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ÖNSÖZ 
 

Mobil iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, mobil teknolojilerin pazarlama 

araçları olarak kullanılmasına zemin hazırlamıştır. Mobil teknolojilerin pazarlama 

araçları olarak kullanılmaya başlamasıyla mobil pazarlama kavramı kullanılmaya 

başlanmıştır. Mobil pazarlama faaliyetlerine yatırım yapan ve etik kurallara uygun 

davranan markalar farklılık yaratmayı ve rekabet üstünlüğü sağlamayı başarmıştır. 

Mobil pazarlama faaliyetlerinde pazarlama etiğine uygun davranmayan markalar ise 

kısa vadede kar etmiş ancak ayakta kalmayı başaramamıştır. Bu çalışmada, mobil 

pazarlama profesyonelleri ve tüketicilerin mobil pazarlama etiğine bakış açıları 

karşılaştırılmış ve kullanıcı bakış açısıyla uygulayıcı bakış açısı arasındaki farklar 

ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 

Tez çalışmamda yardımlarını ve katkılarını esirgemeyen danışmanım Yrd. Doç. Dr. 

Ezgi Eyüboğlu’na ve değerli zamanlarını ayırarak mülakatlara katılan ve araştırmama 

katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ederim. 
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ÖZET 
 

Mobil pazarlama ve pazarlama etiği kavramları, Türkiye’de son yıllarda ele alınmakta 

ve literatürde bu konularda çalışma bulunmasına rağmen mobil pazarlama etiği 

konusunda son derece az sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmada öncelikle 

etik açıdan tartışmalara neden olan mobil pazarlama faaliyetleri incelenmiş ve 

Türkiye’deki pazarlama uygulamalarının etik ilkelere uygun olup olmadığını, eğer 

varsa etik ilkelere uygun olmayan uygulamaların yoğunluğunun tespit edilmesini ve 

mobil pazarlama profesyonellerinin mobil pazarlama uygulamalarına bakış açılarının 

tüketici bakış açısıyla karşılaştırılmasını amaçlayan bir araştırma gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma bulgularına mobil pazarlama sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda 

çalışan pazarlama profesyonelleriyle yapılan derinlemesine görüşmeler ve farklı 

demografik özelliklere sahip tüketicilerden oluşturulan odak grup görüşmelerinin 

analiz edilmesi sonucunda ulaşılmıştır. Araştırma bulguları mobil pazarlama 

faaliyetlerinin pazarlama profesyonelleri açısından pazarlama etiğine uygun 

bulunduğunu, tüketici açısından ise etik ilkelere uygun olmadığını düşündüklerini 

göstermiştir. 

Anahtar kelimeler; mobil pazarlama, mobil pazarlama etiği, pazarlama etiği 

 
 

ABSTRACT 
 

“Mobile marketing” and “the ethics of marketing” terms are being studied seperately 

in Turkey in recent years. However, there are really few studies on “the ethics of 

mobile marketing” which combines and covers both areas. In this work, mobile 

marketing activities those cause ethical debate are analysed and present the result of 

a research to determine ethical and unethical marketing activities from consumers’ 

point of view. The results of this research is a outcome of detailed interviews with 

marketing professionals who work in mobile marketing sector and focus groups which 

include consumers from various demographic segments. The results of the research 

shows that mobile marketing activities are not considered ethical enough, although 

the marketing professionals think the opposite way. 

KEYWORDS: Mobile marketing, Mobile Marketing Ethics, Ethical Issues in Marketing 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

İÇİNDEKİLER 
 

ÖNSÖZ........................................................................................................................ii 

ÖZET..........................................................................................................................iii 

ABSTRACT................................................................................................................iii 

TABLOLAR LİSTESİ.................................................................................................vii 

ŞEKİLLER LİSTESİ .................................................................................................viii 

1. BÖLÜM  MOBİL PAZARLAMA.............................................................................1 

1.1. Mobil Pazarlama Kavramı...............................................................................1 

1.1.1. Mobil Pazarlamanın Gelişimi ................................................................5 

1.1.1.1. Dünyada Mobil Pazarlama..........................................................6 

1.1.1.2. Türkiye’de Mobil Pazarlama........................................................8 

1.1.2. Mobil Pazarlamanın Özellikleri ve Amacı.............................................12 

1.1.3. Mobil Pazarlama Araçları ....................................................................14 

1.1.4. Geleneksel Pazarlama ile Mobil Pazarlamanın Karşılaştırılması ........16 

1.1.5. Pazarlama Karması İçinde Mobil Pazarlama.......................................16 

1.1.6. Mobil Pazarlama Stratejileri ve Kampanyaları ....................................18 

1.1.7. Mobil Pazarlama Araçları ve Kullanılan Kanallar ................................20 

1.2. Mobil Reklam ve Sms Reklamlarına İlişkin Temel Kavramlar.......................21 

1.2.1. Mobil Reklam Kavramı ve Özellikleri ..................................................21 

1.2.1.1. Mobil Reklamın Tanımı ve SMS Reklamları .............................21 

1.2.1.2. Mobil Reklamın Önemi .............................................................23 

1.2.1.3. Mobil Reklamın Özellikleri ........................................................25 

1.2.2. Mobil Reklam Türleri ...........................................................................26 

1.2.2.1. İzlenen Mobil Pazarlama Kampanyalarına Göre Mobil Reklam 

Türleri........................................................................................26 

1.2.2.1.1. İtme Mobil Reklamlar .........................................................26 

1.2.2.1.2. Çekme Mobil Reklamlar ....................................................27 

1.2.2.2. Erişim Kapsamına Göre Mobil Reklam Türleri .........................27 

1.2.2.2.1. Konum Tabanlı Mobil Reklamlar .......................................27 

1.2.2.2.2. Zaman Tabanlı Mobil Reklamlar .......................................28 

1.2.2.3. Reklam Yöntemine Göre Mobil Reklam Türleri ........................29 

1.2.2.3.1. Teşvik Edici Mobil Reklamlar ............................................29 

1.2.2.3.2. İzinli Mobil Reklamlar ........................................................29 

1.2.3. Mobil Reklam Kanalları .......................................................................30 

1.2.3.1. Mobil Mesaj ..............................................................................30 



v 
 

1.2.3.2. Mobil Web ................................................................................31 

1.2.3.2.1. Mobil Video ve TV .............................................................31 

1.2.3.2.2. Mobil Uygulamalar .............................................................32 

1.2.4. SMS Reklamları...................................................................................32 

1.3. Mobil Reklamların Tüketici Tutumlarını Etkileyen Faktörler..........................37 

1.3.1. Bilgilendirme Faktörü ..........................................................................38 

1.3.2. Eğlendirme Faktörü .............................................................................39 

1.3.3. Güvenilirlik Faktörü .............................................................................39 

1.3.4. Rahatsız Etme Faktörü .......................................................................39 

 

2. BÖLÜM PAZARLAMA ETİĞİ..............................................................................41 

2.1. Etik Kuramlar ve Pazarlama Etiği................................................................41 

2.1.1. Pazarlama Etiğinin Doğuşu...............................................................49 

2.1.2. Pazarlama Etiği Yaklaşımları.............................................................49 

2.1.3. Pazarlama Etiği İle İlgili Teori ve Modeller.........................................50 

2.1.3.1. Bireysel ve Sosyal Roller Modeli............................................50 

2.1.3.2. Ahlaki Gelişim Modeli.............................................................51 

2.1.3.3. Organizasyonel Ahlaki Gelişim Modeli...................................52 

2.1.3.4. Olasılık Modeli........................................................................53 

2.1.3.5. Nedene Dayalı Eylem Modeli.................................................53 

2.1.3.6. Sosyo – Psikolojik Analiz Modeli............................................53 

2.1.3.7. Bütünleşik Sosyal Sözleşmeler Modeli..................................54 

2.2. Pazarlamada Etik Konular...........................................................................54 

2.3. Mobil Pazarlamada Etik...............................................................................56 

2.3.1. Değişen Tüketiciler ...........................................................................60 

2.3.1.1. Geleneksel Tüketicilerin Online Tüketicilere Dönüşümü .......61 

2.3.1.2. Tüketici Davranışlarında Yaşanan Gelişmeler.......................63 

2.3.2. Tüketicilerin Mobil Reklam Uygulamaları Karşısındaki Tutum ve 

Davranışları...........................................................................................79 

 

3. BÖLÜM YÖNTEM...............................................................................................85 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi.....................................................................85 

3.2. Araştırma Problemi......................................................................................87 

3.3. Yöntem.........................................................................................................87 

3.4. Araştırma Evreni ve Örneklem.....................................................................88 

3.4.1. Pazarlama profesyonelleri ile yapılan derinlemesine görüşmeler.....88 



vi 
 

3.4.2. Tüketiciler ile yapılan odak grup görüşmeleri....................................88 

3.5. Bulguların Analizi.........................................................................................92 

3.6. Sonuç ve Öneriler........................................................................................98 

 

KAYNAKÇA............................................................................................................101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

TABLOLAR 

 

Tablo 1.1  Literatürde Kullanılan Mobil Reklam Tanımları..................................22 

Tablo 1.2.  SMS Tabanlı Kampanyalara Ait Mobil Pazarlama Literatüründe Yer 

  Alan Kritik Başarı Faktörleri...............................................................35 

Tablo 3.1.  Odak Grup Görüşmecilerinin Demografik Özellikleri.........................81 

Tablo 3.2.  Görüşmecilerin  Mobil Pazarlama Etiğine Yönelik Düşünceleri.........87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ŞEKİLLER 
 

Şekil 1.1  Pazarlamanın Gelişimi İçinde Mobil Pazarlama ...................................5 

Şekil 1.2:  Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkelerinin Mobil Kullanım Oranları, %...........7 

Şekil 1.3.  Mobil Abone Sayısı ve Toplam Nüfusa Göre Kullanımı........................8 

Şekil 1.4.  Mobil Abone Sayısı ve 0-9 Yaş Hariç Nüfusa Göre Kullanımı.............9 

Şekil 1.5.  Dönemlere Göre SMS ve MMS Miktarı, Milyon Adet............................9 

Şekil 1.6.  İşletmeci bazında SMS ve MMS Miktarı, Milyon Adet.........................10 

Şekil 1.7.  Pazarlamanın yeni 4P’si.....................................................................16 

Şekil 1.8.  Başarılı Mobil Pazarlama Stratejisinin Temel Adımları.......................19 

Şekil 1.9.  Etkili SMS Pazarlaması......................................................................33 

Şekil 1.10.  Başarılı SMS Reklamları Modeli ........................................................34 

Şekil 2.1.  İşletmenin Sosyal Sorumluluk Piramidi..............................................47 

Şekil 2.2.  Pazarlama Etiği Çerçevesi: Bir Etik Düzlemi......................................48 

Şekil 2.3:  Organizasyonel Ahlaki Gelişim Model................................................52 

Şekil 2.4:  İnternet Reklamlarına Yönelik Tutumları Etkileyen Faktörler .............81 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BÖLÜM 1 

 

 

MOBİL PAZARLAMA 

 

1.1. Mobil Pazarlama Kavramı 

 

Günümüzde kurumlar tüketiciye geleneksel yollarla ulaşmanın dışında yeni yollar 

denemeye başlamakta ve yaratacağı bu farklılık anlayışı ile rekabette ön plana 

geçmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda SMS, MMS, mobil internet, mobil TV, wireless, 

bluetooth ve bölge tabanlı pazarlama gibi mobil uygulamalar kurumların ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek alternatifler olarak kullanılabilmektedir. 

Mobil pazarlama, tüketicide satın alma isteği yaratma amacıyla mobil mecraların 

kullanılarak yapıldığı marka faaliyetleridir. Mobilite ve mobilitenin getirdiği lokasyon ve 

hedef kitleye zaman açısından istenildiği anda ulaşma imkanı, pazarlamaya yeni bir 

boyut kazandırmış, mobil pazarlamanın pazarlama literatürüne girmesini sağlamıştır 

(Karaca ve Gülmez, 2010, s. 71).  

 

Mobil pazarlama “tüketicide satın alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra 

üzerinden ve/veya mobil ürünler kullanılarak yapılan tüm marka faaliyetleri” olarak 

tanımlanabilmektedir (Karaca, 2010, s:70). Bu sayede markalar tüketicilere her an 

ulaşabilmekte ve müşterilerine daha uygun kampanya ve teklifler sunma fırsatı 

yakalayabilmektedirler.  

 

Mobil pazarlamanın, diğer iletişim araçlarının sunmadığı avantajlar sayesinde büyük 

potansiyel vaat ettiği kanıtlanmıştır (Tek, 2006, s. 274) Bu avantajların öne çıkanları 

aşağıda sıralanmıştır. 

 

- İletişim teknolojilerinden yararlanılarak müşteriye her an mesaj iletebilme 

olanağı sağlayan mobil pazarlama uygulamaları (Barutçu, 2010, s. 281) 

sayesinde markalar müşterilerine çok daha yakın olmaktadır. Bunun 

sonucunda müşteriler de markaya karşı yüksek oranda farkındalık 

kazanmaktadırlar.  
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- Mobil telefonlar yoluyla hedef müşteriler ile pazarlama iletişiminin kurulması 

ve tutundurma içerikli mesajların gönderilmesi olarak tanımlanan mobil 

pazarlama (Tek ve Özgül, 2005, s. 50-51), mobilite ve mobilitenin getirdiği 

lokasyon ve hedef kitleye zaman açısından istenildiği anda ulaşma imkanı, 

pazarlamaya yeni bir boyut kazandırmış, mobil pazarlamanın pazarlama 

literatürüne girmesini sağlamıştır (Karaca ve Gülmez, 2010, s. 71). 

- Mobil pazarlama kanalı, markanın ve firmanın kendini müşteriye hatırlatmasını 

sağlayarak, güçlü ilişkilerin temelini atmada etkili olmaktadır (Çakır ve ark., 

2010, s:28).  

 

- Mobil pazarlama ile birlikte, niş pazarlara özel ürün ve hizmetler üretilebilir 

ayrıca, daha da önemlisi, pazarlama kampanyası, müşteriler özelleştirilerek, 

her müşterinin istek ve ihtiyaçlarına uygun kampanyalar hazırlanabilir. Bu 

durum, mobil pazarlamayı önemli kılmaktadır fakat mobil pazarlamayı önemli 

kılan en önemli unsur, gönderilen reklam mesajının zaten göndereceğiniz 

bilgileri almayı talep eden insanlara ulaşması ve bu insanları reklam mesajını 

talep eder etmez almaları ve tüketicilerin mesajı aldıktan kısa bir süre sonra 

bu mesajlara cevap verip firma ile interaktif bir ilişki kurmasıdır. 

 

- Mobil pazarlama, aynı zamanda reklamlar için de potansiyel bir altyapı sunar, 

tek bir kullanıcı tarafından kullanılan hesabın özellikleri belirli olduğundan, 

kişiye özel düzenlenen reklam kampanyalarında, nokta vuruşları mobil 

reklamlar ile yapılabilir. Reklamların, mobil pazarlamanın büyük bir yüzdesini 

oluşturacağı beklenmektedir ve bu da mobil pazarlamanın yeni dünyanın 

pazarlama iletişimini üstleneceği anlamına gelmektedir (Karaca ve Gülmez, 

2010, s. 78).  

 

- Mobil pazarlama etkindir ve tüketicilerin tutum ve davranışlarını etkiler. Mobil 

pazarlama stratejisinin uygulaması, bütün pazarlama karması ile 

ilişkilendirilmelidir. Firmalar, gelecekteki başarılarını sürdürebilmek için mobil 

pazarlama araştırmalarına yatırım yapılmalıdır (Cătoıu, Gârdan ve Gârdan, 

2012).  

 

Cep telefonları, mobil pazarlama açısından en önemli araçları oluşturmaktadır. Mobil 

pazarlamada cep telefonlarının önemli olmasının nedenleri; telefonların her zaman 

kullanıcıların yanında olması, her zaman açık olması, müşteriler ile birebir 

ilgilenmenin daha çok ilgi çekmesi, müşterilerin gönderilen mesajları kaydederek 
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daha sonra cevaplayabilme imkanı, müşteriler ile birebir sesli ve görüntülü iletişim 

kurma imkanı vermesi, müşteriler için uygunluk ve yöneticiler için etkinlik sağlaması 

olarak sayılabilir (Barutçu, 2010, s. 265).  

 

Markaların başarılı mobil pazarlama uygulamaları gerçekleştirebilmeleri için mobil bir 

web sitesi kurması da mobil pazarlama alanında elde etmek istedikleri başarıyı 

sağlayabilmek için yapmaları gereken uygulamalardan birisidir. Ayrıca bu alanda 

başarı sağlamış en önemli kurumların bu başarıyı nasıl elde ettiğini araştırmak ve 

kendi ilgi alanlarında lokasyon bazlı servisleri oluşturmak, mobil ödemeli kampanyalar 

yaratmak ve mobil ekran kampanyaları oluşturmak da kurumların mobil pazarlama 

uygulamalarını başarıyla gerçekleştirmelerine yardımcı olacaktır (Hopkins ve Turner, 

2012, s. 3).  

 

Yapılan araştırmalarda, kısa mesaj ile yapılan reklamların büyük bir potansiyel 

taşıdığı sonucu elde edilmiştir. Tüketiciler ile yapılan mülakatlarda, tüketiciler, kısa 

mesaj reklam kampanyalarını, “benim tercih ettiğim ve kontrol edebildiğim bir hizmet” 

olarak tarif etmektedir. Diğer reklam araçlarından kaçabilme şansı yokken kısa mesaj 

ile yapılan reklam kampanyalarında kullanıcılar, gelen mesajların türünü ve gelme 

sıklığını kontrol edebilmektedir (Haig, 2002, s. 22).  

 

Yayınlanan bir rapora göre (Bank of America, 2016) şu anda dünya üzerinde mobil 

bağımlısı olarak adlandırılan 280 milyonun üzerinde insan bulunmaktadır. 

Araştırmada mobil kullanıcılar; standart kullanıcılar (regular users), süper kullanıcılar 

(super users) ve mobil bağımlıları (mobile addicts) olarak üç kategoriye ayrılmıştır. Bu 

üç kullanıcı kategorisi içerisinde ilk ve en büyük yoğunlukta standart kullanıcılar yer 

almaktadır. Bu kullanıcılar, mobil cihazlarından uygulamaları kullanma yğunluğu 

günde 1 ile 16 arasında değişmektedir. Bu kategoride yer alan kişi sayısı 2015 yılına 

göre %26’lık bir artışla 784 milyon kişiden 985 milyon kişiye erişmiş bulunmaktadır. 

İkinci kategori olan süper kullanıcılar ise 2015 ikinci çeyrekte %34’lük bir artış 

yaşamıştır. 2014 yılında aynı dönemde 440 milyon kullanıcı sayısına sahipken, 2015 

yılında bu sayı 590 milyonu bulmaktadır. Mobil bağımlıları ise 2014 yılında 176 milyon 

kullanıcı sayısına sahipken 2016 yılında bu rakam %59’luk bir artış yaşayıp 280 

milyon kullanıcıya ulaşmıştır.  

(http://newsroom.bankofamerica.com/files/doc_library/additional/2015_BAC_Trends

_in_Consumer_Mobility_Report.pdf) Erişim Tarihi: 30.08.2016 

 

http://www.pazarlamasyon.com/makale/kullanici-sayisi/
http://newsroom.bankofamerica.com/files/doc_library/additional/2015_BAC_Trends_in_Consumer_Mobility_Report.pdf
http://newsroom.bankofamerica.com/files/doc_library/additional/2015_BAC_Trends_in_Consumer_Mobility_Report.pdf
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Mobil pazarlama alanında yapılan araştırmalar bulunsa da, bu araştırmaların çok da 

yeterli olduğu söylenemez. Çünkü, geleneksel pazarlama araştırmaları ile elde edilen 

sonuçlar, kişilerin çoğunlukla sözel ifadeleri ile elde edilmiş sonuçlar olduğu için her 

zaman gerçeği yansıtmayabilmektedir. Dolayısıyla, kişilerin sözel olarak ifade 

etmedikleri düşüncelerini ve bilinçdışı tepkilerini ortaya çıkaran bir araştırmayla, 

kişilerin sözel ifadelerinin birlikte değerlendirilmesi daha sağlıklı sonuca ulaştırabilir. 

Bu bağlamda, bir nöropazarlama şirketiyle çalışılarak yapılan bir araştırmada 

(insights.fb.com, 2015) kullanıcıların deneyimleri ve ekranla olan etkileşimlerinin 

anlaşılması hedeflenmiştir.  

 

Araştırmaya katılanlar iki farklı gruba ayrılarak 30-120 sn. aralığında olan bir dizi 

reklama maruz bırakılmıştır. İlk gruba reklamlar önce TV’den sonra akıllı 

telefonlardan, ikinci gruba ise aynı reklamlar önce akıllı telefonlarda sonra TV’de 

izletilmiştir. Araştırmada dikkat, duygusal etki, akılda kalıcılık, bilişsel zorlanma gibi 

faktörlerle, katılımcıların zihinlerinin TV ve mobil reklamlara nasıl tepki verdiği 

ölçümlenmiştir. Böylece kullanıcıların ekran etkileşimi ve deneyimleriyle ilgili bazı 

çıktılar elde edilmiştir. Bu çıktılardan biri, televizyonların her ne kadar popülerliğini 

korusa da aslında kullanıcıların akıllı telefonlarda gördüklerini daha dikkatli ve daha 

pozitif duygularla izledikleridir. Araştırmanın sonuçlarına göre, TV ekranları mobil 

ekrana göre oldukça büyük olduğu için beklenen, TV ekranlarının daha etkili 

olmasıyken, TV reklamları izlerken insanlar daha büyük bir ekrandan daha çok 

uyarana maruz kalmaktadırlar. Bu uyaranların çokluğu da beynin bilgiyi işlemesi için 

daha çok çaba sarf etmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla kullanıcıların dikkatleri 

dağılabilmektedir. Ancak, akıllı telefonlar beyin için daha az enerji gerektirdiği için 

daha iyi bir deneyim sunabilmektedir. Bu nedenle, akıllı telefonlarda gösterilen 

reklamların yarattığı dikkat ve pozitif duygu etkisi TV’ye göre çok daha yüksek 

olmaktadır.  

 

Bu nöropazarlama araştırmasından elde edilen bulgulara göre, TV izlerken insanlar 

daha fazla bilişsel yüke maruz kaldıkları için izlenen reklamların hatırlanması güç 

olabilmektedir. Bunun dışında, ekrana olan uzaklık da dikkati etkileyebilmektedir. Cep 

telefonuna yakınlık oranıyla TV’ye yakınlık oranı aynı değildir. Kullanıcılar yakın olan 

cihaza daha fazla dikkatini vermektedir. Elinde kişisel cep telefonu ile izlenilen içeriğe 

daha fazla odaklanmasını ve içerikle daha çok etkileşmesini sağlayabilmektedir. 

(https://fbinsights.files.wordpress.com/2015/06/facebookiq_neuro_whitepaper_june2

015.pdf Erişim tarihi: 30.08.2016) 

http://www.pazarlamasyon.com/makale/geleneksel-pazarlama/
https://fbinsights.files.wordpress.com/2015/06/facebookiq_neuro_whitepaper_june2015.pdf%20Erişim
https://fbinsights.files.wordpress.com/2015/06/facebookiq_neuro_whitepaper_june2015.pdf%20Erişim
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Bir pazarlama aracı olarak kullanılan mobil pazarlamanın başarısı ise ancak tüketiciler 

bu hizmeti sürekli olarak kullandığında sürdürülebilir. Mobil medya aracılığıyla iletişim 

ise tüketicilerin mobil pazarlama araçlarına özellikle cep telefonlarına gelen reklam 

mesajlarını benimseyip dikkate aldıklarında etkili olabilmektedir (Yüce, Deniz ve 

Göekmerdan, 2012, s. 184). 

1.1.1. Mobil Pazarlamanın Gelişimi  

Mobil pazarlamanın gelişimini etkileyen mobil cihaz kullanımına bakıldığında dünya 

nüfusunun yarısından çoğunun mobil iletişim sektörünün içinde yer aldığı 

görülmektedir. Mobil pazarlamanın performansı ve gelişimi her yıl katlanarak 

büyümektedir (Arslan ve Arslan, 2012, s. 26). Bu nedenle mobil pazarlamanın 

gelişimini pazarlama gelişimi içinde değerlendirmek daha doğru olacaktır. 

Pazarlamanın gelişimi içinde mobil pazarlamanın gelişim süreci Şekil 1.1’de 

gösterilmiştir. 

Mobil Pazarlama 

                                                           Elektronik Pazarlama 

                                                                         Etkinlik Pazarlama 

                                                   Doğrudan Yanıt 

                                       Tele Pazarlama 

                 Direkt Postalama 

Reklam 
 

 
 

  
 

  

1950 Kitlesel 
Pazarlama 

1960 Doğrudan 
Pazarlama 

1970 
Diyalog 
Pazarlama 

1980 
İlişkisel 
Pazarlama 

1990 
İnteraktif 
Pazarlama 

2000 Bütünleşik 
Pazarlama 

 

Şekil 1.1 Pazarlamanın Gelişimi İçinde Mobil Pazarlama  

Kaynak: Hesselborn 2005, s. 8 Aktaran Özgüven, N. (2013). Mobil Pazarlama ve Mobil Reklam Tüketicilerin Mobil 

Reklamcılığa Karşı Tutumlarının Analizi. (1. Baskı). Bursa: Dora Yayınları. 

 

1950’lerde hâkim olan geleneksel pazarlama anlayışı; kitlesel üretim, kitlesel medya 

ve kitlesel pazarlama odaklı olup reklam ağırlıklıdır. Her arzın kendi talebini 

yaratacağı düşüncesiyle, satış odaklı bir yaklaşım benimsenmiştir (Şanlıöz, Dilek ve 

Koçak, 2013, s. 251). Ürün ve hizmetlerle ilgili hazırlanan genel nitelikli görsel ve 

işitsel reklamlar, kitlelere çeşitli medya araçları üzerinde sunulmaktadır. Değişen 

piyasa koşulları çerçevesinde şiddetlenen rekabetle baş edebilmek için ürün ve 

hizmetlerin kişiselleştirmesi ve birebir ilişki kurulması ihtiyacı sonucunda direkt 

postalama yöntemi kullanılmaya başlanmış ve 1960’lı yıllarda doğrudan pazarlama 
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anlayışına ulaşılmıştır. Normal perakende satış yerleri ve birimlerini kullanmaksızın 

doğrudan nihai tüketicilere yöneltilen pazarlama faaliyetleri olarak tanımlanabilecek 

doğrudan pazarlama anlayışında, ürün ve hizmetlerle doğrudan ilişkili müşteri ve 

tüketiciler hedeflenir. (Hesselborn 2005, s. 8 Aktaran Özgüven, N. (2013)) 

 

Gelişen teknoloji sayesinde radyo, televizyon, telefon gibi cihazların kullanımı 

yaygınlaşmış ve tele pazarlama denilen pazarlama faaliyetleri zamanla direkt 

pazarlama yönteminin yerini almaya başlamıştır. Telekomünikasyon araçları 

sayesinde ise tüketicilerin yanıtlama imkanları ortaya çıkmış ve bunun sonucunda da 

doğrudan yanıt yöntemi gelişmiştir. Böylelikle 1970’li yıllarda popülerlik kazanan 

diyalog pazarlama yaklaşımının geliştiği ileri sürülebilir. Doğrudan pazarlama ve 

özellikle de diyalog pazarlama yaklaşımları çift yönlü bir iletişim imkânı sunarak 

tüketiciye cevap verme fırsatı sağlamıştır. Ayrıca tüketicinin tepkisinin izlenmesi ve 

pazarlama faaliyetlerinin başarısının ölçülmesini de mümkün hale getirmiştir. Etkinlik 

pazarlaması olarak adlandırılan yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla 1980’lerde ulaşılan 

ilişkisel pazarlama yaklaşımı içerisinde, gelişen teknolojik imkânlar ve araçların da 

etkisiyle elektronik pazarlama uygulamaları yoğunluk kazanmıştır (Akın, 2010, s. 180-

182). 

 

2000’lerin başından itibaren ise bütünleşik pazarlama anlayışı hakim olmuştur. 

Tüketicilerin talep ve beklentileri doğrultusunda tasarım ve üretim anlayışlarının 

benimsendiği bu yaklaşımda mobil cihazlar ve mobil pazarlamaya verilen önem 

oldukça artmıştır (Bozkurt ve Ergen, 2012, s. 44). Çünkü mobil pazarlama sayesinde; 

tüketicilerin talep ve beklentilerinin belirlenmesi, tasarım, satış, satış sonrası destek, 

tüketici tepkilerinin ölçülerek geri besleme ve müşteri memnuniyeti sağlama 

aşamalarının tümüyle ilgili fayda elde edilebilmektedir (Şanlıöz, 2013, s. 251-252). 

Mobil cihazların kişisel olmaları yani başkalarıyla paylaşılmamaları, taşınabilir ve 

izlenebilir olmaları pazarlama açısından büyük avantajlar sağlayan yeniliklerdir 

(Shankar ve ark., 2010, s. 112). Ayrıca; sadece firma-müşteri arasında değil; 

müşterilerin kendi aralarında da bir bilgi akışına imkân sağlanabilmektedir (Dickinger 

ve ark., 2004, s. 2). 

 

1.1.1.1. Dünyada Mobil Pazarlama  

 

1990’lı yılların başında, Küresel Mobil İletişim Sistemi (GSM)’nin iletişim dünyasında 

yer almasıyla mobil iletişim hayatımızın kaçınılmaz ihtiyacı haline gelmiştir. Bunu takip 

eden yıllarda cep telefonları sadece sesten öte, metin mesajla, resim ve video 
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iletişime imkân tanımasıyla kapasitelerini artırmışlardır. GSM’in dolaşım imkânlarıyla, 

kullanıcılar farklı ülke ve kıtalardan kendi ülkelerindeki operatörlere ulaşabilmişlerdir 

(Aksu, 2007, s. 38). 

 

Mobil telekomünikasyon sektöründe 1990’lı yılların sonlarından itibaren yüksek bir 

büyüme trendi yakalanmış olup son 10 yılda yapılan hukuki düzenlemeler ve 

özelleştirmelerle birlikte rekabetin artması sonucu tüketicinin daha yüksek doygunluk 

oranlarına ulaştığı ifade edilmiştir (Ertemel, 2011, s. 20). 

 

We Are Social tarafından yayınlanan “Digital in 2016” raporu verilerine göre, 7.395 

milyarlık dünya nüfusunda mobil cihaz kullanıcısı sayısı 3.790 milyardır.  

(http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016 Erişim tarihi: 30.08.2016) 

 

Dünya telekomünikasyon sektörünü gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYİH), insan gücü, 

eğitim, dış ticaret hacmi ve politikaları, teşvikler ve ulusal stratejiler gibi faktörler 

önemli ölçüde etkilemektedir. Bu parametrelerin ülkeden ülkeye farklılık göstermesi 

telekomünikasyon sektöründe de önemli farklılıkları ortaya çıkarmaktadır. Şekil 1.2’de 

bazı Avrupa ülkelerine ait mobil kullanım oranları (%) karşılaştırılmaktadır. 

 

Şekil 1.2: Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkelerinin Mobil Kullanım Oranları, % 

Kaynak: http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fPazar_Verileri%2f2016-Q1.pdf 

 

Şekil 1.2’de 2016 ilk çeyreği itibariyle Avrupa ülkeleri içinde en yüksek mobil kullanım 

oranına sahip ülkeler Finlandiya, Yunanistan, Avusturya, Danimarka, İsveç ve 

Portekiz olarak görülmektedir. İncelenen ülkelerin ortalama mobil kullanım oranı ise 

yaklaşık olarak %135 seviyesindedir. 

 

http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016
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1.1.1.2. Türkiye’de Mobil Pazarlama  

Türkiye cep telefonu üretmediği halde son yıllarda dünyanın en büyük cep telefonu 

pazarlarından biri haline gelmiştir. We Are Social tarafından yayınlanan “Digital in 

2016” Raporunun Türkiye ile ilgili bölümüne göre cep telefonu kullanımı 62.1 milyona 

ulaşmıştır. (http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016 Erişim Tarihi: 

30.08.2016)  

 

Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan ve 2016 yılının 1. 

çeyreğine ait olan güncel sektör araştırması verilerine göre; Mart 2016 sonu itibarı ile 

Türkiye’de yaklaşık %93,7 kullanım oranına karşılık gelen toplam 73.807.321 mobil 

abone bulunmaktadır. 1 Nisan 2016 tarihinde başlayan 4.5G hizmeti için, toplam 

abone sayısı 30 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla 33.517.845 kişiye ulaşmıştır. Aynı tarih 

itibarıyla “aktif 4.5G abone sayısı” (cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 

abone sayısı) ise 12.084.064’tür.  

(http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fPazar_

Verileri%2f2016-Q1.pdf Erişim Tarihi: 30.08.2016). 

Şekil 1.3’de 2G ve 3G mobil abone sayısı ile kullanım oranları yıllar itibarıyla 

karşılaştırılmaktadır. Diğer hizmetlere göre göreceli olarak daha yeni bir hizmet olan 

makineler arası iletişim (M2M) hizmetleri, elektronik haberleşme sektöründe önemli 

bir yer tutmaya başlamış olup Mart 2016 sonu itibarıyla 3,4 milyon aboneye ulaşmıştır. 

 

Şekil 1.3. Mobil Abone Sayısı ve Toplam Nüfusa Göre Kullanımı 

Kaynak: http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fPazar_Verileri%2f2016-Q1.pdf 

http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016
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Mobil cihazların genellikle 9 yaş üstü kişiler tarafından kullanıldığı varsayımından 

hareketle Şekil 1.4’te 0-9 yaş nüfus ve M2M kullanıcıları hariç olmak üzere mobil 

kullanım oranları hesaplanmıştır. Buna göre mobil kullanım oranının %106,7 olarak 

gerçekleştiği görülmektedir. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 0-9 yaş nüfus hariç olmak 

üzere Türkiye nüfusu 66.021.818 kişidir (TÜİK)  

 
Şekil 1.4. Mobil Abone Sayısı ve 0-9 Yaş Hariç Nüfusa Göre Kullanımı 

Kaynak: http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fPazar_Verileri%2f2016-Q1.pdf 

 

Şekil 1.4’te görüldüğü üzere toplam nüfusa göre 0-9 yaş hariç kullanım oranı 2010 

yılından itibaren artış göstermiş ve 2016 ilk çeyreğinde  %106,7 seviyelerine çıkmıştır.  

 

Şekil 1.5’te 2015 ilk çeyreğinden itibaren toplam yıllık SMS ve MMS sayısına (milyon 

adet) yer verilmektedir. 

 

Şekil 1.5. Dönemlere Göre SMS ve MMS Miktarı, Milyon Adet 

Kaynak: http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fPazar_Verileri%2f2016-Q1.pdf 
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Buna göre Şekil 1.5’te SMS sayısında 2015’ten itibaren görülen düşüş şu şekilde 

açıklanmıştır: 

 

Herhangi bir Türkçe karakter içeren 1 SMS’in arabağlantı sisteminde birden fazla 

SMS olarak görülmesi ve bazı kurumlar tarafından SMS sayılarının arabağlantı 

sisteminden çekilerek raporlanması nedeniyle, İşletmecilerle birlikte gerçekleştirilen 

bir yıllık veri iyileştirme süreci neticesinde; 2014 yılı birinci çeyrekte SMS sayıları tüm 

kurumların faturalandırma sisteminden alınmıştır. SMS sayısında önceki yıllardaki 

değerlere göre düşüş görülmesinin; bahsi geçen durumun SMS sayısı üzerindeki 

etkisi ile birlikte veri (data) hizmetlerinin SMS ve MMS hizmetlerinin yerini alan 

alternatifler sunmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.  

(http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fPazar_

Verileri%2f2016-Q1.pdf Erişim Tarihi: 30.08.2016) 

  

Kurumlar bazında gönderilen SMS ve MMS sayıları incelendiğinde 2016 yılı birinci üç 

aylık döneminde bir önceki çeyreğe göre Avea’nın SMS sayısı %5,1 ve MMS sayısı 

%21,3; Turkcell’in SMS sayısı %10,7 ve MMS sayısı %16,1; Vodafone’un ise SMS 

sayısı %5 ve MMS sayısı %13,6 azalmıştır. Mobil aboneler tarafından gönderilen 

toplam SMS ve MMS sayısının kurumlar bazında dağılımı Şekil 1.6’da 

gösterilmektedir. 

