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Özet
Günümüzde artan çevresel kaygılar, çevre bilinci yük-
sek tüketiciler ve çevre mevzuatındaki gelişmeler yeşil 
ürün/hizmetlerin üretilmesi, pazarlanması noktasında 
işletmelere itici güç olmaktadır. İşletmelerin sürdürü-
lebilir rekabette avantaj yakalamaları yeşil tüketici ve 
bu tüketicilerin satın alma davranışlarını incelemesi ile 
mümkün olacaktır.

Bu çalışmada yeşil ürünlere yönelik satın alma davra-
nışlarını etkilediği düşünülen çevresel tutum ve tüke-
tim değeri teorisi kavramları açıklanmış ve iki kavram 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla SDÜ Gönen 
MYO’da eğitim gören 447 öğrenciye anket çalışması 
uygulanmıştır. Katılımcıların çevreye yönelik (ant-
roposentrik, ekosentrik ve çevreye karşı antipatiklik) 
eğilimleri Bonnes (2011) tarafından geliştirilen ölçekle 
belirlenmiş ve farklı düzeyler için gruplandırılmıştır. 
Çalışmada, tüketim değerleri teorisine ilişkin belir-
lenen (fonksiyonel, duygusal, koşullu, epistemik ve 
sosyal) faktörlere ilişkin tutumların farklı düzeydeki 
çevresel eğilime göre önemli farklılıklar gösterip gös-
termediği incelenmiştir.  Çalışmanın amacına ulaşmak 
için anket çalışması ile elde edilen verilere istatistiksel 
analiz yöntemlerinden frekans, faktör, güvenilirlik ve 
tek yönlü anova analizleri uygulanmış, ileri sürülen 
hipotezler analiz edilmiş, bulgular değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Tüketici, Tüketim Değeri 
Teorisi, Antroposentrik, Ekosentrik, Çevreye Karşı 
Antipatiklik

Abstract 
Increasing environmental concerns, consumers who 
are thinking increasingly “green” as well as the impro-
vements in environmental legislation are the driving 
forces behind producing and marketing green products/
services for many enterprises. Enterprises that intend 
to enhance their performance in sustainable competiti-
on are required to examine green consumers and their 
buying behaviors. 

In this study, the theories of environmental attitude and 
consumption values presumed to exert impact on bu-
ying behavior towards green products are defined and 
the connection between two theories are explored. For 
this end, 447 undergraduate students studying at Gö-
nen Vocational School of Higher Education of Süleyman 
Demirel University, Turkey have been subject to a ques-
tionnaire. The anthropocentric, ecocentric and apathe-
tic tendencies of respondents towards environment have 
been determined through a scale developed by Bonnes 
(2011). Those tendencies have then been classified into 
various groups. In the study, it is also analyzed whether 
the attitudes regarding functional, emotional, conditio-
nal, epistemic and social factors that have been ascerta-
ined based on consumption values theory are varying 
depending on the various levels of environmental ten-
dency. For the study to attain its objectives, statistical 
analysis methods like frequency, factor, reliability and 
one way anova have been applied on the data that came 
from questionnaire while the hypothesis and findings 
have been analyzed and evaluated. 
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Giriş
Çevresel bozulma ve küresel ısınma gibi olgular sür-
dürülebilirlik ve çevresel meseleler üzerinde kamu 
otoritelerinin endişe duymasına neden olmaktadır.  
Doğal kaynakların ve çevrenin genel koşulları hak-
kında dünya ölçeğinde bir  dikkat artışı vardır (Chen 
vd., 2012, s.2544). Özellikle son 10 yılda artan dünya 
nüfusu, küreselleşmenin yarattığı ölçek ekonomisi, 
ürün sayısındaki artış ve bunun neticesinde ürün 
fiyatlarının düşmesi, kentleşme, yaşam kalitesi stan-
dartlarındaki artış, çevresel bozulmaların ortaya çık-
ması gibi nedenler çevresel sorunlarla ilgili tartışma-
ları artırmakta ve tartışmanın odağına çevre- tüketim 
ilişkisini koymaktadır (Karalar ve Kiracı, 2011, s.64). 
Dolayısıyla bugün insanoğlunun, dünya ekosistemi-
ni bozan tüm üretim süreçlerinden endişeli olduğu 
görülmektedir.  Endüstrilerin bu noktada doğal kay-
nakları nasıl kullanmaları gerektiği konusunda yeşil 
üretim, yeşil mühendislik vb uygulamaları kullan-
maları gereği ortaya çıkmaktadır. Tüketiciler çevreye 
karşı daha bilinçli hale gelirken, işletmelerin enerji 
tasarrufu sağlayan, eko-etiketli, geri dönüştürülebilir 
ürünler üretme ihtiyacı da artmaktadır. Tüketiciler 
arasındaki yaygın inanç, yeşil tüketimin günlük yaşa-
mın devamı için zorunlu olduğu yönündedir. İşletme-
ler artan tüketici farkındalığı ve devlet politikalarına 
dikkat ederek yeşil tüketim için pazarlama stratejileri 
geliştirmelilerdir (Ko vd., 2013, s.1709). Bu stratejiler 
geliştirilirken tüketicilerin çevresel eğilimleri ile yeşil 
ürün tüketim değerlerinin neler olduğunun ortaya 
konulması oldukça önemlidir. Çalışmanın amacı ise 
buna paralel olarak yeşil pazarlama kavramı, yeşil tü-
keticinin kim olduğu, tüketicilerin çevresel eğilimleri 
ve yeşil ürünlere yönelik tüketim değerleri teorisinin 
kavramsal olarak incelenmesi ile farklı çevresel eği-
limlerin, yeşil ürün satın alma davranışları ile iliş-
kisinin tüketim değerleri teorisi çerçevesinde araştı-
rılması olarak belirlenmiştir. Çalışma beş bölümden 
oluşmaktadır. Giriş bölümünden sonra yeşil pazarla-
ma ve yeşil tüketici kavramları incelenmiştir. üçüncü 
bölümde ise tüketicilerin yeşil ürünlere yönelik satın 
alma davranışlarını doğrudan etkilediği düşünülen 
çevresel tutum kavramı ve farklı tutumlar kurgulan-
mıştır. Dördüncü bölümde yeşil ürünlere yönelik ola-
rak geliştirildiği düşünülen tüketim değerleri teorisi 
tartışılmıştır. Son bölümde ise literatüre uygun olarak 
geliştirilen anketler SDU Gönen MYO öğrencilerine 
uygulanmış, elde edilen veriler ileri sürülen araştırma 
modeli ve hipotezler çerçevesinde istatistiksel olarak 
analiz edilerek, sonuçlar yorumlanmıştır. 

Yeşil Pazarlama ve Yeşil Tüketici
Günümüz tüketicilerinin ürün/hizmeti satın alırken 
yapmış oldukları tercihlerin doğal kaynaklara, çev-
reye yani dünyaya olan etkilerinin bilincinde olan-
larının sayısı artmaktadır. Tüketiciler satın aldıkları 
varlıkların çevre dostu olup olmamasına yani örneğin 
ürün ambalaj

Datığının ne kadar olduğu, üretim sürecinde enerji, 
emek, su vb. kaynakların ne kadar kullanıldığı, üreti-
mi yapan çalışanların çalışma koşullarının nasıl oldu-
ğu konusunda bilinçli olmaya başlamışlardır (URL1). 
Aslında bu durum ilk olarak 1980’lerin sonlarında 
yaşanan (1986’daki Chernobyl patlaması, ozon deliği 
vb.) atmosfere zararlı gazlara yönelik olarak potansiyel 
tüketicilerin biraraya gelerek büyük bir boykot düzen-
lemeleri ile kendini göstermiştir. Yaşananlar endüst-
riden, tedarik zincirine kadar tüm aktörlerin çevresel 
düşünce karşısında hızlı bir değişim göstermelerine 
başlangıç olmuştur (Peattie ve Charter, 2003:729).

