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GİRİŞ 

İş hayatında artan rekabet ve küreselleşmenin hız kazanması sonucu 

çalışma şartları ve biçimleri yeniden şekillenmiştir. Yeni oluşan çalışma 

koşullarında ve pazarlama kanadında etik konuların önemi artmış ve daha çok 

irdelenmeye başlanmıştır.  Toplum ile işletmeleri karşı karşıya getiren ve 

toplumsal tepkilerin en hızlı ve en kolay görülebildiği pazarlama faaliyetleri 

etik kavramı incelemelerinde de ilk sıralardadır. Yakın geçmişte iş etiği olarak 

ana başlık altında işlenen etik kavramı pazarlama faaliyetleri açısından kendine 

özgü bir başlık altında incelenmeye başlanmıştır. Bunun en büyük sebebi 

değişen pazar koşullarına bağlı olarak etik sorunlardaki çeşitlilik ve 

karmaşıklıktır. Bunun yanında hızlı gelişen iletişim ağından dolayı herhangi bir 

yanlışın çok sayıda tüketiciye ulaşması pazarlama etiğini kendi özelinde 

incelenmesine sebep olmuştur. 

Günümüz koşullarında gelişen internet ağı ve siteleri sayesinde 

tüketiciler etiğe aykırı davranışta bulunan işletmeleri tüm internet 

platformlarında paylaşarak diğer tüketicilere ve ilgili kurumlara seslerini 

duyurabilmektedirler. Pazarlama faaliyetlerinde etik sınırların dışına 

çıkılmaması ile ilgili çalışmalar son zamanlarda gündemdeki yerini 

korumuştur. Fakat karşılaşılan en büyük probleme kural ve ilkeleri 

uygulamadaki zorluktur. 

Rekabetin artması ve globalleşen piyasa koşullarından dolayı tüm 

işletmeler pazarlama etiğine geçmiştekinden daha çok önem vermelidirler. Kısa 

vadede etik ve ilkeli davranmak kaybettiriyor gibi görünse de uzun vadede 

başarıyı garantilemektedir. Etik davranan işletmelerin çalışan memnuniyeti de 

diğer işletmelere göre daha önde olacağı için piyasadaki yerlerini koruması ve 

büyümeleri çok daha kolay olacaktır. Pazarlama açısından etik kavramının 

amacı ortaya çıkan etik problemlerle ilgili genel bir sınırın oluşmasıdır. 
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Ürün, fiyat, ulaştırma (dağıtım) ve tutundurma kavramları pazarlama 

karması olarak tanımlanmaktadır. Pazarlamada etik kavramının en yoğun 

görüldüğü alanlar; pazarlama karmasında yaşanan etik sorunlar ve uluslararası 

pazarlama, pazarlama araştırmaları esnasında karşılaşılan etik problemler 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Alemdar, 2010: 90). 

Günümüzde artan teknoloji ve globalleşme sayesinde sosyal medya 

gün geçtikçe daha da önem kazanmıştır. Sosyal medya; iletişim ve bilişim 

teknolojisi sayesinde insanların tüm dünya ile ilişki kurmasını, haberleşmesini, 

güven oluşturmalarını sağlamaktadır (Çelikten, 2014: 9). 

Sosyal medya, eş zamanlı bilgi aktarımının olduğu paylaşımların 

yapıldığı bir iletişim aracı olarak da tanımlanabilmektedir. Teknik bilgi ve 

eğitime ihtiyaç duymadan kolayca kullanılabilen iletişim araçları internet 

teknolojileri sayesinde geliştirilmiştir. Yapılan paylaşımlar sadece küçük bir 

alanda gözükse de iletişim ağlarının çok geniş olmasından dolayı dünyanın 

hemen her yerinde konuya ilgili birçok kişi tarafından ulaşılabilmektedir. Bu 

yüzden sosyal medyanın gücü global bir güçtür. İşletmeler ve tüketiciler sosyal 

medyanın gücünü kullanmaktadırlar. İşletmeler pazarlama alanlarını genişletip 

daha çok kitlelere ulaşırken tüketiciler de kendilerine en uygun ürünü bulma 

kıyaslama açısından sosyal medyanın gücünü kullanırlar. Yapılan tüketici 

yorumları tüketicilerin tercihlerini oldukça etkilemektedir. İşletmeler ise 

olumsuz yorumlar üzerinde iyileştirmeler yaparken kaliteyi de 

arttırabilmektedirler. Bir nevi sosyal test ortamıyla firmalar buluşmalarını 

sağlamaktadırlar. Pazarlamadaki artan rekabetin en büyük sebeplerinden biri de 

sosyal medya ve gelişen teknoloji ağıdır. 

Tüm bu faktörlerin olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de 

mevcuttur. İnternet kullanan bir kişi kendi ihtiyacına bire bir uyan bir ürünü sırf 

farklı bir kullanıcının olumsuz yorumundan ötürü kararını farklı bir üründen 

yana kullanabilmektedir. Sosyal medya kullanımı doğru ve pazarlama etiği 

kuralları çerçevesinde olursa zarardan çok yarar sağlamaktadır. Bilinçli olmak 
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bu hususta çok önemlidir. Sırf haksız kazanç ve rekabet için yalanlar dolu 

paylaşımlarda bulunan firmaların sayısı da azımsanmayacak kadar fazladır. 

 Araştırmalar, tüketici yorumlarının internette hızla büyüdüğünü 

göstermektedir. Araştırmalar, potansiyel tüketicilerin yalnızca satıcı tarafından 

üretilen ürün bilgisinden ziyade diğer kullanıcıların önerilerine daha fazla ilgi 

duyduğunu göstermektedir. Özellikle sosyal medya fenomenlerinin önermiş 

olduğu ürün ve hizmetlere çok fazla yönelim olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla, sosyal medya aracılığıyla sağlanan bu tür etkileşimler, tüketicinin 

güven düzeyini arttırmaya ve algılanan riski azaltmaya yardımcı olmaktadır 

(Bozkurt ve Söyleyici, 2017: 42). 

Bu kitap genel bir giriş ve temel olarak üç bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, etik ve ahlak kavramları tanımlanarak pazarlama etiği 

açıklanmıştır. İkinci bölümde sosyal medya kavramı açıklanarak sosyal 

medyanın önemi ve özellikleri, geleneksel medyadan farkı ve avantaj ve 

dezavantajlarına yer verilmiş, sosyal medya araçları, fenomen kavramı ve 

önemi ele alınmıştır.  

Üçüncü bölümde ise fenomen pazarlamasında tüketicilerin etik algıları 

ve tüketici satın alma niyetini araştırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma 

yöntemlerinden derinlemesine mülakat yöntemi kullanılarak otuz bir katılımcı 

ile görüşmeler yapılmıştır. Bu bölümde katılımcıların etik olmayan sosyal 

medya paylaşımlarına yönelik tutumlarının, görüş ve düşüncelerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Kitabın sonuç bölümünde; etik, ahlak, pazarlama ve reklam etiği ile 

sosyal medya reklamları, fenomenler ve tüketici satın alma niyeti kavramları 

arasındaki ilişkiye değinilmiştir. Araştırma bölümünü oluşturan derinlemesine 

mülakat ile elde edilen bulguların ayrı ayrı değerlendirilmesi yapılmıştır. Son 

olarak bu değerlendirmeler doğrultusunda işletmeler ve gelecekteki çalışmalar 

için çeşitli öneriler geliştirilmiştir. 
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1 ETİK KAVRAMI VE PAZARLAMA ETİĞİ  

1.1 Ahlâk ve Etik  

Çalışmanın bu bölümünde ahlâk ve etik kavramları tanımlanarak 

aralarındaki ilişki açıklanmıştır. Ayrıca etik türleri, etik teoriler ve temel etik 

ilkeler ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.  

 

1.1.1 Ahlâk Kavramı  

Ahlâk kavramına ilişkin literatürde çok sayıda tanım bulunmaktadır. Bu 

sebeple ahlâk kavramını tek bir tanıma veya kalıba sığdırmanın mümkün 

olmadığı görülmektedir.    

Ahlâk kavramı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde; “bir toplum 

içerisinde bireylerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, 

aktöre, sağtöre” şeklinde açıklanmıştır (TDK, 2021). Felsefe sözlüğünde ise 

ahlak; kesinlikle iyi olduğu düşünülen veya belirli bir yaşam anlayışından 

kaynaklanan davranışların tamamı, bir alışkanlık olarak ifade edilebileceği gibi 

insanların kendilerine göre yaşadıkları ve rehber edindikleri ilke ve kuralların 

toplamı olarak da ifade edilmektedir (Cevizci, 2021: 19). Başka bir kaynağa 

göre ise ahlak; bir bireyin veya topluluğun birtakım eylemlerinin doğruluğunu 

ya da yanlışlığını, eylemi gerçekleştirenlerin iyi veya kötü yönlerinin yanı sıra 

bu eylemlerin amaçlarına ilişkin olarak da insanlığın refah, huzur ve 

mutluluğunu araştıran, bu değişkenleri teşvik eden, ihtiyaç dahilindeki tutum 

ve davranışları açıklayan, değerler, standartlar, ilkeler ve kurallardan oluşan bir 

kavram olarak ifade edilmiştir (Mahmutoğlu, 2009: 232).  

Kavramsal olarak Latincede görgü ve gelenek anlamına gelen “moralis” 

kelimesinden türetilen ahlak, kişilerin doğru veya yanlış tutum ve davranışlar 

arasında ayrım yapabilmesini ya da ayrım yapabilecek beceriye sahipliği 

şeklinde de tanımlanabilmektedir (Thompson, 1985: 555; Wart, 2003: 331).  

Özgener (2004) ise ahlakı, neyin iyi ve doğru, neyin kötü ve yanlış 

olduğunu belirleyen davranışları ortaya koymak amacıyla oluşturulan kurallar 
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bütünü olarak tanımlamıştır. Ülgen ve Mirze (2004) iyi-kötüyü, doğru-yanlışı, 

günümüzün değişen şartlarında erdem veya kusur olarak ortaya koymanın 

mümkün olmadığını savunmuştur. Yani ahlak kurallarının da değişen dünya 

düzeninden nasibini aldığı ve değişimle birlikte yenilik gösterdiği ifade 

edilmiştir. Böylelikle bir olgunun veya davranışın sonsuza dek sürekli iyi, kötü, 

doğru veya yanlış olmasının beklenemeyeceği, bu noktada belirleyici unsurun 

tarihsel süreç ve dönem koşulları olabileceği belirtilmiştir (Özgener, 2004: 5; 

Ülgen ve Mirze, 2004: 444). Bu kapsamda ahlaklı davranış, hâkim yasalar 

çerçevesinde iyi ve doğruyu, ahlaksız davranış ise genel kabul görmüş sosyal 

yapıya uygun olmayan ya da kötü ve yanlış olanlar şeklinde 

tanımlanabilmektedir. Ahlakın ana amacı; bireylerin alternatif faaliyetlerden en 

optimum tercihleri yapmalarına yardımcı olacak davranış biçimleri 

oluşturmaktır (Naktiyot ve İşcan, 2003: 5). 

Ahlak kavramı kültürden kültüre farklılık gösterebilmektedir. Ahlak 

kavramına tek bir evrensel tanım getirilmesi oldukça güçtür. Bu yüzden ahlak 

kavramını toplumsal ve evrensel ahlak olarak incelemek gerekmektedir. Her 

toplumun kendi içerisinde benimsemiş olduğu ahlak anlayışını kapsayan 

kurallar dizinine toplumsal ahlak, dünyada genel geçerliliği olan ahlak kuralları 

bütününe ise evrensel ahlak denilmektedir (Aktaş, 2014: 23). Örnek vermek 

gerekirse; tecavüz, hırsızlık, cinayet ve yalan gibi davranış ve kavramlar, dünya 

genelinde ahlak dışı olarak kabul edildiği için evrensel ahlak kapsamında 

sınıflandırılabilmektedir.    

Ahlakın birçok özelliği bulunmaktadır. Ahlakın temel özellikleri aşağıda 

sıralanmıştır (Güney, 2011: 98); 

Ahlak, insanların bir grup veya topluluk içerisindeki davranışlarını 

düzenleyen sosyal bir kurumdur. Bu özelliğinden dolayı ahlaki sistem tüm 

toplumlarda mevcuttur. 

Ahlak görecelidir. Daha öncede belirtildiği üzere ahlak zamanla değişim 

yaşayan ve toplumdan topluma farkılık gösteren bir yapıya sahiptir. Çünkü bir 
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toplum veya dönemde iyi ya da doğru kabul edilen bir davranış başka bir 

toplum veya dönemde kötü ya da yanlış olarak değerlendirilebilmektedir.  

Ahlakın ya da daha doğru bir ifade ile ahlak dışı davranışların bir 

yaptırım gücünün olması bu kavramın en önemli özelliklerinden birisidir. Fakat 

bu yaptırım hukuki veya cezai yapıdan çok yazılı olmayan şekildedir. Hor 

görme, aforoz etme, kınama, ayıplama vs. gibi davranışlar bu yaptırım tipine 

örnek olarak verilebilir.   

Ahlak kurallarından bazıları evrensel ahlak kuralları olarak 

benimsendiğinde zamanla hukuksal yapının içerisine yazılı olarak da 

girebilmektedir. 

1.1.2 Etik Kavramı 

Etik, insanoğlunun varlığından beri var olan ve literatürde farklı 

şekillerde ele alınabilen bir kavram olmakla birlikte özellikle son yıllarda 

üzerinde daha sıklıkla durulduğu görülmektedir. Etik kavramı hakkında yapılan 

araştırma ve bilimsel yayınlar bu durumun kanıtı niteliğindedir. Eski çağlardan 

günümüze, davranış biçimleri, ahlak anlayışları, toplumlar ve kültürler yaşayan 

bir organizma gibi sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Doğal olarak birey ve 

toplumların değişim içerisinde olduğu bu süreçte etik ve etik anlayışının 

değişim göstermemesi beklenemez. Bu sebeple etik kavramının tanımlanması 

veya tek bir kalıba sokulması da mümkün olmamaktadır. 

Felsefenin tüm dallarında olduğu gibi etik konusunun da kendine has 

birtakım kavramları vardır. Etik kavramını açıklamada kullanılan kavramlar 

şunlardır (Gökalp, 2010: 20-22); 

Erdem: Bireyin, dürüstlük, iyilik, adalet ve yiğitlik gibi nitelikleri 

kendisinde bulundurması durumudur.  

İyi: Her ahlaki davranışın amacı iyiye ulaşmak olmalıdır. İyi ise ahlaki 

eylemin ulaşmak istediği ana hedeftir ve ahlaki olarak yapılması gereken 

davranışın adıdır.  
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Sorumluluk: Bireyin, sergilemiş olduğu davranışların sonuçlarını 

kabullenebilecek bilince sahip olma durumudur. Sorumluluk ile özgürlük iç içe 

geçmiş iki farklı kavramdır. Çünkü, ancak özgürce alınan kararlardan doğan 

sorumluluk bireye yüklenebilmektedir.  

Özgürlük: Kişinin bilinçli şekilde istediği tercihi herhangi bir 

kısıtlamayla karşılaşmadan kendisinin yapabilmesidir.    

Vicdan: İnsanın, eylemlerinin ahlaka uygun olup olmadığının 

muhasebesini yaptığı içsel değerlendirme yetisi veya ahlaki sorumlulukların 

yerine getirilmesinden duyulan huzurdur.     

Etik kavramı literatürde genellikle iki farkı noktadan hareketle 

tanımlanmaktadır: Felsefenin bir dalı ya da ahlak felsefesi olarak etik; daha çok 

ahlak üzerinde sistemli bir şekilde düşünmeyi, sorgulamayı ve ahlaki yaşama 

dair araştırma ve tartışmayı ön planda tutmaktadır. Bir disiplin veya bilim dalı 

olarak ise etik; kişisel ve grupsal davranışların hangilerinin doğru-iyi, 

hangilerinin yanlış-kötü olduğunu belirleyen ve böylece ahlaki değerleri, 

normları ve standartları tanımlamaya çalışan bir disiplindir (Seymen ve Başarır, 

2006: 2).  

Etik kavramının kelime anlamı; “töre bilimi, ahlak bilimi, ahlaki, ahlakla 

ilgili” (TDK, 2021) şeklinde tanımlanmıştır. Batı dillerinde “ethics” olarak da 

bilinen etik; geçmişten günümüze doğru ve yanlış ölçülerin anlatımı ve 

insanların törel veya ahlaki ilişkilerini, davranışlarını ve bakış açılarını araştıran 

felsefi bir dal olarak tanımlanabileceği gibi (Ersun vd., 2000: 73), bir 

felsefecinin, dinin ya da din adamının, grubun, törenin, kültürün veya meslek 

grubunun ahlak kuralları ya da sistematiği olarak da ifade edilebilmektedir 

(Barnett, 1998: 715). 

Etik kavramı, Hitt (1990) tarafından arzu edilen yaşamın araştırılması ve 

anlaşılması başka bir ifadeyle neyin yapılıp yapılmayacağı, neyin istenip 

istenmeyeceği ve neye sahip olunup olunmayacağının bilinmesi olarak 

tanımlanmıştır (Hitt, 1990:26). Shaw (2016) etiği; doğru, yanlış, sorumluluk ve 



FENOMEN PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN ETİK ALGISI | 8 

 

 
 

görev gibi terimlerle açıklarken De George (1986) ise ahlaka uyma çabası 

olarak tanımlamıştır (Shaw, 2016:3; De George, 1986:422). 

Etik, yasalarla kontrol edilemeyen fakat yasal zorunluluklarla yapılan 

faaliyetlerden daha yüksek standartlardaki davranışları zorunlu kılmanın yanı 

sıra kendine özgü davranışları da içerdiği bilinen yazılı olmayan normlar 

bütünüdür. Etik kavramı, toplumların kendilerine özgü gelenek, kültür, örf, adet 

ve yasaları ile meydana gelmesinden dolayı toplumdan topluma farklılık 

gösterebilmekte; bu sebeple bir toplumda etik veya etiğe aykırı olarak algılanan 

davranış ve fiiller başka bir toplumda tam tersi olarak algılanabilmektedir 

(Doğan, 2008: 180).  

Etik konusunun işlendiği birçok bilimsel çalışmada genel olarak etiğin; 

insan eylem ve davranışlarının ahlaki bütünlük içerisinde doğru ve yanlış 

şekilde tanımlanmasını belirleyen kriterler olduğu kanısına varılmıştır (Demir 

vd., 2020: 1141). Doğru- yanlış ve iyi-kötü kavramlarını tanımlayarak neyin 

yapılıp neyin yapılamayacağını belirleyen etik kavramı yerine ülkemizde 

genellikle “ahlak” kavramı kullanılmaktadır (Beauchamp ve Bowie, 2002:53). 

Etiğin ilk amacı; bireylerin davranışlarını ahlaki bakımdan 

aydınlatmaktır. Ayrıca ahlaki eylemin, insanların inisiyatifine bırakılmaması 

yani ahlaki eylemin isterlerse gerçekleştirip, istemezlerse vazgeçebilecekleri 

veya feragat edebilecekleri keyfi bir davranış olmadığını; tam tersine insan 

olarak varlığına ilişkin vazgeçilmez ve doğuştan itibaren olması gereken bir 

niteliğin ifadesi olduğunu göstermektir (Pıeper, 1999: 16-19).  

Eski çağlarda etik kavramı kullanılmasa da bu durum etik kavramının 

olmadığı ya da bilinmediği anlamına gelmemektedir. Aristo, Eflatun, Socrates 

gibi birçok filozof etik kavramı üzerine düşünmüş ve etiği farklı şekillerde 

algılamışlardır (Aktan, 1999: 23-23). 

Ahlak ve etik kavramlarını açıkladıktan sonra aşağıda bu kavramlar 

arasındaki ilişki incelenmektedir. 
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1.1.3 Etik ve Ahlak İlişkisi 

Dilimizde günlük kullanımda “etik” ve “ahlak” sözcükleri birbirlerinin 

yerine sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu iki kavram birbirlerinden farklıdır. 

Etik kavramı Yunanca “ethikos” ve Latince “ethious” kökenli kelimelerden 

gelirken; ahlak kavramı, Arapça “hulk” kelimesine dayanmaktadır. Etik, 

eylemler bakımından neyin iyi ya da doğru, neyin kötü ya da yanlış olduğunun 

ortaya koyulması olarak algılanırken, ahlak, iyi ve kötüye, doğru ve yanlışa ait 

prensipler bütünü olarak bilinmektedir (Ay vd., 2010: 3). Diğer bir çalışmaya 

göre ahlakın daha çok dini ve felsefi temellere dayanan kişisel davranış 

hükümlerini ve kurallarını ifade ettiği belirtilirken, etiğin ise bir iş, meslek veya 

ticarette ortaklaşa kabul edilmiş standartlar ve normlar olduğu ve ekseriyetle 

örgütsel bir anlam taşıdığı vurgulanmıştır (Ural, 2003: 24). 

Etik ve ahlak terimleri her ne kadar günlük kullanımda sıkça birbirlerinin 

yerine kullanılsa da aslında görülmeyen bir çizgi ile anlamlarını ayırmak 

mümkündür. Ahlak, somut bir şekilde olgusal ve tarihsel olarak insanlıkla 

birlikte yaşayan bir kavram olmasına karşılık; etik, bu olguya yönelen ve 

araştıran soyut bir felsefi disiplinin adıdır. Ahlak, insanoğlunun ilk var olduğu 

günden beridir mevcut bir kavram iken etik, M.Ö. 4. yy.’da etiğin kurucusu ya 

da ilk söz edeni olarak bilinen Aristo’nun, iyilik, erdemlilik, özgürlük ve 

mutluluk gibi sözcükleri kavramsal yapıya kavuşturması ile gün yüzüne çıkmış 

bir felsefi terimdir (Ural, 2003: 26). Ahlakın etikten daha önce var olması ahlak 

ve etik1 kavramları arasındaki en önemli farklardan biridir. Etiğin, ahlak 

üzerine düşünme ve çalışma ya da ahlak üzerine felsefe yapma oluğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır (Torlak, 2003: 87).  

İşletme literatüründe etik ve ahlak kavramları incelendiğinde; etiğin 

genellikle norm ve politikalarla sınırlandırılmış davranışları; ahlak kavramının 

ise duygusal, içsel ve değerlerle ilgili anlamları ifade ettiği söylenebilir (Kozak 

 
1 Ahlak felsefesi olarak da kullanılmaktadır. 
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ve Güçlü, 2006: 23). Sproul’a göre “ahlak, bireylerin ne yaptığını; etik ise ne 

yapmaları gerektiğini belirlemektedir. Aralarındaki fark, kurallı olma ve kural 

oluşturmadır”. Ahlak ve etiğin ayrıştığı noktalar en basit hali ile tablo 1’de 

verilmiştir (Ruddel, 2007: 29);  

 

Tablo 1 Etik Ahlak İlişkisi  

ETİK AHLAK 

1. Kural oluşturma 1. Tanımlama 

2. Zorunluluk Getirme 2. Belirtme 

3. Gereklilik 3. Şimdilik 

4. Kesinlik 4. Görelilik 

Kaynak: Ruddel, L. (2007). İş Etiği. (N. Nivan, Çev.) İstanbul: Haberci Basın Yayın 

Dağıtım. S. 29. 

 

Ahlak; neyin iyi ve neyin doğru olduğuyla ilgili yargılar üzerine 

yoğunlaşırken etik ise daha çok; bu yargıların sorgulanmasıyla ve üzerinde akıl 

yürütülmesiyle ilgilenmektedir. Etik, bir diğer deyişle ahlak felsefesi; ahlaki 

yargıları, eylemleri ve belirli standartları ifade eden, ahlakın yapısı ve temelleri 

üzerinde yapılan araştırma ve çalışma olarak da tanımlanabilmektedir (Hunt ve 

Vitel, 1986: 6).  

Başka bir kaynak ise; ahlakı, eylemin pratiği, etiği eylemin teorik yanı 

olarak nitelemiştir. Ahlak, kişinin, çevresinin etkisi olmadan, otokontrol 

yaparak kendini denetlemesi ve aslında kendine hâkim olması durumudur 

(Cevizci, 2002: 5).  

Bu iki kavram arasındaki ilişkiyi genel olarak aşağıdaki gibi ifade etmek 

mümkündür (Ricoeur, 2010: 233); 

• Ahlak, etiği önceleyen bir kavramdır. 

• Etiğin amaç ve kurallarının ahlak süzgecinden geçme zorunluluğu 

bulunmaktadır.  
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• Ahlaki kurallar pratikte sonuçsuz veya çıkmaz bir hal aldığında, etiğe 

başvurulması doğal bir durumdur.  

• Ahlak kavramı, etiğin vazgeçilmez ve en önemli parçasıdır. Ancak 

etiğin gerçekleşme aşamasında sınırlı bir miktarda bulunması ahlakın, 

etik tarafından kuşatıldığının göstergesidir.  

• Ahlaki normlar genellikle yazılı değildir fakat etik kodlar yazılı 

olabilmektedir2. 

Etik ve ahlak kavramları hakkında yukarda bahsedilen ilişkisellikten de 

anlaşılacağı üzere, genel kanı olan “bu iki kavramın birbirlerinin yerine 

kullanılabilmesinden” çok, “ahlak ve etik kavramlarının birbirlerinin 

tamamlayıcısı oldukları” daha geçerli bir hipotez olduğu açıktır. 

Etik ve ahlak ilişkisi özetlenecek olursa (Mahmutoğlu, 2009: 244-246); 

• Etik, ahlaki felsefenin kavramsal yönünü ve teorik kısmını oluşturur, 

ilke ve normlar belirleyerek ahlakı, felsefi bir perspektiften inceler. 

• Etik çoğu zaman normlara dayalı eylemleri ifade ederken, ahlak 

kavramı duygusal ve ilahi boyutu içermektedir.  

• Etik yalnız başına insanları ahlaklı yapmaya yetmez. Bireyler, 

kendiliğinden, kendi iradesi ve vicdanı ile iyi veya kötü insan olabilir.  

• Etik; “iyi”, “doğru”, “kötü” ve “yanlış” kavramlarının ne olduğunu 

araştırırken ahlak, insanın sonradan edindiği tutum ve fiilleri ile 

toplumun benimsediği değer sistemlerinin ortak adı olarak 

kullanılabilmektedir.  

• Etik, ahlak üretmez fakat ahlak üzerine konuşur ve tartışır. Ahlakla 

ilgili tüm sorunları çok genel, yüzeysel ve soyut bir şekilde 

 
2 Üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarında tez yazım kılavuzlarında 

mevcut bulunan “etik ilkelere uygunluk beyanı”, etik kuralların yazılı olabileceğine 
örnek olarak verilebilir.  
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değerlendirerek münakaşa eden etik, iyi olana nasıl ulaşıldığı değil, 

bir şeyin iyi hükmüne nasıl varıldığı üzerinde çalışır.  

• Ahlak; teorik olan etiğin gerçek yaşamdaki yansımasıdır. Başka bir 

deyişle ahlak “ben”, etik “biz” anlamı taşımaktadır.  

• Ahlaki ve etik sözcükleri genellikle iyi ve doğru ile aynı veya benzer 

anlamda, ahlaka aykırı (ahlaksız) ve etiğe aykırı ifadeleri ile de zıt 

anlamlarda kullanılmaktadırlar.   

• Etik, olaylara soyut ve kuramsal bakarken ahlak, tam tersine kişilerin 

günlük yaşamlarını nasıl idame ettirmeleri gerektiğini ince 

detaylarıyla pratikte düşünmektedir.  

• Etik, farklı eylem ve davranışlarda bulunan bireyleri aydınlatır ve 

bilgilendirir fakat doğrudan bu eylem ve davranışları 

belirleyebilmede etkin bir kavram değildir. Daha çok, bu eylem ve 

davranışları sorgulayarak saydam bir hal aldırmaktadır. 

Bu kapsamda etiği farklı sınıflandırmalarla ele almak mümkündür. 

1.1.4 Etik Türleri 

Günümüz etik çalışmaları genel olarak “betimleyici etik”, “normatif 

etik” ve “meta etik” olmak üzere üç farklı temel başlık altında toplanmakta ve 

irdelenmektedir (Fisher, 2004:397). 

1.1.4.1 Betimleyici Etik  

Betimleyici etik anlayışı kural koymak veya normları dikte etmek yerine 

yalnızca bireylerin davranışlarını gözlemler ve eylemlerin sonuçlarını 

betimlemeye çalışarak neticeleri ile açıklar. Betimleyici etik aynı zamanda 

ahlak alanındaki bilimsel ya da materyalist yaklaşımı tanımlamaktadır 

(Cevizci, 2002: 6). Bu yaklaşımda etik daha çok seyirci, gözlemci veya üçüncü 

bir göz konumundadır. Ahlaki olarak yaşananlara, olup bitenlere dışardan bir 

göz olarak bakar ve bilimselliğe dayanarak olgu ve olayları açıklayıp tasvir 
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etmeye çalışmaktadır. Hangi değerlerin benimsenmesi, hangi davranış ve 

eylemlerden uzak durulması gerektiği veya hangi idealler doğrultusunda 

yaşanması gerektiği hakkındaki soru ve sorunlara kesinlikle cevap 

vermemektedir (Kavi ve Koçak, 2013: 6). 

Fischer (2004) betimleyici etiği; davranış ve eylemlere yol gösteren 

genel inançlar, değerler, tutumlar ve standartlar bütünü olarak ifade ederken, 

Arnold vd. (2014) betimleyici etikten; etik davranış ve inançların olgusal 

tanımlanması, tasviri ve açıklanması olarak söz etmiştir (Fisher, 2004:398; 

Arnold vd., 2014:15).  

1.1.4.2 Normatif Etik 

Normatif kelimesi adından da anlaşılacağı üzere “norm” kelimesinden 

türemiştir. Norm; yargılama ve değerlendirmelerin kendisine göre yapıldığı 

ölçüt olarak tanımlanabileceği gibi uyulması beklenen veya gereken kurallar 

olarak da tanımlanması mümkündür (Kavi ve Koçak, 2013: 7). 

Normatif etik ise; eylem veya davranışların ne şekilde olacağı/olması 

gerektiği, yaşamın nasıl sürdürüleceği/sürdürülmesi gerektiği veya nasıl bir 

insan olunacağı/olunması gerektiği gibi durumlara belirli ölçütler getirerek 

açıklamaya çalışmaktır. Normatif etik ahlaki isteklerin, ilkelerin ya da kuraların 

açıklanmasından çok; eylemin sebebine bağlı olarak temellendirmeyi 

hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için “en üst iyi’yi kaynak göstermektedir 

(Pieper, 2012: 225).  

“Hangi davranışlarda bulunulmalı?”, “nasıl bir yaşam geçirilmeli?” ya 

da “nasıl bir insan olunmalı?” sorulara cevap arayan normatif etik; neyin 

doğru/yanlış, neyin iyi/kötü olduğu, bazen de ne yapılıp yapılmaması gerektiği, 

yaşamın hangi gerçek amaçlarının peşinden gidilmesi ve insan ömrünün nasıl 

devam ettirilmesi gerektiği ile ilgili fikir sunan veya bilgi veren, bireylerin 

ahlaki davranışlarına ilişkin belirli ilke ve kurallar getiren etik türü veya 

yaklaşımıdır (Cevizci, 2002: 7).  Yani normatif etik ile insanlara; yaşamları 
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boyunca kılavuz olunması ve kullanılması gereken ilke ve kuralların 

benimsetilmesi sağlanmış olur (Tepe, 2011: 29). Ayrıca normatif etik, 

temelinden adalet olan toplumlarda ne tür prensiplerin olması gerektiğini 

araştırır, ahlaki olarak kişileri neyin daha iyi hissettirdiğini sorgulamaktadır. 

