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Abstract 
In this study the reasons that affect consumer’s behavior and the period of time 
that passes until the process after decision phase were studied. Beside possible 
notions to affect decision phase, the importance of satisfaction after decision 
and its effect on next decisions took place in the study. In the study that was 
done with literature review, the effects of sports fan on behavior was evaluated. 
Also, to figured out that sports marketers need for extend their market share, 
consumers’ behaviors and their attitudes were investigated by literature view. 
In the study which marketing manager’s obligation to know about consumer’s 
behavior and the data they need to have about consumer behavior are 
analyzed, manager’s behavior besides consumer’s behavior was taken in 
consideration. Generally the differences among consumer behaviors and the 
perception of fan or effect of sense of belonging were paid attention. As a 
contribution to the study that sports fans’ consumption behavior was tried to 
be analyzed, in following studies fans’ consumption behaviors from different 
sports branches may be analyzed.  
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Özet 
Bu çalışmada tüketici davranışına etki eden nedenler ve karar aşamasından 
sonraki sürece kadar geçen zaman dilimi üzerinde çalışılmıştır. Karar aşamasına 
etki edecek olası kavramların yanında karar sonrası tatminin önemi ve sonraki 
kararlara etkisi de çalışma içerisinde yer almıştır. Literatür taraması ile ortaya 
konulan çalışmada spor taraftarlığının davranışa etkisi değerlendirilmiştir. 
Ayrıca spor pazarlamacılarının pazar payını genişletmede neye ihtiyaç 
duyduğunu anlamak için tüketicilerin davranışları ve tutumları incelenmiştir. 
Pazarlama yöneticisinin tüketicinin davranışını bilme konusunda ki zorunluluğu 
ve tüketici davranışı hakkında sahip olması gereken bilginin incelendiği 
çalışmada tüketici davranışının yanı sıra yöneticinin davranışı da dikkate 
alınmıştır. Genel olarak tüketici davranışındaki farklılıklara sporun içinde var 
olan taraftar algısının veya aidiyet duygusunun etkisine dikkat edilmiştir. Spor 
taraftarının tüketim davranışının incelenmeye çalışıldığı çalışmaya katkı olarak 
takip eden çalışmalarda farklı spor branşlarına yönelik taraftarların tüketim 
davranışları incelenebilir. Spor tüketicilerinin diğer tüketicilerle benzerlik 
göstermesine rağmen sporun doğası gereği olası farklılıkların var olduğu 
ihtimali üzerinde durulabilir. 
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1. Giriş 

Spor pazarlamacılarının pazar alanlarını genişletmek için hitap ettikleri 
tüketicilerin davranışları doğrultusunda ilgi alanlarını ve tutumlarını bilmeleri 
avantaj sağlayabilir. Tüketici bireysel olarak algılanması gerektiği gibi grup olarak 
da algılanması pazar alanınızda faydalı olabilir. Bu güne kadar ki tüketici davranışı 
çalışmaların çoğunun bireysel odaklı olduğunu söyleyebiliriz.  

Bu tarz araştırmaların pazarlama yöneticisinin tüketicinin beklentilerini bilmek 
zorunda olduğunu düşünerek önemini vurgulayabiliriz. Tüketici davranışı 
hakkında bilgi sahibi olan yöneticiler tüketiciye sunacağı hizmeti elindeki verilere 
göre şekillendirme imkanı bulur ve amacına yakınlaşır. Spor taraftarlığının ve 
türlerinin de ele alındığı bu çalışmada taraftar türleri beklentileri ve içsel, dışsal 
faktörlerin etkileri üzerinde örnekler verilmeye çalışıldı.  