1980’lerin sonları ve 1990’lı yıllarda işletmeler, müş-
teriler, yatırımcılar ve diğer paydaşların dahil olduğu 
çevre duyarlılığı olgusu kabul edilmeye başlanmıştır. 
Ve bu olgunun beraberinde rekabet avantajı ve ino-
vasyon konusunda fırsatlar getirdiği de fark edilmiş-
tir. Çevre, stratejik bir olgu olarak önem kazandıkça, 
tüketicilerin tutum ve davranışlarında potansiyel bir 
etkisinin olduğu anlaşıldıkça, iş dünyası ve pazarla-
macıların çevreye olan ilgisi artmıştır. Yani 1980’li 
yıllar çevreye duyarlı ürünlerin tanıtımına, 1990’lı 
yıllar ise doğaya zarar vermeyen üretim süreçlerinin 
geliştirilmesi, kurumsal sosyal sorumluluk kavram-
larının benimsenmesine sahne olmuştur. Gelişen 
bu durum işletmelerin farklı anlayışlar geliştirmesi-
ne etken olmuştur. Örneğin rekabet temelini güçlü 
eko(lojik) performansıyla ve yeşil ürünleriyle ortaya 
koyan The Body Shop markası tüm süreçlerinde çev-
reye duyarlı stratejileri benimseyen en iyi örnekler-
den biridir. Marka, ürettiği ürünlerinin bitkisel içeri-
ğe sahip olmasına, doğaya zarar vermeden kullanılan 
hammaddelerin elde edilmesine, ürünlerin piyasaya 
sürülmeden önce hayvanlar üzerinde test edilmeme-
sine, geri dönüştürülebilir ambalajları kullanmasına 
dikkat etmektedir. Bu anlayış markanın tüketicilere 
doğaya zarar vermediği, doğa dostu bir işletme oldu-
ğu mesajını açık bir şekilde ifade etmesini sağlamak-
tadır (Peattie ve Charter, 2003:735; URL2). Yeşil yada 
çevreci pazarlama aslında sosyal pazarlama kavra-
mından doğmuştur. Sosyal pazarlama kavramı Kot-
ler ve Zaltman tarafından 1970’lerde tartışılmıştır. 
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Sosyal pazarlama herhangi bir fikri topluma benim-
setmek ve bu konuda olumlu davranış değişiklikleri 
yaratmak için pazarlama karmasının planlanmasıdır, 
gönüllülük ilkesini içermektedir (Okan, 2013, s.215). 
Artan sosyal bilinç, yaşanan çevresel sorunlar, çevre-
ye duyarlı üretim, çevreye duyarlı işletmecilik ve yeşil 
pazarlama kavramlarını ortaya çıkartmıştır (Üstünay, 
2008, s.72). Yeşil pazarlama, ürün modifikasyonu, 
üretim süreci, ambalajlama değişiklileri ve reklam 
değişikliklerini içeren faaliyetlerin bütüncül bir yak-
laşımla ele alan bir anlayıştır. Ancak yeşil pazarlama 
kavramı basit bir görev tanımı değildir. Nitekim bu 
alanda kullanılan terminoloji de değişmiştir, bunlar: 
Yeşil Pazarlama, Çevresel Pazarlama ve Ekolojik Pa-
zarlamadır (Polonsky, 1994a, s.1). Farklı tanımlamalar 
yapılmakla beraber en fazla tekrarlanan tanıma göre 
yeşil ya da çevreci pazarlama; tüketici istek ve ihti-
yaçlarını karşılamak için tasarlanan faaliyetlerin tü-
münün doğal çevre üzerinde en az zararlı olanlarının 
tercih edildiği bir anlayışı ifade etmektedir (Stanton ve 
Futrell, 1987’den alıntılayan Polonsky, 1994b, s.30-31).  
Bakıldığında artık günümüz tüketicisi doğadaki tüm 
canlıların sürekliliğinin korunmasıyla ilgilenen, hij-
yen ve çevre konusunda güvenlik isteyen bireylerdir. 
Pazardaki beklentilerin çevresel endişelerle değişmesi 
rekabet koşullarını da değiştirmektedir. Yeni rekabet 
koşulları ve çevresel yasal zorunluluklar işletmelerin 
üretim ile ilgili bazı düzenlemeler yapması gereğini 
ortaya çıkartmaktadır (Türk ve Gök, 2010, s.203).

Pazarlama planlayıcılarının, tüketicileri ve sektörle-
rinde yaşanan yeşil gündemin ne olduğunu ve bunun 
potansiyel etkilerini bilmeleri hayati önem taşımak-
tadır. İşletmelerin eko-performanslarının rakiplerine 
göre zayıf ve güçlü yanlarının bilinmesi de stratejile-
rin belirlenmesi ve uygulanması açısından oldukça 
değerlidir. Bu noktada tüketicilerin çevreye, çevre 
dostu ürünlere karşı tutum ve davranışları, yani çev-
reci tüketicilerin tutum ve davranışlarının anlaşılma-
sı sürdürülebilir rekabet açısından dikkat edilmesi 
gereken konuların başında gelmektedir (Peattie ve 
Charter, 2003, s.736).

Tüketicilerin yeşil ürünlerin geliştirilmesi konusun-
da işletmeleri motive ettikleri açıktır. Birçok çevreci 
düşünceye sahip tüketici bulunmaktadır, ancak işlet-
meler sadece bu düşünceye sahip tüketicilere yöne-
lik stratejiler belirlediklerinde hata etmiş olabilirler. 
Çünkü çevresel gerekçelerle ürün satın almaya istekli 
olan tüketicinin çevreci ürününü ne ile ölçtüğü be-

lirsizdir. Tüketicilerin beklentisi yeşil ürünün, gele-
neksel ürüne göre fiyatlandırılması, performansının 
belirlenmesi yada başka bir yeşil ürüne göre konum-
landırılması şeklinde olabilir. Burada yeşil ürünün 
geleneksel üründen farklılaşması beklenmektedir 
(Polonsky ve Rosenberger, 2001, s.23).

Ancak yeşil tüketici davranışları üzerinde yeterli sayı-
da araştırma olduğu söylenemez.  Pazarlama araştır-
macılarının, çevresel tutum ve satın alma davranışları 
ilişkisine yönelik çözümler sunmak için daha fazla 
araştırma yapmaya ihtiyaçları olduğu düşünülmekte-
dir. Yeşil pazarlar, dünyanın birçok yerinde, sosyo-de-
mografik segmentte yeşil tüketici olarak adlandırılan 
bireylere ürünlerini ulaştırmaktadır. Yeşil tüketiciler 
en azından temel kişisel çevresel kriterlere göre satın 
alma kararlarını almaktadırlar. Yeşil üretim konu-
sunda uzmanlaşmış yeşil üreticiler ve perakendeciler 
pazarda var olmaktadırlar. Bu üreticiler yeşil tüketici 
segmenti için rekabet etmektedirler. Bu durum yeşil 
pazarlamanın daha fazla genişlemesine neden olmak-
tadır (Hartman ve Ibanez, 2006, s.674).

Çevresel Tutum
Yeşil tüketicinin satın alma davranışlarını etkileyen 
faktörlerin belirlenmesinde ilk dımda tüketicilerin 
çevresel konulardaki duyarlılıklarının belirlenmesi 
önemli rol oynamaktadır. Yani çevreye karşı gelişti-
rilen tutum farklılıkları davranışlarda da farklılıkla-
ra sebep olacaktır. Çevreye yönelik olarak bireylerin 
tutumlarına bakıldığında farklı anlayışlar ileri sürü-
lebilir. Bu çalışmada tüketiciler antroposentrik, eko-
sentrik ve çevreye karşı antipatik tutum sergileyenler 
olarak üç farklı tipte ileri sürülmüştür (Thompson vd. 
1994; Konina 2012; Bones 2011).

Antroposentrik terimi ilk kez 1860’larda Darwin›in 
evrim teorisi üzerindeki tartışmaların ortasında, ev-
renin merkezinin insan olduğu fikrini göstermek 
için ortaya atılmıştır (Campbell, 1983’den alıntılayan 
Kortenkamp ve Moore, 2001, s.2). Antroposentrizm, 
en önemli yaşam formunun insan hayatı olduğunu ve 
diğer yaşam formlarının sadece insanları etkileyen 
ölçüde ya da insanlar için yararlı olabildiği ölçüde 
önemli olduğunu ve bundan dolayı ahlaki dikkate de-
ğer olduğunu ileri sürmektedir.  Bununla birlikte ant-
roposentrik etiğe göre, doğayı koruyarak ya da boza-
rak insan hayatına zarar yada fayda verdiği için doğa 
dikkate değerdir (Kortenkamp ve Moore, 2001, s.2). 
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Antroposentrik kişilere göre çevre, insanların ya-
şam kalitesini yükselttiği, insanın yaşamının deva-
mını sağladığı yani insanlığın yararına olduğu için 
korunmaktadır. Doğal kaynaklar kısıtlıdır ve insan-
lığın geleceği için tutumlu olarak kullanılmalıdır, 
çevre kirliliği yaşam kaynaklarını kısıtladığı için ön-
lenmelidir. Dolayısıyla antroposentrik kişilerin tu-
tumları faydacı felsefeden beslenmektedir (Erten ve 
Aydoğdu, 2011:159). Antroposentrik kişiler, mevcut 
insanoğlunun refahı ve zenginliği, gelecek nesillerin 
faydası yada zararı konularına odaklanmaktadır (La-
utensach, 2002, s.439). 