Örnek vermek gerekirse; intihar, kürtaj, cinayet, idam cezası vs. gibi ahlaki 

durumların doğruluğunu tartışmakta ve açıklamaya çalışmaktadır (Biçer, 2017: 

14). 

1.1.4.3 Meta Etik  

Meta Etik, normatif etiğin ortaya koyduğu ahlaki hükümler konusunu 

inceleyerek, üzerinde durulan hükümlerde bahsi geçen faktörleri ve bu 

hükümlerin anlamlarını, işlevlerini ve birbirleri ile olan ilişkilerini 

tartışmaktadır. Normatif etikten yararlanarak ahlaki yaşamla ilgili fikirler öne 

süren meta etik, normatif etiğin bir üst seviyesine çıkma ve daha üzerinde bir 

ifade olma çabası içerisindedir. Bazı zamanlarda analitik ya da eleştirel etik türü 

olarak da anılan meta etik; normatif etik bünyesinde değerlendirilen kavramları 

ve soruları incelemektedir (Cevizci, 2002: 10; Tepe, 2011: 30). Dolayısıyla, 

davranışlar ile ilgili olarak herhangi bir ahlaki ilke, kural veya hedef 

önermemekle beraber; temelinde felsefi çözümlemeler, meta etiğin çalışma 

kapsamına girmekte ve şu sorulara cevap aramaktadır (Frenkena, 2007: 173-

174); 

• Doğru, iyi, yanlış ve kötü gibi çeşitli kavramların anlamı veya 

tanımları nedir? 

• Bu kavramların, temel kaynak olan ahlakla ilgili kullanımları, ahlakla 

ilgili olmayan kullanımlarından ve ahlaki hükümler diğer normatif 

hükümlerden nasıl ayırt edilebilir? 

• Ahlakla ilişkili olarak, davranış, eylem, vicdan, özgürlük, maksat, 

umut, bağışlama, mesuliyet, güdü, sebep vs. gibi kavramların 

çözümlemesi veya anlamı nedir? 
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• Etik ve değer yargıları kanıtlanabilir, meşrulaştırılabilir ya da geçerli 

gösterilebilir mi? Şayet öyleyse nasıl yapılabilir? 

Etik türlerinin her birinin belli başlı zayıf ve eksik noktaları 

olabilmektedir. Bu sebeple analiz ve çalışmaları bir etik türüne bağlı kalarak 

yapmak, pratik olmayan, katı ve kısır bir yaklaşıma yol açabilmektedir. Etiksel 

bir problem karşısında tek bir etik türü ile çözüm aramaya çalışılması 

neticesinde, sorunu oluşturan ve ilgilendiren diğer tüm ihtimaller göz ardı 

edilmiş olacaktır (Özbek, 2003: 15).  

1.1.5 Etik Teorileri  

Bir hareketin, davranışın veya uygulamanın etik olup olmadığını 

belirlerken ya da neyin doğru neyin yanlış olduğunun anlaşılmasında ortaya 

çıkan farklılıklar, etik teorilerinin doğmasına sebep olmuştur. Etik teoriler 

genellikle “teleolojik” ve “deontolojik” teoriler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu 

iki teorinin ayrımını ise Hunt ve Vitell şu şekilde yapmıştır; “teleolojik teoriler 

hareketlerin ve eylemlerin ‘sonuçlarına’, deontolojik teoriler ise ‘nedenlerine’ 

odaklanmaktadır” (Hunt ve Vitel, 1986: 5). Bu iki etik teorisi alt başlıklarıyla 

birlikte detaylıca işlenecektir.  

1.1.5.1 Teleolojik (Sonuççu) Teoriler  

Kökeni Yunancada sonuç veya amaç anlamına gelen “telos” kelimesi 

olan teleolojik teoriler, herhangi bir eylemin veya davranışın etik ve ahlaki olup 

olmadığına o eylem ve davranışların sonuçlarına bakarak karar vermektedir. 

Öyle ki bir davranışın sonuçları “iyi” ise etik ve ahlaka uygun; “kötü” ise etik 

değil ve ahlaka aykırıdır (Macdonald ve Becj-Dudley, 1994: 615; Torlak, 2003: 

121). Yani, sonuççu yaklaşım türü olarak da adlandırılan teleolojik teorileri; 

bireylerin davranış ve eylemlerinin sonuçlarına odaklanıp, davranışların iyi ya 

da kötü; doğru veya yanlış olduğunu, bu eylemlerin sonucuna bakarak ahlak ve 
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etiğe uygunluğunun saptanması olarak da açıklamak mümkündür. Ayrıca fiilin 

doğru ya da yanlış olabileceği yönünde karar verebilmek için sonuca etki 

edebilecek unsurların da neler olabileceği sorgulanmalı ve tespit edilmelidir 

(Yaman, 2018: 20).   

Teolojik etik; fiillerin sonuçlarını dikkate alarak ahlaki değer yargıları 

oluşturmaya çalıştırmaktadır. Davranışlardan beklenen sonuçlar bireyin 

mutluluk ve hazzını en üst seviyeye çıkarıyorsa o eylem teleolojik ya da bir 

diğer adıyla sonuççuluk teorisine göre etik ve ahlakidir. Zıttı bir durumda ise 

yani, eylemlerden beklenen neticeler bireylere acı ve ıstırap veriyorsa etik ve 

ahlak dışı olmaktadır (Kayacı, 2020: 19). Teleolojik teoriler her daim “en iyi 

sonuç”u aramakta, böylelikle de etik ve ahlaklı olan davranış ve fiilleri bulmaya 

çalışmaktadır. Buradaki asıl soru “en iyi sonuç nedir?”. Etik konusunda 

yapılmış çalışmalar üzerinde genel bir literatür taraması yapıldığında bu 

sorunun cevabının farklı dönem ve kişiler tarafından arandığı ve teleolojik 

teorilerin ortaya çıktığı belirlenmiştir. Bu teleolojik yaklaşımları genellikle; 

hazcılık, mutlulukçuluk, faydacılık ve egoizmin oluşturduğu belirlenmiştir. 

İlgili teoriler başlıklar halinde incelenmiştir.    

1.1.5.1.1 Hazcılık (Hedonizm) 

“Haz”; köken olarak, Antik Yunancada “hedone” kelimesinden 

gelmektedir. Teleolojik teorilerden biri olan hazcılık ya da bir diğer adıyla 

hedonizm kısaca; hayatın anlamını haz almakta arayan bir dünya görüşüdür ve 

kurucusunun Aristippos olduğu bilinmektedir. Hazcılık; öncelikle ve genellikle 

bedensel olmak üzere, hayatın tüm anlamı ve çabasının “hazza ulaşmak ve 

acıdan kaçmak” olduğunu savunmaktadır. Haz veren eylemin iyi, acı veren 

davranışın ise kötü olduğunu belirten hazcılık anlayışı, aynı zamanda bireyci 

yani “egoist” bir ahlaki görüştür. Aristippos’a göre; “en güçlü iyi hazza 

erişmektir; iyi olan ise yalnızca hazdır”. Epikuros ise hazzı yalnızca bedensel 

haz olarak sınırlandırmayarak, dinamik ve statik haz şeklinde iki grupta 
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incelemiştir. Statik hazzı; fiziki yani bedensel hazların hiçbir zaman tatmin 

edilemeyeceği şeklinde tanımlarken, dinamik hazzı; yaşam boyunca devam 

edecek olan, sürekli ve kalıcı hazlar olarak açıklamıştır (Demir, 2003: 107; İyi 

ve Tepe, 2011: 26; Özgener, 2004: 35).  

1.1.5.1.2 Mutlulukçuluk 

Mutluluk kelimesi kavramsal olarak, bireylerin, en yüksek anlamda 

“erişmek istedikleri şey” olarak tanımlamak mümkündür. Bu kavramı tarihte 

ilk ele alan ve tahlil eden kişi Demokritos’tur. Mutlulukçuluk teorisini 

açıklamak ve sindirmek için Demokritos’u ve söylemlerini anlamak en doğru 

yol olabilir. Bu teori; hayatta bireyin sürekli ve kesintisiz bir şekilde huzurlu, 

sağlıklı, mutlu ve iç dinginliğe erişmiş bir durumda olması gerektiğini 

savunmaktadır. Mutlulukçuluğa göre “en yüksek iyi, sürekli iyi durumda olma” 

halidir (İyi ve Tepe, 2011: 24). Mutlulukçuluk yaklaşımının hedonizme göre 

daha az egoist bir yaklaşım olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

1.1.5.1.3 Faydacılık 

Kurucularının Jeremy Bentham (1748-1832) ve John Stuart Mill (1806-

1873) olduğu bilinen faydacılık teorisine göre; bir davranışın etik ve ahlak 

olarak iyi bir eylem olabilmesi için, onun bu fiilden etkilenen en yüksek insan 

için en yüksek mutluluğu veya faydayı sağlaması gerekmektedir. Faydacılık 

teorisi “yarar” veya “en yüksek mutluluk ilkesi” olarak da bilinmekte ve bir 

eylemin etik ve ahlaki değerini, onun oluşturduğu iyilik, fayda, mutluluk veya 

refah ile ölçmeye çalışmaktadır (Cevizci, 2002: 191). 

Faydacılığın temeli aslında sosyal hedonizme dayanmaktadır. Faydacılık 

teorisine göre; bir davranış biçimi, en yüksek sayıdaki birey için en büyük 

faydayı sağlıyor ya da en az sayıda kişi için en düşük seviyede zarara yol 

açıyorsa ahlaki ve etiktir. Teleolojik yani sonuççu bir yaklaşım olan faydacılık 

teorisine göre bir eylem sonuçta yarar ve mutluluk veriyorsa “mutlak iyi”dir 
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(Trevino ve Nelson, 1997: 96). Yani süreç içerisinde bir takım olumsuz ya da 

kötü durumlarla karşılaşılsa da sonuç faydalı ise durum iyi ve ahlakidir anlayışı 

hakimdir.   

Bireylerin kendi haz ve mutluluklarından ziyade toplumun yarar 

sağlamasını amaçlayan ve kolektif bir teori olan faydacılık yaklaşımı, diğer 

teleolojik teorilerden bu noktada ayrılmaktadır. Bu sebeple faydacılık teorisi, 

günümüz devlet yönetimlerinden firma içi örgüt yönetimlerine kadar daha fazla 

benimsenmiş bir yaklaşım olmuştur. 

 Faydacılık sistemi, topluluklar için fayda yaratmaya özen göstermekte 

ve önem vermektedir. Bu yaklaşımın kurucularından olan John S. Mill 

faydacılığı on ilke yardımı ile izah etmeye çalışmıştır (Köseoğlu, 2007: 14-15); 

• Eylemin doğruluğunun tespiti için o eylemin olası sonuç ve 

etkilerinin neler olabileceğine bakılması gerekmektedir.  

• Davranış kurallarının, onlara uyacak ya da uyması beklenen kişilerin 

karakterlerinden oluşması beklenir.  

• Eylemlerin doğruluk oranı ile fayda veya mutluluk doğru orantılıdır. 

Yani, fiillerin doğruluk oranı arttıkça mutluluk artacağı gibi; fiillerin 

doğruluk oranı azaldıkça mutluluk da azalacak veya acı çoğalacaktır.  

• Mutluluk ile acı ise ters orantılıdır. Yani insanlar, mutlu oldukları 

veya haz aldıkları şeylerin artması durumundan acıdan uzak; acı veya 

ıstırap duydukları şeylerin artması durumunda da o kadar 

mutsuzdurlar. 

• İnsanların en yüksek düzeyde mutluluğa ulaştıracak tek ve yeterli 

sebep, her insanın kendi mutluluğunu arzulayabilmesidir.  

• Mutlu olmak insanın en büyük amacıdır ve bunun kıstası da ahlaki 

oluşumdur.  

• Mutluluk, insanın bireysel mutluluğunun değil, davranış 

doğruluğunun belirleyicisidir.  
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• Fiillerin fayda derecesi, mutluluk oluşturabilir ya da mutluluğun 

önüne geçebilir.  

• Faydacılık teorisine göre bir davranışın etik sayılabilmesi için, 

sağlayacağı toplam yararın, bireyin yapmış olduğu veya yapacağı 

başka bir fiilin sağlayacağı toplam faydadan fazla olması 

gerekmektedir. 

• Faydacılık, bir diğer ismiyle utilitarizm, birbirinin zıttı etik kavramlar 

arasında hakem vazifesi de görür.  

1.1.5.1.4 Egoizm 

Egoizm kavramı günlük kullanımda, çevresindekileri ve fikirlerini 

dikkate alamayan, yalnızca kendini ve kendi menfaatini düşünen kişilerin 

davranış biçimi olarak tanımlanabilir. Etik bir yaklaşım olarak egoizm 

(bencillik) ise; bir davranış veya eylem, kişinin çıkarlarına hizmet ettiği sürece 

etik ve ahlaki sayılmaktadır. Bir başka deyişle, bir davranış, o kişiye uzun süre 

fayda ve mutluluk veriyorsa etik ve ahlakidir (Kozak ve Nergiz, 2016: 41; Ural, 

2003: 84). Bu teoride; “bana fayda, haz ve mutluluk veren ve benim için iyi 

olan her şey benim için en yüksek doğrudur” ve “her daim bana en yüksek 

faydayı sağlayacak şekilde eylemlerde bulunmalıyım” görüşleri hakimdir 

(Erdoğan, 2006: 7). İktisatta da kendine “homo economicus” adıyla yer bulan 

egoizm teorisi, genel ahlak kurallarını hiçe saydığı düşüncesiyle, devlet ve 

örgüt otoritelerine en uzak teleolojik yaklaşım olabilir demek yanlış 

olmayacaktır.    

1.1.5.2 Deontolojik (Kuralcı) Teoriler (Immanuel Kant 

Ahlakı) 

Daha önce anlatılan teleolojik teoriler bir eylemin etik veya ahlaki olup 

olmadığına sonuca bakarak değerlendirirken, deontolojik yaklaşım davranış 

veya fiillerin kendisi üzerine odaklanmaktadır. Deontolojik yani kuralcı 
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teoriler, Yunanca “deon” kelimesinden türemiş ve görev/zorunluluk anlamına 

gelmektedir (Berkman ve Arslan, 2009: 35). 

Deontolojik teriminin önderliğini Immanuel Kant (1724-1804) 

yapmıştır. Kant, bir davranışın sonucu olumlu olsa bile bu davranışım ilkesel 

olarak yanlış olabileceğini belirtmiştir. Kant’ın bu yaklaşımdaki en büyük ve 

altın kuralı “sana nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına da o şekilde 

davran”dır. Bu görüşe göre, ahlakın temel yargılarını herkese göre ve 

değişmeyen değerler oluşturmalıdır. Yapılan bir eylemin iyi ya da kötü 

olduğunun belirlenmesi; “eğer herkes bunu bu şekilde yaparsa ne olur?”, 

“herkesin bunu yapmasını ister miyiz?”, “hiç kimse sözünde durmazsa ne 

olur?”, “ben yapıyorum ama herkes de yapar mı?” veya “bunu arzular mıyız?” 

gibi soruların cevaplarında yatmaktadır (Josephson, 1995: 92).     

Deontolojik teori, davranışın sonucunda değil temelinde yatan niyet, 

prensip ve gerçekleştirebildiği ödevlerin ehemmiyetini ortaya koymakla 

birlikte insanların yapması gereken ödev ve üstelenmesi gereken 

sorumluluklarının olduğu düşüncesini belirtmektedir. Bu teori, bir eylem veya 

davranışın temeline bakarak, onun doğru veya yanlış olduğuna karar 

vermektedir. Örneğin; rüşvet vermenin ya da almanın doğuracağı iyi ve kötü 

sonuçlara bakmaksızın, bu davranışı doğası gereği yanlış olarak nitelemektedir 

(Gök, 2012: 3). 

Kant, yazılı olmasa da etik konusunda genel geçer ve zorunlu bir 

bilginin, yani kısaca bir kanunun olduğunu belirtmiş ve bu yasaya da “ahlak 

kanunu” demiştir. Ahlak kanunun merkezinde “insan” olduğunu söyleyen 

Kant; bu yasa olmadan neyin iyi ya da neyin kötü olduğuna karar vermenin 

imkânsız olduğunu savunmuştur. Kant’ın bahsettiği “insan”; arzularının, 

isteklerinin, tutkularının veya nefsine düşkün olan doğal insan değil, akıllı 

insandır. Bu duruma da şu şekilde açıklık getirmiştir; bir bireyi insan yapana 

şey saf akıldır ve bu saf akılda bireyde vicdan olarak ortaya çıkmaktadır 

(Kızıltoprak, 2006: 95).   
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Bernard Rosen ve Hitt (1990), Kant’ın etik ve sonuççu olmayan etik 

yani deontoloji hakkındaki fikirlerini maddeler halinde anlatmaya 

çalışmışlardır (Aydın, 2014: 28-31; Chandler, 2006: 182); 

• Davranışlar sonucunda elde edilen sonuçlar, ahlakın belirleyicileri 

değildir.  

• Bireyler, zorlama veya eylemlerin gerçekten iyi olması sebebiyle 

davranış sergileyebilirler. 

• Bireyler, kendilerini kısıtlayan ilke ve kuralları esas almalıdırlar.  

• Erdemli olmak, ilke ve normlara uymak ile doğrudan ilişkilidir. 

• İrade, belirli bir sona ulaşma arzusu olmadan ya da amacı 

güdülmeden seçilmelidir.  

• Sürekli ve sonsuz bir mutluluk, haz dolu bir yaşamdan değil, erdem 

dolu bir ömürden geçmektedir. 

• Erdem, insanların ulaşmak için çabaladıkları bir ideal olarak 

görülmelidir.  

• İnsanlar, toplumsal ahlak kurallarını kendi eylemlerine göre değil, 

kendi davranışlarını toplumsal ahlak kurallarına uydurarak 

yaşamalıdırlar.  

• Bireyleri, kendi amacına ulaşmak için bir araç olarak görmemek ve 

yalnız kendi çıkarlarını düşünmeden karşı tarafında hak ve 

menfaatlerine saygı göstermek gerekmektedir.  

Her sistemde olduğu gibi deontolojik etik teorisin de güçlü ve zayıf 

yönleri mevcuttur. Bu yaklaşımın en güçlü yanı, etik ve ahlaki davranışlar için 

belirlenmiş bir çerçevesinin olmasıdır. Bu çerçeve, eylemlerin doğru, iyi, yanlış 

veya kötü gibi temel kurallardan oluşmaktadır. Kant, bu kuralların yüzyıllardır 

var olduğunu ve dünyanın her yerinde geçerliliğinin olduğunu belirtmiş, ayrıca 

bu kuralları öğrenmek ve kendi yaşamlarına entegre etmenin, bireylerin asli 
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görevi olduğunu savunmuştur. Deontolojik yani kuralcı yaklaşım, belirsizlikten 

kaçan ve hoşlanmayan bireyler için kesinlik sağlamanın yanı sıra yol gösterici 

nitelik taşır. Deontoloji temellerinde güçlülükleri daha fazla barındırsa da 

zayıflıklarının da olduğu bilinmektedir. Aşağıda yöneltilen sorulara tatmin 

edici cevapların tarih boyunca verilememesi, bu yaklaşımın olumsuz veya zayıf 

yanları olarak belirtilebilir (Ölçüm, 2021: 35-38); 

• Deontoloji yaklaşımına ait kurallar ve bu kuralların iyi veya doğru 

olduğu hangi makam tarafından belirlenecek? 

• Kurallar toplamı içerisinde çakışma olması kaçınılmaz bir durumdur. 

Bu çakışma esnasında ideal çözüme ulaşmak için hangi kural veya 

ilke izlenmelidir.  

• Tüm toplum ve kültürler için geçerli olan kurallar, özel durumlara 

göre nasıl ve ne şekilde uyarlanabilir? 

• Kant’a göre bu kurallar yüzyıllardan beri süregelmektedir. Peki 

değişen evrene ayak uydurmak amacıyla bu normlarda değişikliklere 

gidilebilir mi? Gidilecekse kim veya kimler tarafından? 

• Deontoloji sonuççu bir yaklaşım değildir. Fakat, sonucunun kötü 

olma olasılığı bulunan bir durum için neden belirli bir kuralı 

izlemeliyiz? 

1.1.6 Temel Etik İlkeler  

Etik kavramı her ne kadar karışık olsa da detaylı araştırmalar ve 

çalışmalar yardımı ile basite indirgenmiş ve her geçen gün herkes tarafından 

anlaşılır hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla etiğin temel ilkelerini 

anlamak, etiği anlayabilmektir demek yanlış olmayacaktır. Konu hakkında 

yapılan çalışmalar detaylıca incelendiğinde, genellikle işletmeler açısından 

genel kabul görmüş etik ilkeleri üzerinde durulmuştur. Bunlar; “eşitlik”, 
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“açıklık”, “tarafsızlık” ve “hesap verebilirlik” olmak üzere dört başlık altında 

toplanmıştır (Aydın, 2014: 23-25).  

1.1.6.1 Eşitlik 

Eşitlik, ayrım yapılmaksızın toplumdaki her bireyin aynı hak ve 

özgürlüklere sahip olma durumudur. Ayrıca eşitlik, toplumdaki tüm kişilerin 

serbestçe ve çok yönlü olarak gelişmesini, herkese eşit hak ve görevlerin 

tanımlanmasını, bireyin kişilik hak, özgürlük ve erdemlerinin toplumca garanti 

altına alınmasını öngören bir hukuk ve etik ilkesidir.  

1.1.6.2 Açıklık 

İşletmede “şeffaflık” olarak da adlandırılan açıklık ilkesi; toplumun 

faydasına olacak herhangi bir şeyin gizlenmeden gün yüzüne çıkarılması olarak 

açıklanabilir. Toplumsal refahı ve huzuru ön planda tutan toplumlarda açıklık 

ilkesi, en önemli etik ilkelerin başında gelmektedir. 

1.1.6.3 Tarafsızlık 

Tarafsızlık, kişileri veya nesneleri oldukları gibi görebilme ve kişisel 

yargılardan uzak, objektif bir şekilde değerlendirebilmektir. Bir örgüt 

yöneticisinin veya devletin başındaki iktidar sahiplerinin, kendileri bağlı olarak 

çalışan veya yaşayan bireylere karşı yansız davranma yükümlülükleri vardır. 

Aksi bir durumda, toplum veya örgüt içerisinde adalet ve güven kavramları 

sorgulanır hale gelecektir.   

1.1.6.4 Hesap Verebilirlik  

Hesap verebilirlik ilkesi de tarafsızlık ilkesi gibi hem spesifik bir örgüt 

hem de toplumu yöneten iktidar sahipleri üzerinden açıklanabilmektedir. 

Kendilerine yetki verilen iktidarların veya kaynak tahsil edilen örgütlerin 

(firmaların), yetki ve kaynakları ne düzeyde iyi veya nasıl kullandıklarını 

sergileme ve raporlama sorumluluklarının bulunması, hesap verebilirlik 
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ilkesinin tanımı olabilir. Bu sonuçla beraber, eylemlerinden dolayı hesap 

vermesi gereken kişi veya yöneticiler, toplum veya örgüt çalışanları tarafından 

iyi performans verildiğine kanaat getirildiyse ödüllendirilir, zıttı bir durumda 

ise cezalandırılmaları beklenir. Netice olarak, elde edilen başarıların ve verilen 

hizmetlerin gösterilebilmesi için bir fırsat niteliği taşıyan hesap verebilirlik 

ilkesi olumsuzluklardan ziyade itici bir güç olarak görülmelidir.  

1.2 Pazarlama Etiği Kavramı 

1.2.1 Pazarlama Etiği 

Amerikan Pazarlama Birliği (American Marketing Association- AMA) 

pazarlamayı şu şekilde açıklamıştır (Kotler ve Keller, 2006: 6); tüketicilerle 

iletişim kurmak, ürün ve hizmetler üzerinde değer yaratmak ve bu değeri 

müşterilere takdim etmek gayretiyle örgüt, örgüt ortakları ve yöneticilerin 

çıkarları doğrultusunda yapılan süreçlerin tümü ve bir tür organizasyonel 

fonksiyondur.  

İşletmelerin halka görünen yüzlerini pazarlama departmanı 

oluşturmaktadır. Bu sebeple pazarlama alanında firmaların yaşayacağı en 

küçük bir etik dışı davranış prestij kaybına hatta uzun vadede kârlılığına kadar 

etki edecek önemli bir durumdur. Ürün fiyatlandırma, reklam ve promosyon, 

ürün bilgileri ve pazar araştırması gibi önemli konularda işletmeler, müşterileri 

ile olan ilişkilerinde etik problemlerle karşılaşabilmektedir. Dolayısıyla, başta 

firma yöneticileri ve pazarlama yöneticilerinin etik davranma zorunlulukları 

bulunmaktadır (Ay vd., 2010: 86; Ural, 2003: 69). 

Daha önce üzerinde detaylı bir şekilde durulan “etik” kavramı, 

işletmelerin pazarlama faktöründe özellikle son yıllarda öne çıkmakta ve 

tartışma veya yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır. Bu sebeple pazarlama 

etiğinin veya etik pazarlamanın irdelenmesi önem teşkil etmektedir. 

Literatürde yer alan “pazarlama etiği” tanımlarından bazıları aşağıda 

verilmiştir; 
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Pazarlama etiği; pazarlama faaliyet ve kararlarıyla ilgili normların, 

prensiplerin, standartların ve ahlaki değerlerin incelenmesi ve 

değerlendirilmesi (Velioğlu, 2003: 284) olarak tanımlanabileceği gibi; içinde 

bulunulan zaman, koşullar ve toplumsal dinamikler dikkate almak şartıyla, 

pazarlama karar, davranış ve faaliyet sonuçlarını, toplumsal ve evrensel olarak 

genel kabul görmüş ahlak kuralları, standartları, ilkeleri ve prensiplerince 

değerlendirmek olarak da tanımlanabilmektedir (Torlak, 2003: 120).    

Dündar ve Göksel (2006) pazarlama etiğini; işletmelerin pazarlama 

kararlarını, sahtekarlık, suiistimal, dolandırıcılık, rüşvet ve aldatma gibi etik ve 

ahlak dışı kavramlara yer vermeden belirli normlar ve değerler çerçevesinde 

vermesini sağlayan sistematik bir örgütsel ve toplumsal süreç olarak 

açıklamıştır. Ayrıca (Hunt ve Vitel, 1986), işletmeler bünyesindeki pazarlama 

karar ve görevlerinde, beklenilen ahlaki ve etik yargılama, standart ve ilkelere 

uygun hareket etme gerekliliği olarak pazarlama etiğini açıklamaya 

çalışmışlardır. 

Bir başka kaynağa göre pazarlama etiği; üretilen üründeki kaliteyi, 

topluma verilen mesaşların doğruluğunu, yararlı ve tutarlı olmayı, nihai 

tükeciyiye ürünün tam zamanında ulaştırılmasını, aldatıcı ve gerçek olmayan 

reklamlardan uzak durmayı, rakipler hakkında manipülatif davranılmaması ve 

etik dışı yollardan bilgi toplanılmamasını içeren bütüncül bir sistemdir (Tek, 

2006: 140).  

Smith (1996)’nın tanımında ise, pazarlamanın karar alma sürecinde etik 

ilkelerin uygulanmasıyla, işletme ve pazarlama yöneticilerinin doğru, iyi ve 

ahlaki davranış ve eylemlerin benimsetilmesini ve kılavuz olarak sunulması 

şeklinde ele alınmaktadır. 

Etik pazarlama, ahlaki ve etik standartlar, kuramlar ve normların, 

kişilere, bireylerin eylemlerine ve kurumlara ne şekilde uygulandığını içeren 

bir saydır. Pazarlama etiği, paydaşlara ve müşterilere karşı adalet, eşitlik ve 

doğruluk gibi genel ahlaki değerleri sergileyen, şeffaflık, güvenilirlik ve 
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sorumlu pazarlama strateji ve davranışları başta olmak üzere ahlaki kavramlar 

üzerinde duran bir etik yaklaşımıdır (Murphy vd., 2012: 4).   

1.2.2 Pazarlama Etiği Kavramının Önemi  

Pazarlama etiği, özellikle son yirmi yılda gelişen ekonomiler, 

teknolojiler ve artan rekabet ortamı ile birlikte daha fazla gün yüzüne çıkmaya 

başlamış ve hatta ihtiyaç duyulur hale gelmiştir. İşletme yapılarının ve 

endüstrilerin küresel bir köy imliğine kavuşmasının iki önemli sebebi 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki; hem ulusal hem de uluslararası arenadan pay 

elde etme ihtiyacı, diğeri ise ulusal pazarlarda avantaj elde etmek ve rekabette 

avantaj sağlamak amacıyla uluslararası piyasada ucuz ürün ve işçilik arayışı 

olduğu bilinmektedir (Whysall, 2000: 178). 

Pazarlama faaliyetleri süreci, her geçen gün daha rekabetçi bir hal 

almasına karşılık, etik ve ahlaki olmayan pazarlama davranışları için de 

fırsaltlar çoğalmaktadır. Fakat, teknolojinin, özellikle de iletişim teknolojisinin 

gelişmesi bu tarz fırsatların önüne geçilmesi noktasında en büyük silah olmuş, 

şirketler hakkında bilgilere ulaşmak kolaylaşmış ve denetlenilebilirlikleri 

artmıştır. Bu sebeple etik dışı davranış veya uygulamaya giden ya da  böyle bir 

eğilimi olan firmaların tespiti kolaylaşmıştır. Pazarlama etiğinin bilinirliği 

özellikle son yıllarda artmış ve tartışma konusu olmaya başlamıştır. Bunun 

sebebi ise dünya çapında yaşanan etik dışı pazarlama sorunları ve bu sorunların 

kitle iletişim kanalları yoluyla dünyanın her noktasındaki insana hızlı bir 

şekilde ulaşıyor olmasıdır. Bu tarz bilgilerin ulaşılabilir olması, beraberinde 

kamuoyu tepkisini de getirmiştir. Bunun göstergesi olarak “tüketici hareketi” 

ve “çevreci örgütler”, topluma ve doğaya zarar verecek hareket ve davranışlara 

karşı günümüzde son derece güçlü hale gelmiştir. Yapılan araştırmalar da, 

etiksel değerlendirmelerin, bireylerin satın alma davranışları üzerindeki 

etkisinin yadsınılamayacak kadar büyük olduğunu ortaya koymaktadır. İlgili 

tarafların topyekûn bir mücadele içerisinde olduğu pazarlamada etik dışı 
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eylemlerin önlenmesi konusu, bilimsel yayınlarda olduğu kadar sosyal 

medyada da yerini almakta ve çıkan tez, makale, bildiri ve haber yoğunluğu, 

bilim insanlarının ve toplumun pazarlama etiğine artan önemini göstermektedir 

(Brennan, 1991: 8; Creane, 2001: 361; Torlak, 2003: 142). 