2. Tüketici Davranışı 
Tüketici davranışının insan davranışının alt bölümü olduğu bilinir ve tüketici 
davranışının algılanması için insan davranışının anlaşılması önemlidir. Yani 
bireyin çevresi ile olan etkileşim süreci diye tanımlayabileceğimiz insan davranışı 
temelde tüketici davranışının zeminini oluşturur. Tüketicinin pazar ile ilgili 
davranışını insan davranışının altında sınıflandırmak gerekir. Tüketici davranışı, 
bireyin ürün veya hizmeti satın alma veya kullanımdaki kararları ve bununla ilgili 
faaliyetleri olarak tanımlanabilir (Argan ve Katırcı, 2002). Tüketici davranışını 
ürün satın alan bireyin aldığı ürünü veya hizmeti satın alma ve kullanımda ki 
alışkanlıkları olarak belirtilen bu tanımda dikkat çekilen nokta tüketici 
davranışının insan davranışı altında olması ve incelenmesi gerektiği diyebiliriz. 
Odabaşı ve Barış (2003) her alanda var olduğu gibi, tüketici davranışının 
incelenmesinde de bir takım varsayımların ve alana ait özelliklerin incelenmesi 
gerektiğini belirtmiştir. Bu özellikleri yedi ana başlık altında toplamak 
mümkündür: 

 Tüketici davranışı güdülenmiş bir davranıştır. 

 Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir. 

 Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur. 

 Tüketici davranışı karmaşıktır ve zamanlama açısında farklılıklar gösterir. 

 Tüketici davranışı farklı rollerle ilgilenir. 

 Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir. 

 Tüketici davranışı farklı kişiler için, farklılıklar gösterebilir (Odabaşı ve 
Barış 2003). 

Belirtilen bu özelliklerin genel tüketici davranışı altında ele alınacağından spor 
ürünü tüketicisini de kapsadığını ifade etmek sıkıntı yaratmayacaktır. Her alanın 
kendine özel etki ve tepkileri olacağı düşünülürse olası bazı ufak farklılıkların var 
olacağı ve tüketici davranışını etkileyeceğini düşünmek fayda sağlayabilir.  

Bir müşteri, pazar içerisinde bir aile reisi yâda endüstriyel bir firmanın ürün alış 
sorumlusu olabilir bu olası iki durumda da, şekil 1 de görebileceğiniz gibi tek bir 
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kişi veya birden fazla kişi olabilir. Bugüne kadar ki müşteri davranışları 
araştırmalarının çoğu bir örgütün parçası olmayan bireysel alıcılar, karar vericiler 
üzerinde odaklanmıştır (1. hücre). Aile satın alma sürecinde farklı bireyler farklı 
aşamalarda söz sahibi olabilir ve karar verme sürecinde farklı boyutlarda etkileri 
olabilir (2. hücre). Bununla birlikte rollerin karışmış olma ihtimali ve ailenin farklı 
bireylerinin farklı satın alma içgüdülerine sahip olma ihtimalleri göz ardı 
edilmemelidir. İki veya daha fazla bireyin satın alma durumu söz konusu ise 
çelişen ihtiyaçların tatmin olması gerekir çünkü çatışma potansiyeli vardır. Bir 
organizasyon kapsamında üyelik süreci de satın alma sürecine dâhil edilir ve sık 
sık alım merkezi olarak adlandırılır, çünkü satın alma süreci genellikle 
departmansal sınırları aşar (3. hücre). Örgütsel satın alma bir kişi tarafından 
yapılır, satın alma ajanı gibi (4. hücre) (Park ve Zaltman, 1987). 

Şekil 1. Tüketici Türleri 
 Bireysel                                          Grup 

Hücre 1 
Bireysel Alım 

Hücre 2 
Aile Birliği Satın Alma 

Hücre 4 
Örgütsel satın alma 

Hücre 3 
Satın Alma Merkezi (Toptancı) 

Kaynak: PARK ve ZALTMAN, s.177 

2.1. Sporda Tüketici Kavramı 

Sporda tüketici davranışından önce tüketici kavramını incelemek yararlı olur. Spor 
tüketicileri iki geniş grupta sınıflandırılır. Bunlar; katılımcı tüketiciler ve katılımcı 
olmadan tüketen bireylerdir (Brooks, 1994). 

