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PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TOPLUMSAL AÇIDAN
İRDELENMESİNDE SOSYAL VE AHLAKİ ÖGRETİ

T. Sabri ERDİL*

ABSTRACT
Marketing efforts provide both utilities to customers and value added to national economies . On the other hand, these efforts are criticised for their negative influnces.
in this paper a theoretical approach is held to compare the social advantages of marketing with that of its criticised aspects . Marketing is seen as a group of activities including design of products and after-sell services to customers.
Obviously it is impossible to reject the importance of marketing function both socially
and economically. But critiques have been arising significantly for years because of its accelerative effect on over-consumption. The aim of this paper is to analyse its contribution to the
wealth of economy and competition as weel as negative social influnces.

ı. GİRİŞ

Pazarlama faaliyetlerini salt üretici veya alıcı-satıcı arasındaki tüketici veya
yönlü ekonomik boyutu ön planda bir ilişkiden ibaret değildir. Taraflara tanım
lanabilecek fiziksel ve ekonomik bir fayda sağladığı gibi sosyal tatmin boyutunu
içeren bir faydayı da oluşturmaktadır.
alıcı

Genel bir işletme faaliyeti olarak görülen pazarlama nitelikli eylemler sonuçtüketiciye veya kitlelere sosyal içerikli faydayıda ortaya çikarmaktadır.
Özellikle tüketici egemenliğinde oluşan pazarlama eylemleri kendiliğinden işleyen .
ekonomik ve sosyal fayda sağlayan bir düzen oluşturur. Bir yandanda özellikle rekabetin tanımlanması güç koşulları pazarlama faaliyetlerindeki sosyal ve toplumsal
faydayı olumsuz etkilediği istikametinde eleştirilerde bulunmaktadır. Hatta Dünya
pazarlarında bu doğrultuda oluşan olumsuz koşullara karşı yasal argümanlar düzenlenmeye başlanmıştır. Hem gelişmiş ekonomilerde hemde gelişmekte olan ekonomilerde bu örneklere ras tlanmaktadır. Antitröst yasaları ve tüketiciyi koruma yasaları
bunlara ait yanlız iki örneği teşkil etmektedir.
ları itibarıyle
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il. PAZARLAMANIN TOPLUMSAL ÖGRETİSİ VE
ELEŞTİREL YAKLAŞIM

Pazarlamanın bireysel ve toplumsal fayda yaratmasının yanısıra toplum üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ileri süren yorumlan izlemekte mümkündür. Nitekim rekabet üzerinde olumsuz tesir ettiğini ilere süren bir anlayış ABD'de ilk defa
Anti Tröst yasalarını ortaya çıkarmıştır (Kotler, 1984 ). Aynı şekilde pazarlaman~n
toplumun gerçek refahı üzerinde olumsuz tesir ettiğini ileri süren anlayışlarda Tüketiciyi Koruma yasalarını ortaya çıkarmıştır. İşletme dünyasında ve pazarlama dünyasındaki gelişen değerlerin izlenmesinde tüketiciler geri kalmamalıdır. Üretmek ve tüketmek faaliyetlerinin oluşturduğu karşılıklı etkileşimin tarafların birini olumsuz etkileyebilir. Bir başka ifade ile üretim ve tüketim faaliyetlerinin güç ilişkisi ve güç etkileşimi baskın olan tarafın denetiminde bir yönetim alanı ortaya çıkarır. Böyle bir
durumda üçüncü bir etki alanı olarak disiplne edici ve koordine edici düzenlemeler
geliştirirlir (MoITis, 1992;47). Tüm bu düzenlemeler tüketici kültürü veya tüketici
refleksinde yada tüketici davranışlarıdaki gelişme düzeyine bağlı olarak ortaya çık
maktadır. Öte yandanda pazarlama faaliyetlerindeki güdüleyici ve tüketimi artırıcı
baskın aktiviteler çeşitli yönleriyle eleştirilebilmektedir.

