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İknanın İletişimi: Tüketiciden Sadık Müşteriye 

İnci ERDOĞAN TARAKÇI1 

Giriş 

Günümüzde tüketicilerden müşteriler yaratmak, iletişimi pazarlama faaliyetlerinin her 

aşamasına dâhil etmekle mümkün olabilmektedir. İnternetin her alanda yaygın kullanımı rekabeti 

küreselleştirmekte, markaların tüketicileri ikna etmelerini ve müşteri sadakati yaratmalarını her geçen 

gün zorlaştırmaktadır. Bu nedenle sosyal etki ve ikna, oldukça önemli konular haline gelmiştir. 

Son yıllarda, tüketicileri ikna etme çabasıyla iletilen birbirinden karmaşık mesajlar ile reklam 

bombardımanına maruz kalan tüketicilerin ilgisini çekmek için daha yaratıcı ve etkileyici uygulamalara 

ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bütünleşik pazarlama iletişimi kapsamında iletilen mesajlara 

tüketicilerin verdiği tepkiler geçmiş çalışmalarda birçok model (AIDA, NAIDAS, DAGMAR ve 

Pazarlama İletişimi Modeli) ile açıklanmaya çalışılmıştır. Tüketicileri sadık birer müşteriye 

dönüştürmek amacıyla yönlendirilen mesajların kalabalığı içerisinden sıyrılarak dikkat çekebilmek ve 

iletişim sürecinde hedef kitle üzerinde istenilen etkiyi yaratabilmek için ikna yöntemlerinin yarattığı 

etkilerin altında yatan nedenlerin analiz edilmesi ve iknanın psikolojisinin anlaşılması gerekmektedir. 

Bu çalışmada, tüketicilerin bütünleşik pazarlama iletişimi uygulamaları ile iletilen mesajlara verdikleri 

tepkiler incelenerek, iletilen mesajlarda gerçekleştirilmeye çalışılan ikna çabaları ve bu çabaların etki 

düzeyleri, ikna modeli aşamaları ve ikna silahları (Karşılıkta Bulunma, Adanmışlık ve Tutarlılık, 

Toplumsal Kanıt, Hoşlanmak, Otorite, Azlık) da dikkate alınarak belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

1. Tutundurma Kavramından Bütünleşik Pazarlama İletişimine Geçiş 

1.1. Geleneksel Tutundurma Kavramı  

Tutundurma, bir mal veya hizmetin, bir kurumun, bir kişinin veya bir fikrin hedef pazara 

olumlu bir şekilde tanıtılıp benimsetilmesidir (Oluç, 1989). Diğer bir deyişle tutundurma, işletme ile 

tüketiciler arasında iletişimi sağlayamaya yönelik pazarlama programlarıdır. Temel amaç, tüketicilere 

aktarılacak çeşitli bilgiler sayesinde onları satın almaya teşvik etmektir. 

İşletmeler, tarihsel süreçleri boyunca pazarlama karması elemanlarını tüketicilerin istek ve 

ihtiyaçlarını tatmin edebilmek için etkin olarak kullanmaya çabalamışlardır. Değişken ve rekabetçi 

pazar yapısı içerisinde işletmeler her geçen gün çeşitlenen tüketici istek ve ihtiyaçlarına etkin bir şekilde 

cevap verebilmek için daha kompleks sistemlere ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Her geçen gün 

bilinçlenen ve teknolojik olanaklardan yaygın olarak faydalanan tüketicileri tatmin etmek her geçen gün 

biraz daha zorlaşmaktadır. İşletmeler, tüketicilerin karar verme süreçlerini destekleyici uygulamalarda 

daha yaratıcı ve ikna edici farklı yöntemler aramaya yönelmişlerdir. Tüm bu çabaların temelinde iletişim 

bulunmaktadır. İşletmeler, tüketiciler ile işletme arasında etkili bir iletişimin kurulabilmesi için 

                                                           
1  İnci ERDOĞAN TARAKÇI, Dr. Öğr. Üyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, SBF, Sağlık Yönetimi Bölümü, 
inci.erdogan@bilecik.edu.tr. 
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tutundurma karması elemanlarını kullanmaktadır. Tutundurma karması elemanları ile ilgili literatürde 

birbirinden farklı yaklaşımlar bulunmasıyla birlikte, en genel kabul görmüş haliyle tutundurma karması 

elemanları; Reklam (Advertising), Satış Tutundurma (Sales Promotion), Halkla İlişkiler (Public 

Relations), Kişisel Satış (Personal Selling) ve Doğrudan Pazarlamadan (Direct Marketing) oluşmaktadır 

(Shannon, 1996; Tolon ve Zengin, 2016; Koçoğlu ve Haşıloğlu, 2008; Mucuk, 2004; Mucuk, 2016; 

Yurdakul ve diğerleri, 2007; Oluç, 1989; Kotler ve Armstrong, 2017). 

Tutundurma karması elemanlarının işlevi, müşterilerle iletişimi sağlamaktır. Müşterilerle 

iletişim kurulurken farklı stratejiler izlenebilmekte ve farklı tutundurma karması elemanlarından 

faydalanılabilmektedir. Bu aşamada işletmeler, talebi uyarmak amacıyla pazarlama faaliyetlerini alıcılara 

yönelterek Çekme Stratejisi (Pull Strategy) izleyebilmekte ya da aracılara yönelterek İtme Stratejisi 

(Push Strategy) izleyebilmektedirler. Öncelikle hedef kitlenin çok iyi tanınması oldukça önemlidir. 

Sonrasında, işletmenin gerçekleştirmeyi hedeflediği amaçları doğrultusunda uygun mesajlar 

hazırlanmaktadır. Ardından, bu mesajların iletileceği iletişim kanalının tercihi yine hedef kitle ve işletme 

amaçları doğrultusunda yapılmaktadır. İşletmeler, tutundurma bütçeleri dâhilinde kendilerine en uygun 

tutundurma karmasını oluşturmakta ve koordinasyonunu sağlayarak pazarlama iletişimi yönetimini 

sağlamaktadır. 

Geleneksel pazarlama anlayışında işletmelerden tüketicilere yönlendirilen tek taraflı bilgi akışı 

ve iletişim, günümüzde gerek sosyal medya kanalları gerekse diğer web tabanlı platformlar üzerinde 

bilgi alışverişinin daha hızlı ve ucuz hale gelmesi ile aynı zamanda tüketicilerden de işletmelere doğru 

karşılıklı bir iletişim şekline dönüşmüştür. Tüketiciler artık doğrudan işletmelere ve ürünlerine 

ulaşabilmekte, ürün ve markaya yönelik deneyimlerini doğrudan işletmenin kendisine veya diğer 

müşterilerine aktarabilmekte, işletmeler de aynı şekilde doğrudan müşterilerine ve potansiyel 

müşterilerine ulaşarak mesajlarını iletebilmekte ve karşılıklı iletişim ve etkileşim kurabilmektedir. 

İletişimin gün geçtikçe önemini arttırmasıyla tutundurma karması elemanlarının da iletişim boyutları 

ön plana çıkmış ve tüketicilerin satın alma karar süreçlerinde işletmenin mesajlarının iletilmesinde 

temel unsur haline gelmiştir. Böylece geleneksel tutundurma karması yerini pazarlama iletişimine 

bırakmıştır.  

