PERAKENDEC L KTE TÜKET C N N ZAMAN
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ÖZET
Zaman harcad m zda bir daha telafi edemedi imiz en önemli
kayna m z. Di er yandan tüketim ve al veri hayat m z n çok
önemli parçalar haline geldi. Günlük hayat m z n neredeyse her
an nda bir eyler tüketiyoruz ve tüketti imiz bu ürünleri de modern
hayat n bir zorunlulu u haline gelmi al veri arac l yla elde
ediyoruz. O halde, zaman n çok iyi de erlendirmek zorunda olan
insan al veri ve tüketim için de zaman ay r rken dikkatli olmak
zorundad r. Tüketici ya da mü terinin bu eylemlere harcam oldu u
zaman kadar bu zaman nas l alg lad
da önem ta yor. Harcam
oldu u zaman en uygun biçimde harcad na inan rsa, yani bo a
geçti ini dü ünmezse, mü teri memnuniyetinin gerçekle mesini
sa layacak pozitif bir alg lama ortaya ç kabilir. Öte yandan
perakendeciler de bu alg lamalar do ru biçimde yönetecek olurlarsa,
kendileri için çok önemli olan mü teri memnuniyetini sa lam
olacaklard r.
Anahtar Kelimeler: Tüketici davran , perakendecilikte zaman
alg s , mü teri tatmini.
ABSTRACT
Time is our most significant resource which we can not
compensate after consuming. On the other hand, shopping and
consumption are very important parts of our lives. We almost
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consume something at each moment of our daily lives and we gain
these products through shopping that has become a necessity of
modern life. So, human who has to use the time in the appropriate way
should be careful when allocating precious time for shopping and
consumption. The perception of time is as much important as the time
spending for these activities by consumer. If one believes that the time
is spent in the proper way, in other words if it is not considered as the
waste of time, a positive perception will occur which will eventually
result in customer satisfaction. On the other, if retailers can manage
these perceptions in the right way, customer satisfaction which is
crucial for them will take place.
Keywords: Consumer behavior, time perception in retailing,
customer satisfaction
GR
Tüketicilerin zamanlar n nas l harcad klar , sahip olduklar
önemli ve telafisi mümkün olmayan bir kayna harc yor olmalar
nedeniyle, incelenmeye de er önemli bir konudur. Tüketim olay na
tüketici penceresinden bak ld
zaman genellikle en önce dikkate
al nmas gereken maliyetin parasal maliyet oldu u dü ünülmektedir.
Ancak tüketicinin sat n alma karar verirken, üphesiz ki sat n al nan
mal ya da hizmetin niteli iyle de ilintili olmak üzere, kulland
zaman katlan lan önemli bir maliyet olarak dü ünülmelidir. Zaman n
tüketim eylemini gerçekle tiren ki i taraf ndan alg lanmas noktas nda
cinsiyet, ya , ürünün niteli i ve sat n alma amac gibi pek çok faktör
devreye girmektedir.
Tüketici ve zaman etkile imi tüketim süreci öncesi,
gerçekle me a amas ve sonras olarak incelenebilir1. Öncelikle
tüketiciler sat n alacaklar mal ya da hizmetle ilgili olarak, sat n alma
öncesinde ara t rma ve bilgi toplama, ard ndan da alternatifler
aras nda kar la t rma yapma amac yla zaman harcarlar. Daha önce de
belirtildi i gibi bu a amada harcanan zaman özellikle sat n al nmas
1

Philip B. SCHARY, “Consumption and the Problem of Time”, Journal of
Marketing, Cilt: 35, Say : 4, 1971, s.50
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dü ünülen ürünün ne oldu u ile do rudan ilgilidir. Bir otomobil ya da
ev sat n almadan önce yap lan ara t rmalarla, bir elbise sat n almadan
önce yap lan ara t rma a amas çok farkl d r. Her gün tüketti imiz
ekmek gibi dayan ks z tüketim ürünleri için ise bu a ama zaten adeta
atlanmaktad r. Gu durumda tüketicinin zaman n tüketim eylemine
bizzat ba lamadan önce harcamaya ba lad n söylemek yanl
olmayacakt r. Sat n alma eyleminin gerçekle ti i a ama, ürün
hakk nda karar verilmi oldu u için minimum zamanda gerçekle me
olas l
oldukça yüksektir. Çünkü tüketici neyi alaca n art k
bilmektedir. Ancak yine de bu a amada ne sat n al nd önem ta r.