Ekosentrik düşünce ise Amerikalı biyokimyacı Law-
rence Henderson tarafından evrenin hayatın yaratıcı-
sı olduğu fikrini temsil etmek için İlk kez 1913 yılında 
kullanılmıştır (Campbell, 1983). Bu terim 1970’lerde 
ekolojistler tarafından tüm yaşamların içsel değeri 
olduğu görüşünü belirtmek için kullanılmıştır. Dola-
yısıyla ekosentrik düşünce doğanın insanlığa faydalı 
olması haricinde, doğanın içsel değeri olduğu için ah-
laki olarak dikkate değer olduğunu ifade etmektedir. 
Yani kısaca belirtirsek antroposentrik düşünce insan 
merkezlidir ve doğa insana faydalı olduğu için dikka-
te değerdir. Ekosentrik düşünce ise doğa merkezlidir 
ve tüm yaşam formalarının yani doğanın içsel bir de-
ğere sahip olduğu için ahlaki olarak dikkate değerdir 
(Kortenkamp ve Moore, 2001, s.2).

Ekosentrik etik insanlığın, her biri yasal, ahlaki ve 
siyasi boyutları olan üç temel kural ile korunabilece-
ğini ileri sürmektedir. Bu kuralların temel prensipleri 
Mosquin ve Rowe (2004’den alıntılayan Lautensach, 
2002, s.447) tarafından Dünya için yayınlanan mani-
festolarından formüle edilmiştir. Buna göre ilk kural 
doğaya saygı ve özen göstermektir. Bu kural sadece 
yaşam formalarının tüketiminde ya da hammadde-
lerin kullanımında doğru çevresel yaklaşımların ve 
içsel değerlerin bilincinde olmayı ve onların refahı-
nı sağlamayı içermektedir.  İkinci kural ekosistemin 
sağlıklı kalması için insanlar tarafından tüketilen ya-
şam formalarının veya hammaddelerin yenisiyle de-
ğiştirilmesi, yeniden üretilmesi gerekliliğidir. Üçüncü 
ve son kural ise sürekliliğin sağlanması noktasında 
tüketim için küresel nüfusun azaltılması ve belli bir 
düzeyde kalması için bireysel, teknolojik çabaların 
gerekliliğidir. 

Thompson ve Barton (1994) ekosentrik ve antropo-
sentrik tutumlara üçüncü bir alternatif ölçek ekleye-
rek çalışmalarını yayınlamışlardır. Eklenen üçüncü 

boyut çevreye karşı oluşan antipatik tutumu ölçmek-
tedir (Schultz ve Zelezny, 1999, s.257). Son yıllarda 
artan yoğun çevreci propagandalar, yapılan çevreci 
projeler ve çalışmalar bazı kişilerin çevresel kaygılara 
yönelik antipatisini çekebilmektedir (Erten ve Aydoğ-
du, 2011, s.159).

Thompson ve Barton (1994) çevresel tutumla – çev-
resel davranış;  Grunert ve Juhl (1995) çevresel tu-
tumlar ile organik yiyecek satın alma davranışlarında 
istatistiksek olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki 
olduğunu tespit etmişlerdir. Çabuk ve Nakıboğlu ise 
(2003)’deki çalışmalarında Adana ilinde gerçekleştir-
dikleri araştırma ile tüketicilerin çevreci hassasiyet 
düzeyleri ile çevreci ürünleri satın alma düzeyleri 
arasında anlamlı ilişkilerin olduğu ortaya çıkarmış-
lardır. Çalışmada katılımcılardan çevreci hassasiyeti 
yüksek düzeyde olan bireylerin büyük bir çoğunlu-
ğu yüksek düzeyde çevreci ürün satın alma davranışı 
sergiledikleri görülmüştür. 

Tüketim Değerleri Teorisi
Tüketicilerin çevreye önem vermeleri satın alma ka-
rarları üzerinde de etkisini göstermektedir. İşletme-
ler tüketicilerin çevreci ihtiyaçlarını karşılamak için 
çevre dostu ürün, hizmet ve fikirler üretmektedirler. 
Bu pazarlama stratejileri işletmelerin fiyatlandırma, 
promosyon, ürün özellikleri ve dağıtım faaliyetlerini 
yeşil politikalara adapte ederek pazarda rakipleriyle 
rekabet etme şansı kazanmasını sağlamaktadır. Do-
layısıyla tüketicilerin satın alma kararlarında çevreci 
ürünlere yükledikleri değerlerin bilinmesi pazarlama 
planlaması açısından önemlidir (Boztepe, 2012, s.6). 
Çevresel tutumlar ve kişisel değerler arasındaki öne-
rilen bu ilişkinin tüketicilerin satın alma kararlarını 
nasıl etkilediğinin araştırılması, işletmeler ve pazarla-
macılar açısından stratejik öneme sahiptir. Bütüncül 
bir yaklaşımla ele alındığında ürün tasarımdan, am-
balajlamadan, marka konumlandırmadan, reklamlar-
dan, satış ve promosyondan oluşan sürecin rekabetçi 
avantaj elde etmeye yönelik kurgulanabilmesi için 
satın alma kararları ile çevresel tutum ilişkisi ince-
lenmelidir. Bu çalışmada tüketim değerleri teorisi ile 
çevresel tutumlar arasındaki ilişki araştırılmaktadır. 

Tüketicilerin herhangi bir ürünü niçin satın aldıkla-
rını yada almadıklarını, niçin kullanıp kullanmadık-
larını, herhangi bir ürün tipini diğerine niçin tercih 
ettiklerini ve herhangi bir markayı diğerine niçin 
tercih ettiklerini Sheth vd. (1991) çalışmalarında 
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tüketim değerleri teorisi ile ortaya koymuşlardır. Bu 
teorik temeller beş tüketim değeri ile açıklanmakta-
dır. Bunlar; fonksiyonel, duygusal, koşullu epistemik 
ve sosyal değerler olarak tanımlanmaktadır. Fonksi-
yonel değer, yeşil ürünlere, fiyatlarına ve kalitelerine 
yönelik tüketici algısının ölçülebilir olmasını ifade 
etmektedir. Duygusal değer yeşil ürünlere yönelik 
olarak tüketici duygularının ölçüsüdür. Epistemik 
değer, kişinin arzu ettiği bilgiyi ve yeniliği araması-
nın ölçüdür. Yani tüketici yeni bir değer, tecrübe ka-
zandırdığına inandığı ürünü seçecektir. Sosyal değer, 
sosyal çevre, referans grubu, akran görüşünün tüketi-
ciler açısından fayda ölçüsü olarak kabul edilmesidir. 
(Chamorro vd. 2009’dan alıntılayan Lin ve Huang, 
2012:12). 

Koşullu değer, tercih yapacak kişinin özel bir duruma 
yada belirli koşullara göre algılanan faydasının ölçül-
mesidir. Örneğin bazı ürünler sadece dönemseldir 
(yılbaşı kartları gibi), bazıları sadece acil durumlarda 
kullanılırlar (ambulans gibi), bazı ürünler hayatımız 
da sadece bir kez yaşanılacağı (düğün) düşünülür ve 
son olarak bazı ürünler ise bazı durumlarda (sinema-
da patlamış mısır yemek) akla gelmektedir (Sheth, vd. 
1991:162). Fonksiyonel değer ise tüketici tercihlerin-
de birincil etken olarak ileri sürülür. Bu varsayımın 
temel nedeni Marshall (1890) tarafından ilk olarak 
ortaya atılan ekonomik fayda teorisidir. Fonksiyonel 
değere göre seçim yapan birey güvenilirlik, dayanık-
lılık ve fiyat gibi niteliklere dikkat etmektedir (Sheth, 
vd. 1991:160). Yapılan çalışmalarda tüketicilerin son 
20 yılda yeşil ürünlere, geleneksel ürünlerden daha 
fazla ödemeye hazır olduklarını göstermektedir. Do-
layısıyla yeşil ürünler için fonksiyonel değere yönelik 
geliştirilen pozitif tutumun, satın almayı da pozi-
tif olarak etkileyeceği düşünülebilir (Lin ve Huang, 
2012, s.12). Duygusal değer belirli duyguların ortaya 
çıkmasında yada bu duyguların sürdürülmesi/tetik-
lenmesi ile ilişkili olduğunda tüketicinin satın alma 
kararında etkilidir. Ürünler yada hizmetlerin duy-
gusal anlamları olabilmektedir. Örneğin romantizm, 
mum ışığında bir akşam yemeği ile ilişkilendirilirken; 
korku duygusu korku filmi izlemek ile ilişkilendirile-
bilmektedir. Bununla birlikte daha somut ürünlerin 
de duygusal değerleri vardır. Örneğin bazı yiyecekler 
çocukluk deneyimlerimizi tekrar hatırlamamıza ne-
den olurken, bazı tüketicilerin arabalarıyla aralarında 
duygusal ilişkileri olduğunu söyledikleri görülmek-
tedir (Sheth, vd. 1991, s.161). Epistemik değer, yeni 
bilgiler ve tecrübeler kazanmayı temel almaktadır. 
Tüketiciler bilginin sadece bugünkü değerine bak-