 

1.2. Pazarlama İletişimi 

Günümüzde tüketicilerden müşteriler yaratmak, iletişimi pazarlama faaliyetlerinin her 

aşamasına dâhil etmekle mümkün olabilmektedir. İnternet ve web teknolojileri artık her alanda yaygın 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum rekabeti küreselleştirmekte, markaların tüketicileri ikna 

etmeleri ve sadık müşteri kazanmaları her geçen gün daha da zorlaştırmaktadır. Bu nedenle iletişim, 

sosyal etki ve ikna oldukça önemli konular haline gelmiştir. 

İletişim, değişik modellerle açıklanabilen çok geniş bir kavramdır (Knechtel, 2003; Nünning ve 

Zierold, 2008; Demiray, 2008). Kelime anlamıyla iletişim; duygu, düşünce veya bilginin akla gelebilecek 

her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon şeklinde 

tanımlanmaktadır (www.sozluk.gov.tr). Genel anlamda iletişim; bir göndericinin alıcıya bir şey 

hakkında sözlü veya yazılı bir mesaj göndermesi, iletmesi ve bu mesajın alıcı tarafından 

çözümlenmesidir. Sözlü iletişimde mesajın göndericisi konuşmacı ve alıcısı da dinleyicidir. Yazılı 

iletişimde ise gönderici yazıcı ve alıcı da okuyandır. Mesajların çözümlenebilmesi için göndericinin ve 
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alıcının aynı kodlara sahip olması gerekmektedir. Yani, aynı dili konuşuyor olmaları gerekmektedir. 

İletilmek istenilen mesaj öncelikle kodlanmakta ve ses frekansları (sözlü iletişim) ya da optik kanallar 

yoluyla (yazılı iletişim) alıcıya iletilmektedir (Uzuntaş, 2013). 

Klasik iletişim sürecinde, işletmelerden müşterilere doğru bilgi verme şeklinde gerçekleştirilen 

iletişim sürecinin bir süre sonra yeterli gelmemeye başlamasıyla daha ikna edici ve çift yönlü bir iletişim 

şekli olan Pazarlama iletişimi kavramı ortaya çıkmıştır. Pazarlama iletişimi; hedef kitlede arzu edilen 

tepkiyi uyandırma amacıyla bütünleşik uyarıcıları sunmak, mevcut işletme mesajlarını değiştirmek ve 

iletişim olanakları yaratmak amacıyla, kurulu iletişim kanalları aracılığıyla, pazardan mesajları alma, 

açıklama ve o doğrultuda hareket etme sürecidir (Göktaş, 2016; Göktaş, 2017). Diğer bir ifadeyle, 

işletmelerin tüketicilere mal ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla çeşitli iletişim araçlarını (reklam, halkla 

ilişkiler, kişisel satış, satış geliştirme ve doğrudan pazarlama) kullanarak geliştirdikleri ikna edici bir 

iletişim sürecidir (Eti İçli ve Çopur, 2008). İşletmeler, pazarlama iletişimi faaliyetleri ile müşterilerine 

iletilen birbirinden farklı birden çok mesajın tüketicilerde algı karmaşası yaratmasını önlemek ve 

işletmenin tüm birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak müşterilere işletme hakkında 

bütünleştirilmiş tek bir mesaj iletmek amacıyla iletişim faaliyetlerini bütünleştirmiş ve Bütünleşik 

(Entegre) Pazarlama İletişimi kavramı ortaya çıkmıştır.  

Amerikan Reklam Ajansları birliği Bütünleşik Pazarlama İletişimini; “farklı iletişim disiplinleri 

için stratejik roller üstlenen ve birbirinden farklı mesajların uyumlu bir bütünleşme yoluyla anlaşılırlık, 

tutarlılık ve iletişimde maksimum etki yaratmak için bir araya getirilmesi” şeklinde tanımlamaktadır 

(Yeshin, 2004). Duncan ise Bütünleşik Pazarlama İletişimini; “müşteriler, hedef tüketici grupları, 

hissedarlar, çalışanlar ve diğer ilgili gruplara gönderilen mesajlar ile bu grupların ya da bu gruplar ile 

birlikte kuruluşun ürününün, markanın topluma gönderdiği tüm mesajların stratejik olarak 

denetlenmesini ve bu mesajlara etki edilmesini sağlayan, karşılıklı olarak yararlı, çift yönlü ve uzun 

süreli bir iletişim süreci” şeklinde tanımlamaktadır (Bozkurt, 2014). İletişimin yoğunlaşmasıyla 

tutundurma karması elemanlarındaki değişimler neticesinde, tutundurma karması elemanlarının 

içerisinde bulunan satış yeri uygulamaları, e-pazarlama, fuarcılık, ambalajlama, ağızdan ağıza pazarlama, 

amaca yönelik pazarlama, etkinlik pazarlaması ve sponsorluk da her geçen gün artan önemleri ve yaygın 

kullanımları nedeniyle ayrı birer unsur olarak Bütünleşik Pazarlama İletişiminin altında ele alınmaya 

başlanmıştır. 

Bütünleşik Pazarlama İletişiminde amaç, marka bağlılığı, marka sadakati, müşteri memnuniyeti 

ve müşteri değeri kazanmaktır. Bunun için satın alma davranışını doğrudan veya dolaylı olarak 

etkilemek ve satın almada sürekliliğin sağlanması hedeflenmektedir. 

Pazarlama iletişimi modelinde işletmenin göndereceği mesaj, işletmenin mesaj iletmek üzere 

seçmiş olduğu iletişim kanalına uygun olacak şekilde hazırlamaktadır. Örneğin, işletme hazırladığı 

mesajın iletilmesi için dergi veya gazete gibi bir iletişim aracını seçmiş ise, hazırlanan mesaj da hem ana 

ve ara başlıklar hem de mesaj metni olarak bu seçilen iletişim kanalına uygun olacak şekilde 

hazırlatılmaktadır. Böylece mesaj, gönderileceği iletişim kanalına uygun olacak şekilde kodlanmış olur 

(Kotler ve Armstrong, 2017). Seçilen iletişim kanalına göre hazırlanan ve kodlanan mesajlar bir sonraki 

aşamada seçilen iletişim kanalı üzerinden hedef alıcı kitlesine planlanan süre zarfında iletilmektedir. 

Öncelikle alıcı iletilen mesajı algılamakta ve bu algılama bir sonraki aşamada tepkiye dönüşmektedir. 

Alıcının verdiği bu tepki ise, yeniden mesajı ileten işletmeye geri bildirim olarak ulaşmaktadır. Alıcıların 
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vermiş oldukları bu tepkiler AIDA (Strong, 1925), NAIDAS, DAGMAR (Colley, 1961) ve Pazarlama 

İletişimi Modeli (Duncan, 2005) gibi çeşitli modellerle açıklanabilmektedir (Utku, 2014).  

AIDA modeli 4 temel aşamadan oluşmaktadır; Dikkat (Attention), İlgi (Interest), Arzu (Desire) 

ve Eylem (Action). Zaman içerisinde bu aşamalara “ihtiyaç (need)” ve “tatmin (satisfaction)” de dâhil 

edilerek model NAIDAS olarak güncellenmiştir. Modelde, işletmelerin müşteriler üzerinde arzu 

ettikleri etkiyi yaratabilmeleri için izlemeleri gereken süreçler üzerinde durulmaktadır (Strong, 1925).  