Bir otomobil sat n almakla bir kitap sat n alman n, taraflar aras
i lemler dü ünülecek olursa, ayn eyler olmad görülecektir. Öte
yandan bu konuda dikkate de er bir alan perakendeciliktir. Zira
tüketicilerin sat n alma eylemine son noktay koymadan önce kasa
önünde ne kadar bekledikleri, ma aza hakk ndaki dü üncelerinde her
zaman etkili olmaktad r. Elde edilen ürünün kullan m ya da tüketimi
de tüketicinin zaman n harcad bir di er a amad r. Tüketim ya da
kullan m için harcad zaman da ilgili ürünün seçimini zaman zaman
do rudan etkileyebilmektedir. Daha aç k ifade etmek gerekirse, ayn
i i daha k sa sürede yapan bir ürünün tercih edilmesi önemli bir seçim
kriteri olacakt r. Di er yandan, hamburger ve benzeri yiyecekler,
ad ndan da kolayl kla anla laca gibi fast-food, tüketicinin tüketim
a amas ndaki zaman alg lamas n n bazen ne kadar üst seviyeye
ç kt n gözler önüne seren güzel bir örnektir. Ancak unutulmamas
gereken bir di er nokta da, tüketicinin ne amaçla mal ya da hizmeti
ald
ve tüketti idir. Daha aç k ifade etmek gerekirse, tüketici bir
ürünü zaman konusunda son derece ak lc davran yor olmas
nedeniyle özellikle sat n al rken, hamburger ve benzeri yiyecekler
örne inde oldu u gibi, bir ba ka ürünü ise özellikle zaman harcamak
amac yla sat n al yordur, özellikle e lence amaçl sat n ald m z mal
ya da hizmetlerde söz konusu olan durum budur.
Tüketici davran aç s ndan zaman n ta d önem do rudan
tüketicinin harcamakta oldu u zaman nas l alg lad na ba l d r.
Banka kuyru unda bekleyen s k lm bir tüketici için tam olarak ne
kadar zamand r orada bekledi inin pek önemi yoktur, önemli olan
alg lamas d r.
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I. TÜKET C N N ZAMAN ALGILAMASI
Tüketicinin zaman nas l alg lad na bakarken ki inin
hayat n n bütününde zaman nas l alg lad na k saca bakmak yararl
olacakt r. :nsano lunun zamana bak ve onu alg lay biçimi ça lar
boyunca önemli de i imler geçirmi tir. Ya ad m z ça a verilen
adlardan birisinin h z ça oldu unu dü ünecek olursak, k t bir kaynak
olarak alg lad zaman en iyi biçimde kullanmak isteyen insano lu
mümkün oldu unca h zl olmak zorundad r. Oysa zaman n bu kadar
k t bir kaynak olarak alg lanmad
eski zamanlara göre ortalama
ya am beklentisi de yükselmi , yani harcayaca toplam zaman
artm t r. Ancak modern insan n yapmas gereken pek çok ey vard r
ve modernizm onu plan odakl olmaya adeta artland rmaktad r. :nsan
ça lar boyunca ortaya koydu u ilerlemelerle zamana da daha farkl
bakar hale gelmi tir. Do ald r ki günümüz insan n n günlük ya amda
yapmas gereken pek çok ey vard r ve bunlar yaparken kulland
kaynaklar ndan birisi olan zaman da dikkatli kullanmak zorundad r.
Di er önemli kaynak parayla kar la t r l nca geri konmas mümkün
olmayan bir kaynak oldu u da dü ünülünce, zaman n önemi daha da
artmaktad r.