Önemi gün geçtikçe artan pazarlama kavramına etiksel bir çerçeve çizme 

gerekliliği de doğmaktadır. Bu düşünceyi amaç edinen Laczniak, 1983 yılında 

tüm felsefecilerin ve bilginlerin çalışmalarından hareketle 7 soru ile pazarlanın 

etik sınırlarını çizmeye çalışmıştır (Torlak, 2003: 145); 

• Eylem, davranış veya faaliyet, bir kanuna karşı geliyor mu? 

• Faaliyet, genel doğruluk ve dürüstlük anlayışına karşı geliyor mu? 

• Faaliyet, teşekkür etme durumuna karşı mı? 

• Davranışlar adalete karşı mı? 

• Faaliyet, başkalarının hayatlarını ve güvenliklerini tehlikeye 

sokmayan çalışmalara karşı mı? 

• Faaliyetler, olumsuz veya zararlı sonuçlara sebep verebilir mi? 

• İşletme, bilinçli olarak, insanlara ve doğaya karşı daha az zararı veya 

olumsuzluğu olan faaliyetleri reddetmiş midir? 

İşletmelerin kamuoyundaki yüzü olan pazarlama faaliyetleri, 

şirketlerin imajı ve itibarı açısından son derece önemlidir. Buna bağlı olarak 

şirketlerin yapmış oldukları etik dışı pazarlama davranışları, tüketici bilincinin 

son yıllarda artmasıyla beraber bireylerin pazarlama davranışlarını etkilemekte, 

bu da firmaların müşteri kaybından başlayarak kârlılıklarına yansıyan olumsuz 

bir sürece dönüşmektedir. Şirketlerin her alanda olduğu gibi pazarlama 

eylemlerinde de etik davranmaları, hem toplumsal bir sorumluluk hem de 

hukuki bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun sonucu olarak pazarlama etiğinin 

olduğu toplumların elde edeceği genel kazanımlar; kârlılık, verimlilik, 

süreklilik, kurumsal imaj, inandırıcılık, çalışan verimliliği, kamuoyu ve 
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paydaşların güveni, marka değeri, finansal kaynak temini, iş birliği geliştirme, 

sosyal sorumluluk kurumları ile irtibatta olma vs. gibi olabilir (Altuntuğ, 

2008:3).  

Pazarlama etiği kavramının son yıllarda her mecrada önemle durulan bir 

konu olduğu daha önce belirtilmişti. Hali hazırda ülkemiz üniversitelerinde 

sosyal bilimler alanında pazarlama dersi verilmekte ve akademik olarak da 

pazarlama bilinci artırılmaya çalışılmaktadır. Fakat, “pazarlama etiği” adı 

altında belli başlı üniversiteler dışında ders olarak okutulmamaktadır. Evrensel 

olarak etik pazarlama anlayışının yaygınlaştırılmaya çalışıldığı günümüzde, 

önlisans eğitiminden başlanarak, akademide en üst öğrencilik statüsü olan 

doktora programlarına kadar tüm üniversitelerde ders olarak okutulması ve 

müfredatlarda sıklıkla yer alması, geleceğin akademisyenleri, şirket yöneticileri 

ve pazarlama yönetici ve çalışan adayı olan öğrencileri bilinçlendirmenin en 

sağlıklı yolu olabilir. Böylelikle, gelecekte etik anlayışı ve bilinci yüksek olan 

yöneticiler hem genel etik kuralları hem de özelde pazarlama etik anlayışına 

uyarak, toplumsal fayda sağlamış olacaklardır.   

1.2.3 Pazarlama Etiğinde Etik Karar Alma Süreci 

İşletmelerde pazarlamada etik karar alma süresinde birbiriyle ilişkili 

faktörler vardır. Bunlar, kişisel faktörler, örgüt kültürü ve fırsatlardır. 

Kişisel Faktörler: İnsanların günlük hayatlarında çözemediği 

durumlarda, etik çalışmalar patlak vermektedir. Bu durumda insanlar, günlük 

yaşamlarındaki ilkelerine göre karar vermektedirler. Bu ilkeleri bireyler, 

aileden, eğitim hayatından, dinden veya çevreden öğrenmektedirler. Kişinin 

ahlak felsefesinin gelişmesinde, etik kararlar almanın etkisi büyüktür (Pride ve 

Ferrel, 1998: 56). 

Ahlak felsefesinde ‘Yararcılık’ ve ‘Etik Biçimcilik’ pazarlamada karar 

almayla ilgili kavramlardır. Yararcılık anlayışının savunduğu görüşü, “Bir şey 

ne kadar çok kişiye yararlı oluyorsa o kadar iyidir” şeklinde özetlemek 
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mümkündür. Yararcılık anlayışını savunanlar, bütün insanların etkilendiği 

karar ve hareketleri yorumlarlar. Yararcılar, olabilecek bütün seçenekleri 

kıyaslamakta ve herkes için en iyi sonucu veren seçeneği kabul etmektedirler. 

Pazarlamacılıkta karar almayla ilgili ikinci görüş olan ‘Etik Biçimcilik’ ise, 

belirli hareketlere ve kişinin haklarıyla ilgili niyetlere odaklanan haklar ve 

kurallar merkezli bir felsefedir. Etik bilimciler, bir hareketi veya kararı 

yargılarken, bunların bireysel haklara veya evrensel kurallara zarar verip 

vermediğine bakmaktadırlar. Etik biçimcilerin savunduğu felsefeyi kısaca, 

‘Sana yapılmasını istediğini, başkasına yap’ şeklinde tanımlamak mümkündür 

(Pride ve Ferrel, 1998: 56-57). 

Etik konuların çözülmesinde hangi ahlaki felsefenin doğru olduğu 

konusunda herkesin kabul ettiği bir görüş söz konusu değildir. Bu sebeple 

pazarlamacılar, karar verme durumlarında farklı ahlaki felsefeleri kullanırlar 

(Smith ve Craig, 1993: 9). 

Bu duruma örnek olacak bir olay Çin’de yaşanmıştır. Kentucky Fried 

Chicken (KFC) isimli bir firma, Çin’de tarihi bir anıtın yakınlarına reklam için 

bir billboard asmıştır. Bu olayın ardından Çin’de yaşayan insanlar, bu 

billboardın tarihi mirasa saygısızlık olduğunu düşünerek kaldırılmasını 

istemişlerdir. KFC yaşanan bu olayların ardından billboardı kaldırmak zorunda 

kalmıştır. Şirketin pazarlama alanındaki sorumluları Çin halkının kültürel 

değerlere verdiği önemi detaylı bir şekilde araştırmış olsaydı bu olaylar 

yaşanmamış olacaktı (Smith ve Craig, 1993: 9). 

Örgüt Kültürü: Örgütlerin tıpkı milletler gibi kendine özgü bir kültürel 

yapıları vardır.  Örgüt kültürü kavramının önemli bir hale gelmesinde, çok 

uluslu firmaların ortaya çıkması ve küreselleşmenin etkileri büyüktür. 1980’li 

yılların başlarından itibaren örgüt kültürü, her örgütsel sorunu çözecek bir 

kavram olarak ele alınmıştır. Ancak bu kavramın ne anlama geldiğini 

açıklamak daha karmaşık bir hale gelmiştir. Örgüt kültürü, örgütsel iklim ile 

çoğunlukla karıştırılan bir kavramdır. Örgütsel iklim, işletmelerde anlık olarak 
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neler yapıldığı ile ilgilidir ve işletmelerin kısa vadeli planlarını açıklamak için 

kullanılır. Örgüt kültürü ise, örgüt üyelerinin paylaştığı ortak tarih, değer ve 

kurallardır. Örgüt kültürü işlerin neden bu şekilde yapıldığıyla ilgili bir 

kavramdır. Bireylerin bulundukları işletmeyi tanımaları ve davranışlarına şekil 

vermeleri açısından örgüt kültürü önemli bir yere sahiptir (Arslan, 2001: 118). 

Örgüt kültürü, etiksel kararlar almada bireylere yol gösterecek kurallar 

içermektedir. Kurumun etiksel ilkelerinin yanında, yöneticilerin etik 

konusundaki tutum ve davranışları da etik politikasında çalışanlara yardımcı 

olmaktadır (Oyman, 1999: 297). 

Pazarlama alanında etik kararlar, iş gruplarınca, komitelerde, karşılıklı 

konuşularak alınmaktadır. Pazarlama departmanında çalışan kişiler karar 

verirken, yalnız kendi geçmişleriyle değil, çalışma gurupları ve pazarlama 

örgütleri içerisinde çözümlemektedirler. Bu öğrenme süresinde bireyin kişisel 

değerlendirme süreci etkilidir. Etik karar alma sürecindeki ikincil önemli 

kişiler, üst, orta ve alt yönetim kademelerinde çalışanlar ve akranlarıdır. İkincil 

önemli kişileri aile ve arkadaş gibi etkileten dış faktörlerin olduğu gibi, örgütün 

yapısı ve kültürü bu kişiler yoluyla işleve sokulmaktadır. Bir şirketin kültürü 

çalışma alışkanlıkları, giyim tarzları, davranışları gibi resmi olmayan yollarla 

da ifade edilebilir. Örgüt kültürü, çalışanlara ortaya çıkacak bir problemde nasıl 

davranılacağının ve nasıl hareket edileceğinin yollarını göstermektedir. Birçok 

usta, şef ve başkan yardımcıları örgüt için etik kurallar belirlemekte ve daha 

düşük seviyedeki yöneticiler bu kişilerin davranışlarını ve kendi etik değerlerini 

örgüt üzerinde uygulamaktadırlar. Etik birliği bu şekilde oluşmaktadır. Gri 

alanlarda örgüt bünyesindeki bir kişi ne kadar etik olmayan olaylara maruz 

bırakılırsa, bununla doğru orantılı etik olmayan hareketler sergileyecektir. 

Bunun temel sebebi ise, birçok pazarlamacı bir problemi çözmek için 

izleyeceği yolu iş arkadaşlarından öğrenmektedir. Pazarlamacılar örgüt 

içerisinde bazı zor durumlarla karşılaşmakta ve örgütün etik değerleri ile 

çatışabilmektedir. Yapılan araştırmalara göre bu çatışmanın üçte birinin üst 
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düzey yöneticiler tarafından, belirlenen hedeflere ulaşmak için ortaya 

çıkarıldığı saptanmıştır (Pride ve Ferrel, 1998: 57-58). 

İş yaşamında hangi hareketin doğru, hangi hareketin yanlış olduğu 

tartışma yaratmaktadır. Bu konuda ortaya çıkan mesleki etik ilkesi, örgütün iç 

veya dıştan kaynaklı sorunlarının çözümü için, örgüt ve işverene gerekli 

rehberliği sağlamaktır. Mesleki etik, örgütün içerisinde bulunan kişilerin 

gerçekleştirmesi istendiği davranışları tanımlar (Ersun vd., 2000: 64). 

Fırsatlar: Fırsat kavramı, engelleri sınırlayan ve ödüller sunan durumlar 

olarak tanımlanabilmektedir. Bireyin fırsatçı olmasının ve etik olmayan 

konularda avantaj sağlamasını etkileyen örgüt ilkeleri olduğu gibi kişisel 

faktörlerde söz konusudur. Örneğin bir pazarlamacı etik olmayan bir davranış 

sonucu bir cezaya maruz kalmaz veya bu davranış karşısında ödüllendirilirse, 

uygun ortamlar çıktığı sürece bu davranışı tekrarlamaktadır. Ödül ve cezanın 

olmadığı ortamlarda, başka fırsatlar söz konusu olmaktadır. Yapılan yanlış bir 

davranış karşısında, ödüller ne kadar çok ve cezalar ne kadar az olursa, etiğe 

aykırı davranışlar artacaktır (Pride ve Ferrel, 1998: 59). 

1.2.4 Pazarlama Karması Kararlarında Etik  

Pazarlamada 4P olarak adlandırılan ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma, 

bir organizasyonun toplam pazarlama gücünü ve arz kabiliyetini temsil etmekle 

beraber kontrol edilebilir işletme içi faktörleri ifade etmektedir (İçöz, 2001: 18). 

Bu pazarlama karması elemanlarına son yıllarda yenileri eklense de en çok 

bilinen ve evrensel olarak genel kabul görmüş olanlar bu dört değişkendir.   

Günlük ve iş yaşamının her alanında bulunan etik ilke ve kurallar işletme 

özelinde, örgütlerin çevresi ile birlikte kaynakları en optimum şekilde 

kullanmayı ve rasyonel davranmayı sağlamaktadır. Etik normlar, işletmeleri 

mükemmelliğe ve her alanda ileri taşımaya yarayan bir süreçtir. Etik ilke ve 

normlar tam olarak uygulandığında, belirsizlik azalmakta yani risk azalmakta, 

geleceğin ve eylemlerin tahmini kolaylaşabilmektedir (Bayram, 2005: 15). 
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Hayatın ve işletmelerin her alanında olduğu gibi işletmeler bünyesindeki 

pazarlama karmasında da uyulması gereken ahlaki ve etik kural ve ilkeler 

mevcuttur. Genel olarak uyulması gereken prensip ve normlar şu şekilde 

sıralanabilmektedir (Altuğ ve Güler, 2003: 322); 

• Dürüstlük ve doğruluk için ahlaki sorumluluk, 

• Minnettarlık sorumluluğu  

• Adalet sorumluluğu 

• Yardımseverlik sorumluluğu 

• Kendini sürekli yenileme sorumluluğu 

• Başkalarına zarar vermeme sorumluluğu 

Pazarlama karması kararları olan ürün, fiyatlandırma, tedarik ve 

tutundurma kararları bu bölümde etik açıdan ayrı ayrı incelenerek ifade 

edilecektir. 

1.2.4.1 Ürün ile İlgili Etik Konular  

Tüketiciler, doğru ve dürüst olduğuna inandıkları ve böyle tanımladıkları 

işletmelerden ürün ve hizmet almayı tercih etmektedirler. Milyonlarca ürünün 

üretilip tüketicinin kullanımına sunulduğu günümüz pazarlarında, ürünler 

kolayca taklit edilebilmekte, ürünlerin kalitesi ve özellikleri, ürün farklılaştırma 

için yeterli olamamaktadır (Çobanoğlu, 2007: 187). Yeni bir ürünün geliştirilip 

pazarlanmasına kadar olan süreçte ürünün performansının sürekli olarak 

değerlendirilmesi ve güvenlik konusunun dikkate alınması oldukça önem arz 

eden meselelerdir. Eğer bu süreç iyi yönetilmez ise nihai tüketiciler ürünün 

performansından tatmin olmayacak ve ürünün iadesi söz konusu olacaktır. 

Böyle bir durumda başta pazarlama yöneticileri olmak üzere tüm firma 

sorumluluğu üstlenmelidir. Çünkü yaşanması muhtemel olan bu durum, 

firmaya ciddi zararlar doğurmasının yanı sıra şirket imajını da olumsuz yönde 

etkilemektedir (Korkmaz vd., 2009: 569-570).    
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Schlegelmilch (1998)’a göre ürün kararlarında dikkat edilmesi gereken 

etik konular; “ürün güvenliği”, “ürün konumlandırma”, “etiket ve 

ambalajlama” ve “yarı boş ambalajlar” olarak sınıflandırılmıştır (Schlegelmich, 

1998: 14).  

1.2.4.1.1 Ürün Güvenliği  

Dünya genelindeki tüm mal ve hizmet üreten işletmeler, ürünlerinin 

güvenliğini sağlama sorumluluğuna sahip olmalıdırlar. Çünkü tüketiciler, mal 

veya hizmeti edinirken, nadiren güvenlik aramakta, dolayısıyla ürünün güvenli 

olmasını istemekte ve beklemektedirler. Genel olarak tüketiciler güvenlikten 

önce ürünün özellikleri veya başka değişkenlerine bakarak alım noktasında 

karar vermektedirler. Sonuç olarak, nihai tüketici, perakendeci ya da 

imalatçıların güvensiz mal satmamaları noktasında başta devletin varlığına 

güvenmektedirler. Ürün güvenliği, tüketilmek üzere halka arz edilen her türlü 

mal ve hizmetin, insan sağlığı ve yaşamı açısından, tüketicisine ve çevredeki 

diğer canlı ve organizmalara zarar vermemesi ile ilgili konuları içermektedir. 

İşletmeler, ürün ve hizmeti üretirken yasal ve hukuki sorumlulukların 

haricinde, ürünün etik açıdan açabileceği zarar ve sakıncalardan da sorumludur. 

Firmalar, ürettikleri ürünün sağlam ve kullanılabilir olması için çaba sarf etseler 

de bazen istemeden de olsa bozuk ve hatalı ürünleri kullanıma 

sunabilmektedirler. Bu bozukluk veya hata, üretimden ya da tüketici tarafından 

gerçekleşebilmektedir. Fakat sebep ne olursa olsun, bozuk ürün hem tüketici 

sağlığı için hem de firmanın satışları ve prestiji için son derece olumsuz 

sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sebeple ilgili firmalar, bozuk olduğu saptanan 

ürünler hakkında tüketiciyi bilgilendirmeli, ürünü değiştirmeli ya da piyasadan 

toplatmalıdır (Karpat, 2004: 95; Şahin, 2011: 187). Bu şekilde etik ve ahlaklı 

bir davranış sergilenmiş olacaktır. Ürün güvenliğini amaç edinen firmalar, 

toplumsal etik ve ahlak kuralları gereğince, sorun oluşturabilecek ürünler 
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hakkında nihai tüketicileri bilgilendirmek veya o üretildiğinde zararlarının 

olacağı bilinen üretmekten kaçınmaları gerekmektedir.   

1994 yılından itibaren uygulanan “genel ürün güvenliği direktifleri” 

firmaların göz ardı etmemesi gereken temel unsurları şu şekilde sıralamaktadır 

(Karpat, 2004: 95-96); 

• Nihai tüketicilere satılan ürünün, normal bir şekilde kullanılması 

halinde dahi karşılaşabilecekleri genel riskler hakkında bilgi 

verilmesi gerekmektedir. (Örneğin; Porselen takımının uygun yer ve 

şartlarda saklanmaması sonucu kırılabileceği veya satılan 

mobilyaların yanıcı olabileceği).  

• Tıbbi ürünlerin üretiminde, başka seçeneklerin olduğu durumlarda 

hayvanların kullanılmaması ahlaki ve etik olandır.  

• Çocuk oyuncaklarında fiziksel risklerin en aza indirilmesi 

gerekmektedir.  

• Gıda ve tarımsal ürünlerde zorunlu sağlık ve etiket deneyimi 

getirilmelidir.  

• Ürünün görünür bir yerine, fiyat, tatlandırıcı ve renklendirici veya 

katkı maddesi kullanıldıysa, bu konulara ilişkin bilgilerin konulması 

gereklidir.  

1.2.4.1.2 Ürün Konumlandırma 

Bazı durumlarda, ürünün üretim süreci ve kendisi ahlak ve etik 

kurallarına uysa bile, ürün konumlandırma ve hedef kitle etik dışı 

olabilmektedir. Bu gibi durumlar genellikle, hedef pazardaki tüketicinin akılcı 

düşünemediği, bilgisiz veya bilinçsiz tercihlerin yapıldığı durumlarda ortaya 

çıkmaktadır (Schlegelmilch, 1998: 18). 
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1.2.4.1.3 Etiket ve Ambalajlama 

Etiketler ürünün başarısı için son derece önemli bir değişkendir. Ürüne 

tüketiciler hakkında bilgi verirken aynı zamanda tüketiciyi ürüne çekme 

görevini de etiketler üstlenmektedir. Uluslararası olarak faaliyet gösteren 

firmalar, maliyetlerini en aza indirmek ve standardizasyon sağlamak amacıyla 

ölçek ekonomisinden faydalanmaktadırlar. Bu durum bazı etik problemleri de 

beraberinde getirmektedir. Bazı uluslararası firmalar ürünlerinde ortak dil olan 

İngilizceyi kullanmakta, yerel dillere yer vermemektedir ve bu etik sorunları 

tetiklemektedir. Ayrıca etiket veya ambalajda ürün ile ilgili yeterli bilgiye yer 

verilmemesi de yasal sorunların yanında etik ve ahlaki problemlere de sebep 

olabilmektedir. Etiket aynı zamanda ürün kalitesini de gösterdiği için müşteriler 

için tercih edilebilirlik anlamında son derece önemlidir. Ürünün orijin ülkesini 

etikette yanlış göstermek etik olmayan bir durumdur. Örneğin; Çin’de üretilen 

bir ürünü “Almanya’da Üretilmiştir” şeklinde servis etmek tüketiciyi ürünün 

kalitesi hakkında yanıltmaktır. Diğer bir mesele ise etiketlere konulan 

uyarılardır. Firmalar, etiketlere sadece uyarı koyarak, ortaya çıkabilecek 

olumsuz durumlar karşısında tüm sorumluluklardan kurtulmuş olmamaktadır. 

Ayrıca etiketlerde verilen bilgiler teknik olarak hatalı olabilmekte ya da teknik 

olarak herhangi bir problem olmasa da aldatıcı olabilecek birçok bilgi 

içerebilmektedir (Armağan, 2010: 512; Ural, 2003: 150-151; Ay vd., 2010: 35). 

Tüketiciyi aldatıcı bu gibi her etiket üzeri bilgisi hem toplumsal ahlak hem 

genel etik hem de pazarlama etiği kavramlarına ters bir durumdur. 

1.2.4.1.4 Yarı Boş Ambalajlar  

Yarı boş ambalajlar da ürün ile ilgili etik konuların başında gelmektedir. 

Yarı boş ambalajlamanın amacı ürünü korumak mı? Rafta daha çok yer 

kaplamak mı? Yoksa rakip ürünlerden daha büyük ve gösterişli görünmek mi? 

Bu soruların cevabı ürünlerle ilgilidir. Yarı boş ambalaj, patates cips ve 

kuruyemiş paketlerinde olduğu gibi ürünü korumak için kullanılmaktadır. 
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Ancak parfüm, oyuncak veya hediyelik eşyalar için böyle bir korumaya yani 

yarı boş ambalaj uygulamasına gerek yoktur. Bu tarz durumlar tüketicinin satın 

alma kararlarını etkileyebilmektedir. Ayrıca yarı boş ambalajlar için kullanılan 

paketler veya kutuların yaratmış olduğu çevresel atıklar da büyük problemler 

doğurabilmektedir (Ural, 2003: 152).  

1.2.4.2 Fiyatlamada Etik 

Fiyat bir mal veya hizmeti satın alma veya kullanma ile elde edilecek 

faydaya karşılık nihai tüketicinin ödediği parasal karşılıkların toplamıdır. 

Fiyatlama, pazarlama karması elemanlarının en esnek olanı yani üzerinde en 

fazla oynama yapılabilecek faktördür. Nitekim şirket yöneticileri de bu durumu 

rekabette avantaj elde etmek amacıyla sıkça kullanmaktadır. Fiyatı diğer 

pazarlama karması elemanlarından (ürün, dağıtım, tutundurma) ayıran en 

önemli unsur, gelir kazandırıcı özelliğe sahip olmasıdır. Yani diğer üç 

pazarlama karması elemanı gider unsuruyken fiyat, gelir sağlayıcı bir ögedir 

(Ay vd., 2010: 37).  

Brennan vd. (2007), fiyatlandırmadan, etik konularda sık sık ön plana 

çıkan bir pazarlama karması elemanı olarak bahsetmiştir (Brennan ve 

McDowel, 2007:228). Stohs ve Brannick’in 1999 yılında etik fiyatlandırma 

üzerine yapmış oldukları bir araştırmada fiyatlandırmanın etik olması gerektiği 

konusu gözler önüne serilmiştir. Belirtilen araştırmacılar 348 İrlandalı firma 

yöneticisine, etik olmayan uygulama ve davranışlar hakkındaki algılarını ve 

etik dışı davranışların görülme sıklığını incelemek ve saptamak amacıyla yüz 

yüze görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Yöneticilerle on farklı etik olmayan 

konu hakkında görüşülmüş ve yöneticilerden bu uygulamaların ortaya çıkış 

sıklığının algılanmasına yönelik değerlendirme yapmaları istenmiştir. 

Çalışmanın sonucunda “adil olmayan fiyat” uygulamaları en sık görülen etik 

dışı uygulamalardan üçüncüsü olmuştur (Stohs ve Brannick, 1999: 319). Bu 

araştırmanın sonucu da ispattır ki, etik dışı fiyat uygulamaları şirketlerin en üst 
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yönetiminde dahi bu denli etki yaratırken, müşteri ve diğer değişkenler 

üzerinde daha fazla etki yapması muhtemel bir problemdir. Bu problemin 

çözümüne yönelik etik ve ahlaki çalışmaların yapılması zorunluluk hali 

almıştır.  

Fiyat ile ilgili haksız rekabete konu olabilecek uygulamalar kısaca şu 

şekilde sıralamak mümkündür (Armağan, 2010: 513; Çobanoğlu, 2007: 188); 

kapalı fiyat anlaşmaları ve karteller, ezici fiyatlama, damping, ayrımcı 

fiyatlama, rakiplere göre fiyat belirleme, fahiş fiyatlama, karaborsa fiyatlaması, 

kalite ve miktara bağlı fiyat esnekliği, küsuratlı fiyatlandırma, üst fiyat 

belirleyip indirim yaparak ideal fiyatına çekme ve bunu indirim gibi sunma gibi 

uygulamalar örnek olarak verilebilmektedir. 

Nagle ve Holden (2002) firmaların, fiyatlandırma konusunda kendi etik 

pozisyonlarını belirleyebilmeleri amacıyla beş etik düzey belirlemişlerdir. Bu 

seviyelerden birincisi en az sınırlayıcı olan etik prensiptir ve genellikle 

çoğunluk tarafından kabul edilmektedir. Beşinci seviyede olan etik madde ise 

en fazla sınırlandırıcı ve birçok kişinin kabulunu görmeyen prensiptir. Bu etik 

prensipler sırasıyla şu şekildedir; 

• Alıcı, anlaşılan fiyatı ödemeye razı olduğunda fiyatlandırma etik 

olmaktadır.  

• Fiyatlandırma, alıcı ve satıcı tarafların eşit derecede bilgiye sahip 

olması ile etik olabilmektedir.  

• Fiyatlandırma, tüketici kişinin yaşam için temel ihtiyaçları 

sömürülmediği sürece etiktir. 

• Fiyatlandırmada, maliyetler gerekçe gösterilerek kanıtlandığında 

etiktir. 

• Fiyatlandırma, ödeme gücüne bakılmaksızın, herkes mal ve hizmete 

erişebildiğinde etiktir. 
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Amerka Birleşik Devletleri (ABD)’de Business Roundable tarafından da 

desteklenen bir araştırma, fiyat konusunda etiğe uygun olmayan davranışların 

sebebini araştırmış ve sonuç olarak altı madde ortaya çıkmıştır. Bunlar 

(Yurtsever, 2000: 99); 

• Şirketlerin, ana amaçlarında ve gerekli düzenlenmelerinde kâr etmeyi 

birinci planda tutması ya da çok fazla önemsemesi: Böylece şirket 

sahip ve yöneticileri kâr etmeyi etikten önde görmekte ve böyle 

düşünmektedirler. 

• Etik standart ve ilkelerini uygulama noktasında tam anlamıyla kararlı 

olmamak: Özellikle fiyatlama konusundaki standartlara uyulmaması, 

diğer tüm etik ilke ve normların da etkinliğini ciddi anlamda olumsuz 

etkilemektedir. 

• Hukuk ve yasaların, etiğin yerine hatta önüne geçmesi: Böyle bir 

duruma asla müsaade edilmemesi gerekmektedir. İş etiği ve 

pazarlama etiği gibi alanlarda etik, hukukun talep ettiği minimum 

seviyenin üzerinde olmalıdır.  

• Şirketlerin fiyatlama politikalarının yeteri kadar şeffaf ve açık 

olmaması: Böyle bir durumda şirket çalışanları, fiyatlandırma 

anlaşmalarının firma politikasında dikkate alınmadığını 

düşünebilmektedirler. 

• Halkın ilgisinin yanlış anlaşılması: Kamuoyunun en çok ilgilendiği 

konu, şirketlerin rüşvet konusuna karışıp karışmadığıdır. Bu durumda 

şirketler halkın, fiyat anlaşmaları ile ilgilenmediğini 

düşünebilmektedirler. 

• İnsan davranışlarının çok çeşitli olması. 
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1.2.4.3 Tedarik Zincirinde Etik 

Tedarik zinciri olarak da adlandırılan dağıtım; fikir, mal veya hizmet gibi 

ticari olarak değerli şeylerin başlangıç, çıkarım ya da üretim merkezlerinden 

nihai olarak kullanılacak noktaya kadar götürülmesi ile uğraşan sistematik bir 

örgüt yapısıdır (Tek, 1997: 519-520). Dirsehan (2010) ise tedarik zincirini; ürün 

veya hizmeti, nihai tüketici için ulaşılabilir kılan bir tür örgütsel faaliyet olarak 

tanımlamıştır (Dirsehan, 2010:8).   

Son yıllarda ülkemizde de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi 

perakendecilik sektörü gelişmiş, global hale gelmiş ve dolayısıyla rekabet bir 

hayli artmıştır. Ayrıca tüketiciler, başta devlet destekli projelerle ve tüketiciyi 

korumayı amaç edinmiş kuruluşlarla ya da üniversitelerde verilen eğitimlerle 

giderek bilinçli hale gelmektedir. Bu durumlar neticesinde, bu gibi 

perakendecilik ve dağıtım faaliyetlerini yürüten firmaların, müşterileri ile olan 

münasebetlerinde etik davranma zorunlulukları da giderek artmaktadır (Varinli 

ve Kurtoğlu, 2005: 20). 

Tedarik zincirinin etikliği konusunda yapılan bir çalışma sonucunda 

genel olarak etik bulunan davranışlar şu şekilde sıralanabilir (Cilberti vd., 2008: 

91); 

• Tedarikçilerden hediye ve bahşiş gibi kaynağı olmayan şeyleri kabul 

etmemek, 

• Tedarikçiler üzerinde yasal olmayan baskılar kurmamak, 

• Tedarikçilere, rakip firmalar hakkında herhangi bir bilgi vermemek, 

• Belli başlı tedarikçilere imtiyazlı davranmamak (sektör içinde iyi 

olarak adlandırılan tedarikçilere), 

• Firma üst yönetimince belirlenmiş tedarikçilere farklı şekilde 

davranmamak, 

• Tedarikçi belirleme noktasında kişisel faktörlerden etkilenmemek, 
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• Seyahat, yemek, ücretsiz uçuş veya konaklama gibi ikram adı 

altındaki hizmetleri kabul etmemek, 

• İkinci bir tedarik kaynağı ortaya çıkararak, rekabette avantaj 

sağlamaya çalışmamak, 

• Rekabette kendi lehine teraziyi bozmak için sözleşmelere şeffaf 

olmayan maddeler koymamak, 

• Satış personelini görüşme esnasında yanlış bilgilendirmemek ve 

aldatmamak. 