2.1.1. Katılımcı tüketiciler  
Tüm spor organizasyonlarının temelini katılımcılar oluşturur. Katılımcılar 
olmadan spor olmaz. Ancak birçok spor yöneticisi katılımcıların tüketici olarak 
önemini yeteri kadar kavrayabilmiş değildir (Brooks, 1994). Bu yaklaşımdan yola 
çıkarak katılımcılarında ciddi tüketici gurupları olduğu ve farkına varılmasının 
pazar açısından önemli olacağını ifade edebiliriz. Katılımcıların da spor ürünü 
tüketme ihtiyacı olduğu hatta profesyonel olarak spor yapan insanlardan amatör, 
rekreasyonel ve gönüllü spor katılımcısı olan bireylerin tüketim ihtiyacının büyük 
bir pazar olduğunu ifade edebiliriz (Brooks, 1994). 

2.1.2. Katılımcı olmayan tüketiciler  

Spor aktivitesine, organizasyonuna aktif katılım grubunun dışında kalıp izleyici 
konumundaki grubun hepsini (seyircileri) kapsar. Yöneticiler seyirci sayısını 
arttırmak için sporun somut ve soyut unsurları ile ilgili uzun araştırmalar 
yapmaları gerekir. Spor yöneticilerinin seyirci sayısını arttırmak için üzerinde 
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çalışması gereken ürünlere geniş etkileri olan örnekler olarak, stadyum, televizyon, 
ortak ve ilgi tüketimi verilebilir (Brooks, 1994). 

 Stadyum Tüketimi: Spor organizasyonun gerçekleştiği yerdeki tüketim ile 
ilgilidir. Somut ve anında tüketilen türüdür. Tekrarı olmaz aynı atmosfer 
tekrar yakalanamaz. Bir spor karşılaşmasını gerçekleştiği yerde izlemek ile 
medya aracılığı ile takip etmek arasında farklılıklar vardır. 

 Televizyon Tüketimi: Bir spor organizasyonunu her tüketicinin stadyumda 
veya salonda izleme şansı yoktur. Bu seyirci kitlesi çok fazla olan spor 
dalları için imkânsızdır. Böyle durumlarda tüketicilerin televizyon aracılığı 
ile tüketimi söz konusudur. Stadyumlardan daha fazla kişi televizyon 
başında organizasyonu izler. Tüketici izlediği görüntüyü tekrar edebilir, 
saklayabilir veya durdurabilir. Bu ve benzeri yönlerden stadyum tüketimi 
ile arasında farklılıkları vardır (Brooks, 1994). 

 Ortak Tüketim: Sporun kitlesel olarak tüketilmesi bu tüketim tarzında 
önemli bir ayrıntıdır. Ortak tüketime uygun hale getirilen ürünler, sporu bir 
iletişim, odaklanma ve farklılaştırma aracı olarak kullanan kuruluşlar için 
özel dizayn edilmiştir (Brooks, 1994; Argan ve Katırcı, 2002). 

 İlgi Tüketimi: İlgiye yönelik tüketilen, spor kıyafetleri, video oyunları, spor 
kitapları, spor dergileri ve spor ile ilgili oyunları kapsar (Brooks, 1994; 
Argan ve Katırcı, 2002). Tüketicinin ilgi alanına hitap eden özel ürünler diye 
ifade edebiliriz.  

Spor tüketicisini seyirci dışında katılımcı olarakta ele almanın faydalı olacağını 
tekrar dile getirebiliriz. Katılımcıların tüketim noktasında seyircilerden 
ayrılmaması pazarın yararına olacak yöneticilerin bu olguyu fark edip dikkate 
alması fayda sağlayacaktır diyebiliriz. 

