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ÖZET
Reklâmlar, tüketicilerin sat n alma kararlar nda önemli bir
etkiye sahiptir. Reklâmlarda ki yan lt c unsurlardan dolay tüketiciler
aldanabilmektedir. Bunun için i letmeler, tüketiciye ve topluma kar
sosyal sorumluluklar gere i yan lt c reklâmlardan kaç nmal d r. Bu
çal mada, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi’nde ö renim gören
ö rencilerin medya araçlar nda yay nlanan reklâmlara ili kin
alg lamalar ölçülmü tür. Çal man n sonucuna göre pazarlama eti i
ve sosyal sorumluluk ilkelerine göre, ö rencilerin reklâmlara ili kin
alg lamalar olumsuzdur. Alg daki bu olumsuzluk, ö renim düzeyine
ve cinsiyete göre farkl l k göstermemektedir.
Anahtar kelimeler: pazarlama, reklâm, etik, sosyal sorumluluk.
ABSTRACT
Advertisements have an important effect on consumer’s
buying decisinons. Consumers are deceived because of misleading
element at the advertisements. Therefore, firms should avoid
misleading advertisements as their social responsibility against
consumers as well as the society. In this study the perceptions of the
students, studying at Afyonkarahisar Kocatepe University, in relation
to advertisement broadcasted in media are measured. The study
concludes that according to marketing ethic and social responsibility
principles, perceptions of the students are negative in regard to
advertisement. In this negative perseption, there is no difference both
betwen education levels, and male and female.
Key words: marketing, advertisement, ethic, social
responsibility
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GR
Küreselle en dünyada; tüketici beklentilerinde meydana gelen
de i imle, i
hayat , üreticinin egemenli inden, tüketicilerin
egemenli ine geçmi tir. / letmeler bu geli meler kar s nda, kâr etme
amac ile birlikte, tüketici istek ve ihtiyaçlar n tatmin etmeye ve
sosyal
sorumluluklar n
yerine
getirmeye çal maktad rlar.
/ letmelerin, uzun dönemde varl klar n sürdürebilmeleri bu konudaki
politikalar na ba l d r.
/ letmelerin sosyal sorumluluklar , önem verilen ve tart lan
bir konu haline gelmi tir. Toplum, giderek artan bir biçimde
i letmelerin sosyal sorumluluklar n yerine getirmeleri konusunda
bask s n art rmaktad r. Bunun sonucunda topluma hizmet amac
gözetmeyen, sadece kar amac na yönelen firmalar n ba ar ans
azalmaktad r. Art k yöneticiler, toplumsal e ilimlerden büyük ölçüde
etkilenerek, kararlar n insani, sosyal, politik, yasal ve ahlaki
boyutlar n dü ünerek almaya ba lam lard r. Bu nedenle, varl n
sürdürmek isteyen i letmelerin, toplumun istek ve ihtiyaçlar na duyarl
olmas , çevreyi korumas ve ahlaki davranabilmesi vazgeçilemeyecek
bir zorunluluk olmaktad r.1 / letmeyi verimli k lmak, ne kadar önemli
ise, i letmeyi topluma yararl k lmak da o kadar önemli hale gelmi tir.
Bu nedenle, i letmelerin sosyal sorumluluklar n yerine getirmesi için
stratejiler geli tirmeleri gerekmektedir.
Bu çal mada; gelece in bilinçli tüketicileri olacak olan
üniversite ö rencilerinin, i letmelerin reklâm uygulamalar nda
pazarlama eti i ve sosyal sorumluluk anlay na uygun davran p
davranmad klar na ili kin dü üncelerini ölçmeye yönelik bir ara t rma
yap larak sonuçlar de erlendirilmi tir.
I. SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI
Ahlak; insan topluluklar nda, zamanla benimsenen, fertlerin
birbirleriyle, aileyle, toplumla, devletle ve bütün insanlarla ili kilerini

1

Ferit ÖLÇER, “Günümüzde Sosyal Sorumlulu un De i en Boyutlar ve / letmeler
Üzerine Etkileri”, Standard Dergisi, Y l:40, Say :473, TSE Yay nlar , May s 2001,
s. 22–23
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düzenleyen kurallar, ilkeler ve inançlar bütünü olarak tan mlanabilir.2
Bu ba lamda ahlâk; toplum içerisinde ya anarak kazan lan güzel ve
iyi huylarla, kötü huylar olarak da alg lanabilir
Ahlâk; yanl -do ru, iyi-kötü, erdem-kusur ile ilgili bir
de erlendirmedir.3 Ahlak denilince, akla ilk önce insan davran lar
gelir.4 Özellikle son dönemlerde, bu sübjektif kavram n daha aç k bir
ekilde irdelendi i bir bilim dal olarak da etikten bahsedilmektedir.
Ahlâk felsefesi, ahlâk konu edinen felsefe dal d r. Kullan lan
ahlâk terimlerini ve ahlâki yarg lar analiz eden etik, tak n lan ahlâki
tutumlar n ard nda yatan yarg lar ele almakta5 ve aç klay c bir rol
oynamaktad r. Etik, bir birey veya gurubun eylemlerini yönetmede
hâkim olan ahlaki de erler ve ilkelerdir. Bu ahlaki ilkeler ve de erler
iyi, güzel ve do ru ise sonuçta bu ilkeler ve de erlere göre yönetilen
i letmelerde ba ar sa lanacakt r.6
II. PAZARLAMA AHLAKI
Pazarlaman n temel amac , mü teri ihtiyaçlar n kar lamak
üzere hizmet ve ürünlerin promosyonunun yap lmas
ve
sürdürülmesidir. Etkili promosyon stratejilerinin tasar m , temelde bir
ileti im konusudur. Ancak en temelde ise pazarlama ileti imidir.
Mü teriler, hedeflerini, isteklerini, ihtiyaçlar n ve arzular n çe itli
pazarlama ara t rmalar yla iletirler. Pazarlamac lar, mü terilerle
reklâmlarla ileti im kurarlar.7
Pazarlama ahlak , pazarlama faaliyetlerinde aldat lmalar,
suiistimaller, h rs zl k ve sahtekârl klara yer vermeden belirli kurallar,

