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Öz
Son 20 yılda pazarlama üretim, pazar ve satış odaklı olmaktan çıkıp nörobilim odaklı olmaya
doğru yol almaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile tıp alanında yapılan yenilikler pazarlama biliminin farklı bir yöne kaymasına neden olmuştur. Beynin insan kararlarındaki işleyiş sisteminin
çözülmesi, birçok bilim dalının ilgisini çekmiştir. Nöropazarlama sayesinde, tüketicilerin mantıkları ile değil, duyguları ile satın alma kararları verdikleri anlaşılmıştır. Nöropazarlamanın
asıl amacı insanı anlamak ve tanımaktır. Nöropazarlama, tüketicilerin zihinsel ve duygusal
tepkilerinin nörolojik olarak incelenmesi olayıdır. Nöropazarlama kavramı insanların zihinlerinin gözlemleneceği, robotlaştıracağı veya istemsiz olarak satın almaya zorlanacağı düşünceleri
insanları tedirgin etmektedir. Ancak nöropazarlama dejenere olmuş insanların veya şirketlerin
ellerinde, etik olmaktan çok uzaktır. Bu araştırmada nöropazarlama hakkında detaylı bir tanımına yer verilmiştir. İlk olarak nöropazarlama’nın tarihsel gelişimi irdelenmiş ve
nöropazarlama ile beyin arasındaki ilişki açıklanmıştır. İkinci olarak nöropazarlama’da kullanılan yöntemlere değinilmiş ve tüketicilerin nasıl karar verdiği açıklanmaya çalışılmıştır. Son
olarak nöropazarlamanın etik yönü hakkında bilgiler verilmiştir.
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Abstract
In the last 20 years, marketing has moved from being focused on production, market and sales to being
focused on neuroscience. With the development of technology, innovations in medicine have caused marketing science to shift in a different direction. The resolution of the brain's system of functioning in human
decisions attracted the attention of many disciplines. Thanks to neuromarketing, it is understood that
consumers make purchasing decisions with their emotions rather than their logic. The main aim of
neuromarketing is to understand and to recognize human. Neuromarketing is a neurological examination
of the mental and emotional responses of consumers. The concept of neuromarketing makes people
anxious that the minds of people will be observed, robotized, or forced to buy involuntarily. However,
neuromarketing is far from being ethical in the hands of degenerated people or companies. In this
research, a detailed definition of neuromarketing is given. First, the historical development of
neuromarketing is explored and the relationship between neuromarketing and brain is explained.
Secondly, the methods used in neuromarketing are discussed and how consumers decide. Finally,
information about the ethical aspect of neuromarketing is given.
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