2.2. Spor Taraftarlığı 
Spordaki taraftarlık kavramı tüketici davranışı açısından önemlidir. Spor 
taraftarlığının güdülerinin araştırılması ve davranışlarının tahmini spor pazarlama 
yöneticileri için pazarlama taktiği geliştirmek açısından önemlidir. Bunun yanında 
taraftarların anlaşılması sanıldığı kadar kolay değildir. Taraftar davranışı takımın 
performansından fazla anlam taşıyan bir unsur olarak oyuncular, antrenörler ve 
spor yöneticilerince sıklıkla dile getirilmektedir. Spor taraftarı organize olmuş 
sporların tüketicisidir. Hayran kavramı, taraftarların sporla ilgili bir nesne ile 
özdeşleşme düzeyi anlamını taşır. Nesne bağlılığının yanında taraftarlık kavramı 
sporcu, yönetici, antrenör ile güçlü bir şekilde özdeşleşen kişilere yönelikte 
kullanılabilir. Bu duruma örnek vermek gerekirse Demba Ba’nın Beşiktaş taraftarı 
ile olan ilişkisi örnek olarak verilebilir. Taraftarı beş türde incelemek mümkündür. 
Bunlar; geçici taraftarlar, yerel taraftarlar, sadık taraftarlar, fanatik taraftarlar ve 
kötü fonksiyonlu taraftarlardır (Argan ve Katırcı, 2002).  

 Geçici taraftar (Temporary fan); takımın kaybetmesi ile aidiyet hissinin 
azalması onlar kaybetti diye ifade edilmesi kazanıldığı zaman ise kendisinin 
içinde bulunduğu bir bütünün kazanılmışlığı olarak dillendirildiği süreçtir. 
Bireyin bir takımın taraftarı olduğunu ifade ettiği süreçte onun kararlılığı 
dikkate alınmalıdır. Taraftar olmanın bazı bireyler tarafından geçici olarak 
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kullanıldığı bilinmektedir. Bu aidiyetin dönemsel olmasının başarı veya 
başarılı sporcu yöneticilerle de doğru orantı içinde olduğu bilinir (Argan ve 
Katırcı, 2002). Belk (1990) taraftarların nesneleri, somut veya soyut 
kavramları kendilerini tanımlamak için diğer insanlara karşı ara sıra ihtiyaç 
dahilinde kullanması olarak ifade etmiştir.  

 Yerel taraftar (Local fan); yerel taraftarlar coğrafik olarak 
sınırlandırılmıştır. Bu taraftarlar yaşadıkları bölge takımını yada doğdukları 
yerdeki takımı destekleme eğilimine sahiptirler (Argan ve Katırcı, 2002). 
İkamet ettiği kasaba, şehir yada ülkeye bağlılık derecesini göstermesi 
gerektiğini hissettiği için yaşadığı bölge takımını destekleyen taraftar 
türüdür vardır (Jones, 1997). 

 Sadık taraftar (Devoted Fan): zaman, mekan ve coğrafya gibi sınırlılıklar 
sadık taraftar kitlesinde ortadan kalkar. Sadık taraftar için yerel ve geçici 
taraftalar için var olan sınırlılıklar yoktur (Argan ve Katırcı, 2004). Ball ve 
Tasaki (1992), tüketim nesnesinin duygusal bir anlam olarak sadık taraftar 
tarafından satın alınabileceğini ifade etmiştir. Bu ayrıntı sadık taraftar ile 
diğer taraftar türleri arasında ki en belirgin ayırt edici özellik olarak ele 
alınabilir.  