Bencil

Fırsatcıhk

Pazarlamanın eleştirilen

en önemli toplumsal etkileşimi olarak, tüketimi dolatahrik ettiği istikametindedir. Tüketimin geliştirilmesi ve
artırılması yönündeki etkinliğin, refahı artırdığı ve aşırı maddeciliği teşvik ettiği şek
linde çift yönlü etki ile izah edilmektedir (Tull ve Kahle, 1993;62). Özellikle kendine yeterliliğe ulaşamamış, insanların nelere sahip olduklarına bakılarak değerlendi
rildikleri bazı toplumlarda tüketimi etkileyen faktörlerin objektif kriterler yerine
subjektif olması halinde aşırı maddecilik büyük ölçüde ön planda seyretmektedir. Bu
durumda maddi birikime verilen önem ve öncelik çoğu insanları, sonuç olarak toplumları mutsuz veya bocalayan bir durumda bırakmaktadır (Erdi!, 1994).
yısıyla

aşırı maddeciliği

Tüketicinin ihtiyaç olgusuyla yönlenmediği tüketimin satın alma kararlarının
subjektif değerlerle sürdürüldüğğü koşullarda yönlendirici bir rolu oynamaktadır.
Yeterli bilincin oluşmadığı tüketim kalıplarını oluşturmaktadır.
Pazarlamada tanıtım ve reklam faaliyetlerinin etkin bir şekilde manupüle edilortamlarda yeterli bilince kavuşmamış tüketim, aşırı maddeciliği ortaya çıkara
bilir (Erdi!, 1994). Aynı irdelemede yapılan eleştirilerden biri de böyle bir tüketim
ortamında insanların nesnelerden daha az öneme sahip olmasıdır. Bir başka ifade ile
insanların nesnelerin durumuna düşecekleri arzedilmektedir. Maddi varlıklara gösterilen bu ilgi işletme dünyasının planlanmış bır sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
diği

Gelişen

teknolojinin ve

yaşam

biçimine etkisi, sosyal değer bakımından kribiçimi ve ilişki düzeyinde yeni tanımlamalar ortaya
çıkarmaktadır (N ulty, 1992; 119). Bir bakıma nesneler sosyal ve beşeri yaşamın her
alanında insanların yerine ikame edilebilmektedirler. Aynı kapsamda bireysel tüketim, toplumda ferdiyetçiliği ön plana çıkararak toplumsal tüketimi arka plana çekmekte özel mallara olan talebi aşırı şekilde artırmaktadır. Bu durumda, bireysel tütik

edildiğinde insanların ilişki
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ketimin ölçek boyutunda aşırı çizgilere çekilmesinin bedelini ne tüketiciler nede
üreticilerin ödemeye istekli olmadığı toplumsal giderler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca
bu maliyetlerin kaynakların yetersiz olduğu, üretimle tüketim arasındaki balansın
negatif olduğu ortamlarda karşılıksız fiktif olarak ödenmesi bir çok toplumsal erozyunuda birlikte getirmektedir. Doğal ve beşeri çevrenin kirlenmesi buna en güzel örneği teşkil etmektedir (Kinnear v.d., 1996;623). Çoğu zamanda durumu önleyecek
toplumsal sistem' de yasal düzenlemeleriyle sözkonusu olumsuzlukların üstesinden
gelememektedir. Reel olmayan işleyiş, sıstem dışı işleyiş yaşamın tüm alanlarına
hakim olmaktadır.
Aldatıcı

Yönlendirme

Bu koşullarda pazarda tüketici hakimiyeti yerine, arz kaynaklarının oluştur
suni ortamlarla kısa süreli tatmin ve tek yönlü fayda hakim rol oynamaktadır.
Farklı yaşam kültürlerinde gösterişe dayalı tüketim eğilimi diğer kişilerde kıskandı
rıcı özlemlerin ortaya çıkmasına neden olur. Böylece aynı nitelikteki tüketiciler bu
tür bir yaşama uyum göstermeye çalışırlar.Öte yandan ihtiyacları olan parayı kazanmak için daha çok çalışırken ekonominin üretimini ve üretim kapasitesininid.e artırır
lar. Sonuçta insanlar üretimle tüketim arasındaki dönüşümde yönlendirilen veya yönetilen bir kesim olarak görülürler (Nulty, 1992;120). Bu yönlendirme hem üretim
ve hemde tüketim sistemlerinin sürekliliğini sağlayan temel bir olgu olarak düşünül
mektedir.
dukları

