anne ve babalarının meslek durumu Çizelge 

4.3’te görüldüğü gibidir. 

 

Çizelge 4.3  Anne ve babanın meslek durumu 
 

Kız Erkek TOPLAM Meslek Durumu Sayı % Sayı % Sayı % 
Memur 5 7.2 15 9. 8 20 9.0 
İşçi 4 5.8 2 1.3 6 2.7 
Serbest 4 5.8 7 4.6 11 5.0 
Ev kadını 53 76.8 121 79.1 174 78.4 
Çiftçi 0 0.0 2 1.3 2 0.9 

A
nn

e 

Emekli 3 4.3 6 3.9 9 4 .1 
TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Memur 11 15.9 26 17.0 37 16.7 
İşçi 10 14.5 27 17.6 37 16.7 
Serbest 28 40.6 54 35.3 82 36.9 
Tüccar 2 2.9 9 5.9 11 5.0 
Subay(Asker) 2 2.9 3 2.0 5 2.3 

B
ab

a 

Çiftçi 1 1.4 9 5.9 10 4.5 
 Emekli 15 21.7 25 16.3 40 18.0 

TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
 
 

Öğrencilerin anne babalarının meslek durumlarına bakıldığında, annelerin büyük bir 

kısmının  % 78.4’ünün ev hanımı olduğu, babaların ise büyük bir kısmının % 36.9’unun 

serbest meslekle ilgilendiği görülmektedir. Çizelge 4.3 cinsiyete göre 

değerlendirildiğinde, kızların annelerinin % 76.8’inin ev hanımı,  % 7.2’sinin memur,    

% 5.8’inin işçi, % 5.8’inin serbest meslekle ilgilendiği, % 4.3’ünün emekli olduğu;  

erkeklerin annelerinin % 79.1’inin ev hanımı, % 9.8’i memur, % 1.3’ü işçi, % 4.6’sı 

serbest meslekle ilgilendiği, % 1.3’ünün çiftçi, % 3.9’u emekli oldukları görülmektedir. 

Cinsiyete göre değerlendirildiğinde; kızların babalarının % 15.9’unun memur,              

% 14.5’inin işçi, % 40.6’sının serbest meslekle ilgilendiği, % 2.9’unun tüccar,              
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% 2.9’unun asker, % 1.4’ünün çiftçi, % 21.7’sinin emekli oldukları; erkeklerinin 

babalarının % 17.0’sinin memur, % 17.6’sının işçi, % 35.3’ünün serbest meslek,  % 

5.9’unun tüccar, % 2.0’sinin asker, % 5.9’unun çiftçi, % 16.3’ünün emekli olduğu 

görülmektedir.  

 

Bu sonuçlara göre öğrencilerin annelerinin yarıdan fazlasının ev hanımı, babalarının ise; 

çoğunun serbest meslek sahibi olduğu görülmektedir.  

  

Purutçuoğlu (2003) Lise öğrencilerinin tüketici eğitimi ihtiyacının belirlenmesi üzerine 

yaptığı çalışmada öğrencilerin annelerinin % 74.3’ünün ev hanımı, babalarının              

% 38.0’inin serbest meslek sahibi olduğunu bulmuştur. 

 

4.1.4 Öğrencilerin ailelerindeki birey sayısı 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin ailelerindeki birey sayısına göre dağılımı 

Çizelge 4.4’te görüldüğü gibidir. 

 
Çizelge 4. 4 Ailedeki birey sayısı 
 

Kız Erkek TOPLAM Ailedeki Birey 
Sayısı Sayı % Sayı % Sayı % 
2 2 2.9 2 1.3 4 1.8 
3 5 7.2 17 11.1 22 9.9 
4 26 37.7 64 41.8 90 40.5 
5  + 36 52.2 70 45.8 106 47.7 
TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

 
 

Araştırma kapsamına  alınan kızların % 52.2’sinin ve erkeklerin % 45.8’inin ailesindeki 

birey sayısı 5 ve daha fazladır. Kızların % 37.7’si ve erkeklerin % 41.8’i dört, kızların 

% 7.2’si ve erkeklerin % 11.1’i üç ve kızların % 2.9’u ve erkeklerin % 1.3’ü  iki kişiden 

oluşan ailelerin üyesidirler. 

 

Gönen vd. (2001) Ankara’da farklı sosyo-ekonomik düzeydeki okullara devam eden  

kız ve erkek öğrenciler üzerinde yaptıkları çalışmada, gençlerin % 41.5’inin ailelerinin 

dört, % 29.5’inin beş bireyden oluştuğunu belirtmişlerdir. 
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Purutçuoğlu (2003) Ankara il merkezindeki liselere devam eden 300 kız ve erkek 

öğrenci ile yaptığı çalışmada, gençlerin % 41.0’inin ailesinin dört, % 31.7’si beş,             

% 9.0’unun üç bireyden oluştuğunu belirtmiştir. 

 

4.1.5 Öğrencilerin geldikleri yerler 

 

Araştırma sonuçları öğrencilerin % 80.2’sinin il merkezinden gediklerini göstermektedir 

(Çizelge 4.5) 

Çizelge 4.5 Öğrencilerin geldikleri yerler 
           Kız           Erkek       TOPLAM Geldikleri Yerler   Sayı    %   Sayı   %   Sayı   % 

  İl  merkezi 57 82.6 121 79.1 178 80.2 
  İlçe merkezi 11 15.9 25 16.3 36 16.2 
  Kırsal kesim 1 1.4 7 4.6 8 3.6 
  TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin % 80.2’si il merkezinden, % 16.2’si ilçe 

merkezinden, % 3.6’sı ise kırsal kesimden gelmiştir (Çizelge 4.5). 

 

Öğrencilerin eğitim öğretim için nereden geldikleri cinsiyete göre incelendiğinde; kız 

öğrencilerin % 82.6’sının il merkezinden, % 15.9’unun ilçe merkezinden, % 1.4’ünün 

kırsal bölgeden geldikleri ve erkek öğrencilerin % 79.1’inin il merkezinden,                   

% 16.3’ünün  ilçe merkezinden, % 4.6’sının kırsal alandan geldikleri belirlenmiştir.  

 

4.1.6 Öğrencilerin kaldıkları yerler 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin kaldıkları yerler Çizelge 4.6’da verilmiştir. 

 
Çizelge 4.6 Öğrencilerin kaldıkları yerler 
 

Kız Erkek TOPLAM Kalınan Yer Sayı % Sayı % Sayı % 
Devlet  yurdunda 34 49.3 29 19.0 63 28.4 
Özel yurtta 3 4.3 26 17.0 29 13.1 
Ailesi ile  6 8.7 6 3.9 12 5.4 
Arkadaşları ile evde 19 27.5 82 53.6 101 45.5 
Akraba veya tanıdıklarımın  yanında 1 1.4 1 0.7 2 0.9 
Orduevi 6 8.7 9 5.9 15 6.8 
TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
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Araştırmaya alınan öğrencilerin % 45.5’inin öğrenimleri süresince arkadaşları ile ev 

kiraladıkları, % 28.4’ünün devlet yurdunda kaldıkları belirlenmiştir. Bunu % 13.1 ile 

özel yurtta, % 5.4’ü ailesi ile, % 6.8’i orduevinde ve % 0.9’u akraba ile ve tanıdıklarının 

yanında kalanlar izlemektedir. 

 

Kız öğrencilerin daha çok devlete ait yurtlardan (% 49.3), erkek öğrencilerin ise 

arkadaşları ile kiraladıkları evlerde ( % 53.6) bulunmuştur (Çizelge 4.6). 

 

Soreh (1995) Üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada; öğrencilerin                   

% 66.8’inin öğrenimleri süresince ailelerinden ayrı (yakın akrabaları ile, arkadaşları ile 

ev kiralayarak, yurtta), % 33.2’sinin ise aileleri ile birlikte kaldıklarını bulmuştur. 

 

Gönen ve Özmete’nin (2004) üniversite öğrencilerinin satın almaya ilişkin karar verme 

biçimlerini belirlemek için yaptıkları araştırmanın sonuçları ailesinin yanında kalan 

öğrenciler ile yurtta kalan öğrencilerin oranlarının hemen hemen aynı olduğunu 

göstermiştir (% 40.0, % 40.8). 

 

4.1.7 Öğrencilerin gelir kaynakları 

 

Gençlerin para sağlama kaynakları aileden düzenli alınan harçlık, evde yapılan işler için 

alınan para, hediye olarak verilen para ve bir işte çalışılarak kazanılan para olmak üzere 

sıralanabilir (Yurtseven 1984). 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin gelir kaynakları cinsiyet değişkenine göre 

Çizelge 4.7’de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.7 Öğrencilerin gelir kaynakları 
 

           Kız            Erkek       TOPLAM Gelir Kaynakları   Sayı    %   Sayı   %   Sayı    % 
Aile    47   68.1   118   77.1   165   74.3 
Burs ve aile    22   31.9   33   21.6   55   24.8 
Part-time 
çalışarak _ _ 2 1.3 2 0.9 

TOPLAM   69  100   153   100   222   100 
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Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin; % 74.3’ü gelirlerini ailelerinden, % 24.8’i 

hem burs alarak hem ailelerinden, % 0.9’u ise part-time çalışarak elde etmektedirler. 

Araştırmaya katılanların % 68.1’inin, erkeklerin  % 77.1’inin gelir kaynakları aileleridir.  

 

Soreh (1995) yılında yaptığı araştırmada, üniversite öğrencilerinin gelir kaynaklarını  

birinci sırada aileden alınan harçlıkla birlikte kredi olduğunu  belirlemiştir. 

 

Bener (1983) tarafından yapılan araştırmada, öğrencilerin % 56.2’sinin birincil para 

kaynağının aileden alınan para olduğu bulunmuştur. 

 

Babaoğul vd. (2004) yaptıkları araştırmada öğrencilerin % 64.7’sinin harcamaları 

ailelerinden aldıkları harçlıklarla karşıladığını, % 17.4’ünün burs aldığını, % 17.1’inin  

gelirini çalışarak sağladığını belirlemişlerdir.  

  

Gönen ve Özmete (2004) tarafından yapılan araştırmada öğrencilerin % 63.8’ini 

ekonomik bakımından aileleri desteklemekte, % 5.7’si öğrenim kredisi yada burs 

almakta, % 5.7’si çalışarak para kazanmaktadır. 

 

4.2 Öğrencilerin Tüketim Alışkanlıkları 

 

Tüketiciler, istek ve ihtiyaçlarını en etkili şekilde karşılayabilecekleri ve en yüksek 

tatmini sağlayabilecekleri güvenli ve kaliteli ürünleri talep ederler. Bu nedenle, uygun 

seçimi yapabilmek için pazardaki ürünlere ilişkin bilgileri araştırırlar. Araştırma süreci 

iki aşamada gerçekleşir: İlk aşama, tüketicinin kendisinde var olan geçmiş bilgileri 

hatırlamasıdır. Bu bireyin hafızası, psikolojik ihtiyaçları, deneyimleri, değerleri, 

tutumları ve inançları ile ilişkili bir aşamadır. İkinci aşama, tüketicinin dış çevrede bilgi 

araştırmasıdır. Bireyin riski algılaması, bilgi düzeyi, arkadaşlar ve kamu kaynakları gibi 

pazar tarafından kontrol edilemeyen bilgi kaynakları bu sürecin esasını oluşturur 

(Mowen 1990). 
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Araştırmanın bu bölümünde; öğrencilerin tüketim alışkanlıkları, satın alma kararlarını 

etkileyen faktörler, satın alırken hangi bilgi kaynaklarından yararlandıkları, nelerden 

etkilendikleri sorularak  öğrenilmeye çalışılmıştır. 

 

4.2.1 Öğrencilerin alışveriş yapma durumu 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin alışveriş yapma durumları cinsiyet değişkenine 

göre Çizelge 4.8’de gösterilmiştir. 

 
Çizelge 4.8 Öğrencilerin alışveriş yapma durumu 
 

           Kız          Erkek      TOPLAM Alış veriş yapma 
durumları   Sayı    %   Sayı     %  Sayı    % 
Annem 14 20.3 30 19.6 44 19.8 
Babam 3 4.3 6 3.9 9 4.1 
Her ikisi 15 21.7 37 24.2 52 23.4 
Kendim 37 53.6 80 52.3 117 52.7 
TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

x2: 0.170          sd: 3          p>0.05 
 
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yarıdan çoğu % 52.7’si kendileri alışveriş 

yapmaktadır (Çizelge 4.8). Çizelgede de görüldüğü gibi her iki cinsiyette de alış verişi 

kendileri yapanların oranı daha yüksektir. Bu oran kızlarda % 53.6, erkeklerde              

% 52.3’tür. Kızların  % 21.7’si, erkeklerin % 24.2’si anne babasıyla alış veriş yapmakta, 

kızların % 20.3’ünün erkeklerin % 19.6’sının anneleri ile  alış verişe  çıktıkları 

görülmektedir. Babasıyla alış verişe çıkan deneklerin oranı (kızlarda % 4.3- erkeklerde 

% 3.9) oldukça düşüktür. 

 

Alış verişi yapan kişi ile cinsiyet arasındaki ilişkinin önemli olmadığı bulunmuştur 

(p>0.05). 

 

 4.2.2 Öğrencilerin alış verişe çıkma sıklığı 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin alışverişe çıkma sıklığına göre dağılımı 

Çizelge  4.9’da görüldüğü gibidir.  
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Çizelge 4.9 Öğrencilerin alış verişe çıkma sıklığı 
 

Kız Erkek TOPLAM Alış verişe çıkma sıklığı Sayı % Sayı % Sayı % 
Haftada bir kez    44   63.8    76   49.7    120   54.1 
15 günde bir     9   13.0    25   16.3    34   15.3 
Ayda bir kez     8   11.6    29   19.0    37   16.7 
Diğer(ihtiyacım  olduğunda)     8   11.6    23   15.0    31   14.0 
TOPLAM    69   100    153   100    222   100 

x2: 4.033          sd: 3          p>0.05 
 

Çizelgede görüldüğü gibi; haftada bir alış veriş yapanların oranı en yüksek olup % 54.1; 

bu kız öğrencilerde % 63.8, erkeklerde % 49.7’dir. Bunu kızlarda % 13.0 ile 15 günde 

bir alış veriş yapanlar, erkeklerde % 19.0 ile ayda bir alış veriş yapanlar, erkeklerde       

% 16.3 ile 15 günde bir alış veriş yapanlar, kızlarda % 11.6 ile ayda bir kez  alış veriş 

yapanlar izlemektedir. İhtiyacı olduğunda alış veriş yapanların oranının ise  kızlarda     

% 11.6 ve erkeklerde % 15.0 olduğu bulunmuştur. 

 

Alış veriş yapma sıklığı ile cinsiyet arasındaki ilişkinin istatistiksel açıdan önemli 

olmadığı saptanmıştır (p>0.05). 

  

4.2.3 Öğrencilerin alış verişe birlikte çıktıkları kişiler 

 

Çocuklar ve gençler gerek ailelerinin gerekse de arkadaşlarının satın alma kararlarını 

etkileyebilmekte ve kararlarını yönlendirebilmektedirler. Bu etki gençlerin kendilerini 

yakından ilgilendiren konularda ürün ve hizmet seçimlerinde artarken, kendileri ile 

ilgisi olmayan konularda azalabilmektedir (Foxman et. al. 1989). 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin alışverişe birlikte gittikleri kişiler cinsiyet 

durumları dikkate alınarak Çizelge 4.10’da gösterilmiştir.  
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Çizelge 4.10 Öğrencilerin alışverişe birlikte çıktıkları kişiler 
 

Kız Erkek TOPLAM Öğrencilerin alışverişe 
birlikte çıktıkları kişiler Sayı % Sayı % Sayı % 
Annemle    25   36.2   28  18.3  53  23.9 
Babamla    0.0   0.0   8  5.2   8  3.6 
Her ikisiyle    10   14.5   22  14.4  32  14.4 
Arkadaşımla    24   34.8   69  45.1  93  41.9 
Tek başıma    10   14.5   26  17.0  36  16.2 
TOPLAM    69   100  153  100  222  100 

x2: 11.404          sd: 4          p<0.05 
 
Çizelge 4.10’da görüldüğü gibi alışverişe en çok kiminle gittikleri sorusuna araştırma 

kapsamına alınan öğrencilerin yarıya yakını % 41.9 arkadaşlarıyla gittikleri yanıtını 

vermişlerdir. Annesiyle gidenler % 23.9, tek başına gidenler % 16.2, anne babasıyla 

gidenler % 14.4, babasıyla gidenler ise % 3.6 oranındadır. Cinsiyet değişkenine göre 

ise; erkek öğrencilerin % 45.1’i, kız öğrencilerin % 34.8’i arkadaşları ile, kız 

öğrencilerin % 36.2’si, erkek öğrencilerin % 18.3’ü annesiyle, erkek öğrencilerin               

% 17.0’si, kızların % 14.5’i tek  başlarına öğrencilerin % 18.3’ü anneleri ile,erkek 

öğrencilerin  % 17.0’si, kız öğrencilerin % 14.5’i tek başına alışverişe gittiklerini, kız 

öğrencilerin  % 14.5’i, erkek öğrencilerin % 14.4’ü anne babasıyla, erkek öğrencilerin 

% 5.2’si babasıyla alışverişe giderken, kız öğrencilerin hiç biri babasıyla alışverişe 

gitmemektedirler. İstatistik analizler öğrencilerin alışverişe birlikte çıktıkları kişiler ile 

cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir (p<0.05). Bu durum 

öğrencilerin tüketimle ilgili kararlarında ailelerinin, akranlarının görüşlerine değer 

vermelerinden ve tüketicinin tutumlarını, fikirlerini ve değer yargılarını etkileyen 

referans gruplarından yakın çevresi olan aile, arkadaşları;  inançlarını, davranışlarını 

etkilediğinden, akranlar tarafından kabul görmeyi sağladığından olabilir. 

    

Bayraktar ve Mert (1992) üniversite öğrencilerinin giyim eşyasına ilişkin tüketim 

davranışlarıyla ilgili araştırmasında; ailesi ile birlikte oturan öğrencilerin giyim 

alışverişine % 27.26’sının yalnız, % 41.82’sinin arkadaşları ile, % 14.55’inin kardeşi ve 

% 16.37’sinin annesi ile birlikte çıktıkları belirlenmiştir. 

 

Özgen ve Gönen (1992) ilkokul çağındaki çocukların tüketim davranışlarını belirlemek 

amacı ile yaptıkları bir araştırmada çocukların çoğunun % 64.70’inin anneleri ile 
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alışverişe gittiklerini, % 67.0’sinin kişisel eşyalarını yalnız satın almaktan 

hoşlandıklarını belirlemişlerdir. 