 Fanatik taraftar (Fanatical fan): taraftar olmaktan fazlası, taraftarlıktan 
daha ileri boyutta her halde takımını destekleyip yanında olan taraftar 
türüdür. Geçici (temporary), yerel (local) taraftar ile benzerliği yoktur. 
Takıma olan aidiyeti sadık taraftar gibi başarı odaklı yada coğrafi koşullu 
değildir. Sert, kötü veya zorlu taraftar tanımı yapılır. Fanatik taraftar 
maçlara bedenlerini boyayarak, kostüm giyerek yada benzeri bağlılık 
göstergeleri ile giderler. Fenerbahçe’nin her maçını takip eden gittiği her 
deplasmana giden Rambo lakaplı Okan isimli taraftar bu fanatikliğe örnek 
olarak verilebilir (Hunt et al., 1999). 

 Kötü fonksiyonlu taraftar (Dysfunctional fan): kötü taraftar kendini fanatik 
taraftar olarak tanımlar. Kötü taraftar kendi kişilik, kimliklerinin yansıması 
olarak taraftarlığı kullanır. Fanatik taraftar ve kötü taraftarın en ayırt edici 
özelliği budur. İngiliz holiganlarını bu taraftarlık türüne örnektir (Hunt et 
al., 1999). 

2.3. Sporda Tüketici Davranış Modeli 

Spor tüketicisini sporu değişik düzeylerde yapan kişiler olan katılımcılar ve spor 
aktivitesinin gerçekleştirildiği yerde yada medyada takip edenleri izleyici olarak 
iki grupta ele alırız. Tüketici davranış modeli bu iki grup içinde benzerlikler 
gösterir. Katılımcılar için verilercek tüketici davranış modeli seyirciler için de 
geçerli olacaktır. Katılımcılar ile ilgili karmaşık bilgilerin düzeni için, katılımcı 
tüketim davranış modeli geliştirilmiştir. Merkezde katılımcının karar verdiği 
aşama yer alır. Bu karar verme sürecini etkileyen bir takım faktörler vardır. 
Bunlar; içsel faktörler (psikolojik faktörler), dışsal faktörler (sosyo-kültürel 
faktörler), ve durumsal faktörlerdir (Argan ve Katırcı, 2002). Belirtilen faktörlerin 
etkisi ile tüketicinin koşullar neticesinde davranışının şekilleneceği ve sektöre etki 
edeceğini ifade etmek yanlış olmaz.  



102                  Bayram, A. & Mercanoğlu, A. O. (2016). Consumer Behavior: A Theoretical Approach 
Towards Consumer Behavior Oriented Sports Partisanship 

2.4. Karar Verme Süreci 

Peter ve Olson (2010), kararların her zaman farklı davranışlar arasında seçim 
yapma süreci olduğunu belirmiştir. Pazarlamacıların nesneler (ürün, marka, 
mağagaz), tüketicilerin ise bu nesneler üzerinden alternatif davranışlar arasında 
seçim yaptığını belirtmiştir. Buradan yola çıkarak karar verme sürecinin 
pazarlamacıyı da etkileyen bir süreç olduğunu belirtebiliriz. Pazarlamacının 
vereceği kararların ise tüketicinin seçimi üzerine belirleyici alternatif etkisi 
olacaktır demek yanlış olmaz. Tüketicinin karar verdiği aşama karmaşık bir 
aşamadır. Bu aşama problemin tanımlanmasını, bilgi aramayı, alternatiflerin 
değerlendirilmesini, katılımı ve katılım sonrası yapılan değerlendirmeyi kapsar. 
Tüketicilerin karar verme süreçleri psikolojik durum ve çevresel faktörlerin etkisi 
ile farklılık gösterir. Bu süreç problemin tanımlanmasından katılım sonrası 
değerlendirme yapmaya kadar varan beş adım içerisinde gerçekleşir. Bunlar; 
problemin tanımlanması, bilgi arama, alternatiflerin değerlendirilmesi, katılım ve 
katılım sonrası değerlendirmeden oluşur (Argan ve Katırcı, 2002). 