Kirlenme

Eleştirisi

Toplumsal yaşamdaki eleştiriyi ve sorgulamayı yapanların bir kısmı her türlü
kirlenme için iş hayatını sorumlu .tutmaktadır. Çarpık rekabet anlayışının hertürlü
sosyal değerle çatışması iş yaşamında veya işletme dünyasında değişik tanımları geliştirmektedir (Lacziniak ve Naor, 1985;7).
Kişiler

bu ortamda kültürel kirlenmeden büyük ölçüde etkilenmekte ve özgün
erozyona uğramaktadır. Daha da ötesi kişilerin dokunulmazlıkları, tercih
özgürlükleri büyük ölçüde ellerinden alınmaktadır. Önemli televizyon programları
boş reklamlar tarafından kesilmekte, çok önemli mantıklı yazı ve incelemeler reklam
sayfaları arasında yok olmaktadır.
değerleri

Pazarlamanın toplum üzerindeki bir başka olumsuz etkiside işletmelerin gereolmayan yerde siyasi gücü kullanmalarında ortaya çıkmaktadır. En çarpıcı örneği
ni işletmelerin kitle yayın araçları üzerinde gereğinden çok siyasal güç sahibi olmaları bu araçların bağımsız ve yansız bilgi sunma özelliğini ortadan kaldırmakta görmekteyiz (Osterhus, 1997). Siyasal olarakta, üstün bir kamu çıkarına karşın kendi çı
karlarını belirli işletmelerin çıkarlarında görerek savunan ve koruyan siyaset adamği

ları oluşmaktadır.

Pazarlamanın

Rekabete olan

Katkısının Eleştirisi

Pazarlamanın iş

rakip

işletmelerin

rakabeti üzerindeki etkisini değerlendirerek haksız rekabetin
üzerindeki yıkıcı etkisini eleştirmektedirler. Bu nedenle işletmele155
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ri birbirlerinin avı olmaktan kurtarmak icin zaman zaman yasal düzenlemeler oluştu
nılmaktadır (Hunt ve Yite!, 1986). Aynı şekilde tüketicileri işletmelerin avı şeklinde
yorumlayan yaklaşımlarıda ifade etmek mümkündür. Eleştirmenler iş rekabeti konusunda işletmeleri sektör pazarında kötüye kullanım açısından irdelemektedi rler.
Belirli sektörlerde yeni işletmelere pazara girişi zorlaştırıcı engellerin oluştu
rulması önemli örneklerden birini oluşturmaktadır. Bunun çeşitli sektörlerde izlenmesi mümkün,anc ak endüstri sektöründe daha sıkca izlendiği ifade edilebilir (Tull
ve Kahle, 1993 , 368). Medya, tekstil ve otomobil sektörü sırasıyla en önemli örnekleri teşkil etmektedirler . Eğer kaynakların karlılığı yeterli ölçüde yüksekse o endüstride rekabetin yararlarından söz edilebilir. Sağlıklı bir rekabetin ön koşulu kaynakların yeterli marja sahip olması ve tüm pazar bilgisinin objektif bir yapıyla hareket etmes i gerekmektedi r. Öte yandan giriş engelleri arttıkca işletmeler rekabete karşı korunurlar ve sektör hem teknoloji hemde kalite açısından gelişim dinamiğini kaybeder (Kotler, 1984;567). Yakın tarihte Türkiye'deki medya sektörü buna canlı bir örnek teştil etmektedir.
Bir yandanda sektörde diğer işletmeleri zayıflatmak veya yok etmek amacıyla
son derece düşük fiyat politikasıylada yıkıcı rekabete de sıklıkla raslanmaktadır.
Son derece düşük fiyat ve seviyesi düşük iletişimle rakibin ürünlerini karalama işle
mi rekabetin olumsuz örneklerini oluşturmaktadır (Nulty, 1992;20).
Hileli birleşmeler ve sektörde ortak fiyat belirlemeler de rekabette yaşanan
olumsuzlukla rdan biridir. Çoğu zaman işletmeler ihtiyac duyulan yeni ürünleri geliş
tirmek yerine diğer işletmeleri ele geçiımek yada onlarla birleşerek faklı ürünlerle
gelişme yolunu tercih etmektedirler . Eğer birleşmeler daha büyük veya etkin olumlu
rekabete yol açarsa, o taktirde ulaşılan sonuç daha düşük fiyatlar ve daha kaliteli
ürünlerin geliştirlmesi anlamına gelmektedir. Ancak çeşitli sektörlerdeki birleşmeler
veya ortak fiyat deklerasyonu olumlu rekabetten çok çoğunlukla tekelleşme veya
tröstleşmeyi meydana getirmektedir .