A) ZAMAN KAVRAMI
Sosyal bilimler literatürüne bakt m z zaman iki tür zaman
kavram ndan bahsedildi ini görmekteyiz. Bir tarafta toplumsal
olaylar, de i imler ya da rutin durumlarla ifade edilen toplumsal ya da
sosyal zaman di er taraftaysa mekanik araçlarla ölçülen, saat, gün, ay
ve y l gibi birimlerle ifade edilen mekanik zaman. Toplumsal zaman
toplumsal etkile imin, geli imin ya da de i imin meydana gelen
toplumsal olaylar temel al narak aç kland
döngüsel bir yap da
aç klanabilir. Mekanik zaman ise lineer bir yap da cereyan eder ve
ölçmek öncelikli amaçt r. Toplumsal zaman toplumu olu turan insan
ya am boyunca meydana gelen olaylar ya da de i imler ekseninde ele
al r ve toplumsal olaylar ortaya ç karan insan etkile imleri önem ta r.
Tekerrürden ibaret olan tarih boyunca ortaya ç kan sava lar adeta
döngüsel bir görüntü sergilemektedir ve döngüsel yap sergileyen bu
sava lar toplumsal zaman bak aç s yla ders al nmas gereken olaylar
silsilesidir. Di er yandan mekanik zaman ise bu sava lar ortaya
228

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

ç kt
y llara ve aylara hatta günlere göre bize gösterir, kronolojik
s ralaman n önem ta yor olmas da bu zamanlamay zorunlu hale
getirmektedir.
B) TÜKET:C:N:N ZAMAN ALGISI VE
PERAKENDEC:L:K AÇISINDAN TAGIDINI ÖNEM
Tüketici davran
aç s ndan bu ikili yakla m ele alacak
olursak. Günümüz modern tüketicisi hayat boyunca al veri eder ve
bunu belirli bir rutine göre yapar. Her gün gazete ya da ekmek sat n
al nmas , al veri merkezlerinde yap lan hafta sonu al veri leri, y lda
birkaç kez yap lan bayram al veri leri, y lda bir kez yap lan sevgililer
günü, anneler günü ya da do um günü al veri leri, ya am boyunca
belki birkaç kez yap lan özel günlere mahsus tebrik amaçl hediye
al veri leri tüketicilerin ya amlar boyunca toplumsal bir rutine ayak
uydurarak gerçekle tirdikleri tüketim eylemleridir. Bununla birlikte
tüm bu eylemler modern tüketicinin mekanik zamana göre de gün, ay,
y l ve saat olarak planlad tüketim eylemleridir. Toplumsal hayat n
örgütlenmesi bak m ndan mekanik zaman n i leyi i çok önemlidir ve
tüketici tüketim de dâhil olmak üzere tüm eylemlerini bu do rultuda
planlamal d r. Di er yandan ki inin toplumsal zaman m yoksa
mekanik zaman m ön planda tutarak kendini ayarlad
kültürler
aras farkl l klarla da ilgilidir. Kimi kültürlerde fertler ya amlar n n
neredeyse hiçbir an nda gerçekle tirecekleri faaliyetlerle ilgili olarak
bir zaman bask s hissetmezken, baz toplumlardaysa zaman bask s
günün her an nda hissedilmektedir. Böyle bir durumda al veri ya da
sat n alma eylemi de bu anlay a paralel olarak gerçekle tirilmektedir.
Bununla birlikte al veri eyleminin bizzat kendisinin ta d anlam n
da yine bu farkl kültürlerde farkl l k gösterdi ini unutmamak gerekir.
Göyle ki modern toplumlarda bireyler al veri e günlük ya am n
yerine getirilmesi gereken rutin bir parças olarak bakarlar ve eylemin
kendisini de zaman zaman e lenceli ve zevk al nacak bir ekle
büründürürler. Al veri deneyimiyle ya anan haz söz konusu olunca
harcanan zaman daha az önemli hale gelebilmektedir. Çünkü böyle bir
durumda modern tüketici bizzat al veri eyleminin kendisine
odaklanm durumdad r. Bir kad n n elbise almak için çok katl bir
ma azadaki al veri davran buna güzel bir örnektir. Ayr ca, ailece
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özellikle hafta sonlar yap lan ve art k hafta sonu pikniklerinin yerini
ald n söyleyebilece imiz al veri merkezi gezintileri bu deneyim
odakl l n en güzel örne idir. Öte yandan, yukar daki örnekleri, bu
eylemlerin özellikle zaman harcamak amac yla yap l yor olmalar
aç s ndan de erlendirmek daha yerinde olacakt r.