 Problemin tanımlanması; problemin belirlenmesi ya da ihtiyacın farkına 
varılması uyarıcıların sonucunda gerçekleşir. Sorun belirlenmeden tüketici 
karar aşamasına geçemez (Odabaşı ve Barış, 2003). Spor pazarlaması 
açısından ele alacak olursak, arzulanan durum katılım için ideal kavramını 
ifade eder. Yani bir katılımcı için en iyi spor özel ihtiyaçlarına cevap verecek 
spor dalının uygulamalarıdır. Tüketici ideali ve katılım gösterdiği branş aynı 
değil ise karar verme süreci başlar (Argan ve Katırcı, 2002). Tüketicinin 
beklentisine cevap vermeyen bir durum var ise ortada bir problem var 
diyebiliriz. Bu olası problemin farkına varılması ise tanımlama sürecini 
oluşturur diye ifade edebiliriz. 

 Bilgi arama; problemimiz tanımlandıktan sonra bilgi arama sürecine 
geçilebilir. Tanımlamadığınız bir problem üzerinde bilgi arama sürecini 
başlatamazsınız. Çünkü bilgi arama süreci problemi çözmede yardımcı 
olacak kaynakların arandığı süreçtir. Bilgi kaynaklarını iki türde 
sınıflandırmak mümkündür; içsel ve dışsal kaynaklar (Argan ve Katırcı, 
2002).  

 Alternatiflerin değerlendirilmesi; bilgi arama temel özelliklerin bir kısmına 
sahip olan uygun katılım seçeneklerinin tümünü kapsıyorsa, bu seçenekler 
arasında bir değerlendirme yapmak zorunlu bir hal alacaktır. Az sayıda spor 
her türlü alternatifi vermektir. Tüketiciler alternatif değerlendirerek karar 
verme durumuna varacaklardır. Bu yüzden aradıkları özellikler kafalarında 
sıralanacaktır. Tüketici aradığı bu özellikleri değerlendirme kriteri haline 
getirecektir (Argan ve Katırcı, 2002). Daha fazla bilgi daha iyi seçimlerin 
yapılmasına imkan tanır. Bilgiyi aramanın maliyeti vardır, tüketicinin arama 
için harcanacak zaman ve çabalarının toplamı bu maliyeti oluşturur 
(Odabaşı ve Barış, 2003). 

 Katılım; alternatiflerin değerlendirilmesi, karar verme sürecinin bir sonraki 
adımı olan katılım kararı verilmesinde önemli rol göstericilik üstlenir. Karar 
verme sürecinin katılım aşamasında en doğrudan olan aşamadır (Argan ve 
Katırcı, 2002).  
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 Katılım sonrası değerlendirme; tüketici katılım kararı sonrası, aldığı 
karardan tatmin olup olmadığını değerlendirdiği süreçtir. Bu aşamadaki 
değerlendirme ilerde alacağı kararlarda etkili olacaktır (Argan ve Katırcı, 
2002). Bir ürün alıp memnun kalmadığımızda tekrar o ürünü seçme 
olasılığımızı veya o markayı seçme eğilimimizin düşük olduğunu 
söyleyebiliriz. Bunun aksine bir üründen memnun kaldığımız taktirde onu 
her ihtiyaçta tercih için aklımıza getirmeyi veya başkalarına önermeyi 
düşünebiliriz. Katılım sonrası değerlendirme sürecini bu açıdan ele alırsak 
uzun bir süreç olduğunu ve memnuniyet yada memnuniyetsizlik kavramları 
ile bağlı olduğunu düşünebiliriz.  

2.4.1. İçsel Faktörler (Psikolojik Faktörler) 

Spora katılım kararını etkileyen faktörlerin bir başka gurubunu da içsel faktörler 
oluşturur. İçsel faktörler psikolojik faktörler olarak da adlandırılır. Bu faktörler 
daha ziyade tüketici kararını etkileyen psikolojik faktörlerle ilgilidir. İçsel 
faktörler; kişilik, güdüleme, algılama, öğrenme ve tutumlardan oluşur (Argan ve 
Katırcı, 2002).  

