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ÖZET 

 

Günümüzde artan çevre sorunları tüketiciler ve işletmeler açısından 

farkındalığın oluşmasına yol açmıştır. İşletmeler, ürettikleri mal veya hizmetin doğaya 

karşı duyarlı olduğunu, çevre dostu olan mallar ürettiklerini vurgularken, tüketiciler 

de çevresel sorumluluklar üstlenerek, çevreye sorun oluşturmayacak şekilde 

davranmaya çalışmaktadır. Buradan hareketle işletmeler, iletişim araçlarından biri 

olan çevre için tehdit oluşturmayan ürünleri belirten yeşil reklamları kullanmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; dünya ekolojisine uygun ve çevreye dost olan yeşil 

ürünlerin, tüketici istek ve ihtiyaçlarının değişmesinin sonucu olarak işletmelerin 

Türkiye’deki yeşil reklam uygulamalarının tüketicilerin çevreci satın alma kararlarını 

ne derecede etkilediğini ortaya koymaktır. Belirlenen amaç doğrultusunda çalışmada, 

415 kişiye anket uygulanmıştır. Çalışmada Haytko ve Matulich’e (2008) ait yeşil 

reklama yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Kullanılan ölçeklere uygulanan 

güvenilirlik testi sonuçlarında anketin güvenilir olduğu belirlenmiştir.  
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Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda tüketicilerin yeşil reklama ve 

yeşil reklam veren işletmeye duydukları güvenin, yeşil reklama yönelik genel 

tutumlarının, yeşil reklam algılarının ve yeşil satın alma davranışlarının tüketicilerin 

eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve yaşlarına göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Tüketicilerin 

cinsiyetlerine göre hiçbir boyutta farklılık bulunamazken medeni durumlarının ise 

sadece yeşil reklama ve reklam veren firmaya güven ve yeşil satın alma davranışı 

boyutlarında farklılık oluşturduğu belirlenmiştir. 
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SUMMARY 

Increasing environmental issues today have led to creation of awareness for 

consumers and businesses. As the businesses reiterate that the good and service they 

serve are sensitive to environment, they make nature-friendly goods, consumers try to 

behave in way that do not pose problem for environment by taking environmental 

responsibilities. Thus, businesses use green advertisements, one of their 

communication means, which indicate the products that do not pose a threat for the 

environment.  

The objective of this study to present to what extend green advertisement 

applications of businesses in Turkey affect ecological buying decisions of consumers 

as the result of green products, which is suitable to world ecology and friendly to 

nature, changing demand and request of consumers. 415 polls were conducted in 

accordance with the determined objective in the study. Attitude scale for green 

advertisement of Haytko and Matulich (2008) was applied in the study. It is determined 

that the survey is reliable in the results of reliability tests applied to the used scales.     

It is determined in accordance with the obtained data  from the research that 

confidence that consumers have for green advertisement and business which places 

green advertisement, their overall attitude for green advertisement, green 
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advertisement perceptions and buying green behaviour differentiate according to 

consumer’s education level, income level and age. Though there is no variation at any 

dimensions according to consumers’ gender, it is found out that marital status only 

constitutes variation according to dimensions relying only on green advertising and 

firm that places green advertisement and green buying behaviour. Though, there is no 

variation at any dimensions according to consumers’ gender, it is found out that marital 

status only constitutes variation according to the dimensions relying only on green 

advertising and firm that places green advertisement and green buying behaviour. 
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GİRİŞ 

Son yüzyılda nüfus artışıyla hızlı bir kentleşme ve bunun sonucunda doğal 

kaynakların kontrolsüzce tüketilmesi olumsuz çevre sorunlarını da beraberinde 

getirmiştir. 

Tüketicilerin küresel ısınma, susuzluk, kuraklık, çevre kirliliği gibi çevre 

sorunlarına ilişkin duyarlılıkları ve kullandıkları ürünlerin çevreye olan etkileri 

hakkında bilgileri arttıkça, satın alma kararlarında çevreyi bir ölçüt olarak 

değerlendirme oranları da artmaktadır (Öztürk, 2011:99).  

