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Abstract 

The purpose of the study is to identify and interpret post-purchase market 
interactions of customers and to examine the changes in these interactions 
according to the Jung’s personality scale. For this purpose, differences 
according to personality traits were examined by considering the behavior of 
the participants in case of any dissatisfaction, change or product return after 
product purchases. The questionnaire was applied online to the general 
participant population residing in Düzce between 15 November 2019 - 15 
January 2020. 312 participants were selected with the convenience sampling 
method and participants of all professions, ages, income and gender were 
included in the study. The analysis of the data was conducted with SPSS 23.0 
program and logistic regression and variance analysis was applied. 
According to the analysis results, it has been revealed that consumers with 
different personality typologies display different behaviors while purchasing 
products. It is thought that the findings will contribute especially to retail 
businesses in terms of sales and sales management. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, müşterilerin satın alma sonrası pazar 
etkileşimlerinin tanımlanması, yorumlanması ve Jung kişilik ölçeğine göre bu 
etkileşimlerdeki değişimlerin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 
katılımcıların ürün satın alımları sonrasındaki herhangi bir 
memnuniyetsizlik, değişim ya da ürün iadesi gibi durumlarda gösterdikleri 
davranışlar dikkate alınarak, kişilik özellikleri bazında farklılıklar 
incelenmiştir. Araştırma 15 Kasım 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında 
online olarak Düzce ilinde ikamet eden genel katılımcı kitlesine 
uygulanmıştır. Kolayda örnekleme yöntemiyle 312 kişiye ulaşılmış ve 
araştırmaya her meslek, yaş, gelir ve cinsiyetten katılımcıya yer verilmiştir. 
Verilerin analizi SPSS 23.0 programı ile yapılmış ve lojistik regresyon ve 
varyans analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre farklı kişilik 
tipolojilerindeki tüketicilerin ürün satın alma sırasında farklı davranışlar 
sergilediği ortaya konmuştur. Bulguların satış ve satış yönetimi konusunda 
özellikle perakende işletmelerine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 
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1. Giriş 

İşletmelerin pazarda başarılı olabilmeleri adına mikro ve makro anlamda hizmet 
ettikleri ve hizmet aldıkları iş çevrelerini iyi tanımaları gerekmektedir. Özellikle 
mikro anlamda işletmenin geleceğini doğrudan etkileyen tüketicilerin davranışsal 
ya da tutumsal olarak tanımlanması oldukça önemlidir. Burada pazarın odak 
noktasında çevresel koşulların neredeyse tümünden etkilenen tüketicilerin 
psikolojik profili ve kişiliği satın alma sürecindeki davranışları belirlemede ayrıca 
önem arz etmektedir (Marcourse vd.,2016: 236). İşletmenin ürün ya da 
hizmetlerinden bir kez faydalanan tüketici artık işletmenin müşterisi konumunu 
almış bulunmaktadır ve bu satın alma süreci sonlandığında müşteri üründen 
memnun kalmışsa ürüne/markaya sadakati artacak ve satın almaya devam 
edecektir.  

Tüm satın alma süreci boyunca her aşamada olduğu gibi satın alma sonrasındaki 
davranış ve tutumlar bir müşteri sermayesi yaratmada anahtar noktadır. Bir 
pazarlamacının görevi satış öncesi saha araştırması neticesinde planladığı 
pazarlama uygulamalarının başarısını satış sonrası saha araştırmasıyla elde edilen 
verilerle kıyaslayarak ölçmek ve müşterileri elde tutabilecek iyileştirmeler 
gerçekleştirmektir. Bu anlamda satış sonrası pazarlama çabaları satış sırasındaki 
çabalar kadar değerli bir unsurdur. Satış sonrası memnuniyetsizlik yaşayan 
tüketicilerin satış yerine tekrar geldiklerinde onlara nasıl davranılması gerektiğini 
bilindiğinde, sürecin en az hasarla olumluya dönüştürülmesi mümkün olabilir. 
Böylelikle hem telafi çabasında olan müşterin memnuniyetsizliği giderilir, hem de 
onun bu deneyimi başkalarına olumsuz ağızdan ağıza iletişim ile yayma ihtimali 
minimuma indirilir. Hizmetlerin doğası gereği benzer durumları yaşayan 
tüketicilerin farklı tepkiler vermesi çok rastlanılan bir olgudur. Bu noktada 
müşterilerin yaşanan olaylar karşısındaki tepkileri kişiliksel özellikleri ve 
tutumları tarafından da şekillenebilir. Bu çalışmanın özgün değeri satınalma 
sürecindeki hak arama davranışları olarak agresiflik ve kararlılık/iddialılık gibi 
özelliklerin Jung tarafından tanımlanan 8 farklı kişilik özelliğine bağlık olarak ne 
derece sergilendiğini ortaya koymaktır. 

Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı, müşterilerin satın alma sonrası pazar 
etkileşimlerinin tanımlanması, yorumlanması ve Jung kişilik ölçeğine göre bu 
etkileşimlerdeki değişimlerin incelenmesidir. Jung tarafından geliştirilen kişilik 
ölçeği insanları duyusal, duygusal, önsezili ve düşünsel determinantların iki yönlü 
ağırlıklarıyla sınıflandırmaktadır. Satın alma sonrası pazar etkileşimleri olarak 
tüketici davranışları ise, kararlı ya da iddialı davranışlar ve agresif davranışlar 
olarak iki grupta değerlendirilmektedir. Araştırma, katılımcıların ürün satın 
alımları sırasındaki herhangi bir memnuniyetsizlik, değişim ya da ürün iadesi gibi 
durumlarda gösterdikleri davranışlar dikkate alınarak, kişilik özellikleri bazında 
farklılıklar incelenmeye çalışılmaktadır. Araştırmada Düzce ilinde ikamet eden 312 
katılımcıya anket yoluyla ulaşılmıştır. Geliştirilen anket formu 15 Kasım 2019-15 
Ocak 2020 tarihleri arasında online olarak genel katılımcı kitlesine uygulanmıştır. 
Bu doğrultuda demografik özelliklerin nispeten dengeli olarak dağılmasına özen 
gösterilmiştir. Saha araştırmasından elde edilen veriler lojistik regresyon ve 
varyans analizi ile değerlendirilmiştir. 
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2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Kişilik Tanımları ve Jung Kişilik Ölçeği 

İnsan diğer hiçbir şeyle kıyaslanamaz eşsiz bir fenomen olmasına karşın kendisi 
için tam bir muammadır (Jung, 2019:75). Bu benzersiz fenomeni tanımlamak için 
ise sayısız araştırmacı sayısız tipoloji sistemi oluşturmuşlardır. Kişilik kavramının 
bilimsel açıdan açıklanmaya çalışılması ise tarih olarak genellikle 1930’lu yıllara 
dayanmaktadır (Mc Adams, 1997:4; Cloninger, 2009:3) ve Allport’un “Kişilik: 
Psikolojik bir Yorum”, Stagner’in “Kişilik Psikolojisi”ve Murray’ın “Kişilik Keşifleri” 
anılan bu açıklamalar arasındadır (Benson vd., 2012). Yaklaşık bir asıra yakın 
süredir araştırılan kişilik psikolojisi genel olarak aşağıdaki sorulara yanıt 
aramaktadır: kişi nasıl bir insandır?, bireyler kişilikleri hakkında (diğerlerinden) 
ayırt edici olarak ne görür?, insan kendini ne kadar iyi tanır?, kişiliğin bireyden 
habersiz kendine ait yönleri var mıdır?, başkaları bireyi, bireyin kendini tanıdığı 
kadar tanır mı? (Millon vd., 2004). 

Kişilikle ilgili tanımlar incelendiğinde Millon vd.’ne göre (2004:2) kişilik, bizi biz 
yapan ve diğerlerinden farklı kılan özelliklerdir. Schultz ve Schultz’a göre (2013:8) 
ise bireyin farklı durumlardaki davranışlarına etki eden benzersiz ve nispeten 
kalıcı olan içsel ve dışsal bakış açılarıdır (Schultz ve Schultz, 2013:8). Öte yandan 
Türkel (1992:28) kişiliğin “bireyin yaşam biçimi” olduğu vurgusunu yapmakta, 
Yelboğa’ya (2006:198) göre ise “bir insanın duyuş, düşünüş, davranış şekillerini 
etkileyen etmenlerin kendine has görüntüsü olarak kişiliğin herkeste yalnız bir 
tane ve benzersiz olan yönünü karşımıza çıkartmaktadır. Bu benzersizliği 
açıklamak için birçok kişi ortalama bir asır boyunca fikirler geliştirmişlerdir. 
Cloninger’e (2009:4) göre tarihsel gelişimi bağlamında kişilik kavramının önemli 
bakış açıları ve temel kavramları şu şekilde sınıflandırılabilir: 

 Biyolojik temelli: Mizaç, evrim, adaptasyon, fedakârlık, cinsel kıskançlık, 
kalıtım, nöral yollar, beyin yarımküre fonksiyonları  