:nsan n zaman nas l alg lad na kavramsal olarak bakt ktan
sonra günlük ya am boyunca gerçekle tirdi i eylemler dikkate
al narak tüketicinin zaman nas l alg lad na bakmak gereklidir.
Çünkü tüketici ayn zamanda bizzat bu eylemlerin ortaya ç kmas
s ras nda zaman nas l kulland
üzerinde dü ünmekte ve bu
kullan m minimize etmeye çal maktad r. E er zaman yönlü olarak
gerçekle tirmeye çal t
bu rasyonelle tirmenin gerçekle medi ini
dü ünecek olursa, di er etkenlerle birlikte zaman da mü terinin
memnuniyetsizlik hissetmesinde etkili olmaktad r.
:nsan tüketici olarak da hayat n n di er zamanlar nda oldu u
gibi zaman bask s
hissetmektedir2. Tüketicilerin zaman
alg lamalar n n son derece öznel oldu u görülmektedir3 ve günün
hangi saatinde bulunuldu u ile de ilgilidir4. Tüketiciler bekleyerek
geçirdikleri zaman bekleme eyleminin niteli ine göre oldu undan
daha uzun ya da daha k sa olarak alg layabilmektedirler. Örne in
di çide beklerken dergi okuyarak me gul olan bir hasta, geçen zaman
oldu undan daha k sa olarak alg layabilir. Tüketicilerin zaman
alg lama biçimlerinin en olumsuz ekilde gerçekle ti i durumlardan
birisi olan bekleme ve özellikle de kuyrukta bekleme durumu
do rudan do ruya tüketicinin alg lamas üzerine yap lacak etkiyle
daha az olumsuz bir biçimde alg lanacak ekle dönü türülebilir.
Örne in bankada bekleyen ve önlerinde bekleyenlerin say s n
görebilen mü terilerin, ayn zamanda her bir i lem için harcanacak
2

Jean C.DARIAN ve Judy COHEN, “Segmenting by Consumer Time Shortage”,
Journal of Consumer Marketing, Say :12, 1995, s.32.
3
Jacob HORNIK, “Subjective vs. Objective Time Measures: A Note on the
Perception of Time in Consumer Behavior”, Journal of Consumer Research, Cilt:
11, Haziran 1984, s.617.
4
Paul FRAISSE, “Perception and Estimation of Time”, Annual Review of
Psychology, Cilt: 35, 1984, s.15.
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maksimum süreyi bilmeleri ya da telefonda bekletilen bir mü teriye
kaç saniye sonra kendisine cevap verilece inin söylenmesi
alg lamadaki
olumsuzluklar
nispeten
ortadan
kald racak
uygulamalard r. Yani tüketicinin kar kar ya bulundu u belirsizlik
durumunun ortadan kald r lmas , tüketiciden kaynaklanacak ve
memnuniyetsizli e dönü ecek olas bir k zg nl k ya da duygusal
olumsuzlu u ortadan kald rabilir. Ayr ca mü terilerin bekleme
durumunu ba lang çta kabul edilebilir bulmalar önemlidir. Örne in
önceden bekleyece ini bilerek bir mal ya da hizmeti sat n almak üzere
giden mü terinin alg lama ekliyle, önceden al nm ve saati belli olan
bir kuaför randevusunda bekletilen bir mü terinin alg lamalar çok
farkl olacakt r. Bununla birlikte, tüketicilerin ne kadar bekleyecekleri
ile ilgili beklentileri de önemli bir faktördür. Çünkü bekleme süresi ile
beklentisini kar la t racakt r. Ayr ca bekleyen ve bu ekilde zaman n
bo a harcad na inanan tüketicinin bu dü üncesinin olu mas nda
içinde bulundu u durumsal faktörlerin de etkisi olmaktad r5 ve bu
durumun tüketicinin al veri yeri seçimi üzerinde de etkisi
olmaktad r6.