1961’de Colley tarafından geliştirilen DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured 
Advertising Results) modeli ise; Kavrama (anlayış), İnanma (güvenme) ve Eyleme geçme 
aşamalarından oluşmakta ve ölçümlenebilen reklam sonuçları için reklam hedeflerini tanımlamaktadır 
(Colley,1961).  

AIDA ve DAGMAR modelleri, benzer birçok model gibi müşterileri hiyerarşik bir düzen 

içerisinde ele almaktadır. Bu nedenle bu modellere “Etkiler Hiyerarşisi Modelleri” de denilmektedir 

(Barry, 1987). Buna göre müşteriler; marka farkındalığı, bilgi edinme, sevme, tercih etme, inanma ve 

satın alma şeklinde karar verme sürecini gerçekleştirmektedirler.  

Duncan’ın geliştirdiği Pazarlama İletişimi Modelinde ise, marka farkındalığı ve marka bağlılığı 

kavramları üzerinde durulmaktadır (Duncan, 2005; Akt. Utku, 2014). Bu modelde, işletme kaynak 

olarak kendisini ve markasını kullanmakta, dolayısıyla hazırlanan mesajlarda işletmenin kendisi ve 

markası tanımlanmakta, hatırlatılmakta ve benimsetilmektedir. Modelde, aynı zamanda işletmenin 

halkla ilişkiler ve reklam ajansları da işletme ile birlikte kaynak olmaktadır. 

  

2. Tüketici ve Sadık Müşteri 

Tüketici, şahsi arzuları, istekleri ve ihtiyaçları için pazarlama bileşenlerini satın alan ve/veya 
satın alma kapasitesinde olan gerçek kişilerdir (Akyüz, 2012). Müşteri ise, belirli bir marka, mağaza 
veya kurumdan düzenli olarak alışveriş yapan, belirli bir markayı tercih eden kişidir. Bu bağlamda 
tüketici ürünleri tüketen, müşteri ise satın alan kişidir. Buna göre her müşteri tüketicidir, ama her 
tüketici müşteri değildir (Bozkurt, 2014). Müşteri sadakati ise; tüketici açısından önem taşıyan mal ya 
da hizmetlere ilişkin ihtiyaç ortaya çıktığı durumlarda, tüketicinin aynı ürünleri/markaları tercih etme 
ya da düzenli olarak aynı mağazadan satın alma eğilimidir. Diğer bir deyişle, müşterilerin aynı ürünleri 
tercih etme sıklıkları ve hizmet aldıkları işletme ile olan ilişkilerini devam ettirme istekleridir. 

Tüketicilerin sadık birer müşteri olabilmesi için işletmelerin etkili iletişim yöntemlerini tüm 

faaliyet alanlarında uygulamaya koyması gerekmektedir. İşletmeler bir yandan yeni müşteriler elde 

etmeye çabalarken, bir yandan da var olan müşterilerini elde tutmak, müşteri sadakatini kazanmak ve 

karlılığı arttırmak için müşterilerin davranışlarını anlama ve davranışlarını etkileme çabasındadır. Bilgi 

teknolojilerinin yaygın olarak kullanılmaya başlanılması ve otomasyon sistemleri sayesinde pazarlama 

faaliyetlerinde işlemsel dönemden ilişkisel döneme geçilmiş ve iletişim, işletmelerin odağı haline 

gelmiştir. Müşteri deneyimlerinin ön plana çıktığı günümüz koşullarında, müşteri bağlılığındaki %5’lik 

bir artış karlılıkta ortalama %85’lik bir artışa neden olmaktadır. Müşteri sadakatinin karlılık üzerindeki 

önemli etkisi dikkate alındığında, pazarlama iletişimi faaliyetlerinin tüketicilerden sadık müşteriler 

yaratmak amacıyla yönlendirilmesi oldukça önemlidir. Aynı zamanda, yeni bir müşteriye bir ürünün 

satılma olasılığı %15 iken mevcut müşterilere ürünün satılma olasılığının %50 olması, sadık müşteri 

kazanmanın işletme açısından ne denli önem arz ettiğini ortaya koymaktadır. Memnun edilememiş ve 

işletmeye bağlılığı sağlanamamış her bir müşterinin, yaşadığı olumsuz deneyimi ortalama 8-10 kişiye 
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aktardığı, sadık müşterilerin ise olumsuz deneyimler sonucu şikayetleri giderildiğinde %70 oranında 

işletmeye bağlı kaldığı ise unutulmamalıdır (Akyüz, 2012).  

Pazarlama iletişiminde müşterilerle güvene dayalı, şeffaf ve samimi bir bağ kurulması, yüksek 

kalitede mal ve hizmet sunulması, bu bağlamda kısa vadeli avantajların değil uzun vadeli kazançların 

sağlanması amaçlanmaktadır. Günümüzde işletmeler, geleneksel yaklaşımların aksine, kar amacı 

gütmeyi bırakıp, müşteriler ile uzun vadeli ve sağlam temelli ilişkiler kurmayı hedeflemektedir. Her 

kategoriden sayısız mal ve hizmetin ve sayısız markanın bulunduğu bu dönemde, rekabetle başa 

çıkmanın en önemli koşullarından birisi müşteri sadakatinin sağlanmasıdır. Bir markanın, bu kalabalık 

pazar yapısı içerisinde rakiplerinden sıyrılarak dikkat çekmesi ve tüketicileri tek seferlik alışveriş 

yapmaktan daha öteye taşıyarak sadık birer müşteriye dönüştürmesi ise iletişimin tüm pazarlama 

planlarının merkezine yerleştirilmesi ile mümkün olmaktadır. 

3. İknanın İletişimi 

İknanın tanımına ilişkin birçok yaklaşım bulunmaktadır. Brembeck ve Howell (1925) iknayı; 

önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşmak amacıyla, bilinçli olarak, insan güdülerinin manipülasyonu 

yoluyla düşünce ve eylemlerin değiştirilmesi girişimi olarak tanımlamaktadır. Brembeck ve Howell’e 

göre ikna, daha yalın bir ifadeyle “bireylerin seçimlerini etkileme amaçlı iletişimdir”. Reardon (1991)’a 

göre ikna; ikna çabası içinde olan bireyin, çeşitli duygusal ve bilişsel teknikler yoluyla bir başka bireyin 

belirli bir davranış, inanç ya da tutumu benimsemesine rehberlik etmektir. Raven ve Haley (1982)’e 

göre ise ikna; bir bireyin etkisiyle birey ya da bireylerin biliş, tutum ya da davranışlarında değişiklik 

yaratılmasıdır. Demirtaş (2004) tüm bu tanımlamalardan faydalanarak iknayı; kaynak kişi ya da kişilerin, 

hedefin belirli bir ürün, birey ya da görüşe ilişkin olumlu bir tutum oluşturmasını ya da var olan 

tutumunu değiştirmesini sağlama yönündeki çabası olarak tanımlamıştır. Literatürde bu ve benzeri 

birçok tanımlama bulunmakla birlikte tüm tanımların ortak noktası, iknanın bireylerin seçimlerini 

etkilemeye yönelik bir iletişim süreci olmasıdır. Dolayısı ile ikna edici iletişim, bireylerin düşüncelerinin 

ve olaylara ilişkin tutumlarının değiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen iletişimdir (Lord, 1997). 