 

 

 

Şekil 1.6. Kurum bazında SMS ve MMS Miktarı, Milyon Adet 

Kaynak: http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fPazar_Verileri%2f2016-Q1.pdf 

 

http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fPazar_Verileri%2f2016-Q1.pdf
http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fPazar_Verileri%2f2016-Q1.pdf
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Türkiye ve ABD vatandaşları arasında, mobil uygulamaları kabul edişleri ile ilgili 

yapılan karşılaştırmalı bir çalışmaya göre, bu ülkede yaşayanların mobil hizmetlerin 

maliyeti ve kullanım kolaylığı, Türkiye’de yaşayanların ise içerik ve sosyal etkiler 

konusunda duyarlı oldukları tespit edilmiştir (Phan ve Daim., 2010, s. 227). Bu bilgiler 

firmaların hedef kitle seçimi ve bunlara iletilecek mesajın içeriği konusunda ne tür 

stratejiler izlemesi gerektiği konusunda ipuçları vermektedir. Mobil pazarlamada 

hedef tüketici kitlesinin daha çok genç ve eğitim oranı yüksek kişiler oluşturmaktadır. 

Çünkü bu teknolojileri kullanmak için belirli bir satınalma gücü, bilgi, ilgi ve bu yönde 

bir yaşam tarzı gerekmektedir. 

 

Günümüzde cep telefonları geçirdiği teknolojik evrimler sonucu artık sadece 

konuşmak için değil, oyun oynamak, müzik dinlemek, mesajlaşmak, e-postalara 

bakmak ya da göndermek, sosyal medyayı takip etmek, araştırma yapmak, fiyat 

karşılaştırmaları yapmak, alışveriş yapmak, bankacılık vb. hizmetlerden yararlanmak 

adına da kullanılan bir cihaz olmuştur. Bu nedenle markalaşma çabalarında mobil 

teknolojileri kullanmak sadece farkındalık ve imaj çalışması olmaktan çıkmakta, 

firmalara direkt satış imkanı da sunmaktadır. Ayrıca sosyal ağlardaki çevrenin niyet 

ve davranışlar üzerinde etkili olduğu bulgulanmıştır (Çabuk ve Zeren, 2011, s. 61-69). 

Bu durumda satınalmada, sadece karar vericiler değil aynı zamanda karar vericiyi 

etkileme gücü olanlar da hedeflenmektedir. Mobil pazarlama araçlarını tercih eden 

bireylerin, fiyata duyarlı ve alışveriş sırasında karşılaştırmalar yaparak en iyi ürünü 

seçme konusunda hassas oldukları da çalışmanın bulguları arasındadır (Barutçu, 

2007, s. 35). Bu da kurumların karşısına daha bilgili ve ikna edilmesi daha zor bir 

tüketici grubu çıkarmaktadır. 

 

Yamamato’ya (2009)’a göre mobil pazarlamada doğru stratejiler belirlenebilirse, SMS 

uygulamaları birçok bağlamda olumu katkı sağlayabilmektedir. Tüketici satın almaya 

teşvik edilebilir. Teknik olarak da iki yönlü SMS kullanılması durumunda, tüketici ile 

karşılıklı ilişki kurularak marka sadakati artırılabilmektedir. Kullanıcı açısından da 

düşünüldüğünde, mobil kuponlar, mobil anketler gibi faaliyetler sayesinde tüketici 

katılımını artırmak mümkündür. 

 

Bankalar, petrol firmaları, hazır giyim sektörü, telekomünikasyon firmaları, zincir 

marketler, zincir mağazalar ve hava yolu firmaları mobil pazarlama sürecine en çok 

ilgi duyan ve bu iş için ciddi bütçeler harcamaya başlayan sektörlerin başında 

gelmektedir. Bunun nedeni sürekli artan cep telefonu kullanım oranıyla, reklamcılık 

alanında önemli bir noktaya gelinmiş olmasıdır (Barutçu, 2007, s. 30). Ayrıca  



12 
 

yukarıda sayılan bu firmalar sadece mobil kanallar üzerinden reklam vermemekte, 

imaj güçlendirici haberleri de sunmakta ve hatta mobil üzerinden satış yapmaya 

çalışmaktadırlar. 

 

Reklamcılık ve satış faaliyetlerinin hemen her alanı çeşitli kurumlar tarafından 

denetlenmekte, bu faaliyetlerin nasıl yapılacağına dair kanun ve yönetmelikler 

çıkarılmaya çalışılmakta ve kurallara uymayanlar ise çeşitli yaptırımlarla 

karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle ülkemizde mobil pazarlama araçlarına dönük bir 

takım yasal mevzuat oluşturulmaya başlanmıştır. Çünkü tüketicilerin finansal ve 

kişisel bilgileri izni dışı kullanılmakta, bunun yanında tüketicilerin cep telefonlarına 

ölçüsüz sayı ve sıklıkta reklam- tanıtım faaliyetlerine maruz kalmakta ve bu durumda 

tüketici nezdinde bir rahatsızlığa yol açmaktadır. Ancak tüketiciyi sıkmayan, 

zamanında ve yeterli sıklıkta hazırlanan bir mobil reklam faaliyeti, tüketici ile 

özdeşleşme imkanı sunmaktadır (Taşkın ve Ömer, 2013, s. 313) 

 

Türkiye iletişim sektörü mobil abone sayıları bakımından önemli bir büyüklüğe sahip 

olup dünyanın önde gelen elektronik haberleşme piyasalarından birini 

oluşturmaktadır. 

 

1.1.2 Mobil Pazarlamanın Özellikleri ve Amacı 

 

Günümüz tüketicileri açısından zamanın kısıtlı kaynak olması pazarlama faaliyetleri 

yürüten markaların zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde hedef kitleye ulaşabilme 

arzularını asıl amaç olarak ortaya koymaktadır (Yüce, Deniz, Gödekmerdan, 2012, s. 

183). Mobil pazarlamanın bir diğer amacının ise tüketici ile marka arasındaki iletişimi 

sağlamak olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda; marka farkındalığı oluşturma, marka 

imajı üzerinde etkili olma ve marka bağlılığını artırma gibi marka iletişimine yardımcı 

olabilecek önemli faktörler de mobil pazarlamanın amaçları arasında yer almaktadır 

(Hesselborn ve Fremuth, 2005 akt. Yüce ve ark., 2012, s. 183).  

 

Arslan ve Arslan (2012) mobil pazarlamanın günümüzdeki yaygın olarak kullanılma 

amaçlarını şu şekilde özetlemişlerdir:  

 Müşteri kazanma  

 Müşteri dikkati çekme  

 Müşteri sadakati  

 İndirim veya hediye kuponu  
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 İç haberleşme 

 Satış promosyon aracı  

 Ürün sunumları  

 Direkt pazarlama  

 Ana Firma-Bayi gibi yapılarda haberleşme kanalı  

 Haberler ve Bilgi servisleri  

 Zamana bağlı indirim duyuruları  

 Yere bağlı indirim duyuruları  

 Melodi ve müzik gönderimi  

Kısacası mobil pazarlama, müşteri ile ilişkileri güçlendirme, bilgi iletme, satış artırma 

ve müşteri kazanma gibi faaliyetleri gerçekleştirebilmek amacıyla düzenlenen etkili bir 

uygulamadır (Aksu, 2007, s. 59).  

Mobil Pazarlama farklı araçlar kullanır: 

 Mobil Telefonlar  

 Akıllı Cihazlar (PDA, akıllı telefonlar, tabletler gibi)  

 Oyun konsolları (PSP gibi)  

 Netbook’lar  

 Elektronik Çağrı Cihazları  

 Bilboard’lar  

Mobil Pazarlama, kurumların mevcut ve potansiyel müşterilerine ulaşmalarını 

sağlayan hedefli, düşük maliyetli, etkinliği ölçülebilir ve farklı teknolojilerle bütünleşmiş 

mecralar yaratır.  

 

Yavuz (2014, s.141), yaptığı tez çalışmasında mobil pazarlamanın diğer pazarlama 

tekniklerine göre avantajlarını aşağıdaki gibi özetlemiştir: 

 Mobil Ödeme teknolojilerin yaygınlaşması ile tahsilatların daha hızlı ve 

güvenilir yapılması  

 Ürüne ve reklama olan tepki daha kolay ölçülebilmektedir.  

 Segmentasyon ve hedef müşteriye ulaşım daha kolaydır. Toplu mesaj 

gönderimi mobil pazarlamada demografik ve lokasyon bilgilerine göre 

sınırlandırılabilir olması ile yeni pazarlara ulaşmada birinci sırada yer almakta. 

Amerika’da yapılan son araştırmaya göre 18-29 yaşları arasındaki hemen 
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hemen herkesin cep telefonuna sahip olduğunu ortaya çıkmıştır. Bu da 

reklamcıların dikkatini çekmiştir.  

 Geri dönüş oranı daha yüksektir.  

 Pazarlama maliyetleri daha düşüktür.  

 Daha etkileşimli bir ortam sağlar.  

 İletişim kitlesel değil bireyseldir.  

 Farklı hedeflere uygun kampanyalar geliştirilebilir.  

 Geleneksel iletişim kanallarının aksine, şirketlere düşük maliyetle anında 

pazarlama fırsatları sunması. Pazarlamada hedeflenen kitleye ulaşma yolları 

içerisinde maliyet açısından en uygun olan Toplu SMS gönderimidir.  

 Pazarlama SMS Mesajlarının gönderildiği andan itibaren müşteriler tarafından 

okunma süresi 15 dakika iken cevap verilme süresi maksimum 60 dakikadır. 

Bu süreler pazarlama alanında cevaplanma oranı açısından en yüksek 

seviyedir.  

 Zaman ve yer bağımsızdır.  

1.1.3. Mobil Pazarlama Araçları  

 

Uygulamada en yaygın kullanılan mobil pazarlama aracının cep telefonları olduğu 

söylenebilir. Telefonların yanı sıra, elektronik çağrı cihazları ve PDA (Personal Digital 

Asistant-Kişisel Dijital Asistan)’lar da mobil pazarlama aracı olarak kullanılmaktadır.  

 

Cep telefonları pazarlama iletişimine yeni bir boyut kazandırmıştır. Pazarlama 

uygulamalarında cep telefonları, diğer iletişim araçlarına göre daha etkin 

kullanılabilen unsurlar haline gelmiştir. Dolayısıyla cep telefonlarının önemi aşağıdaki 

gibi sıralanabilir;  

 Yazılı, sesli ve görüntülü iletişim kurabilme,  

 Taşınabilirlik,  

 Perakendeci ve üreticiler için pazarlama,  

 Çok kanallı alışveriş,  

 Yön bulma, ödeme yapma ve mobil internete bağlanabilme (Barutçu ve 

Öztürk., 2009, s. 25). 

Cep telefonları gün geçtikçe gelişen teknoloji ile birlikte yenilenip güncellenmiş, 

böylece içinde barındırdığı fonksiyonlar, mobil pazarlama uygulamalarına daha yatkın 

hale gelmesini sağlamıştır.  
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PDA, (Personal Digital Assistant\ Kişisel Dijital Asistan), avuç içi bilgisayar adı 

altındaki makinelerin tümüne verilen genel addır. İlk zamanlar PDA’lar bir 

bilgisayardan çok kişilerin kendilerini planlamasına yönelik ajanda, yapılacaklar listesi 

gibi bir takım uygulamaları içeren basit araçlar olup genelde iş dünyasınca 

kullanılmaktadır. Bu araçlar daha sonra geliştirilerek çoklu ortam uygulamaları ile 

internete bağlanması sağlanarak kullanıcı pazarı genişletilmiştir (Alkaya, 2007, s. 7).  

 

Elektronik çağrı cihazları ise, genel olarak mobil pazarlama uygulamaları için 

kullanılmayan, sadece Kuzey Amerika’da mobil pazarlama uygulamaları için tercih 

edilen cihazlardır (Aksu, 2007, s. 58).  

 

1.1.4. Geleneksel Pazarlama ile Mobil Pazarlamanın Karşılaştırılması  

 

Mobil pazarlama faaliyetlerinde ölçümlemenin elverişliliği sayesinde tüketicilere 

birebir ulaşmak için imkan vermektedir. Geleneksel pazarlama yaklaşımları ile 

gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerinde ise alınan geri dönüşleri ölçümleyebilmek 

oldukça zordur. Bunun gibi kısıtlamalar da hedeflenilen kitle ile ilgili sağlıklı bir profil 

çizmeyi engellemektedir.  

 

Geçmişten günümüze gelindiğinde pazarlama kavramında bir takım değişiklikler 

yaşandığını fark etmek kaçınılmazdır, pazarlama artık sadece reklam yapmaktan 

ibaret değildir. Tüketiciler, özgünlük aramakta, katılımcı olmak istemektedirler. Artık 

şirketlerin iş kazanma becerileri önem kazanmaktadır. Markalar, müşterilerini online 

satın alma süreçlerine de yönlendirmelidir. Bloglar, online videolar, e-kitaplar, ve 

bunun gibi diğer online içerikler firmaların müşterileri ile direkt iletişim kurmasına 

imkan sağlamaktadır (Scott, 2011, s. 24).  

 

Mobil araçlar ile yapılan iletişim gerçek zamanlı ya da gerçek zamana yakın bir 

zamanda gerçekleşmektedir. Mobil kanallar ise, sürekli ulaşılabilir niteliktedir. 

Dolayısıyla mobil pazarlama diğer pazarlama medyalarıyla kıyaslanırsa mobil 

pazarlama, anında etkileşim sunması açısından oldukça farklı bir konuma 

yerleşmektedir (Ağan, 2010, s. 39).  

 

Mobil Pazarlama, hedef kitleye zaman ve mekan açısından istenilen şekilde ulaşılma, 

ürüne ve reklama olan tepkinin doğrudan ölçülebilme gibi önemli avantajlara sahiptir. 
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Mobil pazarlama sayesinde, markalar yaptıkları pazarlama faaliyetlerinin sadece 

kendi hedef kitlelerine ulaşmasını sağlayabilmektedir (Taşçı, 2010, s. 13).  

 

1.1.5. Pazarlama Karması İçinde Mobil Pazarlama 

 

Yaşanan değişimlere paralel olarak gelişen pazarlama kavramı ile birlikte, pazarlama 

kavramının unsurlarında da bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. Geleneksel 

pazarlama karması elemanları, pazarlama karmasına firmalar yönünden bakmaktadır 

böylece, satıcıları aktif, alıcıları ise pasif bir konuma yerleştirmektedir. Fakat 

günümüzde tüketiciler, neredeyse ürünlerin üretim aşamasında bile fikirlerini beyan 

eder pozisyona gelmiştir. Pazarlama kavramı artık, tüketici temelli bir yaklaşıma 

dönüşmüştür. Buna bağlı olarak, pazarlama karması elemanlarına da yeni kavramlar 

eklenmiştir (Torlak, 2010, s. 13).  

 

Pazarlamacılar, birden fazla mecrayı kapsayan bütünleşik kampanyalar oluşturmaya 

başlamıştır. Young&Rubicam, (2010) yayınladığı bir şekilde değişen pazarlama 

kavramlarını aşağıdaki gibi göstermiştir.  

 

 

Şekil 1.7. Pazarlamanın yeni 4P’si 

Kaynak: Young&Rubicam, 2010 http://www.arastirmazirvesi.com/tr/arsiv/tr/13-arastirma/program.html 

 

Standart 4P

- Ürün (Product)

- Fiyatlandırma (Pricing)

- Promosyon (Promotion)

- Yerleştirme (Placement)

Web 2.0 ile yeni 4P

- Kişiselleştirme 
(Personalization): İnternet 
kullanımı ile ürünlerin ve 
servislerin uyarlanması

- Katılım (Participation): 
Katılımcının marka deneyimine 
katılmasına izin vermek

- Kullanıcıdan kullanıcıya 
bilgi (Peer-to-peer): 
Kullanıcılar ve topluluklar 
arasında bilgi alışverişi ve 
tavsiye

- Öngörülebilir modelleme 
(Predictive modeling):
Pazarlama sorunlarında başarılı 
bir şekilde uygulanan 
algoritmalara değinir.
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Geleneksel pazarlama yaklaşımında pazarlama karması elemanları, ürün, fiyat, 

dağıtım ve tutundurma kelimelerinin İngilizce baş harfi olan P harflerinin birleşimiyle 

4P olarak adlandırılmaktadır.  

 

Pazarlama karması elamanları, başarılı bir pazarlama kampanyası oluşturmak için 

birbirleriyle koordineli bir biçimde çalışmalı, her bir eleman için geliştirilecek stratejiler 

belirlenmelidir. Her ne kadar pazarlama karması elemanları bir pazarlama 

kampanyası için vazgeçilmez unsurlar olarak belirlense de, internetin ve mobil 

cihazların da pazarlama faaliyetlerinde birer araç olarak kullanılmaya başlanması ile, 

pazarlama karması elemanlarında da bir dönüşüm yaşanmaya başlamıştır. 

  

Şekilde görüleceği gibi, internet ile birlikte ortaya çıkan yeni unsurlar; kişiselleştirme, 

katılım, kullanıcıdan kullanıcıya bilgi ve öngörülebilir modelleme pazarlama 

karmasının İnternet eklendikten sonraki hali olarak ifade edilebilir.  

 

Kişiselleştirme ile ifade edilmek istenen, internet, mobil internet ve pazarlama 

uygulamaları sayesinde firmaların kişilere özel kampanyalar uygulama imkanına 

kavuşmasıdır. Katılım kavramı ise, tüketicilerin ürünlerin üretim sürecine katkıda 

bulunmalarını ifade etmektedir. Kullanıcıların çeşitli platformlarda bir araya gelerek 

ürünler/markalar hakkında, karşılıklı bilgi paylaşmaları ise, kullanıcıdan kullanıcıya 

bilgiyi ifade etmektedir. Öngörülebilir modelleme ise, pazarlama sorunlarında 

uygulanabilecek algoritmaları ifade etmektedir  

(http://www.arastirmazirvesi.com/tr/arsiv/tr/13-arastirma/program.html Erişim tarihi: 

30.08.2016).  

 

Mobil pazarlama, geleneksel pazarlama karması (4P) öğeleri ile de etkileşim 

halindedir. Mobil pazarlama kampanyalarında çoğunlukla mobil reklamlar 

uygulanmaktadır. Reklam unsuru ise pazarlama karmasının tutundurma elemanı 

içinde yer almaktadır. Dolayısıyla mobil yoldan gerçekleştirilen reklamların da 

firmaların tutundurma kavramı ile ilişkisi olduğu söylenebilir (Aksu, 2007, s. 90).  

 

Firmaların gerçekleştirdiği pazarlama faaliyetlerinin birbirinden etkilenmemesi 

mümkün değildir. Buradan yola çıkılırsa, hem pazarlama karması elemanlarının hem 

de kullanılacak diğer pazarlama unsurlarının bir bütün olarak hareket etmesinin 

firmaların başarısını arttıracağı söylenebilir.  

 

http://www.arastirmazirvesi.com/tr/arsiv/tr/13-arastirma/program.html
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Mobil pazarlamanın pazarlama karması elemanları ile ilişkileri düşünüldüğünde, ürün 

elemanı için firmaların yarattığı ürünler ya da markalar düşünülebilir, fiyat elemanı 

için, indirim kampanyalarının mobil reklamlarla tüketicilere iletilmesi, tutundurma için 

mobil reklamlar, mobil kanallar akla gelirken dağıtım için, satış gücü ve 

promosyonların mobil uygulamalarla iletilmesi bağdaştırılabilir (Ağan, 2010, s. 40). 

 

Mobil pazarlama tüketicilere ulaşmada daha kişisel olması yönüyle düşünüldüğünde 

doğrudan pazarlama aracı olarak da düşünülebilir; doğrudan pazarlama ile 

tüketicilere ulaşmak için kullanılan mesaj iletme, mail gönderme gibi yöntemler, mobil 

pazarlama uygulamalarında da kullanılmaktadır. Doğrudan pazarlama faaliyetleri 

amacının, tüketiciler ile uzun süreli ilişkiler kurmak olduğu düşünüldüğünde mobil 

pazarlama uygulamaları kullanma amacının da buna benzer olduğu söylenebilir.  

 

Mobil pazarlama, pazarlama iletişimi unsurları ile yakın ilişkilidir. Reklam, halkla 

ilişkiler, satış tutundurma ve doğrudan pazarlamanın kullandığı birçok yöntem mobil 

pazarlama uygulamalarında da kullanılmaktadır.  

 

Mobil pazarlama bir yandan pazarlama karması elemanlarına destek verirken kendi 

başına da ayrıca büyük bir önem taşımaktadır dolayısıyla mobil pazarlama geleneksel 

pazarlama karması unsurlarından ayrı olarak da düşünülebilir. İnteraktif yapısı, hızlı 

geri bildirim imkanı ile pazarlama iletişimi araçlarına destek sağlamakta, bunun 

yanında başlı başına kendini de ispat etmektedir. Mobil pazarlamaya geleneksel 

pazarlama yöntemleri ve modern pazarlama yöntemleri ekseninden bakılırsa mobil 

pazarlama, modern pazarlama yöntemi olarak geleneksel pazarlama iletişimi karması 

unsurları içinden ayrılarak kendini ayrı bir şekilde konumlandırabilmektedir (Aksu, 

2007, s. 90). 

 

1.1.6. Mobil Pazarlama Stratejileri ve Kampanyaları  

 

Başarılı bir mobil pazarlama stratejisinin oluşturulabilmesi için Şekil 1.8’de yer alan 

soruların sorulması ve bu sorulara verilecek cevapların etkin bir şekilde belirlenmesi 

gerekmektedir. 
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Şekil 1.8. Başarılı Mobil Pazarlama Stratejisinin Temel Adımları 

Kaynak: Bourke, C. (2006). How to Develop a Mobile Marketing Strategy.  

https://robertoigarza.files.wordpress.com/2009/05/art-how-to-develop-a-mobile-marketing-strategy-aerodon-

20081.pdf 

 

Bourke (2006), başarılı bir mobil pazarlama stratejisinin gerçekleştirebilmek için 

öncelikle hedef müşterilerin tanımlanması daha sonra bu müşterilerin mobil 

pazarlama ve alışverişe yönelik tutumlarının belirlenmesi ve bu tutumlar neticesinde 

hedef müşterilere gönderilecek mesajların oluşturulması gerektiği görüşündedir. Aynı 

zamanda bu strateji çerçevesinde hazırlanan mesajların hedef müşteri kitlesine ne 

zaman ve hangi sıklıklarla gönderileceğinin tespit edilmesi, mobil pazarlama 

sürecinde yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi ve tüm faaliyetlerle ilgili ölçme, 

değerlendirme yapılarak gerekli düzeltici tedbirlerin alınması gibi noktaların da göz 

önünde bulundurulması gereken önemli hususlar olduğuna dikkat çekmektedir.  

 

Bir mobil pazarlama stratejisi oluşturulduktan sonra, o strateji doğrultusunda 

kampanyalar izlenebilir. Mobil pazarlama kampanyaları temelde itme (push) ve 

çekme (pull) olarak iki ana türde kategorize edilmiştir (Pousttchi ve Wiedemann, 2007, 

s. 3).  

 

Bilgilerin üreticiden tüketiciye doğru aktarıldığı ve inisiyatifin pazarlamacıya ait olduğu 

itme kampanyalarında, tüketicinin isteğine bakılmaksızın reklam mesajı gönderme 

işlemi gerçekleştirilir (Dickinger ve ark., 2004, s. 2; Pousttchi ve Wiedemann, 2007, s. 

5; Okazaki ve Taylor, 2008, s. 5; Alnıaçık, 2011, s. 56). Bu durum daha fazla SMS 

reklamcılığı içermekle birlikte pazarlamacıların iletişim kurma arzuları sayesinde 

Mobil 
Pazarlama 
Stratejisi 

Müşteriler  
Kimler/Neredeler? 

Tutumlar 
neler? 

Mesajlar 
neler? 

Mesajlar ne zaman, 
ne sıklıkla? 

Faaliyetler 
neler? 

Ölçme 
Ne/Nasıl? 
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tüketicinin izni konusuna daha fazla önem vermeyi gerektirmektedir (Bamba ve 

Barnes, 2007, s. 817). Böyle kampanyalarda tüketici izninin alınmasıyla birlikte 

kullanıcıya açık bir şekilde istenilen değil, alakalı metin ve video mesajlar gönderilir 

(Barutçu, 2007, s. 28) Bu bağlamda itme temelli mobil pazarlama kampanyalarının 

marka bilinirliliğinin daha etkin oluşturulmasına yardımcı olduğu görülmektedir.  

 

Çekme temelli mobil pazarlama kampanyası ise, tüketicilerin daha çok klasik reklam 

araçlarıyla duyurulan kampanyalara “şifre gönder, çekilişe katıl” şeklinde dâhil 

olmaları ile gerçekleşir (Karaca ve Gülmez, 2010, s. 71). Bir diğer ifade ile çekme 

temelli mobil pazarlama kampanyalarında trafik raporları veya hava durumu gibi 

bedava bilgilerin kullanıcının istediği bilgiye eklenerek gönderilmesi durumu söz 

konudur (Dickinger ve ark., 2004, s. 2) 

  

1.1.7. Mobil Pazarlama Araçları ve Kullanılan Kanallar  

 

Mobil pazarlama kurumlarının hedef kitleleri ile başta cep telefonları olmak üzere 

kablosuz, mobil cihazlar aracılığıyla iletişime geçilerek gerçekleştirilen interaktif 

pazarlama faaliyetlerinin bütünüdür (Uygun ve ark., 2012, s. 212). Teknoloji ile 

yakından alakalı olması ve doğrudan pazarlama aracı olarak kullanılması nedeniyle 

mobil pazarlamada kullanılan araçların sayısı her geçen gün artmaktadır (Bozkurt ve 

Ergen, 2011, s. 103). Mobil pazarlamaya, geçen on yılın sonundaki bilgi teknolojileri 

alanındaki dikkat çekici yükselişin ardından gelen sıradaki büyük dalga olarak 

bakılabilir. Gittikçe büyüyeceği yönündeki öngörüler ve tüketicilerin yeni mobil cihazlar 

satın alacakları, yeni mobil servisler kullanacakları ve akıllı telefon çağına girileceği 

yönündeki varsayımlar gerçekleşmiştir (Cengiz ve Tetik, 2010, s. 103).  

 

Mobil iletişim araçlarının küresel yaygınlığı pazarlama yöneticilerine geleneksel 

iletişim kanalları ile gerçekleştiremeyecekleri fırsatlar sunmakla birlikte mobil 

pazarlamanın sahip olduğu potansiyeli de göstermektedir (Akbıyık ve ark., 2008, s. 2; 

Sütütemiz ve Kurnaz, 2012, s. 84).  

 

Yeni elektronik ortam pazarlamacıları, daha etkin ve verimli pazarlama iletişimleri 

gerçekleştirebilmek için bu yeni araç ve kanalları kullanma yollarını bulma yönünde 

çabalara sokmaktadır (Peltier ve ark., 2003, s. 96). Bu nedenle SMS, MMS ve 

Bluetooth uygulamaları pazarlamacılar tarafından mobil pazarlamada en güncel ve 

etkin kullanım alanına sahip olan kanalların başında gelmektedir (Barutçu ve Göl, 

2009, s. 25; Şahin ve Aytekin, 2012, s. 20). Mobil pazarlama faaliyetlerinin 
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yürütülmesinde kullanılan farklı mobil pazarlama kanalları ve mobil araçlar şu şekilde 

belirtilmiştir (Bozyiğit ve Yaşa, 2011, s. 124; Varnalı ve ark., 2011 Arslan ve Arslan, 

2012, s. 46; Hopkins ve Turner, 2013, s. 73). 

1.2. Mobil Reklam ve Sms Reklamlarına İlişkin Temel Kavramlar 

Mobil pazarlama elemanlarını mobil reklam ve SMS reklamları olarak iki ana başlık 

altında incelenebilir. 

1.2.1. Mobil Reklam Kavramı ve Özellikleri  

 

Mobil pazarlama kavramı; mobil ortamlar için web sitesi yaratılması ve sürdürülmesi, 

mobil e-postalarla mesajlar, indirim ve fırsatlarla ilgili mobil kuponlar, mobil müşteri 

hizmetleri ve sosyal ağ yönetimleri ve mobil reklamlar gibi perakendeciler tarafından 

tüketicilere yönelik sürdürülen çeşitli uygulamaları içermektedir (Shankar ve ark., 

2010, s. 115). Yeni ve orijinal bir alan olması, özgün nitelikleri ve büyüyen iş 

potansiyeli gibi nedenlerle mobil reklamlar; hem uygulayıcılar hem de araştırmacılar 

için ilgi ve merak uyandırıcı bir alan haline gelmiştir (Varnalı ve ark., 2012, s. 570). 

Mobil pazarlama uygulamaları içerisinde büyük yer tutan mobil reklamlarla ilgili 

konuların net olarak irdelenebilmesi için bu başlık altında öncelikle mobil reklam 

kavramı tanımlanacak, ardından genel özellikleri ele alınacaktır.  

 

1.2.1.1. Mobil Reklamın Tanımı ve SMS Reklamları  

 

Mobil reklam; mal ve hizmetlerin tutundurulmasıyla ilgili tüm genel amaçları taşıyan 

reklam mesajlarının tüketicilere cep telefonu, çağrı cihazı, kablosuz telefon, kişisel 

dijital cihazlar, telsiz, kablosuz şebeke sistemleri, GPS tabanlı yer tespit edici vb 

etkileşimli kablosuz ortamlar üzerinden farklı bazı teknolojiler kullanılarak iletilmesidir 

(Haghirian ve Madlberger, 2005, s. 2). Kısaca mobil reklam teriminin; cep telefonları, 

kişisel dijital yardımcılar ve diğer türlü portatif cihazlara gönderilen ve bu cihazlarda 

görüntülenen reklamlar anlamına geldiği söylenebilir (Tähtinen ve Salo, 2004, s. 1).  

 

Mobil internet uygulamalarını içeren web tabanlı yaklaşımlar ve mesaj tabanlı itme 

reklamları da mobil reklamlar içerisinde ele alınabilir. Hedef tüketici net olarak 

tanımlanabildiği için mobil reklamların yer ve zaman hassasiyeti ile kişiselleştirilmiş 

bilgileri içermesi mümkün hale gelmektedir (Liu ve ark., 2012, s. 22).  
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Mobil iletişim cihazlarının ve etkileşimli ortamların özellikle internetle birlikte 

kullanımının yaygınlaşmasıyla, 2000’li yılların başından itibaren mobil reklamla ilgili 

akademik çalışmaların başladığı ve farklı bakış açıları doğrultusunda mobil reklama 

ait farklı tanımların yapıldığı söylenebilir. Bu tanımlar yapıldıkları yıllara göre 

sıralanarak Tablo 1.1’de özetlenmiştir.  

 

Tablo 1.1 Literatürde Kullanılan Mobil Reklam Tanımları 

 

Kaynak  Kavramsal Terim  Tanım  

Barnes 2002  Kablosuz dijital reklam  Etkileşimli reklam için yeni bir platform  

Barwise ve Strong 2002  İzin tabanlı mobil reklam  Kısa zaman tabanlı iletişime uygun esnek ve 

taktiksel medya  

Pura 2002  Mobil reklam  Çapraz medyanın bir parçası olan itme-

çekme mesajları ve tanıtım desteği  

De Reyck ve Degraeve 2003  Duyarlı pazarlama olarak mobil 

reklam  

İyi tanımlanmış potansiyel müşterilerin yazılı 

mesajlarla önceden hedeflenmesi, 

böylelikle reklama tepki oranının artırılması  

Yuan ve Tsao 2003  Mobil reklam  Kullanıcıları belirli bir anda nerede 

bulundukları, ihtiyaçlarının neler olduğu ve 

kullandıkları cihazlarına göre hedefleyen, 

kampanyalar için biçilmiş kaftan niteliğinde 

bir kanaldır (örneğin; bağlamsallaştırılmış 

reklam)  

Faber ve Diğ. 2004  Mobil reklam  Kablosuz iletişim, tüketicilere cep telefonları 

vasıtasıyla ulaşılması  

Leppäniemi ve Diğ. 2004  Mobil reklam  “Reklam mesajını dağıtmak için mobil kanalı 

bir ortam olarak kullanarak bireyleri ürün ve 

hizmetleri satın almaya teşvik etme işi” 

IMAP Projesi tarafından (2003)  

Okazaki 2004a ve 2004b  Kablosuz reklam  Kablosuz reklam platformlarındaki yazılı 

metin pankartlarından oluşan reklamlar, 

itme reklamları  

Bulander ve Diğ. 2005a  Mobil ya da kablosuz reklam  Mobil terminalleri kullanan reklam  

Bulander ve Diğ. 2005b  Mobil ya da kablosuz reklam  Hedef platformu olarak mobil terminalleri 

kullanan reklam  

Leppäniemi ve Karjaluoto 2005  Mobil reklam  ABD’nde kablosuz internet tabanlı reklam, 

Avrupa’da SMS ve MMS tabanlı iletişim  

Okazaki 2005  Mobil reklam  İşletmeden müşteriye (B2C) mesajları 

kablosuz cihazlar üzerinden ileten SMS’ler  

Salo ve Tähtinen 2005  Mobil reklam  Gönderimi ve görüntülenmesi portatif mobil 

cihazlarda gerçekleştirilen reklam  

Tähtinen ve Salo 2004  Mobil reklam  Gönderimi ve görüntülenmesi portatif mobil 

cihazlarda gerçekleştirilen reklam  

Kaynak: Tähtinen, J. (2006) Mobile Advertising or Mobile Marketing. A Need for a New Concept. In: FeBR 2005 -

Frontiers of e-Business Research 2005, Conference Proceedings of eBRF, s. 152-164. 
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Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere mobil reklam kavramı tanımlandığı yıla 

göre farklılık göstermiş ve hızla değişen mobil teknoloji sayesinde mobil reklam 

kavramı da değişmiştir.  

 

Mobil reklamcılık faaliyetlerinin önemli bir bölümü; klasik cep telefonları, akıllı 

telefonlar ve PDA’lara yollanan SMS, MMS ve Bluetooth mesajları üzerinden 

gerçekleştirilmektedir (Barutçu ve Göl, 2009, s. 30). Bunlar arasında, pazarlamacı 

kurumdan tüketiciye doğru bilgi akışı sağlayan ve itme stratejisinin mobil ortama 

uyarlanmış tipik bir biçimi olan SMS reklamları ağırlıklı olarak kullanılmakta ve öne 

çıkmaktadır (Alnıaçık, 2011, s. 56).  

 

SMS reklamlarında kontrol yollayıcının elindedir. Genellikle alıcının istekliliği göz 

önüne alınmaksızın reklam mesajları yollanmaktadır (Okazaki ve Taylor, 2008, s. 5). 

Bu mesajlarla pazarlaması yapılan ürün veya hizmet tüketicilere tanıtılır; çeşitli 

kampanya ve indirim fırsatlarıyla ilgili bilgiler iletilir (Karaca ve Gülmez, 2010, s. 71). 

Dolayısıyla SMS reklamları; pazarlama faaliyetini sürdüren gönderici tarafından ürün 

ve hizmetle ilgili çeşitli bilgiler veren reklam içerikli mesajların alıcıların mobil 

cihazlarına SMS kullanılarak yollanması şeklinde tanımlanabilir.  

 

Mobil reklam uygulamaları içerisinde SMS reklamları yoğun yer kaplamaktadır. Gerek 

eski nesil cep telefonları, gerekse son model akıllı telefonlar veya PDA’lar olsun, 

tüketicilerin mobil cihazlarına reklam içerikli SMS’ler yollanmak suretiyle ürün ve 

hizmetlerin tanıtımı yapılmakta, satış sonrası destek hizmeti sunulmakta ve müşteri 

memnuniyetine yönelik işlemler gerçekleştirilmektedir (Drossos ve ark., 2007, s. 1-2). 

Mevcut mobil reklam uygulamalarına bakıldığında, ürün ve hizmetlerin özellikle 

tanıtımı hakkında reklam içerikli SMS’lerin bilgilendirme konusunda öne çıktığı 

söylenebilir. Kullanım kolaylığı, yaygınlığı ve istenildiğinde tekrar erişilebilme özelliği 

gibi nedenler SMS reklamlarını gerek firmalar gerekse müşteriler açısından cazip 

kılmaktadır (Dickinger ve ark., 2004, s. 2).  

 

1.2.1.2. Mobil Reklamın Önemi  

 

Dünya genelinde mobil teknolojilerin kullanımı gittikçe artan bir ivmeyle 

yaygınlaşmaktadır. Bu yaygınlaşma sadece mobil cihazların kullanıcı sayısındaki 

artışı değil; aynı zamanda bu cihazlarda yer alan yazılımların artmasını, günlük 

yaşamda daha fazla boyutlarda ve daha fazla amaçlarla kullanımını da içermektedir. 
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Bu da mobil ortamların ve dolayısıyla da mobil reklamların önemini 

belirginleştirmektedir (Haghirian ve Madlberger, 2005, s. 1).  