Tüketicilerin memnuniyetleri ile zaman
alg lamalar
aras ndaki ili ki tüketici davran
literatüründe ortaya konmu tur.
Özellikle istenen ürünün elde edilmesi öncesinde harcanan zaman
mü terinin duyaca
memnuniyetin önemli bir bile enidir7.
Süpermarket, banka, fast-food restoranlar , postane ve benzeri
i letmelerde özellikle bekleme süresinin mü teri memnuniyeti
üzerindeki etkisi çok aç kt r. Tüm bu ve benzeri mal ya da hizmet
sunan i letmelerde mü terilerin ne amaçla beklediklerine de bakmak
gereklidir. Yani bir hizmet ya da mala ula mak amac yla m yoksa
5

C. Whan PARK, Easwar S. IYER ve Daniel C. SMITH, “The Effect“The Effects
of Situational Factors on In-Store Grocery Shopping Behavior: The Role of Store
and Time Available for Shopping”, Journal of Consumer Research, Cilt: 15, Say :4,
Mart 1989, s. 422.
6
Bruce E. MATTSON, “Situational Influences on Store Choice”, Journal of
Retailing, Cilt: 58, Say : 3, 1982, s.46.
7
Gail TOM ve Scott LUCEY, “A Field Study Investigating the Effect of Waiting
Time on Customer Satisfaction”, The Journal of Psychology, Cilt: 131, Say : 6,
1997, s.659.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

231

para ödemek gibi bir amaç için mi beklemektedir. Bekleme amac da
do al olarak mü terinin süreyi alg lamas üzerinde etkili olacakt r.
Özellikle süpermarketlerde kasa önlerinde bekleyen mü terilerin
bekleme süresi ile ilgili alg lamalar n n, daha ba lang çtan kasa
önünde beklemeye olumlu bakmamalar nedeniyle, pek de olumlu
oldu unu söylemek mümkün de ildir.
Mü terilerin zaman alg lamalar ve al veri ettikleri
perakendeci kurulu lar n ya da ma azalar n sunmu olduklar
hizmetler ve mallardan duymu olduklar memnuniyet aras nda da
yine zaman n memnuniyette bir bile en olmas nedeniyle bir ili ki
bulunmaktad r. Ma azalar için en temel amaç oldu unu
söyleyebilece imiz al veri ten ve genel olarak ma azadan duyulan
memnuniyet içinde zaman da önemli bir faktör olarak kar m za
ç kmaktad r. Ma aza memnuniyeti, tercih edilen ma azan n
beklentileri kar lamas ya da a mas ile ilgili olarak yap lan nesnel
de erlemelerle ula lan sonuçtur. Mü terilerin bir ma azay
de erlendirerek sonuca ula malar belirli bir ürüne göre daha karma k
bir durumdur8. Ma aza memnuniyetinin ma azan n kurumsal yap s
ile ili kisi oldu unu ileri süren yakla mlar oldu u gibi, ürünün
sundu u memnuniyetin bir bütün oldu u ve ma azan n ürüne yapt
katk yla bu bütünün bir parças oldu u da ifade edilmektedir9.
Ma azalar ürünler, personel, fiziksel çevre bile enleri, ma aza
politikalar , ma aza hizmetleri ve benzeri di er özellikleriyle
mü terilerine çok geni deneyimler ya at rlar. Mü teriler ma azalarda
etkile im içinde bulunduklar sürede çok farkl eylemlerde bulunurlar.
Ma azaya geli ve gidi , ürünün ma azada aranmas , bilgi edinme,
sat n alma, ikâyette bulunma ve ödeme yapma gibi. Yani tüketiciler
sat n alma öncesinde, sat n alma s ras nda ve sonras nda farkl baz
eylemler gerçekle tirirler ve tüketicilerin bu a amalar n her biri için ne
kadar zaman harcad ; hem tüketicinin kendisi hem de sat c için
8

Jose BLOEMER ve Ko de RUYTER, “On the Relationship between Store Image,
Store Satisfaction and Store Loyalty”, European Journal of Marketing, Cilt: 32,
Say : 5-6, 1998, s. 501.
