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Sat›n alma “tamamen duygusal” bir süreçtir…

‘‘

Sevdiğin bir iş
yaparsan,
hayatın
boyunca bir
gün bile
çalışmış
olmazsın.

”
Konfüçyüs
Günümüzden 2 bin 500
yıl önce yaşadığı
sanılan, vatandaşın
hükümdara, gencin
yaşlıya, kadının
kocasına, çocukların
ana-babaya itaat etmesi
gerektiğini savunan,
Çinli bilge, devlet ve
siyaset adamı, kâtip,
çoban ve sığırtmaç.

Satın alma süreçlerinin sırları
henüz tam olarak çözülebilmiş
değil.
Neyi, neden satın alırız?
Satın almaya nasıl karar veririz?
Kararımızı etkileyen faktörler
neler?
İki benzer üründen birini
seçmemizi ne belirler?
Doğrusu tüm bu soruların net bir
cevabı henüz yok.
Tüm diğer vasıfları göz ardı edip,
sadece rengi dolayısıyla satın
aldığınız bir şey hatırlamıyor
musunuz? Çocukken kırmızısını
tercih ettiğiniz bir top ya da balonu
hatırlayın. Neden kırmızıyı seçeriz?
“Olacaksa kırmızı olsun, üç
kuruş fazla olsun.” Bu sözü aslında
“tercih nedenimizi”
açıklayamadığımız durumlarda
kullanırız. Peki ne kadar sık
kullandığımızın farkında mısınız?
★★★
Her türlü belirsizlik bilimi fevkalade rahatsız
eder. Bu nedenle bilimin birçok dalı satın alma
süreçleriyle ilgili çalışmalar yapıyor.
Temel olarak psikologların çalışmalarına
çeşitli bilim dalları katkıda bulunuyor.
Örneğin Princeton Üniversitesi’nde satın
alma tercihleriyle ilgili yapılan bir deneyde
“beyin tarama” yöntemleri de kullanılarak,
hangi tercihin, beynin hangi bölümünün
harekete geçmesiyle oluştuğu belirlenmeye
çalışılmış.

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH
10 Kanuni Evvel 1339 / 10 Aralık 1923 Akbaba Dergisi

Balıkçıyı
bayıltan
diyaloglar
Müşteri – Balıkların
taze değil galiba!..
Balıkçı – Ne
diyorsun beyim,
daha canlı!..
Müşteri – Ayol, sen
de canlısın ama,
taze değilsin!..

Psikologlar rastgele seçilmiş öğrencilere iki
seçenek sunmuşlar.
1. Hemen alıp kullanabilecekleri 15 dolarlık
bir hediye çeki.
2. İki hafta bekleyerek kullanabilecekleri 20
dolarlık bir hediye çeki.
Beyin tarama cihazına (EEG) bağlı
öğrencilerin beyinleri hemen harekete geçiyor.
Her iki seçenek de öncelikle, duyguların
üretildiği merkez olan bölgede aktivite
başlatıyor.
15 dolarlık birinci seçenek hemen
gerçekleşecek olsa da 20 dolarlık ikinci seçenekte

TARİHTE BU HAFTA
11 Eylül
1923 yılında bugün, Gazi
Mustafa Kemal Paşa, yeni
kurulan Halk Fırkası’nın Genel
Başkanı seçildi. Aynı gün, ilki
1909’da düzenlenen Bursa
Sanayi Sergisi, Cumhuriyet’ten
önce son kez açıldı.
2011 yılında bugün, ilk “11
Eylül” gerçekleşti. New York Dünya Ticaret Merkezi ikiz
kulelerinin çökmesiyle sonuçlanan saldırılar, birçok
başka şeyle birlikte bir terminoloji de doğurdu. O
günden sonra büyük terör saldırıları aynı adla
anılacaktı: İstanbul’un 11 Eylül’ü, Madrid’in 11 Eylül’ü,
Londra’nın 11 Eylül’ü, Norveç’in 11 Eylül’ü…
12 Eylül
1980 yılında bugün, Türkiye’nin 12
Eylül’ü gerçekleşti. Emir komuta
zincirinde yapılan ilk askeri darbe
sonucu tüm siyasi partiler
kapatıldı, hemen tüm siyasiler tutuklandı, siyaset
yapmak neredeyse tamamen yasaklandı. Darbeyi
yapanların desteklediği siyasi parti, 1983’te yapılacak
ilk seçimlerde siyasi hayata veda edecekti.
13 Eylül
1977 yılında bugün IMF,
Erbakan, Demirel, Türkeş
üçlüsünün İkinci Milliyetçi
Cephe Hükümeti’nin dört gün
önce açıkladığı ekonomik önlemler paketini yetersiz
bulduğunu açıkladı.

