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Öz 

Jagdish. N. Sheth, dünya genelinde pazarlama biliminin gelişimine katkı sağlayan en önemli 
yazarlardan biri olarak görülmektedir. Sheth bugüne kadar pazarlama alanıyla ilgili 200’den 
fazla yaptığı akademik çalışmayla pazarlama alanında birçok yeniliğin ortaya çıkmasına öncülük 
etmiştir. Sheth’in yazdığı akademik çalışmaların çoğunun odak noktası pazardaki alıcıların satın 
alma davranışına etki eden faktörleri açıklamaktır. Yazar alıcı davranışları dışında pazarlama 
araştırması, pazarlama stratejisi ve pazarlama teorisi alanında da çok önemli çalışmalar 
yapmıştır. Sheth’in yaptığı çalışmalar daha sonra yapılan birçok akademik çalışmaya önemli bir 
referans oluştururken aynı zamanda birçok işletmeye pazarlama stratejilerini belirleme 
konusunda yol gösterici olmuştur. Bu çalışma Sheth’in çalışmalarıyla ilgili detaylı bir yazın 
araştırması yaparak yazarın pazarlama bilimine sunduğu önemli katkıları gün yüzüne çıkarmayı 
amaçlamaktadır. Çalışma çerçevesinde Sheth tarafından yazılmış önemli makaleler incelenmiş 
ve bu makaleler ışığında Sheth’in pazarlamanın farklı alanlarına yaptığı katkılar açıklanmıştır. 
Çalıışma çerçevesinde Sheth tarafından üretilmiş çeşitli yayınlarda ortaya konulan önemli 
sonuçlar gelecekteki çalışmalar için önemli bir kaynak oluşturacaktır. Çalışma çerçevesindeki 
bilgiler Shet’in bugüne kadarki çalışmaları incelenerek elde edilmiştir. 
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Abstract 

Jagdish. N. Sheth is seen as one of the most important authors contributing to the development 
of marketing science worldwide.  Sheth has pioneered the emergence of many innovations in 
marketing, with more than 200 academic studies on marketing. The focus of most of the academic 
studies written by Sheth is to explain the factors that affect the buying behavior of buyers in the 
market. Apart from buyer behavior, the author has also carried out very important studies in 
marketing research, marketing strategy and marketing theory. While Sheth's work was an 
important reference to many academic studies that were done later, he also guided many 
businesses in determining their marketing strategies. This research aims to reveal the important 
contributions of the author to marketing science by conducting a detailed literature research on 
Sheth's work. Within the framework of the research, important articles written by Sheth are 
examined and Sheth's contributions to different areas of marketing are explained in the light of 
these articles. Important results in various publications produced by Sheth within the framework 
of the research will be an important source for future research. 
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