İletişim çağı ile birlikte çevre sorunları hakkında tüketiciler bilinçlenerek buna 

yönelik tepkiler ve eylemler ortaya koymuşlardır. Tüketicilerin zaman içerisinde çevre 

bilinci oluşmaya başlamış ve buna yönelik olarak satın alma davranışlarında farklılık 

görülmeye başlanmıştır. Bu durum karşısında üreticiler ilk zamanlarda ürün 

farklılaştırmasına yönelik yatırımlar yaparak avantaj elde etmeye yönelik bir strateji 

geliştirmişlerdir.  

Yeşil pazarlama sonucunda yeşil reklam kavramı da ortaya çıkmıştır. İşletmeler 

kendilerinin yeşil olduğunu ve çevreye duyarlı olduklarını yeşil reklam çerçevesinde 

tüketicilere aktarmaya çalışmaktadırlar. Reklam bir tutundurma elemanı olmakla 

birlikte işletmenin ürettiği mal veya hizmete yönelik müşterileri ikna çalışmasıdır. 

Reklamın özünde tüketimi arttırmak yatmaktadır. Ancak yeşil yönlü düşünce fazla 

tüketime karşıdır bu durum karşısında bir çelişki meydana gelmektedir. İşletmeler bu 

çelişkiyi açıklığa kavuşturmak için yeşil reklamlara yönelik tutum konusunu önemli 

bir araştırma konusu haline getirmiştir. 

Bu çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde 

pazarlama kavramı tanımı, tarihsel gelişimi ve yeşil pazarlama kavramı açıklanmıştır. 

İkinci bölümde reklam kavramının tanımı, amaçları ve tarihsel gelişimiyle birlikte 

yeşil reklam açıklanmıştır. Üçüncü bölümde tüketici kavramı ve tüketicilerin satın 

alma davranışları incelenmiş olup dördüncü bölümde yeşil reklama yönelik 

tüketicilerin yaklaşımlarını belirlemek adına anket çalışması yapılmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

PAZARLAMA ANLAYIŞI, GELİŞİMİ VE YEŞİL PAZARLAMA 

1.1.Pazarlamanın Tanımı 

Pazarlama üretim öncesinden başlayıp satış sonrasında devam eden ve bu arada 

mal, hizmet ve fikirlerin üretilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtımını 

içeren müşteri odaklı çok çeşitli, kapsamlı bir faaliyet bütünüdür (Öztürk, 2009:3). 

Pazarlamanın temel özellikleri şöyle sıralanabilir (Öztürk, 2009:4): 

 Pazarlama üretimden önce başlar. 

 Pazarlama satıştan sonra da devam eder. 

 Pazarlama yalnızca mallar için değil, fikir ve hizmetler için de gereklidir. 

 Pazarlama sadece karı amaçlayan işletmeler için değil, kar gütmeyen 

örgüt ve kurumlar için de önemlidir. 

 Pazarlama tüketici istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değişim 

sürecidir. 

 Pazarlama çok çeşitli, kapsamlı bir faaliyetler bütünüdür. 

1.2.Pazarlamanın Önemi 

Günümüzde “tüketici” önceliği nedeniyle birçok işletmede pazarlama 

fonksiyonu diğer fonksiyonların üstünde yer alabilmektedir. Pazarlama çalışmalarında 

pazarın yapısal analizini yapan ve talep, arzu, tüketici beklentilerini belirmeye çalışan 

bir süreç olarak başladığı görülmektedir. Bu veriler hem işletmenin kendi 

bünyesindeki hem de işletmenin dışındaki pazarlama kurumları tarafından 

toplanabilir.  Toplanan bilgilerin ışığında işletmenin üreteceği mal ve hizmetler 

beklenilen özellikler doğrultusunda üretilmektedir. Fakat diğer taraf olan tüketicilerin 

işletme ve ürün hakkında bilgi sahibi olması gerekli olup işletme buna yönelik olarak 

pazara sağlıklı ve tatmin edici bilgi üretmelidir (Mucuk, 1999:131). 