Esnaf
karikatürlerinde hep
belli klişeler vardır.
Bakkal ve manav çift
etiket kullanır, kasap
menşei belirsiz et
satar, balıkçının da
balıkları da sanki
bekletilerek tezgaha
konur, hiçbir zaman
taze değildir.

daha fazla kazanç olduğu kesin.
Mantıken 20 dolarlık seçeneğin
tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü 20
dolar 15 dolardan 5 dolar fazla.
Ancak hislerin mantığı mağlup
ettiği bir süreç yaşanıyor: 15 dolarlık
çeki hemen şimdi alma olasılığı çoğu
öğrencinin beyninin limbik
bölgesinde (duygusal yaşantımızdan
sorumlu bütün beyin yapıları grubu)
olağandışı bir uyarılmaya sebep
oluyor.
Sonuçta, öğrencilerin çoğu,
mantıken 20 doların daha yüksek
olduğunu bilseler de duyguları galip
gelmiş ve 15 dolarlık çeki tercih
etmişler.
★★★
Psikologlar, herhangi bir etkenin
öğrencilerin heyecan duygularını
artırdığında en yakın seçeneği tercih
etme olasılığının yükseldiğini
saptamışlar.
Yani insanları heyecanlandıran bir neden
verirseniz, mantıklı davranmayı bırakabilirler.
Daha çok kazandıracak bir seçeneği ellerinin
tersiyle itebilirler.
Reklamların daha çok duygulara hitap
etmesinin nedeni ne sanıyorsunuz?
Son söz, Harvard Üniversitesi
profesörlerinden iktisatçı David Laibson’dan:
“Mantıksal beynimiz emeklilik için tasarruf
yapmamız gerektiğini bildiği halde, duygusal
beynimiz bizi kredi kartları limitlerini aşmaya
çağırır.”

saldırıda öldü. 12 saat sonra Theodore Roosevelt yeni
başkan olacaktı.
15 Eylül
1910 yılında bugün, Baha Tevfik’in Genel
Başkanı olduğu Osmanlı Sosyalist Partisi
kuruldu. Türkiye’deki bu ilk sosyalist
partinin yayın organı İştirak’te yer alan
yazılar, sosyalizmden çok Prens
Sabahattin’in liberalizmine yakın fikirleri
yansıtıyordu.
1961 yılında bugün, emir komuta zinciri
dışında gerçekleşen Cumhuriyet
döneminin ilk darbesi sonrası kurulan Yassıada
Mahkemesi kararları açıklandı. Sanıklardan
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın “teslim olun” çağrısına
uymayan mahkeme heyeti, 15 kişiyi idama, 31 kişiyi
müebbete, 408 kişiyi de çeşitli hapis cezalarına
çarptırdı.
16 Eylül
1953 yılında bugün,
Maliye Bakanı Hasan
Polatkan yabancı
sermayeyi Türkiye’ye
davet etti. Polatkan, bu
yatırım çağrısından tam
8 yıl sonra Yassıada’da idam edilecekti.