2

Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlü+ü, Akça
Yay nlar , 6. Bask , Ankara, 1996, s.4
3
Jon NUTTAL, Ahlâk Üzerine Tart./malar, (Çeviren: Abdullah YILMAZ), Ayr nt
Yay nlar , /stanbul, 1997, s.15
4
Erol GÜNGÖR, Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk, Ötüken Yay nlar , /stanbul,
1997, s.11
5
NUTTAL, s. 15
6
Michael MAYO, “An Empirical /nvestigation Of A General Theory Of Marketing
Ethics”, Journal Of The Academy Of Marketing Science, Vol 18, 1990, s, 163
7
Timothy R. GRAEFF, “Product Comprehension And Promotional Strategies”,
Journal of Consumer Marketing, Vol.12, No.2,1995, s.19
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ilgiler ve de erler çerçevesinde pazarlama kararlar n n verilmesini
sa layan bir araç olarak de erlendirilmelidir.8
Kand rma, yanl bilgilendirme, blöf ve manipülasyon günlük
hayatta birçok insan taraf ndan ahlak d olarak tan mlan r. Ancak
görü melerde bu taktiklerin kullan lmas n n etkili bir performans için
gerekli oldu u dü ünülür.9
/leti im devrimi, gelecekte organizasyonlar n yap lar n
de i tirecektir. /nternette bilgisayar yard ml ileti imin daha ucuz,
daha kolay uyarlanabilir olmas ndan dolay internet ortam ndaki
pazarlama faaliyetleri, klasik pazarlamaya göre daha fazla önem
kazanacakt r.10
III. REKLÂM UYGULAMALARINDA ET K
Görev eti ini yerine getirenlerin mesleklerinin onurunu da
ayakta tutacaklar ku kusuzdur. Örne in bir ileti imci görev eti inin
bilinciyle olaylara yakla t
takdirde ayn zamanda meslek ilkeleri
do rultusunda hareket etmi olacakt r. Bu nedenle görev ve meslek
etikleri ço u kez birbirinin içinde ve birbiriyle örtü mektedir. Kitle
ileti im araçlar ndaki teknolojik yenilikler yaz l ve elektronik bas na
da yans m , içerikle birlikte araç ve gereçler de önemli ölçüde
yenile meler gözlenmi tir. /çerik de i ikli i, geleneksel anlay ve
yap lanmalarda modernizasyonlara gidilmesini zorunlu k lm ,
görü lerde de farkl l klar meydana gelmi tir. Bunlara ba l olarak da
ülkeler ileti im eti ini, hukuk yollar d nda kendi kendine denetim
yöntemiyle gerçekle tirebilmek için kendisine özgü kural ve kurumlar
geli tirmi lerdir.11
Her reklâm uygulanabilir, kolay ve gerçekçi gözükse de sosyal
ve ahlâki davran lar her zaman her kurulu taraf ndan rahatl kla
8

Berrin YÜKSEL, “Pazarlama Eti i Döngüsü”, A.K.Ü. . .B.F Dergisi, Say -1, 1999,
s.56–57
9
Anna Zarkoda FRASER, Campbell FRASER, “Moral Decision Making in
International Sales Negotiations”, Journal of Business & Industrial Marketing,
Vol.16, No.4, 2001, s.276–277
10
Clive HOEY, “Maximising The Effectiveness Of Web-Based Marketing
Communications”, Marketing ntelligence & Planning, Volume 16, Number 1,
1998, s.31
11
A.R dvan BÜLBÜL, leti/imde Etik, Nobel Yay nlar , Ankara, 2001, s.10–11
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uygulanmamaktad r. Bu konuda güdü eksikli inden söz edilebilir.
Ancak, ça da pazarlama anlay n n odak noktas olan tüketici
mutlulu u, tüketici yanl l , tüketicinin tatmini kavramlar bu konuda
en etkili güdüyü ç kartabilecek güçlerdir.12 Tüketiciler, i letmelerin
ya amas için en gerekli olan unsurlard r.
Reklâmlarda uyulmas gereken genel ilkeler:13
•
Hukuka uygunluk,
•
Genel ahlaka uygunluk,
•
Dürüstlük ve do ruluk,
•
Rakipler kar s nda dürüstlük ve do ruluk,
•
Tüketiciler kar s nda dürüstlük ve do ruluk,
Yasaklanm reklâmlar :14
•
Aldat c ve yan lt c reklâmlar,
•
Hisleri veya zay f ki ileri istismar edici reklâmlar,
•
Hisleri istismar edici reklâmlar,
•
Zay f ki ileri istismar edici reklâmlar,
•
Tüketicinin can ve mal güvenli ini tehlikeye dü ürücü
reklâmlar,
•
Kamu sa l n bozucu reklâmlar.
Reklâmlar n hukuka uygunlu unun denetimini ve özellikle
aldat c reklâmlar kar s nda tüketicinin korunmas n sa lamak
amac yla 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun’un 17.
maddesiyle getirilen Reklâm Kurulu kurulmu tur.15
Tüm insanlar her gün binlerce reklâm iletisine maruz
kalmaktad r. Ancak reklâmlara yap lan ele tiri ve ele tirinin derecesi
kültürlere göre farkl la maktad r. Dünya genelinde; /nsanlar n %
12