 

 Sert (2002) ilköğretim öğrencilerinin tüketici davranışlarını belirlemek için yaptığı 

araştırmada farklı sosyo–ekonomik düzeydeki öğrencilerin % 45.0’ı alışverişe anneleri 

ile, % 19.8’inin tek başına, % 18.9’unun akraba kardeş ve arkadaşları ile, % 16.3’ünün 

ise babaları ile gittiklerini belirlemiştir. 

 

 Purutçuoğlu (2003) lise öğrencilerinin tüketici eğitimi ihtiyacının belirlenmesi ile ilgili 

araştırmasında; araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yarıdan fazlasının (% 66.3) 

alışverişe aile üyelerinden biriyle gittiklerini belirlemiştir. Arkadaşları ile gidenler             

% 19.7, tek başına gidenler % 14.0 oranındadır. Kız öğrencilerin % 78.0’inin, erkek 

öğrencilerin % 54.7’sinin alışverişe aile üyeleri ile gittiklerini belirlemiştir.  

 

 Babaoğul vd.(2004) 16-25 yaş grubundaki gençlerin giyim eşyası satın almada ailesinin 

ve yakın çevresinin etkisini incelemek için yaptıkları araştırmada; alış verişe çıkan 

gençlerin  % 43.1’inin arkadaşlarıyla, % 23.2’sinin anne veya babasıyla, % 19.9’unun 

tek başına, % 10.5’inin kardeşiyle ve % 3.3’ünün diğer kişilerle alışverişe çıktıkları 

belirlenmiştir. Aynı araştırmada konuyu cinsiyete göre incelendiğinde ise; kızların              

% 46.0’sının ve erkeklerin % 40.1’inin arkadaşlarıyla, kızların % 28.7’sinin, erkeklerin 

% 17.5’nin ebeveynlerden birisiyle, kızların % 12.2’sinin, erkeklerin % 8.8’inin 

kardeşiyle birlikte alış verişe çıktıkları belirlenmiştir. 

 

4.2.4 Öğrencilerin alış veriş için seçtikleri yer  

  

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin alış veriş yaptıkları yere göre dağılımı Çizelge 

4.11’de görüldüğü gibidir. 
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Çizelge 4. 11 Öğrencilerin alışveriş için seçtikleri yer    
 

Kız Erkek TOPLAM Alış veriş için seçtikleri yer 
Sayı=69 % Sayı=153 % Sayı=222 % 

Evet 42.5 61.6 82.5 53.9 125 56.35 (1) Hipermarket ve 
semtiçi marketler Hayır 26.5 38.4 70.5 46.1 97 43.65 

Evet 38 55.1 53 34.6 91 41.0 (2) Pazar Hayır 31 44.9 100 65.4 131 59.0 
Evet 14 20.3 34 22.2 48 21.6 (3) Bakkal Hayır 55 79.7 119 77.8 174 78.4 
Evet 3 4.3 3 2.0 6 2.7 (4) Diğer Hayır 66 95.7 150 98.0 216 97.3 

(1) x2: 1.193          sd: 1          p>0.05               (2) x2: 8.207          sd: 1          p<0.05              
(3) x2: 0.105          sd: 1          p>0.05 
 
Çizelge de görüldüğü gibi; öğrencilerin % 56.35’i hipermarket ve semtiçi marketlerden, 

% 41.0’i pazardan, % 21.6’sı bakkaldan alışveriş yapmaktadırlar. Alışverişi hipermarket 

ve semtiçi marketlerden yapanların oranı yarıdan fazladır. Öğrencilerin alışveriş 

yapmada ilk üç tercihleri; hipermarket, semtiçi market ve pazar almaktadır. Cinsiyet 

değişkenine göre; kız öğrencilerin % 61.6’sının, erkek öğrencilerin % 53.9’unun 

hipermarket ve semtiçi marketlerden alışveriş yaptıkları, öğrencilerin hipermarket ve 

semtiçi marketlerden alış veriş yapma durumlarının cinsiyete bağlı olarak değişmediği 

bulunmuştur (p>0.05).  

 

Kız öğrencilerin % 55.1’i pazardan alışveriş yapmayı seçerken, erkek öğrencilerden alış 

veriş için pazarı seçenlerin oranı % 34.6’dır. İstatistik analiz sonuçları yalnızca 

pazardan alış veriş yapma ile cinsiyet arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermiştir 

(p<0.05). Bu durum, kız öğrencilerin pazardan alışveriş yapmayı eğlenceli 

bulmalarından ve alışveriş yapmaktan hoşlanmalarından kaynaklanabilir. 

  

4.2.5 Öğrencilerin alış veriş öncesi  ihtiyaçları belirleme durumu 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin alışverişe çıkarken ihtiyaçları cinsiyet 

değişkenine göre belirleme durumları Çizelge 4.12’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.12 Öğrencilerin alış veriş öncesi  ihtiyaçları belirleme durumu 
 

Kız Erkek TOPLAM Öğrencilerin alış veriş öncesi  
ihtiyaçları belirleme durumu Sayı % Sayı % Sayı % 
Alış veriş listesi hazırlama 24 34.8 49 32.0 73 32.9 
Akılda tutma 30 43.5 76 49.7 106 47.7 
Alışveriş sırasında belirleme 15 21.7 28 18.3 43 19.4 
TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

 
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yarıya yakını % 47.7’si ihtiyaçlarını 

akıllarında tutmaktadırlar. Öğrencilerin % 32.9’u alışveriş öncesi plan yaparak liste 

hazırladıklarını, % 19.4’ü ise alışveriş sırasında belirlediklerini belirtmişlerdir. Cinsiyet 

değişkeni göz önüne alındığında; kız öğrencilerin % 43.5, erkek öğrencilerin % 49.7’si 

akılda tutmakta, kız öğrencilerin % 34.8’i, erkek öğrencilerin % 32.0’si alışveriş öncesi 

liste hazırlamakta, kız öğrencilerin % 21.7’si, erkeklerin % 18.3’ü ise alışveriş sırasında 

belirlemektedirler. 

 

Üniversitede okuyan öğrencilerin çoğunun, alışverişe çıkmadan önce ihtiyaçları 

belirleme gibi alışkanlıklarının olmadığını göstermektedir.    

 

Purutçuoğlu (2003) lise öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada; öğrencilerin yarıya 

yakınının (% 46.3) alışveriş öncesinde bir plan yaptıklarını bulmuştur. Cinsiyet 

değişkeni göz önüne alındığında; kız öğrencilerin % 46.0’sı, erkek öğrencilerin ise             

% 46.7’si alışveriş öncesi plan yapmaktadırlar. 

 

4.2.6 Öğrencilerin alış verişte kullandıkları ödeme biçimi 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilere kullandıkları ödeme biçimleri sorulmuş ve 

alınan cevaplar cinsiyet değişkenine göre Çizelge 4.13’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.13 Öğrencilerin alışverişte kullandıkları ödeme biçimi 
 

Kız Erkek TOPLAM Öğrencilerin kullandıkları 
ödeme biçimi Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet 58 84.1 123 80.4 181 81.5 (1) Peşin Hayır 11 15.9 30 19.6 41 18.5 
             TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 12 17.4 29 19.0 41 18.5 (2) Kredi kartı Hayır 57 82.6 124 81.0 181 81.5 
             TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 5 7.2 14 9.2 19 8.6 (3) Taksitle Hayır 64 92.8 139 90.8 203 91.4 
             TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 1 1.4 1 0.7 2 0.9 (4) Diğer Hayır 68 98.6 152 99.3 220 99.1 
             TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

 (1) x2: 0.424        sd: 1          p>0.05         (3) x2: 0.220         sd: 1          p>0.05                 
 (2) x2: 0.077        sd: 1          p>0.05         
 
Çizelge 4.13’te görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan öğrencilerin % 81.1’i peşin 

ödeme yaparken, kredi kartıyla ödeme yapanların oranı % 18.5, taksitle ödeme 

yapanların oranı ise % 8.6’dır. Cinsiyet değişkeni dikkate alındığında ise; kız 

öğrencilerin % 84.1’i peşin, % 17.4’ü kredi kartıyla, % 7.2’si ise taksitle ödeme 

yaparken, erkek öğrencilerin % 80.4’ü peşin, % 19’u kredi kartı, % 9.2’si ise taksitle 

ödeme yapmaktadırlar. 

 

Analiz sonuçlarına göre, alışverişte kullanılan ödeme biçimi ile cinsiyet değişkeni 

arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Öğrencilerde alışverişte 

kredi kartı kullanmanın çok yaygın olmadığı görülmektedir. 

 

Bayraktar ve Mert’in (1992) yaptıkları bir çalışmada öğrencilerin % 70.54’ünün peşin, 

% 25.0’inin hem peşin hem de taksitli alışveriş yaptıkları, % 4.46’sının ise kredi kartı 

kullandıkları saptanmıştır. Kız öğrencilerin % 74.42’si, erkek öğrencilerin                   

% 68.11’i giyim alışverişinde peşin ödeme şeklini kullanmaktadırlar. 

 

Soreh (1995) yaptığı bir çalışmada öğrencilerin  yarıdan fazlasının % 55.1’inin aileleri 

ile birlikte yaptıkları alışverişlerde bazen peşin, bazen taksitle ödeme yaptıkları,                 

% 44.9’uda peşin ödeme şeklini kullandıkları belirlemiştir. Kız öğrencilerin % 57.4’ü 

bazen peşin bazen de taksitle, % 42.6’sıda peşin ödeme yapmakta, erkek öğrencilerin 
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ise; % 52.7’si bazen peşin bazen taksitle, % 47.3’ününde peşin ödeme şeklini 

kullanmaktadırlar. 

 

Purutçuoğlu (2003) yaptığı araştırmada öğrencilerin % 74.7’sinin peşin ödeme 

yaptığını,  taksitle ödeme yapanların oranın % 13.3, kredi kartıyla ödeme yapanların 

oranın ise % 12.0 olduğunu bulmuştur. Cinsiyet değişkenine göre; erkek öğrencilerin   

% 75.3’ü peşin, % 14.0’ü taksitle,  % 10.7’si kredi kartıyla ödeme yaparken, kızların    

% 74.0’ü peşin, % 12.7’si taksitle, % 13.3’ü kredi kartıyla ödeme şeklini 

kullanmaktadırlar. Öğrencilerin cinsiyeti ile alışverişte kullandıkları ödeme biçimleri 

arasında anlamlı bir ilişki olmadığını bulunmuştur. 

 

4.2.7 Öğrencilerin satın alma kararlarını etkileyen faktörler 

 

Tüketicilerin sosyal ve kültürel koşulları, bireysel faktörler, psikolojik durum, pazardaki 

mal ve hizmetlerin fiyat, kalite gibi özellikleri ürünü satın almaya ilişkin karar verme 

sürecini etkilemektedir. Ürünlere ilişkin promosyon kampanyaları, satış elemanları, 

ürün etiketleri ve paketleri gibi pazar tarafından kontrol edilebilen bilgi kaynakları da 

bilgi araştırma sürecini etkilemektedir. Bilgi araştırma süreci tüketicinin satın alacağı 

ürüne ya da markaya karar verebilmesi açısından önemlidir (Mowen 1990). 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin satın alma kararlarını etkileyen faktörler 

cinsiyet değişkenine göre Çizelge 4.14’te gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.14 Öğrencilerin satın alma kararlarını etkileyen faktörler 
 

Kız Erkek TOPLAM Öğrencilerin satın alma 
kararlarını etkileyen faktörler Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet 2 2.9 19 12.4 21 9.5 (1) Markası Hayır 67 97.1 134 87.6 201 90.5 
                      TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 20 29.0 43 28.1 63 28.4 (2) Fiyatı Hayır 49 71.0 110 71.9 159 71.6 
                      TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 59 85.5 115 75.2 174 78.4 (3) Kalitesi Hayır 10 14.5 38 24.8 48 21.6 
                      TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 1 1.4 3 2.0 4 1.8 (4) Promosyonlu  olup 
olmaması Hayır 68 98.6 150 98.0 218 98.2 
                      TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 2 2.9 11 7.2 13 5.9 (5) Modaya uygun 
olması Hayır 67 97.1 142 92.8 209 94.1 
                      TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
(1) x2: 5.032          sd: 1          p<0.05           (3) x2: 3.002          sd: 1          p>0.05         
(2) x2: 0.018          sd: 1          p>0.05           (4) x2: 0.07            sd: 1          p>0.05       
              
Çizelge 4.14’den de anlaşılacağı gibi öğrencilerin yarıdan fazlası (% 78.4) satın alma 

kararını verirken ürünün kalitesine önem vermektedirler. Bunu sırasıyla % 28.4 oranı ile 

ürünün fiyatı, % 9.5 oranı ile de ürünün markası, % 5.9 ile moda oluşu izlemektedir. 

Cinsiyet değişkeni göz önüne alındığında; kız öğrencilerin % 85.5’i, erkek öğrencilerin 

% 75.2’si kaliteye önem vermektedir. Kız öğrencilerin % 29.0’unun, erkek öğrencilerin          

% 28.1’inin ürünün fiyatına önem verdikleri bulunmuştur. Kız öğrencilerin % 2.9’u 

markaya önem verirken, erkek öğrencilerde  ise bu oran %12.4 ile kız öğrencilere göre 

oldukça yüksektir. 

 

İstatistik analizi sonucu ürünün markası ile cinsiyet değişkeni arasında önemli bir 

ilişkinin olduğunu göstermiştir (p<0.05). Bu durum, bir ürünü almaya karar verirken, 

markanın erkek öğrenciler üzerinde daha etkili olduğunu göstermektedir. 

 

Sert (2002) yaptığı araştırmada, öğrencilerin % 77.3’ünün herhangi bir ürünü satın 

alırken en çok ürünün fiyatından etkilendiğini saptamıştır. Bunu sırasıyla kalitesi               

% 68.5, ihtiyaca uygunluğu % 54.3, güzelliği % 48.5, markası  % 46.1, moda oluşu          

% 28.6 ve ambalajı % 11.6 oranları ile izlemektedir. 
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Purutçuoğlu (2003) yaptığı araştırmada lise öğrencilerinin yarıya yakınının (% 46.3) 

satın alma kararını verirken ürünün kalitesine önem vermektedirler. Bunu sırasıyla        

% 40.4 oranı ile ürünün fiyatı, % 13.3 oranı ile ürünün markası izlemektedir. 

Öğrencilerin satın alma kararlarını etkileyen faktörler ile cinsiyet değişkeni arasındaki 

ilişki önemsiz bulunmuştur. 

 

Gönen ve Özmete (2004) üniversite öğrencilerinin satın almaya ilişkin karar verme 

biçimleri ile ilgili araştırmalarında; markanın erkek öğrencilerin satın alma kararları 

üzerinde daha etkili olduğunu bulmuşlardır (p<0.05). Öğrencilerin satın almaya karar 

verirken marka ve kalite bilincinin yükseldiği, buna karşın fiyat bilincinin azaldığı 

belirlenmiştir. Marka bilinci ile bilgi kullanımına ilişkin tutumlar arasında istatistiksel 

açıdan olumlu ve anlamlı bir ilişki vardır (p<0.05).  

 

4.2.8 Öğrencilerin bilgi kullanımına ilişkin tutumları   

     

Bir konuda bilgi sahibi olmak, o konuyla ilgili olumlu yada olumsuz hemen her şeyden 

haberdar olmak demektir. Tüketicinin de bir ürün hakkında bilgi sahibi olması, o ürün 

ile ilgili bir uzman düzeyinde olmasa bile olumlu ve olumsuzluklardan haberdar 

olmasını sağlar. Oysa günümüzde tüketici satın aldığı ürün ile ilgili  gerçek bilgiye onu 

kullanmaya başladıktan bir müddet sonra sahip olmakta ve satın aldığı ürünün gerçek 

özelliklerini, yeteneklerini ancak o zaman öğrenme fırsatı  elde etmektedir (Çetinkaya 

1992, Karabacak 1993). 

  

Tüketiciler eşlerinden, çocuklarından, aile büyüklerinden alım tercihleri konusunda bilgi 

sahibi olmaktadırlar. Arkadaşlar, akrabalar, uzmanlar ve kullanıcılar da değişik 

ölçülerde ürünlerin tanıtımında etkili olmaktadır (Karabacak 1993). 
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Çizelge 4.15 Öğrencilerin bir ürünü satın alırken bilgi kaynaklarından yararlanma 
durumları 

 

Kız 
(N=69) 

Erkek 
(N=153) 

TOPLAM 
(N=222) 

Öğrencilerin bir ürün satın alırken 
kaynaklardan yararlanma 
durumları Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet 29 42.0 83 54.2 112 50.5 (1) Piyasa araştırması 
yaparım Hayır 40 58.0 70 45.8 110 49.5 

TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
Evet 38 55.1 62 40.5 100 45.0 (2) Arkadaşlarımın 

deneyimlerinden 
yararlanırım Hayır 31 44.9 91 59.5 122 55.0 

TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
Evet 4 5.8 9 5.9 13 5.9 (3) Satış personelinin 

tavsiyelerinden 
yararlanırım Hayır 65 94.2 144 94.1 209 94.1 

TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
Evet 7 10.1 17 11.1 24 10.8 (4) Reklamlardan 

yararlanırım Hayır 62 89.9 136 88.9 198 89.2 
TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

(1) x2: 2.84         sd: 1          p>0.05          (2) x2: 4.067          sd: 1         p< 0.05                
(4) x2: 0.046       sd: 1          p>0.05    
   
 

Çizelge 4.15’te görüldüğü gibi öğrencilerin % 50.5’i bilgi edinmek amacıyla bir ürünü 

satın almadan önce piyasa araştırması yapmaktadırlar. Bunu sırasıyla arkadaşlarının 

deneyimlerinden yararlananlar (% 45.0), reklamlardan yararlananlar (% 10.8), satıcı 

personelin tavsiyelerinden yararlananlar (% 5.9) izlemektedir. Kız öğrenciler en yüksek 

oranda (% 55.1) bilgi kaynağı olarak arkadaşlarının deneyimlerinden yararlanırken 

erkek öğrencilerin en yüksek oranda piyasa araştırması (% 54.2) yaptıkları 

görülmektedir. İstatistik analiz sonucu bir ürünü satın alırken, arkadaşlarının 

deneyimlerinden yararlanma  ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olduğunu 

göstermiştir (p≤0.05).  