Silikon Vadisi’nin
elmacısı Steve Jobs
Asıl adı Steven Poul Jobs… 24 Şubat 1955’te
Wisconsin’de doğan Steve Jobs’u, Suriye asıllı
babası ve Amerikalı annesi değil, evlat edinen
ebeveynleri büyütür.
1971’de liseyi bitirir ancak bir yıl devam ettiği
üniversiteden ayrılır. Bu bir yıl süresince sadece
kaligrafi derslerine ilgi duyar. Bu ilgi, kısa bir süre
sonra font sorunu yaşanmayan bilgisayarların
doğmasını sağlayacaktır.
Bilgisayarın kısa tarihinin gördüğü en büyük
dâhilerden Steve Wozniak’ın ürettiği olağanüstü
ürünleri ticarileştirmesi müthiş bir ortaklığın
doğmasına yol açar.
Wozniak yapar, Jobs satar…
Jobs ailesinin garajında kurulan bilgisayar şirketi
Apple, kuruluşundan birkaç yıl sonra katlanarak
büyüyecek ve borsaya açılacaktı.
Jobs, 1983 yılında Pepsi’nin CEO’su John
Scully’yi, “Ömrünün sonuna kadar şekerli su mu
satmak istersin, dünyayı değiştirmek mi?” diyerek
ayartır ve Apple’ın CEO’su yapar.
Scully, iki yıl sonra Steve Jobs’u Apple’dan
uzaklaştırır.
Apple I, II ve III, Apple Lisa ve Apple
Machintosh’u geliştiren, markayı bir efsaneye
dönüştüren Jobs, 1985’ten 1996’ya kadar şirketinden
ayrı kalır. Bu arada Pixar Animasyon ile sinema
sektöründe harikalar yaratır: Oyuncak Hikayesi,
Cars, Kayıp Balık Nemo hep onun dönemindeki
Pixar ürünleridir. 2006’da Pixar, Walt Disney
tarafından satın alındığında, Jobs, Disney’in en
büyük gerçek kişi ortağı olacaktır.
1996’daki dönüşü muhteşem olur. Jobs’un art
arda çıkardığı yeni ürünlerle Apple, 14 yılda
dünyanın en değerli şirketi haline gelir. I Mac, I Pod,
I Pad, I Phone bilişim ve iletişim dünyasını sarsar.
Yüksek fiyatlı bu ürünler milyonlarca satılır.
Ürünlerin piyasaya çıkacağı gün müşteriler kapı
önünde sabahlar. Bu inanılmaz sürecin sonunda
geçen Ağustos’ta Apple’ın değeri 350 milyar doları
zorlar. Bir süre için de olsa Exxon Mobil’i geçerek
dünyanın en değerli şirketi olur.
Aynı Ağustos sonunda Steve Jobs, bir zamanlar
verdiği “Görevimi yapamadığım gün istifa
edeceğim” sözüne sadık kalır ve istifa eder.
Steve Jobs, kanserle mücadelesini kaybettiği gün,
Silikon Vadisi’nde yetiştirdiği “elma” ile “bilişim
çağı”na damgasını vuran işadamı olarak
unutulmayacaklar arasına girecek…

BULMACA

Haz›rlayan
Nalan M. ALAKENT
iletisim@sorushop.com

17 Eylül
1943’te bugün, 16 kere kapatılıp
tekrar kurulacak, adını bir harekete
verecek, ilk yazarları arasında Sait
Faik, Özdemir Asaf ve Oktay Akbal
gibi isimlerin bulunduğu, Necip
14 Eylül
1867 yılında bugün, Karl Marks’ın Kapital’in ilk cildi Das Fazıl’ın Büyük Doğu dergisinin ilk
sayısı yayınlandı.
Kapital, Kritik der politischen Ökonomie (Kapital,
1952’de bugün, Vatan
Ekonomi Politiğin Eleştirisi) adıyla yayınlandı. Kitap,
Gazetesi’nde başyazar Ahmet Emin
uğruna ölenlerin olduğu ilk iktisadi metin olacaktı.
Yalman’ın, döviz karaborsasını engellemek için serbest
1901 yılında bugün, ABD Başkanı William McKinley,
kura geçilmesini öneren bir yazısı yayınlandı.
New York’taki bir fuar açılışında uğradığı silahlı