 Bilişsel temelli: Beklenti, öz-yeterlilik, sonuç (çıktı) beklentisi, şemalama, 
kavramsal kişi değişkeni, kişisel yapı, karşılıklı belirlenimcilik, modelleme, 
yapıcı alternatifçilik, hayat anlatısı (açıklaması) 

 İnsancıl temelli: Kendini gerçekleştirme, yaratıcılık, akış, maneviyat, kişisel 
sorumluluk, özgürlük, seçim, deneyime açıklık, koşulsuz saygı, kabul, 
empati, gerçek benlik, ihtiyaçlar hiyerarşisi, en yüksek deneyim, pozitif 
psikoloji 

 Öğrenme temelli: Pekiştirme, ceza, uyaran (uyarıcı), tepki, koşullandırma, 
itfa, şekillendirme, ayırt etmeyi öğrenme, genelleme, durum, hareket sıklığı, 
temel davranışsal dağarcık, işaretleme, yaklaşım ve kaçınma gradyanları 

 Psikodinamik temelli: Libido, çatışma, id, ego, süperego, savunma 
mekanizmaları, Oidipus kompleksi, saplantı, bastırma (baskı), bağlanma, 
nesne ilişkileri 

 Özellik temelli: Özellik, tip, görünüş, faktörler, duygusal dengesizlik / 
duygusal istikrar, dışadönüklük 
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Psikodinamik teoriler (Freud, Jung, Adler ve diğerlerinin teorileri) genel olarak 
bilinçsiz (otomatik) ve bilinçli (kontrollü) işlemler arasında bir ayrım yapmakta ve 
belirli güdülerin bilinçsiz taraf tarafından yürütüldüğünü açıklamaktadır. 
Teorilerde genel olarak, birbiriyle çatışabilen (ve dolayısıyla uyumlaştırılması 
gereken) birden fazla iç kuvvet ve/veya mekanizma ortaya koymaktadır. Bu 
yüzdendir ki, psikodinamik teoriler düşünsel olarak zengin olsalar da deneysel 
olarak doğrulanmaları kolay olmamaktadır (Saucier, 2009:391). 

Jung’un teorisi insan doğasını açıklamak için psişiği (ruhu) üç parçaya 
ayırmaktadır. İlki Jung’un bilinçli zihin olarak ifade ettiği ego, ikincisi Jung’un şu 
anda bilinçli olmayan fakat olabilecek kapasitedeki zihni ifade etmek için 
kullandığı kişisel bilinç dışıdır. Üçüncüsü ise Jung’un teorisini diğerlerinden ayıran 
kolektif bilinç dışı kavramıdır. Bazen psişik miras olarak da adlandırılan kolektif 
(ortak) bilinç dışı, insan türünün doğumundan bu yana edindiği tüm bilgilerin ve 
deneyimlerin deposu şeklinde ifade edilmektedir (Boeree, 1997:5). Jung öncellikle 
zaten dışarıdan bariz şekilde belli olan iki farklı tip –içedönüklük ve dışadönüklük- 
sonrasında ise hem içedönük hem de dışadönük olarak nitelenebilecek temel 
psikolojik işlevlerin –düşünme, hissetme, duyum ve sezgi- farkına varmıştır (Jung, 
2019:21-24). 

Dışadönüklük ve içedönüklüğü tutum tipleri olarak ifade eden Jung’a göre (Jung, 
2019:351) bilinçli algılayışımızın ve çevremize olan tepkilerimizin çoğu 
dışadönüklük ve içedönüklük adlı iki karşıt zihinsel tutum tarafından oluşmaktadır 
(Boeree, 1997:12; Schultz ve Schultz, 2013:93; Konakay ve Çelik, 2018:701). 
Dışadönüklük dış dünyaya uyum sağlama ve diğer insanlarla iletişim kurma olarak 
karakterize edilirken, içedönüklük kişinin kendi duygu ve düşüncelerine yönelimi 
şeklinde ifade edilmekte ve Jung'a göre, herkesin her iki tutuma yönelik kapasitesi 
olsa da kişilik türlerinden biri diğerine baskın gelmektedir (Schultz ve Schultz, 
2013:93 ; Francis ve Robbins, 2002:218 ; Furnham vd. 2005:3 ; Jung, 2019). 
Dışadönük birey içedönük bireyi gerçek dünyaya uyum sağlayamayan, çekingen 
veya isteksiz olarak nitelerken; içedönük birey ise dışadönüklüğü iç derinlikte 
eksik ve sığ olarak nitelendirmektedir (Sharp, 1987:67). 

Jung işlev tipleri olarak ifade ettiği ruhsal işlevleri düşünme, hissetme, duyum ve 
sezgi olmak üzere dört kısımda toplamaktadır (Jung, 2019:351). Bu kavramlardan 
düşünme, herhangi bir şeyin ne anlama geldiğini (Geyer, 2014:1); hissetme, kişinin 
duygusal tepkilerinin ön planda olduğu bir değerlendirme meselesini (Boeree, 
1997:12); duyum, duyu organlarını uyaranların neler olduğunu (Gençtan, 
1998:198); sezgi ise bir durumun olanaklarını (Geyer, 2014:1) ifade etmektedir. 

Sezgi ve duyum bilgiyi algılama ile ilgili kavramlarken; düşünme ve hissetme ise 
bilgiyi yorumlama ile ilgili kavramlardır (Furnham vd. 2005:3; Francis ve Robbins, 
2002:217-218). Jung’a göre insanın dünyayı algılama ve yorumlama şekilleri 
kişinin kendi geleceğini belirlemektedir (Odabaşı ve Barış, 2019:198). Hatta bilgiyi 
yorumlamada; kadınların hissetmeye yönelik özellikleri erkeklerden daha gelişmiş 
olduğundan hisseden tipler de bariz bir şekilde kadınlar arasından çıkmaktadır 
(Jung, 2019:375). 

Jung, iki tutumun ve dört işlevin etkileşimlerine dayanarak sekiz psikolojik tip 
belirlemiştir (Beebe, 2008:9): 
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 Dışadönük düşünen tip: Toplumun kurallarına uyumlu olarak yaşayan, 
duygularını bastırmaya, yaşamın her alanında nesnel olmaya (Gençtan, 
1998:199), düşünce ve görüşlerde genellikle kabul edilenlerden 
sapmamaya eğilimli kişilik tipidir (Schultz ve Schultz, 2013:93). Dışadönük 
düşünen tipin değerleri nesnel gerçeklikle belirlenmekte, iyilik/kötülük ve 
güzellik/çirkinlik olguları onunla ölçülmektedir (Jung, 2019:366). Bu tipler 
duygularını ise bilinçaltlarında gizlemektedirler (Nergiz, 2017:61). Bu 
yüzden diğer insanlar tarafından sert ve soğuk olarak algılanma ihtimalleri 
yüksek olmakta (Schultz ve Schultz, 2013:93); en iyileri en iyi durumda 
devlet adamları, avukatlar, pratik bilim insanları, saygın akademisyenler, 
başarılı girişimcileri kapsamaktadır (Sharp, 1987:45).  

 Dışadönük hisseden tip: Bariz şekilde kadınlarda erkeklere kıyasla daha 
sık görülen bu tipte hissetmeyi en çok bozan işlev düşünme olduğundan 
dolayı kişi düşünme işlevini baskılayarak (Jung, 2019: 376-377) çevredeki 
uyumlu koşulları korumak ve sürdürmeye odaklanmaktadır. Örneğin, 
dışadönük hisseden bir şeyi "güzel" ya da "iyi" olarak nitelendiriyorsa –ya 
da tam tersi- bu durum ancak sosyal duruma uygun olduğu içindir. 
Dışadönük hisseden tip için bu ikiyüzlülük değil, nesnel kriterlere uyum 
sağlama eylemidir (Sharp, 1987:49).  

 Dışadönük duyum tipi: Zevk, mutluluk ve yeni deneyimler arayışında olan 
kişilik tipidir (Schultz ve Schultz, 2013:94). Bu kişilik tipi yapısı gereği 
sadece en güçlü duyumları arzu etmekte; nesne onda duyum 
uyandırdığında ve o da mümkünse bu duyumlardan keyif aldığında istenen 
durum artık gerçekleşmiş olmaktadır (Jung, 382-383). Daha pratik, daha 
gerçekçi ve aklına koyduğunu yapan kişilerden oluşan bu tip (Gençtan, 
1998:200) tam bir ayrıntı insanıdır; rahatça harita okuyabilir, yabancı 
olduğu şehirlerde yolunu bulabilir, randevularını unutmaz, anahtarlarını 
unutmaz evden çıkarken ocağın altını kapatmayı unutmaz (Sharp, 1987:54-
55).  