Yavuz ODABAUI, Tüketici Davran./. ve Pazarlama Stratejisi, Anadolu
Üniversitesi Yay nlar , 2. Bask , Eski ehir, 1998, s.198–199
13
Zakir
AVUAR,
“Reklâmlar n
Tüketici
Politikas
Yönünden
De erlendirilmesi”,(http://hukukcu.com/search.php?query=av%FEar&action=result
s) (03.05.2006)
14
AVUAR, a.g.m.
15
AVUAR, a.g.m.
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72’si, pazarlamac lar n kas tl olarak reklâmlar n faydas n abartt na
inanmaktad r. /nsanlar n % 70’i reklâmlar n, çocuklar n beynini
y kamas ndan ikâyet etmektedir. /nsanlar n % 61’i ambalaj n içindeki
miktar n, reklâmda belirtilenden daha az oldu una inanmaktad r.
Reklâma olumlu aç dan bakanlar n % 60’ reklâmlar e lendirici
bulmakta, % 45’i ise pazarlamac lar n faydal olaylar n destekleyicisi
oldu unu dile getirmektedirler.16 Gallup’un 2002 y l nda ABD’de
de i ik mesleklerdeki insanlar n dürüstlü ü ve etik ile ilgili yapt
ankette reklâmc l k mesle i ile u ra anlar n en az güvenilir meslek
grubu oldu u ç km t r.17
Günümüzde reklâm, yay n organlar n n yayg nla mas yla daha
etkin olmaya ba lam ve reklâm n toplum yarar , ahlâk kayg s ve
ekonomik ç karlar aç s ndan denetlenmesi daha da önem kazanm t r.
Gerek reklâmc l k sektöründe yer alanlar n öz denetim
mekanizmalar yla, gerekse Tüketicinin Korunmas Hakk ndaki Kanun
gibi yasal düzenlemelerle reklâm etkinlikleri kontrol ve disiplin alt na
al nmaya çal lsa da etiksel olmayan reklâmlar görülmektedir.
Bunlardan baz lar ; reklâmda abart , çocuklar n istismar , gösteri
(sunumlar) ve tasvirlerin yanl
kullanma suiistimali (ürünü
göründü ünden daha iyi göstermek), ünlü ki ilerin referans ve
onaylar n n a r kullan m (ünlülerce kullan l yor gösterilen ürünlerle
etki yaratma), yan lt c fiyat promosyonlar (gerçekçi olmayan fiyat
indirim iddialar ). Bu ba lamda reklâmc lar, tüketicileri ikna etmek
için güçlü psikolojik tekniklerden faydalanmaktad r.18
Hyman ve di erleri taraf ndan 1987–1993 y llar aras nda etik
ve pazarlama/reklâm konusunda yap lan çal malar taranm ve bu
konularda yap lan 127 çal ma bulunmu tur. Bu 127 çal man n
%32’si reklâmda etik ile ilgilidir. Böylece reklâmda etik konusu,
literatürde pazarlama eti i ile ilgili makalelerin önemli bir bölümünü
olu turmaktad r. Gerçekten de reklâm ve pazarlama ara t rmalar nda
etik konular literatürde di er konulara (ürün, fiyat ve da t m) göre en
16

Tülin URAL, /letme ve Pazarlama Eti+i, Detay Yay nc l k. /stanbul, 1997, s.167
Al R/ES, Laura R/ES, The Fall of Advertising, HarperCollins Publisher, New
York, 2002, s.1
18
Mine OYMAN, “Pazarlamada Etiksel Karar Alma”, 21. Yüzy.l.n E/i+inde Ulusal
Pazarlama Kongresi, Mustafa Kemal Üniversitesi Yay.nlar., Antakya, 1999, s.293
17
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fazla incelenen alanlar olmu tur. Hyman ve di erleri taraf ndan
yap lan ara t rmada ayr ca, Amerikan Reklâm Akademisindeki
akademisyenlere yönelik çal mada, reklâmlarda aldatman n,
çocuklara yönelik reklâmlar, sigara reklâmlar , alkol reklâmlar ,
olumsuz politik reklâmlar, cinsiyete yönelik reklâmlar ve reklâmlar n
toplum üzerine etkileri konular n n yo un biçimde çal ld
gözlenmi tir.19 /lan-reklâm uzmanlar , etik standartlar n olu turulmas
için büyük u ra verdiler. Günümüzde etikle ilgili konular daha çok
tart lmaktad r. Dahas , son y llarda reklâmc l ktaki etik konular
resmi çal malarda da yer almaktad r.20
IV. REKLÂMLARDAK ET K SORUNLAR
Reklâm n sebep oldu u problemler gündeme getirilirken, baz
reklâmlar n kabul edilemez, do ru olmayan, yanl yönlendiren,
yan ltan, muhatab n rahats z edici veya sorumsuzca olabilece ine
dikkat çekilmi tir. / te bu nedenledir ki mü teri ikâyetlerini dikkate
alarak bu problemleri çözücü mekanizmalar n önemi artmaktad r.21
Aldat c reklâm tan mlamalar iki grupta toplanabilir:
a) Reklâmc n n aldat c davran ,
b) Tüketicinin reklâm alg lamas d r.
Gardner’in aldat c reklâm tan m birinci gruba girerken,
Aaker’in bu konudaki tan m ikinci gruba girmektedir. Gardner
aldat c reklâm öyle tan mlam t r: Tüketicinin belirli bir ürün veya
hizmet hakk nda bilgiye sahip oldu u varsay m alt nda, bir reklâm
(veya reklâm kampanyas ) normal olarak bekleyebilece inden farkl
izlenim ve/veya kanaat olu turuyorsa ve bu izlenim ve/veya kanaat
gerçek d
veya aldat c ise, reklâmda aldatmadan söz edilebilir.
Aaker ise reklâmda aldatmay öyle tan mlam t r. “Baz tüketicilerin
19