 

Mobil cihazların kullanımı sadece batılı ülkelerde değil, tüm dünyada 

yaygınlaşmaktadır. Bu durum mobil reklamları gittikçe daha önemli bir pazarlama 

kanalı haline getirmektedir (Saadeghvaziri ve Khodadad, 2011, s. 394). Richard 

Saggers, Vodafone Group Hizmetleri Ltd. Şti. yöneticisi ve MMA Global daimi kurul 

üyesi, mobil pazarlamayı güçlendiren en önemli etkenlerden biri olarak; mobil cihaz 

kullanıcılarının artan cihaz kullanım beceri ve deneyim düzeylerine dikkat çekmekte 

ve bunu da web tabanlı özellik ve uygulamaların gittikçe yaygınlaşmasının bir sonucu 

olarak görmektedir (Westlund, 2008, s. 6).  

 

Başta cep telefonları olmak üzere tüm mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilebilecek 

hizmetler; tanıtımdan eğlenceye, reklamdan ödemeye kadar çok geniş bir yelpazeyi 

kapsamaktadır. Sürekli olarak yeni mobil hizmetler geliştirilmekte veya mevcut 

hizmetlerin içerikleri güncellenmektedir. Bunların kullanım alanlarının genişlemesi ve 

kullanıcı sayılarının artması ise mobil reklamların ekonomik bir faktör olarak önemini 

yükseltmektedir (Rizwan ve ark., 2013, s. 22).  

 

Genel anlamıyla reklamlar; geniş kitlelere bilgi dağıtımı konusunda yasal ve oldukça 

önemli bir rol oynarlar (Javadi ve ark., 2012, s. 79). Bazı toplumlarda bilgi ve 

bilgilendirmek günlük yaşamın oldukça önemli bir değeri olarak ele alınmaktadır. 

Mobil reklamlar sayesinde nihai tüketicilere zamanında ve yerinde tam açıklayıcı 

güncel bilgiler hızla ulaştırılabilmektedir (Haghirian ve Madlberger, 2005, s. 3-5).  

 

Mobil reklamlar ile tedarikçiler, müşteriler, perakendeciler ve tüketiciler arasında daha 

kolay, daha sağlıklı, daha çabuk ve etkileşim düzeyi daha yüksek ilişkiler kurulabilir 

ve duyarlı pazarlama uygulamaları gerçekleştirilebilir. Kişiye, zamana ve yere göre 

özellikleri ve içeriği kolayca ayarlanarak reklamdan elde edilmesi hedeflenen geri 

dönüşler daha üst düzeylere çekilebilir. (Reyck ve Degraeve, 2003, s. 509-511).  

 

Mobil reklamlar, özellikle akıllı telefonlar ve kişisel dijital yardımcıların artan görsellik 

özellikleri sayesinde firmanın tanınırlığını artırmada ve marka sembollerinin zihinlerde 

yerleşmesinde büyük katkılar sağlarlar (Li ve Stoller, 2007, s. 7). Tüm bu özellik, 

kullanışlılık ve avantajlarının yanı sıra mobil reklamların maliyetleri geleneksel 

medyalarda gerçekleştirilen reklamlara nazaran oldukça düşüktür. Aynı şekilde, 

geleneksel medya reklamlarına göre mobil reklamın geliştirilmesi, uygulanması ve 
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test edilmesi daha kolay olup daha gerçekçi değerlendirme sonuçları elde edilebilir 

(Bourke, 2006, s. 11).  

 

1.2.1.3. Mobil Reklamın Özellikleri  

 

Mobil reklamların etkinliğini ve yararlılığını artırabilmek için “kişiselleştirme” özelliği 

büyük önem taşımaktadır (Chen ve ark., 2009, s. 628). Kişiselleştirme, tüketicilerle 

olan ilişkileri geliştirmek ve bireysel potansiyel müşterilere ulaşmak için 

pazarlamacılara büyük kolaylık sağlamanın yanı sıra söz konusu olan reklamın 

istenilen hedefe ulaştırılmasında da etkin rol üstlenmektedir (Çakır ve ark., 2010, s. 

29; Ünal ve ark., 2011, s. 366; Xu ve ark., 2008, s. 711).  

 

Mobil yazılı, sesli ve görüntülü reklamlar, tüketicinin zamanına, bulunduğu konuma ve 

önceliklerine göre kolaylıkla kişiselleştirilebildiği için tüketicileri sınıflandırarak her 

hedef kitleye farklı içeriklerle ilgili mobil reklam mesajları gönderme imkânı 

sağlamaktadır (Barutçu ve Göl, 2009, s. 27).  

 

Mobil reklam kampanyalarında iletilmek istenen reklam mesajını alan hedef kitleye ait 

özellikler mobil reklam pazarlayıcısı tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla reklam 

mesajı iletilecek olan her bir müşteriden daha önce izin alınmış olması, reklam 

maliyetlerinin boşa harcanmasının ve markaya karşı oluşacak olumsuz algının önüne 

geçeceği ifade edilmektedir (Arslan ve Arslan, 2012, s. 70)  

 

Mobil iletişim cihazlarına gelen reklam mesajlarına geri dönüş yapılabilmekte veya bu 

reklam mesajları bir diğer kişilere iletilebilmektedir. Bu durum mobil reklamların 

“etkileşim” özelliğine sahip olmasını sağlamaktadır. Taşınabilir konumda olan cep 

telefonlarının tüketicilerin reklam kampanyalarına anında dönüş yapabilmelerine 

olanak sağlayarak çift yönlü iletişimi gerçekleştirdiği ve tüketicilerin reklam 

kampanyalarına katılımını artırdığı ifade edilmektedir (Drossos ve ark., 2007, s. 2). 

Mobil reklamın etkileşim özelliği diğer reklam mecralarının sahip olmadığı bir özellik 

olması nedeniyle, günümüzde mobil reklam bütünleşik pazarlama iletişim stratejisinin 

bir parçası olarak daha da çekici hale getirmektedir (Arslan ve Arslan, 2012, s. 68; 

Okazaki ve Taylor, 2008, s. 4; Taşçı, 2010, s. 24; Tsang ve ark., 2004, s. 68).  

 

Mobil reklamların bir diğer özelliği ise “yerel-lokal olma” özelliğidir. Bu özellik, ulusal 

reklam maliyetlerini karşılamak yerine hedef kitleye yönelik bölgesel yapılan mobil 

reklam faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor olması şeklinde ifade edilmektedir. Örneğin 
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bir ilde yerel bir marketin kampanyalı ürünü hakkında yaptığı reklam başka ilde 

yaşayan tüketiciyi ilgilendirmemektedir (Eru, 2013, s. 149).  

 

1.2.2. Mobil Reklam Türleri  

Yapılan literatür taramasında mobil reklam türlerinin farklı kriterler doğrultusunda 

farklı biçimlerde belirlendiği ve üzerinde tam bir uzlaşma bulunmadığı görülmüştür. 

Türler belirlenirken temel bir sınıflandırma yapılmadan hareket edilmesi ve hepsinin 

alt alta beraberce sıralanması bunun nedeni olarak ileri sürülebilir. Bu çalışmada 

mobil reklam türleri; izlenen mobil pazarlama kampanyalarına, erişim kapsamına ve 

kullanılan reklam yöntemine göre ayrı ayrı tanımlanmıştır. Mobil reklam türlerinin bu 

şekilde üç temel ayrım ekseninde ele alınarak sistematik bir biçimde 

sınıflandırılmasının konuyu daha anlaşılır ve açıklayıcı hale getirdiği ileri sürülebilir. 

(Seldüz, 2015, s. 42) 

 

1.2.2.1 İzlenen Mobil Pazarlama Kampanyalarına Göre Mobil Reklam Türleri  

 

Mobil pazarlama kampanyaları temelde itme ve çekme olarak ikiye ayrılmaktadır. İtme 

kampanyalarda; tüketicilerin isteklerine bakılmaksızın reklamlar tüketicilerin mobil 

cihazlarına yollanır. Çekme kampanyalarda ise pazarlama faaliyetlerinin hedefi olan 

tüketicilerin taleplerini tetikleyecek destekleyici medyalar gereklidir (Pousttchi ve 

Wiedemann, 2007, s. 3).  

 

Mobil reklam türlerinin de ilk önce izlenen temel mobil pazarlama kampanyası 

doğrultusunda itme ve çekme mobil reklamlar şeklinde tanımlanması düşünülebilir.  

 

1.2.2.1.1. İtme Mobil Reklamlar  

 

Sisteme kayıtlı olsun ya da olmasın müşteri ve tüketicilerden oluşan abonelere kendi 

istek ve taleplerine bakılmaksızın yollanan reklamlardan oluşur. Bu aboneler dağıtıcı, 

aracı, satıcı vb olabileceği gibi nihai tüketicilerden de oluşabilir (Chen ve ark., 2009, 

s. 626). MMA’nın tanımına göre itme mobil reklamlar abonelere herhangi bir 

taleplerine bağlı olmaksızın ve herhangi bir zamanda yollanan sesli mesajlar, 

SMS’ler, e-postalar ya da anket vd. türlü içeriklerden oluşabilmektedir (Dickinger ve 

ark., 2004, s. 2; MMA, 2013, s. 43).  
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İtme mobil reklamlara örnek olarak tatil hizmetleri sunan bir kurumun aracı acentelere 

ve daha önce kendisinden alışveriş yaparak sisteme kaydolmuş aboneler içerisinde 

yer alan veya kendi sistemleri ile daha önce hiç ilişkide bulunmamış tüketicilere, 

onların istek veya talepleri olmadan yolladığı ve ürün ya da hizmetle doğrudan ilgili 

reklam mesajları verilebilir.  

 

1.2.2.1.2. Çekme Mobil Reklamlar  

 

Mobile Marketing Association (MMA)’ya göre çekme mobil reklam; tüketicinin bir 

ihtiyacı ile ilgili talebi üzerine kendisine cevabın yanında ya da cevapla birlikte 

yollanan herhangi bir içerik anlamına gelmektedir. Örneğin, tüketici yerel hava 

durumunu öğrenmek için bir web sitesi ya da uygulamaya başvurduğunda kendisine 

gelen cevap mesajı bir reklam mesajı da barındırabilir (Dickinger ve ark., 2004, s. 2; 

MMA, 2013, s. 43). Bu yönüyle, çekme mobil reklamların grafik, ses ve özellikleri 

itibariyle daha dikkat çekici ve daha cazip içeriklere sahip oldukları söylenebilir (Li ve 

Stoller, 2007, s. 7).  

 

Ayrıca; gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi klasik reklam araçlarıyla ya da mobil 

pazarlama yoluyla yapılan duyurularda şifre göndererek çekilişe katılma ya da belirli 

bir indirim hakkı elde etme şeklinde çeşitli ödül veya indirim vaat eden reklamlar da 

çekme mobil reklamlara örnek olarak verilebilir (Karaca ve Gülmez, 2010, s. 71; 

Schneider ve Ceritoğlu, 2011, s. 311).  

 

1.2.2.2. Erişim Kapsamına Göre Mobil Reklam Türleri  

 

Mobil reklam türlerinin erişim kapsamı açısından da ele alınması olasıdır. Bu 

bağlamda zaman ve konum boyutları doğrultusunda bir değerlendirme yapılabilir. 

(Seldüz, 2015, s. 42) 

 

1.2.2.2.1. Konum Tabanlı Mobil Reklamlar  

 

Bu tip mobil reklamlarda belirli bir coğrafi bölge ve konumda bulunan veya o bölgedeki 

bir rota üzerinde hareket halinde olan tüketiciler hedeflenir (Tsang ve ark., 2004, s. 

66). Mesajın iletimi sırasında alıcının konum olarak nerede bulunduğu veya hangi 

yöne doğru gitmekte olduğu dikkate alınır ve alışveriş ihtiyacı konum tabanlı teklif ve 

promosyonlarla karşılanır (Haghirian ve Madlberger, 2005, s. 2). Yani konum veya 

rota odaklı hazırlanmış ve kişiselleştirilmiş reklam mesajları söz konusudur (Şahin ve 
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Aytekin, 2012, s. 20). Konum tabanlı mobil reklamların diğerlerine göre 5 ila 10 kat 

fazla geri dönüş sağladığı tespit edilmiştir (Ververidis ve Polyzos, 2002, s. 3). Mobile 

Marketing Association (MMA) tarafından 2010 yılında yürütülen bir araştırmanın 

sonuçlarına göre; konum tabanlı mobil reklamlar tüketicilere ulaşmada oldukça etkili 

bulunmuştur (MMA, 2016, s. 6).  

 

Büyük bir kapalı alışveriş merkezi içerisinde bulunan tüketicilerin mobil cihazlarına, o 

alışveriş merkezindeki mağazalar tarafından gönderilen mesajlar konum tabanlı mobil 

reklamlar için güzel bir örnek teşkil etmektedir. Belirli bir yolda seyahat halinde 

bulunun tüketicilere ait güzergâh ve iletişim bilgilerini civardaki servis sağlayıcılardan 

edinen bir dinlenme tesisinin kendilerine bir reklam mesaj ileterek hem ürün ve 

hizmetlerini tanıtması hem ne kadar mesafe kaldığını belirtmesi de bir konum tabanlı 

mobil reklam uygulamasıdır. Dinlenme tesisi geçildikten sonra ise mesajın 

iletilmesinin bir anlamı kalmayacaktır.  

 

1.2.2.2.2. Zaman Tabanlı Mobil Reklamlar  

 

Mesaj gönderiminin mevsim, ay, hafta, gün ve saat gibi zaman faktörlerine 

odaklanılarak gerçekleştirildiği mobil reklamlardır. Reklam mesajları en uygun anda 

ve tam zamanında gönderilmediği takdirde anlamsız hale gelebilirler. Ayrıca, kuvvetli 

bir anlamlılık sergileyebilmeleri için konum faktörüyle birlikte ve eşzamanlı bir biçimde 

değerlendirilmeleri önem taşır (Haghirian ve Madlberger, 2005, s. 3). Bu açıdan 

bakıldığında zaman ve konum tabanlı mobil reklamlar arasında bir bağ olduğu 

söylenebilir. Çünkü reklamın amacına ulaşabilmesi ve hedeflenen etkiyi yaratabilmesi 

mesajın alıcısı olan tüketicinin doğru zamanda doğru yerde bulunmasına bağlıdır 

(Drossos ve ark., 2007, s.2).  

 

Bayramlar, yılbaşı, anneler günü, babalar günü, sevgililer günü gibi özel günler ile 

hafta sonları, mesai günleri ve öğlen araları gibi belirli zamanlar veya zaman dilimleri 

için özel çekicilik arz eden mesajların iletildiği reklamlar zaman tabanlı mobil reklam 

uygulamaları içerisindedir. Bir konaklama işletmesinin özel günlere has hizmet 

paketiyle ilgili reklamları söz konusu günlerden bir süre önce tüketicilere yollaması 

zaman tabalı reklamlara örnek gösterilebilir. Bir restoranın öğle yemeği aralarına kısa 

süre kala civardaki iş yerlerinde çalışan kişilere günün özel kampanya, seçenek ve 

indirimlerini bildiren mesajları da yine zaman tabanlı mobil reklamlardandır (Haghirian 

ve Madlberger, 2005, s. 3). Öğle arası geçtikten sonra yollanan reklam mesajı ise 
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anlamını yitireceği gibi markaya karşı olumsuz tutumların gelişmesine de neden 

olabilecektir. 

 

Verilen örnekler üzerinde dikkatle düşünüldüğünde konum ve zaman kavramlarının 

tam anlamıyla örtüşmesi gerektiği, yoksa gönderilen mobil reklam mesajının 

tamamen anlamsız kalacağı çıkarımında bulunulabilir.  

 

1.2.2.3. Reklam Yöntemine Göre Mobil Reklam Türleri  

 

Mobil reklamların türleri, kullanılan reklam yöntemi uyarınca da belirlenebilir. Yapılan 

literatür taramasında genellikle iki farklı reklam yöntemi doğrultusunda bir ayrım 

yapıldığı tespit edilmiştir. (Seldüz, 2015, s. 42) 

 

1.2.2.3.1. Teşvik Edici Mobil Reklamlar  

 

Türkçe literatürde “ödüllü reklamlar” (Şahin ve Aytekin, 2012, s. 21) olarak da yer 

bulan bu terim; tüketicilere promosyon ve kampanyalarla ilgili reklam mesajlarını 

almaları halinde parayla ölçülebilir bir değeri bulunan çeşitli ödül ve ödül benzeri 

avantajlar sağlanan mobil reklamları ifade etmek için kullanılmaktadır (Chen ve ark., 

2009, s. 626). Örneğin bir cep telefonu operatör firması, sesli reklam mesajının 

tamamını dinleyen tüketicilere belirli dakikalarda bedava konuşma süreleri veya belirli 

bir sayıda bedava SMS sağlayabilir (Tsang ve Diğ., 2004: 68). Yapılan bir araştırmaya 

göre, cep telefonu abonelerinin % 86’sı cihazlarına reklam mesajlarını kabul etmeleri 

karşılığında en azından belirli bir oranda indirim hakkı gibi mali bir fayda elde etmeleri 

gerektiğini; çünkü bunun karşılıklı çıkar içeren iki taraflı ticari bir ilişki olduğunu 

belirtmişlerdir (Drossos ve ark., 2007, s. 2).  

 

1.2.2.3.2. İzinli Mobil Reklamlar  

 

Godin’e (2001) göre; cep telefonu kullanıcıları, yaygınlaşan kullanım alanı ve artan 

kullanıcı sayısınas bağlı ortaya çıkan “spam” adı verilen istenmeyen mesajlarla 

cihazlarının kendi onayları dışında reklam mesajı bombardımanına tutulmasına karşı 

gittikçe yükselen olumsuz tepkiler geliştirmişlerdir (Barwise ve Strong, 2002, s. 15). 

Tüketiciler, günlük yaşamları sırasında özellikle de meşgul oldukları anlarda ilgilerini 

çekmeyen ürün ve hizmetlere ait reklam içerikli mesajlar aldıklarında; bunu rahatsız 

edilmek olarak algılamakta ve bu tür reklam mesajlarının içeriğine hemen hemen hiç 

bakmadan onları görmezden gelmektedirler (Tsang ve ark., 2004, s. 68). Bu 
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rahatsızlıkların artması mobil pazarlama konusunda izin kavramını gündeme getirmiş 

ve sonucunda da izinli mobil reklamlar doğmuştur (Rizwan ve ark., 2013, s. 22).  

 

Tüketicilerin gönüllü olarak tam izin beyanlarının ardından mobil cihazlarına 

gönderilen reklam içerikli mesajlara izinli mobil reklamlar denilmektedir (Chen ve ark., 

2009, s. 626). İzinli mobil reklamların tüketiciler tarafından kabul edilme oranları 

diğerlerine nazaran oldukça yüksektir (Barwise ve Strong, 2002, s. 15). Bu durum, 

kişiselleştirilmiş içeriklerin tüketicilere çekici gelmesiyle ve kendi rızalarına dayanan 

açık onaylarıyla açıklanabilir (Şahin ve Aytekin, 2012, s. 21).  

 

1.2.3. Mobil Reklam Kanalları  

 

Geleneksel pazarlama kanallarının dışında cep telefonları üzerinden potansiyel 

tüketicilere ulaşma imkânı sağlayan mobil reklam hızla büyüyen bir sektör haline 

gelmiştir. Mobil ortam güçlü bir reklam kanalı olmakla beraber bunun yanında TV, 

radyo, gazete gibi kanallarla birlikte oluşturulan reklam kampanyalarında da önemli 

rol oynamaktadır (Arslan ve Arslan, 2012, s. 75; Barnes, 2002, s. 100). Tähtinen ve 

Salo (2004) mobil reklam kanalların işlevlerini, medya faktörleri aracılığı ile mobil 

cihazlar kullanılarak mesajların bireysel alıcı veya müşterilere yani hedefe iletmekle 

ilişkili olduğunu ifade etmektedir.  

Mobil reklam kampanyalarının tüketicilere ulaştırılmasında öneme sahip olan çeşitli 

kanallar bulunmaktadır. Bu kanalları şu şekilde özetlemek mümkündür (Özgüven, 

2013, s. 146; Arslan ve Arslan, 2012, s. 75; MMA, 2011, s. 1).  

 

1.2.3.1. Mobil Mesaj  

 

Tüketicilere anlık olmayan bir iletişim imkânı sunan mobil mesajlar SMS ve MMS 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mobil mesajlar göndericiden çıktıktan sonra alıcının 

eline ulaşıncaya kadar mobil operatörde bekletilir ve ulaştıktan sonra cep telefonunda 

kalmaktadır. Cep telefonları arasından kısa metin mesaj alışverişini sağlayan SMS’ler 

yaygın bir iletişim hizmeti olarak kullanılmaktadır. 160 karakterle sınırlı olan SMS’ler 

hemen hemen tüm operatör ağları arasında alınabilmektedir. Özellikle teknolojinin de 

gelişmesiyle tüm dünyada üretilen cep telefonlarının neredeyse hepsi SMS’i 

desteklemektedir. Dolayısıyla bu durum SMS tabanlı reklam kampanyaları için büyük 

bir pazar oluşturarak avantajlı hale gelmektedir.  
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MMS mesajı ise SMS’lerin sağladığı tüm avantajlara sahip olmanın yanında tek girişte 

multimedya sunum imkânı sağlamaktadır. MMS mobil kullanıcıların ses, video, grafik, 

fotoğraf ve metin içeren mesajları alabilmesini sağlayan bir mesajlaşma servisidir. 

Mobil Web’in aksine MMS’de mesaj içeriği alındıktan sonra reklam içeriğine tekrar 

erişmek için veri bağlantısı gerekli değildir. MMS henüz tüm operatör ağları ve tüm 

cep telefonları tarafından desteklenmiyor; Ancak MMS kullanmak reklam fırsatları 

açısından önemlilik arz etmektedir. MMS kısaca, SMS’den daha zengin içeriğe sahip 

olan bir mobil mesajlaşma çeşidi olarak ifade edilmektedir. MMS’in mevcut 

özelliklerine eş zamanlı ve çift yönlü olmanın yanı sıra dijitallik özelliği de eklendiğinde 

SMS’in başarısı üzerine kurulacağı düşünülmektedir (Scharl ve ark., 2005, s. 161).  

 

1.2.3.2. Mobil Web  

 

Grafiksel görsel (banner) reklamı ve yazılı bağlantılar (text linkleri) üzerindeki en 

yaygın reklam birimleri ile ilgili öneriler sağlamaktadır. Her kullanıcının cep 

telefonundaki gezgin (web tarayıcı, browser) ve ekran çözünürlük özellikleriyle 

örtüşen metin ve grafik optimizasyonları sunar. Yüksek çözünürlüklü ekrana sahip bir 

akıllı telefon; sınırlı çözürnürlüğe sahip küçük ekranlar için tasarlanmış daha hafif 

reklamların servis edilebildiği daha az özelliğe sahip bir eski model cep telefonuna 

göre daha geniş ve görsel açıdan daha zengin reklamlarla kolayca başa 

çıkabilmektedir. Cep telefonlarının geniş bir yelpazeye yayılan yeteneklerini 

karşılayabilmek için reklamcıların ön tanımlı boyutlara uygun yaratılmış reklamları 

üretmeleri ve sunmaları önerilmektedir.  

 

Böylelikle reklamcılar reklamın cep telefonun modeliyle yeteneklerine uygunluğunu 

ve en güzel biçimde görüntülenebilmesini sağlayabilirler. Bu yaklaşım iyi bir kullanıcı 

deneyimi oluşmasına ve dolayısıyla da süreç ve kampanyanın etkinliliğinin artmasına 

yardımcı olur. (Seldüz, 2015, s. 48) 

 

1.2.3.2.1. Mobil Video ve TV  

 

Mobil video ve TV hedef kitleye yönelik özel reklam kampanyaları yapabilme fırsatı 

sunmaktadır. Bu sayede daha etkin ve başarılı reklam kampanyaları oluşturmanın 

mümkün olabileceği ileri sürülmektedir. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda cep 

telefonların belleklerinin gelişmesinin mobil video ve reklam uygulamalarının önünü 

açtığını ifade etmek mümkündür. (Seldüz, 2015, s. 49) 
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1.2.3.2.2. Mobil Uygulamalar  

 

Bu uygulamalar cep telefonlarında belirli bir görevi yerine getirmek ve kullanıcıya 

fayda sağlamak amacıyla eklenmiş yazılımlardan oluşmaktadır. Bazı uygulama 

çeşitleri cep telefonu üretilirken kurulmuş olurken (SMS, MMS, internet tarayıcı, müzik 

çalar), bazıları ise satıldıktan sonra (oyunlar, iş araçları, mesajlaşma vb.) isteğe bağlı 

şekilde indirilebilmektedir. Mobil uygulamalardan doğan reklam fırsatlarının sağladığı 

avantajları elde edebilmek için kullanım alışkanlıklarının iyi bir şekilde analiz edilmesi 

gerekmektedir. Uygulama çeşidine ve kullanıcıların durumuna bağlı olarak, kulanım 

sıklığını ayda 1’den, günde 50’den fazlaya, yüksek etkinlikten zaman öldürme 

şeklinde farklılık göstermektedir. (Seldüz, 2015, s. 49) 

 

1.2.4. SMS Reklamları 

 

Tüketicilerin mobil reklamcılıkla ilgili beğendikleri ve beğenmedikleri yönlerin 

bilinmemesi, reklamcılar için bir risk taşımaktadır. Mobil reklamcılığı etkili şekilde 

kullanmak isteyen kurumların, tüketicilerin mobil telefonları bir reklam aracı olarak 

nasıl algıladıklarını ve değerlendirdiklerini bilmeleri gerekir. Aksi halde yapılan 

harcamalar boşa gidebilir (Usta, 2009: 296). Mobil reklamlarla tüketiciler üzerinde 

yaratılması istenilen sonuçların bazı belirli faktörlere bağlı olduğu söylenebilir. 

Literatürde bunlar mobil reklamların başarı faktörleri olarak adlandırılmıştır. Mobil 

reklamların performansları ve buna bağlı olarak mobil pazarlamanın etkililiği de bu 

başarı faktörleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle gerek başarı 

ölçütlerinin gerekse başarı faktörlerinin iyi anlaşılması büyük önem taşımaktadır 

(Drossos ve ark., 2007, s. 1). Dickinger ve ark. (2004) yaptıkları bir çalışmayla etkili 

bir SMS pazarlamasına yönelik kavramsal bir model geliştirmişlerdir. Bu modelde 

mobil reklamların başarı ölçütleri olarak tüketici ilgisi, tüketici davranışı ve maliyet 

oranları temel alınmıştır. Başarı üzerinde etkili olan faktörler ise içerik, kişiselleştirme 

ve tüketici kontrolünden oluşan mesaj başarı faktörleri ve cihaz teknolojisi, iletim 

süreci, ürün uygunluğu ve medya maliyetinden oluşan medya başarı faktörleri 

şeklinde iki ana grupta toplanmıştır. Aşağıda Şekil 1.9’da bu model özetlenmiştir. 
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Şekil 1.9. Etkili SMS Pazarlaması  

Kaynak: Dickinger, A., Haghirian, P., Murphy J., Scharl A., (2004). An Investigation and Conceptual Model of SMS 

Marketing. IEEE Computer Society Proceedings of the 37th Hawaii International Conferance on System Sciences, s. 

1-10. 

 

Dickinger ve ark. (2004)’na göre SMS reklamları başarı faktörlerinden tüketici 

kontrolü; tüketicinin reklam mesajları üzerindeki yetkisini ifade etmekte olup; 

çalışmanın yapıldığı tarihlerde pazarlama literatürüne yeni girmiş olan izin ve 

mahremiyet boyutlarını içermektedir. Tüketicilerin, ilgilerini çekmeyen çeşitli ürün ve 

hizmetlere ait yerli yersiz zamanda istemedikleri reklam mesajlarına maruz 

bırakılmaları onları rahatsız etmekte ve reklamı yapılan ürün ve hizmetle birlikte 

reklamı yapan markaların geneline karşı olumsuz bir tutum geliştirmelerine neden 

olmaktadır. Hatta bazı ülkelerde bireylere izinleri olmaksızın yollanan mesajlar suç 

kapsamına bile girdiğinden, reklamcılar yasalar karşısında da zor durumda 

kalabilmektedir. Oysa mevcut teknolojik imkânlar çerçevesinde mobil reklamlar için 

tüketicilerden alınacak izinleri şebeke operatörlerinin sistemlerine kaydetmek ve bu 

süreci takip etmek oldukça kolaydır.  

 

Ancak aşırı mesaj yoğunluğuna maruz bırakılan tüketiciler mahremiyetlerine fazla 

girildiği endişesiyle SMS reklamlarına izin vermekten çekinebilirler. Bu nedenle 

reklam mesajlarının zamanı ve sayısı iyi ayarlanmalıdır (Dickenger ve ark., 2004, s. 

6-7). Scharl ve ark. (2005) mobil pazarlamanın yayılma ve başarı faktörleri üzerine 

odaklandıkları çalışmalarında başarılı SMS reklamları için bir model ortaya 

koymuşlardır. Aşağıdaki Şekil 1.10’da görülen bu modelde mesaj ve medyaya ait iki 

MESAJ BAŞARI 

FAKTÖRLERİ 

- İçerik 

- Kişiselleştirme 

- Tüketici Kontrolü 

MEDYA BAŞARI 

FAKTÖRLERİ 

- Cihaz Teknolojisi 

- İletim Süreci 

- Ürün Uygunluğu 

- Madya Maliyeti 

BAŞARI ÖLÇÜTLERİ 

- Cihaz Teknolojisi 

- İletim Süreci 

- Ürün Uygunluğu 

- Madya Maliyeti 
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grup başarı faktörü ile tutum, niyet ve davranıştan oluşan başarı ölçütleri arasında 

inançlar üzerinden bir ilişki kurulmuştur. 

 

 

Şekil 1.10. Başarılı SMS Reklamları Modeli  

Kaynak: Scharl, A., Dickinger, A., Murphy, J. (2005). Diffusion and Success Factors of Mobile Marketing. Electronic 

Commerce Research and Applications, 4(2), 159–173.  

 

Scornavacca ve McKenzie (2006) mobil pazarlama literatüründeki mobil reklamların 

başarısıyla ilişkilendirilen unsurları “kritik başarı faktörleri” olarak adlandırmışlardır. 

Mobil pazarlama literatüründe yer alan SMS tabanlı reklam kampanyalarıyla ilgili önde 

gelen 12 kritik başarı faktörünü sıralamışlar ve algılanan kritik başarı faktörlerini 

yönetsel bir perspektifle incelemişlerdir. Bu 12 kritik başarı faktörü aşağıda Tablo 2’de 

özetlenmiştir. 
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Tablo 1.2. SMS Tabanlı Kampanyalara Ait Mobil Pazarlama Literatüründe Yer 

Alan Kritik Başarı Faktörleri 

Kritik  

Başarı Faktörü  

Tanım  Yazarlar  

Kabul  Tüketiciler mobil pazarlamaya karşı olumlu 

bir tavır sergiler.  

Barnes ve Scornavacca, 2004; Caroll, Barnes ve 

Scornavacca, 2005  

Tamamlayıcılık  SMS diğer medya ile bağlantılı olarak 

reklam kampanyasını güçlendirmede 

kullanılır.  

Dickenger ve Diğ., 2004; McManus ve 

Scornavacca, 2005  

İçerik  Metin ya da multimedya mesajın içeriği. 

Eğlendirici, bilgilendirici ve hedef alıcıyla 

alakalı olmalı; sinirlendirici olmamalıdır.  

Dickenger ve Diğ., 2004; Haghirian ve Diğ., 2005; 

Barnes ve Scornavacca, 2004  

Maliyet  Bir kampanya yürütmenin maliyetidir. 

Genellikle, kampanyanın müşterilere 

erişebilme yeteneğine göre ayarlanır.  

Dickenger ve Diğ., 2004  

Güvenilirlik  Tüketicilerin reklamın geneli üzerindeki 

açık sözlülük ve inanılırlıkla ilgili algılarıdır. 

Mesajı yollayan kurumla ilgili marka 

güvenini de ifade eder.  

Barnes ve Scornavacca, 2004; Caroll, Barnes ve 

Scornavacca, 2005; Haghirian ve Diğ., 2005  

Sıklık  Günlük alınan reklam mesajı sayısıdır. 

Müşterileri sinirlendirecek sayıda 

olmamalıdır.  

Haghirian ve Diğ., 2005; Caroll, Barnes ve 

Scornavacca, 2005  

İzin  Müşteriler kampanya operatöründen 

mesajlar almak hakkında izin verirler.  

Heionen ve Strandvik, 2003; Barnes ve 

Scornavacca, 2004; Haghirian ve Diğ., 2004; 

Jelassi ve Enders 2004; Caroll, Barnes ve 

Scornavacca, 2005; Haghirian ve Diğ., 2005; 

McManus ve Scornavacca, 2005  

Kişiselleştirme  Kullanıcılar kendilerine has tanımlayıcı 

kodlar üzerinden kişiye özel hale getirilmiş 

ve doğru hedeflenmiş reklamları alırlar.  

Barnes ve Scornavacca, 2004; Dickenger ve Diğ., 

2004; Jelassi ve Enders 2004; Haghirian ve Diğ., 

2005  

Erişim  Bir kampa dahilinde erişilebilen tüketicilerin 

sayısıdır.  

Jelassi ve Enders 2004; McManus ve 

Scornavacca, 2005  

Tepki süresi  Meydana getirilmiş bir olaya karşı 

kampanya operatörü veya tüketicinin tepki 

vermesi için geçen süredir. Etkileşim 

yaratabilmek için yollanmış mesajın 

tüketiciyi çabuk harekete geçiren nitelikte 

olması gerekir.  

Dickenger ve Diğ., 2004; Haghirian ve Diğ., 2005  

Zenginlik  Mesajın biçimi, erişilebilirliği, medya 

zenginliği ve etkileşimlilik  

Jelassi ve Enders 2004; Haghirian ve Diğ., 2005; 

McManus ve Scornavacca, 2005  

Zaman  Mesajın iletimi içen geçen süredir. 

Müşteride ters tepkilere neden olmamalıdır.  

Barnes ve Scornavacca, 2004; Dickenger ve Diğ., 

2004; Haghirian ve Diğ., 2005  

Kaynak: Scornavacca, E., ve McKenzie, J., (2006). Perceived Critical Success Factors of SMS Based Campaigns: 

A Managerial Perspective.European Conferance on Information Systems. 
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Mobil reklamın ve özellikle de SMS reklamlarının başarısıyla ilgili faktörler hakkında 

yapılmış araştırmalar incelendiğinde asıl vurgunun izin kavramı üzerinde odaklandığı 

görülmektedir. Çünkü tüketicinin izni olmaksızın yollanacak her hangi bir reklam 

mesajı ne kadar tamamlayıcı, uygun içerikli, az maliyetli, güvenilir, kişiselleştirilmiş, 

uygun zamanlı, kısa tepki süreli, erişilebilir ve zengin olursa olsun; tüketicileri rahatsız 

ederek sinirlendirebilmekte ve dolayısıyla da kabul görme düzeyi bundan olumsuz 

etkilenmektedir (Scharl ve ark., 2005, s. 168).  

 

Drossos ve ark. (2007) araştırmalarının sonucunda, tüketicilerin genelinin SMS 

reklamlarına karşı olumsuz tavırlar içerisinde olduklarını ortaya koymuşlardır. 

Tüketicilerin bıkkınlık verecek sayıda ve samimiyetten uzak içerikli SMS reklamları ile 

kişisel alanlarının ihlal edildiği yönündeki görüşleri bunun en temel sebebi olarak öne 

çıkmaktadır (Drossos ve ark., 2007, s. 6-7). Caroll ve ark. (2007) odak grupları 

oluşturarak yürüttükleri kapsamlı görüşmelerde; katılımcıların SMS reklamlarının en 

kritik başarı faktörü olarak izin kavramı üzerinde yoğunlaştıklarını dile getirmişlerdir.  

 

SMS reklamları tüketicilere ödül, indirim ve kişiselleştirilmiş kampanyalar gibi 

yöntemler yoluyla daha çekici hale getirilmeye uygun yapıdadırlar. Ancak öncelikle 

tüketicilerin en büyük endişesi olan mahremiyet ihlali ve rahatsız edicilik konusunda 

önlem alınması gerekmedir ki bu aslında etik bir sorun olarak da 

değerlendirilmektedir. Bunun giderilmesinde ve reklamlarla hedeflenen etkilerin 

yaratılmasında tüketici izni anahtar rol oynamaktadır (Shankar ve ark., 2010, s. 116-

117).  

 

Son yıllarda özellikle sosyal medya alanındaki internet tabanlı uygulamalar, büyük 

kapasiteli işlemcilere ve yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip akıllı telefonlar ve diğer 

mobil cihazlar sayesinde oldukça yaygınlaşmıştır. Bu durum SMS reklamları için daha 

elverişli bir ortam ve imkânlar bütünü sağlamıştır. Ancak çok sayıda istenmeyen 

mesajlarla meşgul edilen tüketiciler olumsuz tutum ve davranışlar sergileyebilmekte, 

yine özel alanlarının ihlali endişesi yaşayarak mesajların çoğunu okumadan 

silmektedirler. İzin kavramı; SMS reklamlarının geneline yönelik tutumların tümünü 

kökten etkilemekte (Karagöz ve Çağlar, 2011, s. 6) ve bu reklam kampanyalarının 

başarısı üzerindeki en etkili faktör olarak belirginleşmektedir (Varnalı ve ark., 2012, s. 

