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Teknolojik yenilikler insanları tüketim konusunda bilinçlendirirken, diğer yandan da
tüketimi hızlandırmaktadır. Tüketim hızını artıran en büyük etkenlerden birisi, şüphesiz
pazarlama yöntemleridir. Günümüzde pazarlamanın boyutu bir hayli değişikliğe uğramış ve
her geçen gün pazarlamaya yön kazandıracak yeni yöntemler ortaya çıkmıştır. Günümüzde
büyük bir potansiyele sahip olan ve birçok farklı markanın kullanmış olduğu yeni
yöntemlerden biri olan nöropazarlama; etkili bir yöntem olarak kullanılmakta ve tüketici
davranışlarını anlama ve yorumlamada pazarlamacılara ışık tutmaktadır. Bu bağlamda,
çalışmanın amacı, nöropazarlama yaklaşımının turizm sektörünün tüketicileri olan
turistlerin davranışları üzerindeki etkisini incelemek ve tüketicilerin nöropazarlama
hakkında düşüncelerini belirlemektir. Çalışmanın analizinde, SPSS 22. ve AMOS 22.
istatiksel programlarından faydalanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, pazarlama
yaklaşımlarının turist davranışları üzerinde doğrudan bir etki bıraktığı görülmüştür.
Nöropazarlama henüz çok yeni bir araştırma alanı olmasından dolayı mevcut çalışmada
kapsamlı ve detaylı inceleneceğinden, ileride yapılacak olan akademik çalışmalara örnek
olması ve ışık tutması yönünden katkı sunacağı düşünülmektedir.
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While technological innovations make people gain awareness about consumption, they also
accelerate consumption. One of the biggest factors that increase the consumption rate is
undoubtedly the marketing methods. Nowadays, the size of marketing has changed
considerably and new methods are emerging that will give direction to marketing day by
day. Today, neuromarketing, which holds a great potential today and is one of the new
methods used by many different brands, is used as an effective method and sheds light on
marketers in understanding and interpreting consumer behavior. Thus, the aim of the study
is to investigate the effect of neuromarketing approach on the behavior of tourists who are
consumers of tourism sector and to determine consumers' beliefs on neuromarketing. SPSS
22. and AMOS 22. statistical programs have been utilized in the analysis of the study. Since
neuromarketing is a very new field of research area, it is thought that it will contribute to
the future academic studies as an example and shedding light thanks to comprehensive and
detail analysis in the current study.
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