Pazarlaman m Refaha olan

Katkısmm Eleştirisi

tüketici yönlü olması veya tüketici istek ve ihtiyaclarına yönelik
olması (Consumerism ) yanında refaha olan olumsuz katkılarını eleştiren yaklaşımlar
da mevcuttur (Osterhus, 1997).
Pazarlamanın yüksek dağıtım giderleri ve yüksek tanıtım giderleri nedeniyle
fiyatları gereksiz yere şişirdiğini söylemek mümkündür.
Bu alandaki eleşti•menler bir ürünün pazarlanmasındaki hizmetlerin maliyetinin, sağladıği katma değerden çok fazla olduğunu ifade etmektedirler . Özellikle tanı
tım ve dağıtım giderlerinin nihayi tüketici açısından katlanılması güç maliyetleri
meydana getirdiğini söylemek mümkündür. Ayni içerikte özet bir eleştiri şöyle ifade
edilebilir; satış çabalarının yoğunluğu, satış yerlerinin artması, markaların fazlalığı,
tüketiciler bakımından yanlış bilgiyle satın almalar, dağıtım maliyetlerini n yeterli
hassasiyetle yapılmaması ve yetersiz pazarlama yönetiminin ilave ettiği ek maliyetlerdir (Morris, 1992;47).
Pazarlama giderlerinde önemli kalemlerinde n biri tanıtım maliyetleridir . Bir
çok tüketici tanıtımın özellikle tüketim mallarının fiyatları üzerinde çok önemli etki
Pazarlamanın
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yaptığını

iddia etmektedir. Dayanıksız tüketim mallarının özellikle düşük birim fi üzerinde tanıtım maliyetlerinin önemli paya sahip olduğu söylenebilir. Çok
büyük tanıtım bütceleriyle pazara giren yeni markalı ayni ürünlerin fiyatları üzerinde büyük tanıtım maliyetleri vardır.
yatları

Bir başka önemli fiyat artırıcı pazarlama faaliyeti ise çok sayıda aracının o luş -
giderleridir. Aracılarla birlikte sonuçta perakende fiyatları artmak tad ır.
Perakendeci düzeyindeki mamül fiyatlarında; yüksek kar marjı, işçilik , dem irbaş,elektrik, hava gazı, su gibi genel ğiderler ve perakendecilerin yönetim hata l arı
gibi faktörler maliyetleri yükseltmektedir.
turduğu aracı

Mal ve hizmetlerin öngörülen faydayı sağlayıp sağlamadığı konusunda güvenilmez mallarda yaratılacak refaha olumsuz tesir etmektedir. Mal ve hizmetler üzerindeki filitreli sigara gibi güvenlik özelliklerinin abartılı bir şekilde tanıtılması bunl~-ıra örnek olabilir. Test edilen farklı ve yeni ürünlerin meydana getirdiği zarar ve kay ıplarda aynı anlamı içermektedir. Diğer bir tüketici eleştirisi özellikle belirli sektörlerde pazarlama faaliyeti olarak satışcıların yoğun baskı altında satış yaptıklarıdır.
Daha sonra tüketicilerin pişmanlık duyacağı satın alma yapması bile mümkündür.
Belirli kitap satıcıları , değerli taş ve mücevher satıcıları, sigorta satıcıları çoğunlukla
baskı altında satış yapan alanlara bir kaç örnektir (Hunt ve Vitel , 1986).
Moda ve sezonluk malların özellikle üretici ve dağıtıcı destekli, planlı olarak
kaybetmesi refah katkısı açısından kritik edilen konulardan biridir. Sık sık
otomobillerin model değişikliği, giyimdeki moda ürünlerin değişim hızı tekibi zorlaşan bir"refahı" ifade ederler. Her yeni biçim veya model degişikliği bu sonucu doğal olarak meydana getirmektedir. Daha ötesinde planlı işlevsel yıpranma sağlaya
cak katkıların veya bileşenlerin geliştirilmesi bile uygulanmaktadır.
değer

Tekstil sektöründe giysilerin daha sık yenilenme zorunluluğunu sağlayan düzenlemelerin mevcut olduğu söylenebilir. Belirli üreticiler sağlamlaştırıcı, kesin ve
kusursuz iyileşmeyi oluşturacak düzenlemelerden hazan ek masraf nedeniyle, hazanda sürümü önleyeceği teziyle vazgeçmektedir.

111. PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE İŞ AHLAKI
İş ahlakı konusunda son yıllarda artan duyarlılık ve tüketicilerin ayırt etme
özelliğiyle nedeniyle belirli normların oluşması sağlanmıştır. İşletmenin belirli alanlarında ahlaki problemler oluşması mümkündür. Özellikle araştırma geliştirme, ürün

yönetimi, dağıtım kanal stratejisi, tanıtım ve fiyatlandırma alanlarında operasyonel
ahlaki sorunlar oluşabilmektedir. Pazarlama faaliyelerinin sürdürülmesinde bu tür
ahlaki sorunları izlemek mümkündür.
Ahlak öğretileri davranışın üç özelligi üzerinde durur. Bunlar; ahlaki normculuk, güdülerin sezilmesi ve eylemin sonuclarını yararcılık olarak yorumlamak (Lacziniack veNaor, 1985). Pazarlama yöneticisinin müşterilerinin gizli bilgileriyle ilgilenmemiesi yada bir çok şeyin müşteriyi aldatma gibi yorumlanması ahlakı normculuğa bir örnek teşkil etmektedir. Öte yandan eylem ve güdülere önem vermeyen sonucun getirisiyle ilgilenen aşırı faydacı yaklaşım, sadece yüksek karlılıkla amaca
ulaşmayı hedef almaktadır.
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İş Ahlakı Açısından Bir Takım Varsayımlar

Ahlaki standartların oluşması pazarlamacının emeğinin karşılığını, rakiplerin
ve tüketecinin haklarının korunmasını sağlayacak bir konsensüsle ele almak daha
doğru olur. Fazla kuramsal ve genel beşeri alanlara yönelik olması pazarlamacı için
iş ahlakı yorumlamasının yapmayı güçleştirmektedir. Bununda ötesinde pazarlamacının iş ahlakı bireysel öğretilerin baskısının dışında yasal dinamiklerle izlenmektedir. Antitröst, sağlıklı yiyecek, tüketicinin korunması, uyuşturucu konusundaki hemen hemen genel kabul görmüş yasal ·normların oluşturulabilmesi güzel örnekleri
göstermektedir.

iV. TÜKETİCİNİN KORUNMASINDA YASAL
DÜZENLEMELERİN ÖNEMİ

nispi olarak güç dengesini sağlanması mantığına dayalı
Tüketicinin korunması mal ve hizmetleri üretenler karşı
sındaki varsayılan göreceli zayıflfğına yönelik olarak yasal düzenlemeler geliştirile
rek sözkonusu olabilecek haksızlıklara karşılık önlemler ve güvenceler içirmektedir.
Pazar anlayışı doğal işliyişinde harici müdaheleye fazla imkan vermemektedir. Korumacılığı veya müdaheleyi sistematik olarak düşünmek mümkün deyildir. Tüketicinin korunması sadece klasik korumaya yönelik olarak deyil aynı zamanda sosyal
bir akım veya sosyal bir harekettir. Tüketici haklarına zarar veren eylemlere karşı
örgütlenmeyi düzünleyen ve imkan salayan "sosyal bir akımdır". Bireysel olarak tüketici- işletme ilişkisine de tanımlamalar getiren disipline edici veya koruyucu düzenlemeler içirmektedir. Dünyada kullanılan sözkonusu düzenlemeleri birkaç başlık
altında toplamak mümkündür.
Tüketicinin

olarak

korunması

oluşturulmaktadır.