579).  
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1.3. Mobil Reklamların Tüketici Tutumlarını Etkileyen Faktörler 

Mobil reklamcılık ve dolayısıyla da SMS reklamları nispeten yeni bir pazarlama olgusu 

olduğundan henüz pek çok tüketici bu tip reklamlara karşı istikrarlı bir tutum 

geliştirmemiştir. Ancak Bauer ve ark. (2005) tüketicilerin reklama karşı genel 

tutumlarının mobil reklamın çeşitli biçimlerine karşı tutumları üzerinde etki sahibi 

olduğunu göstermişlerdir. Her gün karşı karşıya geldikleri için tüketiciler reklama 

genel anlamda oldukça aşinalardır. Bu nedenle genel anlamıyla reklam kavramına 

karşı istikrarlı bir tutumlarının bulunduğunu düşünmek olasıdır (Bauer ve ark, 2005, 

s. 185). Tüketicilerin SMS reklamlarına karşı tutumlarının daha iyi gözlemlenebilmesi 

için öncelikle tüketicilerin genel anlamıyla reklama karşı tutumlarının belirlenmesi 

yararlı olacaktır.  

 

MacKenzie ve Lutz (1989, s. 54)’ a göre reklama yönelik tutum, reklamın geneline 

yönelik temelde olumlu ya da olumsuz duygu ve düşüncelerden oluşan tavırlara bağlı 

olarak tepki verme ile ilgili öğrenilmiş eğilimlerdir şeklinde ifade edilmektedir. 

Tüketicinin bir reklama karşı tutumu reklamın etkinliği, marka tutumları ve satın alma 

niyetleri üzerinde önemli etki sahibidir (MacKenzie ve Lutz, 1989, s. 54). Reklamdan 

hoşlanan tüketici genellikle o markaya karşı olumlu bir tutum geliştirir. Bu bağlamda, 

mobil cihazlar üzerinden belirli bir reklama maruz kalan tüketicilerin bu reklam türüne 

yönelik tutumlarına dikkat etmek gerekmektedir (Haghirian ve Madlberger, 2005, s. 

3).  

 

Teknolojik yöntemlerdeki gelişmeler, markalara reklam için çeşitli ortamlar ve bunun 

ötesinde reklamın sıklığı ve etkisi hakkında tüketicilere daha iyi yaklaşma konusunda 

imkânlar sağlamıştır. Reklamcılar reklamın yapımı ve reklam ortamı seçiminde çok 

dikkatli olmalılardır. Böylelikle hedef pazarın dikkatini çekebilirler. Reklamlar için 

gerekli yeni ortamlara olan ihtiyaç yeniçağ (new age) ortamların oluşturulmasına yol 

açmıştır. Bunun yanı sıra SMS yoluyla reklam “bir olguya karşı bireyin kendi 

değerlerine dayanan içsel değer biçmesi olarak tanımlanan tutumudur (Rizwan ve 

ark., 2013, s. 23). Aynı şekilde, nihai kullanıcının SMS yoluyla reklama karşı 

tutumudur (Ducoffe, 1995, s. 6). Jun ve Lee (2007, s. 28)’ ye göre reklam değeri 

eğlendirme ve bilgilendirme gibi avantajlar sağlandığında, tüketiciler reklamlara daha 

doğrusu SMS yoluyla yapılan reklamlara konsantrasyon, bilgi temeli, ilginçlik ve 

interaktiflik sağlayıcı nitelikleriyle bakabileceklerdir (Lee ve ark., 2006, s. 41).  
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Tsang ve ark. (2004) tüketicilerin reklama yönelik tutum, davranış ve niyeti 

belirlemeye yönelik olarak yaptıkları çalışmada, mobil reklamları irite edici yani 

rahatsız edici bularak olumsuz tavır sergileyen tüketicilerin izin mekanizmasının 

devreye girmesiyle mobil reklamlara karşı tutumlarının olumlu olacağı görüşündedir. 

Bu servisleri çok sık kullanan SMS kullanıcıları kendilerine ulaştırılan SMS reklam 

türleri üzerinde kontrol sahibi olmayı da arzulamaktadırlar. Bu tür reklamlar 

kişilikleriyle çatıştığında, tüketiciler servis sağlayıcılarını değiştirme kararı alabilirler 

veya SMS reklamlarını okumadan silebilirler (Carroll ve ark., 2007, s. 2). Bu nedenle, 

reklama karşı tutumun SMS kullanım sıklığını olumsuz etkileyip etkilemeyeceğinin 

belirlenmesi hayati önem taşır. Aynı şekilde, SMS yoluyla reklama karşı tutum aslında 

SMS’le ilgili davranışsal sonucu da etkileyebilir (Lee ve Jun, 2007, s. 32).  

 

Mobil reklamlar içerisinde konumlandırılan SMS reklamlarına karşı tutumların 

belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, algılanan reklam değerini oluşturan ve 

reklama yönelik tutumu etkileyen dört önemli faktör üzerinde durulmaktadır. Bunlar: 

bilgilendirme, eğlendirme, güvenilirlik ve rahatsız etme faktörleridir (Brackett ve Car, 

2001; Ducoffe, 1996; Mackenzie ve Lutz, 1989; Tsang ve Diğ., 2004). SMS 

reklamlarına yönelik tutumlar üzerinde etkisi olduğu ifade edilen bu faktörlere aşağıda 

detaylı bir şekilde yer verilmiştir.  

 

1.3.1. Bilgilendirme Faktörü  

 

Reklamların amaçları farkındalık yaratma, müşterileri bilgilendirme, ürün veya 

markanın arzu edilen algısının yaratılması ve ürün ya da markanın tercih edilmesiyle 

ilgilidir (Javadi ve ark., 2012, s. 79). Haghirian ve Madlberger (2005); ve Ducoffe 

(1996) gibi yazarların önceki çalışmalarında reklamın bilgi düzeyiyle tüketicinin 

reklama karşı tutumu arasında güçlü ve olumlu bir ilişki olduğu yönünde sonuçlar elde 

edilmiştir. Muhtemel en yüksek tatminin elde edilebilmesi için reklamcı tüketiciye bilgi 

sağlamalıdır. Ducoffe (1996), araştırmasının reklamın bilgi sağlama yeteneğinin onun 

kabul görmesi konusunda en önde gelen sebep olduğunu ayrıca belirtmiştir. Brackett 

ve Carr (2001) reklamın ürünle ilgili geçerli ve uygun bilgi kaynağı olması gerektiğini 

önermişlerdir. Ducoffe (1996) reklamın ürünle ilgili tam bilgi sunması gerektiği ve 

ürünle ilgili bilgilerin hemen erişime açık olduğu konusuna katkı sağlaması gerektiğini 

tartışmıştır. 
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1.3.2. Eğlendirme Faktörü  

 

Mobil reklamlara yönelik tüketici tutumlarından bir diğeri ise eğlendirme faktörüdür. 

Mobil reklamların eğlendiricilik özelliği, genel anlamda mesajı eğlenerek almak 

anlamında ifade edilmektedir. Saeed ve ark. (2013, s. 674) çalışmasında çocuklar ve 

gençlerin her tür reklamı eğlence faktörü olarak algıladıklarını ancak; çoğu yetişkin ve 

yaşlı tüketicilerin eğlence faktörünü sevmediklerini ifade etmektedir. Mobil reklamlarla 

etkileşim sırasındaki yüksek düzeyde eğlencenin, tüketicinin eş zamanlı katılımını 

sağlayarak olumlu tutum ve etkilenim algılarına yol açtığı ifade edilmektedir 

(Haghirian ve Madlberger, 2005, s. 4). Hedef kitlenin eğlence algısına göre 

oluşturulan mesajların, tüketicilerin reklamı yapılan ürün veya hizmete olan bağlılığını 

artırmasının yanı sıra reklamın değerini de artıracağı ileri sürülmektedir (Raney ve 

ark., 2003, s. 41).  

 

1.3.3. Güvenilirlik Faktörü  

 

Mobil reklamlara yönelik tüketici tutumlarını etkileyen ve reklamın değerini önemli 

ölçüde artıran güvenilirlik faktörü, söz konusu reklamda iletilmek istenen mesaj 

hakkındaki iddiaların tüketiciler tarafından doğru ve inandırıcı algılanır olması şeklinde 

ifade edilmektedir (MacKenzie ve Lutz, 1989, s. 51). Bu bağlamda reklamın itibarını 

tüketicinin zihninde oluşan inanılırlık algısının oluşturduğunu söylemek mümkündür 

(MacKenzie ve Lutz, 1989, s. 51).  

 

1.3.4. Rahatsız Etme Faktörü  

 

Reklam gereksiz ve izinsiz giren bir nitelik taşıdığında iritasyon yani rahatsız etme ile 

sonuçlanacaktır. Bu da tutumu olumsuz yönde etkileyerek tüketicinin davranışını 

etkileyecektir. Rahatsız etme ayrıca ikna edicilik özelliğini de düşürebilir (Aaker ve 

Stayman, 1990, s. 58).  

 

Tüketiciler reklamı genellikle yaşamlarına izinsiz olarak giren gereksiz bir şey gibi 

görürler ve bu da tatminsizliğin temel kaynaklarından biri olup reklama ya da markaya 

karşı olumsuz bir tutum yaratır (Javadi ve ark., 2012, s. 79). Reklama karşı olumlu bir 

tutum yaratmak için mobil reklam pazarlamacılarının tüketicileri rahatsız etmekten 

kaçınmaları gereklidir. Önceki araştırmalar göstermiştir ki en önde gelen iritasyon 

kaynaklarından biri reklamcıların rahatsız edici, hakaret edici ya da çok üst derecede 

manipüle edici taktikleridir. Bu da genellikle tüketicilerin reklamları istenmeyen ya da 
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rahatsız edici etkiler bırakan şeyler olarak görmeleriyle sonuçlanır (Ducoffe, 1996). 

Bu nedenle SMS reklamlarına yönelik tutum rahatsız etme faktöründen negatif yönde 

etkilenir.  

 

Türk tüketicilerin mobil reklamlara yönelik tutumlarına ilişkin yapılan bir araştırmaya 

göre (Arslan ve Dursun, 2015) mobil reklamların markalar tarafından yoğun olarak 

kullanıldığı günümüz rekabet ortamında mobil reklamlara karşı tüketicilerin olumlu 

tutum sergileyebilmeleri için, kurumların mobil reklam mesajlarının içeriğinde 

bilgilendirme, eğlendirme, kişiselleştirme ve güvenirlilik boyutlarının ön plana 

çıkarılması gerekmektedir.  
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BÖLÜM 2 

 

 

PAZARLAMA ETİĞİ 

 

2.1. Etik Kuramlar ve Pazarlama Etiği 

 

Pazarlama etiğinin konusunu, pazarlama uygulamalarının etik olup olmadıklarının 

incelenmesi; bir başka ifadeyle, bu uygulamaların “doğru” veya “yanlış” şeklinde 

değerlendirilmesi oluşturur (Dibb ve ark., 2001, s. 757). Smith’in ifadesiyle (1996, s. 

10) pazarlama etiği, pazarlamada karar alma üzerine etik düşüncenin bir 

uygulamasını kapsar. Bir diğer deyişle pazarlama etiği; pazarlama kararlarına etik 

teorilerin uygulanması yoluyla, kurumlarda pazarlama yöneticilerinin doğru 

davranışları benimsemelerine rehberlik eder. 

 

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

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

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

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

 

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

etmeye çalışır. İyilik ve kötülük kriterlerini araştırmaktadır ve felsefi bir bakış açısı ile 

yorumlamaktadır. Ahlak felsefesine göre hiçbir ahlaki kuralın gerçekliği en baştan 

kabul görmemelidir. Bu nedenle bu ahlak kuralını araştırır, tartışır, yorumlar ve bir 

sonuca varır ve ancak bu noktadan sonra o kuralın gerçeklik kazanmış olması 

gerekmektedir. 

 

Etik kuramlar teolojik, deontolojik, relativist, değer ve diolojik idealizm kuramları olarak 

beşe ayrılmaktadır. Teolojik kuramlar yaklaşımda en çok insana, en fazla faydayı 

sağlayan davranış tercih edilmelidir diyen faydacılık yaklaşımı ve bireyler kendi 

çıkalarınıı düşünmektedirler bu nedenle kendileri için en fazla fayda sağlayacak 

davranışı seçmektedirler diyen bencillik yaklaşımını bünyesinde barındırmaktadır. 

Deontolojik yaklaşım bireyin niyeti üzerinde odaklanmaktadır. Yani kişinin niyeti iyi ise 

sonuç kötü olsa dahi alınan karar iyi niyetli olduğu için karar doğrudur görüşü 

desteklenmektedir. Bu yaklaşım; kişisel haklar toplumla dengeli ancak birey odaklı 

olacak şekilde değerlendirilmelidir diyen haklar yaklaşımı ve herkese adil 
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davranılmalıdır ve her hangi bir durumda bir adaletsizlik söz konusu ise bu durum 

acilen telafi edilmelidir diyen adalet yaklaşımı şeklinde ikiye ayrılmaktadır. 

Relativist yaklaşıma göre davranışın doğruluğu toplumda nasıl algılandığı ile ilgilidir. 

Bir davranış sonucunda toplumda olumlu bir fikir birliği sağlandıysa, o davranış doğru 

olarak nitelendirilmektedir ve etiktir. Ancak kararlar karar mekanizmasındaki bireylere 

ve toplumsal yapıya göre değişiklik gösterebilmektedir. Burada bilginin kaynağı 

toplumdaki insanlardır (Ay ve ark., 2010, s. 6-8). 

 

Değer yaklaşımı görüşüne göre kişilerin kendilerine özgü ahlaki değer yargıları 

mevcuttur ve bu değerleri kendi kişilik kriterleri belirlemektedir. Kişinin davranışları 

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

 

Diolojik idealizm yaklaşımının temelinde kültürel ayrılıklar vardır. Bir kültürün ahlaklı 

ya da etik dediğini diğer kültür etik dışı olarak nitelendirebilmektedir. Bu anlayışa göre 

bu farklılıklar her zaman olasıdır ve bunu aşmanın en iyi yolu iletişimden geçmektedir. 

(Ay ve ark., 2010, s. 6). 

 

Uyar (2014)’ın belirttiği gibi, etik ve ahlak tanımları genelde birbirine karışır. Ahlak 

terimi tarihsel ve toplumsal bir olgudur. İçeriğinde doğrusuyla ve yanlışıyla bir değer 

sistemi vardır ve bu toplumdan topluma değişebildiği gibi, evrensel olarak ortak 

değerler de barındırabilir. Etik ise ahlak içerisinde şekillenen değerlerle ilgili bir bilgi 

alanıdır ve neyin doğru, neyin yanlış olduğuyla değil, doğrunun ve yanlışın ne anlama 

geldiği ile ilgilenir. Kısacası etik, felsefenin bir dalıdır (İyi & Tepe, 2011). Felsefecilere 

göre meslek etiği olarak adlandırılan değer sistemlerinden bahsederken aynı karmaşa 

söz konusudur. Bu yüzden pazarlama etiği dendiğinde de birisi etiği, diğeri ise ahlakı 

refere eden iki tanımla karşılaşılır (Gummesson, 2000):  

 

1. Pazarlama kararları, pratikleri ve kurumlarının ahlaki değerlendirmesine yönelik 

sistematik bir çalışma disiplini  

2. Pazarlama faaliyetlerini ahlaki olarak yanlış ya da doğru olarak nitelememiz için 

gereken standart ve normlar bütünü.  

 

Bu tanımlardan ilki felsefi bir çalışma alanıyken, ikincisi pratik bir alandır ve ahlaki 

değerleri belirleme çabasından oluşur. Bazı araştırmacılarsa pazarlama etiği 

yaklaşımlarını üçe ayrımışlardır (Gummesson, 2000):  

 

 



43 
 

1. Bir topluluk içerisinde baskın olan standartları ele alan açıklayıcı yaklaşım,  

2. Ahlaki kavram ve yargılamaların doğaları ve anlamlarını analiz eden Meta-Etik 

yaklaşımı  

3. Neyin doğru ya da yanlış olduğunu belirleyen ve kuralları oluşturan ahlaki temelleri 

tanımlayan Normatif Etik yaklaşımı.  

 

Bu sınıflamalardan ilki ve üçüncüsü ahlak ile ilgilidir. Birinci tür yaklaşımlar reaktif 

yaklaşımlardır ve var olanları anlamaya, açıklamaya çalışır. Üçüncü tür yaklaşımlar 

ise açıklamanın bir adım ötesine geçen, kural koyan, dolayısıyla bir standart 

geliştirmeye yönelik yaklaşımlardır. Meta-etik olarak adlandırılan yaklaşımlar ise 

felsefecilerin tanımına göre aslında bir meta-ahlak yaklaşımıdır. Ahlakın da ötesine 

geçerek doğru ve yanlışın ne olduğu, yargının temelinde neyin yer aldığı ile ilgilenir. 

 

Pazarlamada etik konusu çok eski zamanlardan beri ele alınmaktadır. Ancak son 

yıllarda pazarlama etiği ile ilgili çok sayıda çalışma yapıldığı ve konunun gitgide daha 

çok üzerinde durulmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Özellikle pazarlama 

profesyonelleri tarafından pazarlama etiği ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmaya 

başlanmıştır. 

 

Pazarlama etiğinin günümüzde artan öneminin önde gelen nedenleri, küreselleşme 

ve beraberinde getirdiği acımasız rekabet ortamıdır. Whysall (2000, s. 178), 

endüstrinin küreselleşmesine neden olan en önemli iki etkenden ilkinin, yerli ve 

yabancı pazarlarda pay elde etme ihtiyacı; diğer etkenin ise, yerli pazarlarda rekabet 

üstünlüğü kazanmak için uluslararası arenada ucuz ürün kaynakları arayışına 

gidilmesi olduğunu belirtmiştir. Her geçen gün daha rekabetçi hale gelen pazarlama 

ortamı, etik olmayan pazarlama davranışları için fırsatlar sunmaktadır. Ancak, iletişim 

teknolojisindeki gelişmeler sayesinde bu fırsatları değerlendiren firmalar hakkındaki 

bilgilere ulaşmak kolaylaşmış, markaların uygulamaları daha görünür hale gelmiştir. 

Pazarlama etiğinin bu gün önemli bir tartışma konusu olmasında, küreselleşen 

dünyada birbirini tetikleyen etik olmayan pazarlama uygulamaları ile bunların 

sonuçlarının kitle iletişim araçlarıyla hızlı bir şekilde çok sayıda insana ulaşıyor 

olmasının rolü büyüktür (Torlak, 2001, s. 142). Bilgilerin ulaşılabilir hale gelmesi 

kamuoyu tepkisini de beraberinde getirmiştir. Günümüzde tüketici hareketi ve çevreci 

lobi, topluma zarar verecek hareketlere karşı tetikte bekleyen güçlü bir oluşum haline 

gelmiştir (Brennan, 1991, s. 8). Tüketicilerin, satın alma davranışlarında etik 

değerlendirmelerin önemli rol oynadığını artan bir şekilde dile getirdikleri yapılan 

araştırmalarla tespit edilmiştir (Crane, 2001, s. 361). Trevino ve Nelson (1995, s. 25); 
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medyanın, kamuoyunun önem verdiği konular üzerinde yoğunlaştığı göz önünde 

bulundurulursa, medyada bu konuda çıkan haber yoğunluğunun toplumun pazarlama 

etiğine verdiği önemi ispatladığını ifade etmiştir. 

 

Günümüzde pazarlama etiği, pazarlamayla ilgili yapılan çalışmalara ve toplumun etik 

konulara duyarlılığıyla sıkça gündeme gelmektedir. İşletmeler ve üniversiteler 

pazarlama etiği konusuna oldukça önem vermekte ve çalışmalar artarak devam 

etmektedir. 

 

Pazarlama etiğinin önem kazanmasında bir başka etken olarak, iş etiği ile ilgili son 

yirmi yıl içerisinde yoğunlaşan çalışmaların etkisi de yadsınamaz. İş etiğine artan 

ilginin bir devamı olarak, pazarlama etiği ile ilgili araştırmalara da başlanmıştır. 

Özellikle, medyanın duyurduğu etik olmayan firma davranışlarının sıklıkla pazarlama 

faaliyetleriyle ilişkili olması, pazarlama etiğinin ayrıca incelenmesi gerekliliğini 

beraberinde getirmiştir. Smith (1996, s. 4), pazarlamanın pek çok kimse tarafından 

kurumların en sabıkalı bölümü olarak kabul edilmesinin nedenleri arasında, 

pazarlama faaliyetlerinin kamu tarafından daha görünür olmasına ek olarak, özellikle 

pazarlama uzmanlarının daha yoğun bir şekilde etik olmayan davranışlarda bulunuyor 

oldukları gerçeğine dikkat çekmiştir. Bu durumun açıklaması olarak, pazarlama 

faaliyetlerinin kendi doğasının, çok sayıda etik olmayan davranışın ortaya çıkmasına 

neden olduğu üstünde durulmaktadır.  

 

Tüketici davranışları ile ilgili araştırmalar, pazarlama retoriğince dikte edildiği şekliyle, 

tüketici ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması için bu ihtiyaçların belirleyicileri hakkında 

daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlıyor olsalar da, belli durumlarda bu belirleyicileri 

anlamanın, dürüstlüğü şüpheli eylemler doğuruyor olduğu bir gerçektir (Nantel and 

Weeks, 1996, s. 10). Tüketici algı ve güdülerine ilişkin bilgilerin, tüketicilere daha iyi 

ürün sunmak için değil, mevcut ürünün farklı algılanmasını sağlamak için kullanıldığı, 

tüketiciyi yanıltıcı psikolojik taktiklerin geliştirildiği görülmektedir. Rieck (1998, s. 54) 

pazarlamanın içinde bulunduğu durumu aşağıdaki sözlerle ifade etmiştir: ‘Belki de 

pazarlama bugüne değin o kadar çok analize tabi tutuldu ve satış teknikleri o kadar 

iyi geliştirildi ki, pazarlama ne yaptığı konusundaki nesnelliğini yitirdi. Bir başka 

deyişle, belki de pazarlamanın teknikleri etiğinden hızlı gelişti’. 

 

Dikkat çekilmesi gereken önemli bir nokta, yukarıda sıralanan etkenlerin yalnızca 

pazarlama etiğine verilen artan önemin nedenlerini açıklamaya yönelik olduğudur. 

Ancak bunlar, pazarlamada etik sorgulamanın gerçekte neden önemli olduğunu 
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açıklamamaktadırlar. Pek çok yazar pazarlama etiğinin önemine değinirken,  bunun 

günümüzde kurumlar için önemli bir rekabet aracı olduğuna vurgu yapmakta, etik 

olmayan davranışların uzun dönemde kurumun prestij kaybetmesine ve zarar 

etmesine neden olacağına dikkat çekmektedirler. (Crane, 2001, s. 362).  

 

Mahoney, şirketlerin etik davranmalarında dört temel güdünün rol oynadığına dikkat 

çekmiştir (aktaran Whysall, 2000, s. 176). Bunlar; etik duyarlılığın yaygın olması, 

şirket dışındaki çıkar gruplarının baskısı, etik uygulamaların uzun dönemde karlılık 

sağlayacağı düşüncesi ve “doğru olanın bu yönde davranmak olduğu” şeklindeki etik 

algılamadır. Mahoney, aynı anda birden fazla güdünün söz konusu olabileceğini 

belirtmekle birlikte, etik uslamlamanın söz konusu güdüler arasında yer almaması 

durumunda, bireyin etik davrandığı yargısına varılmasının mümkün olmadığını ifade 

etmiştir. Bir diğer ifadeyle, şayet bir kurum dürüstlüğün ahlakî bir görev olduğundan 

yola çıkarak reklamlarında ürünle ilgili yanıltıcı bilgi vermekten kaçınıyorsa, davranışı 

etik olacaktır. Ancak, kurumu bu şekilde davranmaya yönelten temel güdü, yasalarca 

cezalandırılmamak ise, bu davranış ahlaken doğru olmayacaktır. 

 

Pazarlama, tüketici ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tatmini yoluyla toplum refahına katkı 

sağlamak, toplam mutluluğu artırmak amacını taşımaktadır. Öyleyse pazarlama, 

tanımı itibari ile sonuç temelli yaklaşımın fayda prensibine göre etik bir faaliyettir. Bu 

bağlamda da pazarlama yöneticileri, genellikle eylemlerini faydacı eylemler oldukları 

zemininde mazur göstermeye çalışmakta (Whyshall, 2000, s. 185) ve davranışlarının 

etik olup olmadığı ile ilgili gerekli duyarlılığı sergilememektedirler.  

 

Pazarlamanın amacının, tüketicinin çok iyi tanınması ve anlaşılması, bu şekilde de 

malın veya hizmetin tüketiciye hitap ederek kendi kendini satması olduğunu ifade 

eden Drucker, tüketiciliğin (consumerism) güçlü bir popüler hareket haline 

gelmesinden, gerçek anlamıyla bir pazarlama faaliyetinin yürütülmediği sonucunu 

çıkarmaktadır (aktaran Nantel and Weeks, 1996, s. 9). Sanat, din ve aile gibi 

toplumsal değerlerden duyulan hazzın yerini alan, bireylerin tüketerek tatmin olduğu 

ve kendini bu şekilde bütünlediği bir miti ifade eden tüketicilik (Cronk, 1996), Drucker’a 

göre pazarlamanın utancıdır (aktaran Nantel and Weeks, 1996, s. 9). Gelişen 

pazarlama tekniklerinin uygun şekilde kullanılması halinde, bilinçli tüketimin ve 

kaynak israfının engellenmesi mümkün iken, çarpık gelişen kapitalist tüketim 

kültürünün etkisiyle, uygulamada pazarlama teknikleri insanların tüketim eylemlerinin 

bozuk bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmaktadır (Torlak, 2001, s. 145). 
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Günümüz işletme etiği yaklaşımının temelinde sosyal sorumluluk fikri bulunmaktadır. 

Pazarlamada sosyal sorumluluk, bir kurumun toplum üzerindeki pozitif etkisini 

maksimize ve negatif etkisini minimize etme zorunluluğu anlamına gelmektedir (Dibb  

ve ark., 2001, s. 766). Adam Smith’in 1776 yılında ortaya koymuş olduğu “kar 

maksimizasyonu” ve “görünmez elin piyasayı düzenlemesi” ilkelerinden hareket eden 

Nobel ödüllü ekonomist Milton Friedman, bu fikirleri geliştirerek 1970’de The New 

York Times’da yer alan ve büyük yankı getiren “İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu 

Karını Artırmaktır” adlı makalesini yayınlamıştır (Torlak, 2001, s. 36). Friedman, 

makalesinde kurumların topluma karşı sorumlulukları olduğunu iddia edenleri 

küçümsemiş (Solomon, 1993, s. 360) ve kurumun tek sosyal sorumluluğunun ‘oyunun 

kuralları içinde, açık ve özgür bir rekabet ortamında karını artırmaya yönelik 

faaliyetleri sürdürmek olduğunu’ ileri sürmüştür (Trevino and Nelson, 1995, s. 29; 

Schlegelmilch, 1998, s. 18). Kotler (2003, s. 11), pazarlama ile değerleri bütünleştiren 

değerleri sıralarken, pazarlamacıların görevinin her zaman iş süreçlerinde kalite, 

maliyet ve teslimatı (KMT) iyileştirmek olduğunu, müşterilere, tedarikçilere ve kanal 

partnerlerine verilen sözlerin her zaman tutulması gerektiğini ve kalite, miktar, teslimat 

zamanı ya da fiyat gibi konularda asla müşterileri yanıltılmamasını ve sahtekarlık 

yapmaya kalkışılmaması gerektiğini belirtmiştir. 

 

Friedman’ın yaklaşımını, Ahlaktan Bağışık İşletme Miti (Myth of Amoral Business) 

olarak nitelendiren DeGeorge (Schlegelmilch, 1998, s. 19) bu mitin çöküşünü üç 

nedene bağlamaktadır (aktaran Robin and Reidenbach, 1987, s. 48): 

- Skandalların açığa çıkması ve buna eşlik eden halkın tepkisi, 

- Çevreciler ve tüketici hakları savunucuları gibi popüler grupların ortaya 

çıkması, 

- İşletmelerin duyarlılığı ve konferanslarda, dergi ve gazete makalelerinde 

ifade edildiği şekliyle etik davranış kodlarının filizlenmesi.  

 

Ahlaktan bağışık işletme mitinin sona ermesi ile ilgili olarak DeGeorge, güven, 

doğruluk, dürüstlük ve saygının toplum için olduğu kadar kurum için de anahtar 

değerler olduğuna vurgu yapmış ve kurum ile toplumun eylemleri ve değerlerinin 

ayrılmaz parçalar olduğunu ifade etmiştir (Smith, 1996, s. 5). 
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Bu çerçevede, Şekil 2.1’de yer alan “İşletmenin Sosyal Sorumluluk Piramidi”, 

kurumların aynı anda göz önünde bulundurması gereken dört farklı sorumluluk 

düzeyini ifade etmektedir.  

 

Şekil 2.1. İşletmenin Sosyal Sorumluluk Piramidi 
Kaynak: Business Horizons July/August 1991. Aktaran Dibb ve ark., 2001, s. 769 

 

Piramidin altında yer alan ilk iki sorumluluk olan ekonomik ve yasal sorumluluklar uzun 

süredir bilinmekle birlikte, etik ve gönüllü sorumlulukların varlığı kurumlar tarafından 

yeni yeni tanınmaya başlanmıştır (Dibb ve ark., 2001, s. 769).  

 

İşletmelerin tüketicilere karşı sorumlulukları hakkında değişik görüşler bulunmaktadır. 

Şekil 2.2’de görülen etik düzlemi (ethics continuum) üzerindeki farklı pozisyonlar bu 

görüşleri yansıtmakta, ayrıca pazarlama ideolojisi ya da işletme ideolojisinde  zaman 

içerisinde gerçekleşen değişiklikler ile ilgili bilgi vermektedir (Smith, 1996, s. 23). 

   

Ekonomik 

“Karlı ol” 

Gönüllü 

“İyi bir ortaklık 

vatandaşı ol” 

Etik 

“Etik ol” 

Yasal 

“Kanuna uy” 

Sorumluluklar 
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Şekil 2.2. Pazarlama Etiği Çerçevesi: Bir Etik Düzlemi  

Kaynak: Smith, 1996, s. 21. 

 

Yukarıdaki düzlemin en uç kısmında yer alan caveat emptor (alıcı dikkatli olsun) 

okuluna göre, pazarlama uygulamasını değerlendirmek için uygulanacak temel, yasal 

sınırlar içinde kar maksimizasyonudur. Yasal olduğu, bir kurum amacına hizmet ettiği 

(ve sonuç olarak karlı olduğu) sürece, bir faaliyet etik kabul edilmektedir (Smith, 1996, 

s. 23).  Bu okula göre, satın almayı gerçekleştirmeden önce piyasa araştırması yapma 

ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veren ürünleri tercih etme sorumluluğu tamamen 

tüketiciye aittir. Ancak, hem marka, hem de ürün bilgilerinin karmaşıklığı ve piyasadaki 

bilgilerin tamamının tüketici erişimine açık olmaması nedeniyle, bu yaklaşım akılcı 

görünmemektedir. Özgürlüğün bilgiye dayandığını ifade eden Velasquez, bir ürün 

hakkında tüketicinin, üreticinin sahip olduğu bilgilerin tamamına sahip olmasının 

mümkün olmadığını, bu yüzden de korunmasız olduğunu ifade etmiştir (Velasquez, 

1988’e atfen Smith, 1996, s. 26-27). 

 

Tüketicinin bu korunmasızlığı; üreticiye, tüketici çıkarlarını gözetme ve etik davranma 

görevini yüklemektedir. Bu görüşü ise, Şekil 2.2’de yer alan düzlemin diğer ucunda 

bulunan caveat venditor (satıcı dikkatli olsun) okulu savunmaktadır. Bu okula göre, 

dikkatli olmak durumunda olan satıcıdır ve pazarlama uygulamalarının 

değerlendirilmesinde uygulanacak kriter, müşteri tatminidir (Smith, 1996, s. 25). 

- Üretici 

çıkarları güçlü 

- Tüketici  

çıkarları daha zayıf 

- Üretici 

çıkarları daha zayıf 

- Tüketici  

çıkarları güçlü 

Caveat Emptor (Alıcı 

Dikkatli Olsun) 

Okulu: 

 

Yasal kısıtlamalara 

tabi kar 

maksimizasyonu 

Genel Endüstri 

Uygulaması 

 

Etik Kodları: 

Belli firmaların 

Endüstrilerin 

Mesleki kuruluşların  

Tüketici Egemenliği 

Okulu: 

Kapasite/Güç 

Bilgi  

Seçim 

Caveat Venditor 

(Satıcı Dikkatli 

Olsun) Okulu: 

Müşteri tatmini 
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2.1.1. Pazarlama Etiğinin Doğuşu 

 

1970’lere gelindiğinde yaşanan rüşvet skandalları, görevi kötüye kullanmalar, aldatıcı 

reklamlardaki artış nedeniyle pazarlama etiği gündeme gelmiştir. Bunun sonucu 

olarak etik dışı durumların varlığı, nasıl önlenmesi gerektiği, pazarlamada iyi ve 

kötünün ne olduğu ile ilgili araştırmalar başlamıştır. 90’lı yıllara gelindiğinde artık 

pazarlama etiğinin tanımı ve kapsamı iyice netleşmiştir. Önceki yıllarda kurumlar 

kendilerini rekabet çevresi ve yasalara karşı sorumlu hissederken 90’ larda artık 

kendilerini tüketicilere karşı sorumlu hissetmeye başlamışlardır. Çünkü tüketiciler 

herhangi bir etik dışı davranış da çok daha hızlı bir şekilde aksiyon alarak markaya 

karşı tavır alabilmektedirler. Bu nedenle 90’lardan sonra kurumlar özellikle tüketiciyi 

ve toplumu etkileyen etik konulara daha da özen göstermeye başlamışladır. 

Pazarlamada tüm bunların yanı sıra yasa dışılık ve etik dışılık kavramları da 

mevcuttur. Pazarlama faaliyetlerinin yasa dışı olması etik dışı olduğunu 

göstermemektedir. Etik dışı olan her şey de yasa dışı değildir. Örneğin karaborsa etik 

olmamakla birlikte yasal bir uygulamadır. Pazarlama etiği, yasal açıkları da 

kapatabilmek amacı ile daha geniş perspektife sahiptir. (Urgancı, 2015, s. 91) 

 

2.1.2. Pazarlama Etiği Yaklaşımları 

 

Araştırmacılar pazarlama etiği yaklaşımlarını üçe ayırmışlardır (Gummesson, 

2000); 

1. Bir topluluk içerisinde baskın olan standartları ele alan Açıklayıcı Yaklaşım, 

2. Ahlaki kavram ve yargılamaların doğaları ve anlamlarını analiz eden Meta-Etik 

Yaklaşım 

3. Neyin doğru ya da yanlış olduğunu belirleyen ve kuralları oluşturan ahlaki temelleri 

tanımlayan Normatif Etik Yaklaşımı. 

 

Açıklayıcı yaklaşım, standartları anlamaya ve açıklamaya çalışmaktadır, gerçekçi bir 

yaklaşım modelidir. Normatif yaklaşım açıklayıcı yaklaşımdan bir adım öteye giderek 

standart geliştirmeye çalışmaktadır. Ahlak ile ilgili kurallar koymaktadır. 

 

Meta-etik yaklaşım, iyi ya da kötünün ne olduğu, bu yargıya ulaşılırken hangi 

kriterlerden geçirildiği ile ilgilenmektedir. Yani açıklayıcı ve normatif yaklaşım ahlakı 

konu almaktadır, meta-etik yaklaşım ise etiği konu almaktadır. 

 

 



50 
 

2.1.3. Pazarlama Etiği İle İlgili Teori ve Modeller 

 

Pazarlama etiği ile ilgi kesin kurallarla belirtilmiş bir model bulunmasa da teorik bir 

çerçeve oluşturmak adına bazı teoriler ve modeller geliştirilmiştir. Hunt ve Vitell 

tarafından geliştirilen pazarlama etiği teorisinde, etik problemlerin kolaylıkla 

algılanması amacıyla, tüm problem sürecinin resmedilmesine yönelmiştir. Bu yöntem 

ile kişiler, bazı durumları ahlaki olarak algılayıp algılamadıkları ile ilgili durum ve 

senaryo ile test edilmiş olmaktadır. 