• Tedarik zincirinde etik dışı davranışları ise Süder (2005) şu şekilde 

sıralamıştır (Süder, 2005: 615); 

• Belirsiz anlaşma terimleri kullanarak karşı taraf üzerinden avantaj 

elde etmeyi amaç etmek, 

• Ayrıcalık kazabilmek için bir problemi önemini ve ciddiyetini 

olduğundan daha fazla göstermek, 

• İhalelere kapanış tarihinden sonra tedarikçi eklemek, 

• Sadece kendileri tarafından belirlenen tedarikçilerin ihaleye 

katılımını sağlamak, 

• Sadece üst yönetimin belirlemiş olduğu tedarikçilerle çalışılması, 

• Kararları etkilemek sureti ile tedarikçi tarafın üst yönetimlerinden 

kişilere imtiyaz sağlama, 

• Rakip firmalar hakkında tedarikçilerden bilgi istenmesi, 

• Karşı tarafı bile isteye yanıltmaya ve aldatmaya çalışmak, 

• Rüşvet teklif etmek, almak ya da vermek, 

• Miktar indirimi sağlayıp maliyetleri düşürmek amacıyla, ürün veya 

hizmete olan talebi olduğundan çok gibi göstermek, 

• Gerçekleştirme şansı düşük olan tedarikçilerden yüksek seviyede 

kota istemek, 

• Verilmiş siparişleri iptal etmeye çalışmak, 
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• Rekabette avantaj sağlamak amacıyla belirlenen limitlerin üzerinde 

hediyeler vermek, 

• Yerine getirilmesi mümkün olmayan teslimat sürelerine ilişkin söz 

vermektir 

1.2.4.4 Tutundurmada Etik  

Pazarlama karması elemanlarını en önemlilerinden biri de tutundurma 

faaliyetleridir. Tutundurma; firmanın veya ürünlerinin mevcut pazarına ilişkin, 

bilgi verme, anımsatma ya da ikna etme amacı güden bir pazarlama karması 

unsurudur (Aytekin, 2010: 129). Son yıllarda tutundurma faaliyetlerinin önemi 

birçok sebepten dolayı artış göstermektedir. Bu sebepler genel olarak şu şekilde 

sıralanabilir (Ecer ve Canıtez, 2004: 291); 

• Küreselleşmenin artması ve üreticilerin yerel pazarlar yerine uzak 

pazarları hedeflemesi, 

• Gelişmiş ve gelişmekte olan pazarların artış eğiliminde olması, 

• Pazarlarda her sektörde rakip ve rekabetin artması, 

• Tedarik zincirlerinin gün geçtikçe uzaması ve dağıtım kanallarındaki 

aracı/komisyoncuların artması, 

• Tüketici istek, talep, gereksinim ve tercihlerinin farklılaşması, 

• İletişim ve teknolojik faaliyetlerin evrensel olarak boyut atlaması. 

Tutundurma faaliyetleri, pazarlama karması unsurları içerisinde etik 

problemlerin en sık rastlandığı elemandır. Tutundurmanın bünyesinde bulunan 

kişisel satış ve reklam, etik tartışmaların en çok yaşandığı alanlardır (Halıcı, 

2003: 504). Bu bölümde, “reklam ve etik”, “kişisel satış ve etik”, “halkla 

ilişkiler ve etik” ve “satış geliştirme ve etik” başlıkları altında tutundurma 

faaliyetleri incelenecektir. 
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1.2.4.4.1 Reklam ve Etik 

Bu kısımda reklamın tanımı yapılarak, reklam ile etik ilişkisinden 

bahsedilmiş ve sonra reklamlarda en sık karşılaşılan etik sorunlar incelenmiştir. 

Reklam kısaca; bir mal veya hizmetin, belirli bir ücret karşılığında, 

çeşitli yayın kanalları yoluyla geniş kitlelere duyurmak ve şirketin satışlarını ve 

tanınırlığını artırmak amacıyla başvurduğu bir tutundurma faaliyetidir. 

Reklamcılığı, küçük bir topluluğun, büyük kitlelerin istek, gereksinim ve 

taleplerini karşılayabilmek için kurmuş oldukları ürün ve hizmetler hakkında 

haber ulaştırma sistemi olarak da tanımlamak mümkündür (Avcıkurt, 2010: 

128). Çelik vd. (2003), reklamcılıkta, hitap edilen toplumun sosyal, siyasal ve 

kültürel değerlerine zarar verilmeden, özenle hazırlanmış ve seçilmiş 

reklamların, ürün ve hizmetin tanıştırıldığı toplumun değişkenlerini dikkate 

almanın önemli olduğunu belirtmiştir (Çelik, Akgemci ve Aydoğan, 2003:575).  

Reklam, TV, gazeteler, radyo, broşürler, siteler vb. gibi çeşitli medya 

kullanılarak gerçekleştirilebilir. Her medyanın artıları ve eksileri olduğundan 

dolayı bir medya tercihi yapmadan önce her birini değerlendirmek 

gerekmektedir. Burada göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus, 

tanıtım ortamının sayısız müşteriye ulaşma seçeneğine sahip olması 

gerektiğidir (Ilyas ve Nayan, 2020:1).  

Reklamın üç önemli özelliği bulunmaktadır. Bunlar, bilgilendirmek, ikna 

etmek ve hatırlatmaktır (Ramacitti, 1998:8). Reklamlar ile işletmeler mal ve 

hizmetlerini büyük kitlelere tanıtabilmektedirler. Bu geniş ifade etme gücü ile 

kitleleri etkileyerek satın almaya ikna edebilmekte ve mesajların sürekli tekrar 

edilmesi nedeniyle mal ve hizmetlerin akılda kalması sağlanmaktadır (Aytekin, 

2010:131).  

Reklam, büyük kitlelere ulaşılmak istenen ve diğer tutundurma 

faaliyetlerine göre daha yoğun olarak kullanılan pazarlama aracıdır. Ayrıca 

tüketicilere yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler vermeye açık olması ve ikna etme ile 
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kandırma arasında net bir çizgi olmaması nedeniyle de reklam, en sık eleştirilen 

tutundurma aracıdır (Torlak, 2007:259). 

Günümüzde reklamlar, toplum yararı, ahlaki fayda ve ekonomik çıkarlar 

açısından daha fazla denetlenmeye başlanmış ve reklamlara ilişkin oto denetim 

mekanizmaları ve gerekli kanunlar çıkarılmış olsa da etiğe aykırı reklamlar 

halen mevcuttur. Bu reklamlara; abartılı reklamlar, çocukları hedef alma, 

ürünün olduğundan daha iyi göstermek, ünlü isimler reklamlarda kullanılarak 

çekicilik sağlamak, fiyatlarda oynama yapmak vb. gibi örnekler verilebilir 

(Oyman, 1999: 293). Literatürde reklamlar ile ilgili genel olarak rastlanan etik 

problemler aşağıda verilmiştir (Bülbül, 2001: 269-270; Cohan, 2001: 324-325);   

• Reklamlarda ilk ve en genel etik problem, mutluluğun yüksek hayat 

standartlarında gizli olduğu ve pazarlanan ürünlere veya hizmetlere 

olduğundan daha fazla ihtiyaç duyulduğunun düşündürülmesidir. Bir 

başka deyişle reklamlar, mutluluk veya huzurun maneviyattan daha 

çok maddiyata bağlı olduğunu empoze etmeye çalışmaktadır.  

• Bir diğer etik sorun, reklamların kendi değerlerini yaratma 

çabalarıdır. Bu değerler aldatıcı veya yanlış olabilmektedir. Çoğu 

araştırmacı ve bilim insanları, sosyal değerlerin oluşumunda gün 

geçtikçe reklam endüstrisinin rolünün arttığını öne sürmektedir. Öyle 

ki reklamlar ürün ve hizmetlerini, bizlerin ihtiyacı olan, satın almamız 

veya elde etmemiz gereken bir şey olarak sunmaktadırlar.  

• Bir başka önemli etik problem, reklamlarda erkek veya kadın 

vücudunun kullanılmasıdır. Bu durum reklamların, fiziksel 

arzularımız, zevklerimiz veya acılarımızla oynadığını 

göstermektedir. Bu tarz reklamlarda işletmeler, ürün üzerinde erkek 

ve kadınları ikna edilme süresini kısaltmayı amaçlamaktadırlar.  

• Reklamlar mantıklı düşünmeyi geri plana atmaktadırlar. Yani başarılı 

bir reklam kampanyası ile kişiler için nispeten kullanması gerekli 
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olmayan şeyleri; mesela kola gibi asitli, sigara gibi zararlı veya 

makyaj malzemesi gibi olumsuz etkileri fazla olan ürünleri 

kullanmaya ikna etmektedirler.  

• Reklamlar özellikle son yıllarda teknolojinin ve programlamanın 

gelişmesiyle birlikte harikulade fotoğraflar, ses ve görüntü efektleri, 

müzik vs. gibi teknikler kullanılarak eğlenceli hale getirilmekte, 

izleyicilerin ve potansiyel müşterilerin dikkatini çekerek ikna etmeye 

çalışmaktadırlar.   

• Ülkeler tüketim toplumu yerine üretim toplumunu benimsetmek için 

çabalamaktadırlar. Fakat reklamlar üretim toplumunun oluşmasında 

büyük bir etkendir.  

Gerekli çalışma ofisleri ve kurullarca belirlenen “reklamlarda uyulması 

gereken kurallar” şu şekildedir (Ural, 2003: 171); 

• Reklamlar dürüst ve doğru olmanın yanı sıra gerekli yasa ve kurallara 

da riayet etmelidir, 

• Reklamlar, müşterilerin bilgi eksikliğini, tecrübesizliğini ve 

ihtiyaçlarını istismar etmemelidir, 

• Reklamlarda kullanılan tanıkların, tanıklık yaptıkları konu ve 

ürünlere hâkim ve alanında uzman kişiler olmalıdırlar, 

• Reklamda, herhangi bir rakip firmanın kendisi veya ürünleri 

kullanılmamalı, alay edilmemeli ve itibarı sarsıcı faaliyetlerde 

bulunulmamalıdır, 

• Reklamlar insanların korku duygularından faydalanmamalıdır. 

Ayrıca din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımını destekleyici reklamlar ile 

şiddete özendirici reklamlar da kullanılmamalıdır, 

• Reklamlarda nesnel veriler yanlış ve yanıltıcı şekilde 

kullanılmamalıdır, 
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• Reklamlar, çocukların doğal saflıklarını kullanarak zihinlerini 

istismar edemez, 

• Reklamları ikna edici hale getirebilmek için kullanılan iddiaların 

kanıtlanabilir olması, istendiğinde “Özdenetim Kurulu’na 

gönderilebilmesi gerekmektedir,  

• Bir ürünün yapısı, kalitesi, fiyatı ve kullanım koşulları gibi konularda 

eksik bilgi vererek veya abartılı bir şekilde sunarak reklamı 

yapılamaz. 

Zaman zaman, bu ilkelere uyulup uyulmadığı ve toplumsal refahın 

gerçekten de reklam verenlerin eylemleri tarafından geliştirilip geliştirilmediği 

ile ilgili sorular ortaya çıkmıştır (Zinkhan, 1994:1). Günümüzde reklamların 

daha abartılı ve çok fazla şişirme kullanıldığı görülmektedir. Reklam verenlerin 

etik normlar ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmaktadır.  

1.2.4.4.2 Kişisel Satış ve Etik 

Kişisel satış; alıcı ve satıcı tarafların yüz yüze geldiği ve karşılıklı 

görüştükleri ikna edici iletişim ve tutundurma faaliyetidir. Kişisel satışın en 

büyük avantajı, müşteri ile doğrudan iletişime geçerek satın almaya ikna 

süresinin kısaltılması iken en büyük dezavantajı çok maliyetli oluşudur. Kişisel 

satış elemanları sürekli olarak sahada yani nihai tüketici ile iç içe oldukları için 

çok sayıda etik problem ile karşılaşmaktadırlar (Tek, 1997: 804). 

Yaşanan etik problemleri kısaca üç başlık altında toparlamak 

mümkündür (Özdemir, 2011: 135); 

Satış Elemanlarıyla Müşteriler Arasındaki Etik Problemler; müşteriler 

üzerinde baskı uygulayarak ürünü satın aldırma yönünde yoğun ikna etme 

çabası, gereğinde fazla hediye verme, yalan söyleme, abartılı konuşma, 

müşteriler arasında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapma vb., 
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Satış Elemanlarıyla Rakipler Arasındaki Etik Problemler; rakipleri 

dışlama, rakipleri aşağılayıcı ve küçük düşürücü davranışlar sergileme, 

rakiplerin müşterilerle olan görüşmelerine karışma veya casusluk gibi ahlaki 

olmayan yollarla bilgi sahibi olmaya çalışma, 

Satış Elemanları ve Firma ile İlişkili Etik Problemler; satış elemanlarının 

işe alınması, terfi ve derece verilmesi, diğer çalışanlarla ilişkileri, şirket 

varlıklarının kullanılması ve denetimi gibidir. 

Kişisel satışta etik problemleri en aza indirmede, satış elemanlarını 

çalışmış oldukları firmaların kültürel yapıları önemli bir rol oynamaktadır. 

Çünkü, kişisel satış elemanları ait oldukları kurumların etik yapıları ve ilkeleri 

izinde karar alabilmektedirler. Bu sebeple kurum kültürünün içerisinde “etik 

düşünme ve davranma” anlayışı yerleştirilmeli, gerekli tüzükler ve eğitimlerle 

bu durum desteklemelidir (Aytekin, 2010: 150).  

1.2.4.4.3 Halkla İlişkiler ve Etik 

Halkla ilişkiler; bir firma veya örgütün, bağlantılı olduğu ya da bağlantı 

kurabileceği kişilerin sempati, tebrik veya anlayışını kazanabilme, çeşitli çıkar 

grupları ile iyi geçinebilme ve topluma yararlı faaliyetleri hakkında bilgi 

sunabilme faaliyetidir. Halkla ilişkiler faaliyetleri günümüzde çok değerli hale 

gelmektedir. Fakat aynı zamanda etik boyutu da sıkça tartışılan konular 

arasındadır. Bunun sebebi de halkla ilişkilerin, makinalar, fabrikalar ya da diğer 

fiziksel değişkenlerle değil doğrudan insan davranışına dayanan bir disiplin 

olmasıdır (Mucuk, 2010: 233; Şahin, 2011: 206).  

Halkla ilişkiler alanında etik açıdan  öne çıkan bazı problemler; 

hedef kitle ile interaktif olmayan ya da hedef kitleyi dikkate almayan iletişim 

yöntemlerini kullanma, etnik ve kültürel çeşitliliği dikkate almayan iletişi 

faaliyetleri, verilen bilgilerin yanıltıcı ve aldatıcı olması şeklinde özetlenebilir 

(Güllüoğlu, 206: 163-164).  
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1.2.4.4.4 Satış Geliştirme ve Etik 

Promosyon, satış tutundurma veya satış özendirme isimleriyle de anılan 

satış geliştirme faaliyeti; genellikle diğer tutundurma unsurlarını destekleyici 

bir rol üstlenmektedir. Aracıları ürüne çekmek ve tüketicileri satın almaya 

özendirmek ve teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen, kısa vadeli ve hemen 

sonuç almayı bekleyen bir pazarlama faaliyetidir (Şahin, 2011: 2014).  

Satış geliştirmede etiksel problemleri tüketicilere yönelik ve aracılara 

yönelik olarak iki başlık altında incelemek mümkündür (Torlak, 2007: 285). 

Tüketicilere yönelik satış geliştirme uygulamaları olarak; numune ürün 

gönderme, çekilişler, kuponlar, ödüller, nakit geri ödemeler, hediyeler vb. 

şeklinde ortaya çıkmaktadır. Daha çok kupon ve çekilişlerin kullanıldığı satış 

geliştirmelerde sahtekarca uygulamalar söz konusu olabilmektedir. Çekilişte 

kendi elemanlarına ikramiye çıkması, kuponların eksik verilmesi ve hatalı 

basılması, aracı kurumların kupon vermekten kaçınması gibi durumlar 

müşterilere yönelik satış geliştirme faaliyetlerinde etik olmayan unsurlara 

örnek olarak verilebilir.   

Aracılara yönelik satış geliştirme uygulamalarında ise; bazı markaların 

raflarda daha fazla yer kaplamasını sağlamak amacıyla, haksız rekabet 

doğuracak şekilde, daha görünür raflarda bulunmak için fazla bedellerin 

ödenmesi, ücretsiz seyahat, aşırı komisyon gibi uygulamalar aracılara yönelik 

satış geliştirme faaliyetlerinde karşılaşılan etik dışı unsurlardır.  

İşletmeler ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapma, tüketicileri 

bilgilendirme ve ikna etme, işletmeyi ve ürünlerini hatırlatma faaliyetleri için 

pazarlama karmasının en önemli elemanı olan tutundurma faaliyetlerini sıklıkla 

kullanmaktadırlar. Bununla birlikte etik problemlerin en sık rastlandığı 

pazarlama karması unsuru da yine tutundurma faaliyetleridir. Özellikle reklam 

ve kişisel satış etik tartışmaların en çok yaşandığı alanlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Son yıllarda tutundurma faaliyetlerindeki etik sorunlar çokça ele 



FENOMEN PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN ETİK ALGISI | 48 

 

 
 

alınmakta ve tartışılmaktadır. Ancak yine de tam olarak bu sorunların 

çözülemediğini görmekteyiz.   

1.2.5 Pazarlama Araştırmalarında Etik  

Pazarlama araştırmalarında etik konusu özellikle 1960’ların sonu 

1970’lerin başı itibariyle büyük ilgi çekmiş ve literatüre girmeye başlamıştır. 

Araştırma endüstrisindeki etik davranışlarla ilgili tartışma, 1970’li yılların 

ortalarıyla beraber rüşvet skandallarının gün yüzüne çıkmasıyla birlikte ciddi 

önem kazanmıştır. Bu gibi skandallar şirketlerin tüm departmanlarını olduğu 

kadar pazarlama araştırmalarını da içeren tüm faaliyetlerini etik açıdan 

incelemeye yöneltmiştir (Özdemir, 2009: 122).  

Pazarlama araştırmalarında, tüm insan ilişkilerinde olduğu gibi etik 

problemler bulunabilmektedir. Bu alanda etik sorunlar genellikle iki sebebe 

dayandırılır. Bunlardan ilki; pazarlama araştırmacıları araştırmaları sırasında 

halk ile sık sık ilişki içerisinde olup, insanlardan elde edilen sayısız bilgi ve 

verinin duygusal veya yanlış anlamda kullanılması riski ile karşı karşıya 

olunmasıdır. Bir diğeri ise; birçok pazarlama araştırmasını ticari kaygılar ile 

yapılıyor olmasıdır. Bu ticari kaygıların yanı sıra kâr elde etme amacıyla 

araştırmacılar, yönetici veya müşterilerine karşı amaçtan saptırıcı uygulamalara 

yönelebilmektedirler (Torlak, 2001: 185).  

Pazarlama araştırmaları, kamuoyu, araştırmacı, araştırmayı yaptıran 

kurum ve cevaplayıcı taraf olmak üzere 4 faktörden oluşmaktadır. Pazarlama 

araştırmaları özellikle, araştırmacı, araştırmayı yaptıran kurum ve cevaplayıcı 

üçgeninde etik sorunlar meydana gelmektedir (Zikmund, 1994: 89). Bu 

bölümde pazarlama araştırması ile ilgili olan taraflara sırasıyla kısa kısa 

değinilecektir. 
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1.2.5.1 Kamuoyu 

İşletme faaliyetlerinin en görünür kısmını işletmelerin pazarlama 

çabaları oluşturmaktadır. Pazarlama faaliyetlerinin sonuçları ise kamudaki 

imajın olumlu ya da olumsuz olmasında büyük bir paya sahiptir. Halkı aldatan 

pazarlama araştırması faaliyetleri aslında işletmelere de zarar vermektedir. 

Araştırmacının kamuoyuna sunduğu raporda iletilmesi gereken bilgiler ve 

veriler eksik olarak sunulursa “eksik raporlama sorunu” ortaya çıkmaktadır. 

Benzer şekilde, sunulan raporda çıkarlar doğrultusunda oynama yapılırsa da 

“aldatıcı raporlama sorunu” meydana gelmiş olacaktır. Araştırma çalışmaları 

tüketiciyi ikna etmek için en etkili kaynaklardandır. Bu sebeple firmalar, 

reklam ve promosyon amacıyla, pazarlama araştırmalarının sonuçlarını sıklıkla 

kullanmaktadırlar. Ancak, bazen bu araştırma sonuçları saptırılabilmekte hatta 

tasarlanabilmektedir. Örneğin, bir firma yapmış olduğu araştırmada “yaz 

sezonunun en moda kot pantolonu hangisidir?” diye sormuştur ve anket sonucu 

%90 ile o işletmenin kot pantolonu seçilmiştir. Fakat çalışmadaki tek kot 

pantolonu o firmaya aittir. Görüldüğü üzere, soruların ve seçeneklerin hileli bir 

şekilde hazırlanması ve sunulmasıyla sonuçlarda da objektif olmayan 

durumlara rastlanabilmekte ve araştırmanın sonucu büyük ölçüde 

değişebilmektedir (Kotler ve Armstrong, 1997: 133; Lacznıak ve Murphy, 

1993: 67-68). Bu ve bu gibi etik ve ahlaka aykırı uygulamalarla kamuoyunun 

satın alma davranışlarına doğrudan etki edilmeye çalışılmaktadır.   

1.2.5.2 Araştırmaya Katılan Cevaplayıcılar 

Pazarlama araştırmaları, araştırmaya katılan cevaplayıcıların hak ve 

özgürlüklerini ihmal etme gibi birçok fırsatlar sunabilmektedir. Bu fırsatlardan 

yararlanarak etik olmayan davranışlar sergileyen araştırmacılar bulunmaktadır. 

Uluslararası pazarlama araştırması etiğinin en önemli maddelerinden biri, 

araştırma esnasında oluşabilecek problemlere karşı cevaplayıcı kişileri 

korumaktır. Araştırmacılar, doğru olmayan, aldatıcı veya tamamlanmamış 
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bilgileri katılımcılara sundukları zaman etik olmayan durumlar gerçekleşmiş 

olur. Aldatıcı piyasa araştırmaları, stratejileri ve teknikleri gün geçtikçe artış 

göstermekte ve bunlar bir bütün olarak düşünüldüğünde toplum nezdinde 

olumsuz etkilere sebep olmaya başlamıştır (Özdemir, 2009: 125). 

Pazarlama araştırmaları şeffaf ve açık ilkelere sahip olmalıdır. Fakat 

uluslararası çapta ve yasal sınırlar çerçevesinde yapılan pazarlama 

araştırmalarında dahi etik dışı uygulamalar mevcuttur. Bunlar şu şekilde 

sıralandırılabilir (Aaker vd., 1995: 212); 

• Özel bir ölçümün veya araştırmanın gerçek amacının gizlenmesi, 

• Görüşmelere devam edilebilmesi için araştırmacının katılımcılara 

yalanlar söylemesi, 

• İş birliği sağlanması için aldatıcı ve yalan sunuş, 

• Bir görüşme daha yapılacağının katılımcıya söylenmemesi, 

• Cevaplayıcının izni olmadan kişisel değerlendirme testlerin ve gözle 

görülmeyen ölçümlerin yapılması, 

• Ürün ile ilgili testlerin formalite icabı yürütülmesi, 

• Kişisel görüşmelerde katılımcının izni olmadan kayıt cihazıyla ses 

kaydının alınması ya da yapılan telefon görüşmelerinin kaydedilmesi, 

• Konu hakkında katılımcıya yeterli bilginin verilmemesi. 

Araştırmaya katılan kişiler araştırma projesinde yer almak için istekli 

olmalıdır. Katıldıktan sonra da araştırmaya ve iş birliğine zarar vermemek 

amacıyla doğru ve dürüst bir şekilde soruları cevaplamak yükümlülüğündendir. 

Katılımcı, kendisi için hassas olduğunu düşündüğü soruları cevaplamayabilir. 

Ancak cevaplar üzerinde oynamak ve olmayan şeyleri varmış gibi işaretlemek 

etik olmayan davranışlardandır. Araştırma projesinde yer almaya karar veren 

katılımcı kişinin, gizlilik, güvenlik, araştırmanın gerçek amacını bilme ve 

sonuçları inceleme hakkına sahiptir (Aaker vd., 1995: 14-15).  
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1.2.5.3 Araştırmayı Yaptıran Müşteri İşletme 

Araştırmayı yapan firma ile araştırmayı yaptıran müşteri firma arasında 

amaç farklılıkların dolayı uyuşmazlıklar olabilmektedir. Bazen müşteri 

işletmeler, sonuçları istedikleri gibi suni bir şekilde ayarlayabilmek için tanıdık 

araştırma şirketleri ile çalışmaktadırlar. Böyle bir durumda da araştırmadan 

objektif bir sonuç beklemek imkansızdır. Konu diğer açıdan ele alınacak olursa, 

araştırmacı firma, araştırmayı yaptıran müşteri firmaya istenilen sonuçları 

sunamama kaygısıyla yani müşteri işletmeyi kaybetme düşüncesiyle veriler 

üzerinde oynama yapabilmektedir. Bu gibi sorunlar neticesinde hem 

araştırmayı yaptıran müşteri işletme hem de araştırmayı bizzat yapan firma, etik 

kurallara ve düzenlemelere uygun davranmalıdır. Çünkü bir araştırmanın 

başarısı, büyük ölçüde araştırmacının objektif olmasıyla ilgilidir. Bu sebeple 

araştırmacı hem datanın toplanmasında hem analizinde hem de raporlamasında 

doğru, dürüst ve objektif olma sorumluluğuna sahip olmalıdır (Tokol, 2000: 7-

8).  

1.2.5.4 Araştırmayı Yapan Kuruluş  

Son yıllarda pazarlama araştırmalarına olan eğilimin artmasıyla 

pazarlama araştırması yapan kuruluşlar da artış göstermeye başlamıştır. 

Rekabetin artması ve teknolojinin gelişmesiyle araştırma sektöründeki baskı da 

giderek artmaktadır. Bununla beraber, düşük maliyet ve daha hızlı olma talebi, 

toplanan verilerin kalitesini ve güvenilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir 

(Schlegelmilch, 1998: 69). 

Araştırma kurulu ile müşteri işletme ilişkisinden kaynaklanan 

sorunlardan dolayı araştırma kuruluşunun korunma ihtiyacı doğmaktadır. 

Yaşanan bu problemler, yakışık olmayan öneriler talep etme, özel bilgi, taktik 

veya tekniklerin açıklanması ve aldatıcı ya da yanıltıcı bulgulara karşı 

korunmayı içermektedir. Araştırma kuruluşları karşılaştıkları çeşitli 

problemlere karşı yeni ve özel teknikler geliştirmektedirler. Müşteri işletmeler 
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bu özel teknikleri diğer araştırma kuruluşları ile paylaşmamalı ve bu teknikleri 

firmanın rızayı veya bilgisi olmadan kendileri kullanmamalıdır. Son olarak, 

araştırma kuruluşları erişmiş oldukları bulguların, araştırmayı yaptıran müşteri 

işletmelerce aldatıcı, yanıltıcı ve etiğe aykırı şekilde kullanılmasında da 

korunma hakkına sahiptir (Özdemir, 2009: 129-130).  
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2  SOSYAL MEDYA KAVRAMI VE SOSYAL MEDYADA 

FİKİR LİDERLERİ  

Kitabın bu bölümünde sosyal medya kavramı tanımlanmış, sosyal 

medyanın önemi ve özellikleri tartışılmış ve fenomen kavramı ayrıntılı bir 

şekilde açıklanarak sosyal medyanın pazarlama açısından önemi incelenmiştir.  

2.1 Sosyal Medya Kavramı 

Sosyal medya, Web 2.0'ın teknolojik temellerini esas alan, kullanılan 

içeriğin oluşturulmasına ve değiştirilmesine olanak tanıyan bir internet tabanlı 

uygulamalar grubudur (Reilly ve Reilly, 2007: 17). İlk olarak 1990'ların 

sonlarında ortaya çıkmış ve 2003 yılında sayısız sosyalliğin başlatılmasına yol 

açan MySpace'in doğuşu ile popüler olmuştur. İletişim dışındaki disiplinler de 

dâhil olmak üzere sosyal medyanın çok sayıda farklı tanımı yapılmaktadır. Bu 

tanımların ortak noktası, teknolojinin sağladığı dijital platformlarda kullanıcı 

tarafından oluşturulan içeriğe değinmeleridir (Carr ve Hayes, 2014: 47). 

Sosyal medya, konuşma ortamını kullanarak bilgi, tecrübe ve görüşleri 

paylaşmak için çevrimiçi olarak toplanan insan toplulukları arasındaki 

etkinlikleri, uygulamaları ve davranışları ifade eder. Konuşma ortamları, 

kelimeler, resimler, video ve ses biçiminde içerik oluşturmayı ve kolayca 

iletmeyi mümkün kılan web tabanlı uygulamalardır (Luttrell, 2015: 22). 

Howard ve Parks, sosyal medya tanımı şu şekilde ele almaktadır: (a) İçerik 

üretmek ve dağıtmak için kullanılan bilgi altyapısı ve araçları; (b) kişisel 

mesajların, haberlerin, fikirlerin ve kültürel ürünlerin dijital formunu alan içerik 

ve (c) dijital içerik üreten ve tüketen insanlar, kuruluşlar ve endüstrilerdir 

(Howard ve Parks, 2012: 362). 

Sosyal medya kavramı, kullanıcıların bilgi edindikleri, çevrimiçi 

topluluklar oluşturabildikleri, kişisel mesajları ve videolar gibi diğer içerikleri 

paylaşabildikleri, değiştirebildikleri, bireyler, gruplar ve kurumlar arasında 



FENOMEN PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN ETİK ALGISI | 54 

 

 
 

bilgi veya hizmet alışverişinin yapıldığı elektronik iletişim formları olarak da 

tanımlanabilmektedir (Güçdemir, 2017: 15).  

Oldukça yeni bir oluşum olmasına rağmen, sosyal medya her gün 

katlanarak büyümektedir. Dünya internet ve sosyal medya kullanım 

istatistiklerinin yayınlandığı We Are Social Digital in 2021’un raporuna göre, 

dünya nüfusunun %53’ü sosyal medyayı çeşitli şekillerde kullanmaktadır 

(Dijilopedi, 2021). Diğer ortamlarla karşılaştırıldığında, sosyal medya, iki 

yönlü iletişim sağlama, aktif ve katılımcı kullanıcılar, gerçek zamanlı ve 24/7 

devam eden iletişim sağlama gibi tanınabilir özelliklere sahiptir (Kim, 2013). 

Sosyal paylaşım siteleri, bloglar, forumlar, wiki'ler, podcast'ler, fotoğraf / video 

paylaşım siteleri vb. sosyal medya platformlarının bazı örneklerindendir.  