 Kişilik; kişilik spora katılım kararında etkili olan içsel faktörlerden birisidir. 
Kişilik, spora katılımı, katılım şeklini ve sıklığını etkiler (Argan ve Katırcı, 
2002). Kişilik bireyin hayata karşı tutumu, duruşu ve tarzı olarak 
nitelendirilirse ilgilendiği spor branşını da şekillendireceğini ifade etmek 
yanlış olmaz.  

 Güdüleme; güdüleme, ihtiyaçların tatmin edilmesine yönelik doğrudan 
davranış olan içsel bir güçtür. Güdüleme tatmin edilmemiş ihtiyaçların 
karşılanması bakımından ele alınır (Argan ve Katırcı, 2002). 

 Algılama; spor pazarlaması uzmanları tüketicilerin algılamalarını 
etkilemeyi amaçlar. Her spor katılımcısı ve seyircisinin algılamaya etki eden 
ihtiyaçları, tutumları ve deneyimleri vardır. Daha geniş bir ifade ile tüketici 
var olan tutum ve değerleri ile uyumlu olan noktalara dikkat edecektir 
(Argan ve Katırcı, 2002).  

 Öğrenme; tüketiciler bir çok şekilde farklı spor dallarına katılım konusunda 
bilgileri öğrenirler. Davranışsal öğrenme (tepkisel ve edimsel koşullanmaya 
dayalı), çeşitli uyarıcıların bireyde oluşturduğu tepkiler (duygu ve 
davranışlar) ile ilgilidir (Argan ve Katırcı, 2002).  

 Tutumlar; öğrenme ve algılama süreçleri sonunda tüketiciler spora katılım 
konusunda olumlu veya olumsuz tutumlar geliştirirler. Spor dalına yönelik 
tutum gelecekte bu spor dalına katılımınızı veya seyretmenizi etkiler 
(Argan ve Katırcı, 2002).  

2.4.2. Dışsal Faktörler (Sosyo-Kültürel Faktörler) 
Dışsal faktörler kültür, sosyal sınıf, danışma grupları ve aileden oluşur. İçinde 
bulunduğumuz toplum, işimiz ve statümüz, ailemizin tüketim kararlarımızı 
etkilediğini ifade edebiliriz. Yaşamımızı şekillendirirken bu etkenlerin etkisini 
kabul edersek spor tercihlerimizin bu etkenler ile şekilleneceğini ifade edebiliriz. 
Bu etkenleri inceleyecek olursak; 
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 Kültür; Amerika’da spor toplumda algısında önemli bir yer edinmiştir. Spor 
Amerikan kültürler gelişimin önemli bir parçası haline gelmiştir. 
Toplumların kültürel değerleri spor bakımından önelidir. Değerler, bir 
kültürde olması arzulanan inançlarla geniş çaplı bir şekilde ilgilidir (Argan 
ve Katırcı, 2002). Amerikan toplumunda yetişmiş bir bireyin Basketbol 
branşı ile Türkiye’de ki bir gençten yada Ortadoğulu bir gençten daha ilgili 
olma ihtimalinden bahis edebiliriz. Toplumun değer yargılarının ilgi 
alanlarının karar aşamasında kültürel etkisine örnek olarak verilebilir.  

 Sosyal sınıf; tüketicinin içerisinde bulunduğu sosyal gurup olarak 
belirtebiliriz. Alım gücü, yaşam tarzı ve eğitim gibi kavramlarla 
şekillendiğini ifade edebiliriz. Sportif tüketim tercihlerinde etkili olduğu 
bağlı olduğu kavramlar düşünüldüğünde yanlış olmayabilir. Türkiye’nin 
küçük bir beldesinde yaşıyorsanız ve bulunduğunuz çevrede yüzme havuzu 
ve eğitmeni yok ise veya buna ulaşacak imkânlara sahip değilseniz bu sizin 
ileriye yönelik tercihlerinizi etkileyebilir. 