 

Araştırma sonuçları kız öğrencilerin ürün satın alırken arkadaş deneyimlerinden daha 

fazla yararlandıklarını göstermiştir. Kız öğrencilerin alışverişe daha çok arkadaşları ile 

çıkmaları ve onların fikirlerine, deneyimlerine daha fazla önem vermeleri nedeniyle 

olabilir. 
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Çizelgeden anlaşılacağı gibi satın alma sırasında kaynaklardan yararlanma açısından kız 

ve erkek öğrenciler arasında bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Her iki 

cinsiyetteki öğrenciler satın alma sırasında daha çok piyasa araştırması yapmakta 

(kızların % 42.0’si–erkeklerin % 54.2’si), bunu arkadaş tavsiyeleri (% 55.1-% 40.5), 

reklamlar (% 10.1-% 11.1) ve satıcı tavsiyeleri (% 5.8-% 5.9) izlemektedir.    

 

Bu sonuca göre, erkeklerin piyasa araştırması yapma ve arkadaşlarının deneyimlerinden 

yararlanmayı, kızların ise arkadaşlarının deneyimlerinden yararlanma, piyasa 

araştırması yapma ve reklamları fazla dikkate aldıkları söylenebilir.  

 

Moschis ve Churchill (1978) yaptıkları araştırmada, genç tüketicilerin arkadaşları ile 

iletişim kurarak ürün ve hizmetler ile satın almadan önce bilgi edindiklerini 

bulmuşlardır. 

 

 4.2.9 Öğrencilerin ürün satın alırken etkilendikleri faktörler 

 

Aile, arkadaşlar ve iş arkadaşları gibi informal olan birincil referans gruplar ile mesleki 

ve dini gruplar gibi daha formal olan ikincil referans gruplar tüketici davranışlarının 

belirlenmesinde doğrudan etkili olmaktadır. Bunların arasında aile, sosyal bir kurum 

olarak tüketici için en önemli referans gruptur (Engel 1986). Arkadaşlar ya da arkadaş 

grupları karar verme kalıplarının gelişmesini etkileyerek; ürün ihtiyacının ortaya 

çıkması, bilgi kaynaklarına ilişkin kalıpların gelişmesi, mamul fiyatları ve marka 

farkındalığının artması, reklamlar gibi ticari uyarıların algılanması ile  satın alma 

sonrasında ürün ve mağaza eğilimlerinin şekillenmesi açısından önemli rol oynarlar 

(Özgen 1995, Gönen vd. 2000, Babaoğul vd. 1999, Ersoy 2005). 

 

Televizyon, radyo, gazete, dergi, bilgisayar gibi kitle iletişim araçları bireyin tüketici 

olarak sosyalleşmesinde önemli rol oynayan faktörlerdir. Özellikle televizyon 

reklamları ve eğlence programları; gençlerin markalar, mağazalar, ürünler hakkında 

bilgi sahibi olmalarını sağlamakta ve tüketim davranışlarını etkilemektedir (Dursun 

1993, Özgen 1995, Ersoy 2005).  
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Çizelge 4.16 Cinsiyete göre öğrencileri ürün satın alırken etkileyen faktörler  
 

Kız 
(N=69) 

Erkek 
(N=153) 

TOPLAM 
(N=222) Öğrencileri ürün satın alırken 

etkileyen faktörler Sayı % Sayı % Sayı % 
Evet 38 55.1 92 60.1 130 58.6 (1) Televizyon reklamları 
Hayır 31 44.9 61 39.9 92 41.4 

                           TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
Evet 27 39.1 76 49.7 103 46.4 (2) Gazete ve dergi 

reklamları Hayır 42 60.9 77 50.3 119 53.6 
                           TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 41 59.4 77 50.3 118 53.2 (3) Aile üyeleri Hayır 28 40.6 76 49.7 104 46.8 
                           TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 18 26.1 45 29.4 63 28.4 (4) Satış personeli Hayır 51 73.9 108 70.6 159 71.6 
                            TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 57 82.6 128 83.7 185 83.3 (5) Arkadaşlar Hayır 12 17.4 25 16.3 37 16.7 
                            TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 55 79.7 129 84.3 184 82.9 (6) Malın fiyatı Hayır 14 20.3 24 15.7 38 17.1 
                            TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 34 49.3 84 54.9 118 53.2 (7) Malın görünüşü 
(Ambalajı) Hayır 35 50.7 69 45.1 104 46.8 
                            TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 42 60.9 94 61.4 136 61.3 (8) Malın markası Hayır 27 39.1 59 38.6 86 38.7 
                            TOPLAM   69  100    153    100   222  100 
(1) x2: 0.501          sd: 1          p>0.05          (3) x2: 1.579          sd: 1          p>0.05       
(2) x2: 2.125          sd: 1          p>0.05          (4) x2: 0.259          sd: 1          p>0.05           
(5) x2: 0.038          sd: 1          p>0.05          (7) x2: 0.605          sd: 1          p>0.05 
(6) x2: 0.710          sd: 1          p>0.05          (8) x2: 0.006          sd: 1          p>0.05   
 
 

Çizelge 4.16’dan da anlaşılacağı gibi öğrencilerin % 83.3’ü arkadaşlarının 

görüşlerinden, % 82.9’u malın fiyatından, % 61.3’ü malın markasından, % 58.6’sı 

televizyon reklamlarından, % 53.2’si aile üyelerinden, % 53.2’si malın görünüşünden 

(ambalajından), % 46.4’ü gazete ve dergi reklamlarından, % 28.4’ü satış personelinden 

etkilenmektedirler.  

 

Cinsiyet değişkeni göz önüne alındığında; kız öğrencilerin % 55.1’i, erkek öğrencilerin 

% 60.1’i televizyon reklamlarından; kız öğrencilerin  % 39.1’i, erkek öğrencilerin        
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% 49.7’si gazete ve dergi reklamlarından; kız öğrencilerin % 59.4’ü, erkek öğrencilerin 

% 50.3’ü aile üyelerinden; kız öğrencilerin % 26.1’i, erkek öğrencilerin % 29.4’ü satış 

personelinden; kız öğrencilerin % 82.6’sı, erkek öğrencilerin % 83.7’si arkadaşlarının 

deneyimlerinden; kız öğrencilerin % 79.7’si, erkek öğrencilerin % 84.3’ü malın 

fiyatından; kız öğrencilerin % 49.3’ü, erkek öğrencilerin % 54.9’u malın görünüşünden; 

kız öğrencilerin % 60.9’u, erkek öğrencilerin % 61.4’ü malın markasından 

etkilenmektedirler. 

        

Öğrencileri  bir ürünü satın alırken etkileyen faktörler ile cinsiyet arasındaki ilişkinin  

önemsiz olduğu bulunmuştur (p>0.05).  

 

Bulgular, ürün satın alırken üniversite öğrencileri üzerinde arkadaşlarının etkisinin 

önemini göstermektedir.  

        

4.3 Öğrencilerin  Kitle İletişim Araçları İle Etkileşimleri  

     

Günümüzde çok sayıda insana aynı anda ulaşabilme fırsatı veren araçlara kitle iletişim 

araçları adı verilmektedir. Kitap, gazete, dergi, radyo, sinema ve televizyon vb. kitle 

iletişim araçları arasında en yaygın olarak kullanılanlardır (Oktay 1999). 

 

Kitle iletişim araçları tüketicinin sosyalleşmesinde önemli bir rol oynar. Kitle iletişim 

araçlarının birey üzerindeki etkisi, temelde programlardan ve reklamlardan 

kaynaklanmakta, özellikle reklamların tüketicinin öğrenmesi üzerinde çok büyük bir 

etkisi olduğuna inanılmaktadır. Gencin televizyon reklamlarına daha fazla dikkat 

göstermesi, ürünlerin kullanımına ilişkin reklamları öğrenmesine neden olan ürünleri ve 

hizmetleri algılaması ve onlara ilgi duyması için arkadaşlarla iletişim gibi sosyal bazı 

süreçler de gereklidir. Gazete okuma da bazı tüketici becerilerinin kazanılması 

açısından önemli bir belirleyici olabilir. Kitle iletişim araçlarındaki reklamlara maruz 

kalma ve reklamları kullanma yetişkin bireylerin de tüketici olarak 

sosyalleştirilmelerine katkıda bulunur. Kitle iletişim araçları markalar, ürünler ve  

mağazalarla ilgili bilgiler, etkileyici ve davranış eğilimlerini değiştirir (Özgen 1995). 
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4.3.1 Öğrencilerin televizyon seyretme sıklığı 

 

Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra tüm dünyada hızla gelişen ve yaygınlaşan 

televizyon, son yıllarda üzerinde en çok tartışılan kitle iletişim araçlarından biridir 

(Oktay 1999). 

 

RTÜK’ün 2006/Ocak ayında kamuoyuna açıkladığı “Televizyon İzleme Eğilimi 

Araştırması”na göre; ülkemiz insanı günde 5.09 saatini TV karşısında geçirmekte, bu 

oran hafta sonlarında 5.15 saate çıkmaktadır. Yine izleyicinin % 18.7’si, günde 10 

saatten fazla izlemektedir. Bilgilenme, öğrenme ve eğlenme amacının dışına taşan TV 

izleme süresi insan yaşamının 9 yılını işgal etmektedir. Türkiye, TV izleme süresinin 

uzunluğu bakımından ABD’nin ardından 2. sırada geldiği belirtilmiştir (Anonim 2006, 

www.turnofftv.tuketiciler.org. 2006). 

 

En önemli kitle iletişim araçlarından olan televizyon, hem görsel hem işitsel olması, 

dolayısıyla ailenin tüm bireylerince seyredilmesi, etkinliği, çarpıcılığı ve zaman 

açısından belirli amaçlar doğrultusunda ekonomikliği nedeniyle reklamcılar tarafından 

en ideal reklam aracı olarak değerlendirilir.Televizyon programlarının ve reklamların 

her gün televizyon karşısında uzun zaman geçiren çocuklar, gençler ve yetişkinlerin 

üzerindeki psikolojik ve toplumsal etkileri, reklam içinde verilen mesajdan çok daha 

fazla etkileyicidir (Topaloğlu 1998). 

 

Öğrencilerin televizyon seyretme sıklıklarının cinsiyet değişkenine göre dağılımı 

Çizelge 4.17’de görülmektedir.  

 
Çizelge 4.17 Öğrencilerin televizyon seyretme sıklığı   

Kız Erkek TOPLAM Televizyon seyretme sıklığı Sayı % Sayı % Sayı % 
Her gün 24 34.8 59 38.6 83 37.4 
Sadece hafta sonu 11 15.9 12 7.9 23 10.4 
Hafta arası 2 2.9 6 3.9 8 3.6 
Sadece belirli programları 31 44.9 68 44.4 99 44.5 
Hiç 1 1.5 8 5.2 9 4.1 
TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
x2: 5,009          sd: 4          p>0.05 

http://www.turnofftv.tuketiciler.org/
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Çizelge 4.17’de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan öğrencilerin % 44.6’sı 

sadece belirli programları seyrettiklerini, % 37.4’ü her gün televizyon izlediklerini,              

% 10.4’ü ise sadece hafta sonu televizyon izlediklerini belirtmişlerdir. Cinsiyet 

değişkeni dikkate alındığında; sadece belirli programları izleyen kız öğrenciler                   

(% 44.9) ve erkek öğrencilerin % (44.4) oranlarının birbirine yakın olduğu 

görülmektedir. Ancak sadece hafta sonları televizyon seyretme alışkanlığı göz önüne 

alındığında erkek öğrencilerin % 7.8 oranı ile kız öğrencilerin % 15.9 gerisinde 

kaldıkları bulunmuştur. Her gün televizyon izleyenlerin oranı, kız öğrencilerde % 34.8, 

erkek öğrencilerde ise % 38.6’dır. 

 

İstatistik analizler cinsiyet ile; televizyon izleme arasında anlamlı bir ilişkinin 

olmadığını (p>0.05) göstermiştir. 

 

Moschis ve Churcill (1979) yaptıkları bir çalışmada adelösan dönemi süresince 

televizyon izlemenin, kitap ve dergi kullanımının azaldığını buna karşın radyo ve kaset 

dinleme, gazete okuma gibi faaliyetlerin arttığını saptamışlardır. 

 

Dikmen ve Halfstrom (1986) ev kadınları üzerinde yaptıkları bir çalışmada kadınların   

% 55.0’inin sık sık televizyon reklamlarını seyrettiklerini saptamışlardır. 

 

Dursun (1993) gençlerin tüketicilik rolü kazanmaları ile ilgili araştırmasında televizyon 

izleme sıklığı ile gençlerin reklamlara yönelik olumlu tutum geliştirmeleri, materyalistik 

değer kazanmaları, tüketime yol açan sosyal motivasyonları kazanmaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir korelasyon olduğunu saptamıştır. Annelerin 

çalışma hayatına girmesiyle ergenlerin daha özgür hale gelmesi ve televizyon izleme 

sürelerinin artması da televizyonun tüketici sosyalizasyonunu etkileme oranını 

arttırmıştır. 

 

Gönen ve Özgen (1996) tarafından yapılan bir başka çalışmada da tüketicilerin              

% 88’inin her gün televizyon izledikleri, hafta sonu televizyon izleyen kadınların 

erkeklerin dört katından fazla olduğu bulunmuştur (% 8.7, % 2.0). Tüketicilerin            

% 85.7’sinin televizyon programlarının kesilerek reklam verilmesinden rahatsızlık 
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duydukları, % 79.3’ünün bu durumda kanal değiştirdikleri tespit edilmiştir. Araştırma 

kapsamına alınan kadın ve erkek tüm tüketicilerin televizyon izlediklerini 

saptamışlardır. 

 

Purutçuoğlu (2003) lise üzerinde yaptığı araştırma da; öğrencilerin yarıdan fazlasının              

% 57.0 her gün televizyon izlediğini, % 35.3’ünün çok seyrek, % 7.7’sinin de haftada 

birkaç kez televizyon izlediklerini belirtmiştir. Cinsiyet değişkeni dikkate alındığında; 

kız öğrenciler ve erkek öğrencilerden her gün televizyon izleyenlerin oranı birbirine 

yakındır (%56.3, %56.7). Cinsiyete ve televizyon izleme arasında  anlamlı bir ilişki 

olmadığı  saptanmıştır. 

 

Korkmaz (2001) Üniversite öğrencilerini reklamı hatırlama dereceleri ve reklama karşı 

tutumları arasındaki ilişki üzerine yaptığı çalışmada, öğrencilerin bir günde                   

% 32.6’sının 1-2 saat televizyon izlediklerini, % 55.9’unun 2-3 saat, % 8.6’sının günde 

ortalama 4 saatten fazla ve % 2.9’unun hiç televizyon izlemediklerini bulmuştur. 

 

Nazik ve Şanlıer (2001)  Ailelerin  tüketim davranışlarına reklamların etkisinin tespiti 

üzerine 1042 aile üzerinde yaptıkları çalışmada ailelerin; ortalama 5 saat televizyon 

izlediklerini tespit etmişlerdir. Ailelerde % 35.4 ile 3-4 saat televizyon izleyenler ilk 

sırada yer alırken, bunu % 27.1 ile 5-6 saat izleyenler takip etmektedir. 

 

Sert (2002) İlköğretim öğrencilerinin tüketici davranışlarına ilişkin çalışmasında, 

öğrencilerin % 88.3’ünün televizyon reklamlarını izlediklerini, % 11.7’sinin ise 

reklamları izlemediklerini belirlemiştir. Her üç sosyo-ekonomik düzeyde de reklamları 

izleyenlerin oranı büyük çoğunluğu oluşturduğunu saptamıştır.  

 

Özdemir (2003) Üniversite öğrencilerinin giyim harcamalarında reklamların etkilerini 

incelemek için 542 öğrenci üzerinde yaptığı araştırma da; öğrencilerin % 90,3’ünün 

televizyon izlediği görülürken, % 9.6’sının ise izlemediği ortaya çıkmıştır. Öğrencilerde 

% 46.3 oranı ile günde 2-3 saat televizyon izleyenler ilk sırada yer alırken, bunu % 28.3 

ile 1 saat televizyon izleyen öğrenciler takip etmektedir. Günde 4-5 saat televizyon 
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izleyen öğrencilerin oranı % 12.7 iken, günde 5 saatten fazla televizyon izleyen 

öğrencilerin oranının % 4.4’te kaldığı görülmektedir. 

 

4.3.2 Öğrencilerin televizyonda en çok seyrettikleri programlar 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin en çok seyrettikleri programlar ve cinsiyet 

değişkenine göre Çizelge 4.18’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.18 Öğrencilerin en çok seyrettikleri programlar 
 

Kız Erkek TOPLAM En çok seyredilen program türü Sayı % Sayı % Sayı % 
Evet 22 31.9 65 42.5 87 39.2 

(1) Haberler Hayır 47 68.1 88 57.5 135 60.8 
                         TOPLAM 69 100.0 153 100.0 222 100 

Evet 9 13.0 14 9.2 23 10.4 
(2) Yarışmalar Hayır 60 87.0 139 90.8 199 89.6 
                         TOPLAM 69 100.0 153 100.0 222 100 

Evet 10 14.5 12 7.8 22 9.9 (3) Eğlence programları Hayır 59 85.5 141 92.2 200 90.1 
                         TOPLAM 69 100.0 153 100.0 222 100 

Evet 4 5.8 50 32.7 54 24.3 (4) Spor programları Hayır 65 94.2 103 67.3 168 75.7 
                         TOPLAM 69 100.0 153 100.0 222 100 

Evet 29 42.0 47 30.7 76 34.2 (5) Yerli ve yabancı 
filmler Hayır 40 58.0 106 69.3 146 65.8 
                        TOPLAM 69 100.0 153 100.0 222 100 

Evet 3 4.3 10 6.5 13 5.9 (6) Reklamlar Hayır 66 95.7 143 93.5 209 94.1 
                         TOPLAM 69 100.0 153 100.0 222 100 

Evet 16 23.2 45 29.4 61 27.5 (7) Belgeseller 
Hayır 53 76.8 108 70.6 161 72.5 

                         TOPLAM 69 100.0 153 100.0 222 100 
Evet 4 5.8 13 8.5 17 7.7 (8) Eğitici programlar Hayır 65 94.2 140 91.5 205 92.3 

                         TOPLAM 69 100.0 153 100.0 222 100 
Evet 22 31.9 28 18.3 50 22.5 (9) Tüm programlar 

 Hayır 47 68.1 125 81.7 172 77.5 
                         TOPLAM 69 100.0 153 100.0 222 100 

(1) x2: 2.242          sd: 1          p>0.05          (3) x2: 2.355          sd: 1         p>0.05 
(2) x2: 0.776          sd: 1          p>0.05          (4) x2: 18.670        sd: 1         p<0.05 
(7) x2: 0.924          sd: 1          p>0.05          (5) x2: 2.702          sd: 1         p>0.05 
(9) x2: 5.028          sd: 1          p<0.05          (8) x2: 0.490          sd: 1         p>0.05 
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Öğrencilerin seyrettikleri programların başında % 39.2 ile haberler gelirken, bunu        

% 34.2 ile yerli-yabancı filmler, % 27.5 ile belgeseller, % 24.3 ile spor programları,      

% 22.5 ile tüm programlar, % 10.4 ile yarışmalar, % 9.9 ile eğlence programları, % 5.9 

ile reklamlar ve % 7.7 ile eğitici programlar izlemektedir. Cinsiyete göre ise; kız 

öğrencilerin seyrettikleri programların başında, % 42.0 oranı ile yerli-yabancı filmler 

gelmekte, bunu % 31.9 ile haberler, % 31.9 ile tüm programlar, % 23.2 ile belgeseller, 

% 14.5 ile eğlence programları, % 13.0 ile yarışmalar, %5.8 ile spor programları, % 5.8 

ile eğitici programlar ve % 4.3 ile reklamlar izlemektedir. Erkek öğrencilerin %  42.5 

oranı ile haberleri, % 32.7 ile spor programlarını, % 30.7 ile yerli-yabancı filmleri,              

% 29.4 ile belgeselleri, % 18.3 ile tüm programlar, % 9.2 ile yarışmaları, % 7.8 ile 

eğlence programlarını, % 8.5 ile eğitici programları ve % 6.5 ile reklamları izledikleri 

saptanmıştır. 