Sosyal medya, müşteriler ve işletmeler için farklıdır. Telefon veya e-

posta iletişimini, hatta işlemleri değiştirmeyi amaçlamaz. Bunun yerine, bunları 

tamamlamayı veya mevcut, ya da gelecekteki müşteri ile her bir etkileşimin 

değerini arttırmayı amaçlamaktadır. Sosyal medya, Marketo (2010) tarafından 

yayımlanan B2B Sosyal Medya için Kesin Rehber'de “çevrimiçi sosyal 

etkileşimler ve platformlar üzerinden bilgi üretimi, tüketimi ve değişimi” olarak 

tanımlanmıştır (Designdamage, 2010). "Benzer şekilde, Greenberg (2010), 

doğrudan sosyal medyayı tanımlamadan, tüm müşterilerin artık “sosyal 

müşteriler” olduğunu ve her etkileşimin şirket ve müşteri arasındaki yeni bir iş 

birliğinin bir parçası olduğunu savunmaktadır. Sosyal medya, “müşterilerin 

ağını güçlendiren ve birlikte değer yaratmayı teşvik edecek umutları olan bir 

işletmenin iletişim, işlem ve ilişki kurma işlevlerinin teknolojik bileşeni” 

şeklinde de tanımlanabilir (Andulis vd., 2012: 308). 

 Birçok kişiye karşı çok sayıda iletişim olanağı yaratması nedeniyle 

sosyal medya, televizyon ve radyo gibi geleneksel kitle iletişim araçlarından 

farklıdır. Sosyal medya, kullanıcı tarafından oluşturulan içerikten oluşur, 

iletişim hızlı ve sabittir. Aynı zamanda iki yönlü bir diyaloğa izin vermektedir, 

bu da gücün değişmesine neden olmaktadır. Sosyal medyada herkesin sesi 
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vardır ve duyulabilmektedir (Hill, Dean ve Murphy, 2013). Sosyal medya 

kuşkusuz hayatımızı hem daha iyi hem de daha kötüsü için değiştirmektedir. 

Clay Shirky’in de ifade ettiği gibi “İletişim biçimimizi değiştirdiğimizde 

toplumu değiştiririz” (Good Reads, 2012). 

2.2 Sosyal Medyanın Önemi ve Özellikleri 

World Wide Web (www) gelişmeye devam ettikçe, internet 

kullanıcılarının kullanım şekli pasif okumalardan, Web 2.0'ın kullanıcı 

merkezli, etkileşimli ve işbirlikçi doğasını gösteren aktif içerik oluşturmaya 

kaymıştır (Sharma, 2008). Web 2.0'ın ilerlemesi ile etkinleştirilen tüm 

platformlar arasında, sosyal medya belki de birçok nüfus segmentinde 

katlanarak büyüyen en önemli uygulamadır. Nielsen (2009), sosyal ağ 

sitelerinin kişisel e-postayı geride bıraktığını ve arama, portallar ve PC yazılım 

uygulamalarını takiben dördüncü en popüler internet etkinlikleri haline 

geldiğini göstermiştir. Yüz yüze iletişim veya etkileşimi değiştirmek yerine, 

sosyal medyanın ilişkiler geliştirmek için yeni fırsatlar sağladığı ve bilgi 

paylaşımı yoluyla başkalarının sosyal bağlantılarını geliştirdiği öne 

sürülmektedir. Temelde, genç kuşak ve teknoloji meraklısı tüketicilerin etki 

alanları olan sosyal medya, artık toplumlar için gelecek vaat eden bir sosyal 

“ana akım” hizmetidir (Chan-Olmsted vd., 2013:150). 

Sosyal medyanın yayılması ve bu medya araçlarının yaygın olarak 

benimsenmesi iş ortamında da çarpıcı değişiklikler getirmiştir. Dijital 2019’un 

raporuna göre; Dünyada iş alanında sosyal medya kullananların ortalaması 

yüzde 24 iken Türkiye ortalaması yüzde 26 düzeyindedir (Dokuz8haber, 2019). 

Sosyal medyanın tüm potansiyelinin nasıl kullanılabileceğini anlamakta 

zorlanıyor olsalar da büyük veya küçük çoğu işletme, çeşitli sosyal medya 

uygulamalarını bir reklam aracı olarak aktif olarak kullanmaktadırlar. Bununla 

birlikte, şirketler, farklı sosyal medya platformlarının sunduğu potansiyel 

olarak farklı işlevleri göz önünde bulundurmak ve reklam kararlarını, 
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kullanıcıların her tür sosyal medya türünü benimseme ve algılama biçimine 

dayandırmak yerine, Facebook, Linkedin ve Twitter gibi en popüler sosyal 

medya sitelerini kullanma eğiliminde olduğu görülmektedir (Stelzner, 2009). 

Sosyal medya tüketicilere bilgi veren, onların birbirleriyle etkileşime 

girmelerini sağlayan, onların fikir ve tutumlarını değiştirebilen, satın alma 

kararlarını etkileyen, satın alma sonrası değerlendirme yapabilmelerini 

sağlayan bir mecradır (Sabuncuoğlu ve Gülay, 2016: 3). Tüketiciler herhangi 

bir ürün ya da hizmeti satın almadan önce, almak istedikleri ürün ya da hizmet 

ve marka ile ilgili araştırma yapmaktadırlar. Sosyal medya sayesinde 

tüketicilerin almak istedikleri ürün ve hizmet ile ilgili araştırma yapması, farklı 

markaları karşılaştırması, diğer kullanıcıların ürün ve hizmet ile ilgili 

düşüncelerine ulaşması çok kolay hale gelmiştir. Ayrıca tüketiciler sosyal 

medya araçları sayesinde firmalar ile iletişime geçebilmektedirler. Ürün veya 

hizmet ile ilgili olumlu ve olumsuz fikirlerini sosyal ağlar sayesinde rahatlıkla 

dile getirebilmekte ve işletmelere seslerini duyurabilmektedirler (Koçak Alan 

vd., 2018: 499).  

İşletmeler, sosyal medyayı kullanarak yeni müşteriler kazanmak ve 

mevcut müşterileri ile ilişkilerini geliştirebilmeyi amaçlamaktadırlar. Bu 

nedenle sosyal ağ sitelerinde işletmeleri adına hesaplar açarak marka 

farkındalığı yaratmakta, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmakta 

ve müşterileri ile etkileşime girmektedirler. İşletmelerin sosyal ağlarda yaptığı 

paylaşımlar, geleneksel medya araçlarına göre, daha hızlı ve ucuz bir şekilde 

tüketicilerin satın alma niyetini etkilemektedir (Barker vd., 2012: 186).  

Sosyal medya, kullanıcıların içerikleri birbirine bağlamalarını, 

etkileşimde bulunmalarını ve paylaşmalarını sağlayan çok sayıda uygulamayı 

tanımlayan ortak bir terimdir. Facebook gibi popüler sosyal paylaşım 

sitelerinden, Flickr gibi fotoğraf paylaşım sitelerine, Digg gibi sosyal yer 

imleme sitelerinden, Twitter gibi mikro blog sitelerine, farklı sosyal medya 

uygulamaları bazı ortak noktaları paylaşmalarına rağmen, farklı temel 
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olanaklar sunar, farklı temel ihtiyaçları karşılar ve farklı popülerlik seviyelerine 

sahiptirler. Bu bağlamda sosyal ağlar sosyal medyanın ilgi çekmesinde büyük 

öneme sahiptirler.   

Sosyal medya ayrıca haber tüketimimizi değiştirmektedir. Televizyon ve 

radyo gibi geleneksel ortamlar bir dereceye kadar sosyal medya tarafından 

haberlerin varış noktası olarak destekleniyor. Sosyal ağ siteleri, bloglar vb. 

insanlara haberleri tüketmeleri ve okumaları için yeni bir yol göstermekte ve 

onlara daha fazla seçenek sağlamaktadır (Ford, 2011). Terör saldırıları veya 

doğal afetler gibi kriz zamanlarında insanlar, olayların son dakika haberi için 

sosyal medyaya bakma eğiliminde olmaktadırlar. Son birkaç yılda, sosyal 

medya kullanıcıları, geleneksel medya araçlarında gösterilmeden önce Norveç 

terörist saldırıları gibi büyük olaylar hakkında son dakika haberlerini 

paylaşmıştır (Baron ve Philbin, 2009: 12). 

Sosyal medya, çeşitli niteliklere, iletişim biçimlerine ve sosyallik 

işlevlerine sahip farklı çevrimiçi platformları kapsayan genel bir terim olsa da 

tüm sosyal medya uygulamalarının temel olarak paylaştığı bazı özellikler vardır 

(Chan-Olmsted vd., 2013: 154). Tüm sosyal medyanın faaliyetlerinin altını 

çizen beş temel özellik tanımlamıştır: katılım, açıklık, konuşma, topluluk ve 

bağlantı (Mayfield, 2008: 5). 

Katılım: Sosyal medyanın en belirgin özelliklerinden biri, ilgili 

tarafların etkileşime girme fırsatını sağlayan katılımcı niteliğidir. Sosyal 

medya, ilgilenen herkesin katkılarını ve geri bildirimlerini teşvik ederek medya 

ve izleyici arasındaki çizgiyi bulanıklaştırır (Mayfield, 2008). Sosyal medya, 

insanların paylaşmalarını ve birbirleriyle etkileşime girmelerini ve böylece 

paylaşılan içeriğin her zamankinden daha demokratikleşmesini sağlamaktadır. 

Katılım derecesine göre değişkenlik gösterirken, sosyal medya, katılımcı bir 

kültürü kolaylaştırmak için çeşitli kuruluşlar tarafından kullanılmıştır. 

Etkileşimin önemli bir bileşeni olarak, katılım "monologları vermek, 

pasif olarak gözlemlemek veya gizlenmek yerine gönderenlerin ve alıcıların 
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etkileşimde aktif olarak ne ölçüde yer aldığı" olarak tanımlanabilir (Burgoon 

vd., 2000: 36). Bir anlamda, burada katılım eylem odaklı etkileşim olarak 

görülebilir. Koh ve Kim (2004), örgütsel vatandaşlık davranışları (OCB) 

modelini benimsemiş, katılımı sanal toplumda gönüllü yardım davranışı olarak 

görmüştür. Spesifik olarak katılım, OCB'nin sosyal medya kullanıcılarının 

katılımı, ziyaret sıklığı ve sosyal medyada kalma süresi ile ölçülebilir (Koh ve 

Kim, 2004: 158). 

Karşılıklı Konuşma: Geleneksel medya ile karşılaştırıldığında, sosyal 

medya, tek yönlü iletiler veya bir izleyiciye bilgi dağıtımı yerine, iki yönlü 

konuşmaları mümkün kılmaktadır (Mayfield, 2008). Televizyon, radyo, gazete 

ve dergi gibi geleneksel kanallar yalnızca doğrusal bir iletişim mekanizması 

sunarken, İnternet doğrusal olmayan ya da iki yönlü bir iletişim ortamı 

sağlamaktadır. Web 2.0, bu diyalog döngülerinin kapasitesini ve hızını daha da 

geliştirerek, diyaloğu sosyal medyanın merkezi bir teması haline getirmektedir. 

Katılımcı davranış, eylem odaklı etkileşim iken, karşılıklı konuşma etkileşimin 

iletişimsel yönüne dayanmaktadır. Örneğin, Facebook gibi sosyal ağ siteleri, 

kullanıcılar arasındaki konuşmalar için sayısız iletişim bileşeni sunarken, 

Twitter gibi mikro blog araçları ve YouTube gibi içerik toplulukları, bu sosyal 

medyada yerleşik olan temel programlar ve yapılar nedeniyle nispeten daha 

sınırlı bir karşılıklılık veya iki yönlü iletişim içermektedir.  

Bağlantılı olma: Sosyal medya, diğer sitelere, kaynaklara ve kişilere 

Web bağlantıları sağlayarak, medya kullanıcılarının siber ortamdaki bir 

noktadan diğerine geçmelerini sağlar ve kullanıcılarına bağlantı sunar 

(Mayfield, 2008). 

Sosyal bağlantı “kişilerarası, toplum ve genel sosyal bağlar” olarak 

tanımlanabilir. Kavramı bir tür ilişkisel şema olarak gören Lee ve Robbins 

(1998), sosyal bağlantıyı, aktif ve güvenilir kişilerarası davranışların bir kalıbı 

olarak tanımlamıştır. Algılanan bağlantı, başkalarıyla yakınlık ve özdeşleşme 

ile pozitif ilişkilidir. Bu anlamda, yüksek bağlılığı olan insanlar başkalarıyla 
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yakın ve samimi hissederler, onlarla özdeşleşirler ve sosyal gruplarla etkileşime 

girerler, oysa düşük bağlılığı olan insanlar genellikle psikolojik olarak 

diğerlerinden uzaktırlar, kendilerini yabancı olarak hissederler ve sosyal 

durumlar için yeterli değildirler. Bağlantılı olma, insanların dış dünyaya 

bağlanmalarını ve deneyimlerini kolayca genişletmelerini sağlar. Tüm sosyal 

medyada mevcut olan temel “ağ oluşturma” mekanizması, internet 

bağlantısının etkisini daha da arttırmaktadır. Sosyal medyayı benzersiz kılan 

şey, sosyal ağ siteleri gibi sosyal medyanın bireyleri tanıdıklarla veya 

yabancılarla bağlantı kurma becerinin yanı sıra, daha fazla birey arasında yeni 

bağlantılara neden olan kişinin bağlantılarının kamusal gösterimi ve açık bir 

şekilde dile getirilmesidir (Chan-Olmsted vd., 2013: 155). 

Topluluk: Sosyal medya, bireylerin ve kuruluşların ilişkili olmak 

istedikleri kişileri tanımlamasına ve iletişim kurmasına olanak tanır. Yani, 

bireylerin ve kuruluşların hızlı bir şekilde topluluklar kurmalarını ve onlarla 

bazı ortaklıklar paylaşan diğerleriyle etkili bir ilişki kurmalarını sağlayan bir 

mekanizma sunar (Mayfield, 2008). Sosyal medya, toplulukları geliştirmenin 

etkili bir aracı olarak görülmektedir. Örneğin, çoğu sosyal ağ sitesi, Facebook 

gibi samimi, özel bir toplulukta niş demografisini desteklemek için piyasaya 

sürülmüştür (Boyd ve Ellison, 2007). Bununla birlikte, topluluğu ortaklıklardan 

ayırmak önemlidir. Başka bir deyişle, sosyal medya, toplulukların geliştirilmesi 

için etkili bir araç sağlar, ancak temel faydası, etkileşim anında zamansal 

ihtiyaçları ve çıkarları tarafından belirlenen, belirli bir ortaklığı paylaşan 

kişilerle bireyleri ve kuruluşları birbirine bağlamaktır. 

Açıklık: Sosyal medyanın bir diğer belirgin özelliği, bilgiye erişme veya 

yorum yapma konusunda çok az engele sahip olarak kullanıcı geri 

bildirimlerine ve katılımına açık olmasıdır (Mayfield, 2008). Açıklık özelliği, 

sosyal medya ağ oluşturma felsefesi ve içerik oluşturma ve paylaşma için 

kullanımı kolay mekanizmaların geçerliliği ile geliştirilmiştir. Açıklık kanıtı, 
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insanlar hayatlarını Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya siteleri 

üzerinden çevrimiçi olarak paylaştığı için yaygındır. 

Yapılarına bağlı olarak, bazı sosyal medya türleri diğerlerinden daha açık 

olarak algılanabilir. Örneğin, belirli topluluklar tarafından düzenlenen forumlar 

ve çevrimiçi mesaj panoları, Twitter gibi herkesin kaydolabileceği mikro 

bloglama uygulamasından daha az açık olarak görülebilir. Görünen o ki, sosyal 

medyadaki açıklığın özü, kullanıcılarına içerik, bilgi ve yorum verme ve 

almanın algılanan "kolaylığı" ile tanımlanabilir. 

2.3 Sosyal Medya ve Geleneksel Medya Arasındaki Farklar 

Geçmişte, mesajınızı topluma ulaştırmanın tek yolu geleneksel medya 

araçlarını kullanmaktı. Ancak günümüzde, internet teknolojilerinin gelişmesi 

ile birlikte, dijital platformları kullanarak kitlelere ulaşmak mümkündür. 

Geleneksel medya, genel halka veya hedef kitleye yönelik bir gruba haber 

vermeye odaklanan televizyon, radyo, gazete gibi kitle iletişim araçlarını ifade 

etmektedir. “Sosyal medya” ise çeşitli dijital platformları tanımlamak için 

kullanılmaktadır. 

Hem geleneksel medyada hem de sosyal medyada iletilmek istenen 

mesaj genel bir kitleye erişilebilmesine imkân sağlamakla birlikte, sosyal 

medya daha hedefli dağıtım yapmaya olanak tanımaktadır. Geleneksel medya 

araçlarının kullanımında ne kadar hedefe odaklı paylaşım yapılmaya çalışılsa 

da, aslında hedeflediğinizden daha geniş bir kitleye ulaşacaktır. Öte yandan 

sosyal medya, izleyicilerin demografik özelliklerinden ve coğrafyasından 

gönderinin yayınlanacağı günün saatine kadar her şeyi seçerek, mesajların 

gerçekten doğru hedeflere iletmesine fırsat vermektedir (Muckrack, 2018).  

Geleneksel medya, sosyal medyadan daha uzun bir zaman çizelgesine 

sahip olma eğilimindedir. Sadece baskı zamanları sizi yavaşlatmakla kalmaz, 

geleneksel medya parçalarının bir araya gelmesi daha uzun sürebilir. Sosyal 

medya yayınları genellikle daha kısadır, bir araya gelmeleri daha az zaman alır 
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ve derhal yayınlanabilir. Çoğunlukla, geleneksel bir medya biçiminde bir 

hikâye yayınlandığında son halini almış olur. Sosyal medyada ise, ihtiyaç 

duyduğunuzda güncelleme yapmak için kontrol sizdedir. Sosyal medya 

kullanıcıları yayınlarını değiştirme ve hatta tamamen silme özgürlüğüne 

sahiptir. Sosyal medyada güncelleme anlık gerçekleştiği için değişime ihtiyaç 

duyulduğu zaman ile izleyicilere ulaştığı zamanda kesinlikle bir gecikme söz 

konusu olmayacaktır.  

Geleneksel medyada tek taraflı bir iletişim söz konusu iken sosyal 

medyada çok yönlü iletişim gerçekleşmektedir. Sosyal medyada kullanıcı, 

sadece izleyici rolünde değil aynı zamanda katılımlarıyla ortamın aktif bir 

üyesidir (Yıldız, 2016: 17). Örneğin, tüketiciler sosyal medya aracılığı ile ürün 

ve hizmetler hakkındaki görüşlerini paylaşmakla kalmaz, işletmelerin 

kendilerine cevap vermelerini de isterler. Bu nedenle sosyal medyayı yoğun 

olarak kullanan işletmeler, hızlı davranmaya ve uygun şekilde yanıt vermeye 

hazır olmalıdırlar. 

Sosyal medya ile geleneksel medyayı ayıran bir başka unsur ise 

maliyettir. TV, gazete, dergi vb. geleneksel medya araçları düşünüldüğünde 

hedef kitleye ulaşım için harcanan maliyetin fazla olduğu görülmekle birlikte 

sosyal medya çok daha küçük bütçeler ile hedef kitleye ulaşım 

sağlanabilmektedir. Sosyal medyada kampanyaların etkisi anlık olarak 

ölçülebilmektedir. Geleneksel medyada ise ölçümler gerçek zamanlı veya kısa 

süre içerisinde yapılamadığı için daha zordur. İşletmeler kampanya 

stratejilerini anlık bir şekilde güncelleyebildikleri için ve daha az maliyete 

katlanmaları nedeniyle sosyal medyayı daha çok tercih etmektedirler 

(Brandingturkiye, 2018). 

2.4 Sosyal Medyanın Avantaj ve Dezavantajları 

Dünya nüfusunun %53’ünün sosyal medya kullanıcısı olması nedeniyle 

işletmeler, potansiyel müşterilere ulaşmak için sosyal medya pazarlamasını 
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kullanmaya başlamışlardır. Sosyal medya firmalara işlerini büyütmek için 

mükemmel fırsatlar sunma gibi çok sayıda avantaj sağlamanın yanı sıra bazı 

dezavantajlar da getirmektedir. Sosyal medyanın sağladığı avantajlar aşağıda 

kısaca sıralanmıştır (WebFX, 2021). Sosyal medya platformlarını kullanan 

milyonlarca insan bulunmaktadır. Bu nedenle sosyal medya işletmelere, 

ürünlerini veya hizmetlerini ilgilenen geniş bir kullanıcı havuzuna ulaşması için 

harika bir fırsat sunmaktadır.  

1. Sosyal medya, işletmelerin kitleleri ile doğrudan bağlantı kurmalarına 

olanak tanıyan birkaç pazarlama stratejisinden biridir. İşletmeler 

sosyal medya hesaplarını takip eden izleyicilerini görebildikleri için, 

kitlelerini daha iyi tanıma, müşterileri hakkında kolay bilgi 

edinebilme, daha iyi müşteri hizmeti sağlama ve kitlenin işletmeyi 

nasıl algıladığını görebilme gibi avantajlara sahip olmaktadırlar.  

2. Kullanıcılar sosyal medyada ücretsiz bir şekilde organik içerik 

oluşturabilmektedirler. İşletmeler ücret ödemeden ya da çok düşük 

ücretlerle potansiyel müşterileri ile bağlantı kurabilmektedirler. Bu 

nedenle firmalar sosyal medya platformlarını kullanmayı 

sevmektedirler. Bu platformlar kullanıcıların, sosyal medya ağına 

bağlı olarak fotoğraf, video ve daha fazlasını yayınlamasına olanak 

tanımaktadır. İşletmeler, markaları ile ilgilenen kişilere ürünlerini 

daha yakından tanıtmalarına yardımcı olması için sosyal medyayı 

kullanmaktadırlar. 

3. Sosyal medya ağlarında organik içerikler yayınlamanın yanında 

işletmeler ücretli reklamları kullanarak da ürünlerini 

tanıtabilmektedirler. Ücretli reklamlar, işletmelere henüz işletmeyi 

bulamayan ilgili potansiyel müşterilerle bağlantı kurma fırsatı 

sunmaktadır. Sosyal medya platformları firmaların reklamlarını, 

ürünlerini ve hizmetlerini arayan kişilerin yayınlarında görünecek 
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şekilde uyarlanmasına olanak tanımaktadır. Bu, işletmelerin erişimini 

genişletmesi ve yeni potansiyel müşteriler edinmesi için harika bir 

fırsat oluşturmaktadır.   

4. Sosyal medya pazarlamasının bir diğer avantajı, markanızı oluşturma 

yeteneğidir. Organik içeriği ücretsiz olarak yayınlayabilme özelliği, 

işletmelerin kitlelerine tekrar tekrar marka bilinirliği oluşturmalarına 

olanak tanımaktadır. Bu marka sadakati yaratabilmektedir.  Reklama 

ne kadar çok kişi maruz kalırsa, markaya o kadar aşina olurlar. Marka 

bilinirliği daha fazla satışların artmasına neden olabilmekte, çünkü 

insanlar tanıdıkları markalardan alışveriş yapma eğilimindedirler. 

5. Sosyal medya pazarlamasının önemli bir avantajı da performansınızı 

değerlendirme yeteneğidir. İşletmeler pazarlama kampanyası 

yürüttüğünde, nasıl bir performans gösterdiğini bilmek 

istemektedirler. Sosyal medya platformları, değerli sonuçlar alınıp 

alınmadığını görmek için kampanyayı izlemeyi kolaylaştırmaktadır. 

Kullanıcılar, gönderilerinin, kaç kişinin görebileceğini, yorum 

yapabileceğini, beğenebileceğini, paylaşabileceğini ve daha fazlasını 

belirleyebilmektedirler. Bir reklam kampanyası yürütüldüğünde, 

bununla ilgili metrikler görüntülenebilmektedir. Böylelikle sosyal 

medya stratejilerinin performansı değerlendirilebilir, daha iyi 

sonuçlar almak için optimize edilebilir veya geliştirilebilmektedir.  

Sosyal medyanın belki de en önemli avantajı, takipçilerinizden yardım 

alma yeteneğidir. İnsanlar fotoğraf ve videolardan yemek tariflerine, ilginç 

makalelerden güncel fırsatlara kadar her şeyi kendi ağlarıyla paylaşma eğilimde 

olmalarıdır. Erişim ne kadar kapsamlı olursa olsun, takipçileriniz de 

takipçileriyle paylaşabilir ve daha sonra onların takipçileri de takipçileriyle 

paylaşır ve kullanıcılara geleneksel bir pazarlama kampanyasından daha geniş 

bir erişim (daha düşük maliyetle) sağlayabilmektedir.  
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Sosyal medyanın sağladığı avantajlar olduğu gibi dezavantajları da 

bulunmaktadır. İnsanlar sevdikleri içerikleri paylaşmak için sosyal medyayı 

kullandıkları gibi, sevmedikleri deneyimleri paylaşmak için de 

kullanmaktadırlar. Sosyal medyada olumsuz geri bildirimler farklı şekillerde 

olabilmektedir. Örneğin, Facebook gibi platformlarda kullanıcılar işletmelerin 

hesaplarına olumsuz deneyimlerini yorum olarak yazabilir, kendi sayfalarında 

paylaşabilirler. Başka bir kullanıcı işletmenin sayfasına baktığında bu olumsuz 

deneyimleri görebilmektedir. Twitter gibi sitelerde kullanıcılar yayınlarında bir 

şirketi, markayı ya da ürünü etiketleyebilir ve olumsuz deneyimlerini 

paylaşabilirler. İnsanlar da bu kötü deneyimi retweetleyebilir ve ağa 

yayabilirler. 

Sosyal medyada yayınların viral (zincirleme paylaşım) hale gelmesi 

kolaydır. İnsanlar sosyal medyada iyi ve kötüyü yakından takip etmektedir. 

Gönderilen içerik konusunda yeterince dikkatli davranılmaz ise olumsuz ve 

utanç verici durumlar ile karşılaşmak mümkündür. Bir fotoğraf, bir hashtag 

veya bir video sosyal medyada kolaylıkla yanlış şekilde yorumlanabilmektedir. 

Özellikle işletmeler bu tür hatalardan kaçınmak için gönderi yapılmadan önce 

araştırma yapmak zorundadırlar. Yine de işletmeler önceden tahmin 

edemeyecekleri olumsuz durumlar ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Ayrıca 

sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar etik sorunlara da neden 

olabilmektedir. Etik dışı davranışlar hem firmalara hem de kullanıcılara zarar 

verebilir ve bunlar hukuki sonuçlar doğurabilmektedir (Yıldız, 2016: 24). 

Sosyal medya çok hızlı değişen, sürekli güncellenen bir platformdur. 

Firmalar, bu platformlarda sürekli olarak yeni içerik oluşturmalı, içerik 

yayınlamalı ve kitleleri ile etkileşime girmelidirler. İçerik yayınlamayı 

dengelemek, içeriği izlemek, insanlara yanıt vermek ve içeriğin etkisini ölçmek 

için zaman çok önemlidir. İşletmeler yeterli kaynağa sahip değil ise bu durum 

onlar için dezavantaj oluşturmaktadır. Özellikle küçük bir pazarlama 
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departmanına sahip sınırlı kaynağı olan küçük işletmeler için sosyal medyada 

pazarlama kampanyası yürütmek son derece zordur.  

2.5 Sosyal Medya Platformları 

Günümüzde kişiler ve işletmeler sosyal medyayı zaman ve mekân 

kısıtlaması olmadan her türlü amaçları doğrultusunda kullanabilmektedirler. 

Her geçen gün sayısı artarak devam eden kullanıcılar teknolojinin de gelişmesi 

ile sosyal medyanın tüm imkânlarından faydalanmaktadırlar. İşletmeler sosyal 

ağlar aracılığıyla geniş müşteri kitlelerine ulaşabilmekte, markalarına olan 

bağlılığı arttırabilmektedirler. Değişik faaliyetler için kullanılan ayrı sosyal 

medya araçları bulunmaktadır. En çok bilinen ve kullanılan sosyal medya 

araçları aşağıda incelenmektedir.  

2.5.1 Sosyal Ağlar 

Sosyal ağ siteleri, “bireylerin sınırlı bir sistem içerisinde herkese açık ya 

da yarı açık bir şekilde profil oluşturabildikleri, diğer kullanıcılar ile bağlantı 

kurarak arkadaş listesi oluşturabildikleri, içerik paylaşımları yapabildikleri ve 

diğer kullanıcıların paylaşımlarını görüntüleyerek yorum yapabildikleri sosyal 

medya aracı” şeklinde tanımlanabilmektedir (Boyd ve Ellison, 2007: 211). 

Günümüzde bireyler daha çok sosyalleşebilmek, arkadaş edinebilmek, sohbet 

etmek gibi sebepler ile sosyal ağları kullanmaktadırlar. Ayrıca internet 

kullanıcıları bilgi paylaşmak, video ve fotoğraf gibi paylaşımlar yapmak 

amacıyla da sosyal ağları tercih etmektedirler.  

Genel sosyal ağ siteleri cinsiyet, yaş, ırk, gelir ve eğitim düzeyi gibi 

demografik ayrımlara bakmaksızın herkese hitap eden geniş kapsamlı sitelerdir 

(Clow ve Baack, 2016: 254). Sosyal ağlarda profil oluşturan kullanıcı sayısı her 

geçen gün artmaktadır. Bireyler sosyal ağlara büyük ilgi göstermektedirler. 

Özellikle sosyal ağların mobil uygulamaları ile birlikte kullanıcılar anlık olarak 

bu siteleri görüntüleyebilmekte, her an paylaşım yapabilmektedirler. Ayrıca 
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son zamanlarda sosyal ağlar üzerinden alışveriş yapmak da popüler hale 

gelmiştir.  

Genel olarak kişilerin oluşturdukları profiller, yaptıkları paylaşımlar 

veya arkadaş grupları; tercihleri hakkında oldukça fazla bilgi vermektedir. Bu 

durum pazarlamacıların da gözünden kaçmamış ve geleneksel medya araçlarına 

göre hem daha ucuz hem de belirli kriterlere göre gruplanmış doğru tüketiciye 

ulaşma olanağı doğmuştur (Dikbıyık, 2016: 30).  

Facebook ve Instagram günümüzün en popüler sosyal ağ siteleridir.  

2.5.2 Bloglar 

Weblog isminden türemiş olan blog, genellikle bireyler, gruplar ya da 

işletmeler tarafından oluşturulan, geniş izleyici kitlesi için yorumlar ve fikirler 

sunan web siteleridir (Toksarı vd., 2014: 9). Bloglar, uzmanlık gerektirmeyen 

ve kişilerin istedikleri konuda fikirlerini paylaşabildikleri, okuyucuların da 

yazar ve yazı hakkında yorum yapabildikleri sitelerdir. 

Günümüzde bloglar kişisel kullanımının yanında işletmeler tarafından da 

tercih edilmektedir. İşletmeler bloglar sayesinde tüketicilerin ürün ve 

hizmetleri ile ilgili düşüncelerini, deneyimlerini öğrenmekte, rakipleri 

hakkında da bilgi alabilmektedirler.  

Blogların en popüler kullanım şekli, “internet günlükleri” olarak ifade 

edilebilecek kişisel bloglardır (Karcıoğlu ve Kurt, 2009: 52). Bunun yanı sıra 

kullanım alanlarına göre kurumsal, temasal ve topluluk blogları gibi türlere 

ayırmak mümkündür.  