 

Kişiye önce ahlaki içerikli bir durum verilmektedir. Daha sonra kişinin bu problemi nasıl 

algıladığı, problem karşısında nasıl bir çözüm aradığı, çözüm alternatiflerinin ne 

olduğu ve bu alternatifler arasından hangisini seçtiği belirlenmeye çalışılmaktadır (Ay 

ve ark, 2010, s. 21). Kişilerin algılama ve yorumlama tarzları ve  yöntemleri  farklı 

olabilmektedir.  

 

Pazarlama etiği genel teorisinin içerisinde geliştirilen etik modelleri şunlardır; 

 

2.1.3.1. Bireysel ve Sosyal Roller Modeli 

 

Bartels tarafından ortaya konulmuştur. Pazarlama ahlakı göreceli bir kavramdır ve 

ahlaki standartlara ulaşabilmek için ahlaki kararların nasıl alındığını bilmek 

gerekmektedir. Bu nedenle model “Ahlaki standartlar seti nasıldır” ve “Ahlaki kararlar 

nasıl alınır” sorularının cevaplarını aramaktadır. Modelin temel varsayımlarını şu 

şekilde sıralanmaktadır; 

- Ahlak işletme eylemlerini “doğru” ya da “yanlış” şeklinde yargılayabilmek için 

geliştirilmiş bir standart anlamındadır.  

- Ahlak eylemin kendisinden ortaya çıkan bir doğruluk yargısı değil, kişiden 

kişiye değişen eyleme ait bir yargıdır. 

- İşletme bir ekonomik süreç olmakla birlikte öncelikle sosyal bir süreçtir. Buna 

bağlı olarak pazarlamada ilişkiler ve değişim rollerini içeren bir süreçtir. 

- Her bir pazarlama yönünde katılımcıların beklentileri bilinmektedir. 

- Ahlak bir sosyal müeyyide konusudur, teknik bir değer değildir (Torlak, 2009, 

s. 181). 
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Ahlaki standartlar seti oluşturma ve ahlaki kararlar almada aşağıdaki faktörlerin 

belirleyici olduğu ifade edilmektedir; 

- Kültürel etkiler (aile, kilise, okul, ekonomi, hükümet, ordu, boş zamanlar ) 

- Ekonomik olmayan faktörler (yönetici, çalışanlar, pay sahipleri, finansörler, 

tüketiciler, aracı müşteriler, tedarikçiler, rakipler, hükümet, toplum) 

- Rol beklentileri (yöneticilerin müşterilerle olan alıcı satıcı ilişkileri, yöneticilerin 

aracı müşterilerle olan kanal ilişkileri, yöneticilerin rakiplerle olan rekabet 

ilişkileri, yöneticilerin pay sahipleriyle olan profesyonel iş ilişkileri) (Torlak, 

2009, s. 181). 

 

2.1.3.2. Ahlaki Gelişim Modeli 

 

Lawrence Kohlberg tarafından geliştirilmiştir. İnsanların ahlaki gelişim sistemlerinin 

uzun bir süre sonucunda oluştuğu ve olgunlaştığı savunulmaktadır. Bu sürenin 

sonunda da her bireyin aynı aşamayı kaydedemeyeceği hatta aynı yerinde duranların 

bile olabileceği belirtilmiştir. 

 

Bu modele göre ahlaki gelişim gelenek öncesi, geleneksel ve ilkeler düzeyi olmak 

üzere üç aşamada gerçekleşmektedir. Gelenek öncesi düzeyde birey ilgi duyduğu ve 

zihninde tasarladığı ahlak durumları ile karar vermektedir. Geleneksel düzeyde birey 

bazı önemli referans grupları ve daha büyük toplumların beklentilerine uygun olacak 

şekilde karar vermektedir. İlkel düzeyde ise bireyler ahlaki kural ve normların ötesinde 

bir olgunlukla ahlaki problemleri çözmektedirler. Son düzeyde toplumsal doğrular, 

değerler ve yasalar da karara etki etmektedir (Torlak, 2009, s. 183). 

 

Bu modele göre kurum içerisinde çalışanların ahlaki gelişmişlik düzeyi ile ahlaki 

sorunları çözme yöntemleri farklılık gösterebilmektedir. Gelişmişliğin son düzeyinde 

gelmiş bir yöneticinin ahlaki problemlere bakış açısı ile ilk gelişmişlik düzeyinde olan 

bir yöneticinin bakış açısı tamamen farklıdır ve bu nedenle çözüm yollar da 

farklılaşacaktır. 
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2.1.3.3. Organizasyonel Ahlaki Gelişim Modeli 

 

Ahlaki gelişim modelinin organizasyonlara uygulanmış halidir. Bu modele göre işletme 

piramidinin en altında yer alan kurumların amacının sadece kar maksimizasyonu olup, 

ahlak ile ilgili konularla ilgileri yoktur. Ancak piramidin tepesine çıkıldıkça kurumların 

duyarlılıkları artmaktadır. Yani en üst basamaktaki kurumlar kendi ahlaki gelişimlerini 

tamamlamış hatta kendilerine özgü ahlaki ilkeler oluşturmuş kurumlardır. Bu modelin 

ortaya koyduğu önemli hususlar ise ahlaki bir adaptasyonun oluşturulması, ahlak 

değerlerine göre oluşturulmuş bir yönetimsel düzenlemenin sonucudur. Bu yaklaşım, 

ahlaki davranışın sık sık kısa dönem karlılıkla iyi ahlak arasında bir değişimle ilgili 

bazı ekonomik maliyetlerin ortaya çıkacağını kabul etmektedir. Ahlak kodları, 

taahhütler ve ödüllendirmeler gibi ahlaki ilkeler organizasyonun ahlaki gelişimi için 

önemli unsurlardır (Ay ve ark, 2010, s. 19). 

 

 

 
Şekil 2.3: Organizasyonel Ahlaki Gelişim Model 
Kaynak: Ömer Torlak, Pazarlama Ahlakı Sosyal Sorumluluklar Ekseninde Pazarlama Kararları ve Tüketici 
Davranışlarının Analizi, İstanbul 2009, 185 

 

 

 

 

 

Aşama 5

Ahlaki 

gelişim

Tasarlanmış ilkeler 
dikkatle uygulanır.

Aşama 4

Ahlaki oluşum

Ahlak ve kar arasında bir denge 
aranır. Ahlaki kodlara ve 

taahhütlere uyulur.

Aşama 3

Duyarlı olma

Yerel topluluğa yardım yolları aranır

Sosyal açıdan sorumlu davranışların kabulü 
firmanın en iyi ekonomil çıkarıdır

Aşama 2

Yasaya tıpatıp uyma

Yasaya harfi harfine uyar, yasal olan ahlaklıdır.

Aşama 1

Ahlaka İlgi Duymama

Tüm faaliyetlerde maksimum karlılığı gözetir

İşletme sahipleri ve yöneticiler, anahtar çıkar gruptandır.
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2.1.3.4. Olasılık Modeli 

 

Ferrell Gresham tarafından geliştirilmiştir. Bu model doğal olasılıklara dayalı olan ve 

çok değişkenlik gösteren bir karar süreci sunmaktadır. Karar alan ve bunu davranışa 

döken kişiyi üzerinde kişisel ve organizasyonel değişkenler olmak üzere iki değişken 

etkilemektedir. Ancak en fazla etkiyi kişisel değişkenler yaratmaktadır. Kişinin 

kararının bir sonucu olarak etkilenen organizasyon ya da çevre de kararı etkileyen 

diğer bir değişkendir. 

 

Bu modele göre, ahlak felsefesine ortaya konmuş olan kuralcı ahlaki standartlar 

değerlendirilmeksizin karar almayla ilgili ahlaki bir çerçeve geliştirmek imkansızdır. 

Çünkü ahlak felsefelerinde ortaya konulan faydacılık, haklar ve adalet gibi 

yaklaşımlar, kişisel faktörler olarak bilgi, değerler, tutumlar ve niyetlerin oluşumunda 

temel kriterlerdir. Ayrıca sadece kişisel değerler karar alırken ahlaki olan ya da 

olmayanı belirlemekte yeterli değildir. Kişisel değerlerin yanı sıra meslektaşlar, 

yöneticiler ve iş arkadaşları da önemli belirleyici faktörlerdir (Ay ve ark., 2010, s. 21). 

 

2.1.3.5. Nedene Dayalı Eylem Modeli 

 

Temelinde ahlaki probleme toplu bir perspektiften bakmak yerine kişi bazlı 

yaklaşılması gerektiği anlayışı yatmaktadır. Kişinin ahlaki problemle ilgili yorum 

yapabilmesi için öncelikle iyi ve kötüyü ayırt edebilecek bilinçde olması 

gerekmektedir. 

 

Aynı zamanda iyi ve kötüyü karşılaştırabileceği ahlak normlarını da bilmesi 

gerekmektedir(Torlak, 2009, s. 189) Bu modelin dezavantajı ise olayı kişisel bir bakış 

açısı ile yorumlamasıdır. Bu durumda grupların ya da toplulukların çıkarlarını 

koruyabilecek sorumluluk bilincinin sağlanamayacak oluşudur. 

 

2.1.3.6. Sosyo – Psikolojik Analiz Modeli 

 

Dubinsky ve Loken tarafından geliştirilmiştir. Teorik temelli bir modeldir. Bu model 

kişilerin davranışlarını planlı ve kontrollü yaptığını savunmaktadır. Kişiler davranışa 

başlamadan önce davranışın sonucunu düşünmektedirler. Yine bu modele göre de 

kişinin davranışı ve niyeti arasında bir bağlantı olduğu savunulmaktadır ve kişinin 

davranışını anlamanın en iyi yolunun niyetin belirlenmesi olduğu savunulmaktadır. 
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Bu kurama göre kişinin niyetinin iki belirleyicisi vardır. Bunlar aksiyona yönelik tutum 

ve subjektif normlardır. Bunların ışığı altında davranışa ait niyet formüle edilmiştir; 

 

BI= w1AB+ w2SN 

BI; Davranışa ait niyet 

AB; A şahsının davranışı gerçekleştirmeye dönük tutumu 

SN; Subjektif norm 

w1 ve w2; tutum ve subjektif normların göreceli ağırlığını ifade etmektedir. 

 

Aksiyona yönelik tutum, kişinin davranışının iyi ya da kötü olduğu ile ilgili kişisel 

görüşüdür. Subjektif norm ise söz konusu davranışta bulunma ya da bulunmama 

konusunda kişinin hissettiği sosyal baskılar ile ilgili algılamalardır. (Torlak, 2009, s. 

191) Bu modelin en büyük avantajı sayısal birimlerle ifade edilebiliyor olmasıdır. 

Deneysel cevaplar sunan bu model ahlaki karar alma analizlerinde de rahatlıkla 

kullanılabilmektedir. 

 

2.1.3.7. Bütünleşik Sosyal Sözleşmeler Modeli 

 

Dunfee tarafından 1999 yılında gündeme gelmiştir. İşletmelerin pazarlama 

eylemlerini, topluma karşı yapmış olmaları gereken sosyal sözleşmelerle yürütmeleri 

gerektiği savunulmaktadır. Bu durumda öncelikle ahlaki normlar belirlenmelidir. Bu 

normlar da ahlaki yargıları etkileyecektir. Eğer normlar yok ise ahlaki yargılar yasal 

normlara göre belirlenebilmektedir. Bu modelin dezavantajı ahlaki yargıların kişisel 

özelliklere göre değişebileceğini göz ardı etmesidir (Torlak, 2009, s. 193). 

 

2.2. Pazarlamada Etik Konular 

 

Bir etik konu (ethical issue); bir bireyin ya da kurumun doğru ya da yanlış, etik ya da 

etik olmayan olarak değerlendirilecek çeşitli davranışlar arasında bir seçim yapmasını 

gerektiren tanımlanabilir bir problem, durum ya da fırsattır. Ne zaman bir faaliyet, 

tüketicilerin aldatıldıkları ya da yanıltıldıkları hissine kapılmalarına neden oluyor ise, 

orada pazarlama ile ilgili bir etik konu söz konusudur (Dibb ve ark., 2001, s. 761).  

 

Belli etik konular, ardında yatan nedenlere bakılmaksızın bir şekilde 

tanımlandıklarında, pazarlamacılar ve kurumlar bu konulara nasıl yaklaşacaklarına 

karar vermek zorundadırlar (Dibb ve ark., 2001, s. 762). Pazarlamada etik konuların 

en göze çarpanları ürün, dağıtım, fiyatlandırma ve tutundurma ile ilgili olan etik 
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konulardır. Mobil pazarlamada ise öne çıkan en çarpıcı unsur tutundurma çabaları ile 

ilgili etik konulardır.  

 

Tutundurma çabaları ile ilgili etik konular, reklam ve satış yönetimi konularına eğilerek 

ele alınabilir. Reklam, pazarlama karması elemanları içerisinde en görünür olanıdır. 

Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, tüketicilerin % 70’i reklamın yararlı bir bilgi 

kaynağı olduğunu söylerken, yine % 70’i genel olarak reklamların iddialarına 

inanmamak gerektiğini belirtmiştir (Ringold, 1998, s. 333). Brenkert’in (1998, s. 325) 

de belirttiği gibi reklam çevreleri topluma sağladığı yararların yanı sıra verdiği 

zararların da sorumluluğunu almalıdır. 

 

Reklamda etik konulardan bahsederken, Drumwright’ın (1996, s. 609) da belirttiği gibi, 

yasal ve etik olmak üzere iki farklı görüşten söz etmek mümkündür. Hukukçuların ve 

düzenleyici kurumların benimsediği yasal görüş (legal discourse), pazarlamacıların 

neyi yapabilecekleri neyi yapamayacakları, kısacası hakları üzerine yoğunlaşmakta 

ve daha çok reklamda beyanın doğruluğu, aldatıcılık ve hileden kaçınma, adil rekabet 

konuları ele alınmaktadır. Felsefeci ve etikçilerin benimsediği etik görüş (ethical 

discourse) ise, tartışmalar pazarlamacıların hakları üzerine değil etik açıdan doğru 

olanın ne olduğu üzerine yoğunlaşmakta ve reklamların birey ve toplum üzerindeki 

olumsuz etkileri ele alınmaktadır (Drumwright, 1996, s. 609-610).  

 

Yasal görüşün ele aldığı konular ise genellikle aldatıcı/yanıltıcı reklamlar üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Kesim (2004)’in yaptığı çalışmada belirttiği üzere aldatıcı/yanıltıcı 

reklamlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:  

- Ürünle ilgili gerçek olmayan abartılı iddialarda bulunulması  

- Reklamda kullanılan halktan, ünlü veya uzman kişilerin tanıklıklarının bu 

kişilerin gerçek görüşlerini ve deneyimlerini yansıtmaması  

- Reklamlarda ürünün gerçek görüntüsü yerine daha iyi resim veren ürün 

modellerinin kullanılması  

- Reklamda kullanılan; ev temizlik malzemeleri, şampuan, saç boyası vb. 

ürünlerin kullanım sonuçlarının görsel olarak yer aldığı demoların gerçek 

uygulamayı yansıtmaması  

- Ürünün fiyatı, özellikleri, satış koşulları ve benzeri koşullarla ilgili eksik bilgi 

vererek tüketicinin yanıltılmaya çalışılması 
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Kişisel Satış ve Satış Yönetimi ne baktığımızda, Satış mesleği uzun süredir 

eleştirilmekte, hatta bazıları tarafından düşük prestijli ve ahlakı bozuk bir meslek dalı 

olarak kabul edilmektedir. Kopp (1996, s. 539), Caywood ve Laczniak (1986, s. 82) 

etik çatışmaların satış mesleğinin doğasında var olduğunu ifade etmişlerdir. Satış 

mesleğinin etik sorunların ortaya çıkmasına ortam hazırlayan nitelikleri aşağıdaki gibi 

sıralanabilir (Caywood and Laczniak, 1986, s. 82; Kopp, 1996, s. 539): 

  

- Satış temsilcisi bir şirketin en ön menzilinde yer almaktadır. Bir başka 

deyişle, örgüt ile müşteri arasında, sınırda yer alan bir pozisyona sahiptir. 

Hem müşteriyi, hem de örgütü aynı anda memnun etme amacı, iki tarafın 

karşıt çıkarlarından kaynaklanan etik çıkmazlara neden olmaktadır. 

- Satış temsilcileri özerk olarak faaliyet gösteren, müşteri ile satış görüşmesi 

yürütürken anlık seçeneklerle tek başına yüzleşen karar vericilerdir. 

Mesleğin bu özelliği etik dışı davranışlarda bulunmayı kolaylaştırıcı ortamı 

hazırlamaktadır. 

- Özellikle rekabetin yoğun olduğu piyasalarda, hedeflenen satış 

rakamlarına ulaşılması yolunda yoğun bir örgüt baskısı bulunmaktadır. Bu 

durum satış temsilcisinin etik düzeyini olumsuz yönde etkilemektedir. 

- Satış temsilcisi her ne kadar müşterisinin çıkarlarını gözetse de, müşteri 

ile arasında tam bir güven ilişkisinin oluşması mümkün değildir. Şirketin 

sahip olduğu kültürü ve değer yargılarını temsil eden satış temsilcisi, 

şirketin maaşlı bir elemanıdır. Bir diğer deyişle, müşteri ve şirket arasında 

taraflı bir pozisyona sahiptir. 

 

2.3. Mobil Pazarlamada Etik 

 

Mobil pazarlama kavramının ortaya çıkması ile birlikte, mobil pazarlama 

uygulamalarında hangi konularda etik davranılması gerektiği konusunda da çeşitli 

çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar, Amerikan Pazarlama Derneği 

tarafından derlenip belli bir düzene sokulmuştur.  

 

Amerikan Pazarlama Derneği’nin yaptığı açıklamaya göre, mobil pazarlama 

uygulamalarının başarılı olabilmesi, sağlam müşteri gizliliği standartlarının 

sağlanması ve müşterilerin istenmeyen mobil iletişime karşı korunması ile 
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sağlanacaktır. Bu konuda, mobil pazarlama derneği, yaptığı çalışmalarda belirli 

standartlar oluşturmuştur. Bu standartlar “mobil etik kuralları” olarak adlandırılmıştır.  

 

Kurallar, mobil kanalın pazarlama amaçları doğrultusunda güçlendirilmesi için mobil 

eko sistemde faaliyet gösteren firmalara yol gösterecektir. Bu Kurallar, bütün Mobil 

Pazarlamacılara kendi mobil programlarını tasarlarken ve geliştirirken 

kullanabilecekleri kılavuz ilkeleri sunmak üzere hazırlanmıştır. (www.mmaglobal.com, 

2016).  

- Mobil Pazarlamacılar, duyurularında kullanıcılara gerekli olan bilgileri 

sunmalıdır. Duyuru, MMA Gizlilik Kurallarının temel ilkesidir.  

- Mobil Pazarlamacılar, kullanıcıyı gerek pazarlamacının kimliği veya 

sunduğu ürün ve hizmetler hakkında gerekse pazarlamacı ve kullanıcının 

mobil cihazı arasındaki etkileşimi yöneten başlıca hüküm ve koşullar 

hakkında bilgilendirmelidir.  

- Mobil Pazarlamacılar, bütün mobil mesaj programları için kullanıcıdan 

onay talep ederek ondan açıkça rıza alır. Bu SMS veya MMS, sesli yanıt, 

online kayıt, MMA tarafından kabul görmüş diğer metotlar yoluyla veya 

diğer meşru yollardan yapılabilir.  

- Mobil Pazarlamacılar, kullanıcı onayını yalnızca talep ettikleri belirli bir 

mesaj programı için kullanmalıdır. Belirli bir program için verilen onay, 

başka programlar için kullanılamaz.  

- Mobil Pazarlamacıların, kullanıcıların herhangi bir mesaj programından 

çıkabilmesi için uyguladıkları bir iptal süreci (ayrılma) de olmalıdır. 

Kullanıcılar iptal uygulamasını diledikleri mesaj programı için 

çalıştırabilmelidir.  

- Mobil Pazarlamacılar, mobil pazarlamanın herhangi bir ulusal pazarda 

müşteri beklentilerini yansıttığından emin olmalıdır.  

- Mobil Pazarlamacılar hedefli reklam amacıyla topladıkları kullanıcı 

bilgilerinin sorumlu, duyarlı ve meşru bir şekilde yönetilmesini temin etmek 

için gerekli adımları atmalıdır.  

- Mobil Pazarlamacılar mobil mesajları kullanıcıların istekleri doğrultusunda 

hedeflemeli ve sınırlandırmalıdır.  

- Mobil Pazarlamacılar, mobil pazarlama programları ile bağlantılı olarak 

edinilen şahsi kullanıcı bilgilerini izinsiz kullanım, değiştirme, ifşa, yayma 

ve erişim gibi tehlikelere karşı korumak için gerekli teknik, idari ve fiziksel 

prosedürleri uygulamalıdır (www.mmaglobal.com, 2016).  
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Firmalar, kendilerini kapsayan her türlü konuda etik olduğu gibi bu durum pazarlama 

kampanyalarında dolayısıyla mobil pazarlama uygulamalarında da kendini 

göstermektedir. Firmaların bir takım kampanyalar düzenlerken dikkat etmeleri 

gereken unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar, mobil pazarlama açısından 

değerlendirildiğinde üç unsurdan bahsetmek mümkündür. Bunlar, mobil pazarlama 

uygulamalarının izin unsuru, gizlilik ve güvenlik unsuru ile hukuksal unsurlardır 

(Alkaya, 2007, s. 77- 83).  

 

İzin unsuru ile kastedilen konu, isteyip istemediklerine bakılmadan sürekli reklam 

bombardımanına maruz kalan tüketicilerin bu konuda daha az rahatsız edilmelerini 

sağlamaya yönelik çalışmaları kapsamaktadır. 1999 yılında Amerikalı pazarlama 

uzmanı Godin tarafından ortaya atılan “izinli Pazarlama” kavramı, geleneksel 

pazarlama iletişiminin hedef kitleyi mesajla bombardımana tutmak yaklaşımına karşı 

yeni bir bakış açısı getirmiştir. Bu yeni bakış açısı, bireylere özel, bekledikleri ve almak 

istedikleri iletişim mesajlarını vermeye dayanmaktadır. 

 

Godin (2012)’e göre, İzinli pazarlamanın amacı kitlelerle birebir ilişkileri başlatıp bu 

ilişkiler sonucunda bireylerden aldıkları “izin” ve bu ilişkiler esnasında yine izinli olarak 

elde ettikleri bilgileri kullanarak sürece yönelik oluşturulan pazarlama iletişimi ve 

müşteri ilişkileri yönetimi çalışmalarını yapmaktır.  

 

Pazarlama faaliyetlerini izinli hale getirebilmek için, firmaların müşterileri ile iletişime 

geçip, daha sonraki dönemlerde gerçekleştirecekleri kampanyalar için izin almaları 

gerekmektedir. Bu izin, müşterilerin bazı kişisel bilgilerini de firmalar ile paylaşması 

için alınan izini de kapsamaktadır. Firmalar, elde ettikleri bu bilgiler ile veri tabanları 

oluşturarak gerekli zamanlarda ilgili kişilere iletmek istedikleri mesajları iletme 

imkanına kavuşmaktadır. Tüketicilerin, kendi ilgi alanları doğrultusunda paylaşmış 

olduğu bilgiler, kampanyaların şekillenmesine ve sınırlarının belli olmasına yardımcı 

olmaktadır.  

 

Aynı şekilde, kampanyalara ne kadar dahil olmak isteyip kampanyalardan ne zaman 

çıkmak istediklerine de tüketiciler kendileri karar vermektedirler. Dolayısıyla, izinli 

pazarlama kampanyaları, tüketicilerin firmaya daha olumlu bir bakış açısı 

geliştirmelerine ve hazırlanan reklam kampanyalarına daha istekli katılmalarına 

yardımcı olmaktadır.  
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İnsanlar, geleneksel reklamların etkisinden sıkılmaya başladıklarında artık bir reklam 

gördüklerinde, televizyonun sesini kısmaya başlamaktadırlar. Bunun yanı sıra, 

internetin pazarlama kampanyalarında kullanılmaya başlaması ile birlikte, insanların 

mail kutuları istemedikleri reklam masajları ile dolmaktadır ve çoğu insan maillerini 

açtığında ilk yaptığı şey gelen bu reklam mesajlarını silmektir. Fakat, bu 

kurumsallaşmış reklamların aksine, tüketicileri, talep ettikleri reklamlar doğrultusunda 

hedef gruplara ayırmak da mümkündür. Bu durum, mobil pazarlama sayesinde 

gerçekleşmektedir.  

 

Kurumlar, müşterilerinden izin alırken bir takım unsurlara özen göstermelidir. Göz 

önünde bulundurulan hedef kitlenin ilgisi çekilerek bir ilişki başlatıldıktan sonra, 

müşterilerin istek ve ihtiyaçları araştırılarak bu veriler markanın kampanyaları için 

kullanılmalıdır. Firmaların izinli pazarlama uygulamasının olumlu yönleri; tüketicilerin 

kişisel bilgileri alınırken izin alındığı varsayılmaktadır, bilgileri alınan kullanıcıların bu 

izni vermeme ve geri alma hakkı tanımaktadır ve pazarlama iletişimi çalışmaları 

beklenmedik şekilde yapılmamaktadır ve izinli pazarlama uygulamaları spam değildir 

(Alkaya, 2007, s. 80).  

 

İnternet ortamında gerçekleşen bu tür olumsuzluklar, mobil pazarlama uygulamaları 

için de geçerlidir. Dolayısıyla, müşteri gizliliği konusu mobil pazarlama uygulamaların 

hemen her alanında üzerinde durulması gereken bir konudur. Kişisel bilgilerin ya da 

değerli diğer verilerin kendisine veya başkasına menfaat sağlamak ya da zarar 

vermek amacıyla, bu bilgilerin kullanımı, satılması ve dağıtımı, müşteri gizliliği ve 

güvenliği sorununu gündeme getirmektedir (Alkaya, 2007, s. 81).  

 

İnternet üzerinden yayılan virüsler ve hackerlar, tüketicileri ciddi anlamda 

endişelendirmektedir. Son günlerde bir telefon markası kullanıcıları bu tür bir 

olumsuzluk yüzünden e-maillerine birkaç gün ulaşamamış, markanın mobil 

uygulamasını üreten şirket bu sorundan dolayı müşterilere 100 dolarlık uygulamayı 

özür dilemek için hediye etmeye karar vermiştir. Dolayısıyla bu tür bir problem hem 

firmaları hem de müşterileri etkilediği için güvensizlik sorunu en aza indirebilmek 

adına gerekli önlemler alınmalıdır. Mobil uygulamaların pazarlama dünyasında yerini 

alması ile birlikte bu kavram için gerekli hukuksal alt yapıların da oluşturulması 

gerekmektedir. Mobil pazarlama uygulamalarında çoğunlukla karşılaşılan hukuksal 

konu ise, telif hakları konusudur (Alkaya, 2007, s. 82).  
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da, e-ticaretin yaygınlaşmasının önündeki en önemli 

engellerden birisinin bu alandaki yasal düzenlemelerin yetersizliği olduğunu kabul 

etmekte ve bu alandaki belirsizlikleri giderebilecek çalışmalar yapmaktadır. Bu 

bağlamda 23 Ekim 2014 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve 1 Mayıs 2015 tarihinde 

yürürlüğe giren 6563 sayılı Kanuna göre, e-ticaret yapan kurumlar uyguladıkları gizlilik 

kurallarını ve alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgileri sunmakla 

yükümlüdür. Yine çevrimiçi alışverişin daha güvenli ve güvenilir koşullarda 

gerçekleşmesi için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı e-ticaret sitelerine yönelik güven 

damgası sistemi oluşturmayı planlamaktadır. Uluslararası örnekleri bulunan güven 

damgası, internet kullanıcılarının çevrimiçi alışveriş ile ilgili endişelerinin giderilmesi, 

e-ticaret hacminin artırılması, hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve bu alandaki kayıt 

dışılığın azaltılması amacıyla kullanılacaktır. Böylece e-ticaret firmalarının sakladığı 

ve işlediği kişilere ait finansal verilerin güvenliğine yönelik şartlar ve yaptırımlar 

belirlenecek; ilgili kurumlar tarafından denetimler yapılacaktır. (Karlıdağ, 2015, 

s.6) 

 

2.3.1. Değişen Tüketiciler  

 

Tüketici geniş kapsamlı bir terim olup, piyasada mal ve hizmetlere karşı talepte 

bulunan herkesi kapsamaktadır (Uraz, 1979, s. 29).  

 

Tüketici, tatmin edilecek ihtiyacı, harcayacak parası ve harcama isteği olan kişi, kurum 

ve kuruluşlar olarak da tanımlanabilir (Mucuk, 2001, s. 64).  

 

Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için pazarlama bileşenlerini satın alan ya da satın alma 

kapasitesinde olan gerçek kişiye de tüketici denmektedir (Karabulut, 1981, s.11).  

 

Tüketicileri satın alma amaçlarına göre, Nihai Tüketici ve Endüstriyel Tüketici olarak 

iki gruba ayırmak mümkündür;  

  

Nihai Tüketiciler bireysel (kişisel) ihtiyaçları için mal ve hizmetleri satın alan ve tüketen 

kişilerdir. Bunların oluşturduğu pazara da nihai tüketici pazarları veya sadece tüketici 

pazarları adı verilir (Yükselen, 2003, s. 94). Nihai tüketiciler pazarlamacılar için 

oldukça önemli bir hedef kitleyi oluşturmaktadır.  

 

Endüstriyel Tüketiciler ise, söz konusu bir malı başka bir malın üretiminde de girdi 

olarak kullanacak tüketicilerdir. Endüstriyel tüketiciler, satın almayı kişisel ihtiyaçları 
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için yapmayıp, bireysel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretilmesinde girdi 

olarak kullanılmak üzere veya örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla 

yapmaktadırlar (Yükselen, 2003, s. 94). 

 

2.3.1.1. Geleneksel Tüketicilerin Online Tüketicilere Dönüşümü  

 

Tüketicilerin; gerçek ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmeti istemeye doğru bir 

eğilimleri bulunmaktadır. İnternet olgusunun hayatımıza girmesi ve internet kullanım 

oranının artması ile birlikte internet, tüketicilere ihtiyaçlarının tatmin edilmesi 

noktasında yeni bir kapı açmıştır. Bu durum, tüketicilerin ilgi duydukları mal ve 

hizmetlerle ilgili bilgi toplama özelliği başta olmak üzere birçok davranışının yeniden 

şekillenmesine sebep olmuştur.  

 

Tüketiciler artık markalardann bağımsız olarak düşünmekte, markaları takip etmekte, 

eleştirmekte, geri bildirim yapmakta, diğer tüketicileri etkilemekte ve kimi zaman 

markaları savunmaktadırlar. Dolayısıyla tüm bu özellikler tüketicileri artık daha güçlü 

bireyler haline getirmektedir. Dijital teknolojilerin ve mobilitenin artması ile birlikte 

tüketici davranışları da değişmiştir. Yeni tüketiciler, ürün-marka beğenmekte, ürün 

hakkında yorum yazmakta, alış veriş için tavsiye istemekte, ürünlerin puanlarını ve 

eleştirilerini incelemekte, sosyal çevresinin tüketim alışkanlıklarından etkilenmekte, 

sosyal medya üzerinden müşteri hizmetleri almak istemektedirler. 

(http://www.slideshare.net/obayram/sosyal-medya-ve-deien-tketici-davranlar-

6889519) 

 

Yeni nesil tüketiciler, sevdikleri ya da sevmedikleri bir şey olduğunda diğerlerinin de 

bunu aynı anda öğrenmesini sağlamaktadır. Bir ürün ya da hizmet hakkındaki 

deneyimlerini diğerleri ile paylaşmaktadır. Diğer tüketicilerden bu tavsiyeleri almak, 

cep telefonları üzerinden alış veriş yapmayı bir çok ülkede yaygın hale getirmektedir. 

Yeni tüketiciler, teknolojik değişimleri daha yakından takip eden, günün her saatinde 

internete bağlı ve çevirimiçi, dikkat süresi daha kısıtlı olan, güçlü ve kendini savunan, 

kuşkucu kişilere dönüşmüştür.  

 

Topal (2010)’a göre, tüketici kavramı, genel anlamda nasıl nihai ve endüstriyel 

tüketiciler olarak iki gruba ayrılıyorsa, tüketici kavramına eklenen yeni gelişmeler 

ışığında da mobil pazarlama kavramı açısından tüketicileri, bireysel ve kurumsal 

tüketiciler olarak iki gruba ayırmak mümkündür. 
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Bireysel Müşteriler; bireysellik mobil servislerin pazarlanmasında en çok öne çıkan 

unsurlardan biridir. Her hizmetin odaklandığı belli bir kesim mevcuttur. Pazara sürülen 

hizmet çok özel bir konuda çok özel bir kesime hitap eden bir hizmet olması 

durumunda bu hizmete sadık ve iyi bir ücret karşılığında bu hizmeti almaya razı bir 

müşteri kesimine hitap edilmesi söz konusu olabilir.  

 

Verilecek hizmet ne kadar kendi sınıfında en iyi hizmet olursa olsun bir hizmetin 

başarıya ulaşabilmesi için o hizmetin hangi müşteri bölümü tarafından ilginç 

bulunacağının belirlenerek ilgili hedef kitleye sunulması gerekmektedir. Bunun için de 

bir pazar araştırması ile müşterilerin ilgi, karakter ve ihtiyaçlarına göre sınıflandırılarak 

bu sınıflara özgün hizmetler üretilmesi gerekmektedir (Topal, 2010, s. 31).  

 

Kurumsal Müşteriler; mobil katma değerli servisler pazarında çok önemli bir yer 

tutmalarına rağmen katma değerli servis uygulamalarında bireysel pazarın gerisinden 

kalmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri kurumsal müşterilerin ilk önce 

kanıtlanmış faydanın net olarak ortaya çıkmasını beklemeleridir. Onun dışında katma 

değerli servislerin mevcut bilgisayar ve iletişim sistemlerine entegre edilmesi zaman 

alıcı bir prosedürdür ve birçok firma bunu kendi başına yapacak teknik eleman ve ilgili 

bölümlere sahip değildir (Topal, 2010, s. 35).  

 

Mobilitenin gelişmesi ve yaygınlaşması firmaların müşterileri ile iletişimlerini 

kolaylaştırmalarının yanı sıra B2B işlerde de kullanılmaya başlanmıştır. Çoğu insan 

gibi iş adamları da internete genellikle akıllı telefonlar üzerinden ulaşmaktadır. Çoğu 

iş adamı, mobil cihazları kullanma rahatlığının farkına varmış, ve çalışırken 

bilgisayarlara bağımlı kalmaları gerekmediğini görmüştür. Dolayısıyla artık B2B 

alışverişler de daha mobil hale gelmiştir. Dolayısıyla şirketler, B2B uygulamalarında 

mobil pazarlamayı da pazarlama kampanyalarının içine dahil etmelidirler bu sayede 

daha büyük fırsatlar yakalayabilirler ve müşterileri ile iletişim kurmada yeni yetenekler 

geliştirebilirler (Miller, 2012, s. 30). 

 

Tüketicilerin internet üzerinden alışverişi tercih etmelerinin başlıca sebepleri, erişim 

ve kullanım kolaylığı, ürün yorumları, uzman görüşleri, zaman tasarrufu, fiyat arama 

ve kıyaslama seçenekleri, ürün hakkında daha çok bilgiye daha kolay ve hızlı 

ulaşabilme ve daha uygun fiyatlar gibi etmenlerdir (Erdem, 2009, s. 10).  

 

Tüketicilerin en uygun satın alma zamanlarını belirlemek ve isteklerinin ne olduğunu 

belirleyip ihtiyaçlarına uygun hareket edebilmek için firmalar mobil ortamda en 



63 
 

azından aşağıdaki dört unsuru kullanabilir. Bu unsurlar; Ürün ya da hizmet hakkında 

farkındalık yaratmak, Satın alımları kolaylaştırmak, Müşteri ile bir ilişki geliştirmek ve 

süreçleri ya da sonuçları gözlemleyip ona göre davranmak (Lee, 2003, s. 266).  

 

Shop.org, comScore ve Social Shopping’in birlikte yürüttüğü 2011 Sosyal Ticaret 

Araştırmasına göre tüketiciler markalarla çeşitli sosyal ağlar üzerinden etkileşimde 

bulunma konusunda çok isteklidir. Araştırmaya katılanların %42’si bir 

markayı/perakendeciyi Facebook, Twitter veya markanın blogu üzerinden takip 

ettiğini bildirmiştir. Tüketicilerin takip ettikleri marka sayısına bakıldığında bir kişinin 

ortalama altı değişik markayı takip ettiği ifade edilmektedir. Araştırmaya katılanlara 

markaların takip edilme nedenleri sorulduğunda, marka ile ilgili bir fırsattan haberdar 

olmak %58 ile birinci sırada, marka hakkında sürekli bilgi sahibi olmak %49 ile ikinci 

sırada ve markanın etkinlikleri ve yarışmalarından haberdar olmak da %39 ile son 

sırada yer almaktadır (Fersoy, 2012). 