Yale Üniversitesinde “Yale İletişim Araştırmaları Programı”nı kuran Hovland ve arkadaşları 

(1953)’na göre iknanın gerçekleşmesi için tek bir uyarıcı ya da öğe yeterli değildir. Buna göre, iletişim 

sürecinin tamamının, iknanın tutum değişimini gerçekleştirmesi üzerinde etkisi vardır. Bu yaklaşıma 

“Mesaj Öğrenme Yaklaşımı (Message-Learning Approach)” denilmektedir. Bu çalışma, sonrasında 

iknaya ilişkin kuramsal yaklaşımlar olarak ortaya atılan Chaiken (1987)’in Bilişsel Tepki Yaklaşımının 

(Cognitive Response Approach), Petty ve Cacioppo (1983)’nun Ayrıntılı İnceleme Olasılığı Modelinin 

(Elaboration-Likelihood Model), Rank (1976)’in Geçiştirme-Vurgulama Modelinin (Intensify/Downplay 

Model), Benton, Kelley ve Liebling (1972)’in Karşılıklı Ödün Modelininin ve daha birçok kuramsal 

modelin geliştirilmesine önayak olmuştur. Aynı zamanda Şerif (1936)’in gerçekleştirmiş olduğu 

“Otokinetik Etki Deneyi” ve Asch (1956)’ın gerçekleştirmiş olduğu “Çizgiler Deneyi” gibi itaat ve 

uyma konularına yönelik temel araştırmalar da ikna çalışmalarının temelini oluşturmuştur (Demirtaş, 

2004).  

Günümüzde iletişimin önem kazanmasıyla bu yaklaşımlara yeni bakış açıları getirilmiş ve 

kuramsal modeller, günümüzde kullanılmakta olan birçok ikna tekniğinin geliştirilmesine öncülük 

etmiştir. Bireysel yaşamın hemen hemen her alanında bilinçli ya da bilinçsiz olarak birçok ikna çabası 
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gerçekleştirilmektedir. İkna edici olabilmenin yolu da temel ikna teknikleri ile açıklanmaktadır. İkna 

tekniklerinin ortak özelliği, iletişim sürecinin öğelerinin mesaja uygun olarak manipüle edilmesidir 

(Demirtaş, 2004). Buna göre uygulamada başarı getiren temel ikna teknikleri aşağıdaki gibidir; 

1. Önce Küçük Sonra Büyük Rica Tekniği (Foot in the Door): Freedman ve Fraser (1966) 

tarafından geliştirilmiştir. İngilizce’de “foot in the door” olarak adlandırılan bu ikna tekniği, 

Türkçe’de “azıcıktan bir şey olmaz” veya “kademeli etki tekniği” olarak da ifade edilmektedir 

(Bilgin, 2000: 115). Bu teknikte kaynak öncelikle hedeften onu zorlamayacak ve dolayısıyla kabul 

edilme olasılığı oldukça yüksek olan küçücük bir talepte bulunmaktadır. Ardından ise adım adım 

daha büyük taleplerde bulunmaktadır. 

2. Önce Büyük Sonra Küçük Rica Tekniği (Door in the Face): Bu ikna tekniği “Önce 

reddetme, sonra kabul etme” ya da “kapıyı yüzüne çarpma” şeklinde de ifade edilmektedir. 

Kaynak hedeften önce kabul edemeyeceği kadar büyük, ardından ise kabul edebileceği daha küçük 

bir ricada bulunulmaktadır (Bilgin, 2000: 116; Sakallı, 2001: 54). Böylece hedefe önce reddetmesi 

garanti bir talep yöneltilmekte, ardından beklenti düşürülerek, hedef isteği kabul etmeye razı 

edilmektedir. 

3. Gitgide Artan Ricalar Tekniği (Low-ball Technique): Bu teknikte, kaynak hedefe önce kabul 

edilebilir bir öneri sunmakta, ardından da evet diyeceği noktaya kadar önerisini adım adım 

büyütmektedir. Örneğin, araba için düşük ve cazip bir fiyat vererek müşteri galeriye çeken bir satış 

temsilcisi; sonrasında motor hacmi, model, donanım, aksesuar farkı gibi ek özellikleri yavaş yavaş 

ekleyerek müşterinin başlangıçta hiç düşünmediği bir fiyata arabayı satabilmektedir. Önce küçük sonra 

büyük tekniğinden farkı, küçük ricadan sonra gelen ricanın ilkinden daha büyük olması koşulunun 

aranmaması ve ricadan sonra davranışın gerçekleşmesinin değil, sözel kabulün değerlendirmeye 

alınmasıdır (Sakallı, 2001: 58). 

4. “Sadece O Değil” veya “Satışı Tatlandırma” Tekniği (That’s Not All): Kaynak, hedef isteği 

kabul edip etmediğini belirtmeden, yönelttiği istekte bir azaltma gerçekleştirmekte veya daha cazip 

kılacak bazı değişiklikler yapmaktadır (Sakallı, 2001: 58). Satış danışmanının sattığı ürünler için 

“Bu ürünleri satın alırsanız size %10 indirim uygularım, yanında da şu ürünleri hediye ederim”  

şeklinde uyguladığı teknik buna örnek verilebilir (Demirtaş, 2004). 

5. “Evet- Evet Tekniği” (Yes-yes Technique): Kaynak, hedefe evet yanıtını verme olasılığı 

yüksek soruları üst üste sormakta ve asıl talebi en sona bırakmaktadır (Larson, 1995: 330). 

Örneğin, bir sigortacının, karşısındaki bireyi üye olmak için ikna etmeye çalışırken konuşmasına 

“Geleceğinizi güvence altına almak istersiniz değil mi? ya da emeklilikte rahat etmek istersiniz 

değil mi?” şeklinde uyguladığı teknik buna örnek verilebilir (Demirtaş, 2004). 

6. “Acaba Değil Hangi” Tekniği (Don’t Ask If, Ask Which Technique): Kaynak, hedefe 

herhangi bir ürüne gereksinim duyup duymadığını ya da herhangi bir konu hakkında seçim 

yapmak isteyip istemediğini sormadan, doğrudan önüne seçenekler sunmakta ve böylece emrivaki 

yaparak içlerinden birini seçmesini beklemektedir (Larson, 1995: 330). 

7. Soruya Soruyla Yanıt Verme Tekniği (Ask Question with a Question): İşler istediği gibi 

gitmediği zamanlarda tıkanıp kalan kaynak, zaman kazanmak amacıyla hedefin sorularına soru ile 

yanıt vererek hedefi yanıt vermeye ve savunmaya geçmeye zorlamaktadır. Bu teknik aynı zamanda 

“topu karşı tarafa atmak” veya “onları kendi silahlarıyla vurmak” şeklinde de açıklanabilir. 
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8. Yer Etme Tekniği (Planting Technique): Kaynak, hedefin beş duyusundan en az birine hitap 

ederek hedefin zihninde yer etmeyi hedeflenmektedir (Larson, 1995: 332). Örneğin, yiyecek 

reklamlarında kullanılan “sıcacık çorba”, “kıpkırmızı domates” veya “çıtır çıtır patates” gibi 

vurgulamalar bu tekniğe örnek verilebilir. 

9. Borca Sokma Tekniği (Getting a IOU): Kaynak, hedef için kendisinden beklenenden çok daha 

fazla bir emek ve çaba içerisine girerek hedefe kendisini borçlu hissettirmekte ve bu durumu telafi 

etmek için ne gerekiyorsa kabul etmeye razı hale gelmesini sağlamaktadır. 