2.5.3 Mikrobloglar 

Kullanıcılara kısa cümleler, anlık fotoğraflar veya video linkleri gibi 

küçük içerik parçalarını paylaşmayı sağlayan ortamlara mikrobloglar 

denilmektedir (Wikipedia, 1). Mikrobloglar, blogların kapsam ve içerik 

bakımından küçültülmüş hatta sıkıştırılmış halidir (Dikbıyık, 2016: 30). Blog 

uygulamasının gelişmesi ile ortaya çıkan mikroblog uygulamaları, geleneksel 
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bloglardaki gönderilerden daha basit, yoğun ve hızlı gönderiler oluşturmaya 

olanak sağlamaktadır. Bu nedenle insanlar günlük aktiviteleri ve bilgi 

paylaşımları için bu uygulamaları daha fazla kullanmaya başlamışlardır (Yayla, 

2018: 43). 

Günümüzde en çok kullanıcı sayısına sahip önemli bir mikroblog örneği 

Twitter’dır. Twitter, ilgi alanlarına yönelik konular hakkında güncel bilgiler 

edinmek için kullanılmakta, anlık iletişim ve paylaşım gerçekleştirilmektedir. 

Bununla birlikte paylaşılan içerikler tartışılabilir, yorumlanabilir ve kullanıcı 

tarafından tekrar paylaşılabilir. Twitter hem bireysel hem de kurumsal anlamda 

haber, iletişim, bilgi, politika, reklam ve eğlence amaçlı kullanılmaktadır 

(Güçdemir, 2017: 29). 

2.5.4 Wikiler 

Wiki, ziyaretçilerinin sayfalarını istediği şekilde düzenleyebildiği bir 

web sitesi ve iş birliğine dayalı bir iletişim sistemidir (Köse, 2008: 90). 

Wikilere kayıtlı olan her kullanıcı, sayfalarda sunulan bilgilere müdahale 

edebilmekte, neticede kullanıcıların katkılarıyla, işbirlikçi çalışmanın bir ürünü 

olan web sayfaları yaratılmaktadır (Deperlioğlu ve Köse, 2010: 339). 

Wikipedia dünyada en çok bilinen wiki örneğidir. Wikipedia isimli bu 

web sitesi, pek çok ulusal sitenin de içeriğinin oluşumuna destek verdiği 

uluslararası düzeyde hizmet veren özgür bir ansiklopedidir. Site, çok çeşitli 

bilginin bulunduğu, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir bilgi başvuru 

kaynağıdır (Köse, 2008: 92). Site dünyada yaygın bir şekilde kullanılmasına 

rağmen güvenilirliği tartışılmaktadır.  

2.5.5 Çevrimiçi Topluluklar  

Çevrimiçi topluluklar, insanların ortak ihtiyaç ve çıkarları doğrultusunda 

bir araya geldikleri topluluklardır (Aydın, 2015: 566). Forumlar çevrimiçi 

toplulukların en iyi örneklerinden biridir. En genel tanımı ile forumlar, 
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elektronik ortamda yaratılmış bir tartışma platformu ve paylaşım sistemidir 

(Wikipedia 2, 2021). Kullanıcılar forumlarda yeni konu başlıkları yaratabilir, 

mevcut başlıklara yorum yazarak düşüncelerini paylaşabilirler.  

Günümüzde birçok haber ve internet sitesinin forum sayfaları 

bulunmaktadır. Söz konusu forumlarda güncel haberlerden spora, yemek 

tarifinden siyasete kadar çok çeşitli konularda düşünceler paylaşılmaktadır. 

Fikirlerini özgürce paylaşan katılımcılar, birbirlerine sorular sorabilmekte, 

tartışma ortamları da yaratabilmektedirler.  

Son yıllarda özellikle sıklıkla kullanılan Zoom, Microsof Teams, Google 

Meet gibi video konferans platformaları çevrimiçi topluluklara örnek olarak 

gösterilebilmektedir. Bu platformlar görüntülü sohbet hizmeti sağlayarak çok 

sayıda katılımcının toplantılara ücretsiz katılmasına izin vermektedir.  

Çevrimiçi topluluklar, tüketicilerin ürün ve hizmetlerle ilgili deneyim, 

düşünce ve şikâyetlerini dile getirebildikleri başarılı araçlardan biridir. 

Tüketiciler ürün ve hizmet satın almadan önce bu forumlardan bilgi sahibi 

olabilmektedir. Kullanıcılar, forumlardaki olumlu deneyimlerden etkilenerek 

ürün ve hizmeti satın aldığı gibi olumsuz deneyimler nedeniyle ürün ve hizmeti 

almaktan vazgeçebilmektedir. Bu nedenle firmalar çevrimiçi toplulukları 

yakından takip etmekte, hatta ürünleri ile ilgili yapılan yorumlara cevap 

vermektedirler.  

2.5.6 Podcasting 

Podcasting, ses ve video dosyalarının abonelik yoluyla rutin olarak 

indirilebilmesini içermektedir. Doğrudan masaüstü bilgisayara ve çeşitli mobil 

cihazlara indirilebilen ses veya video MP3 / MP4 kayıtlarından oluşmaktadır. 

Dijital malzemeyi diğer taşınabilir cihazlara aktarma özelliği ile, 'her zaman, 

her yerde' medya deneyimi sağlamaktadır. 

Günümüzde kullanımı hızla ve büyüyerek artan podcasting, artık sadece 

eğlence amaçlı değil eğitim amaçlı da kullanılmaktadır. Eğitim alanındaki 
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işleviyle podcasting, öğrencilerin ve öğretmenlerin herhangi bir zaman ve yerde 

bilgiyi paylaşmalarını sağlayabilmektedir. Bu özelliğinden dolayı uzaktan 

eğitimdeki yeri önemlidir (Wikipedia3, 2021). Dünyadaki en popüler 

postcasting uygulamalarına Spotify, AppPodcast ve Googlepodcast örnek 

olarak gösterilebilir. 

2.6 Pazarlama Yönetiminde Sosyal Medyanın Kullanımı ve 

Önemi  

Pazarlama “müşteriler, işletme, paydaşlar ve genelde toplum için değer 

ifade eden sunuları yaratma, duyurma, teslim ve mübadele faaliyeti ve güçlü 

müşteri ilişkileri geliştirme sürecidir” (Amerikan Pazarlama Derneği, 2021). 

Tanımdan da anlaşılacağı üzere, pazarlama faaliyetleri sadece satış değil, mal 

ve hizmet üretimden önce başlayan ve satıştan sonra da devam eden kapsamlı 

bir süreçtir. Günümüz pazarlama anlayışı, mal ve hizmetlerin pazarlanmasında 

tüketiciyi ve tüketici tatminini ön plana çıkartmaktadır. Bu nedenle işletmeler 

tüketici istek ve ihtiyaçlarını birbirleriyle koordineli pazarlama çabaları ile 

tatmin etmeli ve bu şekilde kendi amaçlarına ulaşmalıdır (Mucuk, 2017: 5) 

Teknolojik gelişmelerle birlikte günümüzde tüketiciler, satın alma öncesi 

karar verme sürecindeki araştırmaları, satın alma faaliyetleri ve satın alma 

sonrası değerlendirmelerini internet ortamında gerçekleştirmektedirler. Sosyal 

medya kullanımının artması ile tüketiciler satın almayı düşündükleri ürün ve 

hizmetleri sosyal medya mecralarında araştırmaktadırlar. Bu nedenle İşletmeler 

de ürün ve hizmetlerinin tanıtımında sosyal medya platformlarını daha fazla 

kullanmaya başlamışlardır.  

Sosyal medya araçları günümüzde en çok tercih edilen yeni medya aracı 

olmaktadır. Bunun nedeni sosyal medyanın hem tüketicilere hem de firmalara 

kolaylık sağlamasıdır. Firmaların yeni ürettiği bir ürünü veya hizmeti tüketici 

pazarına sunarken zaman ve kolay ulaşılabilirlik sağlamaktadır. Tüketicilere 

ise, o ürün veya hizmet hakkında tüketicinin anında bilgi edinmesine ve ürünü 
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daha önceden kullanan kullanıcıların yaptıkları yorumları görebilme imkânları 

sağlamaktadır. 

Pazarlamacılar, ürün ve hizmetleri ile ilgili müşterilerin 

değerlendirmelerini ve müşterilerin rakip ürünlerle yaptıkları karşılaştırmaları 

dikkatle incelemektedirler. Bu bilgiler pazarlama planları, ürün değişiklikleri 

ve hizmet stratejileri geliştirilirken kritik hale gelmektedir. Tüketici tarafından 

oluşturulan incelemelerin kullanımı artmaya devam ettikçe, pazarlamadaki 

zorluk, tüketici ağızdan ağıza onayların bu yönünü marka değerini geliştirecek 

ve satışları artıracak şekilde yönetmek olacaktır (Clow ancd Baack, 2018:292). 

2.6.1 Sosyal Medya Pazarlaması 

Bireyler günlük yaşamlarının büyük bölümünü internet ortamında 

geçirmektedirler. Özellikle internet ortamında geçirilen sürede sosyal medya 

kullanımının rolü her geçen gün hızla artmaktadır. Sosyal medya 

kullanımındaki artışla birlikte sadece tüketiciler değil, işletmeler de dikkatlerini 

bu yeni platforma çevirmişlerdir. İşletmeler için sosyal medya hem önemli bir 

iletişim aracı hem de pazarlama aracı haline gelmiştir (Ay, 2019: 15). Bireysel 

sosyal ağlardan farklı olarak, işletmeler reklam ve pazarlama faaliyetleri için 

medyayı aktif olarak kullanmaktadır. İşletmeler için sosyal medya aracılığıyla 

tüketiciler ile etkileşimde bulunmak, perakendeciler ile dijital işbirliği yapmak 

ve entegre pazarlama faaliyetlerini eskisinden çok daha az çaba ve maliyetle 

gerçekleştirmek mümkündür (Kim ve Ko, 2012: 1481). 

Sosyal medya pazarlaması, işletmenin ürün ve hizmetlerini tanıtmak, 

tüketiciler için değerli kılmak ve tüketicileri ikna etmek için sosyal medya 

platformlarını kullanma çabasıdır (Şahin vd., 2017: 69). Sosyal medya 

pazarlaması, sosyal ve ekonomik amaçları gerçekleştirmek amacıyla pazarlama 

bilgisi, kavramları ve tekniklerinin uygulanması ile aynı zamanda pazarlama 

politika, karar ve faaliyetlerinin sonuçlarının analiz edilmesidir (SI, 205: 4). 

Sosyal medya pazarlaması, sadece sosyal ağlarda reklamlar ile ön plana çıkmak 
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değil, aynı zamanda potansiyel müşteriler, takipçiler ve okuyuculardan oluşan 

topluluklar içinde işletmenin saygınlığını ve marka bağlılığını oluşturma 

stratejisidir (SI, 2015: 4). 

Geleneksel pazarlama stratejilerinden önemli ölçüde farklı olan sosyal 

medya pazarlaması üç farklı avantaj sunmaktadır. Birincisi, pazarlamacılara 

sadece müşterilere ürün/hizmet sunmakla kalmayıp aynı zamanda müşterilerin 

şikâyetlerini ve önerilerini dinlemek için bir pencere sağlar. İkincisi, 

pazarlamacıların farklı gruplar arasında farklı akran gruplarını veya 

etkileyicileri kolayca tanımlamalarını sağlar, bu da markanın organik 

büyümesine yardımcı olabilir. Ve üçüncüsü, sosyal ağ sitelerinin çoğu ücretsiz 

olduğu için, tüm bunlar neredeyse sıfır maliyetle yapılır (SI, 2015: 9).  

2.6.2 Viral Pazarlama (E-wom) 

Sosyal medya üzerinden pazarlama faaliyetlerini yapabilmek için 

işletmeler birçok farklı araç kullanmaktadırlar. Günümüzde pazarlama 

faaliyetlerinin etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlayan araçlardan bir 

tanesi de elektronik ağızdan ağıza pazarlamadır. Viral pazarlama, tüketicilerin 

deneyimlemiş oldukları ürün, hizmet ve marka ile ilgili duygu ve düşüncelerini 

elektronik ortamda diğer tüketicilere iletmeleri sonucu oluşan pazarlama 

şeklidir (Aytaş, 2019: 49). 

"Viral Pazarlama" terimi, 1996 yılında risk sermayedarı Steve Jurvetson 

tarafından Hotmail'in ücretsiz e-posta hizmetinin pazarlama stratejisi olarak 

tanıtılmıştır (Kaikati ve Kaikati, 2004: 9). Son yıllarda popüler hale gelen viral 

pazarlama, ağızdan ağıza pazarlamanın internet üzerinden gerçekleştirilmesidir 

(Turgut, 2016: 54). Müşteriden müşteriye iletilecek bir pazarlama mesajını 

hazırlarken, e-posta, kişisel veya diğer bloglar, YouTube gibi internet 

ortamlarında yayınlanan içerikler yöntem olarak kullanılabilir. Reklamlar, 

online bültenler, oyunlar, internet videoları viral pazarlama mesajlarına örnek 

olarak gösterilebilir (Clow ve Baack, 2016: 268). 
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Sosyal medya sadece bir pazarlama kanalı değildir, ağızdan ağıza 

iletişimi de kolaylaştırmaktadır. Tüketiciler ürün, hizmet ve markalar ile ilgili 

her türlü görüş, öneri veya şikâyetlerini elektronik ortamda 

paylaşabilmektedirler. Sosyal medyanın popülerliği, tüketicilere ürün ve 

hizmetler hakkında görüşlerini iletme, onları tavsiye etme veya tavsiye etmeme 

alışkanlığı kazandırmaktadır. Günümüzde tüketiciler alışveriş yapmadan önce 

ya da alışveriş yaparken diğer kullanıcıların fikirlerini almakta, ürünlerle ilgili 

yapılan yorumları incelemektedirler. Tüketicilerin aile, arkadaş ya da 

tanıdıkları kişiler ile yaptıkları paylaşımlar, viral pazarlamada tanımadıkları 

fakat benzer ilgi alanları olan tüketiciler ile gerçekleştirmektedirler (Kahraman 

ve Güven, 2019: 198). 

Yapılan araştırmalar tüketicilerin ürün, hizmet ve markalar ile ilgili 

çevrimiçi ortamlarda yapılan değerlendirmelere güvendiklerini göstermektedir. 

Örneğin, Viral mesajların etkisini araştıran bir çalışmada, viral mesaj veya 

videoya maruz kalan kişilerin %61’inin marka hakkında olumlu görüşlere sahip 

olduğunu öne sürmektedir (Clow ve Baack, 2016: 268). Diğer bir araştırma da, 

tüketicilerin %66'sının çevrimiçi tüketici incelemeleri veya elektronik ağızdan 

ağıza şeklinde diğer tüketicilerin görüşlerine güvendiğini göstermiştir 

(Bhandari ve  Rodgers, 2018: 125). 

2.6.3 Sosyal Medyanın Bir Reklam Mecrası Olarak 

Kullanılması 

Pazarlama iletişiminin unsurlarından biri olan reklam, geniş kitleler ile 

iletişim kurmanın en etkili yoludur. Reklamlar, tüketicileri piyasadaki ürün ve 

hizmetler hakkında bilgilendirmektedir. Reklâm, ürünlerin, hizmetlerin veya 

fikirlerin, geniş kitlelere duyurulması ve benimsetilmesi amacıyla, bir ücret 

karşılığında, kişisel olmayan bir biçimde sunulmasıdır (Kotler, 2012: 504). 

Tanımdan da anlaşılacağı üzere geleneksel medya reklamları tek yönlü 
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gerçekleşmektedir. Ancak sosyal medya, tüketicilere sadece bir mesajı 

iletmenin yanında tüketicilerle karşılıklı iletişim kurma aracıdır.  

Teknolojinin gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşması ile 

birlikte sosyal medya, dünyada ticari iletişim alanında önemli ilerlemeler 

kaydetmiştir. Pazarlama alanında sosyal medya kullanımı geleneksel medya 

kullanımının önüne geçmiştir (Turgut, 2016: 58). Tüketiciler, sosyal medya 

platformları aracılığıyla satın almak istedikleri ürün ve hizmetlerle ilgili 

araştırma yapmakta, birbirleriyle tecrübelerini paylaşabilmektedir. Yapılan tüm 

beğeni, yorum, tavsiye ve görüşler işletmelere de bilgi sağlamaktadır. 

İşletmeler edindikleri bu bilgileri kullanarak tüketicilerin duyarlılıklarını tespit 

edebilmektedirler. Bunun yanında tüketiciler tarafından oluşturulmuş hayran 

sayfaları sayesinde tüketicilerle birebir iletişimde bulunabilmekte, ürün ve 

hizmetlerinin tanıtımını yapabilmekte ve tüketicilerin istek ve beklentilerine 

anında çevrimiçi olarak cevap verebilmektedirler (Kahraman ve Güven, 2019: 

296). İşletmeler sosyal medya araçlarında gerçekleştirdikleri reklam 

faaliyetlerinin takibini anlık olarak yapabilmektedirler. İşletmeler, 

reklamlarının kaç kişi tarafından izlendiği, kaçıncı sanayiye kadar izlendiği, 

reklamın atlanıp atlanmadığı gibi birçok bilgiye ulaşabilmektedirler. Bu bilgiler 

doğrultusunda analizlerini gerçekleştiren işletmeler, tüketiciler tarafından 

olumlu karşılanan faaliyetlerini görebilmektedirler. Böylece daha başarılı bir 

pazarlama strateji gerçekleştirebilmektedirler.  

Geleneksel medya araçlarının aksine sosyal medya tüketicilere 

kişiselleştirilmiş ve özel mesajlar sunmaktadır. Bu nedenle işletmeler, 

rakiplerinde olmayan özelliklerini ön plana çıkararak tüketicilerin marka 

farkındalıklarını arttırabilmekte, olumlu yönlerini göstererek ve tüketicilerle 

etkileşime girerek saygınlıklarını arttırmaktadırlar (Sabuncuoğlu ve Gülay, 

2014: 03). İşletmeler, günümüzde gittikçe artan sosyal medya kullanımı ile 

hedef müşterilere daha kolay ulaşabilmekte böylece satışlarını 

geliştirebilmektedirler.  
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İçerik paylaşımı çoğu zaman, bir sosyal pazarlama programının temel 

amacıdır. Tüketiciler genellikle işletmeler tarafından gönderilen mesajları 

görmezden gelmektedir. Bu nedenle son zamanlarda birçok pazarlama ekibi, 

bir marka hakkında bilgi ve diğer özellikleri paylaşmak için bireyleri bulmaya 

çalmaktadırlar (Crow and Baack, 2018:290). 

2.7 Sosyal Medya Fikir Liderleri Olarak Fenomenler 

2.7.1 Fenomen Kavramı 

Berelson, Lazarsfeld ve Gaudet’in 1940 yılında Amerika’da oy verme 

tercihlerinin nasıl oluştuğu üzerine yaptıkları bir araştırmada, ‘iletişimin iki 

aşamalı/ basamaklı akışı’ hipotezini inşa ve test ederek ilk kez ‘kanaat önderliği 

(ya da fikir liderliği)’ kavramını tanımlamışlardır (Erdoğan vd., 2005: 9). 

Basın-yayın, radyo, televizyon, gazete, dergi gibi elektronik veya yazılı basın 

organlarında güçlü görevi olan ve toplumun hâkim olunan kesimine verilmek 

istenen mesajı direkt ya da dolaylı olarak ileten, güvenilir, bilgili, sözü 

dinlenen, sayılan ve sevilen bireyler olarak tanımlanabilir (Kaymaz, 2013: 

357). Bu kişiler geleneksel medya aracılığı ile fikirlerini iletmekte ve toplumun 

diğer bireyleri ile yüz yüze iletişim kurmaktadırlar. (Sabuncuoğlu ve Gülay, 

2014: 4). Fakat günümüzde teknolojinin gelişmesi ile kanaat önderleri 

geleneksel medya yerine interneti kullanmaktadırlar. Sosyal medya her geçen 

gün gücünü arttıran, etkili bir iletişim aracı haline gelmiştir. Bu yeni iletişim 

aracından faydalanan yeni kanaat önderleri sosyal medya fikir liderleri olarak 

adlandırılmaktadırlar.  

Yapılan literatür taramasında sosyal medya fikir liderleri için güncel 

çalışmalarda yaygın olarak fenomen, mikro-ünlü ve influencer kavramlarının 

kullanılmakta olduğu görülmüştür. Bu çalışmada sosyal medya fikir liderleri 

için bu noktadan sonra fenomen kavramı kullanılacaktır.  

Fenomen, kişisel yaşamlarını ve yaşam tarzlarının dijital alanlarda, metin 

olarak ve/veya görsel anlatım yoluyla sergileyen, bloglarına ve sosyal medya 
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paylaşımlarına reklamları entegre ederek para kazanan ve nispeten büyük bir 

takipçi toplayan internet kullanıcıları olarak tanımlanmaktadır (Jin vd., 2019: 

569).  

Günümüzde sıradan sosyal medya kullanıcıları takip sayılarını 

yükselterek ünlüler gibi hayran kitlesi oluşturabilmektedirler. Böylece sosyal 

medya fenomeni olup, özellikle genç takipçilerini etkileme gücüne sahip 

olmaktadırlar.  Fenomenler aynı zamanda takipçilerinin satın alma kararlarında 

da önemli etkiye sahiptirler.  

Fenomenlerin takipçilerini etkilemeleri birincil amaç olarak kabul 

edilebilir. Özellikle bireylerin satın alma kararları üzerinde önemli bir konumda 

bulunan fenomenler için daha iyi ve etkili olabilmeleri için gereken özellikler 

Creatorden ajansı tarafından belirlenmiştir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir 

(Creatorden, 2021); 

• Kendi alanınızla ilgili etkili içerik üretin, 

• Takipçilerinizin ne istediklerini bilin ve taleplere göre hareket edin, 

• Asla yapmacık olmayın, 

• Hedef kitlenizi belirleyin, 

• Düşüncelerinizi paylaşmayı ihmal etmeyin, 

• Meslektaşlarınızla yani diğer fenomenler ile irtibat halinde olun, 

• İçeriklerinizde slogan görevi üstlenebilecek nitelikli anahtar 

kelimeler kullanın, 

• Sektörel gelişmelere hâkim olun ve olabildiğince hızlı ve ilk siz 

duyurma çabası içerisinde olun, 

• Yalnızca kendi marka ve ürününüze odaklanmayın,  

• Takipçi sayısının değil niteliğinin önemli olduğunu unutmayın, 

• Sizi veya takipçilerinizi ilgilendiren konuları sosyal medyadan takip 

edin, 
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• Kendi takipçi kitlenizin ötesine ulaşma çabasında olun, 

• İlgilendiğiniz sektörün etkinliklerine katılım sağlayın, 

• Sektöre içerik kazandırın, 

• Okuyun ve yazın, 

• Para kazanmak yerine sektöre değer katmak birincil amacınız olsun. 

2.7.2 Fenomen Pazarlaması 

Dünya genelinde sosyal medya yaygınlaşmakta ve gelişmektedir. Sosyal 

mecralara üye olan kişi sayısı da günden güne artmakta ve teknolojinin de 

gelişmesiyle birlikte her an ve her yerde söz konusu hesaplara 

ulaşılabilmektedir. Bu da sosyal medyayı, reklam veren firmalar ve markalar 

için önemli bir pazarlama platformu haline getirmektedir. Öyle ki günümüzde 

çok sayıda firma ve marka bilinirliğini ve satışlarını artırmak için çeşitli sosyal 

ağlarda bulunmakta ve birçok dijital reklam stratejileri geliştirmektedir. Eski 

tekniklere göre çok daha kolay ve maliyeti düşük olan sosyal medya 

pazarlaması yönteminin en önemli ayaklarından biri de sosyal medyada yer 

alan fenomenler tarafından firmaların ürün veya hizmetlerin pazarlanmasını 

konu eden “fenomen pazarlaması” dır (Aslan ve Ünlü, 2016: 44).  

İnternet ağının ve erişiminin sınırsız olduğu, firma ve markaların 

insanların satın alma kararlarını her an ve her yerde etkiyemeye çalıştığı bir 

dünyada doğal olarak tüketiciler de ürün veya hizmet satın alırken risk almak 

istememektedir. Bu durumda tüketicileri, etkilendikleri, örnek aldıkları veya 

takip ettikleri kişilerin onlar için önceden deneyimleyerek yorumladıkları ürün 

ve hizmetleri kullanmaya itmektedir. Firmaların pazarlamak ve sunmak istediği 

ürün ve hizmetler rakiplerine göre daha kaliteli ve yararlı olsa da bunu 

potansiyel müşterilere anlatabilmek ya da gösterebilmek çok da kolay 

olamayabiliyor. Tam bu noktada yani müşteriye ulaşabilme noktasında, 

kitleleri, düşünceleri, fikirleri, sanatı veya başka birçok özelliği ile kendini 

tanınır kılan ve takip ettiren ünlüler, kanaat önderleri yani sosyal medya 
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fenomenleri devreye girmekte ve markaların hedef kitleye ulaşması noktasında 

anahtar görevi üstlenmektedirler.  

Kurt (2013) fenomen pazarlamayı; markaların ürün ve hizmetlerini hedef 

kitlelere ulaştırabilmek için bahsi geçen kitle üzerinde etkiye sahip kişilerin 

gücünden yararlanması olarak tanımlamıştır. Böylece firmalar, geniş hedef 

kitlelerle doğrudan irtibata geçmeye çalışmak yerine o kişilerin hayranlığını 

kazanmış bireylere yani fenomenlere ulaşarak, kitlelerin satın alma davranışları 

üzerinde etki etmeyi amaçlamaktadırlar (Kurt, 2013: 117).  

Tüketicilerin satın alma davranışlarını deneyimler/tecrübeler 

günümüzde ciddi anlamda etkileyebilmektedir. Nihai tüketiciler afiş, poster ya 

da TV reklamlarından ziyade gerçek deneyimlere önem vermekte ve 

kendilerine yakın hissettikleri ve takipte oldukları fenomenlerin deneyimlerini 

ve ürün ya da hizmet hakkındaki fikirlerini dikkate almaktadırlar. Twitter ve 

Annalect’in yapmış olduğu bir araştırmada, araştırma katılımcılarının %40’ının 

Instagram, Twitter, Vine ya da Youtube gibi mecralarda takip ettikleri 

fenomenlerde gördükleri ya da bu fenomenlerin pazarlamış oldukları ürünleri 

satın aldıkları sonucuna ulaşmışlardır (Kowalczyk ve Pounders, 2016: 350). Bu 

da göstermektedir ki, fenomen pazarlama ile satın alınan ürün veya hizmet 

kalitesi sorgulanmaksızın, sosyal medya ve fenomenler kullanılarak yüksek 

satış geliri ve prestij elde edilebilmektedir.   

Türkiye’de Influencer Marketing Ajansı olarak da bilinen fenomen 

pazarlaması ajansına göre başarılı bir fenomen pazarlaması için 8 maddeye 

ihtiyaç vardır. Bu maddeler aşağıda sıralanmıştır (Influencerman, 2021); 

• Fenomenlerin yaratıcılıklarını sergilemelerine izin verilmeli 

• Fenomenlerin marka ve ürünle uyumlu olduğuna emin olunmalı, 

• Takipçi sayısının büyüsüne kapılmamalı, 

• Fenomenler ile ücret konusunda önceden anlaşılmalı, 

• İçerik tavsiyesinde bulunulmalı, 
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• Micro fenomenler de dikkate alınmalı, 

• Kampanya sürekli olarak takip edilmeli, ölçülmeli ve analiz edilerek 

başarısı saptanmalı, 

• Diğer pazarlama kampanyaları da ihmal edilmemelidir.  

Şekil 1, 2 ve 3’te yer alan görseller, Türkiye’de farklı mecralarda yer alan 

fenomen pazarlamaya örnek olarak verilebilir.   

 

 

Şekil 1 Damla Altun ile İpana Arasındaki Fenomen Pazarlama 
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Şekil 2 Duygu Özaslan ile Kiehisturkiye Arasındaki Fenomen Pazarlama 

 

Şekil 3 Danla Biliç ile Headandshoulderstr Arasındaki Fenomen Pazarlama 
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2.7.3 Fenomen Çeşitleri  

Fenomenleri mikro ve makro fenomenler olarak iki başlık altında 

incelemek mümkündür.  

2.7.3.1 Mikro Fenomenler 

Mikro fenomenler, kişilerin yakın çevresinin bir parçası konumundadır. 

Örneğin arkadaşlar, aileler, meslektaşlar vs. mikro etkideki fenomenlerin satın 

alma davranışlarını değiştirmesi beklenen bireylerdir. Bir mikro fenomenin 

etkisi, fenomenin ve takipçilerinin paylaştığı ilişkinin kişisel doğasına 

dayanmaktadır. Bu bireyin, sahip olacağı en güçlü etkilerden biridir; çünkü, 

yakın bireylerin önerisi kişilerin satın alma kararları ve davranışları üzerindeki 

en yetkin etki olarak kabul edilmektedir (Haapasalmı, 2017: 15). 

Mikro fenomenler ortalama 500 ile 10.000 takipçili hesaplardan 

oluşmaktadır. Az sayıda takipçi olmasına rağmen en etkili grup olarak kabul 

edilmektedir. Bunun sebebi de fenomen ile takipçileri arasındaki etkileşimin, 

takipçi sayısındaki azlık sebebiyle daha çok olacak olmasıdır. Bu sebeple 

takipçiler ile fenomen arasındaki güven de daha fazla olmaktadır (Pazarlama 

3.0, 2021). Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse; bir spor firması iki milyon 

takipçili bir fenomen ile çalışabilir ve büyük bir kitleye hitap edebilir ancak bu 

kitlenin %90’ı sporla ilgilenmeyebilir. Takipçileri gerçek anlamda sporla 

ilgilenen beş yüz alanında uzman sporcuyla etkileşim sağlamak şirket için hem 

daha etkili hem de daha ekonomik olacaktır. Ayrıca mikro fenomenler çok 

tanınan ve medyada yer alan isimler olmadıkları için ekonomik olarak da 

firmaların tercih ettiği bir fenomen türüdür.    

Sosyal medyada platformlarında saptanan bir diğer veri ise, takipçi sayısı 

arttıkça etkileşim, yani beğeni ve yorum sayısı da azalmaktadır. Mikro fenomen 

türü pazarlama yine bu açıdan daha avantajlı bir pazarlama çeşidi olarak ön 

plana çıkmaktadır.  
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Mikro fenomenler ile çalışan firmaların sağlamış oldukları bazı 

avantajlar şunlardır (Pınch Socıal, 2021). 

• Niş pazarlara odaklanan mikro fenomenler ile çalışmak, belirli 

sektörleri hedeflemeyi kolaylaştırabilmektedir. 

• Mikro fenomenler genellikle belirli bir şehir veya bölgede etkili 

olabilmektedirler. Bu da marka veya firmalara ait reklamların doğal 

olarak bir coğrafyada pazarlanmasını kolaylaştırmaktadır. 

• Mikro fenomenlerin takipçi sayısı az olduğu için takipçileri ile 

aralarında ulaşılabilirlik sorunu bulunmamaktadır. Bu da ekseriyetle 

otantik, orijinal, kişisel ve samimi olarak görülmektedir. 