mazlar. Eğer aradıkları bilgi gelecek için fayda sağla-
yacaksa, tüketici için önemlidir ve değerlidir (Lin ve 
Huang, 2012, s.13). Ayrıca yeni deneyimler kesinlikle 
epistemik değer sağlamaktadır. Bununla birlikte, ba-
sit bir değişiklik de epistemik değer sağlayabilmekte-
dir. Tüketici mevcut markasını sıkılmış olduğu için, 
yeni markaları merak ettiği için veya yeni bilgiler öğ-
renmek arzusunda olduğu için değiştirebilir (Sheth, 
vd. 1991, s.62). Sosyal değer, tüketicinin kendine 
örnek seçtiği demografik, sosyoekonomik ve kültü-
rel –etnik grupların tüketim nesnesine olumlu veya 
olumsuz değer yüklemesiyle anlam kazanmaktadır 
(Sheth, vd. 1991, s.161).  Tüketicilerin bu değerlere 
yüklediği anlamların yüksek olması yani bu değerlere 
yönelik tutumlarının olumlu olması yeşil ürünlerin 
satın alınmasında pozitif olarak etkili olacağı ileri sü-
rülebilir. Tutumların, davranışları etkilediği düşünül-
düğünde pozitif çevresel tutuma sahip tüketicilerin, 
yeşil ürün tüketim değerlerine yönelik tutumlarının 
da pozitif olması beklenmektedir.

Araştırma 
Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Çevre bilinci kavramı ve kavrama ilişkin değişken-
ler (bilişsel, davranışsal ve davranışsal değişkenler) 
ekonomi, pazarlama, psikoloji, sosyoloji gibi çeşitli 
alanlarda araştırmacılar tarafından incelenmektedir. 
Bununla birlikte sosyal ve çevresel konular tüketici 
satın alma kararlarının da etkileyici unsuru olarak 
tanımlanmaktadır (Menon vd. 1999’dan alıntılayan 
Shabnam, 2013, s.448). Şimdiye kadar yapılan çalış-
malarda pazarlamacı tarafından çevre dostu olduğu 
iddia edilen yada doğada çevre dostu olan ürün yada 
hizmetlerin satın alma kararı esnasındaki tüketi-
ci davranışları açıklanmaya çalışılmıştır (Shabnam, 
2013, s.448). 

Bu çalışmada ise amaç Isparta ili Süleyman Demirel 
Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulunda eğitim 
gören öğrencilerin çevresel eğilim (antroposentrik-
insan merkezli, ekosentrik -doğa merkezli ve çevreye 
yönelik antipatiklik) düzeylerini belirleyerek onları 
bu düzeylere göre gruplandırmak ve belirlenen farklı 
çevresel eğilim düzeyindeki katılımcıların yeşil ürün 
satın alma davranışlarına etki eden tüketim değerleri 
teorisine göre belirlenen boyutlara yönelik tutum ve 
davranışlarında istatistiki olarak anlamlı farklılıklar 
olup olmadığı belirlemeye çalışmaktır. Amaçlar doğ-
rultusunda geliştirilen araştırma modeli Şekil 5-1’de 
gösterilmektedir.
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Araştırma modelinde de görüldüğü üzere tüketiciler, 
farklı çevresel eğilimlerine göre gruplandırılıp, tü-
ketim değerlerine yönelik geliştirdikleri tutumların 

farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Bu modele 
yönelik olarak ileri sürülen hipotezler ise Tablo 1’de 
görülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Çevresel 

Eğilim 

Antropesentrik Eğilim 

Ekosentrik Eğilim 

Çevreye Karşı 

Antipatik  Eğilim 

Tüketim 

Değerleri Teorisi 

Fonksiyonel Değer 

Duygusal Değer 

Koşullu Değer 

Epistemik Değer 

Sosyal Değer 

Şekil 1. Araştırma Modeli

H1a: Fonksiyonel değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, antroposentrik eğilime göre farklılaşmaktadır.  

H1b: Fonksiyonel değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, ekosentrik eğilime göre farklılaşmaktadır. 

H1c: Fonksiyonel değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, çevreye karşı antipatik eğilime göre 

farklılaşmaktadır. 

H2a: Duygusal değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, antroposentrik eğilime göre farklılaşmaktadır.  

H2b: Duygusal değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, ekosentrik eğilime göre farklılaşmaktadır. 

H2c: Duygusal değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, çevreye karşı antipatik eğilime göre 

farklılaşmaktadır. 

H3a: Koşullu değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, antroposentrik eğilime göre farklılaşmaktadır.  

H3b: Koşullu değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, ekosentrik eğilime göre farklılaşmaktadır. 

H3c: Koşullu  değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, çevreye karşı antipatik eğilime göre 

farklılaşmaktadır. 

H4a: Epistemik değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, antroposentrik eğilime göre farklılaşmaktadır.  

H4b: Epistemik değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, ekosentrik eğilime göre farklılaşmaktadır. 

H4c: Epistemik değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, çevreye karşı antipatik eğilime göre 

farklılaşmaktadır. 

H5a: Sosyal değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, antroposentrik eğilime göre farklılaşmaktadır.  

H5b: Sosyal değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, ekosentrik eğilime göre farklılaşmaktadır. 

H5c: Sosyal değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, çevreye karşı antipatik eğilime göre 

farklılaşmaktadır. 

 

Tablo 1. Hipotezler

Araştırma amacını gerçekleştirmek ve hipotezle-
ri kurgulamak amacıyla üniversite öğrencilerine 
uygulanan anket 3 farklı bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde katılımcıların cinsiyet, yaş, gelir 
düzeyi ve okudukları bölüme ilişkin sorular ve çev-
reye karşı tutumu etkileyebileceği düşünülen soru-

lardan oluşmaktadır. İkinci bölümde tüketicilerin 
çevresel eğilimlerini belirlemek amacıyla ilk olarak 
Thompson ve Barton (1994) tarafından geliştirilen 
ölçek Kopnina (2012), Bones, vd. (2011) çalışmala-
rından uyarlanmıştır. Ölçek Türkçeye çevrildikten 
sonra Kalburan’nın (2014, s.58)  çalışmasındaki gibi 
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çoklu anlam ifade eden iki madde, tek bir maddeye 
indirgenmiş ve toplam 19 maddeden oluşturulmuş-
tur. Üçüncü bölümde ise Sheth vd. (1991) tarafından 
ileri sürülen tüketim değerleri teorisine ilişkin ölçek 
Lian ve Huang’ın çalışmasından (2011) uyarlanmıştır 
ve toplam 24 maddeden oluşmaktadır. Araştırma-
da kullanılan iki ölçek de (1: Kesinlikle katılmıyo-
rum......5: Tamamen katılıyorum) 5’li Likert ölçeği ile, 
1 -5 arasında değişen puanlara sahiptir. Anketlerden 
elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for So-
cial Science - Version 16.0) programı ile analize tabi 
tutulmuştur. Çalışmada; frekans analizleri ve ölçek 
maddelerinin değerlendirilmesine ilişkin güvenirlilik 
analizi ve yapı-içerik geçerlilik analizi, faktör analizi 
ve tek yönlü anova analizi yapılmıştır.

Araştırmanın Kapsamı
Araştırmanın evrenini Isparta Süleyman Demirel 
Üniversitesi Gönen MYO’da 2014-2015 eğitim dö-
neminde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araş-
tırmanın evreni, okulun toplam öğrenci sayısı olan 
1100’dür. Örneklem sayısı belirlenirken litaretürde 
(Altunışık, vd. 2004:125) belli evrenler için kabul 
edilen örnek büyüklüklerinden faydalanılmıştır. Do-
layısıyla araştırmanın örneklemini, evren içerisinden 
basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile belirlenen 550 
öğrenci oluşturmaktadır. Uygulanan 500 anketin, 447 
tanesi kullanılabilir düzeydedir. Dolayısıyla anketle-
rin geri dönüş oranı %89,4’dür.