 Dışadönük sezgisel tip: Dışadönük duyum tipi gibi yeni şeyler arayışında 
olmayı seven (Sharp, 1987:60) dışadönük sezgisel tipe göre dış dünya; 
çevredeki nesne, insan ve olayları arayıp bulmak; bulduğunda da yeni 
ilişkiler kurmak içindir (Haas ve Hunziker, 2006: 53). Karakterleri oynak ve 
tutarsız; dostlukları ve aynı işyerinde çalışma süreleri genellikle kısadır 
(Gençtan, 1998:200). Yeni bir ihtimal karşısına çıkar çıkmaz kişi yeni olanı 
olağanüstü sezgisiyle yakalamakta, ona adeta kaderin prangalarıyla 
bağlanmaktadır (Jung, 2019:386). 

 İçedönük düşünen tip: Emsali olan dışadönük düşünen gibi bu tipi de 
fikirler çok etkilemekte fakat fikirlerinin yönü dışadönük düşünen gibi dışa 
yönelik (genişlemek için) değil içe doğru (yoğunlaşmak) olmaktadır (Jung, 
2019: 401). Yalnızlık onlara göre düşünceleriyle beraber olmaktır (Nergiz, 
2017:60). Bu tip kişilik özelliğine sahip bireyler başkalarının görüşlerine 
karşı kayıtsız olma eğiliminde olduğundan dolayı (Sharp, 1987:71) diğerleri 
onları inatçı, uzak, kibirli ve düşüncesiz olarak görmektedir (Schultz ve 
Schultz, 2013:95). 
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 İçedönük hisseden tip: İçedönük hisseden tipler önemli olan değerlere 
odaklanmaktadır (Ross, 2011:168). Bu tip insanlar toplum içinde genellikle 
kendilerini öne çıkarmak istememekte, esrarengiz bir şekilde kendi 
kendilerini sınırlama eğiliminde olmaktadırlar (Sharp, 1987:76). Fakat 
kendini dış dünyadan sınırlayan bu tip gerçekte derin duygulara sahip 
olduğundan dolayı zaman zaman ortaya çıkan duygusal patlamalar 
çevresindeki insanlarda şaşkınlık yaratmaktadır (Gençtan, 1998:200). 
“Durgun sular derin akar.” atasözü adeta bu tip için söylenmektedir (Jung, 
2019: 406).  

 İçedönük duyum tipi: İç dünyalarının dış dünyadan daha ilginç olduğunu 
savunan bu kişiler odak olarak kendi iç dünyalarını referans almaktadır 
(Gençtan, 1998:200). Şu andaki duyusal deneyimlerini geçmişteki benzer 
deneyimlerle sürekli olarak karşılaştırma yoluna giden bu tip üzerinde 
(Haas ve Hunziker, 2006:43) neyin izlenim bırakacağı önceden tahmin 
edilememekte, kişiyi tam anlamıyla sıra gelen olaylar yönlendirmektedir 
(Jung,2019: 412).  

 İçedönük sezgisel tip: Düşsel şeylere ilgi duyan fakat bu ilgilerinin sürekli 
olmamasından dolayı çoğu zaman bir sonuca ulaşamayan kişilik tipidir 
(Nergiz, 2017:60). Bu hayalperest kişilikler (Schultz ve Schultz, 2013:95) 
insanlarla çok fazla iletişim kurmaya yanaşmamakta, -anlamını genelde 
kendilerinin de bilmedikleri- bir düş dünyasında yaşamaktadırlar (Gençtan, 
1998:201). Bugünün gerçeğini etkilemek için çok fazla çaba sarf etmemekte, 
gerçeği sadece iddia etmekte veya duyurmaktadırlar. Duyururken 
kullandıkları dil ise o kadar öznelleşmiştir ki dünyada kendileri haricindeki 
hiç kimse bu dili anlamamakta, adeta kimsenin anlamadığı bir dilde kendi 
başlarına haykırmaktadırlar (Jung, 2019: 419). Tüm psikolojik tiplere ait 
diğer özellikler özet olarak Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo1: Temel Psikolojik Tiplerin Diğer Özellikleri 
Dışadönük Düşünen Tip Mantıksal, nesnel, genel kabul gören görüşler 
Dışadönük Hisseden Tip Duygusal, hassas, girişken; kadınlarda erkeklerden daha tipik 
Dışadönük Duyum Tipi İçi dışı bir, zevk arayan, uyumlu 
Dışadönük Sezgisel Tip Yaratıcı, başkalarını motive edebilen ve fırsatları yakalayabilen 
İçedönük Düşünen Tip Fikirlere insanlardan daha fazla ilgili 
İçedönük Hisseden Tip Saklanmış (kendi içine), gösterişsiz, ancak derin duygulara sahip 
İçedönük Duyum Tipi Görünüşte objektif, kendini estetik arayışlarla ifade ediyor 
İçedönük Sezgisel Tip Günlük gerçeklikten daha fazla bilinçdışı ile ilgili 

Kaynak: Schultz &Schultz 2013: 94 

2.2. Tüketim ve Tüketici Karar Süreçleri 

Tüketici kavramı literatürde birçok farklı şekilde tanımlanmaktadır. Bu 
tanımlamalardan bazıları şunlardır: “Yaşamını devam ettirmek için yaşamının her 
alanında ihtiyaç hisseden ve bunu gidermek için elinde imkan ya da fırsatlar 
bulunan kişi” (Altunışık vd., 2014:113), “Son kullanım gayesi ile mal ve hizmetleri 
satın alan, kullanan birey” (Odabaşı ve Barış, 2019:20), “Bir kurumun hedef 
kitlesinde yer alan, kendine sunulan pazarlama karması bileşenlerini kabul eden ya 
da reddeden kişi” (İslamoğlu ve Altunışık, 2017:5), “Bir ihtiyacı veya isteği 
tanımlayan, bu ihtiyaç veya isteği karşılamak üzere ürün arayan, ürünü satın alan 
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ve ihtiyacını karşılamak için ürünü tüketen kişi” (Noel, 2009:11). Bununla birlikte, 
birçok durumda, farklı bireyler bu olaylar zincirinde yer alabilmekte, bazen satın 
alan kişi ile ürünü kullanan kişi farklı olabilmekte; örneğin, bir dizüstü bilgisayar 
söz konusu olduğunda, bir ebeveyn ürünü kendi kullanımından ziyade çocukları 
kullansın diye satın almış olabilmektedir (Noel, 2009:11). 

Tüketici davranışları kavramı ise “Pazar yerinde tüketicinin davranışlarını 
irdeleyen, bu davranışın sebeplerini araştıran uygulamalı bir bilim dalı” (Odabaşı 
ve Barış, 2019: 16), “Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek amacıyla 
tüketim sürecinde yürütülen davranışların tamamı” (İslamoğlu ve Altunışık, 
2017:8), “Kişilerin isteklerini karşılamak için mal/hizmet alım ve tüketim 
seçimleri” (Rani, 2014:53), “Bireylerin veya grupların istek ve ihtiyaçlarını tatmin 
etmek amacıyla; ürünleri, hizmetleri, deneyimleri ve fikirleri seçme, satın alma, 
tüketme veya elden çıkarma aşamalarının incelenmesi” (Solomon vd., 2006:6) 
olarak tanımlanabilmektedir. 

Tüketici davranışına etki eden çeşitli faktörler ise genel olarak üç kavramsal 
alanda –dış etkiler, iç süreçler, karar sonrası süreçler- toplanabilmektedir (Noel: 
2009:13-14); 

 Dış etkiler: Firmanın pazarlama çabaları ve tüketicinin kültürü, 

 İç süreçler: Psikolojik süreçler ve tüketici karar verme süreci, 

 Karar sonrası süreçler: Satın alma ve sonrasındaki davranışlar. 

Burada bahsedilen tüketici karar süreçleri Engel, Kollat ve Blackwell (EKB) Modeli 
(1978)’nde bir problem çözme süreci olarak yorumlanmakta ve bu sürecin bir 
ihtiyacın hissedilmesi aşaması ile başladığı ve satınalma sonrası memnuniyet veya 
memnuniyetsizlikle sonlandığı öne sürülmektedir (Baş,2013:16). Bu açıdan 
bakıldığında geleneksel karar verme görüşü tüketiciyi rasyonel bir karar verici 
olarak düşünmekte ve karar verme sürecini problemin tanımlaması, bilgi toplama, 
alternatiflerin değerlendirilmesi, satın almaya karar verme ve satın alma sonrası 
davranışlar olmak üzere 5 aşamalı olarak ele almaktadır: 

Problem tanımlama: Tüketiciler satın alma karar sürecini bir problem çözme 
yöntemi olarak ele aldıklarında, öncelikle ulaşmak veya tatmin etmek istedikleri 
hedeflerine odaklanmakta ve istenen sonuçlara ulaşılamadıkları durumlarda bir 
problemin var olduğunu algılamakta ve neticede hangi davranışları 
gerçekleştireceklerine karar vermektedirler (Peter ve Olson, 2010 :163). Bu 
doğrultuda tüketici karar süreci genellikle, tüketici çözülmesi gereken bir tüketim 
sorunu belirlediğinde başlamaktadır (Örneğin: Yeni bir akıllı telefona ihtiyacım var 
veya yeni bir şapka istiyorum). Problem tanımlama, ideal ve gerçek durum 
arasında algılanan farktır ki bu durum karar sürecinde kritik bir aşamadır. Çünkü 
tüketiciyi harekete geçmeye motive etmektedir (Hoyer ve McInnis, 2010: 195). 
Gerçek durumun algılanması da tüketicinin yaşam tarzı ve mevcut durumu 
tarafından belirlenmektedir. Tüketicilerin yaşam tarzları, gerçek durumlarının 
önemli bir belirleyicisidir. Çünkü sahip oldukları kaynaklar tarafından dayatılan 
kısıtlamalar göz önüne alındığında, bu şekilde yaşamayı seçmektedirler (Hawkins 
ve Mothersbaugh, 2010: 502). Bunun yanında tüketicinin ihtiyacının farkına 
varmasını sağlayan faktörler de değişebilmektedir. Yemek yeme ihtiyacı olan bir 
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bireyin problem tanımlama sürecini tetikleyen unsur gerçek bir açlık hissi de 
olabilirken, gördüğü bir reklam mesajı da olabilmektedir (Baş, 2013:17). 