10. Önce Ver Sonra Geri Al Tekniği (Throw a Ball Technique): Kaynak, hedefe son derece cazip 
gelecek koşullar vaat etmektedir (ürün için oldukça düşük bir fiyat, uygun ödeme koşulları 
sunulması ya da oy isteyen bir adayın seçmenlere en çok gereksinim duydukları toplumsal sorunları 
çözme sözü vermesi gibi). Hedef, bu vaatlerin etkisiyle sunulan ürünlere veya fikirlere daha sıcak 
bakmaya başlamaktadır (Cialdini, 2001: 156).  
 
Cialdini (2006) ise, ikna modellerini belirli ilkeler çerçevesinde uyarlayarak iknanın etki silahlarını 

6 başlık altında incelemektedir;  

1. Karşılıkta Bulunma: Kaynak, hedefe bir iyilik yapmakta ve hedef ise karşılığını ödemek 

istemektedir. Bunun için de gerekli olan ne ise yapmaya razı olmaktadır. Karşılık verme, borca 

sokma tekniğindeki borçlu hissetme duygusuna paralel bir ilkedir. Borca sokma tekniğinin ve önce 

büyük sonra küçük rica tekniğinin temelinde karşılıklılık ilkesi yatmaktadır. (Larson, 1995: 333). 

Karşılıklılık ilkesinde hedef, karşısındaki birey onun için birçok zahmete girer, emek harcarsa 

kendisini borçlu hissetmekte, aralarındaki eşitlik ve denge bozulmakta, bu durumu telafi etmek 

için de ne gerekiyorsa yapmaya razı hale gelmektedir (Cialdini, 1975: 206). 

2. Adanmışlık ve Tutarlılık: Toplumsal etkinin ikna silahı olarak kullanılmasıyla alakalı bir ilkedir. 

Bireylerin içlerinde hissettikleri tutarlı olma ve tutarlı görünme isteği, almış oldukları bir kararın 

ardından tutarlı olma gereksinimini doğurmaktadır. Tutarlılık ilkesinin bireylerin davranışlarını 

yönetme gücü, onu güçlü bir toplumsal etki silahına dönüştürmektedir. Buna göre bir birey yanlış 

bir karar olsa dahi, verdiği kararda tutarlı görünmek ve aksi durumun yaratacağı gerilimden 

uzaklaşmak için kararı doğrultusunda ne gerekiyorsa yapma eğilimde olmaktadır.  

3. Toplumsal Kanıt: Toplumsal kanıt ilkesi, bireyin neyin doğru olduğunu anlamasının yolunun, 

diğerlerinin doğru olduğuna inandıkları şeylere bakmak olduğunu savunmaktadır. Özellikle 

herhangi bir durumda, doğru davranışın ne olduğunun belirlenmesi konusunda başvurulmaktadır. 

Buna göre, bireyin bir davranışı doğru olarak görmesi, diğerlerinin de öyle davranma derecelerine 

bağlıdır. Bireyler, toplumsal kanıtlara uygun davranarak daha az yanlış yapacakları 

düşüncesindedirler. 

4. Hoşlanmak: Bu ilke, kural olarak bireylerin tanıdıkları ve hoşlandıkları kişilerin isteklerine evet 

demeyi daha çok tercih ettikleri görüşüne dayanmaktadır. Örneğin, Tupperware partilerinde, 

öncelikle partiye katılanlar oyunlar oynayarak eğlenmekte ve hediyeler kazanmaktadır (Karşılık 

Verme İlkesi). Sonrasında tüm katılanlar, ellerinde bulunan Tupperware ürünlerinin faydalarını ve 

kullanışlılığını anlatmaya zorlanmaktadır (Bağlılık İlkesi-Adanmışlık ve Tutarlılık). Son olarak 

alımlar başladığında, diğer katılımcılar kendilerine benzer kişiler bu ürünleri aldıkça bunun iyi 

olduğunu düşünerek satın almaya çok daha istekli hale gelmektedirler (Toplumsal Kanıt). 



Erdoğan Tarakçı, İnci, İknanın İletişimi: Tüketiciden Sadık Müşteriye  

443 
 

5. Otorite: Çok katmanlı ve yaygın biçimde kabul edilmiş bir otoriteye koşulsuz itaat etme 

güdüsünün bireyin kararlarını ve davranışlarını yönlendirme gücü ile ilgilidir. Mutlak otoriteye 

koşulsuz boyun eğme olarak da ifade edilebilmektedir. Bireyler için kurumlaşmış otoritelerin 

isteklerine uymak çok mantıklı ve doğru görünmektedir. Öyle ki bireyler gerçek bir otoriteyi temsil 

etmeyen otorite figürlerine de aynı itaati göstermektedirler. Örneğin, daha önce bir TV dizisinde 

doktor rolünde oynamış bir aktörün sağlık konusunda tavsiyede bulunmasına tüketiciler onun 

gerçek bir doktor olmadığını bildiği halde daha fazla güvenmekte ve bu tavsiyeye uymaktadırlar. 

6. Azlık: Azlık prensibi, fırsatların elde edilebilmelerinin sınırlı olduğu durumlarda daha çekici hale 

gelmeleri durumudur. Buna sebep olan zorlayıcı özellik ise potansiyel bulunmazlık veya potansiyel 

kayıp fikridir. Bunun nedeni bireylerin, bir şeyi kazanma düşüncesinden çok, bir şeyi kaybetme 

düşüncesi ile motive olmalarıdır. 

Tüketicilerden sadık müşteriler yaratmak, onlarda tutum oluşturacak veya tutum değişikliği 

yaratacak ikna iletişiminin etkin bir şekilde uygulanması ile mümkün olacaktır. Bunun için, 

tüketicileri ikna olmaya iten etkenlerin belirlenmesi ve altında yatan nedenlerin anlaşılması oldukça 

önemlidir. 

 

4. Uygulama 

4.1. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmada, katılımcıların bütünleşik pazarlama iletişimi uygulamaları ile iletilen mesajlara 

verdikleri tepkilerin incelenmesi, temel ikna teknikleri (Önce Küçük Sonra Büyük Rica Tekniği, Önce 

Büyük Sonra Küçük Rica Tekniği, Gitgide Artan Ricalar Tekniği, Sadece O Değil veya Satışı 

Tatlandırma Tekniği, Evet- Evet Tekniği, Acaba Değil Hangi Tekniği, Soruya Soruyla Yanıt Verme 

Tekniği, Yer Etme Tekniği, Borca Sokma Tekniği ve Önce Ver Sonra Geri Al Tekniği) ve ikna silahları 

(Karşılıkta Bulunma, Adanmışlık ve Tutarlılık, Toplumsal Kanıt, Hoşlanmak, Otorite, Azlık) da 

dikkate alınarak iletilen bu mesajlarda gerçekleştirilmeye çalışılan ikna çabaları ve bu çabaların etki 

düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

4.2. Çalışmanın Kapsamı, Yöntemi ve Örneklem 

             Bu çalışma Ekim 2019 döneminde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında, kolayda 

örneklem yöntemi ile seçilen ve Ankara ilinde yaşayan 30 katılımcı ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. 