 

Mobil ticaret, tüketicilere satın alma kararlarının zirvesinde kendilerinin de rol 

oynamalarına izin vermektedir. Bu durum genellikle, tüketicilere işlemlerini yaparken 

olağanüstü bir kolaylık yaratmaktadır çünkü tüketiciler satın alma sırasında mağazada 

beklemek ya da boşa vakit geçirmek zorunda kalmamaktadırlar (Lee, 2003, s. 264) 

 

2.3.1.2. Tüketici Davranışlarında Yaşanan Gelişmeler 

 

Tüketici davranışı anlaşılmadan ya da tüketiciler tanınmadan istek ve ihtiyaçlar 

belirlenemez ve onları motive eden değişkenler teşhis edilemez. Dolayısıyla, 

pazarlamacılar hedef tüketicilerin isteklerini, tercihlerini, alışveriş ve satın alma 

davranışlarını sürekli analiz etmeli ve stratejik kararlarını bu bilgiler üzerine inşa 

etmelidir (Ünal ve Erciş, 2006, s. 24).  

 

Pazarın ve tüketicilerin davranışlarını izlemek, firmaların başarılı olabilmesi için 

gerçekleştirmeleri gereken unsurların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bazı 

tüketiciler markalı ürünleri giymeyi tercih ederken bazıları etmeyebilir; ya da bazı 

tüketiciler markalı kahve içmeyi tercih edebilirken bazı tüketiciler market markalı 

ürünleri tercih edebilir, bazıları ise, sadece işlevselliğe önem verebilir. Bu ve bunun 

gibi farklar çoğaltılabilir. Burada önemli olan firmaların, tüketicilerin bu kararları alırken 

hangi faktörlerden etkilendiklerini anlayıp ona göre pazarlama planlarını 

oluşturabilmeleridir. Bu aşamada, pazarlama yöneticisi, pazardaki fırsatları teşhis 
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etmek ve mevcut mal ve hizmetleri rakiplere göre daha yüksek bir pozisyonda 

konumlandırmak gibi iki temel sorunla karşılaşmaktadır.  

 

Hedef pazardaki tüketicilerin satın alma kararlarını nasıl verdikleri, markalar 

arasındaki tercihlerinin hangi ölçütlerde yapıldığının belirlenmesi, bu sorunları 

çözebilmek için üzerinde durulması gereken önemli adımlardır. Pazarı bölümlere 

ayırmak, hedef pazarı belirlemek, pazarlama bileşenlerini doğru tayin edebilmek de 

pazarlama yöneticisinin tüketici davranışları konusundaki bilgisi ile alakalıdır 

(İslamoğlu, 2000, s. 98).  

 

İşletmelerin pazarlama faaliyetlerini etkileyen çevresel değişkenlerin, tüketiciler 

üzerinde önemli etkileri vardır. Bu etkilenme genellikle önceden belirlenemediği için 

pazarlamacılar, aşağıdaki soruların yanıtlarını ararlar;  

- Tüketicilerin biz ve rakiplerimiz hakkındaki düşünceleri nelerdir? 

- Tüketiciler mal ve/ veya hizmetimizi nasıl kullanıyorlar?  

- Ürettiğimiz mallara ve uyguladığımız reklam kampanyalarına karşı 

tüketicilerin tutumları nasıldır?  

- Tüketiciler satın alma kararlarını nasıl almaktadırlar?  

- Farklı mal ve markalar arasından tercih yapma kriterleri nelerdir?  

- Satın alma kararlarını alırken etkilendikleri faktörler nelerdir?  

- Tüketiciler hangi güdülere dayanarak satın aldıkları malı ya da hizmeti 

tercih etmektedir? (İslamoğlu, 2000, s. 100).  

Bu sorular, mobil tüketicilere yönelik araştırmalara da adapte edilebilir. Tüketicilerin 

mobil alışveriş yaparken dikkat ettikleri unsurların neler olduğu, daha çok hangi 

ürünlere kimlerin, hangi yaş grubunun ilgi duyduğu, hangi kriterlere dikkat ettiği gibi 

unsurlar araştırılarak tüketicilerin davranışları belirlenmeye çalışılabilir.  

 

Pazarlama faaliyetlerini yönetenler, bu soruların yanıtlarını araştırarak, mevcut ya da 

potansiyel tüketicilerinin sergileyebilecekleri davranışlar hakkında tahminlerde 

bulunmaya çalışabilir.  

 

Firmaların pazarlama kampanyalarının başarılı olabilmesi için, müşterilerin 

deneyimlerini, anlamaları gerekmektedir. müşterinin deneyimi, müşterinin bir eyleme 

geçmeye karar verdiği ilk andan itibaren son noktaya kadar (örneğin bir ev satın 

almaya karar vermesi gibi) firma ile kurduğu bağlantıları içermektedir. Müşterilerin bu 
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deneyimini anlayabilmek için firmalar, tüketicilerin yaşam eğrisi ile tüketicilerin bir 

ürünü alırken göz önünde bulundurduğu süreci göz önünde bulundurmalıdır. Bu 

sayede, mobil pazarlama uygulamalarını tüketicilerin içinde bulunduğu bu süreç için 

nasıl kullanacakları konusunda bir kanıya varabilirler. Tüketicilerin yaşam eğrisini 

anlamaya çalışarak, firmalar müşterileri ile geliştirdikleri bağ ve etkileşim hakkında 

geniş bir bakış açısı geliştirebilir.  

 

Tüketicilerin hayat eğrisine bakıldığında firmalar ile birkaç pencereden bir bağ 

geliştirdikleri söylenebilir. Bu pencerelerden ilki, firmaların tüketiciler ile ilk defa 

iletişime geçtikleri dönemdir. Bu dönemde önemli olan, tüketiciyi kazanmaktır. Yani 

tüketicinin sizin firmanıza ait bir ürün ya da hizmet satın almasını sağlamaktır. Diğer 

bir pencere ise, tüketicinin sizin firmanızın bir ürününü satın aldıktan sonra, o tüketici 

ile bir ilişki kurulmasını sağlamaktır. Firmalar, bu aşamada, ilişkiyi geliştirmeye ve 

tüketicinin firmadan yine alışveriş yapmasını sağlamaya çalışmaktadırlar.  

 

Bir başka süreçte ise, firmalar, tüketicileri her hangi bir problemle karşılaştığında 

destek hizmeti verilmesini sağlamaktır. Tüketiciler bir sorunla karşılaştığında, onlara 

hoşnut edici çözümler sunmalıdır. Bu sayede tüketiciler ile olan ilişkiler pekiştirilmeye 

çalışılır. Başka bir pencere ise, yayılma penceresidir. Burada firmalar, sosyal medyayı 

kullanarak, tüketicilerin satın aldıkları ürünler hakkında pozitif deneyimlerini kendi 

kişisel ağlarında paylaşmaları konusunda cesaretlendirmeyi amaçlamalarıdır (Becker 

ve ark., 2010, s. 35).  

 

Firmalar tüketicilerin yaşam döngüsünün aşamalarını değerlendirerek, aynı zamanda 

tüketicilere yönelik mobil pazarlama kampanyalarını da nasıl geliştirebilecekleri 

konusunda fikir sahibi olabilirler. Örneğin, bir tüketici bir ürün satın almaya karar 

verdiğinde, mobil bir uygulamaya dahil olduğunda, satın alma deneyiminin her anında 

bir çok farklı mobil deneyim yaşayabilir. Örneğin satın almak istediği ürünün web 

sitesine üye olarak o ürün hakkında bilgi sahibi olabilir, daha sonra kendisine 

gönderilen reklam mesajları sayesinde, almak istediği ürünle ilgili özelliklere ulaşabilir.  

 

Hedef tüketici grubu hakkında edinilen bilgiler, doğru ürünlerin tasarlanıp piyasaya 

sunulmasına yardımcı olmakta, böylece hem tüketici hem de üretici kazanç 

sağlamaktadır. Örneğin, tüketicilerin cep telefonlarında hangi özellikleri istedikleri, 

çıkan her yeni modelde meydana gelen değişikliği takip edip etmedikleri, telefonlarda 

bulunan fonksiyonların hedef kitle için yeterli olup olmadığı gibi soruları yanıtlar 
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nitelikte ürünler üretmek ya da pazarlamak, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verme 

olanağını arttıracaktır.  

 

Firmalar, tüketici istek ve ihtiyaçlarını sağladığı taktirde başarılarını sürdürecektir. Bu 

nedenle, tüketici davranışlarını incelemek, pazarı tanımada, hedef kitleyi belirlemede 

firmalar için önem taşımaktadır. Firmalar bu sayede şu anki ve gelecekteki pazarlama 

stratejilerinin nasıl olması gerektiğine karar verecektir. Tüketici davranışları, 

pazarlama çabalarına yön verir, pazarlama karmasının oluşumunu etkiler (Özleyen, 

2005, s. 42).  

 

Modern pazarlamanın amacı, tüketici tatmininin sağlanmasıdır. Tüketicilerin tatmin 

edilebilmeleri; tüketici istekleri ve bunlara uygun mal ve hizmetlerin pazara sunulması 

ile mümkündür. Ancak, tüketici istek ve ihtiyaçlarının tam ve doğru olarak tespit 

edilmesinde oldukça karmaşık davranış biçimleriyle karşılaşılmaktadır.  

 

Bu sebeple, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını belirlemeyi ve gizlenmiş istek ve 

ihtiyaçlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen tüketici davranışı analizleri, geniş ölçüde 

davranış bilimlerinden yararlanmaktadır. Tüketici davranışlarının genel yapısı ve 

özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;  

- Tüketici davranışı öncelikle insani bir davranıştır ve bu davranışı etkileyen 

tüm değişkenler tüketici davranışını da etkiler. Ancak, bu davranış tüketim 

ile sınırlıdır.  

- Tüketici davranışı, belirli bir eylem veya olayın incelenmesi yerine, bir 

süreci inceler.  

- Tüketici davranışı amaç yönlüdür. Sorunlarına çözüm getirmek isteyen 

tüketiciler, ürün ve hizmet satın alırlar.  

- Tüketici davranışı satın alma kararı ve satın alma karar süreci ve bu 

sürecin boyutları ile ilgilidir (Odabaşı, 1986, s. 13).  

Tüketici davranışı anlaşılmadan ya da tüketiciler tanınmadan istek ve ihtiyaçlarının 

belirlenmesi ve onları motive eden değişkenlerin teşhis edilmesi mümkün olmaz. 

Dolayısıyla, pazarlamacılar hedef tüketicilerin isteklerini, tercihlerini, alışveriş ve satın 

alma davranışlarını sürekli analiz etmeli ve stratejik kararlarını bu bilgiler üzerine inşa 

etmelidirler (Ünal ve ark., 2006, s. 24).  
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Firmalar arasında fark yaratmanın zorlaştığı ve ürünlerin giderek birbirine daha çok 

benzediği düşünüldüğünde, firmaların ancak tüketici ile çok yönlü, etkin, sürekli ve 

dinamik bir iletişim kurduğu takdirde başarının devamlılığını sağlayabileceği; 

tüketicilerle olan ilişkilerini geliştirmediği takdirde ise, yapılan yatırımların boşa 

gidebileceği söylenebilir. Bu aşamada mobil pazarlama uygulamalarının firmalar için 

önemi bir kez daha yinelenebilir. Mobil pazarlama uygulamaları, artan rekabet ortamı 

içinde benzer özellikler taşıyan ürünlerin farklılaştırılmasında firmalara avantaj 

sağlamaktadır. Mobil pazarlama uygulamaları, firmaların müşterileri ile etkin ve sürekli 

bir iletişim kurmasında önemli bir rol üstlenmektedir.  

 

Günümüzde tüketiciler, satın almak istedikleri ürünleri mobil ortamlarda aramakta, 

incelemekte, bu ürünler hakkında çok daha hızlı bilgiye ulaşabilme, bu bilgileri 

başkaları ile tartışabilme, ürünleri fiyat, kalite açısından değerlendirebilmekte, ürünler 

hakkında deneyimlerini paylaşabilmekte, satın almak istedikleri ürünleri isterlerse 

dünyanın öbür ucundan bile getirtebilme imkanına kavuşabilmektedir. Mobilitenin 

ortaya çıkması, tüketici davranışlarına da yansımıştır.  

 

Yeni tüketiciler, ürün/markaları beğenen (like), ürünler hakkında yorum yazan 

(review), alış veriş için tavsiye isteyen, sosyal çevresinin tüketim alışkanlıklarından 

etkilenen ve sosyal medya üzerinden müşteri hizmetleri almak isteyen davranışlar 

sergilemektedir. Dolayısıyla yeni tüketicileri kazanmak için firmaların iletişim 

stratejilerini belirlemeleri, müşterilerine değer katmaları, yenilikçi olmaları, sürekliliği 

sağlamaları, çok yönlü düşünmeleri ve kusursuz müşteri deneyimleri için çalışmaları 

gerekmektedir. (http://www.slideshare.net/obayram/sosyal-medya-ve-deien-tketici-

davranlar-6889519, Erişim tarihi:23.08.2016) 

 

Tüketicilerin davranışlarını etkileyen bir takım faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler, 

genel olarak dört başlık altında değerlendirilebilir. Bunlar:  

- Psikolojik faktörler,  

- Sosyolojik faktörler,  

- Kişisel faktörler,  

- Kültürel faktörler olarak sıralanabilir.  

Bu faktörler tüketicilerin davranışlarını, satın alma kararlarını ve tercihlerini 

şekillendirmekte, tüketicileri ihtiyaç ve isteklerini en iyi tatmin edeceğine inandıkları 

markalara yöneltmektedirler. Firma yöneticilerinin görevi ise, tüketicilerin satın alma 

http://www.slideshare.net/obayram/sosyal-medya-ve-deien-tketici-davranlar-6889519
http://www.slideshare.net/obayram/sosyal-medya-ve-deien-tketici-davranlar-6889519
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davranışlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunu öğrenmek; kısaca, tüketicisini 

tanımaktır. Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler bilinirse, hedef 

kitleye en uygun pazarlama karması belirlenebilir ve tüketicilerin tercihlerini firmanın 

markalarına yöneltecek stratejileri geliştirmek mümkün kılınabilir (Dursun ve Göknar, 

2002, s. 20).  

 

Tüketicilere en uygun pazarlama karmasının belirlenmesi, hangi tüketicilerin mobil 

pazarlama uygulamalarına izin verdiklerini hangilerin ise bu uygulamalardan rahatsız 

olabileceğinin de belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Tüketicilerinin 

davranışlarını en iyi çözümleyebilen firmalar, mobil pazarlama uygulamalarında da 

doğru ve başarılı sonuçlar elde edebilir.  

 

Kişilerin kendi içinden gelip de davranışlarını etkileyen faktörler psikolojik faktörlerdir 

(Mucuk, 2001, s. 72). Psikolojik faktörleri; motivasyon, ihtiyaç, algılama, tutum ve 

öğrenme olarak saymak mümkündür. 

 

Motivasyon: Motive kavramı, bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, 

sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, bir etkinlik veya işin gizli 

nedeni, bireyleri bilinçli ve amaçlı davranışlarda bulunmaya yönelten dürtü veya 

dürtüler bileşkesi olarak tanımlamaktadır. “Motive” temel kavramından türetilen 

güdüleme ise, bir veya daha çok insanı, belirli bir yöne doğru devamlı şekilde harekete 

geçirmek için yapılan çabaların toplamı olarak tanımlanabilir (Balcı, 1989, s. 4). 

 

Kişinin davranışını anlayabilmek için, o davranışı hangi güdüyle yaptığını bilmek 

gerekir. Davranışının altında yatan neden olarak da ifade edilen motivasyon, tatmin 

edilmeye çalışılan uyarılmış bir ihtiyaçtır (Mucuk, 2001, s. 72). Pazarlamacılar 

tüketicilerin bu güdülerini olumlu yönde uyaracak faaliyetler gerçekleştirerek, 

tüketicilerin sonraki alışverişlerinde yine kendilerini tercih etmesini sağlayabilirler.  

 

Tüketicilere, bedava kontör verilmesi, indirim kodları gönderilmesi, ücretsiz konuşma 

süresi verilmesi ya da indirimli ürünlerin mesaj olarak tüketicilere iletilmesi, tüketicileri 

motive edecek mobil uygulamalar arasında sayılabilir.  

İhtiyaç: Yaşayan tüm varlıkların hayatlarını devam ettirebilmeleri için bir takım 

ihtiyaçlarını gidermeleri gerekir. Tüketiciler de bir takım ihtiyaçlarını karşılamak için, 

satın alma arzusu içinde bulunduklarından pazarlamacıların temel görevi, bu 

ihtiyaçları en iyi şekilde gidermek olacaktır.  
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Tüketicilere ihtiyaçlarına yönelik mobil reklam mesajları gönderildiği taktirde 

tüketicilerin bu mesajlara geri dönme olasılıkları daha fazla olacaktır. 

 

Algılama: Beş duyu olarak adlandırılan duyma, görme, koklama, tatma ve dokunma 

duyuları ile dış dünya hakkında bilgi edinme, algılama olarak tanımlanabilir. Algılama, 

duyu organlarının yardımı ile çevreden gelen uyarılara göre nesneler, olaylar ve 

ilişkiler hakkında bilgi edinmektir. Ancak algılama sadece fizyolojik bir olay değil, aynı 

zaman da bireyin inançlarından, tutumlarından, kişilik özelliklerinden etkilenen 

sübjektif bir durumdur (Lebe, 2006, s. 28).  

 

Firmalar ve reklam ajansları, tüketicinin birçok uyarı aldığının farkında olarak 

tüketicilerin dikkatini çekecek stratejiler geliştirmelidir. Birçok uyaranla karşılaşan 

tüketiciler karşılaştıkları her uyaranı hatırlamayabilir. Tüketiciler bazen karşılaştığı 

uyaranlardan ancak bir kısmını algılar dolayısıyla, tüketicilerin cep telefonlarını her an 

yanlarında taşıdıkları düşünüldüğünde, mobil reklam uygulamaları firmaların 

pazarlama stratejilerinde mutlaka yer almalıdır.  

 

Tüketiciler, satın aldıkları şeyleri ürün ya da marka olarak algılayabilirler. Ürün ya da 

marka algılama biçimi, bireylerin deneyimlerine ve marka hakkındaki bilgilerine göre 

değişir. Tüketiciler aynı kategoride bir markayı diğerlerinden daha kaliteli, daha 

fonksiyonel daha başarılı algılıyorlarsa diğer markaları satın almaktansa o markayı 

satın almayı tercih edeceklerdir (Savaşçı, 2002, s. 37). Dolayısıyla tüketicilere 

gönderilecek mobil reklamlar ile firmanın ya da markanın tüketiciler tarafından daha 

kaliteli, daha fonksiyonel algılanmasına çalışılabilir.  

 

Tutumlar: Bir fikre, bir nesneye veya bir sembole ilişkin olumlu ya da olumsuz duygu 

ve düşünceleri ifade eder (Mucuk, 2001, s. 74).  

 

Yine başka bir tanıma göre tutum, kişilerin, olumlu ya da olumsuz bir fikir veya 

nesneye karşı daha kalıcı değerlendirme, yaklaşım ve eylemleri olarak tanımlanabilir 

(Tek, 1999, s. 211).  

 

Tutumlar, inanç ve görüşler kişilerin belli bir andaki tepkisini ortaya koyar. Tüketiciler 

bu noktaya belli deneyimlerden sonra gelmektedir. İnanç ve tutumlar da satın alma 

davranışlarını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Tüketicilerin mobil 

pazarlamaya ve mobil reklamlara karşı tutumları da olumlu veya olumsuz 

olabilmektedir. Yapılan araştırmalarda, tüketicilerin mobil uygulamalara karşı olumlu 
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tutum takınması için öncelikle gerekli olan unsur izin kavramıdır. Tüketiciler 

kendilerinden izin alınmadan gönderilen mobil mesajlara karşı olumsuz bir tutum 

sergilemektedir.  

 

Sütütemiz ve Kurnaz (2012) da yaptıkları çalışmada mobil pazarlama uygulamaları 

eğlenceli olduğu ve bilgi verici olduğunda tüketicilerin bu uygulamalara izin verdikleri 

sonucuna ulaşmışlardır (Sütütemiz ve Kurnaz, 2012, s. 130 ).  

 

Öğrenme: Kişiler doğduğu andan itibaren bulunduğu aileden arkadaş çevresine ve 

bulunduğu topluma göre birçok bilgi edinir. Tüketicilerin ilgileri, ihtiyaçları ve amaçları 

da öğrenmenin oluşmasında önem taşır. Öğrenme süresi boyunca elde edilen tüketim 

bilgileri ve deneyimleri satın alma davranışına yön vermektedir.  

 

Pazarlama faaliyetleri açısından öğrenme, kişilerin gelecekteki benzer davranışlarını 

yönlendiren, satın alma ve tüketime ilişkin bilgileri ve deneyimleri kazandıkları süreç 

olarak ifade edilebilir (Kardeş, 1991, s. 21).  

 

İnsanların geliştirdiği her davranış bir öğrenme süreci sonucu ortaya çıkar. Yemek 

yemek, konuşmak, alışkanlıklar, kişiliğin oluşması, satın alma gibi davranışlar belirli 

bir öğrenme süreci sonunda ortaya çıkan davranış biçimleridir (Akay, 2003, s. 30).  

 

Dolayısıyla mobil alışverişin kendisi için olumlu gelişmeler yarattığını düşünen bir 

tüketici bir sonraki alışverişinde de mobil yolla alışveriş yapmayı tercih edebilir 

örneğin, bilet rezervasyonu yapabilir, sipariş verebilir ya da her hangi bir ödemeyi 

mobil olarak yapabilir.  

 

Kişilik: İnsanların kişilikleri satın alma davranışlarını etkileyen faktörlerden birini 

oluşturmaktadır. İnsanlar genellikle, kendi kişiliklerini yansıtan ürünleri seçmeyi tercih 

etmektedirler (Akay, 2003, s. 52). 

 

İnsanın yıllar içinde biriktirdiği davranış kalıplarının bütünü kişiliği oluşturur. Kişilik; 

insanın kendisine özgü biyolojik ve psikolojik özelliklerinin bütünüdür. Kişilik ve dış 

çevre karşılıklı etkileşim içinde tüketici davranışını etkilemektedir (Mucuk, 2001, s. 

75).  

 

Tüketicilerin kişilik özellikleri günümüzde firmaların oluşturduklar veri tabanları 

sayesinde daha kolay takip edilebilmektedir. Hangi müşterinin hangi markaya daha 
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yakın olduğu, ne sıklıkta alışveriş yaptığı, hangi renkleri tercih ettiği ya da hangi marka 

sütü tercih ettiği gibi bilgiler eskiye nazaran daha ulaşılabilir olmuştur dolayısıyla 

tüketicileri ile uzun dönemli sağlam ilişkiler kurmak isteyen firmalar müşteri veri 

tabanlarını takip edip güncelleyerek ve veri tabanlarında bulunan müşterilerine 

gönderecekleri mobil mesajlar sayesinde müşterilerin ilgi duydukları ürünler ya da 

markalar hakkında hatırlatıcı mesajlar gönderebilirler ya da pazarlama kampanyaları 

geliştirebilirler.  

 

Kültürel faktörler de tüketici davranışlarını etkileyen önemli faktörlerden bir tanesini 

oluşturmaktadır. Kültürel faktörleri kültür ve alt kültür kapsamında incelemek 

mümkündür.  

 

Kültür: Toplumların yaşamında kültürün çok önemli bir yeri vardır. Kültürel farklılıklar 

insanların davranışlarını da etkilemektedir. Bu nedenle pazarlamacıların kültürün 

değişen koşullarına ayak uydurması ve her toplumun farklı kültürel özelliklerine göre 

farklı stratejiler oluşturması gerekmektedir. 

 

Kültürel değerler tüketici davranışını dolayısıyla tüketimi etkilemektedir. Kültürel 

değerler sosyal etkileşim yoluyla ailede, okulda ve işyerinde öğrenilir ve birey 

davranışını kuvvetli bir şekilde etkiler (Kavas ve ark., 1995, s. 152).  

 

Bireylerin ürünleri/hizmetleri ya da markaları satın alma davranışlarının oluşumunda, 

sahip oldukları demografik ve psikolojik özellikleri kadar, içinde yaşadıkları, 

etkileşimde bulundukları toplumdan kaynaklanan sosyo-kültürel faktörlerin de büyük 

etkisi olmaktadır. Bu bağlamda, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen 

faktörlerden bir tanesi de kültürel değerlerdir (Şahin ve Özer, 2006, s. 127).  

 

Bireylerin bilgi birikimlerini, tecrübelerini, öğrendiklerini, inançlarını, yasaları, ahlaki 

kuralları, gelenek, görenek ve töreleri, törenleri ve değerleri içeren karmaşık bir 

unsurlar bütünü olan kültür, tüketici davranışlarını yakından etkilemektedir. Uzun 

dönemde toplumu oluşturan kişilerin ihtiyaçlarına cevap verebilen firmalar, yaşama 

olanaklarını sürdürürler (Odabaşı ve Barış, 2002, s. 314-315).  

 

Kurumlar, faaliyet göstermek istedikleri ülkelerin kültürel özelliklerini öğrenmeden o 

ülkede yer edinmek istediklerinde kimi zaman istemeyecekleri sonuçlarla 

karşılaşabilirler. Farklı ülkelerde gerçekleştirilen uluslararası kampanyalarda dikkate 

alınması gereken belki de en önemli özellik kültür olmaktadır. Bir ülkede yayınlanacak 
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reklam için o ülkedeki geçerli kanunlar bilinmeli ve bu kanunlara uygun reklamlar 

yapılmalıdır. Tersi durumda hazırlanan kampanyanın başarılı olması beklenemez 

hatta o ülkedeki hedef kitle üzerinde ürün ya da hizmete karşı olumsuz bir tutum 

oluşmasına neden olabilir.  

 

Hangi ürünün neden kullanıldığı, çoğu kez yaşanılan yer ile de bağlantılı olmaktadır. 

Kişilerin çevreleriyle etkileşim halinde olması tüketimi etkiler. Şehirde yaşayan bir 

insan ile kırsal bölgede yaşayan bir insanın tüketim alışkanlıkları ve satın alma 

davranışları farklılık göstermektedir (Kıncal, 2006, s. 9).  

 

Kültürel farklılıklar özellikle uluslar arası pazarlamacılar için önemli bir konu olma 

özelliği taşımaktadır. Bu nedenle çapraz kültürel araştırmaların önemi büyüktür. 

Böylece ülke içindeki ve çeşitli ülkelerdeki kültürel değişmeler incelenerek buna uygun 

ürün tasarlanabilir (Tek, 1999, s. 198).  

 

Örneği bazı ülkelerde mobil pazarlama kullanıcılar tarafından tercih edilmezken bazı 

ülkelerde tercih edilmektedir. Firmalar bu yüzden ülkelerin durumlarına göre stratejiler 

belirlemelidir. Ülkelerin mobil kullanım alışkanlığı verileri incelenerek hangi ülkede 

hangi uygulamaların daha çok kullandığı ya da hangi mobil teknolojinin daha fazla 

kullanıldığı araştırılarak ona göre hareket edilebilir.  

 

Alt Kültür: Kültürün toplumun her yerinde aynı özellikleri göstermesi mümkün değildir. 

Bazı ortak değerlerin dışında her yörenin her bölgenin kendine özel alt kültürleri 

bulunabilir. Pazarlamacılar açısından önemli olan faaliyet göstermek istedikleri bölge 

ile ilgili tüm bu kültürel özellikleri titizlikle inceleyerek uygulayacakları stratejileri 

belirlemeleridir. Alt kültür; yemek, giyim seçiminde, boş zaman aktivitelerinde, kariyer 

hedeflerinde etkili olur. Örneğin, Amerika’da zenciler kendilerine özgü bir alt kültür 

geliştirmişlerdir. Bu da giyimlerinden dinledikleri müziğe kadar çeşitli alanlarda kendini 

göstermektedir. Birçok alt kültürün aynı zamanda önemli bir pazar bölümü 

oluşturması, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek ürünlerin tasarlanması ve doğru 

bir yöntemle pazarlanmasını gerektirir (Kıncal, 2006, s. 62).  

 

Bir ülkenin ya da bölgenin alt kültürel özelliklerini takip etmek firmaların bu özelliklere 

dikkat ederek hareket etmelerini gerektirir. Mobil pazarlama uygulamaları bu gibi 

durumlarda firmaların pazarlama faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır. Bütün bir ülkeye ya 

da bölgeye kitlesel bir kampanya uygulamak yerine her bölgenin özelliklerine göre 

kampanyalar hazırlamak hem geri dönüşü hızlandıracak hem de kime hangi mesaj 
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iletilmek isteniyorsa o mesajların yerine ulaşmasını sağlayacaktır. Bu sayede firmalar 

doğru müşteriye doğru mesajla ulaşma imkanına kavuşma şansını elde 

edebileceklerdir.  

 

Tüketici davranışlarını etkileyen sosyal faktörler; aile, sosyal sınıf, danışma grupları, 

rol ve statüler olarak sınıflandırılabilir.  

 

Aile: Anne, baba, çocuklar ve akrabalardan oluşan toplumun en küçük birimidir. 

Ailenin bireylerini birer tüketici sayarsak satın alma davranışlarında bu bireylerin 

birbirlerinden etkilendiğini söylemek mümkün olacaktır. Mal ve hizmetlerin satın 

alınmasında evli ya da bekar olmak, çocuklu ya da çocuksuz olmak kişilerin 

tercihlerinin bu kriterlere göre değişmesinde büyük rol oynayacaktır (Lebe, 2006, s. 

20).  

 

Aile bireyleri satın almak istedikleri bir ürün konusunda birbirlerinden tavsiye isteyebilir 

ya da bir aile bireyine gelen bir reklam mesajı diğer aile bireyleri ile paylaşılabilir. 

Dolayısıyla mobil pazarlama kampanyaları yürüten firmalar, bir müşteriye mesaj 

gönderirken bu mesajın ailenin diğer bireyleri tarafından da öğrenileceğinin farkında 

olmalıdırlar bu sayede aslında bir müşteriye gönderilmiş mesaj, birden fazla kişiye 

ulaşmış olacaktır.  

 

Sosyal Sınıf: Kişilerin benzer yaşam biçimleri, beğeni, gelir, statü düzeylerine sahip 

olduğu gruplar sosyal sınıf olarak nitelendirilebilir. Aynı sosyal sınıfa ait bireyler 

benzer davranış özellikleri göstermektedir. Sosyal sınıflar alt, orta ve üst gruplar 

olarak genellenirse, bu gruplara ait tüketici davranışlarının ve tercihlerinin 

bulundukları gruba göre değiştiği söylenebilir.  

 

Özellikle akılla telefonların piyasaya çıkması ve iPone ve Blackberry gibi bir yerde 

insanlar tarafından sosyal statü sembolü olarak görülen telefonların piyasaya çıkması, 

kişiye özel tasarımların yaygınlaşması sosyal statünün göstergeleri gibi sayılır 

olmuştur. İnsanlar bu tarz telefonlara sahip olduklarında kendilerini belirli bir sosyal 

statü grubunun mensubu saymaktadırlar. Akıllı telefonlar, cep telefonlarının sadece 

konuşmaktan ibaret olan özelliğinin yanına SMS, MMS gönderme, film izleme, müzik 

indirme, maillerini kontrol etme, sosyal ağlara bağlanma, mobil internete bağlanma, 

alış veriş yapma ya da ödeme yapma gibi bir sürü unsur eklemiştir. Böylece bu 

telefonlara sahip olan kişiler mobil uygulamaları normal cep telefonları kullanan 

insanlardan daha sık kullanmaktadırlar.  
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Gelişen ve yenilenen teknolojiler en çok gençler tarafından takip edilmektedir. Gençler 

gelişen mobil cihazları birer sosyal statü sembolü olarak görmektedir. İntel 2012 

yılında yaşları 13-29 arasında değişen 3000 genç üzerinde yaptığı Genç Türkiye 

Araştırmasında, Türk gençliğinin değişen yaşam tarzına dair ipuçları vermektedir. 

Araştırmaya göre, Türkiye’de her 3 gençten 2’si dijital cihazların insanların sosyal 

statülerinin bir parçası olduğunu düşünmektedir. Gençlerin yarıdan fazlası teknolojik 

cihazları kullanmayan kişilerin çağa ayak uyduramadığını düşünmektedir. 

Araştırmaya göre, sosyal statü arttıkça ve yaş düştükçe mobil cihazlara sadakat 

artmaktadır (Demirok, 2012).  

 

Bu veriler dikkate alındığında gençlere ulaşmak isteyen firmaların mutlaka bir web 

sitesi olması ve bu siteye mobil olarak da ulaşım sağlanması gerekmektedir. 

Gençlerin teknolojik cihaz kullanmayanları çağ dışı bulduğu düşünülürse, bu tür 

teknolojileri kullanmayan firmaları da çağ dışı bulacakları kaçınılmazdır. Dolayısıyla 

mobil uygulamaları pazarlama faaliyetlerine dahil eden firmaların gençlerin gözünde 

daha iyi bir imaj kazanacağı söylenebilir.  

 

Danışma Grupları: Danışma grubu, kişinin belirli bir durumda davranışını belirlerken 

rehber olarak aldığı, gözlemlediği ve önemsediği gruptur (Odabaşı ve ark., 2002, s. 

229).  

 

Danışma grupları kişilerin satın alma davranışlarını çeşitli şekillerde etkileyebilir. 

Örneğin danışma grupları;  

- Tüketicilerin ürünlerden ve markalardan haberdar olmasını sağlarlar,  

- Tüketicilerin yeni ürünleri denemesini sağlar,  

- Tüketicilerin ihtiyaçlarını hangi ürün ile karşılayabileceklerini belirtirler ve  

- Tüketicilere ürünler hakkında tavsiyede bulunabilirler.  

Danışma grupları, kişilerin tutumlarını, fikirlerini, değer yargılarını direk ya da dolaylı 

olarak etkileyen gruplardır. Kişilerin satın alma davranışları bulundukları grubun 

beğeni ve özellikleri doğrultusunda gelişebilir.  

 

Danışma grupları iki gruba ayrılabilir. Birinci grup başta kişilerin ailesi olmak üzere 

kişinin yakın çevresi, arkadaşları, akrabaları, iş arkadaşları, komşuları gibi 

insanlardan oluşur. Yakın çevreden alınan tavsiye, öneri veya öğütler, tüketicilerin 
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satın alma davranışlarını reklamlardan daha çok etkilemektedir. İkinci grup ise, kişinin 

mensubu olmadığı gruplar, kişinin yüz yüze temasta bulunmadığı kimselerden 

oluşmaktadır. Ünlü sanatçılar, şarkıcılar, sporcular bu insanlara örnek olarak 

gösterilebilir. Bu insanların davranışları, tutumları, hareketleri insanlar tarafından 

örnek alınmaktadır (Mucuk, 2001, s. 71).  

 

Özellikle teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygın olarak kullanılmaya başlaması 

sayesinde ortak ilgi alanlarına sahip olan tüketiciler çeşitli forumlar altında toplanarak 

ürünler hakkındaki görüşlerini, deneyimlerini, tavsiyelerini birbirleri ile paylaşma fırsatı 

bulmaktadır. Yine internetin artık mobil olarak da kullanılabilmesi ile birlikte kişiler, bir 

ürün satın almak istediklerinde cep telefonlarından internete bağlanarak satın almak 

istedikleri ürün hakkında bilgi edinmektedir. Ürünlerin İnternet ortamında satılmasını 

içeren sitelerde ürünlerin bulunduğu sayfalarda yorum sayfaları da bulunmaktadır. 

Böylece tüketiciler, bu sayfalarda olumlu ya da olumsuz görüşlerini birbirleri ile 

paylaşabilme imkanına sahip olmaktadır.  

 

Tüketicilerin bu tür bazı toplulukları oluşturmaları, tüketicilerin satın alma davranışları 

hakkında firmalara ip ucu vermektedir. Bir ürün ya da hizmet hakkında yapılan 

yorumlar değerlendirilerek, tüketicilerin hangi özelliklere daha fazla önem gösterdiği 

belirlenebilir ve tüketicilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli mobil uygulamalar 

gerçekleştirilebilir.  