Potansiyel müşterilerin gereksinimlerini keşfetmek ve bu gereksinimleri kar elde 

edecek şekilde karşılamaktır. Pazarlama sadece, müşterilere üretilmiş olan malları 
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satmak değil, aynı zamanda onların istedikleri mal ve hizmetleri sağlama sürecidir 

(Öztürk, 2009:5). 

1.3. Pazarlama Anlayışının Dönemsel Gelişimi 

Satış ve pazarlama kavramının temelinde üretim, ihtiyaç ve insan ilişkileri 

vardır. Bu süreç ilk olarak bireyler ile başlayıp, daha sonra topluluklar ve ülkeler 

arasında bir ilişki kurar. Pazarlama anlayışı dinamik süreçte önemli bir gelişim 

göstererek bugünkü modern halini almıştır. Pazarlamanın değişimini değil, pazarlama 

yönetim anlayışındaki değişimleri gösteren süreç dört ayrı başlık altında yer alır. 

Bunlar: 

1.Üretim Anlayışı Dönemi 

2.Satış Anlayışı Dönemi 

3.Pazarlama Anlayışı Dönemi 

4.Sosyal (Toplumsal) Pazarlama Anlayışı 

Pazarlama Anlayışı Dönemi gelişimini devam ettirmiş ve işletmelerin topluma 

karşı sorumluluklarının ön plana çıkması ile birlikte bu anlayışın uzantısı ve bir ileri 

aşaması olan toplumsal pazarlama anlayışı ortaya çıkmıştır (Öztürk, 2009:7).   

1.3.1. Üretim Anlayışı Dönemi 

Üretim anlayışı dönemi 1880’den başlayarak 1930 yılları arasındaki dönemi 

kapsamaktadır. Üretim anlayışı döneminin en önemli amacı her ne üretilirse üretilsin 

en düşük maliyetlere sahip olmasıdır. Üretim yapan işletmelerde baskın etkinlik 

konusunda iki meslek kolu bulunmaktadır. Bunlar; Mühendisler ve üretim hattından 

sorumlu yöneticilerdir. Bu dönemde rekabet neredeyse bulunmamakla birlikte 

işletmeler satış ve pazarlama anlamında aktif bir faaliyette bulunmamışlardır. İşletme 

yönetimlerinde “ne üretirsem onu kesinlikle satabilirim” düşüncesi hakimdir. Bu 

düşüncenin etkisiyle birçok işletme kısa dönemde en az maliyetle en fazla üretim 

miktarını yakalayarak kar oranlarını arttırmak istemiştir. Rekabetin olmadığı bu 
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dönemde sanayi de üretim yöntemleri anlamında tam olarak gelişmediği için üretim 

miktar bakımından kısıtlıdır. Bu durum istenilen özelliklerde üretim yapan firma 

sayısının az olduğunu göstermektedir. Bu durum arzın talep karşısında düşük olmasına 

neden olmaktadır. Talep arzdan büyük olduğu için üretilen ürünler piyasada kısa 

sürede tüketilmektedir (Erbaşlar, 2007: 98). 

Tüketicilerin bu dönemde marka duygusu oluşmamakla birlikte işletmelerin 

pazarlama bölümlerinin olmaması tüketicilerin beklentilerine yönelik bir çalışma 

yapılmadığını göstermektedir. Bu dönemdeki üreticiler hem talebin yüksek 

olmasından hem de müşteri beklentilerine yönelik çalışma yapmadığından en avantajlı 

pozisyondadır (Öztürk, 2009:8).   