Bilgi arama: Bu aşamada tüketici, tanımladığı ihtiyacını gidermeye yönelik çeşitli 
bilgileri araştırmaktadır. Tüketicinin sürekli satın aldığı, elinin altında olan ve daha 
fazla bilgiye ihtiyacı olmadığı durumlarda bu süreç kısa sürerken, örneğin 
otomobil satın almak istediğinde çok farklı kaynaklardan (örneğin otomobil 
reklamları, internet araştırması, araba sahibi olan arkadaşlarla görüşme) bilgi 
toplama ihtiyacı doğabilecektir (Armstrong ve Kotler, 2014:176). Arama 
kaynakları genel olarak dışsal ve içsel olarak iki kategoride değerlendirilmektedir.  
Dışsal arama tüketicinin arkadaş çevresi, referans grupları gibi sosyal unsurların 
yanı sıra çeşitli yazılı ve görsel kaynakları araştırması veya satış elemanlarından 
alınan bilgileri kapsamaktadır (İslamoğlu ve Altunışık, 2017:39).  İçsel arama, ise 
kişinin bilgiyi önceki deneyimlerini hatırlayarak edinmesine vurgu yapmaktadır 
(Odabaşı ve Barış, 2019:358-359). Çoğu satın alma işlemi için içsel arama 
muhtemelen yeterlidir. Örneğin, bisküvi isteyen bir tüketici, en sevdiği markanın 
tadının neye benzediğini kolayca hatırlayabilecek ve süpermarket rafında nerede 
olduğunu bilebilecektir. Oysa yeni bir oyun konsolu satın alırken, üreticilerin 
broşürlerini okuyacak ve teknoloji mağazalarına göz atarak oldukça kapsamlı bir 
bilgi araştırması yaparak satın alma riskini azaltabilecektir (Blythe, 2005: 46-47). 
Öte yandan ilgili geçmiş deneyim ne kadar fazla ise, dış bilgi ihtiyacı o kadar 
azalmakta ve tüketicinin hızlıca karar alması daha olası görünmektedir. Çoğu 
tüketici satın alma kararı verirken, önceki deneyimlerle dış kaynaklardan elde 
ettiği bilgileri beraber kullanmaktadırlar (Schiffman ve Wisenblit, 2019: 348). 

Alternatiflerin değerlendirilmesi: Rakip markalar hakkında bilgi sahibi olan 
tüketici, toplanan veya hatırlanan bilgilere dayanarak alternatifleri değerlendirme 
aşamasına geçmektedir. Bu aşamada, ihtiyacını en iyi karşılayacak ürünlerden 
oluşan bir değerlendirme seti seçecektir. Bu set, bir ürün satın alma sürecinde 
tüketicinin zihninde olan tüm farklı ürün alternatiflerinden oluşmaktadır (Blythe, 
2005:47). Öte yandan bu süreç yalnızca olumlu markalara odaklanmak şeklinde 
değil, tüketicinin kesinlikle almak istemediği seçenekleri elemesiyle de 
gerçekleşmektedir. Tüketici bu kabul edilemez seçenekleri diğer alternatifler 
içerisinde kalitesiz ve faydasız olarak görmektedir (Schiffman ve Wisenblit, 2019: 
349). Ancak bu alternatiflerin belirli olması, arasından yapılacak olan seçimin de 
kolay olduğu anlamına gelmemektedir. Tüm satın alma durumlarını kapsayan tek 
bir değerlendirme süreci yoktur, aksine bu süreçler bireysel özelliklere, spesifik 
satın alma durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Tüketici kimi zaman 
rasyonel, kimi zaman ise dürtüsel ve anlık karar verebilmektedir (Armstrong ve 
Kotler, 2014:177). Örneğin akıllı telefon almak için bir elektronik mağazasına 
giden tüketici daha önce alma planı yapmadığı bir modeli görüp, satış elemanından 
veya mağaza içi indirimlerden etkilenerek daha önceki kararından 
vazgeçebilmekte ve mağazaya gelirken aklında olan ürün veya markayı 
değiştirebilmektedir (Baş, 2013:18). 

Satın alma davranışı: Problem çözme başlangıç motivasyonu ile başlayan bu 
süreç, ihtiyacın tanımlanması, problemi çözmek için birkaç önemli kaynaktan bilgi 
toplanması ve alternatif eylemlerin değerlendirmesinden sonra ve nihai olarak bir 
davranışın tüketici tarafından seçilmesi ile sonlanmaktadır (Peter ve Olson, 2010 
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:164). Bu süreç sonunda tüketici yalnızca markayı değil perakende satış noktasını 
da seçmektedir. Bu durum, normalde ürünü satın almayı veya kiralamayı 
içermektedir. Geleneksel perakende ortamlarında, bu nispeten basittir ve ev veya 
otomobil gibi nispeten büyük ve daha karmaşık satın almalar hariç, genellikle satın 
alma sürecine başlayan tüketici süreci durdurmamakta veya geciktirmemektedir 
(Hawkins ve Mothersbaugh, 2010: 610). Satın alma niyetinde olup karar 
aşamasına geçmek üzere olan tüketicileri ise genelde etkileyen iki faktör vardır. 
Bunlar diğer insanların tutumları ve beklenmeyen durumsal faktörlerdir. Örneğin 
tüketicinin önem verdiği bir arkadaşı ya da ailesi ucuz bir otomobil almaya karar 
vermiş bir tüketiciyi daha yüksek fiyatlı ve algısı daha kaliteli bir otomobili alma 
konusunda etkileyebilmektedir. Rakip markaların yaptığı çük büyük indirimler de 
tüketicinin satın alma kararını değiştirmesini sağlayabilmektedir (Armstrong ve 
Kotler, 2014:177). 

2.3. Satın Alma Sonrası Davranışlar 

Satın alma sonrasındaki değerlendirme, tüketicinin ürünü satın alma eyleminin 
başarılı olup olmadığına karar vermesini ifade etmektedir. Bu süreç genellikle 
tüketicinin ne almayı beklediği ile gerçekte ne satın alındığı arasında bir 
karşılaştırma içermekte, ancak bazen satın alma ardından elde edilen yeni bilgiler 
de tüketicinin satın alma işlemine ilişkin değerlendirmesini etkileyebilmektedir 
(Blythe, 2005:48). Tüketici satın aldığı ürünü tükettikten sonra genel olarak ya 
tatmin (memnuniyet) ya da tatminsizlik (memnuniyetsizlik) hissetmektedir. 
Tüketicinin satın alma öncesindeki beklentileri ve satın alma sonrası algıladığı 
performans birbirine eşit olduğu zaman müşteri memnuniyeti yaşanırken, aksi 
durumda memnuniyetsizlik yaşanmaktadır. Memnuniyet kişiyi aynı ürünü veya 
markayı kullanmayı sürdürmeye yönlendirirken memnuniyetsizlik kişiyi farklı 
arayışlara itmektedir. Bu farklı arayışlarda kişi şikâyet davranışı sergileyebilmekte, 
bazen bu durumu başkalarına iletme bazen ise ürün veya markayı boykot eylemine 
kadar gidebilmektedir (Altunışık vd., 2014:134). Tüketici, satın alma işlemi 
sonrasında üç farklı seçenekten biri ile karşı karşıya gelmektedir (Odabaşı ve 
Barış, 2019:387); 

 Memnuniyet derecesi yüksektir (yeniden satın alma ihtimali yüksektir) 

 Kısmen memnundur (bilişsel çelişki mevcuttur) 

 Memnun değildir (şikayetçi davranışlar içerisindedir). 

Kişinin üründen memnun olmadığı durumlarda iki eylem söz konusu olmaktadır. 
Bunlardan ilki şikâyet konusunda bir şeyin yapılmadığı eylemsizlik durumu; 
ikincisi ise edilgen ve etkin şekillerde yapılabilen eyleme geçme durumudur. Aynı 
ürünü bir daha almamak, işletmeyi boykot etmek şeklinde kendini gösterebilen 
edilgen davranışlar olarak ifade edilirken; etkin davranışlar ise ürün ya da 
hizmetteki kusuru düzeltmek için değişim talebi, yargı yollarına başvuru, şikâyet 
merkezlerine başvuru şeklinde kendini göstermektedir (Odabaşı ve Barış; 
2019:393-394).  