/nci VAR/NL/, Pazarlama Ahlâk Ve Kayseri’deki Küçük Ve Orta Ölçekli
/ letme Yöneticilerinin Pazarlama Ahlâk na /li kin De erlendirmeleri, Ticaret Odas
Yay nlar , Kayseri. 2000, s.56
20
Thomas RUSSELL, Lane RONALD, Kleppner’s Advert.s.ng Procedure,
Eleventh Ed t on. Prentice Hall, 1989, s.35
21
Michael VOLKOV and others, “Complaint Behaviour: A Study Of The
Differences Betweewn Complainants About Advertising /n Australia And The
Population At Large”, Journal of Consumer Marketing, Vol.19, No.4, 2002, s.320
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alg lama sürecinin girdisi reklâm oldu unda ve bu sürecin ç kt s ;
gerçek durumdan farkl oldu unda ve tüketicinin zarar na sat n alma
davran n
etkiledi inde”
reklâmda
aldatman n
oldu unu
söylemi tir.22 Reklâm n aldat c -yan lt c etkisi çe itli ekillerde
görülebilir: reklâmda yer alan iddialar ile gerçek aras nda farkl l klar
bulunmas , fiyat bilgilerinin aç k ve net olarak sunulmad
ya da
genel anlay d verilmesi, gerçek bilgilerin yayg n kullan lmayan
kelimeler ve terimler ya da teknik terimlerle reklâmda kullan lmas ,
baz
yüceltici s fatlar n kullan m , kan tlanmayan iddialar
kullan lmas , ürünü kullanmad klar halde ünlü ki ilerin ürünü
kullan yormu gibi reklâmda rol almas 23 örnek gösterilebilir.
Kad nlar hedefleyen reklâmlar olu tururken toplumda kad na
atfedilen rolün özelli i bilinmeli ve ona göre tasarlanmal d r.
Amerikan ara t rmalar nda kad nlar n ev han m , e , anne gibi
geleneksel rolünden çok çal ma ortam nda gösteren kimli inin
vurguland
reklâmlar n daha etkin oldu u saptanm t r. Farkl
kültürlerde kad n ve erke in rollerinin farkl olmas reklâmlarda bu
rollerin iyi tan mlanmas n gerektirir. Böylece tüketicinin rolü
benimsemesi ve reklâm sunan ki iye olumlu tutum sergilemesi söz
konusudur. Ara t rmalarda erkek modellerin üst düzey i adam ,
kad nlar nsa orta düzey yöneticiler olarak gösterildi i reklâmlar pek
çok ülkede benzerdir. Kad nlar reklâmlarda erkeklere oranla daha
fazla dekoratif roller üstlenmektedir.24
Ki isel bak m ürünleri gibi kad nlara yönelik ürünlerde
ki iselle tirilmi format kullan lmaktad r. Bu format kad nlar fiziksel
çekicilik kimli iyle özde le tirmektedir. Marie Claire editörü, pek çok
makyaj reklâm n n bu formata dayand n , mesaj n makyaj
uygulayarak, kad n n istedi i ki i olabilmek oldu unu belirtir.
Erkeklere yönelik ürünler (otomobil, alkolü içecekler) bunun aksine,
ürün-bilgi, ürün-imaj ya da ya am stili format gibi erkeklerin
toplumdaki etkinlikleriyle özde le en ürün-odakl formata dayan r.
Yeti kinleri hedefleyen reklâm çal malar nda farkl kültürlerde
22