Tablo 2. Demografik Veriler
Değişkenler                                                         f % 

Cinsiyet    

Erkek 59 34,3 

Kadın 113 65,7 

Toplam  172 100,0 

Yaş   

18-20 yaş 248 55,5 

21 - 23 yaş 171 38,3 

24 – 26 yaş 20 4,5 

27 yaş ve üzeri 6 1,3 

Toplam  445 99,6 

Kayıp  Veri 2 ,4 

Toplam  447 100,0 

Gelir    

500 tl ve altı 212 47,4 

501-1000 108 24,2 

1001-1500 25 5,6 

1501-2000 33 7,4 

2001-2500 39 8,7 

2501 ve üzeri 30 6,7 

Toplam 447 100,0 

Bölüm   

Büro  47 10,5 

Yerel Yönetimler 69 15,4 

Moda Tasarım 67 15,0 

El Sanatları 11 2,5 

Dış Ticaret 34 7,6 

Mimari Dekoratif Sanatlar 44 9,8 

Kuyumculuk 16 3,6 

İşletme 39 8,7 

Bankacılık 92 20,6 

Bilgisayar 15 3,4 

Muhasebe 13 2,9 

Toplam 447 100,0 
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Araştırma Bulgularının Sunumu ve 
Değerlendirmesi 
Araştırmanın bu bölümünde, SDÜ Gönen MYO öğ-
rencilerden anket aracılığı ile elde edilen verilere da-
yalı yapılan analizlere ilişkin bulgulara yer verilmiştir.

Demografik Bulgular
Anketin birinci bölümü, cevaplayanların demografik 
bilgilerini elde etmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. 
Bu bağlamda katılımcıların yaşları, cinsiyetleri, bö-
lümleri ve gelirleri sorulmuştur. Elde edilen veriler 
Tablo 2’dedir.

İlk olarak katılımcıların cinsiyetlerine bakıldığında 
Tablo 2’de görüldüğü üzere anketi yanıtlayanların 
%65,7’si kadın, %34,3’ü ise erkektir. Dolayısıyla katı-
lımcıların büyük bir kısmını kadınlar oluşturmakta-
dır. Katılımcıların yaşlarına Tablo 2’den bakıldığında 
%55,5’i 18-20 yaş; %38,3’ü 21-23 yaş ve toplam %5,8’i 

24 yaş ve üzerindedir. Ankete katılanların gelirleri-
ne bakıldığında, katılımcıların %47,4›ü yalnızca 500 
TL ve altı gelire, %24,2’si 501-1000 TL gelire, %8,7’si 
2001-2500 TL gelire sahip olduklarını ifade etmiş-
lerdir. Katılımcıların bölümlerine bakıldığında %20
,6’sının bankacılık, %15,4’ünün yerel yönetimler, 
%15’inin moda tasarım, %10,5’inin büro yönetimi ve 
%9,8’ inin mimari dekoratif sanatlar bölümü öğren-
cileri oldukları görülmektedir. Dolayısıyla katılım-
cılar hem teknik hem de idari bilimler öğrencilerin-
den oluşmaktadır. Bu durum çalışmamıza bakış açısı 
zenginliği kazandırmaktadır. Katılımcılara demogra-
fik verilerle birlikte doğaya yönelik çevresel tutumu 
etkileyebileceği düşünülen çevre ile ilgili bir eğitim 
alıp almadıkları, hayatlarının büyük kısmını nerede 
geçirdikleri ve ürünleri atın alırken çevreye duyarlı 
üretilmesine dikkat edip etmedikleri sorulmuştur. 
Buna göre alına cevaplara ilişkin elde edilen frekans-
lar Tablo 3’dedir. 

Tablo 3. Doğa ile İlişkili Sorular
Ürün satın alırken çevreye 

duyarlı üretimine dikkat 
edermisiniz? 

 

f 

 

% 

Hayatınızın büyük kısmını 

nerede geçirdiniz? 

 

f 

 

% 

Evet 281 62,9 Köy 36 8,1 

Hayır 156  34,9 Kasaba 67 15,0 

Toplam 447 100,0 İlçe 171 38,3 

Çevre ile ilgili eğitim aldımız mı? f % İl 173 38,7 

Evet 188 42,1 Toplam 447 100,0 

Hayır 259    57,9 

Toplam 447 100,0 

 

Tablo 3’e göre katılımcıların bugüne kadar hayatlarını 
%38,7’si il, %38,3’ü ilçe, %15’i kasaba ve yalnızca %8’i 
köy de geçirmiştir. Çevre ile ilgili ders ya da eğitim 
görenler katılımcıların %42,1’i iken, görmeyenler 
%57,9’udur. Yani çevre ile eğitim almayanlar katılım-
cıların yarısından biraz fazladır. Ürün satın alırken 
çevreye duyarlı üretilip üretilmediğine dikkat ermişi-
niz sorusuna ise katılımcıların %62,9’u evet, %34,9’u 
hayır yanıtını vermiştir. Katılımcılarımızın üniversite 
öğrenci olduğu düşünüldüğünde bu durum normal 

gelebilir. Araştırmanın bu bölümündeki sorular ana-
liz sürecindeki diğer analizlere dahil edilmemiş, sa-
dece araştırmaya katılan bireylerin demografik bilgi-
lerine ek olarak sorulmuştur.

Güvenilirlik ve Geçerlilik
Araştırmanın bu bölümünde ankette yer alan ölçek-
lerin güvenirlilik analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenir-
liğinin hesaplanması için ölçek içerisindeki ifadelerin 
içsel tutarlılık ölçüsünü ifade eden ve sosyal bilim-
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lerde sıklıkla tercih edilen Cronbach’s alpha yöntemi 
kullanılmıştır. Ankette kullanılan ölçeklerin, boyut-
larının bütünselliğini test etmek üzere yapılan güve-
nilirlik analizlerinde, alfa katsayıları; 24 maddeden 
oluşan tüketim değeri ölçeği için 0.889, 19 maddeden 

oluşan çevresel tutum için ise 0.777 olarak bulunmuş-
tur. Bu değerler ölçeğin oldukça güvenilir olduğunun 
göstergesidir. Güvenilirlik analizinden sonra ölçeğin 
geçerliliği sınanmıştır. Geçerlilik, ölçekte yer alan 
soruların,  ölçmek isteneni ölçme derecesini ifade et-

Tablo 4. Faktör Yükleri

 

 

1 

 

2 3 

 

4 

 

5 

Yeşil ürünler yüksek teknolojiyle üretilir 
,705 

 
 

  

Yeşil ürünler, geleneksel ürünlerden daha güveniliridir 
,674 

 
  

 

Her zaman geri dönüşümlü ürünleri seçerim 
,651 

 
  

 

Yeşil ürünler iyi kaliteye sahiptir 
,634 

 
  

 

Yeşil ürünlerin malzemeleri ( plastik, ahşap, cam, vb.) benim için önemli  
,610 

 
  

 

Yeşil ürünler kalitelerine eşit fiyatlandırılırlar. 
,594 

 
  

 

Yeşil ürünlerin performansından şüphe etmem 
,592 

 
  

 

Yeşil ürünler geleneksel ürünlere göre daha ekonomiktir. 
,561 

 
  

 

Yeşil ürün satın aldığım zaman, iyi bir insan olduğumu hissediyorum  
,719   

 

Yeşil ürün satın aldığım zaman, doğru bir davranış yaptığımı hissediyorum  
,590   

 

Yeşil ürün satın aldığım zaman, çevre için daha iyi bir insan olduğumu 

düşünüyorum. 