1.3.2. Satış Anlayışı Dönemi 

Bu dönemin ortaya çıkmasının nedeni işsizlikle birlikte gelen alım gücünün 

düşmesi ve bunun sonucunda küresel olarak piyasaları etkileyen, 1929’ların başından 

başlayarak 1934’ün başına kadar süren bir “büyük buhran”dır. Bu dönemde insanlar 

tüketim miktarını ya en alt seviyeye düşürmüş ya da ertelemişlerdir. İşletmeler bu 

dönemde ne üretirsem onu satarım anlayışını terk ederek satış anlayışına yönelip 

kıyasıya bir rekabet içerisine girmişlerdir (Öztürk, 2009:8-9).   

Satış temelli bu dönemde toplam faaliyetler içerisinde üretim önemini ciddi bir 

miktarda kaybetmiştir. Zaman içerisinde sanayi anlamında birçok olumlu gelişme 

yaşanması sonucu birçok profesyonel girişimci ortaya çıkmış, bu da üretim anlamında 

yapılan çalışmaların duraklamasına neden olmuştur. İlk dönemde görülen yüksek talep 

büyük buhran döneminde düşerek arzın daha fazla olmasıyla stoklarda aşırı bir birikme 

ortaya çıkmış bununla birlikte üretici firmalar stoktaki malları satabilmek adına 

üretimi belirli bir dönem durdurarak işçilerin işlerine son vermiştir (Öztürk, 2014:28-

29). Bu durum işsizliği arttırarak tüketici tarafının alım gücünü daha fazla düşürmüş 

ve krizin derinleşmesine neden olmuştur (Öztürk, 2009:9).   

Satış anlayışı döneminde tüketiciler gerekmedikçe talepte bulunmuyor bunun 

karşısında üreticiler tüketicileri alıma yönlendirecek birçok çalışma yapıp bunların bir 

organizasyon yapısı içerisinde olmasına yönelik atılımlar gerçekleştirmeye 
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çalışıyorlardı. Bu dönemde üreticiler en çok kişisel pazarlama ve reklam 

enstrümanlarını kullanmışlardır (Öztürk, 2014:28-29). 

İşletmeler bu dönemde örgüt içerisinde satış ve pazarlamaya yönelik bölümler 

oluşturarak ilk dönemdeki üretim ağırlıklı düşünceyi terk edip ‘satmasını bilirsen ne 

ürettiğinin bir anlamı yoktur’ düşüncesini benimsemişlerdir. Bu düşünce 1950’li 

yıllara kadar devam etmiştir. Satış temelli faaliyet gösteren işletme hızlı üretim ve 

satışı gerçekleştirerek kar oranını arttırmayı amaçlamışlardır (Öztürk, 2009:9).   

1.3.3. Pazarlama Anlayışı Dönemi 

Yeni dünya düzeni oluşurken büyük buhranla başlayan çalkantılı piyasa dönemi, 

ikinci dünya savaşının patlak vermesi ve üreticiler açısında toplam talebin düşmesi ile 

içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Bu dönemde savaş alanının genişliğinden dolayı ağır 

sanayide savaş teknolojisine yönelik büyük bir üretim hareketi görülmüştür. Bu 

hareketlilik diğer piyasalarda görülmemektedir. Fakat savaşın bitmesiyle birlikte 

kaybeden tarafta yer alan ülkelerde kalkınma hareketi gözlenmiş ve bununla birlikte 

savaşın getirdiği olumsuz hava dağılarak talepte artış gözlenmiştir (Yücel ve 

Ekmekçiler, 2008:321). 

Bu dönemde ortaya çıkan yeni iletişim ve ulaşım yöntemleri ile birlikte üretim 

yöntemleri değişerek hızlanmış bunun sonucunda arz talep karşısında yine yukarı 

yönlü hareketine devam etmiştir. Arzın fazla olması işletmeleri ürünlerini satabilmek 

adına kıyasıya bir rekabet ortamının içerisine itmiştir. Bu dönemde bazı işletmeler 

tarafından tüketiciyi yanıltıcı yöntemlerle satış yapılmış fakat bu yöntemin uzun vadeli 

olamayacağı anlaşılmıştır.  