• Çoğu mikro fenomen, makro fenomenlerine göre daha yüksek 

etkileşim oranına sahiptir. 

• Mikro fenomenlerle çalışmak genellikle daha az maliyetlidir. Hatta 

bazı durumlarda yalnızca ürün karşılığında dahi anlaşma 

yapılabilmektedir. 

• Sınırlı bütçe ile çalışan ya da reklama çok fazla yatırım yapmak 

istemeyen firmalar birden fazla mikro fenomen ile çalışabilmektedir. 

Mikro fenomenler ile çalışan firmaların sağlamış oldukları bazı 

dezavantajları ise şöyle sıralamak mümkündür (Pınch Socıal, 2021). 

• Mikro fenomenlerin üye sayıları az olduğu için markalı içeriğe 

ulaşmak sınırlı olabilmektedir. 

• Tercih çok fazla olduğu için firmaların mikro etkileyicileri 

bulabilmesi zaman alabilmektedir.  

• Mikro fenomenler, makro fenomenlere göre firmalarla çalışma 

tecrübesi daha az olduğu için profesyonellik konusunda sorun 

yaşayabilmektedirler. 
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• Markaların birden fazla mikro fenomen ile çalışması sonucu, daha 

çok koordinasyon sorunu yaşanabilmektedir. 

2.7.3.2 Makro Fenomenler 

Makro fenomenler mikro fenomenlere göre çok daha geniş bir kitleye 

hitap etmektedir. Makro fenomenler, üye ve takipçileri tarafından aranan ve 

idolleştirilen bireylerden oluşmaktadır. Bunlar büyük bir takipçi kitlesine sahip 

olan ünlüler, kamu figürü ya da sosyal medya kişiliği olabilmektedir 

(Haapasalmı, 2017: 16). Daha fazla kişiye ulaşma şansına sahip olan makro 

fenomenler firmalarca sık bir şekilde kullanılmakta ve böylece çok sayıda 

bireyin satın alma davranış ve kararları üzerinde etki etmeyi amaçlamaktadırlar.  

Makro etkileyiciler yani makro fenomenler genellikle 10.000 ile 1 

milyon takipçili hesaplardan oluşmaktadır. 1 milyondan daha fazla üyesi olan 

hesaplar ise bazı kaynaklarca “Mega fenomen” olarak adlandırılmaktadır ancak 

bu bölümde 10.000 üzeri takipçili hesaba sahip olan fenomenler makro 

fenomen olarak isimlendirilecektir. Makro fenomenler aracılığı ile firmalar 

Mikro etkileyicilere göre daha fazla kişiye ulaşsa da ürün satış miktarlarına 

etkisi iki fenomen türünde de hemen hemen aynı olmaktadır. Çünkü takipçi 

sayısı arttıkça, üyelerle olan diyalog ve etkileşim de ters orantılı olarak 

azalmaktadır. Ayrıca, makro fenomene verilen ücrette mikro etkileyicilere göre 

aradaki takipçi ve tanınırlık farkından dolayı daha fazla olacaktır. Sonuç olarak, 

takipçi sayısı ile firmaların makro fenomenlere ödedikleri ücretin doğru orantılı 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Pazarlama 3.0, 2021). Makro 

fenomenler özellikle bir Pazar üzerinde yüksek etki gücüne sahiptirler ve içerik 

kalitesi bakımından gelişmiş ve marka iş birliğine açık olan bir yapıdadır. Bu 

fenomenler genellikle; gezi, yemek, kozmetik ürünler, müzik gibi belirli 

konularda uzmandırlar (Öztek vd., 2021: 1058-1059).  

Makro fenomenler ile çalışan firmaların sağlamış oldukları bazı 

avantajlar şunlardır (Pınch Socıal, 2021). 
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• 10.000’den büyük takipçiye ve hatta milyonlarca takipçiye sahip olan 

marka veya firmalar, bir veya birkaç tane makro fenomen ile hedef 

kitlelerine kolaylıkla ulaşabilmektedirler. 

• Makro fenomenler mikro fenomenlere kıyasla daha az ve daha uzak 

olduklarından dolayı, fenomenleri seçmek daha kolay olacaktır. 

• Makro fenomenler marka veya firmadan destek almadan da kendi 

zengin içeriğini, hayal gücünü veya tanınırlığını kullanan uzmanlığa 

sahip kişiler olacakları için firma-fenomen arasındaki etkileşim daha 

sağlıklı ve kaliteli olacaktır. 

• Ücretli fenomen anlaşmaları sayesinde firmalar, fenomenlerin 

mesajları ya da nasıl sunulduğu üzerinde daha fazla etkiye sahiptirler. 

• Çoğu makro fenomen için firma ve markalarla çalışmak tam zamanlı 

bir iş gibidir. Bu durumda da muhtemelen yüksek bir profesyonellik 

geliştirmişler veya geliştirmeye çalışmaktadırlar. 

Makro fenomenler ile çalışan firmaların sağlamış oldukları bazı 

dezavantajları ise şöyle sıralamak mümkündür (Pınch Socıal, 2021). 

• Makro fenomenler ile çalışmak bir hayli maliyetli olabilmektedir. Bir 

ileti maliyeti birkaç yüz dolar ile binlerce dolar arasında değişim 

gösterebilmektedir. 

• Makro fenomenler hali hazırda rakiplerinizle ya da markanızla aynı 

çizgide olmayan firmalar ile çalışıyor olabilir. 

• Makro fenomenler bazen içeriğin görüntülerine/tarzlarına uyacak 

şekilde değiştirilmesini talep edebilirler. 

• Makro fenomenlerin takipçileri dünyanın her yerinde olabilir ancak 

firmanın ürünleri her yerde satılmayabilir. Bu da bir handikap 

oluşturabilmektedir. 
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• Etkilenme oranları mikro fenomenlere kıyasla hemen hemen aynıdır 

ya da daha düşüktür. 

2.7.4 E-wom’da Fenomenlerin Rolü  

Ağızdan ağıza pazarlama olarak da bilinen E-wom işletmelerin ya da 

markaların olumlu ya da olumsuz eylemlerinin bireyler tarafından kendi 

çevresiyle paylaşılması durumudur. Ağızdan ağıza pazarlama da bir yankı 

etkisinin söz konusu olduğu söylenebilir. Yani, başlangıçta ses güçlüdür fakat 

giderek azalan bir etkiye sahiptir (Lake, 2021).  

Firmalar tüketicileri etkileyebilmek ve tercih edilebilirliklerini artırmak 

amacıyla birçok yönteme başvurmaktadırlar. Ağızdan ağıza pazarlama (Word 

of Mouth Marketing- AAP) nihai tüketiciler üzerinde önemli ölçüde etkisi olan 

başlıca yöntemlerdendir. Bireylerin hali hazırda almayı düşündükleri ya da 

satın aldıkları ürünler hakkında diğer kişilerle kurumsal olmayan sözlü iletişim 

olarak Ewom’u tanımlamak mümkündür. Herhangi bir ticari bağlılık ve işletme 

yapısı olmaması ya da kâr amacı güdülmemesi sebebiyle geleneksel reklam 

uygulamalarına göre tüketiciler nezdinde daha inandırıcı ve etkili olduğu 

söylenebilir (Mihardjo vd., 2019: 693). 

Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte işletmelerin pazarlama 

departmanları tutundurma faaliyetleri için sosyal medya platformlarını sıklıkla 

kullanmaya başlamışlardır. Özellikle fenomenler ile de iş birliği yaparak 

çevrimiçi reklam faaliyetlerini artmaktadırlar. Hem daha kısıtlı bütçe ile daha 

fazla etkileşim sağlamaktadırlar hem de tüketicileri satın almaya daha kolay 

ikna edebilmektedirler.  

3 FENOMEN PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN 

ETİK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA  

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan derinlemesine 

görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. 
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3.1 Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, fenomen pazarlamasında sosyal medyadaki etik 

olmayan paylaşımlara yönelik tüketicilerin algılarını tespit ederek satın alma 

niyetini ortaya koymaktır. Yapılan literatür taraması sonucuna göre, 

“tüketicilerin etik olmayan paylaşımlara yönelik değerlendirmeleri ile bunların 

tüketici satın alma niyetini etkileyip etkilemediği” ifadesi araştırmanın temel 

sorusunu oluşturmaktadır.  

Bu çalışma, tüketicilerin fenomenlerin yapmış olduğu etik olmayan 

sosyal medya paylaşımlarının farkında olup olmadığı ve bu paylaşımlardaki 

reklamları nasıl değerlendirdikleri ile bu değerlendirmelerin satın alma niyetine 

bir etkisinin olup olmadığını açıklamaya çalışması açısından önem 

taşımaktadır. Sosyal medya hayatımıza pek çok kolaylık getirmekle birlikte, 

özel yaşamın gizliliği, ahlaka aykırı içerik paylaşımları, sahte ve yanıltıcı 

etiketleme, kullanıcıların yoğun reklamlara maruz kalması gibi etik kuralların 

ihlal etmesi sorununu da karşımıza çıkarmaktadır. Kullanıcıların söz konusu 

etik ihlallerin ne derece farkında olduğu, etik değerleri ve etik konusundaki 

bilinç düzeyleri önemlidir. Bununla birlikte hızlı bir şekilde büyüyen ve bir 

sektör haline gelen sosyal medya paylaşımlarındaki reklamların etik olup 

olmaması ve bu paylaşımların tüketicilerin satın alma niyetlerini ne derecede 

etkilediği tartışılmalıdır. Literatürde etik ve sosyal medya reklamlarını 

inceleyen sınırlı sayıda çalışma yer alsa da etik olmayan paylaşımların tüketici 

satın alma niyeti üzerindeki rolünü inceleyen bu kapsamda bir çalışma 

neredeyse yoktur. Dolayısıyla araştırma konusunun önemi ve üzerinde 

durulması gerekli olduğu görülmektedir. Bu kapsamda araştırmanın literatüre 

katkı sağlayacağı ve bulguların kullanıcılara faydalı bilgiler sunacağı 

düşünülmektedir. 
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3.2 Araştırmanın Önemi  

Küreselleşme ve beraberinde yoğunlaşan rekabet ortamı, iş dünyasının 

çalışma koşullarını ve tarzlarını derinden etkilemiş, belirli kesimlerin sınırsız 

çıkar beklentileri karşısında diğer çevrelerin haklarının ahlaki olmayan bir 

biçimde ihlal edilmesi durumunda firmaların sosyal sorumluluğu gündeme 

gelmiştir. Bu ortamda iş hayatı ve pazarlama açısından etik konular daha sık 

tartışılmaya ve sorgulanmaya başlamıştır. Günümüzde hem tüketicilere hem de 

işletmelere kolaylık sağlayan sosyal medya, zaman ve mekân sınırlaması 

olmaksızın paylaşımın, etkileşimin ve tartışmanın esas olduğu bir iletişim 

şeklidir. Özellikle tüketici ve üreticiyi aynı konuma getiren sosyal medya etik 

sorunları da beraberinde getirmektedir. Sosyal medyada etik konusunda son 

yıllarda yapılan araştırmalar incelendiğinde daha çok etik ihlal çeşitleri 

üzerinde durulduğu ve sosyal medya kullanıcılarına yönelik etik değerlerle 

ilgili sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmüştür. Bu açıdan çalışmanın bilimsel 

dergilerde yayınlanma potansiyeli bulunmaktadır. Ayrıca çalışma bulgularının 

sosyal medya kullanıcılarının etik algıları hakkında bilgi vermesi tahmin 

edilmektedir. Söz konusu bulguların konu ile ilgili diğer araştırmacılara bilgi 

sağlayacağı ve çalışmanın sosyal medya reklamlarındaki etik ihlalleri konusuna 

daha çok önem verilmesi gerekliliğini destekleyeceği düşünülmektedir. 

Araştırma tamamlandığında, sosyal medyada etik, çevrimiçi reklam etiği ve 

sosyal medyada tüketicilerin etik değerleri gibi konularda yeni araştırmalara 

ışık tutacağı ve yeni çalışmalar doğuracağı tahmin edilmektedir. 

Bu araştırmanın amacı fenomenlerin yapmış olduğu etik olmayan sosyal 

medya paylaşımlarına yönelik tüketicilerin satın alma niyetlerini incelemektir. 

Bu amaç doğrultusunda literatürde pazarlama ve reklam etiği, sosyal medya ve 

çevrimiçi reklamlar, reklama yönelik tutum ve algılar, tüketici satın alma 

davranışları kavramları araştırılmıştır. Yıldırım (2019), Kıranlıoğlu (2018), 

Harmanşa Demir (2019), Akkaya (2013) ve Çinkay (2017) araştırmalarında 
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genellikle sosyal medya reklamlarının ve sosyal medya pazarlamasının 

tüketicilerin satın alma niyetlerini ve davranışlarını araştırmışlardır. Yaman 

(2009), Çelik (2012), Aytekin (2009), Ceylan (2017), Karabaş (2013), Dündar 

ve Göksel (2006), Aytekin ve Gürbüz (2009) ise reklam etiği ve pazarlama etiği 

konularını genellikle çevrimdışı reklamlar üzerinden incelemişlerdir. Şahin 

(2018)’in sosyal medya reklamlarının etik sorunsalı çerçevesinde gizli reklam 

uygulamaları konulu çalışması çevrimiçi reklamları incelemekle birlikte sadece 

gizli reklam uygulamasını araştırmıştır.   

Hunt ve Vitell 1986 yılında ‘A General Theory of Marketing Ethics’ 

isimli çalışmalarında Genel Pazarlama Etiği Teorisini literatüre kazandırarak, 

etik karar verme sürecinin etkileyen dört faktör olduğunu belirtmişlerdir. 

Kültürel çevre, endüstri çevresi, örgütsel çevre ve kişisel deneyimler olarak 

adlandırdıkları bu faktörler bireylerin pazarlama faaliyetlerine ilişkin etik karar 

alma süreçlerini etkilemektedir (Hunt ve Vitell, 1986: 758). Dündar ve Göksel 

(2006), üniversite öğrencilerinin medya aracılığı ile yayınlanan reklamlara 

ilişkin algılarını ölçmeyi amaçladıkları çalışmada; öğrencilerin reklamlara 

ilişkin algılamalarını olumsuz olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Chandra vd 

(2012) “Investigating attitude towards online advertising on social media – an 

empirical study” isimli çalışmalarında, sosyal medyada verilen reklamlara karşı 

olumsuz tutumların olduğu ve sosyal medyadaki reklamların satın alma 

kararına destek olduğu sonucuna ulaştıkları görülmektedir. Benzer bir çalışma 

olan “Consumer Attitudinal Insights about Social Media Advertising: A South 

Asian Perspective” isimli araştırmada ise, sosyal medya reklamlarının 

beilgilendirici olduğu ve bu reklamlara karşı olumlu yönde tutumların oluştuğu, 

ayrıca sosyal medya reklamlarının satın alma niyetine yönelik olumlu tutumlara 

neden olduğu sonucuna ulaşıldığı görülmektedir. (Mir, 2012: 279-280). 

Sabuncuoğlu ve Gülay (2014), Twitter fenomenlerinin özelliklerinin 

belirlenmesi ve bu kullanıcıların reklam faaliyetlerini içeren süreçlerin ortaya 

çıkarılmasını amaçlamışlardır. Derinlemesine görüşme tekniği kullandıkları 
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çalışmada fenomenlerin etkileyici birer reklam aracı halin gelmekte olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. Duffett (2015), “Facebook advertising’s influence on 

intention to purchase and purchase amongst Millennials” isimli Facebook 

reklamlarının satın alma niyeti üzerindeki etkisini araştırdığı çalışmasında 

olumlu bir etkisinin olduğu ancak yaş ve cinsiyet değişkenlerinde bir farklılığın 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Karabıyık ve Armağan (2017), tüketicinin 

çevrimiçi reklamlara karşı cevap verme davranışını ölçebilmek ve çevrimiçi 

davranışsal reklamların etkililiğini yorumlayabilmeyi amaçladıkları 

çalışmalarında; tüketicilerin çevrimiçi davranışsal reklamcılığı görüntüleme 

kararı; çevrimiçi davranışsal reklamın içeriğinin tüketiciye hitap etmesi ile 

pozitif ilişkili, tüketicinin mahremiyet endişesi ile ilişkisiz olduğu ve çevrimiçi 

reklamcılık uygulamalarına ilişkin güven duygusu ile mahremiyet kaygıları 

negatif ilişkili, çevrimiçi davranışsal reklamcılık uygulamaları hakkında bilgi 

sahibi olmak mahremiyet endişesi ile ilişkisiz olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Koçarslan (2020), reklamların müşteriler tarafından pazarlama etiği açısından 

nasıl değerlendirildiğinin saptanmasını amaçladığı çalışmasında ise 

katılımcıların reklamlara güvenmeye dayalı yargılara daha çok katıldıklarını ve 

reklamların ürünün gerçek özelliklerini göstermediğini, tüketicileri aldatma 

amaçlı olduğuna ilişkin yargılara sahip oldukları sonucunu ortaya çıkarmıştır.  

Sosyal medya reklamcılığında etik konusunun hukuki yapısının hala 

oluşturulmamış olmasını, araştırma sayısının azlığının nedeni olarak düşünmek 

mümkündür. Günümüzde çevrimiçi reklamlar ve bunların etik ihlalleri büyük 

bir sorun yaratmakta olmasına rağmen sosyal medya reklam etiği konusuna 

yönelik çalışmalar çok kısıtlıdır. Halbuki, sosyal medya reklamcılığı ve etik 

ihlalleri günümüzün en önemli konularından bir tanesidir. Bu çalışmada sosyal 

medya kullanıcıların etik olmayan çevrimiçi reklamlara yönelik 

değerlendirmeleri araştırılmaktadır. Ayrıca söz konusu değerlendirmelerinin 

tüketici satın alma niyetine etkisi incelenmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın 

ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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3.3 Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada en sık kullanılan nitel araştırma tekniklerinden olan 

derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın amacına yönelik 

tüketicilerin görüş ve tepkilerinin kapsamlı bir şekilde ele alınabilmesi 

amacıyla bu yöntem tercih edilmiştir. Derinlemesine görüşme, araştırmanın 

konusunu bütün boyutları ile kapsayan, açık uçlu soruların sorulabildiği ve 

detaylı cevapların alınabildiği, kişilerin duygu, düşünce, bilgi, tecrübe ve 

gözlemlerine yüz yüze ve birebir görüşme yoluyla ulaşıldığı bir araştırma 

yöntemidir (Tekin, 2006: 101).  

Araştırmada görüşmeler yarı yapılandırılmış şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Yarı yapılandırılmış görüşmede araştırmacı standart soruların yanında açık uçlu 

sorulara da yer vererek derinlemesine bilgi elde etmeyi amaçlamaktadır. 

Görüşmeler yapılmaya başlanmadan önce sorular için form oluşturulmuştur. 

Görüşme formunda standart soruların yanında görüşlerinin daha ayrıntılı elde 

edilmesi amacıyla düşüncelerinin sorulduğu açık uçlu sorulara yer verilmiştir. 

Derinlemesine görüşme soruları iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

katılımcıların demografik özellikleri ve sosyal medya kullanımına yönelik 

özelliklerinin tespit edilmesine ilişkin sorular sorulmuştur. İkinci bölümde ise 

sosyal medyada fenomenler tarafından paylaşılan ve etik olmayan reklam 

içeren altı adet video katılımcılara izletilmiştir. Söz konusu videoların seçimi 

literatürde incelenen reklamlardaki etik problemlerden yararlanılarak 

yapılmıştır. Öncelikle sosyal medyada paylaşılan ve reklam etiğine uygun 

olmayan 22 adet içerik seçilmiş, sonrasında alanında uzman beş akademisyen 

tarafından bu içerikler incelenerek içlerinden altı tanesinin görüşmelerde 

kullanılmasına karar verilmiştir. Seçilen bu videoların her biri için katılımcılara 

duygu ve düşüncelerinin tespit edilmesine yönelik sorular sorulmuştur. 

Görüşme formu Ek 1’de yer almaktadır.  
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Görüşme formu oluşturulduktan sonra bu form kullanılarak beş kişi ile 

pilot çalışma niteliğinde derinlemesine görüşme yapılmıştır. Bu görüşmeden 

sonra bazı sorularda değişiklikler yapılarak form güncellenmiştir. Son halini 

alan form ile görüşmelere başlanmıştır. Katılımcıların sorulara daha detaylı 

cevaplar verebilmeleri ve kendilerini rahat hissedebilmeleri amaçlandığı için 

görüşmeler, katılımcıların talepleri dikkate alınarak evinde ya da işyerinde yüz 

yüze veya çevrimiçi toplantı platformları kullanılarak başka bir dinleyicinin 

olmadığı ortamlarda gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler 28.07.2020 ve 

01.09.2020 tarihleri arasında 31 katılımcı ile yapılmış ve 30-45 dakika arası 

sürede tamamlanmıştır.  

Nitel araştırmalar, sayısal ifadesi güç ya da olanaksız olan araştırma 

bulgularının verilerinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasıdır. Diğer 

bir ifade ile pazar olgusu konusunda sayısal ölçmelere ihtiyaç duyulmadan 

araştırmacıya özenli yorumlar yapabilme olanağı sağlayarak pazarlama 

fırsatlarını değerlendiren tekniklerdir. Nitel araştırmaların amacı, tüketicinin 

bakış açısını tespit ederek ve aklındakini keşfederek, duygusunu, düşüncesini, 

niyetini ve davranışını belirlemektir (Nakip ve Yaraş, 2017: 112). Nitel 

araştırmalarda veriler genellikle sözle oluşmuş bilgiler niteliğinde olduğundan 

bu bilgilerin sınıflanması, elenmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi 

gerekmektedir. Nitel araştırmalarda izlenen süreç verilerin derlenmesi, verileri 

azaltma, verilerin sunumu ve verilerin doğrulanması şeklindedir (Nakip ve 

Yaraş, 2017: 136). Bu çalışmada da aynı süreç izlenmiştir. Toplanan verilerin 

değerlendirilmesinde betimsel analiz yöntemi ve içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır.  

3.4 Araştırmanın Analiz Birimi ve Örneklem 

Nitel araştırmalarda farklı örnekleme türleri bulunmakla birlikte, 

araştırmacılar için örneklem seçiminde bireylerin evreni temsil etme 

güçlerinden çok, araştırma konusu ile ilgili olup olmamaları önemlidir (Polat, 
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2014: 7). Bu çalışmada nitel araştırmalarda kullanılan bir kavram olan amaca 

yönelik örnekleme yönteminden faydalanılmıştır. Amaca yönelik örneklem 

yönteminde araştırmacı öğeleri, çalışma evreninden belirli özelliklere göre 

kendi kararına göre seçmektedir. Araştırmacı incelenecek konuya ilişkin 

tecrübesi olan kişilere ulaşmayı amaçlamaktadır (Polat, 2014: 9). Bu 

araştırmada amaca yönelik örnekleme yöntemlerinden olan kolay ulaşılabilir 

durum örneklemesi kullanılmıştır. Bu örnekleme yönteminde araştırmacı 

uygun gördüğü ve kendisine yakın olan birimleri seçmektedir (Kahraman, 

2016: 126). Araştırmanın amacına uygun olarak, sosyal medyayı kullanan ve 

sosyal medya platformları aracılığı ile alışveriş yapan kişiler ile görüşmeler 

yapılmıştır. Görüşmelerden sonra yapılan açıklamalar ve elde edilen bulgularda 

belirgin farklılıklar görülmemesi nedeni ile yeterli sayıya ulaşıldığı 

düşünülerek 31 katılımcı ile araştırma sona erdirilmiştir. 

3.5 Verilerin Analizi ve Bulguların Değerlendirilmesi 

Bu bölümde derinlemesine mülakata ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

Nitel araştırma yöntemlerinden en sık kullanılan derinlemesine görüşme 

tekniğinin kullanıldığı bu araştırmanın amacı, etik olmayan paylaşımlara 

yönelik tüketicilerin değerlendirmelerinin tespit edilmesi ve bu doğrultuda 

tüketicilerin satın alma niyetlerini ortaya koymaktır. Tanımlayıcı bir araştırma 

olarak tasarlanan bu araştırmada amaca uygun olarak aşağıdaki araştırma 

problemleri geliştirilmiştir: 

• Sosyal medya fenomenlerinin paylaşımları tüketiciler tarafından etik 

ve ahlaki açıdan değerlendirilmekte midir? 

• Tüketicilerin sosyal medya paylaşımlarına yönelik tepkileri nasıldır? 

• Sosyal medya paylaşımlarındaki reklamlar tüketicileri nasıl 

etkilemektedir? 
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• Tüketiciler, sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarındaki 

reklamları ürüne göre mi yoksa fenomene göre mi 

değerlendirmektedirler? 

• Sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarındaki reklamlar etik ve 

ahlaki açıdan tüketicileri etkiliyor mu?  

• Etik olmayan sosyal medya paylaşımları tüketicilerin satın alma 

niyetini etkiliyor mu? 

Derinlemesine görüşme sonrasında elde edilen verilerin analizi 

sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: 

3.5.1 Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Görüşmeye katılanların demografik özellikleri tablo 2’te gösterilmiştir. 

Tablo 2 Katılımcıların Demografik Özellikleri  

Cinsiyet  Kadın:22 kişi, Erkek: 9 kişi  

Medeni Durum  Evli: 23 kişi, Bekar: 8 kişi  

Yaş  Yaş gruplarına göre dağılım:  

18-24 yaş: 1 kişi 

25-34 yaş: 13 kişi 

35-44 yaş: 14 kişi  

45-54 yaş: 2 kişi 

55 yaş ve üzeri: 1 kişi  

Eğitim Düzeyi  Lise: 5 kişi, Ön Lisans- Üniversite: 18 kişi, 

Lisansüstü: 8 kişi  

Meslek  Özel Sektör Çalışanı: 13 kişi 

Kamu Çalışanı: 11 kişi  

Öğrenci: 1 kişi 

Emekli: 1 kişi 

Çalışmıyor: 5 kişi  
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Derinlemesine mülakat 22 kadın ve 9 erkek katılımcı gerçekleştirilmiştir. 

Bunların 23’ü evli ve 8’i bekârdır. Katılımcıların yaş grubuna baktığımızda 27 

kişinin 25-44 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Katılımcıların çoğu 

üniversite mezunudur. 

3.5.2 Katılımcıların Sosyal Medya Kullanımına İlişkin 

Bulgular 

Görüşmeye katılanların tamamına öncelikle sosyal medyayı kullanıp 

kullanmadıkları sorulmuştur ve katılımcıların tamamı evet yanıtını 

vermişlerdir. Katılımcıların sosyal medya kullanımına ilişkin özellikleri 

şöyledir: 

Tablo 3 Katılımcıların Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Özellikleri 

Sosyal medya platformlarında günlük 

vakit geçirme süreleri  

2-4 saat: 25 kişi 

5-7 saat: 5 kişi 

7 saatten fazla: 1 kişi  

 

En sık ziyaret ettiğiniz sosyal ağ sitesi Facebook: 3 kişi 

Instagram: 23 kişi 

Twitter: 3 kişi 

Snapchat: 1 kişi 

YouTube: 1 kişi  

 

Katılımcılara günlük sosyal medya platformlarında geçirdikleri süre 

sorulmuş olup 25 kişi 2-4 saat, 5 kişi 5-7 saat ve 1 kişi de 7 saatten fazla 

cevabını vermiştir. En sık ziyaret ettikleri sosyal ağ sitesi ise 23 katılımcı ile 

Instagram olarak görülmektedir.  
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3.5.3 Videolar ile İlgili Bulgular 

Bu kısımda katılımcılara her biri farklı olan sosyal medya fenomenleri 

tarafından paylaşılan altı adet etik olmayan reklam ve paylaşım izletilmiştir. 

Söz konusu paylaşımlar seçilirken çevrimiçi reklamlarda en çok rastlanan ve 

literatürde incelenen etik sorunlar dikkate alınmıştır. Her bir video için 

katılımcıların yapmış oldukları değerlendirmelere ilişkin bulgular tespit 

edilmiştir.  

3.5.3.1 Video 1 ile İlgili Bulgular 

Birinci videodaki fenomenin paylaşımları incelendiğinde, cinsel 

içeriklerin yoğun olarak kullanıldığı, kullanıcıların genel ahlakı bozan ve 

olumsuz reklam uygulamalarına yer verildiği görülmektedir. Videoda bir çanta 

markasının ürünlerinin hediye olarak verileceği çekiliş tanıtımı yapılmaktadır. 

Söz konusu çekilişin hukuki geçerliliğinin olup olmadığı belirsizdir. Ayrıca 

çekiliş paylaşımının altına yapılan yorumlarda çekiliş ile ilgili hatalı bilgilerin 

verildiğine ve hatta kazananlara ürünlerin gönderilmediğine dair tüketici 

paylaşımlarının olduğu da tespit edilmiştir.   

Derinlemesine görüşmelerin ilk bölümünde katılımcılara birinci video 

izletilmiştir. Sonrasında katılımcıların görüşlerini tespit etmek amacıyla ilk 

olarak videoyu değerlendirmeleri istenmiştir. İkinci adımda katılımcılara 

izledikleri videodaki fenomenin tanıtımını yaptığı veya gelecekte yapacağı 

ürünleri satın almayı düşünüp düşünmediği sorulmuştur. Son olarak 

katılımcılara video ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlatmaları söylenmiştir.  

Katılımcıların video 1 ile ilgili görüşleri şöyledir; 
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Tablo 4 Katılımcıların Birinci Video Değerlendirmeleri 

Değerlendirme İfadeleri  Katılım Sayıları  Yüzde (%) 

Eğlenceli  4 12,9 

İlgi uyandırıcı  2 6,5 

Rahatsız edici  10 32,3 

Yanıltıcı  7 22,6 

Göze hitap edici  1 3,2 

İnandırıcı  0 0 

Güvenilir 0 0 

Sevimsiz  16 51,6 

Kafa karıştırıcı  3 9,7 

 

Katılımcılar video 1 ile ilgili değerlendirmelerini yaparken birden fazla 

ifadeyi işaretleyebilecekleri belirtilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların 

video 1’i çoğunlukla olumsuz değerlendirdikleri görülmektedir. Katılımcılar 

geneli video 1’i sevimsiz ve rahatsız edici bulduklarını söylemişlerdir. Yapılan 

değerlendirmelerden sonra katılımcılara paylaşım yapan sosyal medya 

fenomeninin tanıtımını yaptığı veya gelecekte yapacağı ürünleri satın almayı 

düşünüp düşünmedikleri sorulmuş olup katılımcıların tamamı “hayır” cevabını 

vermişlerdir.  

Katılımcıların video 1 ile ilgili görüşlerinden bazıları şöyledir; 

“…Olmadığı bir şeye dönülen bir insan görüyorum güvenilir 

bulmuyorum ayrıca prim yapmasını da istemiyorum” (Kadın, 41).  

“…Çok sahte olduğu, tanıtımı yapan kişinin beğendiği için değil yülü 

miktarda reklam parası aldığı için ürün tanıttığı çok belli” (Kadın, 31). 
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“…Tanıtan kişi güven vermiyor ve sevimsiz dolayısıyla ihtiyacım olsa 

ve beğensem bile bu kişinin tanıttığı ürünü almamaya özen gösteririm” 

(Erkek, 33). 