 
,573   

 

Zararlı ürünler satın aldığım zaman, kötü hissediyorum.  
,521   

 

Çevre için daha az zararlı ürünler satın aldığım zaman, daha iyi hissediyorum.  
,512   

 

Yeşil ürün satın aldığım zaman, haklı olduğumu hissediyorum  
,500   

 

Sadece yeşil ürünler üzerinde bir satış promosyonu varsa, yeşil ürün satın alırım.   
,799  

 

Sadece bir yeşil ürün standı olursa, yeşil ürün satın alabilirim   
,696  

 

Küresel ısınma, küresel olarak denizin, havanın vb kirlenmesi nedenleriyle yeşil 

ürünleri tercih ederim 

  
,526  

 

Yeşil ürünler geleneksel ürünlerden daha inovatiftir.   
 ,802 

 

Yeşil ürünler, geleneksel olanlardan daha yaratıcı şeylere sahiptir.   
 ,784 

 

Yeşil ürünler bazı kirlilik problemlerini çözebilir   
 ,724 

 

Ben gelecekte çok daha fazla yeşil ürün var olacağını düşünüyorum.   
 ,502 

 

Yeşil ürünler iyi bir şekilde imajımı etkiler.   
  ,724 

Yeşil ürün satın aldığımda, diğer insanları etkileyebilirim   
  ,594 

Yeşil ürün satın aldığımda, ailem ve arkadaşlarım için rol modeli olabilirim   
  

,511 
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mektedir (Altunışık, vd., 2005:71). Ölçeğin geçerliliği 
için bu çalışmada yapı geçerlilikleri kullanılmıştır. 
Yapı geçerliliği ise faktör analizi sürecinde yapılmıştır.

Faktör Analizi
Faktör analizi, birbirleriyle ilişkili çok sayıdaki soru 
maddesinin az sayıda, daha açık ve anlaşılır faktörler 
haline getirilmesini sağlayan çok değişkenli istatistik-
sel yöntemdir (Kleinbaum, vd. 1998’den alıntılayan 
Kalaycı, 2008:321). Çalışmada tüketim değerleri teo-
risi ölçeğinde yer alan ve her biri bir değişkeni tem-
sil eden sorular faktör analizi ile daha anlaşılır hale 
getirilmiştir. Ayrıca ölçeğin, ayırma (discriminant) ve 
birleşme (convergent) geçerlilikleri sınanmış ve her 
bir boyuta ait güvenilirlik değerleri bulunmuştur. 

Temel bileşenler ve Varimax faktör rotasyon yön-
temleri kullanılarak yapılan birinci faktör analizi sı-
rasında Bartlett›in Küresellik değeri anlamlı ve KMO 
değeri, tavsiye edilen değerin (0,60≥) üzerinde 0.903 
olarak bulunduğu için elimizdeki verilere faktör ana-
lizi yapılmasının uygun olduğu görülmüştür. Yapılan 
faktör analizinde her bir faktörün ve her bir niteliğin 
tek bir faktöre yüklenmiş olması beklenir. Ayrıca her 
bir faktörde, faktör yükü 0,50’den daha düşük olan 
maddeler ve birden fazla faktörde nitelik yükü 0,50 
ve üstü olan sonuçlar elimine edilmelidir. İlgili lite-
ratürde Hair vd. (1998), Hattie (1985) önerildiği gibi, 
faktör yüklemesi 0,50’nin üzerinde olan değişkenler 
bir araya getirilerek faktör bileşenleri oluşturulmuş-
tur (Hattie, 1985; Hair vd., 1998’den alıntılayan İşler 
ve Özdemir, 2010:127). 

İlgili faktör yükleri Tablo 4’de görülmektedir. Temel 
bileşenler faktör analizinde özdeğer (eigenvalue) is-
tatistiği 1 ve üstü olan bileşenler dikkate alınmış ve 
literatürdeki çalışmalarla paralel olarak beş faklı 
faktör bileşeni olduğu görülmüştür. Ayrıca bu de-
ğişkenlerin yüklendikleri faktörlerin tamamı tara-
fından açıklanan toplam varyans % 71,931’dir. Tab-
lo 4’de görüldüğü üzere toplam 8 soruyu içeren ilk 
faktör yapısı, içerdiği değişken ifadeleri nedeniyle 
“fonsiyonel değer boyutu”; 6 sorunun oluşturduğu 
ikinci faktör ise “Duygusal değer boyutu”; 3 sorunun 
oluşturduğu üçüncü faktör “koşullu değer boyutu”, 
4 sorunun oluşturduğu dördüncü faktör “Epistemik 
değer boyutu” ve son 3 sorunun oluşturduğu faktör 
ise “sosyal değer boyutu” olarak adlandırılmaktadır. 
Araştırmada, faktör analizi sonucu meydana gelen 
faktör yüklerinin 0.50 değerinin üzerinde olması 

ve ölçekte ortaya konulan faktör yapısının, ortala-
ma varyansın 0.50’sinden daha fazlasını açıklaması, 
ayrıca değişkenlerin, ait oldukları faktörler dışında-
ki diğer faktörlerle yüksek korelâsyon değerlerine 
sahip olmamaları araştırmada kullanılan ölçeğin, 
ayırma (discriminant) ve birleşme (convergent) ge-
çerliliklerini sağladığını da göstermektedir (Igbaria 
vd., 1995). Ayrıca yapılan faktör analizi neticesinde 
oluşan boyutların ayrı ayrı güvenilirlik analizleri de 
hesaplanmıştır. Yapılan güvenirlilik testi sonucunda 
Cronbach Alfa değerleri fonsiyonel değer boyutunun 
α =0,715; duygusal değer boyutunun α =0,80; koşullu 
değer boyutunun α =0,782; epistemik değer boyutu-
nun α =0,658 ve son olarak sosyal değer boyutunun α 
=0,776 olarak bulunmuştur.

Gruplar Arası Farklılık Analizi
Araştırmanın bu bölümünde, katılımcıların çevresel 
konulara yönelik görüşlerinin, yeşil ürün satın alır-
ken tüketim teorisine göre algılanan değerlere iliş-
kin tutumlarında farklılık yaratıp yaratmadığı test 
edilmesi amaçlanmaktadır. Tüketicilerin çevresel 
konulara ilişkin görüşleri ilgili literatüre dayanarak 
ekosentrik, antroposentrik ve çevreye karşı antipatik 
olarak sınıflandırılmıştır. Ekosentrik Tutum Ölçeği 5, 
Antroposentrik Tutum Ölçeği 7 ve Çevreye Antipati-
lik Ölçeği 7 soru maddesinden meydana gelmektedir. 
Anket çalışmasında çevre ölçeğine (19 soru) verilmiş 
olan cevaplar gruplandırılarak, yeşil ürün satın alma 
kararlarında tüketim değerlerine yönelik olarak farklı 
çevresel duyarlılık düzeyindeki tüketiciler arasında 
anlamlı bir farklılık olup olmadığı belirlenmeye ça-
lışılmıştır. çevresel tutum ölçeği literatürde yapılan 
çalışmalarda Gheith (2013), Kalburan (2012) güveni-
lirliği ve geçerliliği sağlanmış üç boyut olarak ortaya 
konulmuştur. dolayısıyla bu çalışmada faktör analizi 
uygulanmamış,  çalışma amacını gerçekleştirmek için 
çevreye yönelik tutumlar birer çevresel eğilim olarak 
ele alınmıştır. Bunun için öncelikle tüketicilerin ver-
dikleri cevapların her bir katılımcı için ortalamaları 
alınmıştır. Literatürde yapılan çalışmalara göre grup-
landırma yapılırken beşli Likert ölçeği esas alınmış, 
her iki uca (1 ve 5) eşit mesafede bulunan 3 değerinin 
her iki taraftan 0,5 birim alınarak oluşturulan aralık 
gruplamanın orta değeri olarak kabul edilmiş, buna 
göre (1-2,5) aralığı düşük çevresel tutumu, (2,5-3) 
aralığı orta düzey çevresel tutumu ve (3-5) aralığı 
yüksek çevresel tutumu ifade etmektedir (Arı 2007, 
s.64). Elde edilen değerler Tablo 5’dedir.
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Tablo 5’de görüldüğü üzere öğrencilerin %62,9’u ve 
%64,8’i yüksek antroposentrik ve ekosentrik tutuma 
sahipken, yalnızca %11,4’ünün yüksek çevreye anti-
patik tutuma sahip oldukları görülmüştür. Araştır-
manın bu bölümünde amaca uygun olarak varyans 
analizi uygulanmıştır. Varyans analizinin amacı, 
faktörlerin çeşitli düzeylerinin bağımlı değişken üze-
rindeki etki derecelerini ortaya çıkartmaktır (Nakip, 
2008:257). Varyans1 analizi parametrik bir testtir ve 

1 Varyans analizi sonucunda gruplar arasında bir farklılık bu-
lunursa, bu farklılığının hangi gruplardan kaynaklandığını 
görebilmek için post-Hoc testlerinden yararlanılır. Varyans 
analizinde kullanılan testler bağımlı ve bağımsız değişken 
sayısına göre değişmektedir. Bu araştırmada Üç ve daha fazla 
gruptan oluşan veriler bağımsız değişkeni, tüketim değerleri-
ne yönelik tutum ortalaması ise bir bağımlı değişken olarak 
alındığı için ise tek yönlü anova analizi kullanılmıştır. Tek 
yönlü anova analizi parametrik testlerdendir ve bu testlerin 
kullanılabilmesi için verilerin normal dağılım şartını karşıla-
ması gerekmektedir. Ayrıca tek yönlü anova analizinde iki te-
mel varsayım vardır. Bu varsayımlara göre her bir grup normal 
dağılımlıdır ve göreli olarak grupların varyansı homojendir.  
Ancak uygulamada eğer varyansların homojenliği sağlanırsa 
tüm varsayımlar gerçekleşmiş kabul edilmektedir (Antalyalı, 
2005, s.133,135).

veriler normallik şartını gerçekleştirirse tercih edilir. 
Çalışmada normallik için K-S testi (Kolmogorov-
Smirnov) yapılmış ve p<0.05 için verilerin normal 
dağıldığı görülmüştür. Araştırmanın amacına uygun 
olarak oluşturulan hipotezleri test etmek amacıyla 
anketten elde edilen veriler SPSS16.0 programında 
tek yönlü varyans analizine göre test edilmiştir. So-
nuçlar tablolaştırılmıştır.