Bunlardan birkaçını; Rakiplerle ortak ilişkilerin geliştirilmesini sürdüren işlet
me faaliyetleri anlayışlarına yönelik koruyucu düzenlemeler. Ele geçirme veya birleşme yoluyla büyümeyi eses alan rekabeti önleyici büyümelere karşı koruyucu düzenlemeler. Rakiplerle sürdürülen rekabeti yasal olmayan baskıcı ve tehdit edici bir
üslüpla sürdürmeye yönelik koruyucu düzenlemeler.
Öncelikle tüketicinin korunmasına yönelik ürün ve hizmetlerle ilgili yeterli
bilgi verilmesi ve belirli detaylarla da aydınlatmanın yapılması sağlanmalıdır. Yanıl
tıcı bilgilendirmenin ötesinde bilgi edinme hakkının tüketicinin ekonomik hakkıyla
ilgili olduğunu ifade etmek mümkündür. Yeterli bilgilendirmede amaç, tüketicinin
ürün ve hizmetlerele ilgili satın alma kararlarının verilmesinde bilincin artırılması ve
amaca yönelik satın almaya yardım etmesinden ibarettir. Hem endüstriyel hemde nihayi tüketim ürünlerinin tüketiciye yönelik tanıtımında aynı amcla bilgilendirme
asas alınmalıdır.
Tüketicinin korunmasına yönelik bir başka yasal düzenleme bizzat korumaya
yöneliktir. Tüketicinin ürün ve hizmetin kullanımından ortaya çıkabilecek sağlık ve
can güvenliğine yönelik korumadır (Nulty, 1992). Diğer bir koruma mal ve hizmetlerin kullanılmasında amacın kötüye kullanılması veya hile ve aldatmalara karşı korumaya yöneliktir.
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Tüm tüketicilerin korunması, çevrenin kullanımı ve kendileriyle birlikte bireylerin birbirlerine karşı sorumluluklarını ifade eder. Örneğin sürücünün hızda güven
sınırlarını aşması, yeterli emniyet tertibatı olmaması araçtakilerin ve çevredekilerin
zarar görmesine neden olacaktır.
Tüketicinin korunmasında pazar sistematiğinin işleyişini etkileyen bir müdahelenin varlığını ima eden yorumlar mevcuttur. Bir yandanda tüketicinin korunması
ihtiyacı pazar ekonomisinin işleyişinde gerekli olduğunu varsaymaktadır. Pazardaki
ideal işleyişin tüketicinin pazardaki tüm mallar hakkında eksiksiz bilgi sahibi olması
üreticileren de tüketicilerin istek ve ihtiyaclarım tam olarak belirlemelerini ve üretimlerini bu yönde geliştirmelerini öngörmektedir. tümetim ve Modern pazarlama
anlayışının bu yapıya daha yakın bir işleyiş özelliği gösterdiği iddia edilebilir.
Bu yaklaşımda tüketicinin korunmasını gerektiren sebeplerin mevcut olduğu
mı varsayan nedenler şunlardır (Kinnear v.d., 1996).
- Tüketiciler

satın aldıkları

mal ve hizmetlerden yeterince memnun olmamak-

tadır. Örneğin reklamlarda olduğu gibi verimli çalışmayan ev aletlari veya kalitesi

bozuk

gıda

maddelerinden tüketici yaygın olarak şikayetcidir.
-- Tüketiciler pazarda mevcut olan mal ve hizmetler hakkında hiç birzaman
yeterli bilgiye sahip deyiller.Bu nedenle fiyat, kalite ve foksiyon açısından yanlış
seçim ve yanlış satın alma yapmış olmanın tatminsizliğini sürekli yaşamaktadır.
- Yanıltıcı reklam ve tanıtım faaliyetleriyle tüketicinin satın alma konusundaki
teknik bilgi ve kullanım yeteneğinden yoksun olmaları nedeniyle çevrenin ve duygularının etkisinde kalmaları söz konusudur.
- Tüketici aynı pazarda farklı markalarla benzer ürünlerin mevcut olabilmesi
nedeniyle zihinleri karışabilmekte mal ve hizmetler hakkında kuşkuya sahip olması
mümkündür.
- İşletmelrin kendi malları ve hizmetleri hakkında bilgi verici olmaktan çok
duygusal nitelikli veya yanıltıcı reklamlara yönelmeleri veya aşırı abartmaları tüketicilirin doğru seçim yapmalarını zorlaştırmaktadır.
Tüketicinin
mak mümkündür.

korunmasına

zorunlu

kılmaya

yönelik buna ilave nedenleri

sırala

Pazardaki dinamikler arasındaki güç dengesinin iyileştirilmesi ve daha sağlık
çizgilerde oluşması açısından tüketicinin korunmasına veya pazarın işleyişine yönelik yasal düzenlemelerin geliştirilmesine ihtiyac vardir.
lı

Tüketici haklarının korunması anlam ve kapsam olarak bir çok pazarda aynı
yorumla ifade edilirken pazarın işleyişindeki yasal düzenlemelerin yapılmaması korunmada sorunlar ortaya çıkarmaktadır.
Hakkın kötüye kullanılmasını ifade eden, bir tüketicinni bir malı kullanımın
dan dolayı sağlığıha ve can güvenliğine yada hile ve aldatmalara karşı korunmasını
içeren koruyucu düzenlemeler.

