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E D İ T Ö R Ü N  Ö N S Ö Z Ü  

 

Dr. Bahar Özdoğan’ın “Pazarlamada Tüketim ve Tüketici Ahlakı” 
adlı çalışması alandaki önemli bir eksikliği doldurdurmaktadır. İş 
ahlakı ve pazarlama ahlakı alanında yazılmış kitaplar olmasına 
rağmen tüketim ve tüketici ahlakı gibi oldukça spesifik bir alanda 
bir kitabın yayınlanmış olması, Türk işletme ve pazarlama literatü-
rüne önemli bir zenginlik getirmektedir. Bu açıdan Dr. Özdoğan’ın 
çalışması katkı getirici bir niteliğe sahiptir.  

Tüketim ve tüketici kavramları çağdaş yaşamın vazgeçilmez un-
surlarındandır. Bir toplumun ekonomik ve sosyal açıdan gelişmişli-
ğini o toplumda tüketicinin sahip olduğu haklar ve tüketicinin du-
yarlılık düzeyi ile ölçmek mümkündür. Gelişmiş toplumlarda tüketi-
ci hakları yüksek düzeyde korunur, aynı zamanda tüketiciler de ol-
dukça duyarlıdır. Gelişmiş ekonomilerde tüketici hakları sadece dev-
letin yasal yaptırımlarıyla korunmaz. Tüketici örgüterinin ekonomik 
ve sosyal yaptırımları en az yasal yaptırımlar kadar önem taşır. Dr. 
Özdoğan bu kitabında hem tüketenlerin hem de üretenlerin sorum-
luluklarını analiz etmektedir. Tüketicilerin ahlaki konularda duyarlı 
olmadığı bir ortamda firmaların duyarlı olması beklenemez.  

Sosyal sorumluluk açısından tüketiciler firmaların en önemli 
etkileşen grubunu oluşturur. Ülkemiz AB’ye adaylık süreci içinde 
tüketici hakları açısından da AB standartlarına aşağı yukarı uyum 
sağlamıştır. 4077 sayılı yasa ve bu yasanın değişikliklerle yenile-
nen şekli tüketicilere geniş haklar tanımaktadır. Bunun yanında 
çok etkili tüketici dernekleri de ülkemizde faaliyet göstermektedir. 
Ancak Dr. Özdoğan’ın bu çalışmasında ayrıntılarıyla ortaya koy-
duğu gibi Ahilik gibi muhteşem bir kültürel alt yapısı olan bu ül-
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kenin tüketicilerin korunması açsından AB’den alacağı bir ders 
yoktur, kendi tarihimizi inceleyip kültürel zenginliklerimizi yeni-
den canlandırarak sanayileşmenin yozlaştırdığı üretici-tüketici 
uyumunu yakalayabilmemiz mümkündür. Eğer bin yıl önce esna-
fın “pabucu dama atılan” bir ekonomik zihniyete sahipsek, bugün 
de çocuk işçi çalıştıran, kimyasal atıklarını şehrin ortasına gömen, 
din adına işçilerden topladığı paraların üzerine yatan holdinglerin 
de pabucu dama atılabilmelidir. Hem tüketicilerin hem de üretici-
lerin ahlaki konularda daha duyarlı olmalarına yardımcı olacağına 
inandığım bu çalışmanın editörlğünü yapmaktan gurur duydu-
ğumu belirtmeliyim. Bu çalışmayı ortaya çıkaran Dr. Özdoğan, 
yüksek birikimlerini paylaşarak kendisini yönlendiren Prof. Dr. 
Doğan Tuncer ve yayınlanmasında emeği geçen Siyasal Yayınevi 
yöneticisi Ünal Sevindik’ e bu vesileyle teşekkürlerimi sunarım. 

 

Doç.Dr. Mahmut ARSLAN  

Editör 
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Y A Z A R I N  Ö N S Ö Z Ü  

 

Tüketici ahlakı ve ilişkili konuların ilgililere sunulması bu kita-

bın amacını oluşturmaktadır. Ülkemiz gibi hem piyasa ekonomisi 

deneyimi, hem de tüketicinin korunmasına yönelik çağdaş mevzua-

tı ve uygulamaları henüz çok yeni olan ülkelerde; yaşanan ve ya-

şanması olası tüketici sorunlarını en aza indirmenin hareket nokta-

sı, evrensel tüketici haklarından olan, eğitilme, bilgi edinme ve ör-

gütlenme haklarının eksiksiz hayata geçirilmesidir.  

Kitabın, işletme yöneticilerine ve konuyla ilgili diğerlerine yol 

gösterici ve bilgilendirici bir rehber niteliğinde hazırlanmasına ça-

lışılmıştır. Türkiye’de bu konuda hazırlanmış ilk kitaplardan biri 

olan çalışmama yönelik katkı ve destekleriniz benim için bir ka-

zanç olacaktır.  