Tablo 6’dan görüldüğü üzere düşük, orta ve yüksek 
antroposentrik eğilime sahip bireylerin, yeşil ürünle-
rin tüketim değerlerine (fonksiyonel, Duygusal, Ko-
şullu, Epistemik ve Sosyal) ilişkin tutumları farklılık 
göstermektedir. Dolayısıyla ileri sürülen H1a, H2a, 
H3a, H4a ve H5a kabul edilmektedir. Bu farklılıkların 
hangi gruplardan kaynaklandığını görmek için post-
hoc testlerinden Tukey analizi yapılmıştır. Buna göre 
fonksiyonel değere ilişkin farklılık düşük antropo-
sentrik eğilime sahip bireylerden kaynaklanmakta-
dır. Diğer tüm değerlere yönelik tutum farklılıkları 
ise yüksek antroposentrik eğilime sahip bireylerden 
kaynaklanmaktadır. Burada iki durum dikkati çek-
mektedir. Bunlardan ilki düşük seviyede insan mer-

Tablo 5. Çevresel Tutum Eğilimi
 Antroposentrik Tutum Ekosentrik Tutum Çevreye Antipatik Tutum 

Frekans  Yüzde Frekans  Yüzde Frekans  Yüzde 

Düşük Eğilim 64 14,3 53 11,9 314 70,2 

Orta Eğilim 102 22,8 104 23,3 82 18,4 

Yüksek Eğilim 281 62,9 290 64,8 51 11,4 

Toplam  447 100,0 447 100,0 447 100,0 

 

Tablo 6. Antroposentrik Tutum-Tüketim Değerleri Anova Analizi
 Düşük 

Antroposentrik 

Eğilim 

(N=64) 

Orta 

Antroposentrik 

Eğilim 

(N=102) 

Yüksek 

Antroposentrik 

Eğilim  

(N=281) 

 

 

F 

 

Sig 

(p<0,05) 

Fonksiyonel 

Değer 

Ort=2,99 

SS=0,66 

Ort=3,33 

SS=0,56 

Ort=3,62 

SS=0,57 

 

19,408 

 

0,00 

Duygusal 

Değer  

Ort=3,44 

SS=0,89 

Ort=3,72 

SS=0,73 

Ort=4,02 

SS=0,69 

 

12,276 

 

0,00 

Koşullu 

Değer 

Ort=3,07 

SS=0,96 

Ort=3,36 

SS=0,74 

Ort=3,72 

SS=0,80 

 

13,500 

 

0,00 

Epistemik 

Değer 

Ort=3,44 

SS=0,95 

Ort=3,51 

SS=0,66 

Ort=3,81 

SS=0,71 

 

9,402 

 

0,00 

Sosyal Değer Ort=3,18 

SS=0,94 

Ort=3,29 

SS=0,84 

Ort=3,68 

SS=0,92 

 

9,641 

 

0,00 
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kezli eğilime sahip olan bireylerin en düşük ortalama 
(2,99) fonksiyonel değer tutumuna sahip olduğudur. 
İkincisi ise yüksek insan merkezli eğilime sahip bi-
reylerin duygusal değere ilişkin tutum ortalamaları 
(4,02) oldukça yüksek olduğudur.

Tablo 7’den görüldüğü üzere düşük, orta ve yüksek 
ekosentrik eğilime sahip bireylerin, yeşil ürünlerin 
tüketim değerlerine (fonksiyonel, Duygusal, Koşul-
lu, Epistemik ve Sosyal) ilişkin tutumları istatistiksel 
olarak (p<0,05) farklılık göstermektedir. Dolayısıyla 
ileri sürülen H1b, H2b, H3b, H4b ve H5b kabul edil-

mektedir. Kabul edilen hipotezlere ilişkin farklılık-
ların hangi gruplardan kaynaklandığını görmek için 
post-hoc testlerinden Tukey analizi yapılmıştır. Ana-
liz neticesinde özellikle yüksek ekosentrik eğilime sa-
hip kişilerin orta ve düşük eğilimlilerden farklılaştığı 
görülmektedir. Bununla birlikte tabloda dikkat çekici 
bir diğer durum duygusal değer tutumunda görül-
mektedir. Yüksek ekosentrik eğilime sahip yani doğa 
merkezli bireylerin duygusal değere ilişkin algı orta-
lamaları en yüksek değere sahiptir. Dolayısıyla yeşil 
ürünlere yüklenecek duygusal değerlerin işletmeler 
açısından tüketicilerin satın alma kararlarında farklı-

Tablo 7. Ekosentrik Tutum- Tüketim Değerleri Anova Analizi
 Düşük 

Ekosentrik 

Eğilim 

(N=53) 

Orta 

Ekosentrik 

Eğilim 

(N=104) 

Yüksek 

Ekosentrik 

Eğilim  

(N=290) 

 

 

F 

 

Sig 

(p<0,05) 

Fonksiyonel 

Değer 

Ort=2,75 

SS=0,82 

Ort=3,20 

SS=0,58 

Ort=3,53 

SS=0,58 

 

7,339 

 

0,001 

Duygusal 

Değer  

Ort=2,66 

SS=0,69 

Ort=3,11 

SS=0,89 

Ort=3,95 

SS=0,69 

 

19,170 

 

0,00 

Koşullu 

Değer 

Ort=3,08 

SS=0,86 

Ort=2,97 

SS=0,71 

Ort=3,62 

SS=0,81 

 

5,542 

 

0,004 

Epistemik 

Değer 

Ort=2,95 

SS=0,45 

Ort=3,18 

SS=0,73 

Ort=3,73 

SS=0,71 

 

7,381 

 

0,001 

Sosyal Değer Ort=2,38 

SS=0,71 

Ort=3,03 

SS=0,68 

Ort=3,58 

SS=0,91 

 

7,454 

 

0,001 

 

Tablo 8. Çevreye Antipatiklik-Tüketim Değerleri Anova Analizi
 Düşük 

Antipatik 

Eğilim 

(N=314) 

Orta 

 Antipatik 

Eğilim 

(N=82) 

Yüksek 

antipatik 

Eğilim  

(N=51) 

 

 

F 

 

Sig 

(p<0,05) 

Fonksiyonel 

Değer 

Ort=3,50 

SS=0,57 

Ort=3,40 

SS=0,60 

Ort=3,80 

SS=0,72 

 

6,002 

 

0,003 

Duygusal 

Değer  

Ort=3,95 

SS=0,72 

Ort=3,57 

SS=0,75 

Ort=4,06 

SS=0,65 

 

8,205 

 

0,00 

Koşullu 

Değer 

Ort=3,58 

SS=0,83 

Ort=3,38 

SS=0,73 

Ort=4,05 

SS=0,64 

 

8,601 

 

0,00 

Epistemik 

Değer 

Ort=3,74 

SS=0,72 

Ort=3,38 

SS=0,67 

Ort=3,92 

SS=0,73 

 

8,646 

 

0,00 

Sosyal Değer Ort=3,56 

SS=0,92 

Ort=3,30 

SS=0,85 

Ort=3,80 

SS=0,95 

 

3,831 

 

0,12 
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lık yaratacağı söylenebilir. Bununla birlikte epistemik 
değere ilişkin tutum ortalamalarının düşük ve yük-
sek ekosentrik eğilime sahip bireylerde oldukça farklı 
olduğu görülmektedir. Sosyal değere ilişkin tutum 
ortalamalarının, düşük ekosentrik eğilimli bireyler-
de en düşük ortalamaya sahip olduğu da görülmek-
tedir. Koşullu değer tutumlarına bakıldığında, orta 
düzeyde ekosentrik eğilime sahip bireylerin farklılık 
yarattığı ve düşük ortalamaya sahip oldukları, düşük 
eğilimlerin duruma göre yeşil ürünün satın alınma-
sına yönelik daha yüksek tutum ortalamasına sahip 
oldukları görülmektedir.