 

Rol ve Statüler: Kişiler, gruplarda, örgütlerde veya kurumlarda belirli bir statüye 

sahiptir. Her statü ile ilgili olarak da belirli rolleri vardır. Dolayısıyla insanlar satın alma 

eylemi gerçekleştirirken rollerinin getirdiği durumlara göre hareket edebilirler (Mucuk, 

2001, s. 72). Kişilerin satın alma kararlarını etkileyen en önemli faktörlerden bir diğeri, 

kişisel faktörlerdir. Tüketicinin satın alma kararını etkileyen kişisel faktörler iki grupta 

toplanabilir. Bunlar: durumsal faktörler ve demografik faktörlerdir (Mucuk, 2001, s. 

75).  

 

Demografik faktörler; yaş, cinsiyet, medeni hal, gelir, eğitim, meslek gibi bireysel 

karakteristik niteliklerdir ve kişinin satın alma kararlarını geniş ölçüde etkilemektedir. 

Bu faktörler ülkelere, bölgelere ve şehirlere göre değişiklik gösterebilir. Durumsal 

faktörler ise tüketicinin satın alma kararını verirken mevcut olan şartlar veya 

durumlardır. Durumsal faktörler kişilerin satın alma kararını çeşitli şekillerde 

etkileyebilir. Örneğin satılmakta olan bir ürünün piyasada tükeneceğini öğrenen 

tüketiciler, o ürün piyasada tükenmeden daha fazla satın alarak kendilerini 
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koruyabilirler. Pazarlamacılar tüm bu faktörlerdeki değişik durumlara göre kendilerini 

konumlandırmalıdır (Mucuk, 2001, s. 75–76).  

 

Kişilerin her yaş grubunda sergileyeceği satın alma davranışları farklılık 

göstermektedir. Her yaş grubunun tercih edeceği ürünler, markalar, o yaş grubunun 

özelliklerine, tutumlarına, gelir düzeylerine, eğitimlerine vb. göre değişmektedir. Bu 

yüzden, pazarlama karması elemanları üzerinde oluşturulacak stratejiler yaş 

gruplarına göre düzenlenmelidir (Mucuk, 2001, s. 75).  

 

Özellikle insanların cep telefonlarını yanlarından ayırmadıkları düşünüldüğünde her 

yaş grubuna özel mobil reklam kampanyaları oluşturularak tüketicilere ulaştırılabilir.  

 

Örneğin gençlere yönelik kampanyalar ile orta yaşlılara yönelik reklam kampanyaları 

birbirinden farklı olacaktır, mobil pazarlama kampanyaları sayesinde, genç ve 

yaşlılara aynı mesajı göndermek yerine her yaş grubuna uygun mesajlar daha kolay 

iletilebilmektedir.  

 

Yapılan bir araştırma Gençlerin % 58’i mobil platformlarda, sosyal ağlar üzerinden 

ürün tavsiyesinde bulunurken bu sayının, yetişkinlerde %35 oranında seyrettiğini 

ifade etmektedir (Demirok, 2012).  

 

İngiltere’de yapılan bir araştırmada gençlerin %90’ı mesaj yazmayı konuşmaya tercih 

ederken, kısa mesaj kullanımı, daha yaşlı yaş gruplarında da artış göstermeye 

başlamıştır. Özellikle çocukları ile iletişim kurmak isteyen ebeveynler bu iletişimi kısa 

mesaj kullanarak gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, mobil pazarlama 

kampanyalarında yaşları 55’in üzerinde olan kullanıcıların yapılan kampanyaya 

katılımının oldukça fazla olduğu gözlenmiştir. Araştırma, İngiltere’de yaşı 35’in 

üzerinde bir milyonu aşan mesajlaşan insan olduğu sonucuna varmıştır. Bu durum, 

mobil pazarlamacıların daha önce yaşları 15-34 yaş arası gruba odaklanmanın yanı 

sıra, 35 yaş üstü gruba da odaklanarak yeni pazarlar elde edebileceğini 

göstermektedir (Haig, 2002, s. 20).  

 

Cinsiyet: İnsanların satın alma davranışını etkileyen kişisel faktörlerden bir tanesi de 

kişilerin cinsiyetleridir. Kuşkusuz satın alımlarda kadın ve erkeklerin tercihleri 

birbirinden farklı olacaktır. Örneğin kimi durumlarda kadınlar daha duygusal hareket 

ederken, erkekler daha mantıklı davranabilmekte, bu da satın alma davranışlarına 

yansıyabilmektedir.  
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Firmalar mobil pazarlama uygulamaları gerçekleştirirken cinsiyet faktörünü dikkate 

alarak hareket etmelidir. Cinsiyet faktörü hem satın alınacak ürünlerin özelliklerini 

farklılaştırmakta hem de tüketicilere gönderilecek mesajların içeriğini değiştirmektedir. 

Çünkü her cinsin ilgi alanı birbirinden farklıdır. Erkek ve kadınların sergileyeceği 

tüketici davranışları talep edilecek ürün ya da markaların niteliklerini de 

değiştirecektir. Firmalar mobil pazarlama uygulamaları sayesinde kadınlara ve 

erkeklere ayrı ayrı uygun mesaj gönderme imkanına kavuşmaktadır.  

 

Yapılan çeşitli araştırmalar cinsiyete göre mobil alışveriş tercihlerindeki değişiklikleri 

belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmalardan bazıları aşağıdaki gibidir;  

 

Hubspot’un Amerika’da yaptığı bir araştırmada mobil platformda erkeklerin, kadınlara 

göre iki kat daha fazla alışveriş yaptığı belirtilirken, Mobil alışverişlerin % 63’ünün 

mobil sitelerden, % 32’si kısa mesajla ve % 24’ü mobil uygulamalar üzerinden 

yapıldığı ifade edilmektedir (Atasoy, 2012).  

 

Yine Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, erkekler, kadınlara oranla daha fazla 

para harcama eğilimindedir. Araştırma sonuçlarına göre, Amerika’da 2012 yılı sonuna 

gelindiğinde bir erkeğin mobil alışveriş harcamasının yıllık ortalama 677 doları, 

kadınların mobil alışveriş harcamasının ise, 489 dolar olacağı tahmin edilmektedir. 

Yine aynı araştırmada, erkekler daha çok cep telefonları üzerinden alış veriş yaparken 

kadınların daha çok tabletler üzerinden alışveriş yaptığı ifade edilmektedir (İve, 2012).  

 

Meslek: Kişilerin sahip oldukları meslekler, mal ve hizmet üretimini dolayısıyla kişilerin 

satın alma davranışlarını etkilemektedir. Örneğin bir yazılım firması eczaneler için 

ayrı, muhasebeciler için ayrı program üretmek zorundadır. Veya bir işçinin takım 

elbiseye olan ihtiyacı bir genel müdürünkinden çok daha azdır. Bu gibi örnekler 

çoğaltılabilir. Dolayısıyla her meslek grubuna göre özel mobil pazarlama 

kampanyaları uygulanabilir. Örneğin öğretmenler günü için öğretmenlere özel indirim 

kuponları, kredi avantajları, ekstra taksit gibi fırsatlar, firmaların göndereceği bir cep 

telefonu mesajı ile öğretmen müşterilere iletilerek uygulanır. 

 

Eğitim Düzeyi: Kişilerin eğitim düzeyleri de satın alma davranışlarını etkileyen kişisel 

faktörlerden birisini oluşturmaktadır. Kuşkusuz her bireyin eğitim durumu bir değildir 

ve buna bağlı olarak her eğitim düzeyinde bulunan tüketicinin satın alma tercihi de 

değişecektir (Lebe, 2006, s. 23).  
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Türkiye’de online kullanıcılarının eğitim durumları incelendiğinde, Türkiye’deki 

internet kullanıcılarının %30’u ilkokul, %25’i ortaokul, %30’u lise ve %15’i üniversite 

ve üstü mezunu olduğu görülmektedir (www.iabturkiye.org, 2012). Firmaların mobil 

pazarlama kampanyalarını düzenlerken eğitim gruplarını da dikkate alması 

gerekmektedir.  

 

Gelir Düzeyi: Kişilerin harcayabilecek bir gelire sahip olması, satın alma davranışlarını 

etkileyen önemli faktörlerden birini oluşturmaktadır (Kotler ve Armstrong, 2004: 143). 

Kullanılabilir gelirden kira harcamaları, sağlık giderleri, faturalar gibi çeşitli zorunlu 

ihtiyaçlar için yapılan harcamalar çıkarıldığında ortaya çıkan gelire “isteğe bağlı gelir” 

adı verilir. Tüketiciler bu geliri istedikleri gibi kullanırlar (Lebe, 2006, s. 24). 

 

Yaşam Tarzı:Tüketicinin yaşamı boyunca sürdürdüğü tüketim görevi ve tekrarlanan 

satın alma davranışı, belli bir tarz oluşturmasında etkili olmaktadır. Kişilik özellikleri, 

değerleri, demografik özellikleri, psikolojik yapısı, deneyim ve tecrübeleri bu tarzın 

oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Yaşam tarzı, insanların zamanını ve parasını 

nasıl harcadığı yolundaki seçeneklerin tüketime yansıyan şeklidir. Yaşam tarzı, kişinin 

sosyal sınıfı veya kişilik özelliklerinden daha fazlasını kapsayan, bir bütün olarak 

çevresi ile etkileşim sürecini ifade etmektedir (Kotler, 2003, s. 168).  

 

Dijital teknolojilerin gittikçe hakimiyetini arttırdığı günümüzde, kullandığınız akıllı 

telefonlardan ve indirdiğiniz uygulamaları ile birlikte günümüzde karakter analizi 

çalışmaları yapılmaya başlamıştır. Dijital çağda artık kişilikler yerine, “Appitype” 

vardır. Yani aplikasyonların nasıl kullanıldığına göre kişilik ve yaşam tarzı belirlenip 

hangi kampanyaların hangi tüketiciler için daha uygun olacağı tahmin edilmeye 

çalışılmaktadır.  

 

Örneğin, “uygulama kullanımı üzerinden karakter analizi” çalışması çerçevesinde on 

değişik ülkeden 5200 kişinin akıllı telefonlarını nasıl kullandığı üzerine bir araştırma 

yapılmıştır. Buna göre Hindistan’da yaşayan ve en az 30 adet uygulamaya sahip 

olmayan birisi sosyal biri olarak sayılmamaktadır.  

 

Brezilyalıların %42’si telefonlarına müzik ile ilgili aplikasyon yüklerken, Almanlar daha 

çok kendileri için işlevsel özelliği olan çalar saat ve kronometre gibi uygulamaları 

kullanmaktadır. ABD’de batı yakasına yakın oturanların yarısı telefonlarını 

sosyalleşmek için kullanırken Çinliler genelde haber ağırlıklı uygulamalar kullanmayı, 
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Singapurluların %49’u sosyal oyun oynamayı, İtalyanlar da gezi ve yeme-içme ile ilgili 

aplikasyonları tercih ediyorlar (Fersoy, 2012).  

 

2.3.2. Tüketicilerin Mobil Reklam Uygulamaları Karşısındaki Tutum ve 

Davranışları 

 

Markalar pazarda sahip olduğu güç ve değere göre farklılık göstermektedir. Bazı 

markalar pazarda çoğu tüketici tarafından bilinmezken, bazıları müşteriler tarafından 

yüksek marka bilinilirliğine sahiptir. Bunun dışında bazı markalar diğerlerine göre 

tüketiciler tarafından yüksek derecede kabul görmektedir (Kotler, 2000, s. 444). 

  

Belirli markaların tüketiciler tarafından diğer markalara göre çok daha kaliteli, güçlü, 

başarılı vb. algılanması, o markanın bağlı olduğu firmaları da aynı oranda 

etkilemektedir. Markaların ve firmaların tüketicilerin gözünde belli bir yere yerleşmesi 

genellikle reklam kampanyaları sayesinde gerçekleşmektedir.  

 

Reklam sektörü, üretici ile tüketici arasında işlev gören büyük bir sektör haline 

gelmiştir. “Reklam bir ürünü, hizmeti tüketmeye kullandırmaya teşvik eden, doğrucu, 

akılcı ve gruplar tarafından oluşturulan bir kitle haberleşme biçimidir”. Bir yandan, 

talep yaratıcısı etkisinden dolayı, bir ürünün satışlarını, bir hizmetin kullanımını, 

dolayısı ile toplam geliri artırarak firmalara yarar sağlarken bir yandan da bilgilendirici 

yapısından dolayı halkın doğru seçim yapabilmesine olanak sağlamaktadır (Gruda, 

1989).  

 

Reklamdan bir satış tekniği olarak beklenen, bir mal veya hizmetin satışını 

kolaylaştırmak ve bir düşüncenin toplum tarafından benimsenmesine yardımcı 

olmaktır. Reklamın bilgi verme özelliği önemli bir unsurdur.  

 

Bu güne kadar yapılmış birçok araştırma sonucunda reklam faaliyetleri ile tüketicilerin 

marka ve ürün tercihine yönelik tutumları arasında doğrusal bir ilişki olduğu 

saptanmıştır. Tüketici davranışı açısından reklam üç farklı sonuç doğurmaktadır. 

Bunlar;  

- Yeni bir tutum geliştirme,  

- Mevcut tutumun şiddetini arttırma ve  

- Mevcut tutumu değiştirmedir (Güneri, 1997, s. 37).  
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Mobil pazarlama faaliyetleri ise, reklamları bir adım daha ileri taşıyarak tüketicilerin 

ceplerine kadar götürmüştür. Tüketiciler, cep telefonlarına gelen reklam mesajlarını 

hemen okuma imkanına sahip olmasalar bile ilgi duydukları bir markadan geliyorsa 

vakitleri olduğunda gelen reklam mesajları okumaktadır. Mobil cihazlar ile 

gerçekleştirilen mobil reklam kampanyaları, tüketicilerin markalar ile birebir iletişim 

kurmalarını sağlamaktadır. Dolayısıyla, tüketicilerin mobil reklamlara karşı bir takım 

tutumlar geliştirdiği söylenebilir.  

 

Tüketiciler kısa mesaj bazlı reklamlar hakkında ne düşünüyor? Hangi mekanizmalar 

reklamların daha etkili olması için kullanılmalı? Bu konuların iyi anlaşılmadı için mobil 

reklamcılığın kritize edilmesi gerekir. Müşterilerin telefonlarına gelen kısa mesajlar 

hakkında ne düşündüğünün bilinmesi önemlidir. Reklamlara karşı genel tutumlar uzun 

zamandır dikkatleri üzerine toplamıştır. Reklamlara karşı literatürde önce olumlu 

tutumlar olmasına rağmen yeni yapılan çoğu araştırmada tüketicilerin reklamlara karşı 

negatif tutumlar sergilediği gözlenmiştir. Buna rağmen, internet reklamlarının 

tüketicilerde olumlu görüşler oluşturduğu görülmüştür. Bunun nedeni internet 

reklamcılığının eğlenceli ve aydınlatıcı olması olarak görülmesidir (Tsang ve ark., 

2004, s. 66).  

 

İnternetin interaktif yapısından dolayı bazı araştırmalar katılımcıların internet 

reklamcılığını genel reklamlar için demografik benzer örneklerinden daha bilgi verici, 

güvenilir olduğunu belirtmiştir. Reklamların bilgi verici olması ve eğlendirici olması 

web reklamlarının değerlerini ve etkilerini tahmin etmede önemli bir konu olmuştur. 

Fakat bunun yanında reklamların yarattığı rahatsızlık da insanların reklamlara karşı 

tutumunu etkilemektedir.  

 

 

Bracket ve Carr (2001) internet reklamları hakkında birkaç davranış modeli 

oluşturmuşlardır. Ve internet reklamcılığı davranış modeli geliştirmişleridir. Bu model, 

reklamda algılanan eğlendiriciliğin, bilgi vericiliğin rahatsı ediciliğin ve kredibilitenin 

müşterilerin değerlendirmelerini etkileyen öncüller olduğunu göstermektedir. Bu dört 

değişkenin yanında, model ayrıca uygun demografik faktörleri de kapsamaktadır. Bu 

model, aşağıdaki şekil yardımıyla özetlenmiştir.  
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Şekil 2.4: İnternet Reklamlarına Yönelik Tutumları Etkileyen Faktörler  
Kaynak: Bracket ve Carr, 2001, s. 24  

 

Her ne kadar İnternet reklamları ile mobil reklamlar bir takım farklılıklar barındırsa da, 

benzer bir takım niteliklere de sahiptir. Dolayısıyla, internet reklamcılığını açıklayan 

bu model, tüketicilerin mobil reklamlara karşı tutumlarını açıklamada da yol gösterici 

olabilir.  

 

Mobil pazarlama alanında yapılan çalışmaların geçmişi çok eskilere 

dayanmamaktadır. Mobil reklamlara yönelik tutumları araştıran çalışmalar gözden 

geçirildiğinde, tutumları etkileyen faktörlerin İnternet reklamlarına yönelik tutumlardan 

çok da farklı olmadığı görülmüştür. Literatür tarandığında, SMS reklamlarının belirli 

özelliklerinin tüketicinin tutum ve davranışlarına etkisi olduğu varsayımından 

hareketle mobil reklamları etkileyen tutumların, fayda, eğlendirici olma, güven, bilgi 

verici olma, izin, rahatsız etme, kişiselleştirme, ödül ve teşvik ve kolaylık ifadelerinden 

oluştuğu söylenebilir. Bu ifadeler, literatürde yapılan araştırmalarda, araştırma 

değişkenleri olarak kullanılmıştır.  

 

İnternet çevresinin bir uzantısı olarak, mobil telefonların yüksek kullanım oranlarının 

yıllara göre artması kablosuz internet aplikasyonlarının oluşmasında iyi bir fırsat 

yaratmıştır. Bu aplikasyonlar kablosu pazarlama ve reklamları da kapsamaktadır. 

İnternetin interaktif olması ve çabuk geri dönüş yapılabilmesinin gücü kablosuz 

pazarlamayı çok umut verici bir doğrudan pazarlama kanalı haline getirmiştir.  

 

Mobil reklamlar ve internet reklamları bir çok ortak noktaya sahiptir. Her ikisi de 

gelişmekte olan dijital text, imaj ve sesli medyayı kullanmakta, interaktif, kişisel ve 

duyarlı yeteneklere sahip medyayı kullanmaktadır. İnternet reklamları, bireysel 
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müşterilerin tanınabilmesine ve davranışlarının analiz edilebilmesine imkan 

tanımaktadır. Mobil reklamlar, mobilite ile birlikte sabit hatlardaki kısıtı ortadan kaldırır. 

Dolayısıyla İnternet reklamlarının özelliklerini bir adım ileriye taşımıştır (Tsang ve ark., 

2004, s. 68).  

 

Firmalar için önemli olan ise, mobil reklamların tüketiciler tarafından nasıl 

algılandığıdır. Tüketiciler, bir reklam mesajı ile karşılaştıklarında o mesajı beğenebilir 

ya da beğenmeyebilirler. Dolayısıyla tüketicilerin gönderilen reklam mesajına karşı 

takınacakları tutum onların satın alma davranışlarına dolayısıyla firmalara 

yansıyacaktır. (Eru, 2013) 

 

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler ve doğrudan pazarlama araçlarının 

yaygınlığı bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Gün içinde doğrudan posta, 

e-posta, telefon ve SMS bombardımanına maruz kalan tüketiciler bıkkınlık sebebiyle 

bu tür mesajlara karşı tepkisiz kalmaya başlamışlardır (Varinli, 2006, s. 61).  

 

Tüm dünyada izinsiz bir şekilde yürütülen pazarlama faaliyetleri engellenmeye 

çalışılsa da tüketicilerin karşısına aşılmaz bir sorun olarak çıkmaktadır. Tüketicilerin 

spam adı verilen istenmeyen postalar, kısa mesaj ve aramalara maruz kalması 

küreselleşen dünyanın ortak sorunu haline gelmiştir (Şahin ve Aytekin, 2012, s. 22).  

 

Geleneksel doğrudan pazarlama kampanyaları ile tüketicilerin dikkatlerini dağıtarak 

bir takım mesajlar vermeye çalışan ve çoğunlukla da başarısız olmakla kalan 

şirketlere karşı alternatif olarak ortaya çıkan izinli pazarlama; tüketicilerin gönüllü 

olarak pazarlama faaliyetlerine katılımını sağlayarak uzun vadeli bir ilişki içerisinde 

anlamlı ve etkili bir şekilde yürütülen pazarlama yöntemi şeklinde ifade edilmektedir 

(Godin, 2001, s. 34). Bir başka deyişle izinli pazarlama, uzun bir zaman sürecine 

yayılmış ve hedef kitleyi daha iyi tanıyabilmek adına yapılan interaktif bir iletişim 

sürecinden ibarettir (Ünal, 2010, s. 158).  

 

İzinli pazarlama geleneksel pazarlama yöntemlerini uygulayan firmalardan gelen 

mesajlarla uğraşmak yerine, kişiye özgü ve sadece alınmak istenen mesajların 

tüketiciye iletilmesine dayanmaktadır. Bunun için firmalar tüketicilerle birebir ilişki 

kurma yoluna giderek mesajın tam olarak hedefine ulaşmasını sağlarlar (Kaya, 2010, 

s. 260; Şahin ve Aytekin, 2012, s. 22). Bu şekilde izin tabanlı uygulamalarda 

pazarlama iletişiminin rahatsız ediciliği ortadan kaldırılarak tüketicilere ulaşılması 

üzerine odaklanılmıştır (Akbıyık ve ark., 2008 s. 4).  
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Böylelikle mobil reklam mesajlarının ve mobil reklam kampanyalarının etkinliğinin 

artması da sağlanmış olacaktır (Tsang ve ark., 2004, s. 68).  

 

Tüketicilerin ilgi alanlarını detaylı bir şekilde öğrenmek isteyen izinli pazarlama 

uygulayan firmalar, üyelerine ödüllü anketler ve formlar doldurtarak verilen cevaplar 

doğrultusunda çeşitli ödüllerle teşvikler sunarken aynı zamanda da tüketicilerin ilgi 

alanlarına giren kampanyalardan haberdar etmektedir. Bundan dolayı bugün birçok 

kurumsal firma özellikle kendi ürünlerini kullanan müşterilerine yönelik kampanya 

oluşturabilmek amacıyla izinli pazarlama çerçevesinde müşteri veritabanı 

oluşturmaktadırlar (Godin, 2001, s. 107). 

  

İzinli Pazarlamada izin ilişkileri tüketicinin ilgilendiği mesajları alma konusunda açık 

ve aktif bir rızasının alındığı ve istediği herhangi bir zamanda da bu pazarlama 

mesajlarının alımını durdurmaya imkân verildiği anda başlamaktadır. Tüketicilerin 

mobil mesajlara olan güveni, iletiler üzerindeki kontrolü ve geçmişteki mobil 

pazarlama deneyimleri iznin verilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır 

(Marangoz ve ark., 2012, s. 22).  

 

Literatürde tüketicilerin genellikle mobil reklamlara yönelik olumsuz tutumlara sahip 

oldukları belirtilmekle beraber; reklamı yapılan ürün ya da hizmete karşı ilgi 

düzeylerinin, reklam mesajının bilgilendiricilik düzeyinin, indirim kuponu vb mali bir 

yarar sağlaması gibi unsurların reklamın kabul edilebilirliğini etkilediği ileri 

sürülmektedir (Alnıaçık, 2011, s. 56).  

 

Tsang ve ark. (2004) tüketicilerin kendilerinin izni olmaksızın cihazlarına yollanan 

reklam içerikli SMS’lerden rahatsız olduklarını ve bunun da SMS reklamlarına karşı 

olumsuz tutumlar gelişmesine neden olduğunu belirtmişlerdir. Bauer ve ark. (2005) 

SMS reklamlarının tüketici tarafından kabul edilmesinde reklam mesajının 

bilgilendiricilik ve eğlendiricilik boyutunun önemli olduğunu vurgularken; Rettie ve ark. 

(2005) SMS reklamlarına karşı tüketicilerin olumsuz bir genel tutuma sahip 

olduklarını, ancak izinli ve ödüllü reklamlar kullanılarak olumlu tutumlar 

geliştirilebilmesinin mümkün olduğunu ifade etmişlerdir. Scharl ve ark. (2005) hedef 

kitlenin özellik ve ilgi alanlarıyla uyumlu biçimde yapılandırılmış, vaat edilen ödül ve 

promosyonlarla ilgili bilgileri içeren kısa ve esprili SMS reklam mesajlarının 

tüketicilerin satın alma tutumlarını olumlu yönde etkilediğini ileri sürmüşlerdir. 

Merisavo ve ark. (2007) SMS reklamının içeriği ve vaat edilen faydanın reklama 

yönelik tutum üzerindeki önemini vurgularken; Caroll ve ark. (2007) mesajın içeriğinin 
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yanında gönderim zamanının tüketici açısından uygunluğunun, göndericinin kimliğine 

bağlı olarak duyulan güvenin, tüketicinin mesaj alımı üzerindeki kontrolünün ve 

kendisinden izin alınmış olmasının etkilerinin de altını çizmişlerdir. Godin’e (2001) 

göre SMS reklamlarının başarısı mesajların kişiselleştirilmesine bağlıdır. SMS 

reklamlarının tüketicilerin özelliklerine göre kişiselleştirilebilmeleri için ise izin kavramı 

gerekli ön koşuldur.  

 

Konuyla ilgili Türkçe literatürde de SMS reklamlarının bilgilendiricilik, eğlendiricilik, 

güvenilirlik ve rahatsız edicilik boyutlarının tüketicilerin SMS reklamlarını kabul 

etmeleri üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Barutçu 

(2007) alıcılardan önceden izin alınmasının SMS reklamlarına yönelik genel tutum 

üzerinde önemli etkisi olduğunu dile getirmişlerdir. Usta (2009) teknolojiyi daha yoğun 

kullanan üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada ödüllü ve izinli SMS 

reklamlarına yönelik olumlu tutumlar gelişebildiğini tespit etmiştir. Barutçu ve Göl 

(2009) ise SMS reklamlarına yönelik tutumu belirleyen en önemli faktörün izin 

olduğunu iddia etmişlerdir. Karaca ve Tekin (2011) cinsiyet farklılıklarının SMS 

reklamlarına yönelik tutum ve davranışlar üzerindeki etkilerini inceledikleri 

çalışmalarında, kadınların izinli SMS reklamlarına yönelik olumlu tutum geliştirme 

oranlarının erkek tüketicilere göre daha fazla olduğu sonucuna varmışlardır. 

Schneider ve Ceritoğlu (2011) SMS reklamları hakkında olumlu bir tutum geliştirilerek 

hedef kitle tarafından kabul sağlanması için izinli pazarlama konusuna 

odaklanılmasını önermişlerdir. 
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BÖLÜM 3 

 

 

YÖNTEM 

 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 

Bu araştırmanın öncelikli amacı; Türkiye’deki mobil pazarlama uygulamalarının 

pazarlama profesyonelleri ve tüketicilerin bakışıyla etik açısından incelenmesidir. 

Mobil pazarlama etiği ile ilgili olarak Türkiye’de ileride yapılacak akademik 

çalışmaların, pratikte ülke ekonomisine katkı sağlayabilmesi için Türkiye’ye has 

koşulların ve sorunların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ancak bu şekilde, 

diğer ülkelerin sorunlarına yönelik olarak geliştirilmiş etik kodların olduğu gibi 

benimsenmesi yerine, Türkiye’deki etik olmayan mobil pazarlama uygulamalarına 

cevap veren etik kodların oluşturulması mümkün olacaktır. Bu araştırmanın bir amacı 

da, ileride yapılacak çalışmalara bu anlamda katkı sağlamaktır. 

 

Türkiye’de, mobil pazarlama etiği ile ilgili yapılan çalışmalarda dikkat edilmesi gereken 

konu kurumların ve yöneticilerin etik ilkelere uygun olup olmadığının, yine yöneticilerin 

kendilerine sorularak belirlenmiş olmasıdır. Ancak mobil pazarlama kurumlarının etik 

davranıldığını belirtmiş olması, gerçek davranışların da bu yönde olduğunu 

göstermemektedir. Hunt ve Vitell’in Genel Pazarlama Etiği Teorisi’ne (A General 

Theory of Marketing Ethics) göre bir bireyin etik yargıları, hem  değişmez  ahlâkî 

kuralların yer aldığı sonuç temelli olmayan değerlendirmelerin, hem de en çok fayda 

sağlayan alternatifi bulmaya çalışan sonuç temelli değerlendirmelerin bir 

fonksiyonudur (Hunt and Vitell, 1986: 761-765). Ancak Hunt ve Vitell’e göre, kişilerin 

etik yargıları ile niyetleri çoğu zaman farklılık göstermekte ve bu farklılık, etik 

yargılardan bağımsız olarak, niyetlerin de sonuç temelli değerlendirmelerden 

etkileniyor olmasından kaynaklanmaktadır. Yani bir birey, seçeneklerden birinin etik 

olduğunun farkında olsa dahi, etik olmayan bir başka seçeneği, istediği sonuçları 

sağladığı için seçme niyetinde olabilmektedir. Fiilen hangi davranışta bulunulacağını 

ise, söz konusu seçeneğin seçilmesinin fırsatlar dahilinde olması gibi sınırlamalar 

belirlemektedir. Özetlemek gerekirse, yöneticilerin doğru etik yargılarda bulunuyor 

olmaları, bu yargılar doğrultusunda davrandıkları anlamına gelmemektedir. 
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Gözden kaçırılmaması gereken başka bir konu ise, etik ile ilgili sorgulamaların 

pazarlama mesleğine bir saldırı olarak algılanması ve sorulara samimiyetle değil, en 

olumlu sonuçları verecek şekilde cevap verilmesi ise çalışmalarda çok sık rastanılan 

bir durumdur.  

 

Günümüzde tüketicilerin bu kadar fazla klasik pazarlama iletişim araçlarına maruz 

kalması sonucunda bir pazarlama kargaşası yaratmaktadır. Bu nedenle markaların 

belirli hedef kitleye, kararlaştırılan yöntemle, belirlenen zamanda, tüketicinin ilgisini 

çekecek bir içerikle ve en ekonomik şekilde ulaşma imkanı sağlayan mobil iletişim 

faaliyetlerine yönelme gerekliliği doğmaktadır. Mobil çağın pazarlama kanalı olan 

mobil pazarlama, geniş kitlelere en hesaplı ve etkin şekilde ulaşabilen, her an, her 

yerde hedef kitle ile iletişim kurabilen yeni bir kanaldır. Mobil pazarlama, farklılaşan 

hedef kitleye, geleneksel kanallarla ulaşmaya çalışan markalar için yepyeni bir iletişim 

kapısıdır. Fakat bu strateji etik ile ilgili bazı soruları da akla getirmektedir. Çünkü mobil 

pazarlama daha çok tüketicinin bilinç üstü tercihlerini ve karar verme mekanizmasını 

harekete geçirerek etkileme yöntemini kullanmaktadır. Bu da bu pazarlama 

faaliyetinin etik olup olmadığı tartışmasını ortaya çıkarmaktadır. (Aksu, 2007) Yapılan 

bu araştırma ile farklı kitlelerin bu konuya hangi açılardan baktığını ve ağırlıklı olan 

düşünceyi ortaya koyabilmek önem taşımaktadır. 

 

Tüm bu bilgiler ışığında bu çalışmada, Türkiye’deki mobil pazarlama uygulamalarının 

pazarlama etiği açısından değerlendirilmesinde, hem yönetici hem de tüketici temelli 

bir yaklaşım izlenmesi ve bakış açılarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Daha önce, 

reklam  ahlakı ve pazarlama etiği ile ilgili benzer çalışmalar yapılmış, tüketicilerin 

reklâmları etik bulup bulmadıkları test edilmiştir (Görgüner, 1996). Ancak mobil  

pazarlama uygulamalarını kapsayan, hem yönetici hem de  tüketici perspektifli bir 

çalışma Türkçe literatürde daha önce gerçekleştirilmemiştir.  

 

Sonuç olarak, bu araştırmada Türkiye’deki mobil pazarlama uygulamalarının ne 

ölçüde etik olduğunun, eğer varsa etik dışı uygulamalarının yoğunluğunun ve 

yöneticilerin ve tüketicilerin perspektifiyle tespiti amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın 

ikincil amacı ise, literatüre bu anlamda bir katkı sağlanmasıdır.  
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3.2. Araştırma Problemi 

 

Pazarlama faaliyetlerinde kullanılan araçların etik bir şekilde amaca ulaşması 

hususunda bazı soru işaretleri mevcuttur. Kurumların kar sağlayabilmek adına 

sürdürdükleri pazarlama faaliyetleri kimi zaman tüketicileri alım esnasında etkilediği 

ve fikrini değiştirmeye sevk ettiği için pazarlamada etik konusu ortaya çıkmıştır 

(Urgancı, 2015). Bu bağlamda ele alınacak mobil pazarlamanın etik olduğu düşünülen 

ya da olmadığı düşünülen yanları pazarlama profesyonelleri ve tüketicilerin 

perspektifleriyle karşılaştırılarak ortaya konmaya çalışılmıştır.  

 

Araştırmada cevap aranacak iki soru mevcuttur; 

1. Tüketiciler mobil pazarlama uygulamalarını pazarlama etiği açısından nasıl 

değerlendiriyorlar? 

2. Pazarlama faaliyeti yürüten profesyoneller mobil pazarlama uygulamalarını 

pazarlama etiği açısından nasıl değerlendiriyorlar? 

Tüketicinin karar verme sürecinde markalar tarafından yapılan pazarlama 

faaliyetlerinin etkili olduğu ve bu bağlamda bilinçdışı pazarlama faaliyetleri 

gerçekleştirmenin tüketime yön verdiği araştırmalarda belirtilmektedir. Bu tarz bilinç 

üstü yönlendirmelerin mevcudiyeti pazarlama etiğinden bahsetme gereği 

uyandırmaktadır. (Urgancı, 2015) Bu nedenle, bu konu araştırma konusu olarak 

seçilerek son dönemde yükselişte olan mobil pazarlamanın etik açıdan 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

3.3. Yöntem 

 

Mobil pazarlamada etik konusu ele alınarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri 

toplamaya temel oluşturmak üzere birebir görüşme metodu ve fokus grup çalışması 

ile nitel veriler toplanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda pazarlama profesyonelleri ile 

derinlemesine görüşme, tüketicilerle ise fokus grup çalışması yapılmıştır. Birebir 

görüşme metodu ile veri toplanırken adaylar ile görüşmeler bire bir olarak ve yalnız 

yapılmıştır. Görüşmeler için ön bir hazırlık yapılarak, görüşmenin rahat bir bilgi akışı 

sağlaması amaçlanmıştır.  

Araştırma kapsamında 4 mobil pazarlama faaliyetlerinde uzanlaşmış kurumların 

pazarlama departmanı çalışanı ile görüşme yapılmıştır. Fokus grup çalışması için, her 

biri 7 tüketiciden oluşan 4 ayrı gruptan toplam 28 görüşmeciyle çalışılmıştır.  
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3.4. Araştırma Evreni ve Örneklem 

 

Bu araştırmada mobil pazarlama uygulamalarının etik açısından değerlendirilmesi 

amaçlanmış hem tüketiciler hem de pazarlama profesyonellerinin görüşlerine 

başvurulmuştur. Bu sebeple araştırma iki bölüm olarak yapılmıştır. İlk bölüm 

pazarlama profesyonelleriyle yapılan derinlemesine görüşmelerdir. İkinci bölümde ise 

tüketicilerin fikirlerini almak üzere odak grup çalışması yapılmıştır. Araştırma evreni 

ve örneklem, pazarlama profesyonelleri ile yapılan derinlemesine görüşmeler ve 

tüketiciler ile yapılan odak grup görüşmeleri olarak iki başlık altında toplanmıştır. 

 

3.4.1. Pazarlama profesyonelleri ile yapılan derinlemesine görüşmeler  

 

Pazarlama profesyonellerinden oluşan görüşmeciler, amaca yönelik örneklem tekniği 

ile mobil pazarlama alanında uzmanlaşmış kurumların pazarlama departmanı 

çalışanlarından seçilmiştir. Bu kriterlere uyan dört görüşmeci ile görüşülmüştür. Bu 

görüşmecilerle derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak yüz yüze görüşme 

yapılmıştır.  

 

Niteliksel araştırmalarda az sayıda insandan çok ayrıntılı ve zengin veriler 

toplandığından dolayı bulguların genellenmesi oldukça güçtür (Miller ve Crabtree 

1992). Bundan dolayı da niteliksel çalışmalarda aktarılabilirlik (“transferability”) 

kavramı genellemenin yerini almıştır. Aktarılabilirlik, bir çalışmanın bulgularının 

edinilen bağlama benzer durumlarda kullanılabilmesidir (Henwood ve Pidgeon 1992). 

Niteliksel araştırmalarda örneklem seçimi amaca yöneliktir. Amaca yönelik örneklem 

seçiminde, araştırmanın amacına yönelik konular üzerine ayrıntılı bilgi verebilecek 

katılımcılar seçilmektedir (Patton 1990).  