 

Çizelge 4.18’den de anlaşılacağı gibi istatistik analiz sonuçları spor programları ile 

cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir (p<0.05). Spor 

programlarını izleme oranı,  erkek öğrencilerde % 32.7 iken, kız öğrencilerde % 5.8’e 

düşmektedir. Eğitici programları izleme oranı; kız öğrenciler de % 31.9 iken, erkeklerde 

% 18.3’e düşmektedir. 

 

Öğrencilerin televizyondaki programların tümünü izlediklerini belirtenler ilede cinsiyet 

arasında anlamlı bir ilişki vardır (p<0.05). 

 

Nazik ve Şanlıer (2001) yaptıkları bir çalışmada; tüketicilerin seyrettikleri programların 

başında % 74.4 ile haberler geldiğini, bunu  % 67.7 ile yerli-yabancı filmlerin, % 41.7 

ile eğlence programlarının, % 33.4 ile de yarışmalar izlediğini bulmuştur.                   

  

4.3.3 Öğrencilerin gazete okuma sıklıkları 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin gazete okuma sıklıkları cinsiyet değişkenine 

göre Çizelge 4.19’da gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.19 Öğrencilerin gazete okuma sıklığı 
 

             Kız          Erkek      TOPLAM Gazete okuma sıklığı Sayı % Sayı % Sayı % 
Her gün 27 39.1 92 60.1 119 53.6 
Haftada 2-3gün 31 44.9 53 34.6 84 37.8 
Sadece hafta sonu 6 8.7 4 2.6 10 4.5 
Hiç okumam 1 1.4 1 0.7 2 0.9 
Diğer 4 5.8 3 2.0 7 3.2 
TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
 
 

Çizelge 4.19’da görüldüğü gibi genel olarak öğrencilerin % 53.6’sı her gün gazete 

okuduğunu belirtirken, % 37.8’i haftada 2-3 gün, % 4.5’i sadece hafta sonları gazete 

okuduklarını belirtmişlerdir. Bunu % 3.2 oranı ile çok seyrek okuyanlar, % 0.9 ile de 

hiç okumayanlar izlemektedir. Cinsiyet değişkenine göre; erkek öğrencilerin % 60.1’i 

her gün gazete okurlarken, bu oran kız öğrencilerde % 39.1’dir. Bunu kız öğrencilerde 

% 44.9 ile erkek öğrencilerde % 34.6 ile haftada 2-3 gün okuyanlar, kız öğrencilerde            

% 8.7 ile, erkek öğrencilerde % 2.6 ile sadece hafta sonları gazete okuyanlar,  kız 

öğrencilerde % 5.8 ile çok seyrek okuyanlar ve  kız öğrencilerde % 1.4’ü,  erkek 

öğrencilerde % 0.7 ile hiç okumayanlar izlemektedir. 

 

Dikmen ve Halfstrom (1986) ev kadınları üzerinde yaptıkları bir çalışmada kadınların  

% 71’inin sık sık gazete okuduklarını, geri kalanların ise ara sıra gazete okuduklarını 

belirtmişlerdir. 

 

Özdemir (2003) üniversite öğrencilerinin giyim harcamalarında reklamların etkisini 

incelemek için yaptığı araştırmada; öğrencilerin % 90.4’ü gazete okuduğunu belirtirken, 

% 9.2’si de hiç gazete okumadığını belirtmiştir. Öğrencilerin % 50.4’ü her gün,             

% 20.4’ü haftada 4-5 gün, % 12.9’u haftada 2-3 gün, % 3.3’ü haftada yalnızca 1 gün ve 

% 4.0’ü sadece hafta sonları gazete okumaktadırlar. 

 

Purutçuoğlu (2003) yaptığı bir çalışmada, öğrencilerin % 37.7’si haftada birkaç kez 

gazete okuduğunu belirtirken, her gün gazete okuyanların oranı % 32.7’dir. Her gün 

gazete okumayanların oranı % 52.0’dir. Erkek öğrenciler arasında her gün gazete 

okuyanların oranı (% 35.3) kız öğrencilere göre daha yüksektir (% 30.3). Kız 
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öğrencilerin  % 35.3’ü, erkeklerin ise % 40.0’ı haftada birkaç kez gazete okuduklarını 

belirtmişlerdir. İstatistik analiz sonuçları öğrencilerin gazete okuma sıklıkları ve cinsiyet 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir (p<0.05).  

 

4.3.4 Öğrencilerin öncelikle gazetenin hangi sayfasını okudukları 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin öncelikle gazetenin hangi sayfasını okudukları 

cinsiyet değişkenine göre Çizelge 4.20’de verilmiştir. 

 
Çizelge 4.20 Öğrencilerin cinsiyete göre öncelikle gazetenin hangi sayfasını okudukları 
 

Kız 
(N=69) 

Erkek 
(N=153) 

TOPLAM 
(N=222) Öncelikle gazetenin hangi 

sayfasına okudukları Sayı % Sayı % Sayı % 
Evet 48 69.6 87 56.9 135 60.8 (1) Haberler Hayır 21 30.4 66 43.1 87 39.2 

                         TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
Evet 15 21.7 29 19.0 44 19.8 (2) Köşe yazıları Hayır 54 78.3 124 81.0 178 80.2 

                         TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
Evet 8 11.6 6 3.9 14 6.3 (3) Magazin sayfası Hayır 61 88.4 147 96.1 208 93.7 

                         TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
Evet 0.0 0.0 3 2.0 3 1.4 (4) Reklamları Hayır 69 100.0 150 98.0 219 98.6 

                          TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
Evet 1 1.4 36 23.5 37 16.7 (5) Spor sayfası Hayır 68 98.6 117 76.5 185 83.3 

                         TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
Evet 4 5.8 19 12.4 23 10.4 (6) Politika Sayfası Hayır 65 94.2 134 87.6 199 89.6 

                         TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
Evet 2 2.9 3 2.0 5 2.3 (7) İş İlanları Hayır 67 97.1 150 98.0 217 97.7 

                         TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
Evet 10 14.5 19 12.4 29 13.1 (8) Ekonomi Hayır 59 85.5 134 87.6 193 86.9 

                         TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
(1) x2: 3.22          sd: 1          p>0.05          (3) x2: 4.738          sd: 1          p<0.05           
(2) x2: 0.232        sd: 1          p>0.05          (5) x2: 16.693        sd: 1          p<0.05           
(6) x2: 2.245        sd: 1          p>0.05          (8) x2: 0.18            sd: 1          p>0.05  
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Öğrencilerin % 60.8’i öncelikle haberleri, % 19.3’ü köşe yazılarını, % 16.7’si  spor 

sayfasını, % 13.1’i ekonomi sayfasını, % 10.4’ü politika sayfasını, % 6.3’ü magazin 

sayfasını, % 2.3’ü iş ilanlarına ve % 1.4’ü reklamları okuduklarını belirtmişlerdir. 

Cinsiyet değişkenine göre ise; kız öğrencilerin % 69.6’sı öncelikle gazetenin haberlerini 

okuduklarını, % 21.7’si köşe yazılarını, % 14.5’i ekonomi sayfasını, % 11.6’sı magazin 

sayfasını, % 5.8’i politika sayfasını, %1.4’ü spor sayfasını okuduklarını belirtmişlerdir. 

Erkek öğrencilerin ise % 56.9’u ilk önce gazetenin haber sayfasını okuduklarını,                

% 23.5’i spor sayfasını, % 19.0’u köşe yazılarını, % 12.4’ü politika sayfasını, % 12.4’ü 

ekonomi sayfasını, % 3.9’u magazin sayfasını, % 2.0’si  iş ilanlarını ve % 2.0’si 

reklamları  okuduklarını belirtmişlerdir. 

 

Yapılan istatistiksel analiz sonucunda öğrencilerin yalnızca gazetelerin magazin 

sayfasının okuması ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05).  

 

Kız öğrenciler gazetenin önce magazin sayfasına (% 11.6) bakarken, erkek öğrenciler 

gazetenin öncelikle spor sayfasını okumaktadırlar (% 23.5). Erkek öğrencilerin 

gazetelerin öncelikle spor sayfasını okuması ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu da saptanmıştır (p<0.05).   

 

4.4 Reklamlara Yönelik Görüşler 

 

Bu bölümde öğrencilerin reklam kavramından ne anladıkları, öğrencilerin reklamlara 

yönelik görüşleri, reklamlarda nelerin hoşlarına gittiği ve gitmediği ve reklamlardan 

neler öğrendikleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

 

 4.4.1 Öğrencilerin reklamın tanımı ile ilgili düşünceleri  

            

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin reklamlarla ilgili düşünceleri cinsiyet 

değişkenine göre Çizelge 4.21’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.21 Öğrencilerin reklamı tanımlamaları 
 

Kız Erkek TOPLAM Reklamın tanımı Sayı % Sayı % Sayı % 
Bir malı tanıtmaktır 38 55.1 66 43.1 104 46.8 
Propagandadır 1 1.4 4 2.6 5 2.3 
İnsanı etkilemektir 28 40.6 69 45.1 97 43.7 
Tüketiciyi sömüren her şeydir 0.0 0.0 9 5 .9 9 4.1 
Diğer (Aldatıcı ve yanıltıcı) 2 2.9 5 3.3 7 3.2 
TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

 
 

Çizelge 4.21’de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan öğrencilerin % 46.8’i 

reklamların amacının bir malı tanıtmak olduğunu belirtmişlerdir. Reklamların insanları 

etkilediğini düşünenlerin oranı % 43.7’dir. Öğrencilerin % 4.1’i reklamların tüketiciyi 

sömürdüğünü düşünmekte, % 2.3’ü de reklamın propaganda yapmak olduğunu,           

% 3.2’si aldatıcı ve yanıltıcı olduğunu, hiçbir yararı olmadığını düşünmektedir. Kız 

öğrencilerin; % 55.1’i reklamları “bir malı tanıtmaktır”, % 40.6’sı “insanları 

etkilemektir”, % 2.9’u  “aldatıcı ve yanıltıcıdır”, % 1.4’ü “propagandadır” biçiminde 

tanımlamaktadırlar. Erkek öğrencilerin ise reklamları tanımlarken; % 45.1’i “insanı 

etkilemektir”, % 43.1’i “bir malı tanıtmaktır”, % 5.9’u “tüketiciyi sömüren her şeydir”, 

% 3.3’ü “aldatıcı ve yanıltıcıdır”, % 2.6’sı “propagandadır” biçiminde tanımlamışlardır. 

Cinsiyet ile öğrencilerin reklamlara ilişkin tanımlamaları arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığı bulunmuştur (p>0.05). Bu sonuçlar öğrencilerin reklamlarla ilgili olumlu 

görüşlere sahip olduklarını göstermektedir. 

 

Dursun (1993) yaptığı bir araştırmada, kızların erkeklere göre reklamlara daha olumlu 

baktıklarını, reklamlara yönelik olumlu tutum geliştirdiklerini belirlemiştir. 

 

Bayraktar (1995) çalışan kadınlar üzerinde yaptığı çalışmada, kadınların % 28.9’unun 

reklamları inandırıcı bulmadığını, % 25.7’sinin ürüne ilişkin yararlı bilgiler verildiğini, 

% 32.2’sinin reklamların tüketimi artırdığını düşündüklerini saptamıştır.  

 

Gönen ve Özgen (1996) yaptıkları bir çalışmada, kadınların % 79’unun reklamları 

ürünü tanıtıcı, % 33’ünün bilgi verici, % 19’unun yanıltıcı, % 9’unun aldatıcı, % 8’inin 

eğlendirici olarak değerlendirirken; erkeklerin % 56’sının  reklamların ürünü tanıtıcı,     
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% 48’inin bilgi verici, % 26’sının yanıltıcı, % 12’sinin aldatıcı, % 6’sının eğlendirici 

olarak buldukları tespit edilmiştir. 

 

Nazik ve Şanlıer (2001) ailelerin tüketim davranışlarına reklamların etkisi ile ilgili 

çalışmalarında ailelerin yarıdan fazlası (% 58.6) reklamı bir malı tanıtmak, % 25.5’i 

insanı etkileme sanatı olarak görmektedir. % 13.9’ununda tüketiciyi kandırma, 

sömürme aracı olarak gördüklerini saptamıştır. Sosyo-ekonomik düzey açısından 

bakıldığında ise; bir malı tanıtmak olarak tanımlayanların oranı sosyo-ekonomik düzey 

yükseldikçe düşerken, insanı etkileme sanatı olarak tanımlayanların oranı artmaktadır. 

Gruplar arasındaki bu farklılık istatistik açıdan da önemli bulunmuştur (p<0.05). 

 

Purutçuoğlu (2003) lise öğrencilerinin tüketici eğitimi ihtiyacının belirlenmesi ile ilgili 

çalışmasında öğrencilerin % 40.3’ünün reklamların tüketimi arttırdığını, % 34.0’ünün 

reklamların aldatıcı ve yanıltıcı olduğunu düşündüklerini, öğrencilerin sadece                

% 15.7’sinin reklamların ürünler hakkında yararlı bilgiler verdiğini düşündüklerini 

belirlemiştir. Kız öğrencilerin % 39.3’ü, erkek öğrencilerin % 41.3’ü reklamların 

tüketimi arttırdığını düşünürken, kız öğrencilerin % 36.0’ı, erkek öğrencilerin % 32.0’ı 

reklamları aldatıcı ve yanıltıcı bulduklarını saptamıştır.  

 

4.4.2 Öğrencilerin reklamlara yönelik görüşleri 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin reklamlarla ilgili görüşleri ve cinsiyet 

değişkenine göre dağılımı Çizelge 4.22’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.22 Cinsiyete göre öğrencilerin reklamlara yönelik görüşleri 
 

Kız Erkek TOPLAM Kavramlar Sayı % Sayı % Sayı % 
Evet 64 92.8 141 92.2 205 92.2 (1) Ürünün tanıtımı 

açısından reklam 
yararlıdır. Hayır 5 7.2 12 7.8 17 7.8 
                            TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 15 21.7 39 25.5 54 24.3 (2) Reklamın güzelliği ile 
malın kalitesi arasında 
ilişki vardır. Hayır 54 78.3 114 74.5 168 75.7 
                             TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 24 34.8 48 31.4 72 32.4 (3) Reklamlarda verilen 
bilgiler doğrudur. Hayır 45 65.2 105 68.6 150 67.6 
                             TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
(1) x2: 0.024          sd: 1          p>0.05          (3) x2: 0.252          sd: 1          p>0.05 
(2) x2: 0.363          sd: 1          p>0.05 
 
 

Çizelge 4.22’de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan öğrencilerin % 92.2’si 

reklamların yararlı olduğu görüşündedirler. Reklamların yararlı olmadığını düşünenlerin 

oranı ise % 7.7’dir. Reklamın güzelliği ile malın kalitesi arasında ilişki olduğu 

görüşünde olanların oranı ise % 24.3 iken, böyle düşünmeyenlerin oranı ise % 75.7’dir. 

Reklamlarda verilen bilgilerin doğru olduğu görüşünde olanların oranı; % 32.4 iken bu 

görüşte olmayanların oranı % 67.6’dır. Cinsiyet değişkenine göre ise kız öğrencilerin            

% 92.8’i, erkek öğrencilerin % 92.2’si reklamların yararlı olduğunu görüşünde iken, kız 

öğrencilerin % 7.2’si, erkek öğrencilerin % 7.8’i reklamların yararlı olmadığı  

görüşündedirler. Kız öğrencilerin % 21.7’si, erkek öğrencilerin % 25.5’i reklamın 

güzelliği ile malın kalitesi arasında ilişki olduğu görüşündedirler. Kız öğrencilerin        

% 78.3’ü, erkek öğrencilerin % 74.5’i bu görüşte değildirler. Kız öğrencilerin % 34.8’i, 

erkek öğrencilerin % 31.4’ü reklamlarda verilen bilgilerin doğru olduğu görüşünde 

iken; kız öğrencilerin % 65.2’si, erkek öğrencilerin % 68.6’sı reklamlarda verilen 

bilgilerin doğru olmadığı görüşündedirler. 

 

Cinsiyet ile öğrencilerin reklamlara yönelik görüşleri ile arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığı bulunmuştur (p>0.05). 

 



 69

Tekbaş (1983) İstanbul’da yaptığı bir çalışma da ise, tüketicilerin çoğunluğunun                 

(% 85.9) reklamı yapılan mal ve hizmetin iyi olmadığı için reklamı yapıldığını ve 

aldatma olmadan tüketiciyi ikna etmenin mümkün olmayacağı görüşünde oldukları 

saptanmıştır. 

 

Ünsal (1984) tarafından yapılan bir araştırmada, ailelere reklamların neden yapıldığına 

ilişkin görüşleri sorulduğunda da büyük  çoğunluğu (% 85.0) satışı arttırmak ya da 

halka bilgi vermek ve tanıtmak amacıyla reklam yapıldığını belirtmişlerdir. 

Reklamlarda verilen mesajların, firma tanıtımını gerçekleştirmekle birlikte 

bilgilendirici, eğitici, tüketici kültürü ile özdeşleşebilen, sosyal amaçlar taşıyan, 

tüketiciye doğru ve gerçek bilgiler aktaran özelliklere sahip olması gerektiği görüşünde 

olduklarını belirtmişlerdir. 

 

Dikmen ve Halfstrom (1986) Ev kadınlarının reklamlara karşı tutumlarını saptamak için 

yaptıkları çalışmada, reklamların çoğunun malların daha iyi olmasına yardım ettiğini, 

tüketici için gerekli ve çoğunun eğlendirici  olduğunu düşündüklerini  tespit edilmiştir. 