Bu kitapta emeği geçen Prof. Dr. Doğan Tuncer’e, gönülden te-

şekkürler… 
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G İR İ Ş  
 

Tüketiciler işletme sürecinin önemli katılımcılarını oluşturmaktadırlar. Tü-
ketici davranışının tüm yönleri ahlaki bir bileşene sahiptir. 1980’lerle birlikte 
araştırmacılar pazarlama ahlakı alanıyla ilgilenmeye başlamışlardır. Ancak, 
pazarlama ahlakının odağı tüketici temelinde değil işletmeler temelinde şekil-
lendirilmiştir. Pazarlama dalı güçlü bir ahlaki profil geliştirdikçe, pazarlamacı-
ların toplumun beklentileri ile işletmelerin sundukları arasındaki boşluğu göz 
ardı etmeleri mümkün görünmemektedir. Pazarlama ahlakı alanına son yıllar-
da gösterilen yoğun ilgiye rağmen, değişimin alıcı tarafı hala yeterince araştı-
rılmaktan uzak bir görünüm sergilemektedir. Tüketici ahlakı, tüketicilerin ah-
laki anlayışı ve tüketicilerin işletmelerin ahlak dışı pazarlama davranışlarını al-
gılamaları ve tepkileri olmak üzere iki temel konuya odaklanmaktadır. Alıcı ve 
satıcı aynı kişisel değerlere, inançlara, tutumlara sahip olsa da; tüketici ahlakı 
ve pazarlama ahlakı arasında ahlaki davranışın motivasyonu ve ahlak dışı 
davranışın sebepleri açısından bir takım temel farklılıklar söz konusudur. Yö-
neticilerin ahlaki davranış motivasyonu; üretkenliği arttırmak ve pazarda 
olumlu bir imaj yaratmak olarak ifade edilirken; tüketicinin ahlaki davranış 
motivasyonu kişisel tatmin ve grup oryantasyonudur. Yöneticilerin tepe yö-
netime karşı olan sorumlulukları ve ahlaki kodlar sonucundaki yüküm-
lülükleri de ahlaki davranış motivasyonu için diğer bir sebebi oluşturmaktadır. 
Tüketiciler, rolleri gereği kendi iş ahlakına aykırı satın alma davranışları için 
hiç kimseye karşı sorumlu ve yükümlü değildirler. Yalnızca, tüketiciler isteğe 
bağlı biçimsel olmayan sorumluluk duyabilirler. Bu tüketiciler “sosyal olarak 
duyarlı tüketiciler” olarak ifade edilir.  

Geleneksel olarak inanılan, işletme tüketici ilişkisinde, işletmelerin ilişkideki 
gücün çoğunluğuna sahip olduğu doğrultusundadır. Tüketicilerin iş ahlakına 
aykırı davranışlara yönelmekten ziyade pazarlamacılar tarafından kullanıldık-
ları, pazarlamacıların iş ahlakına aykırı davranışlarına maruz kaldıkları yö-
nünde bir düşünce söz konusudur. Bu durum ise tüketicilerin korunması ge-
reğini yaratmaktadır. Hükümetlerin, işletmelerin ve diğer özel kuruluşların bir 
arada göstereceği çabalar tüketicinin korunması olgusunun başarısı, uygulana-
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bilirliliği ve etkinliği açısından önem taşımaktadır. Tüketicilerin korunması ol-
gusu tüketicilerin bilinçlenmeleri, hakları olduğu kadar görev ve sorumluluk-
ları olduğunu benimsemeleri ile gündeme gelebilecektir. Tüketici politikası; 
esas olarak eğitim, bilgilenme ve korunma politikalarına bağlı bulunmaktadır. 
Üç aşamalı ve birbirine bağlı olan bu politikaların akışı, tüketicinin korunması 
başlığı altında; tüketicinin bilgilendirilmesi, yeterli bilgilendirmeden sonra eği-
tilmesi ve eğitilerek görev ve sorumluluklarının bilincine varan tüketicilerin 
haklarını koruması şeklinde gerçekleştirilmektedir. 

Sonuç olarak, pazarlamacılar ve tüketiciler arasında kârlı bir ilişkinin oluş-
turulması için her iki tarafın da iş ahlakına uygun bir biçimde davranması ge-
rekmektedir. Sistemin işleyişi, birey ile işletme arasındaki karşılıklı güvene bağ-
lıdır. İki taraf arasındaki ilişkinin kurulması ve sürdürülmesi karşılıklı ahlaki 
davranış sisteminin oluşturulması ile mümkündür. Tüketici ahlakı konusun-
daki yetersizlikler sonucu, tüketici tercihlerini önemsememe ve onların hakla-
rını dikkate almama oluşacağı için, bu durumda tatmin olmamış ve hakları ve-
rilmemiş bir tüketici kitlesinin, dolayısıyla da oldukça yoğun ahlaki tartışmala-
rın gündeme gelmesi olağan kabul edilecektir. Unutmamak gerekir ki; piyasa 
mekanizmasından gerçek ve yeterli bilgiyi alarak daha kaliteli ürünleri talep 
eden bir tüketici kitlesi, üreticileri kaliteli mal üretmeye zorlayarak ülkenin 
uluslararası pazarlarda kaliteli mamullerle rekabet etmesini sağlayacaktır.  

Bu değerlendirmeler ışığında, bu kitapta tüketici ahlakı konusu farklı 
yönleriyle söz konusu edilmiştir. Kitabın birinci bölümünde, tüketici ahlakı 
kavramı, gelişimi ve önemi ele alınmaktadır. İkinci bölümde, tüketici boyu-
tunda iş ahlakına aykırı davranışlar yer alırken, üçüncü bölüm tüketicinin 
korunması konusuna ayrılmıştır. Ayrıca ekler bölümünde tüketicinin ko-
runması hakkında kanun, tüketici şikâyetleri hususunda başvurulabilecek 
yerler ve adresleri, evrensel tüketici hakları beyannamesi ve Kanunanme-i-
İhtisabi Bursa metni okuyuculara sunulmaktadır. Gerek bu konuya ilgi du-
yanlara gerekse bu konuda kariyer yapan araştırmacılara bir nebze de olsa 
yararlı olmak dileğiyle… 

Dr. F. Bahar ÖZDOĞAN 
Ankara 2006 