 

Her bir görüşmeden önce cevaplayıcılarla telefonla irtibat kurulmuş, görüşmenin 

amacı ve süresi bildirilmiş ve cevaplayıcının bu süreyi kesintisiz bir şekilde görüşmeye 

ayrılabileceği gün ve saat dilimi için randevu alınmıştır. Görüşmeye başlamadan 

önce, araştırmanın amacı hakkında detaylı bir şekilde tekrar bilgi verilmiştir. 

 

Görüşmeler sırasında sorulacak sorular daha önceden belirlenmiştir. Ancak bu 

sorulara katı katıya bağlı kalınmamış, görüşmenin sağladığı esneklik korunmuş, 

soruların gerekli görüldüğü takdirde sıraları değiştirilmiş ve ek sorulara yer verilmiştir. 

Söz konusu sorular;  
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Soru 1: Pazarlama etiğini nasıl tanımlarsınız?  

Soru 2: Mobil pazarlama uygulamalarının tüketici odaklı olduğunu düşünüyor 

musunuz?  

Soru 3: Mobil pazarlama uygulamalarında etik ilkelere uygun olmayan yöntemler var 

mı, varsa hangileri?  

Soru 4: Mobil pazarlama uygulamalarında tüketicilerden çoğunlukla nasıl geri 

bildirimler alıyorsunuz?  

Soru 5: Tüketicilerden aldığınız bu geri bildirimlerin sebeplerinin neler olduğunu 

düşünüyorsunuz?  

Soru 6: Tüketicilerdeki mobil pazarlama uygulamalarının etik ilkelere uygun olmadığı 

algısını değiştirmek için çözüm öneriniz var mı? 

 

Görüşmeler; karşılıklı aynı düzeyde oturularak yapılmış, aktif dinleyerek, soru formları 

yardımıyla yönlendirilmiştir. Görüşmecilerin verdiği cevaplar bulgular bölümünde 

ifade edildiği gibi belirtilmiştir. Görüşmenin süresi yarım ila bir saat olarak belirlenmiş, 

ancak etkin bilgi alışverişi sağlanacak ve cevaplayıcıların tüm görüşlerini ifade 

ettiklerinden emin olunacak şekilde sürede esneklik sağlanmıştır. Görüşmelerin 

tamamlanma süresi ortalama bir saat olarak gerçekleşmiştir. 

 

Görüşmelerin kayda alınmasında, cevaplayıcıların onayı alınarak kayıt cihazı 

kullanılmıştır. Bu şekilde verilerin etkin bir şekilde kaydedilmesini engelleyecek, 

görüşmecinin dikkatsizliği veya not alma hızı vb. koşulların ortadan kaldırılmasına 

çalışılmıştır. Görüşmeler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra tekrar dinlenerek 

Microsoft Word programında yazıya geçirilmiştir. 

 

Derinlemesine Görüşmelerden ilki global bir mobil eğlence ve içerik servisleri 

firmasının iş geliştirme müdürü ile yapılmıştır. İkinci görüşmeci, mobil eğlence ve 

içerik sektöründe en fazla tüketici şikayeti alan yerel firmasında iki yıl pazarlama 

müdürlüğü yapmış ve sonrasında sektör değiştirerek perakende sektöründe 

pazarlama müdürlüğü yapmaya devam etmektedir. Üçüncü görüşmeci, on yıldır mobil 

içerik ve eğlence sektöründe üç farklı firmada çalışmıştır ve halen yerel bir mobil 

pazarlama şirketinde genel müdür olarak görevi yapmaktadır. Dördüncü görüşmeci, 

global bir şirketin mobil tanıtım departmanında yönetici olarak görev yapmaktadır.  
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3.4.2 Tüketiciler ile yapılan odak grup görüşmeleri 

 

Araştırmanın ikinci kısmında tüketicilerle odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Odak 

grup görüşmeleri nitel veri toplamada önemli bir işleve sahiptir. Nitel araştırma desen 

ve yöntemleri içerisinde sınırları belirlenmiş bir konuya odaklanmış ve grupla yapılan 

görüşme tartışma tekniği odak grup görüşmesi olarak ifade edilebilir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2008). Odak grup görüşmesi önceden belirlenmiş bir konu hakkında, 

önceden belirlenmiş bir grup katılımcının düşüncelerini öğrenmek için planlanmış bir 

tartışmalar serisidir (Baş, Çamır ve Özmaldar, 2008). Odak grup görüşmeleri bir 

‘düşünceleri öğrenme’ yöntemidir. Görüşmelerin 6-8 katılımcıdan oluşturulması 

önerilir. Bu teknikle araştırmacı, bireysel görüşme yöntemi kullanıldığında 

ulaşmasının zor olabildiği sayıda katılımcıyı araştırmaya dâhil edebilmektedir. Odak 

grup görüşme yöntemi pazarlama alanında, müşteri memnuniyeti, yükseköğretim 

programlarında öğrencilerin beklentilerinin karşılanma düzeyi gibi araştırmalarda 

etkinlikle kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Görüşmelerde açık uçlu ve 

yorum gerektiren sorular sorulmalıdır (Baş ve ark, 2008). Sorular sohbet tarzına ve 

günlük dil kullanımına uygun olmalı ve teknik dilden arındırılmış olmalıdır (Kruger ve 

Casey, 2000).  

 

Odak grup görüşmeleri mobil cihazlara sahip olan ve mobil pazarlama faaliyetlerine 

maruz kalan tüketicilerden oluşturulmuştur. Araştırma için, her biri yedi katılımcı ve bir 

yardımcıdan oluşan dört odak grup görüşmesi yapılmıştır. Veriler yardımcı aracılığıyla 

kayıt cihazı kullanılarak kayıt altına alınmıştır. Her bir görüşme 50-70 dakika arası 

sürmüştür. Soru ve yanıta dayalı olarak yapılan görüşmelerde genelden özele dört 

adet soru yöneltilmiştir. Soruların sohbet ve günlük kullanım tarzına uygun olmasına 

dikkat edilmiştir. Soruların anlaşılabilirliği için sekiz kişilik bir grupla ön test yapılmıştır. 

Katılımcıların U şeklinde oturmaları sağlanmıştır. Giriş kısmında araştırmanın amacı 

açıklanmış, görüşmenin kayıt altına alındığı bilgisi verilmiştir. Grup üyeleri aynı 

demografik özelliklere sahip kişilerden oluşmaktadır. Görüşmecilerin özellikleri tablo 

3.1’de belirtilmiştir. Mümkün olduğu kadar farklı özellikte gruplar oluşturulmaya 

çalışılmış böylece daha çeşitli yorumlar ve tartışma ortamları sağlanabilmesi 

amaçlanmıştır.  
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Tablo 3.1. Odak Grup Görüşmecilerinin Demografik Özellikleri 

 

 Medeni Durum Yaş Cinsiyet Şehir Eğitim Durumu 

1. Odak Grup 7 Bekar 13-18 7 Erkek İzmir Lise (Öğrenci) 

2. Odak Grup 4 Evli  

3 Bekar 

30-35 3 Kadın 

4 Erkek 

İstanbul Üniversite (Mezun) 

3. Odak Grup 7 Evli 35-45 7 Kadın İzmir Lise-Yüksekokul 

(Mezun) 

4. Odak Grup 7 Bekar 25-30 4 Kadın 

3 Erkek 

İstanbul Üniversite-Yüksek 

Lisans (Öğrenci) 

 

Gerçekleştirilen odak grup görüşmelerinde katılımcılara yöneltilen soruların her biri 

tema olarak belirlenmiştir. Bu temalar; ‘etik kavramı hakkındaki düşünceleri, 

‘markaların mobil yolla ulaşmasının satın alma kararlarına etkileri’ ve ‘bu 

uygulamaların ne kadar etik olduğu’ konularının belirlenmesine yönelik sorulardan 

oluşmaktadır. Bu bağlamda; yapılan odak grup görüşmelerinde katılımcılara 

aşağıdaki sorular sorulmuş ve tartışmaya açılmıştır:  

  

Soru 1: Etik deyince aklınıza ilk olarak ne geliyor?  

Soru 2: Cep telefonları sayesinde markalar bize her an her yerden ulaşabiliyor, bu 

konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Soru 3: Markaların mobilde yaptığı tanıtımlar satın alma kararınızı nasıl etkiliyor? 

Soru 4: Mobil uygulamaları etik açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?  

 

Tüketicilerin görüşlerinin alınması için yapılan odak grupların ilki İzmir ilinde yaşayan 

7 erkek lise öğrencisinden oluşmaktadır. Görüşmeye katılanların yaş ortalaması 

16’dır ve hepsi bekardır.   Katılımcıların tamamı mobil telefon sahibidir ve mobil 

internet kullanım sıklıkları günde 10 saatin üzerindedir. İkinci odak grup, İstanbul 

ilinde yaşayan, kurumların pazarlama departmanı haricindeki, finans, insan 

kaynakları, satış departmanlarında çalışan 7 profesyonel çalıandan oluşturulmuştur. 

Görüşmecilerin yaş ortalaması 33’tür, 3 tanesi bekar, 4 tanesi evlidir. 

Görüşmecilerden 3’ü kadın, 4 tanesi erkektir. Katılımcıların tamamı mobil telefon 

sahibidir ve mobil internet kullanım sıklıkları günde 10 saatin üzerindedir. Üçüncü 

odak grup İzmir’de yaşayan, lise ve yüksekokul mezunu ev hanımlarından 

oluşturulmuştur. Görüşmecilerin yaş ortalaması 37’dir,  hepsi evlidir ve tamamının 

cinsiyeti kadındır. Katılımcıların tamamı mobil telefon sahibidir ve mobil internet 

kullanım sıklıkları günde 3 ila 5 saattir. Dördüncü odak grup İstanbul’da yaşayan, 
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üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşturulmuştur. Görüşmecilerin yaş 

ortalaması 28’dir ve hepsi bekardır. Görüşmecilerden 4’ü kadın, 3 tanesi erkektir. 

Katılımcıların tamamı mobil telefon sahibidir ve mobil internet kullanım sıklıkları günde 

10 saatin üzerindedir. 

 

3.5. Bulguların Analizi 

 

Araştırmanın bulgularına mobil pazarlama profesyonelleri ve tüketicilerle yapılan 

görüşmeler özetlenerek ulaşılmış, bu bulgular karşılaştırılarak analiz edilmiştir.  

Görüşmecilerin verdiği cevaplar bilgisayar ortamına aktarılıp tekrar dinlenerek 

Microsoft Word programında yazıya geçirildikten sonra tüm görüşmeler analiz 

edilerek aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

1- Pazarlama etiği kavramı: 

 

Pazarlamada etik kavramının ne ifade ettiği sorulduğunda pazarlama profesyonelleri 

ve tüketicilerden benzer cevaplar alınmıştır. Genel olarak markaların kullanıcıları 

kandırmadan ve şeffaf bir iletişimde bulunmaları gerektiğini, fikir hırsızlığı, kopyalama, 

kişinin isteği dışında kötüye yönlendirilmesinin etik olmadığını belirtmişlerdir.  

Pazarlama profesyonelleri pazarlama etiğini, bir şirketin bir ürünü satmak için 

insanları kandırmaması ve ya bilgilerini doğru olmayan yollarla kullanmaması, 

herhangi bir sektörde konu ne olursa olsun tanımlanmış kurallar varsa herkesin 

kurallara eşit bir şekilde uyması olarak ifade etmiştir. Bir görüşmeci etiğin presipte 

pazarlama ile zıt kavramlar olduğunu, pazarlamanın sadece ürünün iyi yönlerini 

tüketiciye sunmak olduğunu belirtmiştir. Etikten söz etmek için ürünü tüm yönleriyle 

kullanıcının önüne sermek gerektiğini vurgulamıştır.  

 

Tüketiciler ise insana rahatsızlık veren ve ahlaksız olan her şeyin etik dışı olduğunu  

ifade etmişlerdir. Fikir hırsızlığı, kopyalama, kişinin isteği dışında kötüye 

yönlendirilmesinin etik olmadığını, ahlaki kurallara uygun olma durumunu ise etik 

olarak ifade etmişlerdir. 

2- Mobil pazarlama uygulamalarının tüketici odaklılığı:  

 

Mobil pazarlama uygulamalarının tüketici odaklı olup olmadığı konusunda pazarlama 

profesyonelleri bu konuya ticari yaklaşımla baktıklarını ve kar etmek için kullanıcıyı 

tüketmeye yönlendirmek gerektiğini belirtmişlerdir. Mobil eğlence ve içerik sektöründe 
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çalışan bir görüşmeci şöyle ifade etmiştir: “Tüketiciyi tüketmeye yönelttiğini 

düşünüyorum. Tüketici odaklı ama tüketicinin tüketimine odaklı. Yani o kullanıcıların 

daha fazla para harcamasına yönelik çalışmalar. Tüketicilerin dolaylı yoldan da bir 

yararı var tabiiki. Yararı olmayan bir şeyin tanıtımının yapılamayacağını düşünüyorum 

ama asıl konu satışı yapmak. Profesyonel anlamda yapılan şey bu.” Diğer bir 

görüşmeci ise genelde tüketici odaklı olmadığını ancak tüm sektörü kötülemenin 

yanlış olacağını, çok güzel örneklerin de bulunduğunu söylemiştir. Mobil pazarlama 

uygulamalarında hedeflenenin genel olarak tüketici değil, gelir olduğunu ifade etmiştir.  

Mobil pazarlamanın en önemli konusunun, insanların birkaç saniyede karar verip, 

ücret karşılığında bir şeyleri satın alması olduğunu, ancak bunun da yasalarla 

sınırlandırıldığı için etik dışı olmadığını ifade etmiştir. Konuyu şöyle açıklamıştır: “Artık 

herhangi bir kullanıcının mobil pazarlama ürünlerinden habersiz bir şekilde 

faydalanma ihtimali yok. Ancak kullanıcıların algıdaki seçicilik zaafiyetinden 

faydalanma, algıyı farklı yöne yönlendirme, önemli hususların -ki bence en önemli 

konu ücrettir- o hususlardan farklı yöne kaydırılması konusunda çalışmalar var. Bu 

tamamen aslında marketing ekibinin başarısı olarak gösterilip o yönde bir emek 

harcanıyor.” 

Tüketiciler ise mobil pazarlama uygulamalarında kullanıcıyı eksik ya da yanlış 

bilgilendirme, ürünü olduğundan farklı ya da abartılı gösterme, ücretli olan ürünlerde 

ücretsiz algısı yaratmaya çalışma ve tüketici şikayetlerini önemsememe durumlarını 

olduğunu belirtmişlerdir. Müşteri şikayetlerinin yeteri kadar doğru yönetilmediğini ve 

markaların müşterinin mağduriyetini önemsemediklerini düşünmektedirler. Tüketici 

odaklı yapılan mobil pazarlama faaliyetlerinde ise satın alma kararlarının olumlu 

etkilendiğini ifade etmişlerdir. 

3. Mobil pazarlama uygulamalarında etik ilkelere uygun olmayan yöntemler:  

 

Mobil pazarlama uygulamalarının etik ilkelere uygun olup olmadığı sorusunu 

pazarlama yöneticileri, daha önce etik dışı uygulamaların bulunduğu ancak yasal 

düzenlemelerle bu yöntemlerin önüne geçildiği şeklinde yanıtlamışlardır. 

Görüşmeciler sektör geçmişinin kirli olduğunu, 2000’lerin başlarında ve ortalarında 

insanların farkına varmadan belli ürünleri satın almasını sağlayıp, farkına varmadan 

kullanmasını sağlayıp buradan çok ciddi kar eden şirketler olduğunu ifade etmiştir. 

Gelen yasalar ve düzenlemelerle mobil pazarlama faaliyetleri kontrol altına alınmış 

olsa da tüketicideki algısının uzun süre değişmeyeceği görüşündedirler.  
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Tüketicilerle yapılan görüşmelerde ise, hala markaların bilgilendirme eksikliği ve 

kandırmaya yönelik uygulamalarının çok fazla olduğu, tüketicinin dikkatsizliğinden 

yararlanmaya çalışan pek çok uygulama bulunduğunu ifade etmişlerdir. Bu 

uygulamalara maruz kalmamak için reklamları engelleyici yazılımlar kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Ev hanımlarıyla yapılan odak grup görüşmesinde görüşmeciler 

telefonu çocuklarının da kullandığını belirterek, mobilde karşılarına çıkan reklamları 

çocuklarının daha çok tıkladığını ve kapatmanının bir yolunu da bulamadıklarını 

belirtmişlerdir. Bu tür reklamların tamamen kaldırılmasını istemekte ve çocuklara 

yönelik sitelerde reklam olmaması gerektiğini düşünmektedirler.  

Mobilde karşılarına çıkan reklamların çok fazla olduğunu ve bunların dozunda olması 

gerektiğini ifade eden görüşmeciler, çok fazla bildirim ve reklam gönderen markalara 

karşı kötü bir algı oluşturduklarını düşünmekte ve bu tür markalardan mümkün olduğu 

kadar uzak durmaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir.  

4. Mobil pazarlama uygulamalarında tüketici geri bildirimleri:  

 

Pazarlama profesyonelleri,  kullanıcılardan çoğunlukla habersiz üyelik ile ilgili şikayet 

aldıklarını, bunun sebebinin de hızlı karar verdiren pazarlama stratejisi olduğunu ifade 

etmiştir. Pazarlama stratejisinin kullanıcının neye ne kadar para verdiğini çok fazla 

farketmemesine ve firmaların da aslında kullanıcıların neye ne kadar para verdiğini 

fark etmesini istememeleri üzerine kurulduğunu belirtmiştir. Bir görüşmeci, 

şikayetlerin kullanıcı sayılarına oranla düşük olduğu ve kullanıcıların sadece memnun 

olmadıkları durumlarda şirkete ulaşma ihtiyacı duydukları gözönüne alındığında 

çoğunlukla verdikleri hizmetten memnun oldukları sonucunu çıkartabilecekleri 

şeklinde cevap vermiştir. Az sayıda olsa da gelen şikayeterin çoğunluğunun farkında 

olmadan abonelik yapıldığı yönünde olduğunu belirtmiş, bunun sebebinin ise 

kullancıların okuma alışkanlığı olmamasına ve istediği içeriğe ulaşabilmek için hızlıca 

tüm onaylama sürecini dikkat etmeyerek geçmelerine bağlamıştır. SMS tanıtımlarında 

ise onay mekanizması daha anlaşılır ve net olduğu için tüketicide kandırılmaya 

yönelik bir algıya sebebiyet vermeyeceğinden bahsetmiştir. 

 

Tüketiciler ise markaların tüketicileri hileye düşürmeden, her şeyi şeffaf olarak sunup, 

o şekilde iletişim yapmadıklarını ve bu tür markalara karşı olumsuz bir algıları 

olduğunu ve uzak durmaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir. 
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5. Tüketici geri bildirimlerinin sebepleri:  

Pazarlama profesyonelleri, tüketicilerin olumsuz geri bildirimlerinin sebebinin, artık iyi 

örnekleri de görmeleri, doğru örneği görüp kötü örneği yaşayınca farkındalıklarının 

artması olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca kullancıların okuma alışkanlığı olmamasına 

ve istediği içeriğe ulaşabilmek için hızlıca tüm onaylama sürecini dikkat etmeyerek 

geçmeleri ve tüketicinin bilinçlendirilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Diğer bir 

pazarlama profesyoneli, bir tüketici olarak kendisinin de mobil reklamlardan uzak 

durmaya çalıştığını, çok önde olabilecek bir sektörün, negatif tüketici algısı yüzünden 

çok geride kaldığını ifade etmiştir. Bu kötü algının yasalarla regüle edildiğini ancak 

tüketici zihninde kolay kolay iyileşmeyeceğini belirtmiştir.  

 

Tüketici tarafından bakıldığında ise her zaman dikkatli olmanın mükün olmadığı, 

kullanıcıların her şeyi incelemek için çok zamanlarının olmayabileceği ve markaların 

pazarlama stratejilerini daha ve net anlaşılır yapmaları üzerine kurmaları gerektiği 

belirtilmiştir. 

 

6. Tüketicilerdeki mobil pazarlama uygulamalarının etik ilkelere uygun olmadığı  

algısını değiştirmek için çözüm önerileri: 

Pazarlama profesyonelleri tüketicilerdeki bu kandırılma algısını düzeltmek için 

yapılabilecek en önemli unsurun, tüketicinin bilinçlendirilmesi olduğunu vurgulamıştır. 

Bir mobil pazarlama profesyoneli olarak mobil pazarlama uygulamalarına bakış açsını 

ise şöyle ifade etmiştir: “Çok farklı reklamlar var, youtube reklamları, web sitelerinde 

dolaşırken gelen reklamlar var. Bazı reklamlar var gel oyna diyor, tamam basalım, 

bastıktan sonra diyo ki bu böyle bir servis böyle bir bedeli var, ben o noktada geri 

dönüyorum zaten. Bunun ücretsiz bir şey olmadığını görüyorum ki reklamın karşılığı 

dünya genelinde ücretsiz bir şey değildir. Çünkü adam oraya para harcıyor. Bunun 

bilinçlendirilmesi lazım. Reklamı yapılan şeyin genelde ücretli oldugu, ücretsiz bir 

uygulama olsa da genelde bir database oluşturma işi olduğunu bilmek gerekir. Beni 

rahatsız ediyor mu? Beni etmiyor. Ben zaten aşağı yukarı neyin ücretli neyin ücretsiz 

olduğuna dair bilgi sahibi olduğum için bu işin profesyoneli olduğum için etmiyor. Son 

kullanıcının bunu tahmin etmesini beklemiyorum tabii ki ama en azından girdikten 

sonra adımlara alışma, bir sayfaya gidiyorsa orada yazılanı anlama, bir appstore a 

gidiyorsa orda o fiyatı görmesi vs gibi konulara dikkat etmesi lazım. Dikkat ettikten 

sonra reklamların rahatsz edici bir tarafı yok ki bazı reklamlar da hatta faydalı. Örneğin 

Google’ın bazı reklamları var, siz bir şeyler araştırdınız ve almadınız. Daha sonra 
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Google’ın reminder tarzında bir yapıları var, siz orayı ziyaret ettiğiniz için o bannerı 

size başka sitelerde de gösteriyor o ürünle ilgili. Bu sizin farkındalığınızı arttıyor.”  

Ayrıca mobil pazarlama uygulamalarının sık sık satın alma kararını olumlu etkildiğini 

de eklemiştir.  

Tüketiciler ise, algıyı düzeltmek için markalara görev düştüğünü belirtmişlerdir. 

Markaların, rahatsız etmeden, kandırmadan, şeffaf bir iletişimle ve tüketicinin algısıyla 

oynamadan yaptıkları mobil pazarlama faaliyetlerinde rahatsız olmadıklarını aksine 

markaya olan bağlılıklarının arttığını ifade etmişlerdir.   

 

7. SMS reklamlarına bakış: 

Yapılan görüşmelerde soru olarak kendilerine yönetilmemesine rağmen mobil 

pazarlama kavramı denilince tüketicilerin aklına ilk olarak SMS pazarlaması 

gelmektedir. Pazarlama profesyonellerine SMS reklamları hakkında görüşleri 

sorulduğunda artık SMS reklamlarının geçerliliği kalmadığını iletmişlerdir. 

Kullanıcıların istemedikleri SMS’leri engelleyebilecekleri için rahatsızlık verici bir 

durumu olmadığını düşünmektedirler. 

 

Kullanıcılar ise, markaların kendilerine ulaşmaları ve kendi istedikleri zaman markaya 

ulaşmalarının farklı olduğunu, kendilerinin markaya ulaşmalarını daha çok tercih 

ettiklerini belirtmişler, markaların kendilerine ulaşmalarında ilk olarak SMS 

kampanyalarının akıllarına geldiğini ifade etmişlerdir. Görüşmecilerden biri ilgisini 

çeken SMS kampanyaları olduğunu belirtmiş ancak diğerleri SMS kampanyalarının 

kesinlikle ilgilerini çekmediğini ve genellikle okumadıklarını ifade etmişlerdir. 

Görüşmeciler bu reklamlar için kurumların kişisel bilgilerini sattıklarını düşündüklerini 

ve bunun da etik dışı olduğunu belirtmişlerdir. SMS kampanyalarının sadece izin 

verdikleri oranda gönderilmesini ve ilgi alanları dışındaki pazarlama 

kampanyalarından çok rahatsız olduklarını belirtmişlerdir. Kullanıcılar ilgi alanlarına 

yönelik mobil pazarlama faaliyetlerinde satın alma davranışlarını olumlu etileyen 

olumlu örnekler yaşamışlardır. Doğru zamanda ve doğru yerde gelen bildirimlerden 

rahatsız olmadıklarını ve markaya bağlılıklarını olumlu etkilediğini belirtmişlerdir. SMS 

gönderimlerinin kanunlarla düzenlendiğini ancak bu düzenlemenin yetersiz olduğunu 

ve rahatsız etmeye devam ettiğini söylemişlerdir. 

 

Görüşmecilerin Türkiye’deki mobil pazarlama faaliyetlerinin etik kurallarla yapılıp 

yapılmadığı ile ilgili düşünceleri Tablo 3.2’de gösterilmiştir.  
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Tablo 3.2. Görüşmecilerin Mobil Pazarlama Etiğine Yönelik Düşünceleri 

  
Düşünce Durum 

Olumlu Olumsuz Nötr Uygulayıcı  Tüketici 

Derinlemesine 
Görüşmeler 

Görüşmeci 1 *   *  

Görüşmeci 2  *  *  

Görüşmeci 3 *   *  

Görüşmeci 4 *   *  

Odak Grup 1 

Katılımcı 1  *   * 

Katılımcı 2  *   * 

Katılımcı 3   *  * 

Katılımcı 4  *   * 

Katılımcı 5 *    * 

Katılımcı 6  *   * 

Katılımcı 7   *  * 

Odak Grup 2 

Katılımcı 1 *    * 

Katılımcı 2   *  * 

Katılımcı 3  *   * 

Katılımcı 4  *   * 

Katılımcı 5   *  * 

Katılımcı 6   *  * 

Katılımcı 7  *   * 

Odak Grup 3 

Katılımcı 1  *   * 

Katılımcı 2  *   * 

Katılımcı 3  *   * 

Katılımcı 4  *   * 

Katılımcı 5   *  * 

Katılımcı 6   *  * 

Katılımcı 7  *   * 

Odak Grup 4 

Katılımcı 1 *    * 

Katılımcı 2   *  * 

Katılımcı 3 *    * 

Katılımcı 4  *   * 

Katılımcı 5  *   * 

Katılımcı 6  *   * 

Katılımcı 7  *   * 

 

Yukarıda oluşturulan tabloda mobil pazarlama uygulayıcılarının ve tüketicilerin mobil 

pazarlama iletişim faaliyetlerinin etik olup olmadığı ile ilgili düşünceleri olumlu, 

olumsuz ve nötr şeklinde değerlendirilmiştir. 

 

Bu tabloya göre uygulayıcıların % 75’lik bir kısmı bu tarz faaliyetlere olumlu bir bakış 

açısına sahipken, % 25’lik kesim olumsuz bakış açısına sahiptir. Olumsuz düşünen 

görüşmeciye göre etik örnekler var olsa da, mobil pazarlama uygulamalarına karşı 

çok kötü bir algı vardır ve yakın vadede bu kötü algının düzeltilmesi mümkün değildir. 

Olumlu düşünen görüşmeciler ise konuya kar amacıyla bakan kişilerdir. 

 

Tüketiciler yönünden değerlendirildiğinde ise % 14’lük bir kesim bu tarz faaliyetleri 

olumlu olarak karşılamaktadır. Buna karşılık bireylerin % 57’lik bir kısmı olumsuz ve 
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% 29’luk bir kesim ise nötr düşünmektedir. Bu rakamlardan yola çıkarak tüketicilerin 

nötr olarak değerlendirdiği durumlar genellikle bu konunun ilgi alanları olmayışından 

ve bu nedenle dikkatlerini çekmemesinden kaynaklanmaktadır. 

 

3.6. Sonuç ve Öneriler 

 

Bu çalışmada, Türkiye’deki pazarlama uygulamalarının etik değerlere ne ölçüde 

uygun olduğunun, eğer varsa etik ilkelere uymayan uygulamalarının yoğunluğunun 

ve mobil pazarlama profesyonellerinin etik ilkelere uyum düzeylerinin tüketici bakış 

açısıyla tespit edilmesini amaçlayan bir araştırma gerçekleştirilmiştir.  Araştırma 

bulgularına mobil pazarlama sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda çalışan 

pazarlama profesyonelleriyle yapılan derinlemesine kişisel görüşmeler ve farklı 

demografik özelliklere sahip tüketicilerden oluşturulan odak grupların analiz edilmesi 

sonucunda ulaşılmıştır. Araştırma bulgularının sonucunda mobil pazarlama 

faaliyetlerinin etik düzeylerinin iyi bir noktada olmadığı, pazarlama profesyonelleri 

açısından etik görünmesine rağmen tüketici perspektifiyle bakıldığında oldukça 

yetersiz olduğu saptanmıştır.  

 

Mobil pazarlama faaliyetlerinde kurum karlılığı ön planda tutulmakta, mobil pazarlama 

tekniklerinin tüketici ihtiyaçlarını daha iyi tatmin etmek için değil, tüketicileri daha fazla 

tüketime teşvik etmek için kullanıldığı,  tüketicilere daha iyi ürün sunmak için toplanan 

tüketici algı ve güdülerine ilişkin bilgilerin tüketiciyi yanıltıcı psikolojik taktiklerin 

geliştirilmesinde kullanıldığı görülebilmektedir. Bilinçli tüketiciler bu durumu etik dışı 

bulmakta ve bu tür markalardan uzak durma eğilimindedirler.  

 

Mobil pazarlama profesyonelleri, sektörün etik kurallarla devam etmesi için “alıcı 

sorumluluğu” yaklaşımındayken, tüketiciler tüm kurumların etik davranmalarının 

standart olması gerektiğini söyleyerek “satıcı sorumluluğu” yaklaşımını 

benimsemektedir. 

 

Pazarlama profesyoneli bir görüşmecinin ifadesine göre, Türkiye’de pek çok etik 

olmayan mobil pazarlama uygulaması bulunmakta, bu uygulamalar son yıllarda gelen 

düzenlemelerle kontrol altına alınmış ancak sayısı azalmasına rağmen hala devam 

etmektedir. Mobil pazarlama profesyonelleri, mobil pazarlama faaliyetlerinin yasalarla 

ve düzenlemelerle denetlendiğini ve yasal olarak çalışan kurumların bu 

düzenlemelerin dışında hareket edemeyeceği için etik olduklarını düşünürken, mobil 

tüketiciler denetlemenin ve yasaların yetersiz olduğunu düşünmektedirler. Yasaların 
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yetersiz kaldığı durumlarda tüketiciler daha korunmasız olmakta ve çıkarlarının 

korunması konusunda markaların iyi niyetlerine olan bağımlılıkları artmaktadır. 

 

Pazarlama profesyonelleri reklam ve tanıtım amaçlı SMS faaliyetlerinin çıkan yasal 

düzenlemeler sonrasında rahatsız edici olmadığını ve kullanıcının istemediği SMS’leri 

engelleyebileceklerini belirtmektedir. Reklam içerikli SMS’lerin artık çok geride 

kaldığını ve kullanılmadığını iletmişlerdir. Ancak mobil pazarlama faaliyetleri ile ilgili 

sorularda tüketicilerin ilk aklına gelen uygulama reklam içerikli SMS’lerdir. Reklam 

içerikli SMS’lere yönelik olumsuz tutum sergileyen tüketiciler, reklamda bahsi geçen 

ürün veya hizmeti deneme, tercih etme ve satın alma durumlarından da 

uzaklaşmaktadır. Tüketici isteği dışında gönderilen bilgilendirme mesajından fayda 

sağlamayacağını düşünerek rahatsız olarak ürün veya hizmete karşı ilgisiz ve tepkisiz 

davranmaktadır. Görüşmeciler cep telefonlarına gelen reklam ve kampanya içerikli 

SMS’leri hiç okumadan silmekte ya da gönderilen mesajları görmezden 

gelmektedirler.  Bu doğrultuda önemli olan tüketicinin reklam mesajı alma konusunda 

vereceği izindir. Kendi izni olmadan gönderilen reklam mesajlarına maruz kalan 

tüketici reklama karşı olumsuz tutum sergilemektedir.  

 

Pazarlama profesyonelleri, mobil pazarlama faaliyetlerine ait olan tüketici 

şikayetlerinin sayısının çok fazla olmadığını belirtmektedir. Gelen tüketici 

şikayetlerinin genelde habersiz üyelik yapılması, farkında olmadan tıklanması gibi 

şikayetler olduğunu ve tüketicilerin bilinçsiz olmasından kaynaklandığını 

belirtmişlerdir. Tüketiciler ise tüketiciyi aldatıcı pek çok uygulamanın olduğunu ve 

şikayetlere gerekli önemin verilmediğini düşünmektedir.  

 

Tutundurma çabalarıyla ilgili olarak reklamların; aldatıcı, yanıltıcı, abartılı veya haksız 

rekabete yol açan iddialarda bulunduğu; çocukları, kadınları, yaşlı ve kimsesizleri 

istismar ettiği ve toplumsal değerlere zarar veren mesajlar içerdiği görülebilmektedir. 

Kampanyalı satışlarla ilgili, vaat edilen fiyatlarla ürün teslimi yapılmaması, ürünün 

kalitesinin belirtildiğinden düşük çıkması vb. sorunlarla karşılaşılmaktadır.  

 

Türkiye’de tüketici bilincinin gelişmemiş olması, denetim ve yaptırımların yetersizliği 

vb. koşullar, yöneticilere etik olmayan davranışlarda bulunabilecekleri bir alan 

sağlamaktadır. Türkiye’deki yöneticilerin etik olmayan uygulamalarda bulunma 

nedenleri, neyin doğru neyin yanlış olduğu ile ilgili algı düzeylerinin düşük olmasından 

değil, çıkarlarının farklı yönde davranmalarını gerektirmesinden kaynaklanmaktadır. 

Bu anlamda, Türkiye’de piyasanın gizli kurallarının, bireylerin kendi kişisel 
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yargılarından önce geldiği görülmektedir. Bir bireyin mesleki etik düzeyinin belirleyicisi 

olarak sözlerini değil faaliyetlerini baz alırsak, Türkiye’deki şirket yöneticilerinin 

mesleki etik düzeyi genel olarak oldukça düşüktür. Bu durum, Türkiye pazarına mal 

ve hizmet sunan yabancı şirket ve yöneticileri için de geçerli olmaktadır. 

 

Sonuç olarak pazarlama uygulayıcıların çoğunluğu mobil pazarlama faaliyetlerini etik 

olarak nitelendirirken, tüketiciler genel olarak etik bulmamaktadır. 

 
Mobil pazarlama faaliyetlerinde öncelikle doğru ve adil işleyen bir pazar dinamiğinin 

yaratılması zorunluluğu vardır. Piyasanın etik olmayan davranışlara izin veren 

koşulları ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için; tüketicilerin bilinçlendirilerek, satın alma 

davranışlarında dikkat etmeleri gereken noktaların atlamamaları sağlanmalıdır. Etik 

olmayan davanışlarda bulunan markalara karşı kamuoyu oluşabilmesi için yanlış 

uygulamalar açığa çıkarılmalı ve duyurulmalıdır. Tüketicilerin etik ilkelere uygun 

davranmayan kurumları cezalandırması sonucunda, sorumluluk sahibi ve etik 

duyarlılığa sahip şirketler için adil bir rekabet ortamı sağlanabilecektir. Tüketicinin bu 

güce sahip olabilmesi için örgütlenmesinin önemi büyüktür. Ayrıca devletin tüketici 

örgütlerinin güçlenmesi ve pazardaki denetleyici rolünün artması için sağlayacağı 

destek önemlidir. Bu desteğin artırılması gerekmektedir. Bilinçli tüketicilerin 

yetiştirilmesi amacıyla gerekirse kamu spotları hazırlanmalı, okullara bilinçli tüketim 

ile ilgili dersler konulmalı, tüketicilerin daha küçük yaşlardan itibaren yasal haklarını 

bilmesi sağlanmalıdır. Tüketici mahkemelerinin sayısı artırılmalı, her ilde bir tüketici 

mahkemesi kurulması sağlanmalıdır. 

 

Bir diğer görev yükseköğretim kurumlarına düşmektedir. Mobil pazarlamanın son 

derece hızlı büyüdüğü, tüketicilerin mobil cihazlarını giderek kişisel ihiyaçlarının 

ötesinde kullandığı ve mobil cihazları içeriğe erişmek, bilgi paylaşmak, ilişki kurmak 

gibi amaçlar için kullanıldığı bir dönemde mobil dünya fırsatları ve tehditleri de 

beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda İşletme ve Pazarlama bölümlerinin ders 

programlarında, mutlaka Mobil Pazarlama, İş Etiği ve Pazarlama Etiği dersleri yer 

almalı, etik ilkelere uymayan pazarlama taktikleri müfredattan çıkarılmalıdır.   
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