9
Robert A. WESTBROOK, “Sources of Consumer Satisfaction with Retail
Outlets”, Journal of Retailing, Cilt:57, Say : 3, 1981: s.70.
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önem ta maktad r. Tüketicilerin sat n alacaklar ürünün de sat n alma
öncesi ve sonras ya da eylemin kendisinin gerçekle mesi için
harcanacak zaman aç s ndan önemi bulunmaktad r. Örne in sat n
al nacak ürün bir otomobil ise sat n alma öncesinde bilgi edinme
amaçl olarak harcanacak zaman büyük önem ta yacakt r. Di er
yandan e er rutin sat n alma davran sergilenen bir ürün söz konusu
ise sat n alma öncesinde zaman harcamaya gerek bile kalmayacakt r.
Tüm bu eylemler sonucunda duyulan memnuniyet mü terinin
ma azada geçirdi i zaman nas l alg lad
ile de ilgilidir. Mü teri
e er ma azay bir bütün olarak de erlendirip bir memnuniyet
düzeyine ula yorsa, zaman ile ilgili alg lamalar da di er faktörlerle
birlikte etkili olacakt r.
Konuyu perakende yönetimi aç s ndan dü ündü ümüzde,
tüketicilerin
zamanla
ile
ilgili
alg lamalar
bak m ndan
bölümlendirilmeleri, her bir bölüm için farkl
taktiklerin
uygulanmas n sa layacakt r. Örne in zaman alg lamalar bak m ndan
zaman amaca göre organize edenler, rutin yöneticiler ve amaçs z
gezinenler eklindeki s n fland rmaya göre tüketiciler her bir gurubun
ortaya
koydu u
özelliklerine
göre
farkl
biçimlerde
hedefleneceklerdir10. :lk iki gurupta yer alanlar al veri mekânlar na
gelirken al veri in kendileri için uygun bir biçimde gerçekle mesi
için bulunmas gerekti ini dü ündükleri kolayla t r c ko ullar
aras nda harcad klar zaman da dikkate al rken, son gurupta yer
alanlar için en az ndan bu mekânlarda geçirdikleri zaman daha az
önem ta maktad r ve çok kesin olarak belirlenmi bir amaçlar dahi
bulunmamaktad r. Böyle bir durum kar s nda özellikle üçüncü
gurupta yer alanlar n al veri in deneyim boyutunun önem kazanaca
ma azac l k uygulamalar yla hedeflenebileceklerini söylemek yanl
olmayacakt r. Güphesiz ki perakendeciler zaman , durumsal faktörler
olarak ele al nan tüm di er faktörlerle birlikte ele alacaklard r.
Tüketicilerin ma azaya gelmeleriyle birlikte, ki iden ki iye farkl l k
göstermekle birlikte, daha önceden hissetmeye ba lad klar zaman
10

William J. McDONALD, “Time Use in Shopping: The Role of Personal
Characteristics”, Journal of Retailing, Cilt: 70, Say : 4, s. 358.
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bask s n hissettikleri görülmektedir. Perakendeciler zaman bask s
alt ndaki tüketicilerin bu psikolojik bask y daha az hissetmelerini
sa layacak perakendecilik uygulamalar n gerçekle tirmelidirler11.
Özellikle ma aza tasar m ve düzenlemesi tüketicilerin al veri
s ras nda dola malar n kolayla t racak ve zamanlar n en iyi biçimde
kulland klar n dü ünmelerini sa layacak biçimde olmal d r. Baz
perakendecilerin özellikle tüketicilerin ma aza içinde daha fazla
dola mas n , zaman geçirmesini sa lamaya yönelik bir düzenleme
yapmalar özellikle zaman bask s n yo un olarak hisseden tüketiciler
taraf ndan ho kar lanmamaktad r. Öte yandan tüketiciye zaman
bask s n daha az hissettirecek perakendecilik uygulamalar
tüketicilerin memnuniyet düzeylerini artt racak ve dolay s yla da
perakendeci için de önemli sonuçlar ortaya ç karacakt r. Baz
perakendeciler taraf ndan uygulanan kategori yönetimi ya da ürünlerin
kategorilere göre te hiri tüketicilerin zamanlar n daha uygun
kullanmalar n sa layacakt r. Ayr ca tüketicilerin tamam taraf ndan
zaman kayb olarak görülen kasalar yeni teknolojik ödeme sistemleri
ile daha az zaman harcanan noktalar haline getirilebilir.