Tablo 8’de görüldüğü üzere düşük, orta ve yüksek 
ekosentrik eğilime sahip bireylerin, yeşil ürünlerin 
tüketim değerlerine (fonksiyonel, Duygusal, Koşul-
lu, ve Epistemik) ilişkin tutumları istatistiksel olarak 
(p<0,05) farklılık gösterirken, sosyal değere ilişkin 
tutumlarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
görülmemektedir. Dolayısıyla ileri sürülen H1c, H2c, 
H3c, ve H4c kabul edilmiş, H5c ise reddedilmiştir. Ka-
bul edilen hipotezlere ilişkin Bu farklılıkların hangi 
gruplardan kaynaklandığını görmek için post-hoc 
testlerinden Tukey analizi yapılmıştır. Analiz neti-
cesinde katılımcıların büyük bir kısmının antipatik-
lik düzeylerini düşük olduğu görülmektedir. Burada 
diğer tablolardan farklı olarak yüksek antipatiklik 
eğilime sahip bireylerin daha az sayıda olmalarına 
rağmen fonksiyonel, koşullu ve epistemik faktörlere 
ilişkin tutum farklılıklarının kaynağı olarak görül-
mektedir. Ayrıca epistemik faktöre ilişkin tutumlar-
da, düşük antipatik eğilime sahip bireylerin ortada 
eğilime sahip bireylerden daha yüksek ortalamaya sa-
hip oldukları görülmektedir. Duygusal faktöre ilişkin 
tutum ortalamalarına bakıldığında hem düşük hem 
de yüksek antipatik eğilime sahip bireylerin yüksek 
ortalamalara sahip oldukları görülmektedir. Dolayı-
sıyla aslında hem çevreye yönelik eğilimin hem de 
yeşil ürün satın alma sürecinde duygusal faktörlerin 
etkisi büyüktür.

Sonuç
1980’lerin sonundan itibaren artan tüketim ve üre-
tim, dünya nüfusundaki artış, çevresel problemler, 
küreselleşme vb. etkenler çevresel problemleri artır-
mıştır. Artan çevresel sorunların yanında kaynakların 
sınırlı, istek ve ihtiyaçların sınırsız olduğu; tüketimin 
yalnızca ihtiyaçların karşılandığı bir değişim olmak-
tan çıkıp, tüketmek için yaşayan insanların çevrele-
diği bir dünya haline dönüşmemiz/dönüştürülmemiz 

düşünüldüğünde toplumda çevresel problemlerin 
kaynağı olarak iş dünyasının, pazarlamanın göste-
rilmesi kaçınılmazdır. Bu süreç işletmelerin, endüst-
rilerin sosyal pazarlama ve yeşil pazarlama gibi yeni 
açılımlara yönelmelerine neden olmuştur (Çabuk ve 
Nakıboğlu, 2003, s.39). 

Pazarlamacılar özellikle herkesin batılı olma rüyasını 
(gelişmekte ve gelişen ülkeler) yaşaması gerekliliğini 
teşvik etmesiyle artan tüketim ve üretim, yüzyüze ka-
lınan çevresel problemler gibi sebeplerle eleştirilmek-
tedirler. Aslında çevresel konularda bilinçli olmak ile 
tetikte olmak arasında iyi bir dengeye ihtiyaç vardır. 
Tüketicilerin ve üreticilerin davranışlardaki değişim-
lerin uzun vadeli çevresel etkileri olacaktır. Dolayısıy-
la insanlığın, doğal çevrenin bir parçası olduğunun 
vurgulanması önemlidir (Polonsky, 2011, s.1316). Bu 
çalışmada ilk olarak insanların çevreye yönelik tutum-
larının ne yönde olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 
Buna göre anket uygulanan 447 öğrencinin %62,9’u 
ve %64,8’i yüksek antroposentrik ve ekosentrik tutu-
ma sahipken, yalnızca %11,4’ünün yüksek düzeyde 
çevreye ilişkin antipatik tutuma sahip oldukları ortaya 
çıkmıştır. Araştırmanın önlisans düzeyindeki bireyle-
re uygulandığı düşünüldüğünde çevresel duyarlılık-
larının fazla olması şaşırtıcı değildir. Ancak burada 
antroposentrik (insan merkezli) olanların düzeyinin 
de yüksekliği dikkatten kaçmamalıdır.

Araştırmada ikinci olarak faktör analizi ve güvenir-
lilik, geçerlilik çalışmaları yapılmıştır. Yapılan faktör 
analizi neticesinde tüketim değerlerine yönelik tu-
tumlar beş boyut altında toplanmıştır. Bu boyutlar li-
teratürdeki çalışmalarla paralellik göstermektedir. Bu 
beş boyut fonksiyonel değer, duygusal değer, sosyal 
değer, epistemik değer ve koşullu değerdir. Ayrıca öl-
çeğin hem genel hem de boyutlar itibariyle güvenilir 
ve geçerli olduğu söylenebilmektedir. 

Araştırmada üçüncü olarak katılımcıların tüketim 
değerlerine yönelik tutumlarında etkili olduğu dü-
şünülen faktörlere yönelik katılımcıların çevresel 
tutumlarına göre farklılık gösterip göstermediği tek 
yönlü anova analizi ile araştırılmıştır. Bunun sonu-
cunda ileri sürülen beş farklı boyuttaki 14 hipotez ka-
bul edilirken yalnızca “H5c:Sosyal değerlere yönelik 
geliştirilen tutumlar, çevreye karşı antipatik eğilime 
göre farklılaşmaktadır”, reddedilmiştir.

Yapılan tek yönlü anova analizi ile duygusal tutum 
ortalamalarının özellikle yüksek ve düşük çevresel 
eğilimlerde farklılık gösterdiği dikkati çekmektedir. 
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Düşük seviyede insan merkezli eğilime sahip olan 
bireylerin en düşük ortalama ile (2,99) fonksiyonel 
değer tutumuna sahip olduğu; yüksek insan merkezli 
eğilime sahip bireylerin ise duygusal değere ilişkin tu-
tum ortalamalarının (4,02) ile oldukça yüksek olduğu 
görülmektedir. Duygusal faktöre ilişkin tutum orta-
lamalarına bakıldığında hem düşük hem de yüksek 
antipatik eğilime sahip bireylerin yüksek ortalamala-
ra sahip oldukları görülmektedir. Dolayısıyla aslında 
hem çevreye yönelik eğilimin hem de yeşil ürün satın 
alınma sürecinde duygusal faktörlerin etkisinin bü-
yük olduğu görülmektedir.

Araştırmada yüksek antipatiklik eğilime sahip birey-
lerin daha az sayıda olmalarına rağmen fonksiyonel, 
koşullu ve epistemik faktörlere ilişkin tutum farklılık-
larının kaynağı olarak söylenebilir. Ayrıca epistemik 
faktöre ilişkin tutumlarda, düşük antipatik eğilime 
sahip bireylerin, orta eğilime sahip bireylerden daha 
yüksek ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. 
Sonuç olarak toplumların antroposentrik odaklı (in-
san merkezli) düşünce yapısından uzaklaştırılarak 
ekosentrik odaklı (doğa merkezli) düşünce yapısına 
yaklaşmaları davranışlarında daha büyük bir etki 
yapacaktır. Tüketim ve çevre arasındaki bağlantının 
dikkatlice kurgulanması ve çevresel konularda in-
sanların antipatiklik duygularının artırılmamasına 
önem verilmesi gereklidir. Gelecek de benzer bir ça-
lışma farklı demografik ve kültüre sahip evrenler için 
karşılaştırmalı bir şekilde yapılabilir. Çünkü bu çalış-
manın kısıtlarına bakıldığında anketin yapıldığı ev-
renin üniversite öğrencilerinden oluşması ve düzenli 
bir ekonomik gelire sahip olmamaları sebebi ile sa-
tın alma davranışlarında fiyat duyarlılıklarının daha 
fazla olabileceği düşünülebilir. Dolayısıyla yeşil ürün 
satın alma tutum ve davranışlarında çevresel eğilim-
lerinden ziyade fiyat duyarlılığının bir kısıt oluştura-
bileceği söylenebilir. 
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