Varinli, s.57
Ömer TORLAK, Pazarlama Ahlak., Beta Yay nlar , /stanbul, 2001, s.240–241
24
K.M. DALLMANN, “Targeting Women in German and Japonese Magazine
Advertising”, European Journal of Marketing, Vol.35, No.11/12, 2001, s.1324
23
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reklâm format n n de i ti i görülmektedir. Bu durum kad nlar
hedefleyen reklâmlar için de geçerli olmaktad r.25
Ürünlerin promosyonunda da problemler görülmektedir.
Bunlar:
•
Reklâmlarda i irme olmas ( aldat c , yan lt c iddialar
kullanma )
•
Çocuklara yönelik reklâmlar (çocuklar çabuk etkilenir
ve gerçekle propaganday ay rt edemez )
•
Sahte taklit kullan m ve gösterimi (ürünü oldu undan
daha iyi gösterme )
•
Ünlülerin ürünü onaylamas n n, referans olmas n n
çokça kullan m (Ürünü ünlülerin kulland izlenimi yarat lmas )
•
Yan lt c fiyat promosyonlar (fiyat dü ürme iddialar n
gerçek d olmas )
•
Tüketicileri ikna etmek için güçlü psikolojik tekniklerin
kullan m
•
Belli gruplar n kal pla m
kli ele mi imajlar n
destekleme
•
/yi ya am n gerçekten çok uzak imaj n geli tirme
Son y llarda reklâmlarda yayg n olarak kullan lan uzman
ki ilerin görü leri, çe itli üniversite veya ara t rma laboratuarlar nda
yap lan deneyler sonucunda ürünün baz özellikleri itibariyle ayn
ürün grubundaki di er ürünlere üstünlüklerinin belirtilmesidir.
“Burada etik olmayan konu nedir” sorusu akla gelebilir. Asl nda
burada konunun etik olmayan iki boyutu bulunmaktad r. Birincisi
böyle bir ara t rman n yap lmam olmas d r. Di er boyutu ise hayali
ara t rma sonuçlar na dayanarak tüketicilerin veya ilgili gruplar n
aldat lmas d r. Böyle bir reklâm uygulamas n n sonucunda hem
reklâmlara duyulan güven hem de bu tür ara t rma kurulu lar na
duyulan güven azalmaktad r.26 Aldat c ve yan lt c reklâmlar
çocuklar da etkilemektedir. Reklâmlarda tan t lan ürünün sat n
al nmas konusunda çocuklar ebeveynlerine istekte bulunmakta, hatta
25
26

DALLMANN, s.1323
VAR/NL/, s.58–59
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zorlamaktad rlar. Çocuk, ürün sat n al nd zaman memnun olurken,
sat n al namad durumlarda ise hayal k r kl na u rayabilmektedir.
Di er yandan, aldat c -yan lt c reklâmlar sonucunda sat n al nan
üründe bekledi ini bulamayan çocu un da hayal k r kl na u ramas
söz konusudur.27
1990’l y llarda, ileti im sektöründe “özdenetim” kavram
gündeme geldi. Bu çerçevede “yan lt c ” reklâmlarla mücadele
ba lat ld . Bu meslek dal nda ku kucu olmak, uzun vadede hem
reklâmc ya, hem de mü terisine yararl olacakt r. Mü terisinden ald
bilgileri sorgulayan ve gereksiz abart lardan kaç nan bir reklâmc
ba ar
yakalayacakt r. Ortaya konulan iddialar n belgelerle
desteklenmesi ileride ç kabilecek sorunlar ortadan kald racakt r. 28
V. ARA TIRMANIN AMACI
Bu
ara t rman n
amac ,
Afyonkarahisar
Kocatepe
Üniversitesi’nde ö renim gören ö rencilerin, medya araçlar nda
yay nlanan reklâmlar , pazarlama ahlak ve sosyal sorumluluk (genel
ahlaka uygunluk, tüketiciyi aldatmama, vb.) anlay lar na göre nas l
de erlendirdiklerinin ölçülmesidir. Bu de erlendirmenin ö renim
düzeyine ve cinsiyete göre farkl l k gösterip göstermedi ini
incelemektir. Bunlara ili kin hipotezler a a dad r.
Hipotez 1: Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi’nde ö renim
gören ö rencilerin, medya araçlar nda gerçekle tirilen reklâm
uygulamalar n n pazarlama ahlak ve sosyal sorumluluk (genel ahlaka
uygunluk,
tüketiciyi
aldatmama,
vb.)
ilkelerine
göre
de erlendirmelerinde kanaatleri olumsuzdur.
Hipotez 2: Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi’nde ö renim
gören ö rencilerin, ö renim düzeyine (önlisans, lisans, lisansüstü)
göre, medya araçlar nda gerçekle tirilen reklâm uygulamalar n n
pazarlama ahlak ve sosyal sorumluluk (genel ahlaka uygunluk,
tüketiciyi aldatmama, vb.) ilkelerine göre de erlendirmelerinde
farkl l k vard r.