DE$ERLEND RME VE SONUÇ
Bu çal mada tüketim ile tüketim eyleminin a amalar n
ya ayan tüketicinin zaman alg s aras ndaki ili ki üzerine kavramsal
bir bak ortaya koyulmu tur. Tüketimin günümüz insan n n hayat nda
ald önemli rolü dü ünecek olursak, bu eylem için harcanacak olan
zaman da göz ard edilemez. Özellikle bazen tüketim haz almak ve s rf
tüketmek amac yla da gerçekle tirilince, tüketici zaman do al olarak
rahatl kla harcanabilecek bir kaynak olarak görüyor. Di er yandan,
günlük ya ant m z n önemli ve rutin bir parças haline gelen al veri
bazen özellikle zaman harcamak amac yla yap lmaktad r ki bu durum
al veri in ve al veri mekânlar n n mutlaka davran bilimleri
taraf ndan incelenmesi gereken gerçeklikler oldu unu göstermektedir.
11
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234

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

Çünkü tüketiciler asl nda yaln zca al veri yapmak amac yla al veri
merkezlerine gitmemektedirler. Hatta arkada lar yla birlikte zaman
geçirmek, vitrinlere bakarak zaman geçirmek gibi tüketici davran lar
en az bir mal ya da hizmeti sat n almak kadar önem ta yabilmektedir.
Tüketici bir insan olarak hayat n n di er alanlar nda oldu u
gibi yine ak lc bir davran sergilemekten uzak kalmakta ve tüketim
ya da al veri eylemi s ras nda harcam oldu u zaman ki isel
alg lamalar do rultusunda de erlendirmektedir. Çok pahal bir
otomobil al rken ince eleyip s k dokur ve gereken zaman fazlas yla
harcarken ancak sonunda devreye marka seçimi a amas girdi inde ve
bu
noktadan
itibaren
neredeyse
tamamen
duygusal
davranabilmektedir. Bu durumda tüketicinin zaman konusunda da
ak lc hareket etmesi ne kadar beklenebilir?
O halde tüketicinin zaman alg lamas ve bunun memnuniyet
üzerindeki etkisi özellikle perakendeciler olmak üzere tüm
pazarlamac lar taraf ndan çok iyi incelenmeli ve geçirmi oldu u
zaman e lenceli geçirdi ini ya da bo a harcamad n tüketiciye
dü ündürtmenin yollar bulunmal d r. Çünkü tüketiciler her ne kadar
zaman k s tl olan bireyler olsalar da, ayn zamanda al veri i hayat n
önemli bir parças olarak görmekte ve bütüncül bir deneyim olarak
ya ama e ilimi ta maktad rlar. Di er bir deyi le hayat n olmazsa
olmaz olan tüketim ya da al veri için daha önce de belirtildi i gibi
hemen herkes ço unlukla zaman ay rmaya haz r görünmektedir.
Tüketici davran ara t rmalar içinde zaman n etkisi, zaman
bask s gibi konular üzerine yap lm çok say da çal ma bulunmas na
ra men, ülkemizde henüz bize ait al veri al kanl klar m z
bak m ndan zaman n tüketim ve al veri üzerine etkisini ortaya koyan
ara t rmalar yeterli de ildir. Ülkemizde ya anan sosyo-ekonomik
de i imlerin sonucunda ya anan tüketim toplumuna dönü üm yönlü
geli me, Türk tüketicisinin zaman n tüketim amaçl olarak nas l
harcad n da ara t r lmaya de er hale getirmektedir. Ülkemizin
al veri merkezleri ve di er tüm al veri ve tüketim mekânlar n
örnek alarak uygulamaya koydu u Bat ’dan farkl bir kültürel yap ya
sahip olmas , al veri ve tüketim için harcanan zaman n da alg lan
bak m ndan baz önemli farkl l klar ta d n gösterebilir.
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