Memnun müşteriler genellikle satın almalarına devam etmekte ve bu da firmaya 
karlılık getirmektedir. Çünkü yeni bir müşteriyi elde etmek, mevcut müşteriyi 
elinde tutmaktan beş kat daha fazla maliyetli olmaktadır. Memnun olmayan 
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müşteriler ise satın almayı durdurmakta ve negatif ağızdan ağıza pazarlama 
yapabilmektedir. Bu, buzdağının görünmeyen kısmı gibidir; ortalama bir işletme, 
mutsuz müşterilerinin %96’sını duymamaktadır.  Ancak, ortalama bir müşteri 
şirket hakkındaki fikirlerini 10 kişiyle paylaşmaktadır. Çoğu işletme için hızlı cevap 
en iyi çözümdür ve müşterilerin % 95’i hızlı bir şekilde sorun çözüldüğünde o 
firmadan ürün satın almaya devam ettiklerini ifade etmektedirler (Noel,2009:149). 

Tüketici şikâyet davranışı, kişi satıcı tarafından haksızlığa uğratan uygulamalarla 
karşılaşıldığında, satın aldığı ürünle ilgili hayal kırıklığı ortaya çıktığında ve 
işletmenin genel yönetim davranışlarını doğru bulmadığında duygularını bilinir 
hale getirmenin bir yolu şeklinde ifade edilmektedir (Fornell ve Westbrook, 1979). 
Bu araştırmada özellikle ele alınan satın alma sonrası davranış şekilleri iddialı 
davranış ve agresif davranıştır. 

Richins (1983), iddialı davranışı kişinin aşırı kaygı hissetmeden ve başkalarının 
haklarını ihlal etmeden iddialı ve dürüstçe sergilediği davranışlar şeklinde 
tanımlamaktadır. Örnek olarak kişinin pazardaki haklarını savunması, ürün 
hakkında gerekli bilgilerin edinilmesi veya kusurlu bir ürün için kişinin çözüm 
istemesi olarak ifade edilmektedir (Richins, 1983:73-74). İddialı davranış, 
karşılıklı haklar ve gelebilecek olası sonuçlar dikkate alınarak ifade edilmekte ve 
bu durumda iddialı kişinin, beklentilerinin ihlal edildiği bir durumda tatmin edici 
bir çözüm elde etme şansı daha yüksek olduğu görülmektedir (Fornell ve 
Westbrook, 1979). 

Öte yandan agresif davranış bağlamında düşüncelerini düşmanca, tehdit edici 
veya saldırgan bir şekilde ifade ederek iddiasını ileri süren kişi saldırgan olarak 
nitelendirilmektedir. Saldırgan kişi, başkalarının haklarını göz önünde 
bulundurmamakta veya bulundursa da çok az dikkate almaktadır. Agresif 
davranan kişi, eyleminin potansiyel sonuçlarını tanımamakta ve onlar için 
sorumluluk almamaktadır. Bu nedenlerden dolayı, saldırgan davranışlar saldırgan 
için olduğu kadar saldırganlık nesnesi için de olumsuz sonuçlara yol 
açabilmektedir (Fornell ve Westbrook, 1979).  

Agresif tüketiciler ise iddiası düşük, saldırganlığı yüksek tüketiciler şeklinde 
karakterize edilmektedir (Richins, 1983:80). Bu konuyla ilgili bir araştırmaya göre 
genç ve liberal katılımcıların pazarlama konusunda diğer katılımcılara göre daha 
eleştirel davrandıkları ifade etmektedir (Barksdale ve Darden,1972 ). Fornell ve 
Westbrook (1979) iddialı davranış ve tüketici şikayet davranışı arasında çok zayıf 
korelasyonlar bulmuşlardır. Richins (1983)’in tüketicilerin pazarlama 
temsilcileriyle nasıl etkileşime girdiğini inceleyen ve 4 ayrı grupta yaptığı 
çalışmasında (iddiasız olanlar, iddialılar hem iddialı hem agresifler, agresifler) 
agresif tüketicilerin işletme duyarlılığı ve iş algısında en olumsuz bakış açısına 
sahip oldukları ifade edilmektedir. Tosun vd. (2018)’nin 118 kişiyle yürüttükleri 
çalışmada ortalama 1/3 oranında kişinin şikâyet davranışında bulundukları, 
diğerlerinin ise rıza göstermeye eğilimli oldukları görülmektedir. Ayrıca kişinin 
hissettiği negatif duygu durumunun, pozitif duygu durumuna sahip tüketicilere 
göre şikâyet etme ihtimalleri daha yüksek olarak görülmektedir.  
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3. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırmanın Genel Modeli 

4. Yöntem ve Uygulama 

Araştırma, katılımcıların ürün satın alımları sırasındaki herhangi bir 
memnuniyetsizlik, değişim ya da ürün iadesi gibi durumlarda gösterdikleri 
davranışlar dikkate alınarak, kişilik özellikleri bazında farklılıklar incelenmeye 
çalışılmaktadır. Araştırma 15 Kasım 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında online 
olarak genel katılımcı kitlesine uygulanmıştır. Kolayda örnekleme yöntemiyle 312 
kişiye ulaşılabilmiş ve yapılacak regresyon analizi ve diğer analizler için sayı 
yeterli görülmüştür. Araştırmaya her meslek, yaş, gelir ve cinsiyetten katılımcıya 
yer verilmiş ve gruplar arasında homojen dağılımlar için çaba gösterilmiştir. 
Araştırma Düzce ilinde ikamet etmekte olan kişiler üzerinde uygulanmıştır. 

Anket soruları, üç kısımdan oluşmaktadır; ilk kısımda, katılımcılara ait demografik 
özellikler, ikinci kısımda Jung kişilik ölçeği ve üçüncü kısımda ise satın alma 
sürecindeki kararlılık ve agresiflik davranışlarıyla ilgili sorular yer almaktadır. 
Jung kişilik ölçeği Futrell (2011:162)’in kitabından referans alınmıştır. Kararlılık ve 
agresiflik faktörleri Richins (1983)’den adapte edilmiştir. Bu faktörler 5’li Likert 
ölçeğiyle değerlendirilmektedir. Jung kişilik ölçeğinde katılımcılar kendilerine 
yönlendirilen 16 soruda “a” ve “b” şıklarından birini tercih etmektedirler. Bu 
tercihlere göre elde edilen sonuçlar ölçeğin kendisine ait bir hesaplama tablosunda 
puanlandırılmakta ve kişilikler belirlenmektedir. Bu ölçeğe göre her katılımcının 
önsezi, düşünsel, duyusal ve duygusal puanları belirlenmektedir. Eğer kişinin 
önsezi puanı duyusal puanına eşit ya da büyükse önsezili, duygusal puanı düşünsel 
puanından büyükse duygusal, tam tersi durumlarda ise duyusal ve düşünsel 
olmaktadırlar. Burada dikkate alınması gereken mevzu, kişinin Duyusal ve Önsezi 
arasında bir tercihi ve Duygusal ve Düşünsel olarak da diğer bir tercihi olmalıdır. 
Sonuç olarak her iki tercihi birleştirilerek kişilik grubu belirlenmektedir. Her iki 

Kararlılık / İddialılık 

Rıza 
Göstermeyen 

Bilgi veya 
Yardım 
İsteyen 

H1 

H2 

Agresiflik 

Öfke 
Yaratan 

H3 

H4 

Jung Kişilik Özellikleri 

 Önsezili-
Duyusal  

 Önsezili-

 Duyusal-
Duyusal 

Duyusal -

Önsezili 
Duyusal 

Duyusal 
Düşünsel 
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kategorinin karşılıklı permütasyonlarıyla dört grup doğmaktadır; önsezili-
duygusal, önsezili-düşünsel, duyusal-duygusal ve duyusal-düşünsel.  

Çalışmada kullanılacak analiz tekniğine karar vermeden önce verilerin normal 
dağılım sergileyip sergilemediği sınanmıştır. Bu amaçla normal dağılıma uygunluk 
analizlerinden en sık kullanılan Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. Bu analiz 
neticesinde anlamlılık değeri 0,05 değerinin altında kalmıştır. Dolayısıyla anket 
yoluyla toplanan verilerin normal bir dağılım göstermediği anlaşılmaktadır. Bu 
sebeple, model geliştirmek için parametrik olmayan veriler için de kullanılan 
lojistik regresyon analizi tercih edilmiştir. Lojistik regresyonda bağımlı değişken 
kategorik olarak analize dahil edilebilmektedir. Bu araştırmada bağımlı değişken 
kişilik özellikleri ve bağımsız değişkenler ise kararlılık ve agresiflik 
değişkenleridir.  