Tüketiciye yeterli bilginin sağlanmasını ifade eden, tüketicinin bir malı kullayada nitelikle ilgili bilgi edinme hakkının olması ve daha sağlıklı satın alma kararının oluşturulmasını sağlayacak yönlendirici düzenlemelerin geliştirilmesi.
nımındaki
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Tüketicinin korunmasında rekabete ilişkin kararları, firmaların pazar paylarını
için rakip işletmeleri ele ğeçirme veya birleşme yoluyla tüm pazarı ele geçirmeleri pazarı kontrol altına almaya yönelik önleyici düzenlemelerin geliştirilmesi
gerekmektedir.
artırmak

Tüketicinin korunmasına yönelik birbaşka düzenleme işletmelerin ortaklık pove antitröst yasalarının oluşturulmasıyla , pazarın açıkça veya örtülü olarak
bir merkezden yönetilmesi ne karşı koruyucu düzenlemeler oluşturulması gerekmektedir. Buna yönelik çeşitli örnekler zaman zaman yaşanmaktadır.
litikaları

Öteyandan işletmelerin pazarlama kararlarında tüketiciyi korumaya yönelik
tutum izlemeleri pazardaki etkileşimde tüketici yönlü etkiyi artırır.
Örneğin, işletmelerin ürün yada hizmet kararlarında ürün ekleme ve çıkarma
larında,

malarını

ürünün biçim ve modelinin belirlenmesine, ürünün nitelik ve etiket tanımla
bir standarda bağlayacak yasal düzenlemelerin geliştirmesi gerekmektedir.

Fiyat kararlarında , fiyatın belirlenmesinde, perakende fiyetının oluşturmasın
da, fiyatların ayrım kriterinde, fiyat artışları, endüşük fiyat ve aldatıcı fiyatlandırma
ya yönelik yasal düzenlemeler oluşturulmalıdır.
İşletmeler tanıtım kararlarında yanlış ve aldatıcı reklemlerden ve tuzak rek-

lamlardan tüketiciyi koruyucu

tanımlamalar yapılmalıdır.

Dağıtım kararlarında Satıcıların toptancı ve perakendecı düzeyinde hakları,
tüketici ve aracıları bağlayıcı sözleşmelerin oluşturuması ve özel dağıtıcılık yada
özel bölgesel satıcılık konularının yasal bir tanım aytmda sürdülmesi tüketiciyi koruyacaktır.

V. SONUÇ
Pazarlama olgusu üretici ve tüketici arasındaki salt ekonomik ilişki biçiminin
ötesinde karşılıklı fayda ve tatminin optimize edilmesini öngörmektedir. Pazarlama
pazar ekonomisi işleyiş sitematiğinin gerekli gördüğü çıkar gruplarının serbest şart
larda ful ekonomik ilişkisi yerine sosyal boyutlu karşılıklı fayda ve tatmin özelliği
olan tüketici yönlü bir faaliyettir. Özellikle pazarlamanın toplumsal fayda yaratmanın yanı sıra olumsuz etkilerinin önemli role sahip olduğunu iddia eden yorumların
mevcudiyeti düşünülürse sosyal ve ahlaki içerikli yasal düzenlemelerin geliştirilmesi
gerektiği ortaya çıkmaktadır. Pazarlama faliyetlerinin salt ekonomik ortamlarda sürdürülmesinin sonucu sosyal ve ahlaki kirlenmein ortaya çıkması sözkonusudur. Aynı ortamda özellikle rekabetin baskısıyla "bencil fırsatcılığın" sistemde hakim rol
oynaması pazarlama faaliyetlerini tüketici yönlü olmaktan çok üretici veya satıcı
egemenlğinde bir yapıya dönüştürür. Tüketicinin benliğindeki sahip olma ağırlıklı
dürtüyu kullanarak o' da bencil fırsatcılığın hakim olduğu sisteme dahil edilmiş olur.
tım
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Öte yandan üretici veya sıtcıların yanıltıcı bilgiyle yönlendirmeye dayalı tanı
ve reklam çlışmaları çeşitli koruyucu ve kollayıcı düzenlemeleri zorunlu kılar.

Prof Dr. İsmail Özaslan' a Arma,~an
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