“…Çok itici ve o marka çantaların böyle çekilişle dağıtılmayacağını 

bildiğimiz için hiç inandırıcı değil” (Kadın, 37). 

“…Video iyi ama tanıtım yapan kişi ilginç. Pek güvenirliliği yok gibi 

görünüyor” (Kadın, 44). 

“…Reklâm olduğu belli bazen ilgimi çekip incelesem de çoğu zaman bu 

tür videoları ya yarım bırakıyor ya da izleyip geçiyorum” (Kadın, 36).  

3.5.3.2 Video 2 ile İlgili Bulgular 

İkinci videodaki fenomenin paylaşımlarında kadını cinsel obje olarak 

gösterme ve toplum ahlakını bozan (küfür ve el hareketi) içerikler olduğu 

görülmektedir. Söz konusu içeriklerde yapılan ürün tanıtımlarının belirsiz ve 

yanıltıcı olduğu tespit edilmiştir.  

Derinlemesine görüşmelerin ikinci bölümünde katılımcılara ikinci video 

izletilmiştir. Sonrasında birinci videoda olduğu gibi katılımcıların görüşlerini 

tespit etmek amacıyla ilk olarak video 2’yi değerlendirmeleri istenmiştir. 

Sonrasında katılımcılara izledikleri videodaki fenomenin tanıtımını yaptığı 

veya gelecekte yapacağı ürünleri satın almayı düşünüp düşünmediği 

sorulmuştur. Son olarak da katılımcılara video 2 ile ilgili görüşlerini 

paylaşmaları istenmiştir. 

Katılımcıların video 2 ile ilgili görüşleri şu şekildedir; 
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Tablo 5 Katılımcıların İkinci Video Değerlendirmeleri 

Değerlendirme İfadeleri  Katılım Sayıları  Yüzde (%) 

Eğlenceli  0 0 

İlgi uyandırıcı  1 3,2 

Rahatsız edici  24 77,4 

Yanıltıcı  0 0 

Göze hitap edici  0 0 

İnandırıcı  0 0 

Güvenilir 0 0 

Sevimsiz  15 48,4 

Kafa karıştırıcı  2 6,5 

 

Katılımcılar video 2 ile ilgili değerlendirmelerini yaparken birden fazla 

ifadeyi işaretleyebilecekleri belirtilmiştir. Tablo 5’de görüldüğü gibi 

katılımcılar videoyu sevimsiz (15 katılım) ve rahatsız edici (24 katılım) 

bulmuşlardır. Bunun yanında videoyu ilgi uyandırıcı olarak değerlendiren 1 

katılım ve kafa karıştırıcı olarak değerlendiren 2 katılım olduğu görülmektedir. 

Yapılan değerlendirmelerden sonra katılımcılara paylaşım yapan sosyal medya 

fenomeninin tanıtımını yaptığı veya gelecekte yapacağı ürünleri satın almayı 

düşünüp düşünmedikleri sorulmuş olup katılımcıların tamamı “hayır” cevabını 

vermişlerdir.  

Katılımcıların video 2 ile ilgili görüşlerinden bazıları şöyledir; 

“…Oldukça rahatsız edici bir paylaşım olduğunu düşünüyorum. Amaç 

dikkat çekmek ama ben takip ediyor olsaydım takipten çıkardım” 

(Kadın, 38). 

“…Çok rahatsız edici böyle bir videoya maruz kalmak istemem” (Kadın, 

36). 
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“…Çocuklarımızın da internet ve sosyal medya kullanmaya başladığı bir 

dönemde bu tarz paylaşımlara cezai yaptırım uygulanması ve bu 

mecraların denetlenmesi gerekir” (Erkek, 33). 

“…Saçma ve son derece rahatsız edici” (Kadın, 41). 

“…Şimdiki gençlere kötü bir örnek oluşturuyor” (Kadın, 48).  

3.5.3.3 Video 3 ile İlgili Bulgular 

Üçüncü videodaki ürün tanıtımı gizli reklam uygulaması şeklinde 

yapılmaktadır. Tanıtımı yapan fenomen ürünü kullandığını ve çok beğendiğini 

söylemekte ancak bunun bir reklam olduğunu içeriğin herhangi bir bölümünde 

belirtmemektedir. Ayrıca reklamda toplum ahlakını bozan ve olumsuz 

uygulamalar da bulunmaktadır.  

Derinlemesine görüşmenin sonraki kısmında katılımcılara üçüncü video 

izletilmiştir. Video 3’ü izleyen katılımcılara, diğer iki videoda olduğu gibi, 

görüşlerini tespit etmek amacıyla videoyu değerlendirmeleri istenmiştir. 

Sonrasında katılımcılara izledikleri videodaki fenomenin tanıtımını yaptığı 

veya gelecekte yapacağı ürünleri satın almayı düşünüp düşünmediği 

sorulmuştur. Son olarak da katılımcılara video 3 ile ilgili görüşlerini 

paylaşmaları istenmiştir. 

Katılımcıların video 3 ile ilgili görüşleri şu şekildedir; 

Tablo 6 Katılımcıların Üçüncü Video Değerlendirmeleri 

Değerlendirme İfadeleri  Katılım Sayıları  Yüzde (%) 

Eğlenceli  12 38,7 

İlgi uyandırıcı  5 16,1 

Rahatsız edici  3 9,7 

Yanıltıcı  2 6,5 

Göze hitap edici  6 19,4 

İnandırıcı  1 3,2 

Güvenilir 0 0 

Sevimsiz  11 35,5 

Kafa karıştırıcı  0 0 
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Tablo 6’da görüleceği üzere üçüncü videoya ait olumlu ve olumsuz 

değerlendirmelerin birbirine yakın olduğu tespit edilmiştir. Video 3; 12 katılım 

ile eğlenceli olarak değerlendirilmekle birlikte 11 katılım ile de sevimsiz olarak 

değerlendirilmiştir. Katılımcıların hiçbiri video ile ilgili çok olumsuz bir 

değerlendirmede bulunmamıştır. Yapılan değerlendirmelerden sonra 

katılımcılara paylaşım yapan sosyal medya fenomeninin tanıtımını yaptığı veya 

gelecekte yapacağı ürünleri satın almayı düşünüp düşünmedikleri sorulmuştur. 

Katılımcıların %80,6’sı “hayır” cevabını verirken, %19,4’ü “evet” cevabını 

vermiştir.  

Katılımcıların video 3 ile ilgili görüşlerinden bazıları şöyledir; 

“…Ürün güzel olsa bile tanıtımını yaparken kullandığı beden dili ve 

cümleler için yine almam. Bir ürün için bu şekilde bir tanıtım bana 

mantıksız geliyor” (Kadın, 43). 

“…Ne komik ne de ikna edici buldum” (Erkek, 27). 

Katılımcıların bir kısmı da videonun eğlenceli ve ilgi uyandırıcı 

olduğunu söyleyerek, olumlu değerlendirmelerde bulunmuşlardır; 

“…Programını izlemeyeceğim bir profil. Belki yaptığı yemeği 

deneyebilirim” (Kadın, 37). 

“…Canım çekti, istenen etkiyi yarattı bence” (Kadın, 36). 

“…Rahatsız edici olmayan bir şekilde tanıtım yapılıyor” (Kadın, 28). 

“…Eğlenceli ve doğal olduğunu düşünüyorum” (Kadın, 37). 

“…İstek uyandırıcı” (Erkek, 31). 

3.5.3.4 Video 4 ile İlgili Bulgular 

Dördüncü videoda fenomen bir ürün tanıtımı yapmaktadır. Ancak 

içeriğin bir reklam olduğu belirtilmemektedir. Videoda toplumsal değerlerimiz 

ile dalga geçilerek kullanıcıları eğlendirme amaçlandığı görülmektedir. Ayrıca 
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içeriğin bir reklam olduğu anlaşılamamaktadır. Bu nedenle belirsiz ve yanıltıcı 

reklam uygulandığı da söylenebilir.  

Derinlemesine görüşmenin sonraki kısmında katılımcılara dördüncü 

video izletilmiştir ve katılımcılardan, diğer videolarda olduğu gibi, görüşlerini 

tespit etmek amacıyla videoyu değerlendirmeleri istenmiştir. Video 4’ü   

izleyen katılımcılara izledikleri videodaki fenomenin tanıtımını yaptığı veya 

gelecekte yapacağı ürünleri satın almayı düşünüp düşünmediği sorulmuştur. 

Son olarak da katılımcılara video ile ilgili görüşlerini paylaşmaları istenmiştir. 

Katılımcıların video 4 ile ilgili görüşleri şu şekildedir; 

Tablo 7 Katılımcıların Dördüncü Video Değerlendirmeleri 

Değerlendirme İfadeleri  Katılım Sayıları  Yüzde (%) 

Eğlenceli  17 54,8 

İlgi uyandırıcı  4 12,9 

Rahatsız edici  6 19,4 

Yanıltıcı  3 9,7 

Göze hitap edici  0 0 

İnandırıcı  1 3,2 

Güvenilir 1 3,2 

Sevimsiz  11 35,5 

Kafa karıştırıcı  2 6,5 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi dördüncü video ile ilgili değerlendirmelerin 

çoğunlukla olumlu yönde olduğu söylenebilir. Video 4; 17 katılım ile eğlenceli, 

4 katılım ile ilgi uyandırıcı olarak değerlendirilmekle birlikte 11 katılım ile de 

sevimsiz ve 6 katılım ile rahatsız edici olarak değerlendirilmiştir. Yapılan 

değerlendirmelerden sonra katılımcılara paylaşım yapan sosyal medya 

fenomeninin tanıtımını yaptığı veya gelecekte yapacağı ürünleri satın almayı 
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düşünüp düşünmedikleri sorulmuştur. Katılımcıların %74,2’si “hayır” cevabını 

verirken, %25,8’i “evet” cevabını vermiştir.  

Katılımcıların video 4 ile ilgili olumlu görüşlerinden bazıları şöyledir; 

“…Gerçek hayatta olan olayları komik bir dille anlattığı için eğlendim, 

rahatsız olmadım (Kadın, 26).” 

“…Zeynep 'i takip ediyorum. Eğlenceli ve kaliteli buluyorum tek 

izlediğim fenomen (Kadın, 37)” 

“…Beğenerek takip ediyorum kendi mesleğini bir kenara bırakıp kendi 

hayatına yön veren hem eleştiren hem düşündüren hem eğlendiren bir 

kişi ve videoları (Kadın, 48).” 

“…Türk insanını iyi gözlemlemiş ve analiz etmiş bir fenomen, videoları 

eğlendirici ve oldukça gerçekçi (Kadın, 33).” 

“…Ben bu kızı takip ediyorum ve eğlenceli buluyorum (Kadın, 51).” 

Katılımcıların bir kısmı da video ile ilgili şöyle olumsuz görüşlerde 

bulunmuşlardır; 

“…Sonuna kadar izlemeyeceğim bir video (Kadın, 38).” 

“…Görgüsüz buldum (Kadın, 31).” 

“…Bos bir video içerik yok (Erkek, 41).” 

“…Saçma bir video olduğunu düşünüyorum (Erkek, 28).” 

“…Zaman kaybı, böyle videolar izlemekten hoşlanmıyorum (Erkek, 

32).” 

3.5.3.5 Video 5 ile İlgili Bulgular 

Beşinci videoda bir kitap satışı yapılan internet sitesinin reklamı 

yapılmaktadır. Ancak içeriğin reklam mı haber mi ya da başka bir paylaşım mı 

olduğu belirsizdir. Ayrıca içerikte toplum ahlakını bozan (küfür) söylemler 

bulunmaktadır.  
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Derinlemesine görüşmenin bir sonraki kısmında katılımcılara beşinci 

video izletilmiştir. Video 5’i izleyen katılımcılardan, görüşlerini tespit etmek 

amacıyla videoyu değerlendirmeleri istenmiştir. Sonrasında katılımcılara 

izledikleri videodaki fenomenin tanıtımını yaptığı veya gelecekte yapacağı 

ürünleri satın almayı düşünüp düşünmediği sorulmuştur. Son olarak 

katılımcılardan video 5 ile ilgili görüşlerini paylaşmaları istenmiştir. 

Katılımcıların video 5 ile ilgili görüşleri şu şekildedir; 

Tablo 8 Katılımcıların Beşinci Video Değerlendirmeleri 

Değerlendirme İfadeleri  Katılım Sayıları  Yüzde (%) 

Eğlenceli  15 48,4 

İlgi uyandırıcı  6 19,4 

Rahatsız edici  1 3,2 

Yanıltıcı  0 0 

Göze hitap edici  0 0 

İnandırıcı  2 6,5 

Güvenilir 1 3,2 

Sevimsiz  9 29 

Kafa karıştırıcı  1 3,2 

 

Tablo 8’de görüldüğü gibi dördüncü video ile ilgili değerlendirmelerin 

çoğunlukla olumlu yönde olduğu söylenebilir. Video 5; 15 katılım ile eğlenceli, 

6 katılım ile ilgi uyandırıcı olarak değerlendirilmekle birlikte 9 katılım ile de 

sevimsiz olarak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerden sonra 

katılımcılara paylaşım yapan sosyal medya fenomeninin tanıtımını yaptığı veya 

gelecekte yapacağı ürünleri satın almayı düşünüp düşünmedikleri sorulmuştur. 

Katılımcıların %54,8’si “hayır” cevabını verirken, %45,2’i “evet” cevabını 

vermiştir.  

Katılımcıların video 5 ile ilgili görüşlerinden bazıları şöyledir; 
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“…Yapmacık bir görünümü var inandırıcılıktan uzak (Kadın, 31).” 

“…Komik, yaratıcı bizden biri gibi (Kadın, 32).” 

“…Saygılı ama inceden dalga geçiyor seviyeyi bozmadan güncel komik 

(Kadın, 34).” 

“…Çok inandırıcı olmasa da negatif etki de yaratmadı (Kadın, 33).” 

“…Zararsız bir tanıtım (Kadın, 27).” 

“…Eğlenceli vakit geçirmek için izlenebilir (Erkek, 34).” 

“…Emek etmiş çocuk eğlendirici buldum (Kadın, 33).” 

3.5.3.6 Video 6 ile İlgili Bulgular 

Altıncı videoda iki fenomen karşılıklı sohbet etmektedirler. 

Fenomenlerden bir tanesinin kendi makyaj ürünleri markası vardır. Videoda 

toplum ahlakını bozan küfürlü konuşmalar bulunmaktadır. Ayrıca her iki 

fenomenin de sosyal medya paylaşımlarında cinsel obje, küfür ve toplamsal 

değerlere uygun olmayan içeriklerin sıkça kullanıldığı görülmektedir.  

Derinlemesine görüşmelerin son bölümünde katılımcılara altınca video 

izletilmiştir. Sonrasında katılımcıların görüşlerini tespit etmek amacıyla ilk 

olarak video 6’yı değerlendirmeleri istenmiştir. İkinci adımda katılımcılara 

izledikleri videodaki fenomenin tanıtımını yaptığı veya gelecekte yapacağı 

ürünleri satın almayı düşünüp düşünmediği sorulmuştur. Son olarak 

katılımcılara video 6 ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlatmaları söylenmiştir. 

Katılımcıların video 6 ile ilgili görüşleri şu şekildedir; 

Tablo 9 Katılımcıların Altıncı Video Değerlendirmeleri 

Değerlendirme İfadeleri  Katılım Sayıları  Yüzde (%) 

Eğlenceli  3 9,7 

İlgi uyandırıcı  0 0 

Rahatsız edici  22 71 

Yanıltıcı  3 9,7 
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Göze hitap edici  0 0 

İnandırıcı  1 3,2 

Güvenilir 0 0 

Sevimsiz  18 58,1 

Kafa karıştırıcı  4 12,9 

 

Tablo 9 incelendiğinde altıncı video 6 ile ilgili değerlendirmelerin 

çoğunlukla olumsuz yönde olduğu görülmektedir. Söz konusu video diğerlerine 

göre en olumsuz tepkileri almıştır. Video 6 sadece 3 katılım ile eğlenceli 

bulunmuştur. Bunun yanında, 22 katılım ile rahatsız edici, 18 katılım ile de 

sevimsiz ve 3 katılım ile yanıltıcı olarak değerlendirilmiştir. Yapılan 

değerlendirmelerden sonra katılımcılara paylaşım yapan sosyal medya 

fenomeninin tanıtımını yaptığı veya gelecekte yapacağı ürünleri satın almayı 

düşünüp düşünmedikleri sorulmuştur. Katılımcıların %90,3’ü “hayır” cevabını 

verirken, %9,7’si “evet” cevabını vermiştir.  

Katılımcıların video 6 ile ilgili görüşlerinden bazıları şu şekildedir; 

“…Örnek olabilecek bir video değil, herhangi bir amaca hizmet etmiyor 

ama Danla Bilic’in kıyafetler ve makyaj malzemeleri ile ilgili bıraktığı 

linkleri instagramda takip ediyorum (Kadın, 29).” 

“…Kerimcan’ı izlemeye tahammül edemiyorum, kim izler niye izler 

nasıl para kazanıyor hayret ediyorum. Hiç tasvip etmiyorum, para 

kazanmak bu kadar kolay olmamalı (Kadın, 36).” 

“…Aşırı hareketlerle kötü örnek oluşturan bir grup fenomen. Burada 

sorun tercihler değil altını çiziyorum. Sorun çok rahatlık ve sınırların 

olmaması (Kadın, 38).” 

“…İzlerken rahatsız oldum ve bu insanların hiç hak etmedikleri bir yerde 

olduğu duygusuna kapıldım (Erkek, 37).” 
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“…Çok şey söylemek isterdim ama terbiyem müsaade etmez. Anlayın 

siz (Kadın, 41).” 

“…Çok sığ ve seviyesiz yapmacık. Gençlere kötü örnek, hele o gevşek 

gevşek konuşmalarının çok rahatsız edici olduğunu düşünüyorum 

(Kadın, 29).” 

“…Küçük yaşta kullanıcılar için uygunsuz (Erkek, 32).” 

Derinlemesine görüşme sonucunda katılımcıların değerlendirmeleri 

incelendiğinde Video 1’in en olumsuz, Video 4’ün ise en olumlu 

değerlendirmeye sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle araştırmanın ikinci 

basamağı olan anket yönteminde bu iki video tercih edilmiştir. Böylelikle 

araştırmanın birinci aşaması aynı zamanda ikinci aşama için bir pilot çalışma 

niteliği de taşımaktadır.  
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SONUÇ  

İşletmeler markalarının adını duyurmak, satışlarını arttırmak ve rekabet 

üstünlüğü sağlamak gibi nedenlerle reklam faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte günümüzde geleneksel medyanın yanında 

sosyal medya kullanımı hem tüketiciler hem de işletmeler tarafından sıklıkla 

kullanılmaktadır. Sosyal medya, karşılıklı bilgi paylaşımının olduğu, eş 

zamanlı bir iletişim aracıdır. İşletmeler yeni ürettikleri mal ve hizmetleri pazara 

sunarken zaman ve kolay ulaşılabilirlik sağlaması bakımından sosyal medyayı 

tercih etmektedirler. Sosyal medyanın geleneksel medyaya göre birçok avantajı 

bulunmaktadır. İşletmeler günümüzde sosyal medyanın gücünün farkında olup 

reklam faaliyetlerini bu yeni medyayı kullanarak gerçekleştirmeye ağırlık 

vermektedirler.  

İletişim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler yanlış 

uygulamaları da beraberinde getirmektedir. Özellikle sosyal medyada yapılan 

pazarlama faaliyetlerindeki etik ve ahlaki olmayan uygulamalar sıklıkla 

karşılaşılan bir durum haline gelmiştir.  Sosyal medyada pazarlama 

uygulamalarının etik sınırlar dâhilinde gerçekleşmesi amacıyla konuyla ilgili 

çözüm önerileri son yıllarda sıkça tartışılmakla birlikte buradaki temel problem, 

sosyal medyada etik kural ve ilkelerin oluşturulması ve bunların hayata 

geçirilmesi zorluğudur.  

İşletmeler rekabet şartlarının giderek ağırlaşmasına rağmen etik ilkelere 

uygun şekilde davranmalıdırlar. Çünkü tüketici, bir işletmenin etik dışı 

uygulaması ile karşılaştığında sosyal medyanın da gücünü kullanarak bu 

olumsuz deneyimini diğer tüketiciler ile paylaşmaktadır. Bilginin çok hızlı bir 

şekilde yayıldığı sosyal medyada işletmeler olumsuz yorumlardan çok daha 

fazla etkilenmektedirler.  

Günümüzde işletmeler mal ve hizmetlerinin tanıtımlarını yapmak için 

sosyal medyada takipçi sayısı fazla olan ve özellikle gençlerin ilgisini çeken 
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öncüler ile çalışmaktadırlar. Bu öncüler fenomen ismi ile anılmaktadır. Sosyal 

medya fenomenleri fotoğraf, video, blog gibi paylaşımları ile trend olmakta ve 

böylece takipçi sayılarını arttırarak ün kazanmaktadırlar. Tüketiciler sosyal 

medya fenomenlerinin paylaşımlarından etkilendikleri için işletmelerin de 

ilgisini yoğun biçimde çekmektedirler.  

Sosyal medya fenomenleri zaman zaman toplumun etik ve ahlaki 

değerleri ile bağdaşmayan paylaşımlar yapmaktadırlar. Bu paylaşımlar kimi 

zaman fark edilerek tepki görmekte, kimi zaman da fark edilmemektedir. 

Fenomenler sosyal medyada yaptıkları ürün tanıtımı, reklam gibi pazarlama 

faaliyetleri nedeniyle yüksek miktarda gelir elde etmektedirler. Bu araştırmada 

etik olmayan paylaşım yapan bu fenomenlerin tanıtımını yaptıkları ürünler ile 

ilgili tüketicilerin tutumlarını incelemek amaçlanmıştır.  

Bu çalışmada nitel araştırma kapsamında sosyal medya kullanan 

tüketicilerle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde katılımcılara 

etik olmayan içeriklerin bulunduğu altı adet video izletilmiştir. Bu videolarla 

ilgili görüş, duygu ve düşünceleri sorulmuştur. Derinlemesine görüşmeler 

sonrasında elde edilen bulgular ışığında aşağıdaki sonuç ve değerlendirmelere 

ulaşılmıştır: 

• Katılımcılar sosyal medya platformlarını sıklıkla kullanmaktadırlar. 

Özellikle Instagram hem genç hem de orta yaş kullanıcılar tarafından 

daha çok tercih edilmektedir. Katılımcıların hepsi en az bir fenomeni 

yakından takip ettiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların hepsi internet 

üzerinden alışveriş yapmaktadırlar.  

• Katılımcılar fenomenleri takip etme kararını genellikle takipçi 

sayılarına göre ve yaptıkları paylaşımlara göre vermektedirler. Komik 

ve eğlenceli video, fotoğraf paylaşımlarına ilgi gösterdikleri 

anlaşılmaktadır. Kadın katılımcılar moda ve alışveriş ile ilgili 

paylaşım yapan fenomenleri takip etmeye daha yatkın iken erkek 
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katılımcılar spor, komik video ve elektronik ile ilgili paylaşım yapan 

fenomenleri takip etme eğilimdedirler.  

• Katılımcılara ürün tanıtımı yapan altı adet fenomenin etik olmayan 

video paylaşımı izletilmiştir. Bu videolar ile ilgili duygu ve 

düşünceleri sorulmuştur. Katılımcılar bu videolara farklı tepkiler 

vermekle birlikte genel anlamda hepsi bu videoların etik olmayan 

içeriğe sahip olduğunu fark etmişlerdir. Bu videolardaki 

fenomenlerin bazılarını takip ettiklerini söylemişlerdir. Tanıdıkları ve 

takip ettikleri fenomenlerin paylaşımlarındaki etik sorunu gözden 

kaçırdıkları izlenmiştir.  

• Katılımcıların izledikleri videoları etik bulmasalar da eğlenceli 

buldukları için fenomeni takip etme isteğinde oldukları anlaşılmıştır. 

Bazı fenomenlerle ilgili son derece olumsuz görüşler belirtmiş 

olmakla birlikte o fenomenin hayatı hakkında bilgiye sahip oldukları 

görülmüştür. Yani fenomenin paylaşımlarını, hayat tarzını, davranış 

ve söylemlerini etik bulmasalar da takip etmeye devam ettikleri 

gözlemlenmiştir. Katılımcıların çoğu fenomenlerin paylaşımlarının 

etik olup olmamasından çok eğlenceli olup olmamasına 

odaklanmaktadırlar. Sıkıcı ve durağan paylaşımlar dikkatlerini 

çekmemektedir.  

• Fenomenlerin tanıtımını yaptıkları ürünlere dikkat ettiklerini belirten 

katılımcılar, bazen bir ürün satın alma niyetinde bulunduklarında 

takip ettikleri fenomenlerin görüşlerine göre karar verdiklerini 

söylemektedirler. Ancak çoğu zaman yapılan ürün tanıtımlarının etik 

boyutunu göz ardı ettikleri anlaşılmaktadır.  

Katılımcıların yaş grubu yükseldikçe ürünleri satın alma konusunda daha 

dikkatli oldukları, etik değerlere daha fazla önem verdikleri izlenmiştir.  Yine 
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kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre üründen daha çok fenomene göre 

satın alma kararı verdikleri söylenebilir.   

Derinlemesine görüşmeler 31 katılımcı ile gerçekleştirilmiş olup bu 

katılımcıların 22’si kadın ve 9’u erkektir. Kadın sayısının fazla olması bir kısıt 

gibi görünmekle birlikte, kadınların erkeklere göre sosyal medyayı daha aktif 

kullanmaları ve bu konuda konuşmaya, yorum yapmaya daha istekli olmaları 

nedeniyle aslında bir kısıt olmadığı söylenebilir. Benzer çalışmalar da 

incelendiğinde genellikle kadın katılımcıların sayısının daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu çalışmada tekrar görülmüştür ki kadın katılımcılar 

tecrübelerini paylaşmak konusunda daha isteklidirler. Aynı zamanda yine 

çalışmanın bulgularına bakıldığında kadınların erkeklere göre çevrimiçi 

alışveriş sitelerini daha çok ziyaret ettikleri ve daha çok satın alma eğilimde 

oldukları söylenebilmektedir.   

Tüm bulgular incelendiğinde sonuç olarak tüketicilerin etik değerlere 

olan yatkınlığının sosyal medya reklamları üzerindeki değerlendirmelerini 

etkilemediği anlaşılmaktadır. Yani tüketicilerin etik ve ahlaki değerlerinin 

reklama yönelik değerlendirmeleri ve satın alma niyeti üzerinde etkisi 

bulunmamaktadır. Tüketiciler çevrimiçi reklamların ya da paylaşımların 

eğlenceli olması, ilgi çekici olması gibi özelliklerinden etkilenerek satın alma 

kararı vermektedirler. Eğer çevrimiçi reklamlar tüketicinin zihninde olumlu bir 

iz bırakıyor ise bu reklamın etik olup olmamasını önemsemedikleri ve satın 

alma niyetinde bulundukları söylenebilir. Aksi durumda yani tüketici çevrimiçi 

reklam ya da paylaşımları sıkıcı, güvenilmez vb. olumsuz değerlendiriyor ise 

satın alma niyetinde bulunmamaktadır. Bununla birlikte tüketicilerin satın alma 

niyetlerinde ürün tanıtımını yapan fenomenin de etkisi olduğu görülmektedir. 

Tüketici, fenomenin eğlenceli, komik ve güvenilir olduğunu düşünüyor ise 

tanıtımı yapılan ürünü de satın almayı düşünmektedir. Aksi takdirde ürün 

tüketicinin ilgisini çekmemektedir.  
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Tüm bu sonuçlardan yola çıkarak işletme yöneticilerine ve tüketicilere 

birtakım önerilerde bulunulabilir. Türkiye’de ve Dünya’da sosyal medya 

kullanımının her geçen gün artması işletmeler için bu mecrayı daha önemli hale 

getirmiştir. Tüketicilerin televizyon ve radyo reklamlarından daha çok sosyal 

medya reklamlarına ilgi gösterdikleri görülmektedir. Özellikle sosyal medya 

fenomenleri kullanıcılar için önemli bir yol gösterici durumuna gelmiştir. Bir 

ürünün veya hizmetin kendisine uygun olup olmadığının kararını takip ettikleri 

fenomenlerin yorumlarına göre vermektedirler. Tüketiciler çoğu zaman takip 

ettikleri sosyal medya fenomenlerini kendileri ile özdeşleştirmektedirler. Bu 

nedenle onların söylemlerinden etkilenmektedirler. Bu nedenle işletmelerin 

ürün ve hizmetlerinin tanıtımını fenomenlere yaptırmaları onlar için hem daha 

az maliyetli hem de daha verimli olacaktır. Ancak bunu yaparken toplumsal 

etik ve ahlaki değerlere de dikkat etmeleri gerekmektedir. Ne kadar tüketiciler 

sosyal medyadaki paylaşımların eğlenceli olmasına önem veriyor olsalar da 

etik olmayan durumların da farkındadırlar. Nitekim sosyal medyada paylaşılan 

bir olumsuz tecrübe ya da olumsuz yorum çok hızlı yayılmaktadır. Bu durumda 

işletme hızlı bir şekilde itibar kaybı yaşayabilir ve bu durumundan ciddi şekilde 

etkilenebilir. Bunların yanında sosyal medya fenomenleri ürün ve hizmet 

tanıtımlarından ciddi miktarda para kazanmaktadırlar. Bu kazançların bir kısmı 

haksız kazanç olabilmektedir. Sosyal medyadaki en büyük sorunlardan bir 

tanesi de etik olmayan kazanımlardır. Devletler bu tür kazançları önlemek 

amacıyla ciddi atılımlar yapmaya başlamış olsalar da henüz tam olarak 

uygulanamamaktadır. Tüketicilerin satın alma kararı verirken sadece kendi 

çıkarlarına göre hareket etmeleri uzun dönemde çok sakıncalı durumlar ortaya 

çıkarabilir. Çünkü sosyal medya sanal bir ortamdır ve tüm kullanıcılar 

istedikleri şekilde içerik üretebilmektedir.  

Sosyal medyada etik olmayan paylaşımların tüketici satın alma niyetine 

etkisi üzerine yapılacak gelecek çalışma sadece bir sosyal medya ağı temel 

alınarak yapılabilir. Başka bir çalışmada sosyal medyada etik olmayan 
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paylaşımların tüketici satın alma davranışı etkisi üzerine incelenerek yeni bir 

model oluşturulabilir. Modelde sürecin farklı ülkelerde değişip değişmediğine 

bakılabilir. Çevrimiçi reklamcılıkta etik sorunlar analiz edilebilir. Çevrimiçi 

tüketici davranışlarının tespit edilmesi ve etik dışı çevrimiçi tüketici 

davranışlarının değerlendirilmesi konuları araştırılabilir. Sosyal medyadaki 

tüketici davranışlarının etik ve ahlaki açıdan değerlendirilmesi konusunda 

çalışmalar yürütülebilir. Tüm bu öneriler ışığında çevrimiçi reklam ve 

çevrimiçi tüketici davranışları ile etik kavramı arasındaki ilişkilerin 

inceleneceği birçok farklı kombinasyon olduğunu söylenebilir.  
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