4.1. Demografik Özellikler 

Tablo 2: Demografik Özellikler 
  n %   N %  n % 
Medeni Hal Meslek Eğitim   
Bekâr 151 48 Memur   102 33 İlköğretim 19 6 
Evli 161 52 Emekli   8 2 Lise 33 11 
Toplam 312 100 Ev Hanımı   11 3 Ön Lisans 56 18 
Cinsiyet Serbest meslek 30 10 Üniversite 136 43 
Kadın 174 56 Öğrenci   31 10 Lisansüstü 68 22 
Erkek 138 44 Özel sektör Çalışanı 111 36 Toplam 312 100 
Toplam 312 100 Çalışmıyor   19 6    
Yaş Toplam   312 100    
18'den küçük - - Gelir    
19-29 131 42 2.500 TL ve altı 84 27    
30-40 101 32 2.501 TL - 5.500TL 134 43    
41-51 65 21 5.501 TL - 8.500TL 54 17    
52-62 13 4 8.501 TL - 11.500TL 22 7    
63 ve Üstü 2 1 11.501TL ve Üzeri 18 6    
Toplam 312 100 Toplam 312 100    

4.2. Faktör Analizi ve Güvenilirlik Testleri 

Araştırmaya katılanların kişiliksel özelliklerine göre değişkenlik gösterebilecek 
satınalma sürecindeki hak arama davranışları olarak agresiflik ve 
kararlılık/iddialılık yapılarının içsel tutarlılıklarının ölçülebilmesi adına açımlayıcı 
faktör analizi uygulanmıştır. Agresiflik yapısı tek başına ayrı bir yapı iken 
kararlılık/iddialılık yapısı kendi içinde üç alt kategoride değişkenlere sahiptir; rıza 
göstermeyen (RG), bilgi veya yardım isteyen (BYİ) ve öfke yaratan (ÖY). 
Dolayısıyla alt değişkenler bazında içsel tutarlılıkların görülebilmesi için kararlılık 
değişkeni kendi arasında faktör analizine tabi tutulmuştur. Tablo 3 ve 4’de, her iki 
faktör kategorisi için analiz sonuçları, güvenilirlik oranları, açıklanan varyanslar, 
aritmetik ortalamaları, standart sapmaları ve örneklem yeterlilik değerleri yer 
almaktadır.  
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Tablo 3: Kararlılık/İddialılık Faktör Yükleri 

Soru 
Kodu Değişkenler (Varyans - Cronbach Alpha) 

Faktör 
Yükleri O

rt
a

la
m

a
 

S
ta

n
d

a
rt

 
S

a
p

m
a

 

Rıza Göstermeyen (23.5-0,72) 
S3 Satış görevlilerine “hayır” demekte 

zorlandığım için alışverişim çoğunlukla 
istemediğim şeyleri almakla sonuçlanır.* 

0,71 4,3 1,2 

S4 Satış görevlisi satınalmak istemediğim bir şeyi 
satmak için kapıma gelirse, görüşmeyi 
bitirmek için zorlanmam. 

0,79 4 1,3 

S5 Satış görevlisi benim istediğim ürünü bulmak 
için zahmete girdiyse, -bulduğu ürün tam 
olarak doğru olmasa bile-, o ürünü 
satınalmamaktan utanırım (rutin 
alışverişleriniz için değerlendiriniz).* 

0,47 3,5 1,3 

Bilgi veya Yardım İsteyen (17,9-0,61) 
S6 Bazen satış görevlilerini sorularımla sıkmaktan 

rahatsızlık duyduğum için bir ürün hakkında 
ihtiyaç duyduğum tüm bilgileri alamam.* 

0,71 3,7 1,4 

S7 Mağaza çalışanlarına ürünlerin yerini 
sormaktan rahatsızlık duyarım.* 

0,46 4,43 1,03 

S8 Bir satış sözleşmesi/kredi sözleşmesi 
imzalarken, anlamadığım her şeyin 
açıklamasını isteme konusunda kararsızım.* 

0,83 3,8 1,3 

Öfke Yaratan (17,2-0,51) 
S11 Satın aldığım ürün kusurlu fakat ucuzsa 

yaygara koparmak ya da şikâyet etmek yerine 
kullanmaya devam ederim.* 

0,64 3,5 1,3 

S12 Bir ürünü mağazaya iade etmek yerine 
neredeyse her şeyi tercih ederim.* 

0,79 4,1 1,2 

S14 Kusurlu bir ürünü mağazaya iade etmem 
gerektiğini bildiğim halde genelde ağırdan 
alırım.* 

0,79 3,7 1,4 

KMO:0,83; Açıklanan Toplam Varyans: 58,7, *Ters Kodlama 

Analize dâhil edilen değişkenlerin her iki faktör grubu için toplamda genel 
güvenilirlikleri (Cronbach Alpha) 0,74’tür. Ayrıca örneklem yeterlilik KMO değeri, 
Kararlılık/İddialılık için 0,82, Agresiflik için 0,83 ve Bartlett’s testi anlamlılık 
değerleri anlamlı (p < 0,000) olarak bulunmuştur. 

Tüm faktörler için analiz sonuçlarına incelendiğinde, genel güvenilirlik değerleri 
ile tek tek faktör güvenilirlik değerleri ve KMO örneklem yeterlik değerleri kabul 
edilebilir düzeydedir. Ancak öfke yaratan (ÖY) faktörünün genel güvenilirliği kötü, 
agresiflik faktörünün ise şüpheli düzeydedir. Bu açıdan bakıldığında analiz 
sonuçlarının yorumlanmasında bu değerlerin düşüklüğü dahile alınacaktır ki, 
halihazırda sonuçlar açısından ÖY faktörün herhangi bir etkisi görülmezken 
agresiflik faktörünün her açıdan yadsınamaz düzeyde etkileri görülmektedir. Öte 
yandan toplam açıklanan varyans değerinin 0,50 seviyesinin üzerinde olması kabul 
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edilebilirken, agresiflik için kabul sınırında kararlılık yapısı için kabul sınırının 
üzerinde çıkmıştır.  

Tablo 4: Agresiflik Faktör Yükleri 

Soru 
Kodu Değişkenler (Cronbach Alpha) 

Faktör 
Yükleri O

rt
a

la
m

a
 

S
ta

n
d

a
rt

 
S

a
p

m
a

 

Agresiflik (0,66) 
S16 Bazen, nazik davranmayan satış görevlilerine kaba 

olduklarını söylerim. 
0,72 3,5 1,3 

S17 Bir mağazada herkesin dikkatini çeken ve 
kargaşaya sebep olan bir durum varsa arada sırada 
da olsa şikâyetçi olurum. 

0,71 3,5 1,3 

S18 Bana karşı nezaketsiz davranan bir satış görevlisini 
kendi mağazasında rencide etmekten oldukça 
memnuniyet duyarım. 

0,72 2,4 1,3 

S20 Eğer memnuniyetim için şikâyet etmem 
gerekiyorsa mağazada olay çıkartabilirim. 

0,68 2,03 1,3 

KMO: 0.62, Açıklanan Toplam Varyans: 49,73 

4.3. Lojistik Regresyon Analizi 

Katılımcıların kişiliksel özellikleri bazında küme ayrımları noktasında satın alma 
sonrası davranış faktörlerinin etkileri lojistik regresyon tekniğiyle incelenmiştir. 
Lojistik regresyon analizinde bağımlı değişken iki kategoriden oluşuyor ise iki 
değişkenli (binary) lojistik analizi uygulanırken ikiden fazla kategorilerde çoklu 
(multiple) lojistik regresyon uygulanmaktadır. Bu araştırmada ortaya konulmaya 
çalışılan kişilik analizlerine göre katılımcılar dört grupta değerlendirilmektedir. 
Ancak gruplardaki kişi sayıları dikkate alındığında homojenik bir yapı 
görülemediğinden dörtlü karşılaştırmanın sağlıklı sonuçlar veremeyeceği 
düşünülmektedir.  