Bu dönemde işletmeler ilk defa müşterilerin beklenti ve isteklerine yönelik 

çalışmalar yaparak buna yönelik birçok iyileştirme çalışmaları yapmışlardır. Bu 

çalışmalarda birçok farklı yöntem denenmiş ve müşterilere yönelik marka sadakati 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu durum rekabet ortamının daha da artmasına neden 

olmuştur (Tirkeş, 2008:11). 
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Değişen piyasa koşullarıyla birlikte bilinçlenen tüketiciler işletmeleri gelişmeye 

yönelik olarak zorlamaya başlamışlardır. Bu dönemde üretim maliyetlerinin hemen 

hemen aynı olması sebebiyle işletmeler kar arttırmak için pazarlamaya yönelik müşteri 

beklentilerini göz önüne alarak amansız bir yarışın içerisine girmiştir. Gelişen 

piyasalarla birlikte tüketiciler lehine ortaya çıkan dernekler üreticileri daha doğru 

yöntemlerle pazarlama yapmaya zorlamıştır (Öztürk, 2014:28-29). 

İşletmeler bu dönemde üretimden önce pazar araştırmaları aracılığı ile 

tüketicilerin beklentilerini tespit ederek bu doğrultuda üretim yapmaya başlamışlardır. 

Müşteri beklentilerini karşılamak, bir genellemeden daha çok kendi içinde bir 

sınıflandırma ile birlikte farklı özelliklere sahip ürünler üretilmeye başlanmıştır. Bu 

dönemde işletmenin yapmış olduğu her çalışma müşteri tatminine yöneliktir (Keleş, 

2007:19). 

1.3.4. Sosyal Pazarlama Anlayışı 

Bu anlayış 1970’li yıllardan sonra ortaya çıkmış modern pazarlamayı da aşan bir 

anlayıştır (Öztürk, 2009:12). Sosyal pazarlama kısaca “pazarlama tekniklerini 

kullanarak sosyal sorunların çözümüne katkı yapabilme amacına yönelik 

uygulamalar” olarak tanımlanabilir (Ayvaz ve Torlak, 2016:248).  

Türkiye'de ise sosyal pazarlama yaklaşımı 1980'li yıllar sonrasında kullanılmaya 

başlamıştır. Türkiye'de sosyal amaçlı reklamcılık örnekleriyle başlayan sosyal 

pazarlama yaklaşımı daha sonra kavramı tam olarak karşılayan sosyal kampanyalarla 

devam etmiştir (Kurtoğlu, 2007:129)  

Modern pazarlamada müşteri memnuniyeti yeterli görülürken sosyal pazarlama 

anlayışında toplumsal çıkarlar da hedeflenmelidir (Öztürk, 2009:12). Sosyal 

Pazarlamada hedeflenen tüketici tatminidir. Pazarlama 3.0’ı uygulayan şirketler 

toplumsal sorunlarla ilgili çözümler sunmak istemektedirler. Sosyal pazarlama 

tüketicilerin öteki ihtiyaç ve umutlarının asla göz ardı edilmemesi gereken bütünsel 

insanlar olduğuna inanır. Bu nedenle Pazarlama 3.0, duygusal pazarlamayı, insan ruhu 

pazarlamasıyla tamamlar (http://www.meloncma.com/tr/blog/sosyal-pazarlama-

nedir/ 13.07.2018 tarihinde erişildi). 

http://www.meloncma.com/tr/blog/sosyal-pazarlama-nedir/
http://www.meloncma.com/tr/blog/sosyal-pazarlama-nedir/
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1.4.Yeşil Pazarlama Kavramı 

Geleneksel pazarlama ile yeşil pazarlama arasında, işletme pazarlama sisteminin 

oluşumu açısından önemli farklar vardır. Yeşil pazarlama felsefesini oluşturmak 

geleneksel pazarlama gibi işletmede bir departman kurularak sağlanamaz (Öztürk, 

2011:105). 