  

Kayacıoğlu (1989) öğrenciler üzerinde yaptığı çalışmada, öğrencilerin yaklaşık 

%72’sinin reklamlardaki ifadelere inanmadıklarını bulmuştur.  

 

Karabacak (1993) Konya, Niğde, Adana, İzmir ve Kayseri illerinde 250 tüketici 

üzerinde yaptığı çalışmada tüketicilerin reklamın satılmayan mallar için yapıldığı 

görüşünde olduklarını saptamıştır. 

 

Bayraktar (1995) çalışan kadınların tüketim davranışları ile ilgili çalışmasında çalışan 

kadınların % 32.24’ünün reklamların tüketimi arttırdığını, % 28.95’i reklamların 

inandırıcı olmadığını; % 25.66’sının ise reklamların ürüne ilişkin yararlı bilgiler verdiği 

düşündüklerini saptamıştır. 

 

Nazik ve Şanlıer (2001) ailelerin tüketim davranışlarına reklamların etkisinin tespiti için 

yaptıkları araştırmada, reklamlarda ailelerin olmasını istedikleri en önemli özelliğinin 

çocukları olumsuz yönde etkilememesi olurken, bunu % 48.1 ile eğitici eğlendirici ve 
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ikna edici olması ve yine aynı oranda mal ve hizmetlerin fiziksel özellikleri hakkında 

bilgi vermesi olduğunu bulmuştur. Bu çalışmada reklamların özellikle etik olması ve 

toplumsal ahlaka aykırı olmamasının da  tüketicinin genel beklentileri olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

4.4.3 Öğrencilerin reklamlarda hoşlandıkları özellikler 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin reklamlarda hoşlandıkları özelliklere ilişkin 

görüşleri ve cinsiyete göre dağılımı Çizelge 4.23’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.23 Öğrencilerin reklamlarda  hoşlandıkları özelliklere ilişkin görüşleri 
 

Kız Erkek TOPLAM Reklamlarda hoşlanılan özellikler Sayı % Sayı % Sayı % 
Komik olması 14 20.3 36 23.5 50 22.5 
Ünlü kişileri ekrana getirmesi 1 1.4 7 4.6 8 3.6 
Bilgi vermesi 19 27.5 42 27.5 61 27.5 
Ürünleri tanıtma biçimi 12 17.4 28 18.3 40 18.0 
Tüketiciye yön vermesi 20 29.0 32 20.9 52 23.4 
Müzikli, çekici sevimli olması 3 4.3 8 5.2 11 5.0 
TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
x2: 2.930          sd: 5          p>0.05   
 
Çizelge 4.23’de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan gençlerin reklamlarda 

hoşlandıkları özelliklerin başında % 27.5 ile bilgi vermesi gelirken, % 23.4 ile 

tüketiciye yön vermesi, % 22.5 ile komik olması, % 18.0 ile ürünleri tanıtma biçimi,            

% 5 ile müzikli, çekici sevimli olması ve % 3.6 ile ünlü kişileri ekrana getirmesi  

izlemektedir. Kız öğrencilerin, % 29.0’u reklamların tüketiciye yön vermesi, % 27.5’i 

bilgi vermesi, % 20.3’ü komik olması, % 17.4’ü ürünleri tanıtma biçimi, % 4.3’ü 

reklamların müzikli, çekici, sevimli olması, % 1.4’ü ünlü kişileri ekrana getirmesi 

özelliklerinden hoşlanmaktadır. Erkek öğrencilerin ise % 27.5’i reklamların bilgi 

vermesi, % 23.5’i komik olması, % 20.9’u tüketiciye yön vermesi, % 18.3’ü ürünleri 

tanıtma biçimi, % 5.2’si müzikli, çekici, sevimli olması, % 4.6’sı ünlü kişileri ekrana 

getirmesi özelliklerinden hoşlandıklarını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin reklamlarda hoşlandıkları özellikler ile cinsiyet arasında anlamlı bir 

ilişkinin olmadığı istatistiksel olarak da saptanmıştır ( p>0.05).   
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Nazik ve Şanlıer (2001) yaptıkları bir çalışmada ailelerin reklamlarda hoşlandıkları 

özelliklerin başında % 50.4 oranı ile ürünleri tanıtma biçiminin geldiğini, bunu % 41.6 

oranı ile komik olmasının, % 25.0 oranı ile bir hikaye türünde olmasının izlediğini 

bulmuşlardır. 

 

4.4.4 Öğrencilerin reklamlarda hoşlanmadıkları özelliklere ilişkin görüşleri 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin reklamlarda hoşlanmadıkları özelliklere ilişkin 

görüşleri cinsiyet değişkenine göre Çizelge 4.24’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.24 Öğrencilerin reklamlarda hoşlanmadıkları özelliklere ilişkin görüşleri 
 

Kız 
(N=69) 

Erkek 
(N=153) 

TOPLAM 
(N=222) Reklamlarda hoşlanılmayan özellikler 

Sayı % Sayı % Sayı % 
Evet 10 14.5 30 19.6 40 18.0 (1) Sıkıcı  olması Hayır 59 85.5 123 80.4 182 82.0 

                               TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
Evet 37 53.6 68 44.4 105 47.3 (2) Sürekli tekrar edilmesi Hayır 32 46.4 85 55.6 117 52.7 

                                TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
Evet 18 26.1 44 28.8 62 27.9 (3) Yanlış bilgi vermesi Hayır 51 73.9 109 71.2 160 72.1 

                                TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
Evet 22 31.9 31 20.3 53 23.9 (4) Filmlerin arasına 

konulması Hayır 47 68.1 122 79.7 169 76.1 
                               TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 7 10.1 12 7.8 19 8.6 (5) Tüketimi körüklemesi Hayır 62 89.9 141 92.2 203 91.4 
                               TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 0 0.0 2 1.3 2 0.9 (6) Aile içinde huzursuzluk 
çıkarması Hayır 69 100.0 151 98.7 220 99.1 
                               TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 2 2.9 8 5.2 10 4.5 (7) Konularının saçma 
olması, tüketicileri yanlış 
yönlendirmesi Hayır 67 97.1 145 94.8 212 95.5 
                               TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
(1) x2: 0.842          sd: 1          p>0.05          (3) x2: 0.169          sd: 1          p>0.05       
(2) x2: 1.607          sd: 1          p>0.05          (4) x2: 3.535          sd: 1          p>0.05    
(5) x2: 0.322          sd: 1          p>0.05          
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Çizelge 4.24’de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan gençlerin reklamlarda 

hoşlanmadıkları özelliklerin başında % 47.3 ile sürekli tekrar edilmesi gelmektedir. 

Bunu % 27.9 ile yanlış bilgi vermesi, % 23.9 ile filmlerin arasında konulması,                

% 18.0 ile sıkıcı olması, % 8.6 ile tüketimi körüklemesi, % 4.5 ile konularının saçma 

olması, tüketiciyi yanlış yönlendirmesi izlemektedir. Kız öğrencilerin % 53.6’sı 

reklamların sürekli tekrar edilmesi, % 31.9’u filmlerin arasına konulması, % 26.1’i 

yanlış bilgi vermesi, % 14.5’i sıkıcı olması, % 10.1’i tüketimi körüklemesi, % 2.9’u 

konularının saçma olması, tüketicileri yanlış yönlendirmesi özelliklerinden 

hoşlanmamaktadırlar. Erkek öğrencilerin ise; % 44.4’ü reklamların sürekli tekrar 

edilmesi, % 28.8’i yanlış bilgi vermesi, % 20.3’ü filmlerin arasına konması, % 19.6’sı 

sıkıcı olması, % 7.8’i tüketimi körüklemesi, % 5.2’si konularının saçma olması, 

tüketicileri yanlış yönlendirmesi, % 1.3’ü aile içinde huzursuzluk çıkarması 

özelliklerinden hoşlanmadıklarını belirtmişlerdir.   

 

Tekbaş (1983) yaptığı çalışmada tüketicilerin büyük bölümünün reklam mesajlarında 

kullanılan terimlerin anlamlarını yanlış bildikleri yada hiç bilmediklerini, dolayısı ile 

gereksiz, yanlış, yanıltıcı, gelişigüzel yapılan reklam faaliyetlerinin tüketici haklarının 

çiğnenmesine ve milli gelir kaybına yol açtığını tespit etmiştir. 

 

Uzar (1994) yaptığı çalışmada renk,çeşitli işaretler, semboller,erotizm,tanınmış kişilerin 

kullanılmasıyla bilinçaltı mesajlar ile reklamın psikolojik dili, reklamın sattırılmasında 

en kısa ve rahatsız  edici yolunun erotizmin kullanılması olduğu tespit edilmiştir. 

 

Gönen ve Özgen (1996) yaptıkları çalışmada, tüketicilerin % 85.7’sinin televizyon 

programları kesilerek reklam verilmesinden rahatsızlık duyduklarını ve % 79.3’ünün 

kanal değiştirdiklerini saptamışlardır.  

 

Nazik ve Şanlıer (2001) yaptıkları çalışmada ailelerin reklamlarda hoşlanmadıkları 

özellikleri % 85.6 oranı  ile sürekli tekrar edilmesi, % 50.7 oranı ile filmlerin, maçların 

arasına konulmaları, % 38.7 oranı ile sıkıcı bir havada olması olarak belirtmişlerdir. 
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İstatistik analiz sonuçları öğrencilerin reklamların olumsuz özelliklerine ilişkin görüşleri  

ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir( p>0.05 ).   

 

4.4.5 Öğrencilerin reklamlardan neler öğrendikleri 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin reklamlardan neler öğrendikleri ve cinsiyet 

değişkenine göre Çizelge 4.25’te verilmiştir. 

 

Çizelge 4.25 Cinsiyete göre öğrencilerin reklamlardan neler öğrendikleri 
 

           Kız 
        (N=69) 

           Erkek 
       (N=153) 

     TOPLAM
      (N=222) Reklamlardan Neler Öğrendikleri 

 Sayı   %  Sayı    %  Sayı    % 
Evet 51 73.9 111 72.5 162 73.0 (1) Mal ve hizmetleri tanıyorum. Hayır 18 26.1 42 27.5 60 27.0 

                                     TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
Evet 15 21.7 31 20.2 46 20.7 (2) Eğleniyor ve ilginç 

görüntüler görüyorum. Hayır 54 78.3 122 79.8 176 79.3 
                                      TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 3 4.3 1 0.7 4 1.8 (3) Rahat yaşamanın yollarını 
öğreniyorum Hayır 66 95.7 152 99.3 218 98.2 
                                      TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 1 1.4 2 1.3 3 1.4 (4) Ünlü kişilerin kullandıkları 
ürünleri tanıyorum Hayır 68 98.6 151 98.7 219 98.6 

                       TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
Evet 8 11.6 15 9.8 23 10.4 (5) Kaliteli ve ucuz malları 

öğreniyorum Hayır 61 88.4 138 90.2 199 89.6 
                                      TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

Evet 3 4.3 13 8.5 16 7.2 (6) Modayı öğreniyorum Hayır 66 95.7 140 91.5 206 92.8 
                                      TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
(1) x2: 0.045          sd: 1          p>0.05          (5) x2: 0.164         sd: 1          p>0.05       
(2) x2: 0.153          sd: 1          p>0.05    
                   
 

Çizelge 4.25’te görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan gençlerin reklamlardan 

öğrendikleri konuların başında; % 73.0 oranı ile reklamlar aracılıyla mal ve hizmetleri 

tanımaları gelmektedir. Kız öğrencilerin, % 73.9’u reklamlar sayesinde mal ve 

hizmetleri tanımaları, % 21.7’si eğlenmeleri ve ilginç görüntüler görmeleri, % 11.6’sı 

kaliteli ve ucuz malları öğrendiklerini, % 4.3’ü modayı öğrendiklerini, % 4.3’ü rahat 

yaşamanın yollarını öğrendiklerini, % 1.4’üünlü kişilerin kullandıkları ürünleri 
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tanıdıklarını belirtmişlerdir. Erkek öğrencilerin ise % 72.5’i mal ve hizmetleri 

tanıdıklarını, % 20.2’si eğlendiklerini ve ilginç görüntüler gördüklerini, % 9.8’i kaliteli 

ve ucuz malları tanıdıklarını, % 8.5’i modayı öğrendiklerini, % 1.3’ü ünlü kişilerin 

kullandıkları ürünleri tanıdıklarını, % 0.7’side rahat yaşamanın yollarını öğrendiklerini 

ifade etmişlerdir. 

 

İstatistik analiz sonuçları öğrencilerin reklamlardan öğrendikleri ile cinsiyet arasında 

anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir (p>0.05 ).  

 

4.5 Öğrencilerin  Reklam Cümlelerine Karşı Tutumları 

 

Tutum belirleme yöntemleri, tüketicilerin reklama olan tepkilerini ve bu tepkilerin 

yönünü belirlemeyi amaçlayan araştırmalarda kullanılmaktadır. Tutum değişikliğinin, 

reklamın amacı ve etkisinin bir ölçüsü olduğu görüşünü benimseyenler, bu değişikliğin, 

davranışın tahminine yaradığını, tutumun lehine değiştiği bir ürüne karşı davranışında 

olumlu yönde değişeceğini, dolayısıyla da tutum değişmelerini ölçmenin önemli 

olduğunu kabul ederler ve tüketicilerin işletmeye yada ürüne karşı tutumlarının ne 

olduğu ve ne yönde değiştiği konusunda bilgi sağlamaya yönelirler (Devrez 1979). 

 

Tutum ve tutumlardaki değişim, tüketici araştırmalarında üzerinde önemle durulan 

konulardan biridir.Bazı çalışmalarda tutumlardaki değişim, tüketici davranışının 

açıklanmasında kullanılabilecek iyi bir tahmin edici olduğu varsayılarak, satın alma 

davranışını açıklayan bağımsız değişkenlerden biri olarak da kullanılmıştır (Kavas ve 

Shimp 1984) 

 

Tutumla davranış arasında güçlü bir ilişki olduğu ve reklamların tüketicinin davranışını 

değiştirebilmesi için önce tüketicinin tutumlarını değiştirmesi gerektiği bilinmektedir. 

Tüketicilerin birbirlerinin fikirlerini etkilemesi söz konusu olabilir. Bu nedenle kadınlar 

ve erkeklerin, çocukların ve gençlerin, reklamlar karşısındaki tutumlarının bilinmesi 

faydalı olur. Bu bölümde öğrencilerin reklam cümlelerine karşı tutumlarını belirlemek 

amacı ile ilgili tutum cümlelerine yer verilmiştir. 
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Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin reklamlara yönelik tutumları, cinsiyet 

değişkeni dikkate alınarak incelenmiş ve Çizelge 4.26’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.26 Öğrencilerin cinsiyete göre reklam cümlelerine karşı tutumları 
 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum TOPLAM REKLAM TUTUMLARI Cinsiyet Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 
Kız 61 88.4 4 5.8 4 5.8 69 100 (1) Reklam ürünün tanıtımı 

açısından yararlıdır. Erkek 141 92.2 9 5.9 3 2.0 153 100 
                                TOPLAM 202 91.0 13 5.9 7 3.2 222 100 

Kız 49 71.0 11 15.9 9 13.0 69 100 (2 )Reklamlar tüketim 
düzeyinin yükselmesine 
yardım eder. Erkek 111 72.5 15 9.8 27 17.6 153 100 

              TOPLAM 160 72.1 26 11.7 36 16.2 222 100 
Kız 15 21.7 9 13.0 45 65.2 69 100 (3) Reklamların çoğu 

malların daha iyi olmalarına 
yardım eder. Erkek 38 24.8 26 17.0 89 58.2 153 100 
                                TOPLAM 53 23.9 35 15.8 134 60.4 222 100 

Kız 30 43.5 22 31.9 17 24.6 69 100 (4) Reklam yaşamımız için 
gereklidir. Erkek 72 47.1 35 22.9 46 30.1 153 100 
                                TOPLAM 102 45.9 57 25.7 63 28.4 222 100 

Kız 40 58.0 12 17.4 17 24.6 69 100 (5) Reklamlar tüketicilerin 
ihtiyaçları olmayan ürünleri 
satın almalarını etkiler. Erkek 86 56.2 21 13.7 46 30.1 153 100 
                                TOPLAM 126 56.8 33 14.9 63 28.4 222 100 

Kız 24 34.8 31 44.9 14 20.3 69 100 (6) Reklamlar yanıltıcı ve 
aldatıcıdır. Erkek 49 32.0 55 35.9 49 32.0 153 100 
                                TOPLAM 73 32.9 86 38.7 63 28.4 222 100 

Kız 8 11.6 21 30.4 40 58.0 69 100 (7) Reklamlar rahatsız 
edicidir. Erkek 37 24.2 42 27.5 74 48.4 153 100 
                                TOPLAM 45 20.3 63 28.4 114 51.4 222 100 

Kız 33 47.8 18 26.1 18 26.1 69 100 (8) Televizyon reklamlarının 
çoğu eğlendiricidir. Erkek 54 35.3 42 27.5 57 37.3 153 100 
                                TOPLAM 87 39.2 60 27.0 75 33.8 222 100 

Kız 61 88.4 2 2.9 6 8.7 69 100 (9) Reklam ürünler arasında 
karşılaştırma yapma olanağı 
sağlar. Erkek 108 70.6 23 15.0 22 14.4 153 100 
                                TOPLAM 169 76.1 25 11.3 28 12.6 222 100 

Kız 21 30.4 18 26.1 30 43.5 69 100 (10) Reklam tüketicinin 
beynini yıkar. Erkek 56 36.6 38 24.8 59 38.6 153 100 
                                TOPLAM 77 34.7 56 25.2 89 40.1 222 100 

Kız 11 15.9 27 39.1 31 44.9 69 100 (11) Reklam sıkıcı bir 
tekrardan öteye geçmez. Erkek 34 22.2 38 24.8 81 52.9 153 100 
                               TOPLAM 45 20.3 65 29.3 112 50.3 222 100 

Kız 39 56.5 14 20.3 16 23.2 69 100 (12)  Reklam, ürünün satış 
fiyatını yükseltir. Erkek 92 60.1 25 16.3 36 23.5 153 100 
                               TOPLAM 131 59.0 39 17.6 52 23.4 222 100 
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Çizelge 4.26 (devam) Öğrencilerin cinsiyete göre reklam cümlelerine karşı tutumları 
 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum TOPLAM REKLAM TUTUMLARI Cinsiyet Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 
Kız 32 46.4 18 26.1 19 27.5 69 100 (13) Reklam, tüketicileri 

bilinçli olmayan ülkeler için 
lükstür. Erkek 69 45.1 47 30.7 37 24.2 153 100 
                                TOPLAM 101 45.5 65 29.3 56 25.2 222 100 

Kız 34 49.3 13 18.8 22 31.9 69 100 (14) Reklam var olan mal ve 
hizmetler hakkında bilgi 
verir. Erkek 63 41.2 23 15.0 67 43.8 153 100 
                                TOPLAM 97 43.7 36 16.2 89 40.1 222 100 

(1)  x2: 2.294         sd: 2          p>0.05           (2) x2: 2.167          sd: 2          p>0.05           
(3) x2: 1.053          sd: 2          p>0.05 (4) x2: 2.129          sd: 2          p>0.05           
(5) x2: 0.950          sd: 2          p>0.05 (6) x2: 3.408          sd: 2          p>0.05           
(7) x2: 4.721          sd: 2          p>0.05 (8) x2: 3.694          sd: 2          p>0.05           
(9) x2:  9.419         sd: 2          p<0.05 (10) x2: 0.838        sd: 2          p>0.05 
(11) x2: 4.849        sd: 2          p>0.05           (12) x2: 0.53          sd: 2          p>0.05           
(13) x2: 0.578        sd: 2          p>0.05 (14) x2: 2.821        sd: 2          p>0.05 

 
Öğrencilerin reklam cümlelerine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla 7’si olumlu 7’si 

olumsuz olan 14 tutum cümlesine katılıp katılmadıkları saptanmıştır. Çizelgeden de 

anlaşılacağı gibi; öğrencilerin % 91.0’i “reklam ürünün tanıtımı açısından yararlıdır”,  

% 76.1’i “reklam ürünler arasında karşılaştırma yapma olanağı sağlar”, % 72.1’i 

“reklamlar tüketim düzeyinin yükselmesine yardım eder”, % 59.0’u “reklam ürünün 

satış fiyatını yükseltir”, % 56.8’i “reklamlar tüketicilerin ihtiyaçları olmayan ürünleri 

satın almalarını etkiler”, % 45.9’u “reklam yaşamımız için gereklidir”, % 45.5’i “reklam 

tüketicileri bilinçli olmayan ülkeler için lükstür”, % 43.7’si “reklam var olan mal ve 

hizmetler hakkında bilgi verir”, % 39.2’si “televizyon reklamlarının çoğu 

eğlendiricidir”, % 34.7’si “reklam tüketicinin beynini yıkar”, % 32.9’u “reklamlar 

yanıltıcı ve aldatıcıdır”, % 23.9’u “reklamların çoğu malların daha iyi olmalarına 

yardım eder”, % 20.3’ü “reklam sıkıcı bir tekrardan öteye geçmez”, % 20.3’ü 

“reklamlar rahatsız edicidir” cümlelerine katıldıklarını ifade etmişlerdir. 