Deri hastalıkları hakkında dedikodular
Deri hastalıkları hakkındaki
dedikodulara kaldığımız
yerden devam ediyoruz:
■ Alerji testi veya geniş bir
kan testi, bir film,
tomografi, PET her şeyi
çözer, hastalığı ortaya
çıkartır: Yanlış, esas olan
PROF. DR.
hekimin muayenesi ve
ERTUĞRUL
H.
bunun sonucunda vardığı
AYDEMİR
noktadır. Tetkikler ancak
ehaydemir@hotmail.com
muayene sonuçlarını
destekleyerek tanıya yardımcı olur.
(Bazen gerçekten çok yardımcı olur.)
Hekim gereksiz tetkik istememelidir,
hasta da hekimi gereksiz tetkik için hiçbir
■
zaman zorlamamalıdır.
■ Ürtiker (kurdeşen), kaşıntı, ekzema vb.
deri hastalıkları alerji uzmanları veya iç
hastalıkları uzmanları tarafından takip
ve tedavi edilir: Yanlış, deride görülen

her türlü hastalığın tanısı,
deri hastalıkları uzmanları
tarafından koyulur ve onlar
tarafından tedavi edilir.
Diğer organlar veya
sistemlerle ilgili bir durum
varsa da bunun
gerekliliğinin dermatolog
tarafından belirtilmesi
gerekir. Alerji testleri ve
aşılar da ürtiker
(kurdeşen=dabaz) ve benzeri
deri hastalıklarında çok sınırlı
bir yere sahiptirler. Gerekli
gereksiz kullanılmamalıdırlar.
Kaşıntılı hastalıklarda sert kaşımayla
deri yırtılıp, pis kan akıtılınca kaşıntı
durur: Yanlış, kanın pisi, temizi yoktur.
Bu anlayış, vücudumuzda kötü birtakım
şeylerin var olup dışarı çıkış yolu aradığı
inancının bir sonucudur ve insanoğlunun

Benlerin kansere dönüşme riski yüzde 1
İSTER doğuştan, ister
sonradan olsun bütün
gerçek benler
(“melanosit” adı verilen
renk hücrelerinden
oluşan benler) ortalama
yüzde 1 civarında
kansere dönüşme
olasılığı taşırlar.
Benlerin alınmasının çok
tehlikeli olduğu,
kanserleşmeye yol açtığı

O BİR İŞADAMI

anlayışı da çok çok
yanlış. Benler deriden
kesilip çıkarıldığında artık
bizim dışımızdadırlar ve
kanser, ülser veya başka
bir şey olmaları artık
bizim değil, onların
sorunudur. Tehlikeli olan
benlerin gerektiği zaman
çıkarılmamalarıdır.
(Üniversite mezunu bir
hastam, alnındaki bir cm’i

aşkın siyah kitle için bir
yıldır niye doktora
gitmediğini sorduğumda,
“Kötü bir şey çıkarsa diye
korktuğum için
gitmedim” diye
yanıtlamıştı.) Ayrıca
benlerin deri üzerinde
dururken zedelenmeleri
gerçekten kansere
dönüşmelerini
kolaylaştırabilir.

en ilkel dönemlerinden beri inanılır.
Kaşıntının bu yırtılmayla gerçekten
kaybolduğu ise bir gerçektir; çünkü
yırtılma aynı bölgede ağrı, acı duygusuna
neden olur, kaşıntıyı baskılayan da budur.
■ Yazın sam yeli estiğinde güneş altında
ıslak kalınırsa beyaz lekeler oluşmasına
neden olur: Yanlış, sam yeli veya bir
başka yelle hiç ilgileri yoktur. Bunların bir
kısmı vitiligo (ala), diğer bir kısmı ise özel
bir mantar hastalığıdır.
■ Gebeliği sırasında ciğere bakanların
bebeklerinde kırmızı, derilerinin bir
tarafına zeytin sürenlerin bebeklerinde
siyah benler olur: 2011 yılında halen
inananlar var mı bilmiyorum ama benim
çocukluğumun moda senaryolarıydı ve
insanlar gerçekten gebeyken zeytin
meytin sürerler, çocukları benzemesin
diye maymuna, köpeğe falan bakmaktan
kaçınırlardı.