Tablo 5: Katılımcı Kişilik Grupları Frekans Değerleri 

Grup n % Grup n % 

Önsezili 241 77,2 Önsezili-Duygusal 188 60,3 

Duyusal 71 22,8 Önsezili-Düşünsel 53 17 

Toplam 312 100 Duyusal-Duygusal 59 18,9 

Duygusal 247 79,2 Duyusal-Düşünsel 12 3,8 

Düşünsel 65 20,8 Toplam 312 100 

Toplam 312 100 
 

Dolayısıyla ana kriterler çerçevesinde ikili karşılaştırmalar yapılmasının daha 
uygun olduğu düşünülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Jung kişilik testinde 
katılımcılar öncelikle Önsezililer (intuition) ve Duyusallar (sensetion) olarak 
değerlendirmekte ve sonrasında ise her iki grup kendi içinde Düşünseller 
(Thinking) ve Duygusallar (Feeling) olarak ayrılmaktadır.  Böylece Önsezili-
Düşünseller, Duyusal-Düşünseller, Duyusal-Duygusallar, Önsezili-Duygusallar 
olarak dört grup oluşmaktadır.  
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Tablo 6’da önsezililer kendi içinde, Tablo 7’de duyusallar kendi içinde 
değerlendirilirken Tablo 8’de Önsezililer Duyusallarla ve Tablo 9’da ise 
Duygusallar düşünsellerle kıyaslanmaktadır. Tablolarda rakamlar incelendiğinde, 
model özetindeki, (-2 Log.) olasılıksal değeri, değişkenlerin modele olan katkısını 
ve iyileşmeyi ortaya koymaktadır ve bu rakamın sıfıra yaklaşması beklenmektedir. 
Diğerleri ise hesaplanan modelin uyumluluğunu açıklamakta ve tahmini olasılıklar 
ile gerçekleşen olasılıklar kıyaslanmaktadır. Bu değerlerin yükselmesi, modelin 
gelişmesi anlamına gelmektedir (Coşkun vd., 2017:260). Hosmer & Lemeshow 
analizi ise, bağımlı değişkenin tahmin edilen ve gerçekleşen değerleri arasındaki 
bağlantıyı değerlendirmektedir. Aradaki bu bağlantıda mevcut farklılık ne kadar 
düşük ise model uyumunun da o kadar iyi olduğu anlaşılır. Bu sınıflandırma 
farklılığına ilişkin istatistiksel açıdan anlamsız ki-kare değeri, modelin iyi bir 
model olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu doğrultuda tablodaki bu değerler 
incelendiğinde, model uyumunun uygun olduğu görülmektedir (X², p > 0,05). 
Ayrıca sınıflandırma göstergesinde, sınıflar arası ayrışmadaki doğruluk düzeyi tüm 
tablolarda %70’in üzerinde iyi bir değerde karşımıza çıkmaktadır. 

Tablo 6: Önsezili-Duygusal ve Önsezili-Düşünsel Arası Lojistik Regresyon Sonuçları 
Model Özeti Sınıflandırma Tablosu 

- 2 Log Olasılık Cox & 
Snell R² 

Nagelker
ke R² 

Gözlenen Sınıf Tahmini 

211,497a ,161 ,248 Sınıf 
Sayısı 

 Doğruluk 
Yüzdesi 

(a) 

Hosmer ve Lemeshow Test 1 2 % 

1 Önsezili-
Duygusal 

182 6 96,8 

X² Sd P 2 Önsezili-
Düşünsel 

37 16 30,2 

11,269 8 0,187 Toplam    82,2 

(a), parametre oranları en az ,001den 
az değişmektedir. 

(a), ayırma sınırı ,500 

Değişkenler B S.E. Wald Sd p Exp (B)   
RG ,019 ,210 ,008 1 ,930 1,019 
BYİ -,167 ,230 ,524 1 ,469 ,847 
ÖY ,140 ,209 ,451 1 ,502 1,150 

AGR 1,207 ,215 31,541 1 ,000 3,343 
Katsayı -4,789 1,131 17,920 1 ,000 ,008 

Tablo 6’ya göre önsezili olup duyusal ve düşünseller arasındaki farklılaşmada 
sadece agresiflik faktörünün etkisi görülmektedir (p < 0,05). Değişkenlerin "B" 
değeri, pozitif olduğu durumlarda "Exp B" değeri 1'in üzerinde, negatif olduğu 
durumlarda ise 1'in altında bir oran almaktadır. Bu durum B değeri negatif 
olduğunda birinci kümeye eğilimin arttığını göstermektedir. Bu analizde ise, pozitif 
bir değer aldığından ikinci kümeye eğilim artmaktadır. Yani ikinci kümede yer alan 
düşünsellere doğru eğilim artmaktadır. Önsezili-düşünseller önsezili-duygusallara 
göre daha agresif tavır sergilemektedirler. Buna göre; Önsezili Duygusal/Düşünsel: 
[-4,789 + 1,207*AGR]. 
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Tablo 7: Duyusal-Duygusal ve Duyusal-Düşünsel Arası Regresyon Sonuçları 
Model Özeti Sınıflandırma Tablosu 

 - 2 Log 
Olasılık 

Cox & Snell 
R² 

Nagelkerke 
R² 

Gözlenen Sınıf Tahmini 

56,308a ,109 ,183 Sınıf 
Sayısı 

  Doğruluk 
Yüzdesi 

(a) 
Hosmer ve Lemeshow Test 1 2 % 

1 Duyusal-
Duygusal 

58 1 98,3 

X² Sd p 2 Duyusal-
Düşünsel 

10 2 16,7 

6,609 8 ,579 Toplam     84,5 

(a), parametre oranları en az ,001den 
az değişmektedir. 

(a), ayırma sınırı ,500 

Değişkenler B S.E. Wald Sd P Exp (B)   
RG -,142 ,517 ,075 1 ,784 ,868 
BYİ -,496 ,414 1,438 1 ,231 ,609 

ÖY -,202 ,385 ,275 1 ,600 ,817 
AGR 1,155 ,507 5,180 1 ,023 3,173 

Katsayı -2,175 2,228 ,953 1 ,329 ,114 

Tablo 7’ye göre duyusal olup duygusal ve düşünseller arasındaki farklılaşmada da 
yine sadece agresiflik faktörünün etkisi görülmektedir (p < 0,05). Bu durumda B 
değeri pozitif olduğundan ikinci kümeye, yani bu kümede yer alan düşünsellere 
doğru eğilim artmaktadır. Duyusal-düşünseller Duyusal-duygusallara göre daha 
agresif tavır sergilemektedirler. Buna göre; Duyusal Duygusal/Düşünsel: 
[1,155*AGR]. 

Tablo 8: Önsezili ve Duyusal Arası Lojistik Regresyon Sonuçları 

Model Özeti Sınıflandırma Tablosu 
- 2 Log 

Olasılık 
Cox & Snell 

R² 
Nagelkerke 

R² 
Gözlenen Sınıf Tahmini 

303,585a ,095 ,144 Sınıf 
Sayısı 

  Doğruluk 
Yüzdesi 

(a) 
Hosmer ve Lemeshow Test 1 2 % 

1 Önsezili 230 11 95,4 
X² Sd p  2 Duyusal 65 6 8,5 

8,179 8 ,416 Toplam     75,6 
(a), parametre oranları en az ,001den az 

değişmektedir. 
(a), ayırma sınırı ,500 

Değişkenler B S.E. Wald Sd p Exp (B)   
RG ,281 ,185 2,301 1 ,129 1,325 
BYİ ,231 ,200 1,337 1 ,247 1,260 
ÖY ,108 ,171 ,401 1 ,527 1,114 

AGR ,697 ,167 17,431 1 ,000 2,008 
Katsayı -5,806 1,011 32,951 1 ,000 ,003 
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Tablo 8 ve 9’da de benzer bir durumla karşılaşılmaktadır. Her iki tabloya göre B 
pozitif değer almakta ve ikinci kümelere eğilim artmaktadır. Ayrıca sadece 
agresiflik faktörünün etkisi görülmektedir. Dolayısıyla, Tablo 8’e göre Duyusallara 
ve Tablo 9‘a göre Düşünsellere doğru agresiflik eğilimi artış göstermektedir.  Buna 
göre; Önsezili / Duyusal: [-5,806 + 0,697*AGR]. Duygusal / Düşünsel: [-3,618 + 
1,078*AGR]. 

Tablo 9: Duygusal ve Düşünsel Lojistik Regresyon Sonuçları 
Model Özeti Sınıflandırma Tablosu 

- 2 Log 
Olasılık 

Cox & Snell 
R² 

Nagelkerke 
R² 

Gözlenen Sınıf Tahmini 

276,259a ,129 ,201 Sınıf 
Sayısı 

  Doğruluk 
Yüzdesi (a) 

Hosmer ve Lemeshow Test 1 2 % 

1 Duygusal 244 3 98,8 
X² Sd p  2 Düşünsel 49 16 24,6 

10,278 8 ,246 Toplam     83,3 

(a), parametre oranları en az ,001den az 
değişmektedir. 

(a), ayırma sınırı ,500 

Değişkenler B S.E. Wald Sd p Exp (B)   
RG -,044 ,190 ,053 1 ,818 ,957  
BYİ -,266 ,197 1,822 1 ,177 ,766 

ÖY ,049 ,178 ,076 1 ,783 1,050 
AGR 1,078 ,187 33,242 1 ,000 2,939 

Katsayı -3,618 ,933 15,049 1 ,000 ,027 

4.4. Varyans Analizi 

Katılımcıların grup ayrım noktalarındaki farklılaşmalarının incelenmesinde 
başvurulan lojistik regresyon yönteminde değişkenlerin küme ayrımlarına etkileri 
dikkate alınırken varyans analizinde grupların ortalamaları arasındaki farklılıklar 
ortaya konularak kişiliklere göre davranışlardaki değişimler irdelenmeye 
çalışılmaktadır. Buna göre yapılan varyans analizi sonuçlarına göre (Tablo 10), rıza 
göstermeyen, bilgi ve yardım isteyen ve agresiflik faktörleri bazında varyans 
analizi anlamlı sonuçlar vermektedir (p<0.05).  Tabloda sadece anlamlı sonuçlar 
gösterilmektedir. Diğer faktörler anlamlı görülmediğinden tabloya dahil 
edilmemiştir. 