 

Sonuçlar genel olarak, öğrencilerin reklamlarla ilgili, olumlu görüşlere sahip 

olduklarını, ancak reklamın tüketici açısından olumsuz etkileri olduğunu düşünenlerin 

oranının da azımsanmayacak düzeyde olduğunu göstermektedir. Örneğin; öğrencilerin 

34.7’si “reklam tüketicinin beynini yıkar”, yarısından fazlası (% 56.8) “reklam 

tüketicileri ihtiyaçları olmayan ürünleri satın almalarını etkiler” öğrencilerin yarısına 

yakını  (% 45.5) “reklam, tüketicileri bilinçli olmayan ülkeler için lükstür” görüşlerine 

katılmaktadırlar. 
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Kız öğrencilerin ise; % 88.4’ü “reklam ürünün tanıtımı açısından yararlıdır”, % 88.4’ü 

“reklam ürünler arasında karşılaştırma yapma olanağı sağlar”, % 71.0’i “reklamlar   

tüketim düzeyinin yükselmesine yardım eder”, % 58.0’i “reklamlar tüketicilerin 

ihtiyaçları olmayan ürünleri satın almalarını etkiler”, % 56.5’i “reklam ürünün satış 

fiyatını yükseltir”, % 49.3’ü “reklam var olan mal ve hizmetler hakkında bilgi verir”,   

% 47.8’i “televizyon reklamlarının çoğu eğlendiricidir”, % 46.4’ü “reklam tüketicileri 

bilinçli olmayan ülkeler için lükstür”, % 43.5’i “reklam yaşamımız için gereklidir”,         

% 34.8’i “reklamlar yanıltıcı ve aldatıcıdır”, % 30.4’ü “reklam tüketicinin beynini 

yıkar”, % 21.7’si “reklamların çoğu daha iyi olmalarına yardım eder”, % 15.9’u “reklam 

sıkıcı bir tekrardan öteye geçmez”, % 11.6’sı “reklamlar rahatsız edicidir” ifadelerine 

katılmaktadırlar.  

         

Erkek öğrencilerin % 92.2’si “reklam ürünün tanıtımı açısından yararlıdır”, % 72.5’i   

“reklamlar tüketim düzeyinin yükselmesine yardım eder”, % 70.6’sı “reklam ürünler  

arasında karşılaştırma tapma olanağı sağlar”, % 60.1’i “reklam ürünün satış fiyatını  

yükseltir”, % 56.2’si “reklamlar tüketicilerin ihtiyaçları olmayan ürünleri satın 

almalarını etkiler”, % 47.1’i “reklam yaşamımız için gereklidir”, % 45.1’i “reklam 

tüketicileri bilinçli olmayan ülkeler için lükstür”, % 41.2’si “reklam var olan mal ve 

hizmetler hakkında bilgi verir”, % 36.6’sı “reklam tüketicinin beynini yıkar”, % 35.3’ü 

“televizyon reklamlarının çoğu eğlendiricidir”, % 32.0’si “reklamlar yanıltıcı ve 

aldatıcıdır”, % 24.8’i “reklamların çoğu malların daha iyi olmalarına yardım eder”,          

% 24.2’si “reklamlar rahatsız edicidir”, % 22.2’si “reklam sıkıcı bir tekrardan öteye 

gitmez” ifadelerine katıldıklarını ifade etmişlerdir.  

 

İstatistik analiz sonuçları kız ve erkek öğrencilerin reklamlara yönelik tutumları 

arasında anlamlı bir fark olmadığını, Çizelge 4.26’dan da anlaşılacağı gibi sadece 

“reklam, ürünler arasında karşılaştırma yapma olanağı sağlar” cümlesi söz konusu 

olduğunda kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre olumlu tutum içinde oldukları ortaya 

çıkmış ve fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). 

 

Dikmen ve Hafstrom (1986) Ev kadınlarının reklamlara karşı tutumlarını inceledikleri 

araştırmada; “Reklamlar magazin, radyo ve televizyon kurumlarını destekler” değişkeni 
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ile “Reklamların çoğu tüketim seviyesinin yükseltilmesine yardım eder” ve 

“Reklamların çoğu malların daha iyi olmalarına yardım eder” cümleleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulmuşlardır (p<0.05). Deneklerin tümü “Reklamlar 

magazin, radyo ve televizyon kurumlarını destekler” görüşüne katılmaktadırlar.Ayrıca, 

“Reklamlar yaşantımız için gereklidir” ve “Televizyon reklamlarının çoğu 

eğlendiricidir” değişkenleri arasında olumlu bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Sık sık 

televizyon reklamı izleyen kadınların oranı % 55’tir ve bu kadınlar “Reklamlar 

Yaşantımız İçin Gereklidir” demişlerdir. Kadınların % 66’sı ise sık sık radyo 

dinlediklerini belirtmişler ve bu kadınlar “Reklamların Çoğu Malların Daha İyi 

Olmalarına Yardım Eder” cümlesine katıldıklarını ifade etmişlerdir. 

 

Tiryakioğlu (2004) Yaşlı tüketicilerin pazara yönelik tutumlarına cinsiyetin etkisini 

incelemek için yaptığı çalışmada; “reklam ürünü tanıtmayı sağlar”, “reklamların  

bilgilendirme fonksiyonu tüketiciler açısından önemlidir” ve “televizyon reklamlarında 

bilginin hızlı sunulması, ürünler konusunda yeterli bilgi edinilmemesine yol 

açmaktadır” ifadelerine katılımın oldukça yüksek olduğunu saptamıştır. Buna 

karşılık,“televizyonda pek çok ürünün reklamını izlemenin eğlenceli olmadığı”, 

“reklamların belirli ürünlerin  satın alma yerleri konusunda yardımcı olmadığı” ve 

“reklamların satın alma davranışını etkilemediği” ifadelerine katılımın çok daha düşük 

olduğu görülmektedir. Reklama yönelik tutumlar üzerinde cinsiyetin etkili olmadığı da 

tespit edilmiştir (p>0.05).  

 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, Tiryakioğlu’nun yaptığı çalışma ile 

karşılaştırıldığında  benzerlik göstermektedir. Her iki çalışmanın  sonuçlarına göre; 

araştırmaya katılan tüketicilerin reklamlar hakkında genellikle olumlu görüşlere sahip 

oldukları, ancak üniversite öğrencileri televizyon reklamlarının çoğunu eğlendirici 

bulurken yaşlı tüketicilerin televizyonda pek çok ürünün reklamını izlemenin eğlenceli 

olmadığı görüşünde oldukları bulunmuştur. Her iki çalışmada da reklama yönelik 

tutumlar üzerinde cinsiyetin etkili olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Ancak “reklam, 

ürünler arasında karşılaştırma yapma imkanı sağlar” ifadesi açısından kız öğrencilerin 

erkek öğrencilere göre olumlu tutum içinde oldukları tespit edilmiştir. Fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).             
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4.6 Öğrencilerin Reklamlara Yönelik Davranışları   

 

Bu bölümde öğrencilerin reklamını izledikleri ürünleri satın alma durumları, reklamını 

izleyip satın aldıkları fakat beğenmedikleri bir ürün için ne düşündükleri, izledikleri bir 

program veya reklamlardan en çok hangi bölümleri hatırlayabildikleri, yalnız 

reklamlarda gördükleri için ürünü satın alma durumları, reklamlardan en fazla 

etkilendikleri ürün grupları, en fazla etkili buldukları reklamlar ve programlar arasında 

çıkan reklamlarda ne yaptıkları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

 

4.6.1 Öğrencilerin reklamını izledikleri ürünleri satın alma durumları 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin reklamını izledikleri ürünleri satın alma 

durumları cinsiyet değişkenine göre Çizelge 4.27’de gösterilmektedir. 

 

Çizelge 4.27 Öğrencilerin reklamını izledikleri ürünleri satın alma durumları 
 

Kız Erkek TOPLAM Reklamını izledikleri ürünleri 
satın alma durumları Sayı % Sayı % Sayı % 
Genellikle alırım    1   1.4 3     2.0 4 1.8 
Bazılarını alırım   35  50.7 89    58.2 124 55.8 
Ucuz olanları alırım   4  5.8 11     7.2 15 6.8 
Önerileri dinleyerek alırım   26  37.7 34    22.2 60 27.0 
Satın almam    3  4.3 16    10.5 19 8.6 
TOPLAM   69  100 153    100 222 100 

 
 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin % 55.9’u reklamını izledikleri ürünlerden 

bazılarını satın aldıklarını, % 27.0’si önerileri dinleyerek aldıklarını, % 8.6’sı 

almadıklarını, % 6.8’i ucuz olanları aldıklarını ve % 1.8’i genellikle aldıklarını 

belirtmişlerdir. Reklamını izledikleri ürünleri satın alan kız öğrencilerin oranı % 50.7 

iken,  % 37.7’si önerileri dinleyerek bazılarını aldıklarını, % 5.8’i ucuz olanları satın 

aldıklarını, % 4.3’ü satın almadıklarını belirtmişlerdir. Erkek öğrencilerin; % 58.2’si 

bazılarını satın aldıklarını, % 22.2’si önerileri dinleyerek satın aldıklarını, % 10.5’i satın 

almadıklarını ve % 7.2’si ucuz olanları satın aldıklarını belirtmişlerdir. 
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Öğrencilerin reklamını izledikleri ürünleri satın alma durumları ile cinsiyet arasında 

anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur (p>0.05).           

 

Sabbağ (2003) öğretmenlerin % 18.9’unun yiyecek reklamlarından etkilendiklerini,            

% 34.38’inin bazen etkilendiklerini belirlemiştir. 

 

Purutçuoğlu (2003) yaptığı araştırmada öğrencilerin % 64.0’ünün reklamlardan 

etkilenmediklerini, % 26.0’sının bazen etkilendiklerini, % 10.0’unun ise etkilendiklerini 

belirlemiştir. 

 

4.6.2 Öğrencilerin yalnız reklamlarda gördükleri için ürünü satın alma durumları 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yalnız reklamlarda gördükleri için ürünü satın 

alma durumları  cinsiyet değişkenine göre Çizelge 4.28’de gösterilmektedir. 

 

Çizelge 4.28 Öğrencilerin yalnız reklamlarda gördükleri için ürünü satın alma durumları 
 

Kız Erkek TOPLAM Yalnız reklamlarda gördükleri 
için ürünü satın alma durumları Sayı % Sayı % Sayı % 
Alan 38 55.1 83 54.2 121 54.5 
Almayan 31 44.9 70 45.8 101 45.5 
TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
x2: 0.013          sd: 1          p>0.05 
  
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin % 54.5’i reklamlarda gördükleri ürünleri satın 

aldıklarını, % 45.5’i satın almadıklarını belirtmişlerdir. Cinsiyet durumu dikkate 

alındığında kız öğrencilerin % 55.1’i, erkek öğrencilerin % 54.2’si reklamlarda 

gördükleri için ürünleri satın aldıklarını belirtmişlerdir. Reklamlarda gördükleri için 

ürünleri satın almayanların oranları  kız öğrencilerde % 44.9, erkek öğrencilerde            

% 45.8’dir. Yapılan x² analizi ile öğrencilerin reklamlarda gördükleri için ürünleri satın 

alma durumları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur 

(p>0.05).       
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4.6.3 Öğrencilerin reklamını izleyip  satın aldıkları fakat beğenmedikleri bir ürün 

için ne düşündükleri 

 

Çizelge 4.29’da öğrencilerin reklamını izleyip satın aldıkları fakat beğenmedikleri bir 

ürün için ne düşündükleri cinsiyet değişkenine göre verilmiştir. 

 

Çizelge 4.29 Öğrencilerin reklamını izleyip  satın aldıkları fakat beğenmedikleri bir 
ürün için ne düşündükleri 

 

Kız Erkek TOPLAM Reklamını izleyip  satın aldıkları fakat 
beğenmedikleri bir ürün için ne 
düşündükleri Sayı % Sayı % Sayı % 
Bir daha satın almam 42 60.9 63 41.2 105 47.3 
Arkadaşlarıma da almamalarını 
söylerim 22 31.9 68 44.4 90 40.5 

O reklamı seyretmem 1 1.4 1 0.7 2 0.9 
Satın almam ama reklamı güzelse 
seyrederim 4 5.8 21 13.7 25 11.3 

TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
 
 

Çizelge 4.29’da görüldüğü gibi öğrencilerin % 47.3’ü reklamını izleyip satın aldıkları 

fakat beğenmedikleri bir ürünü tekrar  satın almadıklarını, % 40.5’i arkadaşlarına 

almamalarını söylediklerini, % 11.3’ü satın almadıklarını fakat reklamı güzelse 

seyrettiklerini ve % 0.9’u da o reklamı seyrettiklerini belirtmişlerdir. Cinsiyet durumu 

dikkate alındığında kız öğrencilerin % 60.9’u tekrar o ürünü satın almadıklarını,                

% 31.9’u arkadaşlarına almamalarını söylediklerini, % 5.8’i satın almadıklarını fakat 

reklamı güzelse seyrettiklerini, % 1.4’ü o reklamı tekrar seyretmediklerini 

belirtmişlerdir. Erkek öğrencilerin % 41.2’si tekrar o ürünü satın almadıklarını,            

% 44.4’ü arkadaşlarına o ürünü satın almamalarını söylediklerini, % 13.7’si satın 

almadıklarını fakat reklamı güzelse seyrettiklerini, % 0.7’si ise o reklamı tekrar 

seyretmediklerini belirtmişlerdir. 

 

Sonuçlar, kız öğrenciler arasında “ürünü bir daha satın almam” diyenlerin erkek 

öğrenciler arasında da “arkadaşlarıma da almamalarını söylerim” diyenlerin oranının 

yüksek olduğunu göstermektedir.  
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İstatistik analizler kız ve erkek öğrenciler arasında reklamını izleyip satın aldıkları 

ancak beğenmedikleri ürünlerle ilgili davranışları arasında anlamlı bir fark olmadığını 

göstermiştir (p>0.05).        

 

4.6.4 Öğrencilerin izledikleri reklamlardan en çok hangi bölümleri hatırladıkları 

 

Çizelge 4.30’da öğrencilerin izledikleri bir program veya reklamlardan en çok hangi 

bölümleri hatırladıkları ve cinsiyet değişkenine göre verilmiştir.  

 

Çizelge 4.30 Cinsiyete göre izledikleri program veya reklamlardan hatırladıkları 
bölümler 

 

Kız Erkek TOPLAM Hatırlanan bölümler Sayı % Sayı % Sayı % 
Evet 13 18.8 42 27.5 55 24.8 (1) Oyuncuları Hayır 56 81.2 111 72.5 167 75.2 
Evet 42 60.9 82 53.6 124 55.9 (2) Programın 

konusu Hayır 27 39.1 71 46.4 98 44.1 
Evet 24 34.8 27 17.6 51 23.0 (3) Müziği Hayır 45 65.2 126 82.4 171 77.0 
Evet 3 4.3 9 5.9 12 5.4 (4) Mekanı Hayır 66 95.7 144 94.1 210 94.6 
Evet 1 1.4 9 5.9 10 4.5 (5) Renkler, sanatsal 

yönler  Hayır 68 98.6 144 94.1 212 95.5 
TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

(1) x2: 1.892          sd: 1          p>0.05          (2) x2: 1.021          sd: 1          p>0.05             
(3) x2: 7.891          sd: 1          p<0.05             
 
 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin % 55.9’u programın konusunu, % 24.8’i 

oyuncularını, % 23.0’ü müziğini, % 5.4’ü mekanını hatırladıklarını belirtmişlerdir. 

Cinsiyet durumu dikkate alındığında kız öğrencilerin % 60.9’u programın konusunu,               

% 34.8’i müziğini, % 18.8’i oyuncularını, % 4.3’ü mekanını, % 1.4’ü renkleri,sanatsal 

yönleri hatırladıklarını belirtmişlerdir. Erkek öğrencilerin de % 53.6’sı programın 

konusunu, % 27.5’i oyuncularını, % 17.6’sı müziğini, % 5.9’u mekanını, % 5.9’u da 

renkleri, sanatsal yönleri hatırladıklarını belirtmişlerdir.Öğrencilerin izledikleri bir 

program veya reklamlardan en çok hatırladıkları bölümlerden müzik ile cinsiyet 

değişkeni arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur (p<0.05).  
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Nazik ve Şanlıer (2001) reklamların tüketicilerin ilgilerini çeken özellikleri; (% 46.4) 

sözler, (% 35.6) müzik, ritmi, (% 26.1) oynayan sanatçılar olarak sıralamışlardır. 