Derinlemesine mülakat yönteminin seçilmesinin nedeni, kuramsal birikimin yanı sıra uygulamaya dönük 

bir bakış açısı gerektiren ikna ve iletişim konularında, tüketicilerin gerçek tutumlarının daha iyi 

anlaşılabilmesi ve ortaya koyulabilmesidir. Pazarlama iletişiminin ve iknanın temel amacının tutum 

oluşturmak ve tutum değişimi yaratmak olduğu dikkate alındığında, yöneltilecek ifadelerin doğru 

anlaşılması, katılımcıların daha etkin gözlemlenebilmesi ve detaylı olarak incelenebilmesi açısından 

derinlemesine mülakat yönteminin daha etkili olacağı düşünülmüştür. Derinlemesine mülakat 

yönteminde yöneltilen sorular, Cialdini’nin (2006) İknanın Psikolojisi adlı kitabından esinlenilerek 

hazırlanmıştır. Katılımcılara, 15 adet yapılandırılmış sorunun yanı sıra, verdikleri cevaplar doğrultusunda 
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yapılandırılmamış sorular da yöneltilmiştir. Görüşmeler, her katılımcı ile yaklaşık 20-35 dakika arasında 

sürmüştür. 

 

4.3. Çalışmanın Kısıtları 

             Çalışmanın en önemli kısıtı, kolayda örneklem yönteminin seçilmiş olmasıdır. Çalışmanın 

genellenebilirliği açısından, sonraki çalışmalarda tesadüfi örneklem yöntemlerinin tercih edilmesi ve daha 

fazla örneklem sayısı ile çalışmanın gerçekleştirilmesi daha verimli olacaktır.   

Diğer bir kısıt ise zaman kısıtıdır. Araştırmanın şehir dışında yapılıyor olması ve katılımcıların mesai 

saatleri içerisinde ya da diğer iş rutinlerinin arasında uygulama için zaman ayırmalarının sağlanması 

hususunda bir takım zorluklar yaşanmıştır. Aynı zamanda maliyet kısıtı nedeni ile araştırma, Ankara ili ile 

sınırlandırılmıştır. 

Diğer yandan, yöneltilen soruların doğru anlaşıldığı ve katılımcıların ifadelerinin tutum ve davranışlarını 

doğru yansıttığı varsayılmıştır. 

 

4.4. Bulgular 

             Çalışmanın bu bölümünde katılımcılara ait demografik bulgulara ve ikna iletişimine yönelik 

diğer betimsel istatistiklere yer verilmiştir. 

4.4.1. Demografik Bulgular 

             Araştırmaya katılan 30 kişiden 15 i erkek 15 i kadındır. Erkeklerin yaş ortalaması 34 kadınların 

yaş ortalaması 27’dir. En genç erkek katılımcı 26 kadın katılımcı 23; en yaşlı erkek katılımcı 52 kadın 

katılımcı ise 42 yaşındadır. Katılımcıların % 80’i (24 kişi; 11 erkek–13 kadın) üniversite mezunudur. 

Diğerleri ise lise mezunudur. Erkeklerin ve kadınların %66,6’sı (10 erkek,10 kadın) evli, diğerleri ise 

bekârdır. 

4.4.2. Diğer Betimsel İstatistikler 

 

Tüketicilerin en çok etkilendikleri Bütünleşik Pazarlama İletişimi elemanının/aracının ne 

olduğunun belirlenmesi amacıyla katılımcılara yöneltilen soruya; kadınların tamamı reklam yanıtını 

verirken erkeklerin ise sadece 3’ü reklam, kalan %80’i (12 kişi) ağızdan ağıza pazarlama cevabını 

vermiştir. Dolayısıyla kadınlarda reklamın, erkeklerde ise ağızdan ağıza pazarlamanın en etkili ve ikna 

edici pazarlama iletişimi aracı olduğu belirlenmiştir.  

Tüketicilerin satın alma karar süreçlerinin hangi aşamasında BPİ elemanlarından daha çok 

etkilendikleri ve bu etkilerin sektöre ve ürüne göre değişip değişmediğinin belirlenmesi amacıyla 

katılımcılara yöneltilen soru neticesinde, katılımcıların tamamı satın alacakları mal veya hizmetle ilgili 

alternatif ürün/markalar arasından tercih yaparken veya alternatifleri değerlendirirken ağızdan ağıza 

pazarlamaya ve reklama çok önem verdiklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar hizmet sektöründen bir 

satın alma gerçekleştirecekleri zaman ağızdan ağıza pazarlamayla; mal ağırlıklı bir ürünün satın alınması 

söz konusu olduğunda ise reklamın etkisiyle daha çok ikna olduklarını ifade etmişlerdir. Aynı zamanda, 

katılımcıların 27’si (%90’ı) (14 kadın 13 erkek) başkaları tarafından özellikle kendi sosyal çevreleri 
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tarafından tercih edilen ürün ve markalar ile ilgili satın alımlar gerçekleştirirken çevrelerinden gelen 

telkinler sonucunda o marka ve ürünü satın alma konusunda ikna olduklarını söylemişlerdir. Yapılan 

görüşmeler sonucunda kadın ve erkek katılımcıların benzer cevap verdikleri ve BPİ’ne göre iknanın 

sektöre ve ürüne göre değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. 

Katılımcılara, temel ikna tekniklerinden nasıl etkilendiklerini ve etkilenme düzeylerini 

belirlemeye yönelik çeşitli örnek olaylar üzerinden sorular yöneltilmiştir. Önce küçük sonra büyük rica 

tekniği için Turkcell ve Digiturk gibi platformların önce düşük giriş ücreti ve ardından kademeli olarak 

artan paket fiyatları örnek olarak verilmiş; önce büyük sonra küçük rica tekniğinde sigorta şirketlerinin 

ya da telefon operatörlerinin önce yüksek fiyattan en dolu paketleri sunup, sonra kişiye özel daha uygun 

ve yeterli olan asıl paketleri sunmaları örnek olarak verilmiş; gitgide artan ricalar tekniğinde network 

marketing yapan avon, tupperware gibi markaların önce uygun fiyatlı cazip ürünleri ile müşteri ile 

buluşup, ardından daha kapsamlı daha özellikli ve pahalı ürünlere müşterilerini kademeli olarak 

yöneltmeleri örnek olarak verilmiş; sadece o değil/satışı tatlandırma tekniği için araba galerilerinin 

ürünün yanında paspas ya da kaput koruma gibi ek ürünler sunması ya da beyaz eşya markalarının 

sunduğu ek garanti süreleri örnek olarak verilmiş; eve-evet tekniği için sağlık kurumlarının check-up 

için müşterilerini arayıp telefonda öncelikle müşterilerin kendisinin ve ailelerinin sağlıklarının ne denli 

önemli olduğuna ve bu konudaki hassasiyetlerine yönelik sorular yöneltip sürekli evet cevabı aldıktan 

sonra paketlerini sunmaları örnek olarak verilmiş; acaba hangi tekniği için çiçekçilerin güzel bir iletişim 

cümlesi neticesinde “hangi çiçeği sarmamı istersiniz” demeleri ya da bir kıyafet mağazasında satış 

temsilcisinin “hangileri oluyor kasaya götüreyim” şeklindeki yaklaşımları örnek olarak verilmiş; soruya 

soruyla yanıt verme tekniğinde satış danışmanlarına yöneltilen ürünle ya da alternatif markaların 

hizmetleri ile ilgili sorulara “sizi böyle düşünmeye iten şey nedir” şeklinde müşteriye geri adım 

attırmaya yönelik yaklaşımları örnek olarak verilmiş; yer etme tekniğinde balıkçıların “canlı canlı” 

şeklindeki ya da manavların “bal gibi tatlı” veya unlu mamul fırınlarının “kıtır kıtır” şeklindeki 

vurgulamaları örnek olarak verilmiş; borca sokma tekniği için mağazalarda müşterilerin peşinden 

ayrılmayıp gereğinden fazla yardımcı olan ve tüm kıyafetleri müşteri talep etmese de raflarından indirip 

paketlerinden çıkaran satış danışmanları örnek verilmiş; önce ver sonra geri al tekniği için ise araba 

galerilerinde beğenilen araçlar için kredi başvurusu ya da satış sözleşmesi aşamasında dolar kuru gibi 

nedenlerle fiyat artışı olduğunun söylenmesi ya da yanlışlıkla bir düşük modelin fiyat bilgisinin 

verildiğinin söylenmesi ve mevcut model için telafi amaçlı ufak indirimlerin teklif edilmesi örnek olarak 

verilmiştir. 