Tablo 10: Kişilik Özellikleri ve Satın alma Sonrası Davranışlar Arası Varyans Analizi 
ANOVA 

  Kareler Toplamı Sd Ort.Kare F p 
RG Gruplar arası 6,818 3 2,273 2,797 0,04 

Gruplar içi 250,236 308 0,812     
Toplam 257,054 311       

BYİ Gruplar arası 8,132 3 2,711 3,208 0,023 
Gruplar içi 260,256 308 0,845     
Toplam 268,387 311       

AGR Gruplar arası 52,891 3 17,63 27,112 0,00 
Gruplar içi 200,286 308 0,65     
Toplam 253,178 311       



78            Baş, Y. & Okutan, S. (2021). Analysis of the Differences of Consumers’ Interaction Styles 
in the Market According to the Jung’s Personality Scale 

 

Varyans analizi sonucu anlamlı farklılıkların hangi gruplar arasında görülebildiği 
Tukey testi sonucu görülebilmektedir.  

Tablo 11: Kişilik Özellikleri ve Satın alma Sonrası Davranışlar Tukey Testi 
Tukey HSD 

Bağımlı 
Değişken 

(I) SONUÇ (J) SONUÇ Ortalama Farklılık   
(I-J) 

Std.Hata P 

RG Önsezili-
Duygusal 

Duyusal-
Duygusal 

-,38136* 0,13451 0,025 

Duyusal-
Duygusal 

Önsezili-
Duygusal 

,38136* 0,13451 0,025 

BYİ Önsezili-
Duygusal 

Duyusal-
Duygusal 

-,38809* 0,13717 0,025 

Önsezili-
Düşünsel 

Duyusal-
Duygusal  

-,45667* 0,17397 0,045 

Duyusal-
Duygusal 

Önsezili-
Duygusal 

,38809* 0,13717 0,025 

Önsezili-
Düşünsel 

,45667* 0,17397 0,045 

AGR Önsezili-
Duygusal 

Önsezili-
Düşünsel 

-,89939* 0,12541 0,00 

Duyusal-
Duygusal 

-,67729* 0,12034 0,00 

Duyusal-
Düşünsel 

-1,15293* 0,2401 0,00 

Önsezili-
Düşünsel 

Önsezili-
Duygusal 

,89939* 0,12541 0,00 

Duyusal-
Duygusal 

Önsezili-
Duygusal 

,67729* 0,12034 0,00 

Duyusal-
Düşünsel 

Önsezili-
Duygusal 

1,15293* 0,2401 0,00 

*Ortalama farklılık 0.05 seviyesinde anlamlı 

Tukey testi sonuçları incelendiğinde; Önsezili-Duygusallar, Duyusal-Duygusallara 
göre daha az rıza gösteren, bilgi ve yardım isteyen ve aynı zamanda agresif tutum 
içinde bulunma eğilimlerindedirler.  Ayrıca Önsezili-Düşünseller, Duyusal-
Duygusallara göre de daha az bilgi ve yardım isteyen kişiliklerdir. Önsezili-
Duygusallar, Önsezili-Düşünsellere ve Duyusal-Düşünsellere göre daha az agresif 
tavırdadırlar. 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Tüketici karar verme sürecinin son aşamalarından olan satın alma tercihinin 
yapılması ve satış sonrası duygular özellikle perakende yönetimi ve satış yerinde 
pazarlama konularıyla doğrudan ilgilidir. Satın alma ortamında mağaza içinde 
müşterilerin doğru bilgilendirilmesi, sorularına makul cevaplar verilmesi ve 
sorunların empati kurularak halledilmesi oldukça önem arz etmektedir. Öte 
yandan bir memnuniyetsizlik yaşayan tüketicinin sorununun telafisi için 
geldiğinde benzer şekilde sürecin doğru yönetilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 
tüketicilerin hem ürün satın alma sırasında hem de sonradan mağazaya 
geldiklerinde kişilik yapılarına göre nasıl davranabileceğini önceden tespit etmek 
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hem satış sorumlusuna hem de mağaza yönetimine bu konuda avantaj 
sağlayabilecektir.  

Bu çalışmada katılımcıların ürün satın alımları sırasındaki herhangi bir 
memnuniyetsizlik, değişim ya da ürün iadesi gibi durumlarda gösterdikleri 
davranışlar dikkate alınarak, kişilik özellikleri bazında farklılıklar incelenmeye 
çalışılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarından elde edilen bulgulara göre önsezili-
düşünsel tüketiciler memnuniyetsizlik yaşadıklarında bunun telafisini isteme 
durumlarında önsezili-duygusallara göre daha agresif tavır sergilemektedirler. 
Başka bir ifade ile müşterilerin önsezili-düşünsellik özelliği arttıkça benzer 
durumlarda agresif olma eğilimi artmaktadır. Öte yandan duyusal-düşünseller, 
duyusal-duygusal müşteriler ile kıyaslandıklarında daha agresif tavırlar 
sergiledikleri ortaya çıkmıştır. Yani duyusal düşünsel olma eğilimi arttıkça 
müşterinin alışveriş ortamında agresiflik eğilimler sergileme ihtimali artmaktadır. 
Öte yandan önsezili-duygusallar, duyusal-duygusallara göre daha az rıza gösteren, 
bilgi ve yardım isteyen ve aynı zamanda agresif tutum içinde bulunma 
eğilimlerindedirler.  Ayrıca önsezili-düşünseller, duyusal-duygusallara göre de 
daha az bilgi ve yardım isteyen kişiliklerdir. Önsezili-duygusallar, önsezili-
düşünsellere ve duyusal-düşünsellere göre daha az agresif tavırdadırlar.  

Genel anlamda sonuçlar değerlendirildiğinde ister önsezili ister duygusal olsun her 
iki kategorideki düşünseller yine her iki kategorideki duyusal tiplere göre daha az 
yardım isteyen ve agresif tavır sergileyebilen kişiliklerdir. Düşünsel kişiler 
literatürde de bahsedildiği üzere, mantıksal ve nesnel kişiler olmakla birlikte 
fikirlere çok duyarlıdırlar. Duyumsal tipler ise zevk arayan, uyumlu ve estetik 
görünüşlü kişilerdir. Dolayısıyla özellikle mağaza içi satışlarda duyumsal kişilikler 
estetik varoluşlarla kendini farkettirmeye çalışırken (içedönükler), iletişimsel 
özellikleri iyi ve neşeli karakterleriyle (dışadönükler) de dikkat 
çekebilmektedirler. Bu tip kişilikler bilgi arayan ve satış temsilcisiyle bu bilgi akışı 
içerisinde olmaya istekli olan kişilerdir. Daha az agresif tavır içerisinde olup 
uyumlu karakterleriyle ikna etmede daha etkili tipler olabilmektedirler. Ayrıca 
ürün özellikleri açısından estetik görünüş, marka imajı, kullanıcı imajı gibi hedonik 
unsurların ön planda tutulması önemli görülebilmektedir. Diğer düşünsel tipler ise 
olaylara daha objektif ve fonksiyonel bakış açısıyla yaklaşmakta, genel görüşlere 
duyarlı kişilikleriyle olağan dışı durumlara daha agresif tepkiler 
verebilmektedirler. Ayrıca daha az bilgi arama özellikleri ile satış temsilcileriyle 
iletişim kurma yönünde daha az eğilimli olabilmektedirler. Bu durumda böyle 
kişiler için ürün faydası ve ürün ile ilgili avantajlı durumlar açısından 
değerlendirmelerin iknada kullanılması faydalı olabilecektir.  

Kısıtlar ve Öneriler 

Araştırmada örneklem bazında dengeli bir yaklaşım sergilendiği için 
genellenebilirlik bakımından kabul edilebilir seviyenin elde edildiği 
düşünülmektedir. Ancak farklı temel kişilik özellikleri ve tüketime özgü kişilik 
özellikleri bakımından bir karşılaştırma ve diğer öncül ve çıktıların dâhil edildiği 
birbirinden farklı modellerin diğer çalışmalar bağlamında yararlı olacağı 
düşünülmektedir. Hatta deneysel çalışmaların yanı sıra, gözlemler ve 
derinlemesine mülakatlar gibi nitel veri toplama yöntemleri ve analizleriyle daha 
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kapsamlı bilgilere de ulaşılabilmektedir. Öte yandan, analiz edilen verinin kolayda 
örnekleme ile toplanmış olması zorunluluğunun bulguların genelleştirilmesi 
önünde bir engel olduğunu da hesaba katmak gerekmektedir. Bu nedenlerle 
çalışmanın daha büyük örneklem ve olasılığa dayalı veri toplama araçlarıyla elde 
edilen veriler ile tekrar gerçekleştirilmesi gelecekteki çalışmalar için faydalı 
olabilecektir. 
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