 Danışma grupları; doğrudan danışma grupları aile, yakın arkadaş bb. Dolaylı 
danışma grupları ise sinema, spor yıldızları ve televizyon sunucuları gibi 
kişiler olarak örnek verilebilir. Kararlar üzerinde etkisi vardır (Argan ve 
Katırcı, 2002). 

 Aile; spora katılımda etkili ve önemli bir referans grubudur. Spor pazalama 
yöneticileri aileleri seyirci grubu olarak hedeflemektedir. Katılım 
konusunda ailenin büyük etkisi olduğu ifade edilmektedir (Argan ve Katırcı, 
2002). Ailenin teşvikine bir diğer neden olarak aile bireylerinin spor ile iç 
içe olması, herhangi bir branşla ilgileniyor olması olarak da gösterilebilir.  

İçsel faktörler katılımcının kararını etkiler diye ifade etmiştik. Yukarıda verilen 
bilgiler ışığında içsel faktörlerin katılımcının kararı dışında daha sonra sosyal 
çevre, danışma grubu ve aile grubuna örnek olarak başkalarının katılım kararlarını 
da etkileyeceği olasılığını ifade edebiliriz.  

2.4.3. Durumsal Faktörler  
Nispeten daha kalıcı olan içsel (psikolojik) ve dışsal (sosyo-kültürel) faktörlerin 
tersine durumsal faktörler spora katılımı daha geniş çerçevede 
etkileyebilmektedir. Durumsal faktörler özel yer ve zamanda ortaya çıkar ve daha 
geçici olma özelliği taşır. Durumsal faktörleri etkileyen gruplar fiziksel çevre, 
sosyal çevre, zaman, katılım sebebi veya görev tanımı ve önceliktir (Argan ve 
Katırcı, 2002). Bir bireyin badminton sporunu tanımadığını veya ilgisi olmadığını 
varsayalım. Bir yakını sayesinde bu sporu izlemeye başlayabilir veya bu süreçte ilgi 
duyabilir.  
3. Sonuç ve Öneriler 

Tüketici davranışının incelenmesi, yöneticilerin sahip olacağı veriler ile şekillenir 
ve pazarda firmaya avantaj sağlar diyebiliriz. Çalışma neticesinde literatür bilgileri 
ışığında dikkat edilmesi gereken hususlardan birinin tüketici davranışının 
değişken olma ihtimalidir. Bir diğer husus ise tüketici davranışının bireysel ve grup 
olarak incelenmesinin de fayda sağlayacağıdır. Yukarıda işlenen bilgiler 
neticesinde tüketici davranışı üzerine yapılmış çalışmaların bireysel odaklı 
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olduğunu gözlemlesekte grup tüketici davranışlarının da önemli bir yeri olduğunu 
ifade edebiliriz.  

Sporda tüketici davranış modellerini incelerken ele alınması gereken noktalardan 
biri; spor tüketicilerinin diğer tüketicilerle benzerlik göstermesine rağmen sporun 
doğası gereği olası farklılıkların olması ihtimalinin değerlendirilmesidir. Örnek 
vermek gerekirse spor tüketicisi anlık tüketim konusunda tekstil sektörü ile 
farklılıklar gösterebilir. Alacağınız bir tekstil ürününü uzun vadeli kullanabilirsiniz 
ama izleyeceğiniz bir karşılaşmanın başlama ve bitiş süreleri içerisinde tüketmek 
zorundasınızdır. Bu ve buna benzer ayrıntılar spor tüketicisini farklılıkları olarak 
ele alınabilir.  

Tüketici davranışı her pazar alanı için belirleyici bir etken olarak ele alınabileceği 
gibi bu belirleyiciliğin sporu da kapsadığından söz etmek mümkündür. Spor 
tüketicisinin tatmin düzeyi ileriye yönelik katılım ve seyirci olasılığını da etkiler. 
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