27

VAR/NL/, s.65
Sait AYTEMUR, Reklâm.n yisi Kötüsü Olmaz, MediaCat Kitaplar , /stanbul,
2000, s.37
28
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Hipotez 3: Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi’nde ö renim
gören ö rencilerin, cinsiyete göre, medya araçlar nda gerçekle tirilen
reklâm uygulamalar n n pazarlama ahlak ve sosyal sorumluluk (genel
ahlaka uygunluk, tüketiciyi aldatmama, vb.) ilkelerine göre
de erlendirmelerinde farkl l k vard r.
VI. YÖNTEM
Ara t rmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi
kullan lm t r. Anket formunda ki isel bilgilere ili kin sorular ve
reklâm alg lamalar na ili kin 18 ifade yer alm t r. Reklâm
alg lamalar ile ilgili ifadelere kat l m düzeyi, be li likert ölçe i
(Kesinlikle Kat l yorum, Kat l yorum, Fikrim Yok, Kat lm yorum,
Kesinlikle Kat lm yorum) ile ölçülmü tür. Ankette yer alan sorular n
birbirleriyle olan uyumunun belirlenmesinde güvenilirlik analizi
kullan lm t r. Analizin sonucunda anketin güvenilirli inin göstergesi
olan Cronbach Alpha katsay s 0.69 olarak bulunmu tur. Bu de ere
göre, ölçek oldukça güvenilir29 olarak de erlendirilmektedir.
Çal ma, ö renimlerini Afyonkarahisar il merkezinde sürdüren
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi ön lisans, lisans, lisansüstü
ö rencilerini kapsamaktad r. Anket uygulamas 2006 Nisan ay nda
yap lm t r.
Anket uygulamas nda örnek kitle, tesadüfî örnekleme
yöntemlerinden olan kümelere göre örnekleme yöntemine göre iki
a amada belirlenmi tir. Birinci a amada okullar, ikinci a amada
s n flar kümelere göre örnekleme yöntemiyle belirlenmi tir.
2005–2006 ö renim döneminde Afyonkarahisar il merkezi ve
ilçelerinde, önlisans düzeyinde 10397, lisans düzeyinde 11724,
lisansüstü düzeyde 1097 ö renci ö renim görmektedir.30 10 Meslek
Yüksekokulundan, Afyonkarahisar Meslek Yüksekokulu’nun örnek
kitleye seçimi iradi olarak, di er 9 Meslek Yüksekokulundan 2 meslek
yüksek okulunun (Sand kl MYO ve Dinar MYO) seçimi kümelere
göre örnekleme yöntemine göre belirlenmi tir. Bu okullarda yine
kümelere göre örnekleme yöntemine göre belirlenen, Afyonkarahisar
29

Kaz m ÖZDAMAR, Paket Programlar le statistiksel Veri Analizi, Kaan
Kitabevi, Eski ehir, 2004, s.633
30
(www.aku.edu.tr)(20.03.2006).
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Meslek Yüksekokulu’nda 5 s n fta toplam 200, Sand kl Meslek
Yüksekokulu’nda 3 s n fta 75, Dinar Meslek Yüksekokulu’nda 2
s n fta 60 ö renciyle anket uygulamas yap lm t r.
8 fakülteden /ktisadi ve /dari Bilimler Fakültesi’nin örnek
kitleye seçimi iradi, di er iki (E itim ve Mühendislik) fakültenin
seçimi kümelere göre örnekleme yöntemine göre yap lm t r. Bu
fakültelerde yine kümelere göre örnekleme yöntemine göre belirlenen,
/ktisadi ve /dari Bilimler Fakültesinde 4 s n fta toplam 220, E itim
Fakültesi’nde 3 s n fta 90, Mühendislik Fakültesi’nde 2 s n fta 50
ö renciyle anket uygulamas yap lm t r. Enstitülerden Sosyal
Bilimler Enstitüsünden 55 ö renciye anket uygulamas yap lm t r.
Toplanan
anketlerin
de erlendirilmesinde,
Meslek
Yüksekokullar nda yap lan 335 anketten 138’i, Fakültelerde yap lan
360 anketten 8’i, Sosyal Bilimler Enstitüsünde yap lan 55 anketten
4’ü, sorulara verilen cevaplar n tutarl l yla ilgili olarak yap lan ön
de erlendirme sonucunda tutarl olmad
için de erlendirmeye
al nmam t r. Geriye kalan 600 anket de erlendirilmi tir.
VII. BULGULAR VE DE ERLEND RME
Veriler SPSS 11,0 for Windows paket program nda bilgisayar
ortam na aktar lm t r. Çal maya kat lan ö rencilerin 312’si (%52)
erkek, 288’i (%48) ise bayan’d r. Kat l mc ö rencilerin 197’si
(%32,8) önlisans, 352’si (%58,7) lisans, 51’i (%8,5) lisansüstü
ö rencisidir. Reklâm alg lamalar na ili kin ifadeler verilen cevaplar n
oran da l m Tablo 1’de verilmi tir.
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Kesinlikle Kat l yorum

Kat l yorum

Fikrim Yok

Kat lm yorum

Kesinlikle Kat lm yorum

Tablo 1: . Reklâm Alg2lamalar2na li6kin fadelere Verilen Cevaplar2n Yüzde (%) Da@2l2m2

1

Reklâmlar, ürünlerin gerçek görüntülerini yans tacak ekilde yap lmaktad r.

12,2

25,2

4,2

48,5

10,0

2

Reklâmlar, ürünlerin biçim ve kaliteleri ile ilgili do ru bilgiler vermektedir.

4,5

26,3

8,8

50,5

9,8

3

Reklâmlar, sosyal sorumluluk bilinci ön planda tutularak haz rlanmaktad r.

6,3

21,3

24,5

38,0

9,8

4

Reklâmlar, asli görevi olan bilgilendirme özelli inden yoksundur.

9,5

43,3

18,8

26,3

2,0

5

Reklâmda yer alan iddialar ile gerçek aras nda farkl l klar bulunmaktad r.

21,7

59,0

7,7

10,3

1,3

6

Reklâmlar, sadece sat

maktad r.

39,3

39,3

4,0

13,8

3,5

7

Reklâmc lar, tüketicide önceden geli mi de erlendirme ölçülerini çarp tarak kendi ç karlar na uydurmaktad r.

20,0

48,3

20,2

9,8

1,7

8

Reklâmlarda, görsel efektler kullan larak manipülasyonlar gerçekle tirilmektedir.

28,3

48,0

15,7

7,0

1,0

9

Reklâmlar, gerçekte tüketicilerde olmayan istekleri uyand rmaktad r.