Fazla tüketilen
muz,
çikolata alerji
yapar mı?
FAZLA yedirilen muz,
çikolata, çilek vb.
yiyecekler çok sınırlı
olarak ürtikere neden
olabilirler. Fakat maalesef
ebeveynler (özellikle de
anneler) çocuklarda
görülen her türlü böcek
ısırığını alerji olarak
yorumlarlar ve suçu da
şamar oğlanı olarak
yumurta, muz, çilek vb.
yiyeceklerin üzerine
atarlar. Halk arasında en
çok gereksiz kullanılan,
her kaşıntıya yakıştırılan
ve bu nedenle Türkçe’den
dahi kaldırmayı
düşündüğüm
sözcüklerden biri “alerji”
sözcüğüdür. (Bunun yanı
sıra “epeydir”, “bayağıdır”,
“uzun zamandır”
sözcükleri de dilimizden
kaldırmayı düşündüğüm
sözcüklerdir. Çünkü ne
zaman “hastalığınız ne
zaman başladı” diye
sorsam, aldığım yanıt bu
sözcükler oluyor ve ben
35 yaşında birine “Örneğin
47 yıldır var mı?”
dediğimde ise sadece
şaşkın ve boş bir gülüşle
karşılaşıyorum.)

SOLDAN SAĞA: 1- Ikea, Saab, Volvo, Ericsson, H&M
gibi markalara sahip Kuzey Avrupa ülkesi… Bir hesap
gereğince daha alınmamış olan para, mal gibi şeyler… 2Gerçeğe varmak amacıyla taraf tutmadan inceleme yapan,
hüküm veren, objektif… İsviçre merkezli bir saat firması…
3- Türk Lirası anlamındaki kısaltma… Fabrika kurmak veya
maden işletmek için bir kişi ya da kuruluşa devlet
tarafından verilen özel izin… 4- Bir tüp gaz markası…
Romanya’nın plaka işareti… 5- (Tersi) Beyaz… Ekmek…
“Saat” için kullanılan kısaltma… Lahza… 6- Sözleşme…
Şuur… 7- 1960’ta TCDD tarafından yalnızca beş tane
üretilen ilk Türk yapımı otomobilin adı… Slovakya’nın
internet kodu… 8- Devletçe bastırılan, üzerinde değeri
yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit… Kâğıt veya
zarf üstüne basılmış ad ve adres… 9- Bir yağış şekli…
Optik kaydırma… Bir ortaöğretim kurumu… 10- Bir yoğurt
markası… 11- Bir sıvı yağ markası… Bir alay işareti… 12Antakya içinden geçen bir nehir… Sabun ve kişisel bakım
ürünleriyle tanınan Evyap’ın erkek bakım ürünlerinin genel
adı… Ansızın yapılan.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Miras olarak babadan
çocuğuna kalma… Ticarethanelerde para alınıp verilen
yer… 2- Kağıt mendile jenerik ismini veren marka… Kraft
Foods’un mısır cipsi markalarından biri… 3- “Vesaire” için
kullanılan kısaltma… Tutumlu bir biçimde, ekonomik
olarak… 4- Mal ve değerlere ait döküm… (Tersi) Hayat
arkadaşı… 5- Türk alfabesinin dördüncü harfinin adı…
Galyum elementinin simgesi… Çiçek koymak için
kullanılan, çeşitli maddelerden yapılan, türlü boyut ve
biçimlerde olabilen kap… 6- (Tersi) “Erişmiş, ulaşmış”
anlamındaki erkek adı… Bir derin dondurucu markası… 7Mozambik’in internet harfleri… Bizmut elementinin
simgesi… Mali’nin internet harfleri… 8- Bankacılıkta
kullanılan, borsada kota alabilmek için gerekli asgari şirket
sermayesi veya pay… Yüz… Paketlenmiş ekmek
markalarından biri… 9- Rütbesi general ile aynı olan deniz
subayı… Hollanda’nın plaka işareti… 10- Yerli ortopedik
sandalet ve terlik markalarından biri… Kural dışılık… 11Cemal Gürsel’in lakabı… Bankaların, taahhütleri
karşılamak üzere bulundurdukları nakit rezerv… Mağara…
12- Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek
karşılığında elde edilen para, temettü… Eyerin arka
bölümü.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