İkna tekniklerine yönelik yöneltilen sorular neticesinde adı geçen 10 teknik içinde erkek 

katılımcılar için özellikle tekstil sektöründe Borca Sokma Tekniğinin (13 kişi), hizmet sektöründe ise 

Önce Büyük Sonra Küçük Rica tekniğinin (12 kişi) en etkili teknik olduğu tespit edilmiştir. Kadınlarda 

ise tekstil sektöründe Evet-Evet tekniğinin (10 kişi); hizmet sektöründe ise Yer Etme tekniğinin (11 

kişi) en etkili teknik olduğu saptanmıştır.  

Katılımcılardan elde edilen bulgular eşliğinde, BPİ elemanlarının iknaya etkisinde cinsiyete göre 

herhangi bir değişim olmadığı görülmesine rağmen, ikna etmede kullanılan tekniklerin cinsiyete göre 

değiştiği, hatta bu tekniklerin sektöre göre de değiştiği tespit edilmiştir. 

İkna tekniklerinden bazılarının ise katılımcılar üzerinde hiç etkili olmadığı görülmüştür.  

Özellikle erkek katılımcılar otomotiv sektöründe çok kullanılan Önce Ver Sonra Geri Al Tekniğinden 
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sıkıldıklarını (13 kişi) hatta bu tekniği uygulayan işletmelerden uzak durduklarını belirtmişlerdir. Erkek 

katılımcıların 11’i ise özellikle otomotiv sektöründe Gitgide Artan Ricalar tekniğinin daha etkili bir 

teknik olduğunu söylemişlerdir. 

Kadınlarda ise Soruya Soruyla Yanıt Verme tekniğinin etkili olmadığı (12 kişi) özellikle de 

kozmetik sektöründe hiç etkisinin olmadığı görülmüştür. Özellikle kozmetik sektöründe, Yer Etme 

Tekniğinin daha etkili olduğu 11 kadın katılımcı tarafından ifade edilmiştir. 

İkna teknikleri içerinde yer alan ikna silahlarından (karşılıkta bulunma, adanmışlık ve tutarlılık, 

toplumsal kanıt, hoşlanmak, otorite ve azlık) en etkili olanlarını belirlemek amacıyla katılımcıların ikna 

tekniklerine yönelik vermiş oldukları cevaplar detaylı olarak incelenmiş ve analiz edilmiştir. Borca 

sokma tekniğinin ve önce büyük sonra küçük rica tekniğinin temelinde karşılıklılık ilkesi yatmaktadır.  

Dolayısıyla, erkek katılımcıların ikna silahlarından karşılıkta bulunma ilkesinden daha fazla 

etkilendikleri ve ikna oldukları belirlenmiştir. 

Kadın katılımcılar ise evet-evet ve yer etme tekniklerinden daha fazla etkilenmektedir. Bu 

durumda, özellikle evet-evet tekniğinde önce evet denilen bir koşula sonra hayır cevabı verememe 

durumu adanmışlık-tutarlılık ilkesi ile açıklanabilir. Diğer yandan, yer etme tekniğinde ürünün belirli 

özelliklerinin beş duyu organına hitap edecek şekilde ürünü sunan kişi tarafından vurgulanıyor olması 

otoriteye boyun eğme ile açıklanabilir. Müşteri bu durumda vurguyu yapan mutlak otoriteye uymakta, 

güvenmekte ve tavsiyesini dinlemektedir. 

 

5. Sonuç ve Öneriler 

 Günümüzde tüketicilerden müşteriler yaratmak, iletişimi pazarlama faaliyetlerinin her 

aşamasına dâhil etmekle mümkün olabilmektedir. İşletmelerin tüm bu çabalarının temelinde ise iletişim 

bulunmaktadır. Önceleri tutundurma kavramının altında yürütülen faaliyetlerde iletişim faktörünün ön 

plana çıkması ve her geçen gün önemini arttırması, önce pazarlama iletişimini, sonra bütün iletişim 

çabalarının bütünleştirilmiş tek bir mesaj iletmek üzerine kurulduğu bütünleşik pazarlama iletişimi 

kavramını ortaya çıkarmıştır. İletişimin yoğunlaşmasıyla tutundurma karması elemanlarında da bir 

takım değişimler meydana gelmiştir. Bütünleşik pazarlama iletişimi kapsamında, klasik tutundurma 

karması elemanları olan Reklam (Advertising), Satış Tutundurma (Sales Promotion), Halkla İlişkiler 

(Public Relations), Kişisel Satış (Personal Selling) ve Doğrudan Pazarlama (Direct Marketing) 

kavramlarının yanında, her geçen gün artan önemleri ve yaygın kullanımları nedeniyle fuarcılık, e-

pazarlama, ambalajlama, satış yeri uygulamaları, amaca yönelik pazarlama, ağızdan ağıza pazarlama, 

etkinlik pazarlaması ve sponsorluk da birer unsur olarak ele alınmaya başlanmıştır. 

Tüketicilerden sadık birer müşteri yaratmak için işletmeler etkili iletişim yöntemlerini tüm faaliyet 

alanlarında uygulamaya koymak durumundadır. İşletmeler bir yandan yeni müşteriler elde etmeye 

çabalarken, bir yandan da var olan müşterilerini elde tutmak, müşteri sadakatini kazanmak ve karlılığı 

arttırmak için müşterilerin davranışlarını anlama ve davranışlarını etkileme çabasındadır. Bu noktada 

ikna edici iletişim oldukça önem kazanmaktadır. İkna edici iletişim, bireylerin düşüncelerini ve olaylara 

ilişkin tutumlarını arzu edilen yönde değiştirmek amacıyla gerçekleştirilen iletişimdir. İknanın 

gerçekleşmesi için tek bir uyarıcı ya da öğe yeterli değildir. İletişim sürecinin tamamının, iknanın tutum 

değişimini gerçekleştirmesi üzerinde etkisi vardır. 
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Bireysel yaşamın hemen hemen her alanında bilinçli ya da bilinçsiz olarak birçok ikna çabası 

gerçekleştirilmektedir. İkna edici olabilmenin yolu da temel ikna teknikleri ile açıklanmaktadır. Buna 

göre uygulamada başarı getiren temel ikna teknikleri; Önce Küçük Sonra Büyük Rica Tekniği (Foot in 

the Door), Önce Büyük Sonra Küçük Rica Tekniği (Door in the Face), Gitgide Artan Ricalar Tekniği 

(Low-ball Technique), “Sadece O Değil” veya “Satışı Tatlandırma” Tekniği (That’s Not All), “Evet- 

Evet Tekniği” (Yes-yes Technique), “Acaba Değil Hangi” Tekniği (Don’t Ask If, Ask Which 

Technique), Soruya Soruyla Yanıt Verme Tekniği (Ask Question with a Question), Yer Etme Tekniği 

(Planting Technique), Borca Sokma Tekniği (Getting a IOU) ve Önce Ver Sonra Geri Al Tekniğidir 

(Throw a Ball Technique). Temel ikna silahları ise; Karşılıkta Bulunma, Adanmışlık ve Tutarlılık, 

Toplumsal Kanıt, Hoşlanmak, Otorite ve Azlıktır. 