33,8

45,2

8,2

9,5

3,3

10

Reklâm uygulamalar , tüketicilerin sat n almak istemedikleri ürünleri zorla sat n almalar n sa layacak ekilde yap lmaktad r.

9,0

24,3

11,7

41,3

13,7

11

Reklâmlar akla uygun olmayan seçenekleri seçmemize neden oluyor.

16,2

38,2

15,5

24,7

5,5

12

Reklâmlarda cinsellik motifinin kullan lmas ürünün kabullenilmesi aç s ndan uygundur.

10,0

14,3

13,7

27,7

34,3

13

Reklâmlarda rakip ürünlerin kötülenmesi, uygun bir yakla md r.

4,7

5,7

4,2

33,0

52,5

14

Reklâmlar toplumsal statü farkl l n n aç a ç kmas nda olumsuz anlamda önemli rol oynamaktad r.

22,7

36,7

24,0

13,7

3,0

15

Reklâmlarda, ünlü ki ilerin ve fikir önderlerinin kullan lmas haks z rekabet sebebidir.

19,5

27,3

19,0

26,8

7,3

16

Reklâmlarda özellikle çocuklar istismar edilmektedir.

29,3

36,2

11,2

20,0

3,3

17

Reklâmlarda kullan lan dil, yozla may beraberinde getirmektedir.

30,0

29,0

14,0

23,2

3,8

18

Reklâmlar, haks z rekabeti önleyecek ekilde düzenlenmektedir.

8,7

20,7

19,8

38,7

12,2

/FADELER

lar artt rma amac ta
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Tabloda pazarlama ahlak ve sosyal sorumluluk çerçevesinde
reklâm uygulamalar ile ilgili ifadelere ö rencilerin verdikleri
cevaplar n
da l m
incelendi inde,
ö rencilerin,
reklâm
uygulamalar n , pazarlama eti ine ve sosyal sorumluluk ilkelerine
uygun bulmad klar görülmektedir. Reklâmlar n, ürünlerin gerçek
görüntülerini yans tacak ekilde yap lmad n dü ünenlerin oran %
58,5’dir. Reklâmlar n ürünlerin biçim ve kaliteleri ile ilgili do ru
bilgiler vermedi ini dü ünenlerin oran % 60,3’dür. Reklâmlar n
bilgilendirme özelli inden yoksun oldu unu dü ünenlerin oran %
52,8’dir. Reklâmlarda yer alan iddialarla gerçek durum aras nda fark
oldu unu dü ünenlerin oran % 80,7’dir Reklâmlar n sadece sat lar
art rma amac n ta d n dü ünenlerin oran % 78,6’dir. Bu sorulara
verilen cevaplar n da l m , reklâm uygulamalar n n gerçekten uzak,
aldat c biçimde ve sadece sat lar n art r lmas amac güdülerek
yap ld
eklinde alg land n ortaya koymaktad r.
Reklâmlar n tüketicilerin tüketim kararlar n de i tirerek
rasyonel olmayan karar vermelerine neden olmaktad r. Bununla ilgili
olarak reklâmc lar n, tüketicilerin de erlerini çarp tarak kendi
ç karlar na uygun biçimde de i tirdiklerini dü ünenlerin oran
%68,3’dür. Reklâmlarda görsel efektlerle tüketicilerin yan lt ld n
dü ünenlerin oran %76,3’dür. Reklâmlar n gerçekte tüketicilerde
ihtiyaç olmayan istekleri uyand rd n dü ünenlerin oran %79,
ihtiyac olmad
halde sat n almalar na neden oldu unu ifade
edenlerin oran %33,3’dür. Reklâmlar n akla uygun olmayan
seçeneklerin seçilmesine neden oldu unu dü ünenlerin oran
%54,4’dür.
Reklâmlar n yap l
biçimine ili kin ifadelere verilen
cevaplar n da l m nda, reklâmlarda s kl kla ba vurulan baz
yöntemlerin tüketiciler taraf ndan onaylanmad
görülmektedir.
Reklâmlarda cinsellik motifinin kullan lmas n n uygun olmad n
dü ünenlerin oran %62, rakip ürünlerin kötülenmesinin uygun bir
yakla m olmad n dü ünenlerin oran %85,5’dir. Reklâmlar n
toplumsal statü farkl l yarat ld n dü ünenlerin oran %59,4’dür.
Reklâmlarda ünlülerin kullan lmas n haks z rekabet oldu unu
dü ünenlerin oran %46,8’dir. Reklâmlarda çocuklar n istismar
edildi ini dü ünenlerin oran %65,5’dir.
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Reklâmlarda kullan lan ifadelere ili kin tüketicilerin
alg lamalar olumsuzdur. Kat l mc lar n %59 u reklâmlar n dili
yozla t rd n dü ünmektedir. Reklâmlar n, haks z rekabeti önleyecek
biçimde yap lmad n dü ünenlerin oran %50,9 dur.
Reklâmlara ili kin genelde olumsuz bir alg lama söz
konusudur. Bunu ifadelere verilen cevaplar n ortalamas al nd nda
görmek mümkündür. Reklâmlara ili kin olumlu ifadelerin cevaplar ,
(1:Kesinlikle
Kat l yorum,
2:Kat l yorum,
3:Fikrim
yok,
4:Kat lm yorum,
5:Kesinlikle
Kat lm yorum)
biçiminde
de erlendirilmi tir. Reklâmlara ili kin olumsuz ifadelerin cevaplar ,
(5:Kesinlikle
Kat l yorum,
4:Kat l yorum,
3:Fikrim
yok,
2:Kat lm yorum,
1:Kesinlikle
Kat lm yorum)
biçiminde
de erlendirilmi tir. Bu düzenlemeye göre 1 de eri reklâma ili kin
alg lamalar n çok iyi, 5 de eri reklâma ili kin alg lamalar n çok kötü
oldu unu ifade etmektedir.
Bu de i iklik yap ld ktan sonra sorulara verilen cevaplar n
ortalamalar al nm t r. Bu de erin ortalamas olan 3,32 de erinin,
fikrim yok de eri olan 3 olup olmayaca t testi ile test edilmi tir. Test
sonucu Tablo 2’de verilmi tir. Bu sonuca göre ara t rman n birinci
hipotezi do rulanm t r (p=0,000< = 0,05). Afyonkarahisar Kocatepe
Üniversitesi’nde ö renim gören ö rencilerin, medya araçlar nda
yay nlanan reklâmlar n, pazarlama ahlak ve sosyal sorumluluk (genel
ahlaka uygunluk, tüketiciyi aldatmama, vb.) ilkelerine göre
de erlendirmelerinde kanaatleri olumsuzdur.
Tablo 2: Tan2mlay2c2 statistikî De@erler Ve T Testi Sonucu
Test de eri = 3
t