 

Göksu (2001) öğrencilerin 4/5’inin reklamları izlemesinin nedenini reklamların gerek 

yetişkinlerin, gerekse çocukların ilgisini çekmesinden ileri geldiğini vurgulamıştır. 

Özellikle çocukların kısa, renkli, ritmik ve heyecan verici televizyon reklamlarından çok 

hoşlandıklarını tespit etmiştir. 

 

4.6.5 Öğrencilerin reklamından en fazla etkilendikleri ürünler 

 

Çizelge 4.31’de öğrencilerin reklamından en fazla etkilendikleri ürünler cinsiyet 

değişkenine göre verilmiştir. 

 
Çizelge 4.31 Cinsiyete göre öğrencilerin reklamlarından en fazla etkilendikleri ürünler  
 

Kız Erkek TOPLAM Mal Grupları Sayı % Sayı % Sayı % 
Evet 38 55.1 30 19.6 68 30.6(1) Temizlik ve kişisel 

bakım ürünleri Hayır 31 44.9 123 80.4 154 69.4
Evet 15 21.7 42 27.5 57 25.7(2) Gıda maddeleri Hayır 54 78.3 111 72.5 165 74.3
Evet 25 36.2 72 47.1 97 43.7(3) Giyim eşyaları, 

aksesuarlar Hayır 44 63.8 81 52.9 125 56.3
Evet - - 23 15.0 23 10.4(4) Otomobil, dayanıklı 

tüketim malları, banka 
reklamları Hayır 69 100.0 130 85.0 199 89.6
TOPLAM 69 100 153 100 222 100

(1) x2: 28.148          sd: 1          p≤0.05            (3) x2: 2.266         sd: 1          p>0.05       
(2) x2: 0.813            sd: 1          p>0.05            (4) x2: 11.571       sd: 1          p≤0.05       
 
Çizelge 4.31’de de görüldüğü gibi; öğrencilerin % 43.7’si giyim eşyaları ve aksesuar 

reklamlarından en fazla etkilenmekte, bunu % 30.6 ile temizlik ve kişisel bakım 

ürünleri, % 25.7 ile gıda maddeleri ve % 10.4 ile otomobil, dayanıklı tüketim malları ve 

banka reklamları  izlemektedir. Cinsiyet değişkeni dikkate alındığında; kız öğrencilerin 

% 55.1’i temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin, % 36.2’sinin giyim eşyaları ve 

aksesuarların, % 21.7’sinin gıda maddelerinin reklamlarının etkisinde kaldıkları 

saptanmıştır.  Erkek öğrencilerin ise, % 47.1’inin giyim eşyaları ve aksesuarlar,                   

% 27.5’inin gıda maddeleri, % 19.6’sının temizlik ve kişisel bakım ürünleri ve                   
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% 15.0’inin otomobil, dayanıklı tüketim malları ve banka reklamlarından etkilendikleri 

saptanmıştır. 

 

Yapılan istatistik analiz sonucunda, cinsiyet ile öğrencilerin temizlik ve kişisel bakım 

ürünlerinin reklamından etkilenme durumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

bulunmuştur (p<0.05). 

 

Kız öğrencilerin otomobil, dayanıklı tüketim malları ve banka reklamlarından hiç 

etkilenmedikleri halde, erkek öğrencilerin bu reklamlardan etkilendikleri saptanmıştır. 

Otomobil, dayanıklı tüketim malları ve banka reklamlarından etkilenme durumları ile 

cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır 

(p<0.05). 

 

Yaman (1988) Farklı sosyo–ekonomik bölgelerde yaşayan ailelerin gıda tüketimlerine 

reklamların etkisini incelediği çalışmada, televizyon reklamlarından etkilenerek hiç 

kullanmadıkları gıda maddesini satın alan ailelerin % 96.0’ı yüksek, % 89.0’unun orta, 

% 40.0’ının düşük sosyo-ekonomik düzeyde olduğunu tespit etmiştir. 

 

Nazik ve Şanlıer (2001) ailelerin reklamlarından en fazla etkilendikleri mal grubunu 

ortaya çıkarmak amacıyla hangi malların genel temizlik maddelerinin  % 36.8 olduğu, 

bunu otomobil % 33.0, kişisel bakım malzemeleri % 27.5, gıda maddeleri % 27.0, 

büyük mutfak araçları % 25.6, mobilya % 24.5, küçük mutfak araçları % 18.7 ve giyim 

eşyalarının reklamlarının % 16.1 izlediğini saptamışlardır. En az etkilenilen grubun 

giyim eşyaları % 52.6 olduğu, bunu mobilya % 47.7, otomobil % 43.3, küçük % 39.8 ve 

büyük % 39.0 elektrikli ev eşyalarının izlediğini bulmuşlardır.  

 

Bu araştırmanın bulguları, Nazik ve Şanlıer’in yaptıkları çalışma ile karşılaştırıldığında; 

ailelerin en fazla reklamlarından etkilendikleri mal gruplarının temizlik maddeleri, 

otomobil, kişisel bakım malzemeleri, gıda maddeleri, büyük mutfak araçları, küçük 

mutfak araçları olduğu üniversite öğrencilerinin ise en çok giyim eşyalarının ve 

aksesuar, temizlik ve kişisel bakım ürünleri, gıda maddelerinin reklamlarından 

etkilendikleri tespit edilmiştir. 
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Purutçuoğlu (2003) öğrencilerin  % 30.7’sinin yiyecek, giyecek, ayakkabı, kişisel bakım 

ürünleri, dayanıklı tüketim mallarının satın alınmasında reklamın etkisinde 

kalmadıklarını belirlemiştir. Cinsiyet değişkeni dikkate alındığında; kız öğrencilerin    

% 27.3’ünün ve erkek öğrencilerin % 25.3’ünün en çok yiyecek satın alırken 

reklamların etkisinde kaldıklarını saptamıştır.  

 

4.6.6 Öğrencilerin en fazla  etkilendikleri reklam araçları 

 

Öğrencilerin en fazla etkilendikleri reklam araçları cinsiyet değişkenine göre Çizelge 

4.32’de gösterildiği gibidir. 

 
Çizelge 4.32 Öğrencilerin en fazla etkilendikleri reklam araçları  
 

Kız Erkek TOPLAM En fazla etkilendikleri 
reklamlar Sayı % Sayı % Sayı % 
Televizyon 57 82.6 134 87.6 191 86.0 
Dergi,magazin 4 5.8 10 6.5 14 6.3 
Pano reklamları 5 7.2 4 2.6 9 4.1 
Gazete 3 4.3 5 3.3 8 3.6 
TOPLAM 69 100 153 100 222 100 

 
Çizelge 4.32’de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan öğrencilerin en çok 

etkilendikleri reklam aracının televizyon (% 86.0) olduğu, bunu % 6.3 ile dergi ve 

magazinler, % 4.1 ile panoların reklamları, % 3.6 ile gazetelerin izlediği bulunmuştur. 

Öğrencilerin en fazla etkilendikleri reklam araçları ile cinsiyet değişkeni arasında  

anlamlı bir ilişkinin olmadığı bulunmuştur ( p>0.05).            

 

Nazik ve Şanlıer (2001) yaptıkları çalışmada, tüketicilerin yarıya yakınının bazen, 

yaklaşık 1/5’inin de her zaman reklamlardan etkilendikleri tespit edilmiştir. 

Reklamlardan etkilenme oranı yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerde % 25.4 ile 

diğer iki gruptan daha düşüktür (orta % 32.7, düşük % 32.4). Reklamlardan her zaman 

etkilendiğini belirtenlerin oranı yüksek sosyo-ekonomik düzeyde diğer iki gruptan daha 

düşükken, bazen etkilendiklerini belirtenlerin oranının daha yüksek olduğu 

saptanmıştır.Gruplar arasındaki farklılık da istatistik açıdan önemli bulmuştur (p<0.05). 
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4.6.7 Öğrencilerin programlar arasında çıkan reklamlarla ilgili davranışları 

 

Öğrencilerin programlar arasında çıkan reklamlar ile ilgili davranışları ne yaptıkları ile 

cinsiyet değişkeni arasındaki ilişki Çizelge 4.33’te gösterildiği gibidir. 

 

Çizelge 4.33 Cinsiyete göre öğrencilerin programlar arasında çıkan reklamlarla ilgili 
davranışları 

 

Kız Erkek TOPLAM Programlar arasında çıkan reklamlarda 
ne yaptıkları Sayı % Sayı % Sayı % 
Zapping (kanal değiştirme) 50 72.5 113 73.9 163 73.4 
Reklamları izliyorum 10 14.5 24 15.7 34 15.3 
Başka işlerimle ilgileniyorum 4 5.8 14 9.2 18 8.1 
Reklamlar bitene kadar bekliyorum 
(seyretmeye devam ediyor) 5 7.2 2 1.3 7 3.2 

TOPLAM 69 100 153 100 222 100 
 
Çizelge 4.33’te görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan öğrencilerin % 73.4’ünün 

televizyon programları kesilerek reklamlar verildiğinde kanal değiştirdikleri (zapping) 

saptanmıştır. Bu durumda kanal değiştiren kız ve erkek öğrencilerin oranı (% 72.5,             

% 73.9) birbirine oldukça yakındır. Öğrencilerin % 15.3’ü reklamları izlemektedirler. 

Kızların % 14.5’i, erkeklerin % 15.7’si reklamları izlediklerini belirtmişlerdir. Kızların 

% 5.8’i erkeklerin 9.2’si başka işleriyle ilgilenmektedirler. Ayrıca kızların % 7.2’si 

erkeklerin % 1.3’ü reklam bitene kadar bekleyerek hiçbir şeyle ilgilenmediklerini 

belirtmişlerdir.  

 

Öğrencilerin programlar arasında çıkan reklamlar ile ilgili davranışları ile cinsiyet 

değişkeni arasında istatistiksel  açıdan anlamlı bir ilişkinin olmadığı bulunmuştur 

(p>0.05).  

 

Gönen ve Özgen (1996) kadın ve erkek tüketicilerin medyayı izleme ve medyadan 

etkilenme durumlarını belirlemek amacı ile yaptıkları çalışmada; tüketicilerin                   

% 85.67’si televizyon programları kesilerek reklamların verilmesinden rahatsızlık 

duymaktadırlar. Tüketicilerin % 79.33’ünün televizyon programları kesilerek reklamlar 

verildiğinde kanal değiştirdiklerini saptamışlardır. Bu durumda kanal değiştiren kadın 

ve erkeklerin oranı (% 78.67, % 80.00) birbirine oldukça yakın bulunmuştur. 
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Gönen ve Özgen’in yaptıkları çalışma ile karşılaştırıldığında; her iki çalışmada 

tüketicilerin yarıdan fazlasının televizyon programı kesilerek reklamlar verildiğinde 

kanal değiştirdikleri görülmektedir.  

 

Araştırmalar ailelerin çoğunun uzaktan kumanda cihazına sahip olduklarını ve bu 

durumun kanal değiştirme oranını önemli oranda ölçüde arttırdığını göstermektedir. 

Ancak, kanal değiştirmenin tüketicilerin markalı ürünleri satın alma davranışları 

üzerindeki etkilerini araştırmak amacı ile yapılan bir çalışmada kanal değiştirmenin 

reklamlardan çok programlar sırasında yapıldığı saptanmış ve şaşırtıcı bir sonuç olarak 

değerlendirilmiştir (Zufryden et. al. 1993). 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER        

 

Bilecik Dumlupınar Üniversitesi’nde okuyan  üniversite öğrencilerinin  reklamlara 

yönelik tutum ve davranışlarının cinsiyete etkisini belirlemek amacı ile yapılan bu 

araştırmada; öğrencilerin çoğunluğunu 20-22 yaş arası bireylerin oluşturduğu, 

ebeveynlerinin çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu, annelerinin daha çok ev kadını 

oldukları, babalarının  ise daha çok serbest meslekle uğraştıkları saptanmıştır. Ailedeki 

birey sayılarının çoğunlukla 5  ve daha fazla kişiden oluştuğu, öğrencilerin eğitim için 

genellikle il merkezinden geldikleri, öğrenim süresince çoğunlukla arkadaşları ile evde 

kaldıkları, gelirlerini çoğunlukla ailelerinden aldıkları, çoğunluğunun haftada bir kez 

alışverişe çıktıkları, alışverişi çoğunlukla kendilerinin yaptıkları ve alışverişe çıkarken 

çoğunlukla arkadaşları ile gitmeyi tercih ettikleri ve kız öğrencilerin çoğunlukla anneleri 

ile erkek öğrencilerin ise arkadaşları ile alışverişe gitmeyi tercih ettikleri, alışverişe 

birlikte gidilen kişi ile cinsiyetin etkili olduğu (p<0.05), alışveriş için çoğunlukla 

hipermarket ve semt içi marketleri seçtikleri kız öğrencilerin yarıdan fazlasının 

pazardan alışverişi seçmesine rağmen erkek öğrencilerin pazarı fazla tercih etmedikleri 

ve alışveriş için seçilen yerin cinsiyete göre önemli olduğu (p<0.05), alışverişe 

çıkmadan önce ihtiyaçlarını çoğunlukla akıllarında tuttukları ve nakit ödeme yaptıkları  

belirlenmiştir.  

 

Öğrencilerin alışverişe gitmeyi tercih ettiği kişi ile cinsiyet arasında  istatistiki açıdan  

anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Her iki cinsiyetteki öğrencilerin günlük  

alışverişlerini hipermarketlerden ve süper marketlerden yaptıkları, alışveriş için tercih 

ettikleri yerin cinsiyete göre değiştiği (p<0.05) ortaya çıkmıştır. Kız öğrencilerin  

yarıdan fazlasının alışveriş için pazarı tercih ettikleri saptanmıştır. Öğrencilerin  

alışverişe çıkmadan  önce ihtiyaçları belirlerken plan yapmadıkları genellikle akıllarında 

tuttukları ve satın alırken peşin ödeme yaptıkları belirlenmiştir. 

 

Araştırma sonuçları öğrencilerin satın alırken yarıdan fazlasının ürünün kalitesinden ve 

markasından etkilendiklerini ve bu durumlar ile cinsiyet arasında anlamlı ilişki olduğu 

göstermektedir (p<0.05). Araştırma sonucunda, öğrencilerin bir ürünü satın alırken 

yarıya yakınının piyasa araştırması yaptığı ve kız öğrencilerin yarıdan fazlasının 
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arkadaşlarının deneyimlerinden yararlandığı ve cinsiyete göre bilgi kaynaklarından 

yararlanma ile cinsiyet arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Öğrencilerin satın alma kararlarını en çok etkileyen faktörlerin; sırsı ile arkadaşlarının 

deneyimleri, malın fiyatı, markası, televizyon reklamları, aile üyeleri, gazete ve dergi 

reklamları olduğu bulunmuştur. 

 

Öğrencilerin yarısına yakınının belirli programları ve en çok haberleri izledikleri, 

programlar üzerinde cinsiyetin etkili olduğu (p<0.05) ortaya çıkmıştır. Kız ve erkek 

öğrencilerin yarıdan fazlasının her gün gazete okudukları,ve gazetenin öncelikle haber 

sayfasına baktıkları ve cinsiyetin etkili olduğu (p<0.05) saptanmıştır. 

 

Öğrencilerin tamamına yakınının “reklamların ürünün tanıtımı açısından yararlı” olduğu 

görüşünde oldukları, reklamların bilgi vermesinden hoşlandıkları, reklamların sürekli 

gösterilmesinin hoşlarına gitmediği ancak reklamlar sayesinde mal ve hizmetleri 

tanıdıkları belirlenmiştir. 

 

Üniversite öğrencilerinin reklamlara yönelik görüşleri incelendiğinde; reklamın, 

çoğunlukla “Bir malı tanıtmak” ve “İnsanı etkilemek” tanımlarına katıldıkları, 

öğrencilerin tamamına yakınının “ürünün tanıtımı açısından reklam yararlıdır” 

“reklamlarda verilen bilgiler doğrudur” ve “reklamın güzelliği ile malın kalitesi arasında 

ilişki vardır” görüşünde oldukları, “reklamların bilgi vermesi, tüketiciye yön vermesi, 

komik olması ve ürünleri tanıtmasını” öğrencilerin hoşlarına giden şeyler olduğu, 

“reklamların sürekli gösterilmesi, yanlış bilgi vermesi, filmlerin aralarına konulması, 

sıkıcı olması, tüketimi körüklemesi” yönünden reklamlarda  hoşlarına gitmeyen şeyler 

olduğu, reklamlardan; öğrencilerin tamamına yakınının “mal ve hizmetleri tanıdıkları” 

“ilginç görüntüler gördükleri”, “kaliteli ve ucuz malları reklamlar sayesinde tanıdıkları” 

görüşünde oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin reklamlara yönelik görüşleri ile cinsiyet 

arasındaki ilşkinin istatistiksel olarak (p>0.05) önemli olmadığı saptanmıştır. 

 

Öğrencilerin reklam cümlelerine karşı tutumları incelendiğinde; “reklam ürünün 

tanıtımı açısından yararlıdır”, “reklam ürünler arasında karşılaştırma yapma olanağı 

sağlar”, “reklamlar tüketim düzeyinin yükselmesine yardım eder”, “reklam ürünün satış 
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fiyatını yükseltir”, “reklam tüketicilerin ihtiyaçları olmayan ürünleri satın almalarını 

etkiler”, “reklam yaşamımız için gereklidir”, “reklam tüketicileri bilinçli olmayan 

ülkeler için lükstür”, “reklam var olan mal ve hizmetler hakkında bilgi verir” ifadelerine 

katılımın oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Buna karşılık, “televizyon 

reklamlarının çoğu eğlendiricidir”, “reklam tüketicinin beynini yıkar”, “reklamlar 

yanıltıcı ve aldatıcıdır”, “reklamların çoğu malların daha iyi olmalarına yardım eder”, 

“reklam sıkıcı bir tekrardan öteye geçmez” ve “reklamlar rahatsız edicidir” ifadelerine 

katılımın çok daha düşük olduğu görülmektedir. Reklama yönelik tutumlar üzerinde 

cinsiyetin etkili olmadığı belirlenmiştir. “Reklam ürünler arasında karşılaştırma yapma 

olanağı sağlar” ifadesinde kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre olumlu tutum içinde 

oldukları bulunmuş, fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). 