Bu çalışmada, katılımcıların bütünleşik pazarlama iletişimi uygulamaları ile iletilen mesajlara 

verdikleri tepkilerin incelenmesi, temel ikna teknikleri ve ikna silahları da dikkate alınarak iletilen bu 

mesajlarda gerçekleştirilmeye çalışılan ikna çabaları ve bu çabaların etki düzeylerinin belirlenmesi 

amacıyla Ekim 2019 döneminde Ankara’da 30 katılımcı ile gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlar 

sonucunda elde edilen bulgulara göre; tüketiciler üzerinde en etkili olan bütünleşik pazarlama iletişimi 

elemanları reklam ve ağızdan ağıza pazarlamadır. Bu durum cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

Kadınlar reklamdan daha çok etkilenirken, erkekler için ağızdan ağıza pazarlama daha etkili olmaktadır. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde, erkek tüketicilerin çevrelerinden daha çok etkilendikleri ve sosyal 

çevrelerini satın alma karar süreçlerine daha çok dâhil ettikleri söylenebilir. 

Pazarlama iletişimi uygulamalarının, satın alma karar sürecinde özellikle alternatifleri 

değerlendirme aşamasında etkili olduğu, ürün grupları açısından değerlendirildiğinde ise özellikle mal 

ağırlıklı ürünlerde reklamın ve hizmet alımında ise ağızdan ağıza pazarlama iletişiminin etkisinin arttığı 

belirlenmiştir. Satın alma karar süreçleri dikkate alındığında bütünleşik pazarlama iletişimi 

elemanlarının alternatiflerin değerlendirilmesi aşamasında yarattığı görece olarak daha yoğun etki, 

cinsiyete göre değişmemektedir, yani hem erkek hem kadın tüketiciler satın alma karar süreçlerinde 

özellikle alternatif marka ve ürünler arasında seçim yaparken BPİ araçlarından daha çok etkilendiklerini 

belirtmişlerdir. Bu bağlamda, tüketicilerin alternatif ürün ve markalar arasında değerlendirme yaparken 

özellikle sosyal çevrelerinin tercihlerinin ve tavsiyelerinin etkisinde kalarak satın alma karar süreçlerini 

yönlendirdikleri söylenilebilir.  

İkna teknikleri içerisinde erkek katılımcılar için özellikle tekstil sektöründe Borca Sokma 

Tekniğinin (13 kişi), hizmet sektöründe ise Önce Büyük Sonra Küçük Rica tekniğinin (12 kişi) en etkili 

ikna teknikleri olduğu tespit edilmiştir. Borca sokma tekniğinin ve önce büyük sonra küçük rica 

tekniğinin temelinde ikna silahlarından “karşılıklılık ilkesi” yatmaktadır.  Dolayısıyla, erkek 

katılımcıların ikna silahlarından karşılıkta bulunma ilkesinden daha fazla etkilendikleri ve ikna oldukları 

belirlenmiştir. 

Kadınlarda ise tekstil sektöründe Evet-Evet tekniğinin (10 kişi); hizmet sektöründe ise Yer 

Etme tekniğinin (11 kişi) en etkili ikna teknikleri olduğu saptanmıştır. Bu durumda, özellikle evet-evet 

tekniğinde önce evet denilen bir koşula sonra hayır cevabı verememe durumu ikna silahlarından 

“adanmışlık-tutarlılık ilkesi” ile açıklanabilir. Diğer yandan, yer etme tekniğinde ürünün belirli 

özelliklerinin beş duyu organına hitap edecek şekilde ürünü sunan kişi tarafından vurgulanıyor olması 
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ikna silahlarından “otoriteye boyun eğme” ile açıklanabilir. Müşteri bu durumda vurguyu yapan mutlak 

otoriteye uymakta, güvenmekte ve tavsiyesini dinlemektedir. 

İkna tekniklerinden bazılarının ise katılımcılar tarafından hiç etkili olmadığı görülmüştür.  

Özellikle erkek katılımcılar otomotiv sektöründe çok kullanılan Önce Ver Sonra Geri Al Tekniğinden 

sıkıldıklarını (13 kişi) hatta bu tekniği uygulayan işletmelerden uzak durduklarını belirtmişlerdir. Erkek 

katılımcıların 11’i ise özellikle otomotiv sektöründe Gitgide Artan Ricalar tekniğinin daha etkili bir 

teknik olduğunu söylemişlerdir. Kadınlarda ise Soruya Soruyla Yanıt Verme Tekniğinin etkili olmadığı 

(12 kişi) özellikle de kozmetik sektöründe hiç etkisinin olmadığı görülmüştür. Özellikle kozmetik 

sektöründe, Yer Etme Tekniğinin daha etkili olduğu 11 kadın katılımcı tarafından ifade edilmiştir. 

İletişimin bu denli önem kazandığı ve müşterilerin de işletmelerin odak noktası haline geldiği 

günümüz koşullarında, işletmelerin başarı şansı yarattığı sadık müşterileri kadardır. Tüketicilerden 

sadık müşteriler yaratmanın yolu da tüketicileri iyi tanımaktan ve nasıl ikna olacaklarını bilmekten 

geçmektedir. İkna teknikleri ve içerisinde barındırdığı ikna silahları, temelde işletmeler için tüketicilerin 

satın alma karar süreçlerinde arzu edilen tepkileri vermeleri ve arzu edilen doğrultuda tutum ve 

davranışlarının yönlendirilmesi için birer araçtır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, ikna 

iletişimin her aşamasında işletmelerin tüketicilere karşı şeffaf ve dürüst olmaları, kullanılan ikna 

tekniklerinin tüketiciler tarafından aldatmaca olarak algılanmasının önüne geçilmesi olmalıdır. 

Tüketicilerin her geçen gün bilinçlendiği, sosyal medya kanalları ve diğer interaktif medya platformları 

üzerinden her türlü bilgi ve alternatife rahatlıkla ulaşabildikleri ve detaylı araştırma yapmadan karar 

vermedikleri unutulmamalıdır. Önce ver sonra geri al tekniğinin ve soruya soruyla yanıt verme 

tekniğinin etkinliğini kaybetmesinin ve aksine tüketicileri olumsuz etkilemeye başlamasının nedeni de 

budur. İkna iletişimi süreci planlanırken ikna tekniklerinin ve ikna silahlarının seçiminde, yaşanılacak 

her bir olumsuzluğun diğer tüketicilerle de paylaşılacağı ve özellikle ağızdan ağıza pazarlamanın etkisi 

dikkate alındığında, sosyal medya kanalları üzerinde yapılacak paylaşımlar ile ürün ve markaya yönelik 

olumsuz algıların yaratılacağı göz ardı edilmemelidir.  
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