sd

20,12 599

Anlaml l k
düzeyi (p)

Ortalama

Standart
sapma

Ortalamadan
fark

0,000

3,32

0,39

0,32

Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde ö renim gören
ö rencilerin reklâmlardaki ahlaki ve sosyal sorumluluk alg lamalar na
ili kin ifadelere verilen cevaplara ili kin istatistikî de erler Tablo 3’de
verilmi tir.
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Tablo 3: Ö@renim Düzeyine Göre Tan2mlay2c2 statistikî De@erler
Say

Ortalama

Standart sapma

Önlisans

197

3,35

0,40

Lisans

352

3,30

0,39

Lisansüstü

51

3,37

0,38

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi’nde ö renim gören
ö rencilerin, ö renim düzeyine (önlisans, lisans, lisansüstü) göre,
medya araçlar nda yay nlanan reklâmlar n, pazarlama ahlak ve sosyal
sorumluluk (genel ahlaka uygunluk, tüketiciyi aldatmama, vb.)
ilkelerine göre de erlendirmelerinde farkl l k olup olmad na ili kin
Varyans analizi sonucu Tablo 4’de verilmi tir. Bu sonuca göre,
ara t rman n ikinci hipotezi do rulanamam t r(p=0,20> = 0,05).
Tablo 4: Ö@renim Düzeyine Göre Varyans Analizi Tablosu
Kareler
toplam

Serbestlik Kareler
derecesi ortalamas

Gruplar aras

0,48

2

0,41

Gruplar içi

90,41

597

0,15

Toplam

90,89

599

F

Anlaml k
düzeyi (p)

1,59

0,20

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi’nde ö renim gören
ö rencilerin, cinsiyete göre, medya araçlar nda yay nlanan
reklâmlar n, pazarlama ahlak ve sosyal sorumluluk (genel ahlaka
uygunluk,
tüketiciyi
aldatmama,
vb.)
ilkelerine
göre
de erlendirmelerinde farkl l k olup olmad ba ms z örneklem t testi
ile test edilmi ve farkl l k olmad
sonucuna ula lm t r
(p=0,78> = 0,05).
Tablo 5: Cinsiyete Göre Cevaplar2n statistikî De@erleri
Cinsiyet

Say

Ortalama

Standart sapma

Erkek

312

3,317

0,387

Bayan

288

3,323

0,393
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SONUÇ
Bu çal man n sonucuna göre, pazarlama eti i ve sosyal
sorumluluk ilkelerine göre ö rencilerin reklâmlara ili kin
alg lamalar n n olumsuz oldu u belirlenmi tir. Bu olumsuz
alg lamalar; reklâmlar n gerçekleri yans tacak ekilde yap lmad ,
reklâmlarla tüketicilerin yan lt ld , reklâmlarda cinsel motiflerin
kullan lmas n n uygun olmad , reklâmlarda rakip ürünlerin
kötülenmesinin uygun bir yakla m olmad , reklâmlar n toplumda
statü farkl l n n ortaya ç kmas nda önemli bir etkisinin oldu u,
reklâmlarda çocuklar n istismar edildi i eklinde özetlenebilir.
Kat l mc erkek ve bayan ö rencilerin, reklâmlara ili kin bu olumsuz
alg lamalar nda farkl l k yoktur. Hem erkek hem bayan ö rencilerin
reklâmlara ili kin alg lamalar olumsuzdur. Kat l mc önlisans, lisans
ve lisansüstü düzeyde ö renim gören ö rencilerin, reklâmlara ili kin
bu olumsuz alg lamalar nda farkl l k yoktur. Önlisans, lisans ve
lisansüstü düzeyde ö renim gören ö rencilerin reklâmlara ili kin
alg lamalar olumsuzdur.
Firma yöneticileri ve reklâmc lar, medya araçlar nda
yay nlanan reklâmlara ili kin bu olumsuz alg lamalar dikkate
almal d rlar. Bu olumsuz alg lamalara neden olan unsurlar n ortadan
kald r ld
reklâmlar n tüketiciler üzerinde daha olumlu etki
yarataca söylenebilir.
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