 

Öğrencilerin reklamını izledikleri ürünlerin bazılarını satın aldıkları, reklamını izleyip 

satın aldıkları fakat beğenmedikleri ürünleri bir daha almadıkları ve arkadaşlarına o 

ürünleri almamalarını söyledikleri,  izledikleri bir program veya reklamların en çok 

konusundan etkilendikleri ve reklamın müziği ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu (p<0.05) bulunmuştur. Yarıdan fazlasının reklamlarda gördükleri için bir ürünü 

satın aldıkları, en fazla giyim ve aksesuar reklamları ile temizlik, kişisel bakım ürünleri, 

otomobil, dayanıklı tüketim malları ve banka reklamlarından etkilendikleri ve 

öğrencilerin izledikleri reklamlardan en çok hatırladıkları bölümler ile cinsiyet arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05). Programlar arasında verilen reklamlarda 

çoğunun kanal değiştirme yaptığı saptanmıştır. 

 

Araştırma sonuçları dikkate alınarak, üniversite öğrencilerinin reklamlara yönelik tutum 

ve davranışları ile ilgili öneriler sıralanabilir: 

 

• Üniversite öğrencilerinin reklamlara yönelik tutumları reklam verenler tarafından 

dikkate alınmalı; öğrenciler, gerek kitle iletişim araçları, gerekse satış 

merkezlerindeki promosyon, fiyat etiketi, dergi, magazin, gazete ve pano reklamları 

yoluyla yapılan reklamların yararlı (bilgilendiren) ve zararlı (tüketime yönelten) 

olanlarını ayırt etme konusunda bilgilendirilmelidir. Özellikle reklamlar, çok genç 
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nüfuslu ülkemizde, kültürel ve çevresel bozulmaya neden olarak toplum yaşamını 

olumsuz etkilemektedir. 

 

• Reklamlar, çocukları ve gençleri ürünler hakkında bilgilendirmekten çok abartılı 

öğeler kullanarak onları gereksiz ve sağlıksız tüketime yönlendirmektedir. Onları bu 

tür aldatıcı ve yanıltıcı reklamlardan korumak amacıyla hem reklamcılara, hem 

bunları yayınlayan kanallara, hem de reklamları denetleyen Reklam Kurulu’na 

büyük görevler düşmektedir. 

 

• Tüketicilerin, özellikle de çocuklar ve gençler gibi özel gruplar aldatıcı ve yanıltıcı 

reklamlardan korunmasına yönelik yasal önlemlerin alınması gerekmektedir. 

 

• Gençlerin alışveriş konusunda bilgi edinmeleri, bilgi edinerek ve bilinçlenerek en 

doğru alışveriş yapma imkanı bulmaları sağlanmalıdır.  

 

• Çocukların ve  reklamlar karşısındaki tutum ve davranışları önemlidir. Çocuklar ve 

gençler pek çok ürünü doğrudan doğruya satın alarak tüketmekte, dolaylı olarak da  

anne ve babalarının satın alma kararlarını etkilemektedirler. Ayrıca, gençlerin 

birbirlerinin fikirlerini etkilemesi de söz konusudur. Bu nedenle gençlerin, reklamlar 

karşısındaki tutumlarının araştırılması faydalı olur. 

 

• Reklamlar konusunda yapılan araştırmaların artması gençlerin reklama yönelik 

görüşleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesini sağlar. Gençlerin reklamlar 

karşısındaki tutumlarının saptanması, pazarlamacılar ve reklam firmaları için de 

yararlı olur. 

 

• Kitle iletişim araçlarındaki program ve reklamların olumlu ve olumsuz yönlerinin 

göz önüne alınması, gerektiğinde tüketicileri koruyucu düzenlemelerin yapılması 

gerekir. 
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• Özel bir tüketici grubunu oluşturan gençlerin pazarda istek ve ihtiyaçlarına uygun 

mal ve hizmetleri bulabilmeleri için, genç tüketicilerin üreticiler tarafından dikkate 

alınması gerekir. Bu durum gençlerin yaşam kalitesini arttırdığı gibi üreticilerin de 

yeni ürün gruplarına yönelmelerini sağlar. 

 

• Yapılan bu araştırmadan elde edilen sonuçlar dikkate alındığında üniversitede 

okuyan öğrencilerin reklamlara yönelik tutum ve davranışları konusunda genelde 

bilinçli davrandıkları görünmektedir. Bu nedenle; bu konuda çalışacak kişilerin 

cinsiyet dışında konu ile ilgisi olabilecek diğer faktörleri (sosyo-ekonomik düzey, 

okudukları sınıf, bölgesel ve kültürel farklılıklar vb.)’de dikkate alarak daha geniş 

bir öğrenci kitlesi üzerinde çalışmaları önerilebilir.  
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EK-1 

 
ANKET FORMU 

 
Bölüm 1. Denekler Hakkında Genel Bilgiler 
1. Adı/Soyadı:.................................................................................. 
2. Fakülteniz/Bölümünüz:............................................................. 
3. Doğum Yeri/Tarihi:..................................................................... 
4. Cinsiyet:                ( )Kız                             ( )Erkek 
5. Yaş:         a) 17-19         

b) 20-22          
c) 23-25              
d) 26 ve daha büyük 

6. Ebeveynin   Eğitim   Düzeyi: 
Okuma-yazma bilmiyor     Okur-yazar          İlkokul    Ortaokul     Lise        Üniversite  
 
Anne:            (  )                                (  )                   (  )            (  )         (  )             (  ) 
Baba:            (  )                                 (  )                  (  )            (  )         (  )             (  ) 
7. Ebeveynin Meslek Durumu: 
Meslekler                    Anne                                      Baba 
Memur                        (  )                                            (  ) 
İşçi                               (  )                                            (  ) 
Serbest                        (  )                                            (  )   
Tüccar                         (  )                                           (  ) 
Subay, astsubay          (  )                                           (  ) 
Ev Kadını                    (  )                                           (  )  
Çiftçi                            (  )                                           (  ) 
Diğer, varsa belirtiniz........................................................... 
8. Ailedeki birey sayısı 
  a  ( ) 2 kişi 
  b  ( ) 3 kişi  
  c  ( ) 4 kişi 
           d  ( ) 5 +        
9. Buraya eğitim ve öğretim için nereden geliyorsunuz? 
             a  ( ) İl Merkezinden 
             b  ( ) İlçe Merkezinden 
             c  ( ) Kırsal Kesimden                            
10. Öğrenim süresince  nerede kalıyorsunuz? 
             a  ( ) Devlet yurdunda 
             b  ( ) Özel yurtta 
             c  ( ) Ailemle 
             d ( ) Arkadaşlarımla evde 
             e  ( ) Akraba veya tanıdıklarımızın yanında 
             f  ( ) Diğer (Belirtiniz)……………………           
11. Gelir kaynağınız nedir? 
             a  ( ) Ailemden alıyorum 
             b  ( ) Burs alıyorum 
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             c  ( ) Her ikisi birden 
             d  ( ) Part-time çalışıyorum. 
             e  ( ) Öğrenci kredisi 
             f   ( ) Diğer(Belirtiniz).................................          
Bölüm 2: Öğrencilerin Tüketim Alışkanlıkları 
12. Alış verişi kimin yaptığı; 
            a   ( ) Annem 
            b   ( ) Babam   
            c   ( ) Her ikisi  
            d   ( ) Kendim 
13. Alış verişe çıkma sıklığı; 
            a   ( ) Haftada bir kez 
            b   ( ) 15 günde bir kez 
            c   ( ) Ayda bir kez 
            d   ( ) Diğer ( Belirtiniz).................................  
14. Alış verişe kiminle gittiği; 
            a   ( ) Annem ile 
            b   ( ) Babam ile 
            c   ( ) Her ikisi  ile 
            d   ( ) Arkadaşlarımla 
            e   ( ) Diğer (Belirtiniz)........................................ 
15. Alış veriş için seçilen yer; (tercih sırasına göre ilk üçü) 
            a   ( ) Semt içi marketler 
            b   ( ) Hiper marketler   
            c   ( ) Kapıdan satış 
            d   ( ) Pazar 
            e   ( ) Bakkal 
            f    ( ) Diğer (Belirtiniz)......................................... 
16. Alış verişe çıkmadan önce ihtiyaçları belirleme durumu ;  
            a  ( ) Alış veriş listesi hazırlama 
            b  ( ) Akılda tutma 
            c  ( ) Alış veriş sırasında belirleme 
            d  ( ) Diğer (Belirtiniz)........................................... 
17. Ne tip ödeme şekli kullandığı ; 
            a  ( ) Nakit ödeme 
            b  ( ) Kredi kartıyla 
            c  ( ) Taksitle ödeme 
            d  ( ) Diğer (Belirtiniz)......................................... 
18. Bir ürünü satın alırken hangi özelliklerinden etkilenirsiniz ? 
a (  ) Markası. 
b (  ) Fiyatı. 
c (  ) Kalitesi. 
d (  ) Promosyonlu olup olmaması. 
e (  ) Modaya uygun olması. 

19. Bir ürünü satın alırken hangi bilgi kaynaklarından yararlanırsınız ? 
a (  ) Piyasa araştırması yaparım. 
b (  ) Arkadaşlarımın deneyimlerinden yararlanırım. 
c (  ) Satacak personelin tavsiyelerinden yararlanırım. 
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d (  ) Reklamlardan yararlanırım. 
20. Ürün satın alırken sizi neler etkiler ? E v e t H a y ı r 
a Televizyon reklamları (  )                        (  ) 
b Gazete ve dergi 

reklamları 
(  )                        (  ) 

c Aile üyeleri (  )                        (  ) 
d Satış personeli (  )                        (  ) 
e Arkadaşlarımın   

deneyimi 
(  )                        (  ) 

f Malın fiyatı (  )                        (  ) 
g Malın görünüşü             

( Ambalajı ) 
(  )                        (  ) 

ı Malın markası (  )                        (  ) 
 
Bölüm 3: Kitle İletişim Araçları İle Etkileşim   
21. Ne sıklıkta televizyon seyrediyorsunuz ? 
            a  ( ) Her gün  
            b  ( ) Sadece hafta sonu 
            c  ( ) Hafta arası 
            d  ( ) Sadece belirli programları 
            e  ( ) Hiç 
22. En çok ne tür programları seyrediyorsunuz? 
            a  ( ) Haberleri 
            b  ( ) Yarışmaları 
            c  ( ) Eğlence programlarını 
            d  ( ) Spor programlarını 
            e  ( ) Yerli ve yabancı filmleri 
            f   ( ) Reklamları 
            g  ( ) Belgeseller 
            h  ( ) Hepsini 
            ı  ( ) Diğer programlar ( Belirtiniz)……… 
23. Ne sıklıkta gazete okuyorsunuz ? 
            a  ( ) Her gün 
            b  ( ) Haftada iki üç gün 
            c  ( ) Sadece hafta sonu 
            d  ( ) Hiç okumam 
            e  ( ) Diğer (Belirtiniz ).................................. 
24. Gazete aldığınızda öncelikle hangi sayfasını açarsınız? 
            a  ( ) Haberlere bakarım 
            b  ( ) Köşe yazılarına 
            c  ( ) Magazin sayfasına 
            d  ( ) Reklamlarına 
            e  ( ) Spor sayfasına 
            f   ( ) Politika sayfasına 
            g  ( ) İş  ilanlarına  
            h ( ) Ekonomi 
            ı  ( ) Diğer (Belirtiniz).......................... 
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Bölüm 4: Reklamlara Yönelik Görüşleri 
25. Reklam nedir? ( Lütfen tek bir seçenek işaretleyiniz.) 
            a  ( ) Bir malı tanıtmaktır. 
            b  ( ) Reklam propagandadır. 
            c  ( ) Reklam insanı etkilemektir. 
            d  ( ) Tüketiciyi sömüren her şeydir. 
            e  ( ) Başka (Belirtiniz)........................... 
26. Reklamlara yönelik görüşünüz nedir?                                                                       
a.Ürünün tanıtımı açısından reklamların  yararlı olduğunu düşünüyor musun?                                     
             ( )   Evet                    ( ) Hayır 
b. Sizce reklamın güzelliği ile malın kalitesi arasında ilişki var mı?                                             
             ( ) Evet                    ( ) Hayır 
c. Reklamlarda verilen bilgiler doğru mu?                                                                                
            ( ) Evet                    ( ) Hayır    
27. Reklamlarda neler hoşunuza gider? 
            a  ( ) Komik olmaları 
            b  ( ) Ünlü kişileri ekrana getirmeleri 
            c  ( ) Bilgi vermeleri 
            d  ( ) Ürünleri tanıtmaları 
            e  ( ) Tüketiciye yön vermeleri 
            f  ( )  Müzikli, çekici sevimli olmaları  
            g  ( ) Diğer (Belirtiniz)......................... 
28. Reklamlarda hoşunuza gitmeyen şeyler nelerdir? 
           a  ( ) Sıkıcı olmaları 
           b  ( ) Sürekli tekrar edilmesi 
           c  ( ) Yanlış bilgi vermeleri 
           d  ( ) Filmlerin arasına konmaları 
           e  ( ) Tüketimi körüklemeleri 
           f   ( ) Aile içinde huzursuzluk çıkarmaları 
           g  ( ) Konularının saçma olması, tüketicileri yanlış yönlendirmeleri 
           h ( ) Diğer (belirtiniz)............................. 
29. Reklamlardan neler öğreniyorsunuz? 
           a ( ) Mal ve hizmetleri tanıyorum 
           b ( ) Eğleniyor ve ilginç görüntüler görüyorum 
           c ( )  Rahat yaşamanın yollarını öğreniyorum 
           d ( ) Ünlü kişilerin kullandıkları ürünleri tanıyorum 
           e  ( ) Kaliteli ve ucuz malları öğreniyorum 
           f  ( ) Modayı öğreniyorum 
           g ( ) Diğer (belirtiniz)............................. 

 Bölüm 5: Reklamlara Yönelik Tutumlar 
Tutum Cümleleri Katılıyorum Karasızım Katılmıyorum 
30. (  ) (  ) (  ) 
31. (  ) (  ) (  ) 
32.  (  ) (  ) (  ) 
 
33. 

(  ) (  ) (  ) 

34. (  ) (  ) (  ) 
 
35. 

Reklam ürünün tanıtımı açısından yararlıdır.  
Reklamlar tüketim düzeyinin yükselmesine yardım eder. 
Reklamların çoğu malların daha iyi olmalarına yardım 
eder. 
Reklam yaşamımız için gereklidir. 
Reklamlar tüketicilerin ihtiyaçları olmayan ürünleri satın 
almalarını etkiler. 
Reklamlar yanıltıcı ve aldatıcıdır. (  ) (  ) (  ) 
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36. Reklamlar rahatsız edicidir. (  ) (  ) (  ) 
37. Televizyon reklamlarının çoğu eğlendiricidir. (  ) (  ) (  ) 
38. Reklam ürünler arasında karşılaştırma yapma olanağı 

sağlar. 
(  ) (  ) (  ) 

39. Reklam, tüketicinin beynini yıkar. (  ) (  ) (  ) 
40. Reklam, sıkıcı bir tekrardan öteye geçmez. (  ) (  ) (  ) 
41. Reklam ürünün satış fiyatını yükseltir. (  ) (  ) (  ) 
42. Reklam tüketicileri bilinçli olmayan ülkeler için lükstür (  ) (  ) (  ) 
43. Reklam, var olan tüm mal ve hizmetler hakkında bilgi 

verir. 
(  ) (  ) (  ) 

Bölüm 6: Reklamlara Yönelik Davranışlar  
44. Reklamını izlediğiniz ürünleri satın alır mısınız ?   

a (  ) Genellikle alırım.  
b (  ) Bazılarını alırım.  
c (  ) Ucuz olanları alırım.  
d (  ) Önerileri dinleyerek alırım.  
e (  ) Satın almam.  
45.  Yalnız reklamlarda gördüğünüz için satın aldığınız ürün oldu mu ?  

a  (  ) Evet aldım    b(  ) Hayır almadım.                                                                     
46. Reklamını izleyip satın aldığınız fakat beğenmediğiniz bir ürün için ne düşünürsünüz? 
a 
b 
c 
d 

47. 

( ) Bir daha satın almam. 
(  ) Arkadaşlarıma da almamalarını söylerim. 
(  ) O reklamı seyretmem. 
(  ) Satın almam ama reklamı güzelse seyrederim. 
İzlediğiniz bir program veya reklamlardan en çok hangi bölümleri  hatırlayabiliyorsunuz ? 

a (  ) Oyuncularını 
b (  ) Programın konusunu 
c (  ) Müziğini 
d (  ) Mekanını 
e (  ) Diğer 

(Belirtiniz)……………………
48. Reklamlarından en fazla etkilendiğiniz ürün grupları hangileridir ? 
 a (  ) Temizlik ve kişisel bakım ürünleri 

b (  ) Gıda maddeleri.    
c (  ) Giyim eşyaları, aksesuarlar    
d Otomobil, dayanıklı tüketim malları, banka reklamları    

49. En fazla hangi reklamları etkili buluyorsunuz ?    
a (  ) Televizyon     
b (  ) Dergi, magazin     
c (  ) Pano reklamları    
d (  ) Gazete     

50. Programlar arasında çıkan reklamlarda ne yapıyorsunuz ?    
a (  ) Zapping ( kanal değiştirme ) yapıyorum.    
b (  ) Reklamları izliyorum.     
c (  ) Başka işlerimle ilgileniyorum.    
d (  ) Reklamlar bitene kadar bekliyorum.      
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ÖZGEÇMİŞ 
   
Adı Soyadı:  Filiz ÇIRPICI 
Doğum Yeri:  Milas-MUĞLA 
Doğum Tarihi:  19/12/1966 
Medeni Hali :  Evli 
Yabancı Dili :  İngilizce 
 
 
Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl) 
       
      Lise               : İzmir Kız Lisesi  -1984 
      Lisans            : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu                
                                ( Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi )  -1989 
     Yüksek Lisans  : Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev İdaresi ve Aile             
                                Ekonomisi  Anabilim Dalı 1989- 
 
Çalıştığı Kurumlar ve Yıl : Hakkari Tarım İl Müdürlüğü -1993-1994 
                                            Manavgat/Antalya Çağlayan İlköğretim Okulu -1996-1998      
                                            Bilecik Atatürk İlköğretim Okulu -1998-2000 
                                            Batman Kültür İlköğretim Okulu -2000-2005 
                                            Ankara/ Altındağ Battalgazi İlköğretim Okulu-2005-2006 
                                            Ankara/ Altındağ Atilla İlköğretim Okulu-2006- 
 
  
Yayınları (SCI ve diğer):  
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