Yeşil pazarlama kavramı ilk olarak, Amerikan Pazarlama Birliği’nin 1975 

yılında düzenlediği ‘ekolojik pazarlama’ konulu bir seminerle birlikte literatürdeki 

yerini bulmuştur. Pazarlamanın doğal çevreye etkisinin incelendiği bu seminerde 

“Ekolojik Pazarlama” kitabında yeşil pazarlama: “Pazarlama faaliyetlerinin çevre 

kirliliği, enerji tüketimi ve diğer kaynakların tüketimi üzerine olumlu veya olumsuz 

yönlerini içeren bir kavram” olarak tanımlanmıştır (Kacur,2008:65;aktaran Öztürk, 

2011, 101). 

Son iki asırdır ortaya konan üretim yöntemleri sonucunda dünyanın ekolojik 

anlamda dengesi bozulmuştur. Sanayi devriminin baş aktörü olan İngiltere’den sonra 

birçok batı ülkesi bu yolda ilerleyerek hızlı üretim sonucunda aynı hızda doğaya zarar 

vermeye başlamıştır. İnsanoğlunun zenginleşme isteği ile birlikte daha çok üretme 

çabası kaynakların bilinçsizce kullanılmasına neden olmuştur. Bu durum sonucunda 

üretim tesislerinden doğaya aktarılan zararlı gazlar ve sanayi atıkları hızlı bir biçimde 

çevreyi kirletmeye başlamıştır. Bu kirlilik ile başa çıkabilmek adına yirmi birinci 

yüzyıl itibariyle uluslararası birçok çalışma yapılarak bağlayıcı kararlar alınmıştır 

(Yücel ve Ekmekçiler, 2008:321). 

Her ürün üretilirken az ya da çok mutlaka çevreye zarar vermektedir ancak bazı 

ürünlerin daha az zarar verecek şekilde üretilmesi pazarlama avantajına 

dönüştürülmektedir. Bilinçli ve duyarlı tüketicilere yönelik kullanılan bu pazarlama 

faaliyeti işletmenin bu yönde yaptığı çalışmaların sonucunda ortaya çıkmaktadır. 

Bundan dolayı işletmeler bu tüketicilere yönelik kendilerini daha ‘yeşil’ gösterebilmek 

adına çalışmalar yapmaktadır (Yılmaz, 2003:90). 

Bilinçlenen tüketiciler satın aldıkları her ürünün ekolojik dengeye hangi ölçüde 

zarar verdiğinin farkındalığına varmış ve bu doğrultuda satın alma davranışlarını yeşil 
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ürün üreten firmalara kaydırmaya başlamışlardır. Bireysel çabalar zaman içerisinde 

büyük organizasyonlara dönüşerek ekoloji lehine üretici firmalara baskı yapmaya 

başlamışlardır. Bu durum medyanın ilgisini açıklar. Bu baskılar sadece üreticilerle 

sınırlı kalmayıp kanun koyuculara yönelikte uygulanmış olup çevre dostu üretime 

yönelik olarak yeni ve ağır kanunların yapılmasını sağlamıştır. Bu durumlar karşında 

işletmeler kendileri açısından ortaya çıkan olumsuz durumu bir pazarlama avantajına 

çevirmek için çalışmalar yapmıştır (Alkibay, 2001:77). 

Bilinçli tüketicilerin duyarlılıkları sonucunda tüm küresel piyasalarda üreticiler 

harekete geçmiş ve yeşil yönlü yatırımlar yapmıştır. Bu durum karşısında pazarda yeşil 

ürün miktarında gözle görülür bir artış yaşanmıştır (Tirkeş, 2008:10). “İşletmelerde 

“yeşil” ya da “çevreci” olarak tanımlanan uygulamaların sadece çevreye verilen zararı 

azaltmakla kalmayıp aynı zamanda işletmeler açısından önemli bir rekabet avantajı 

sağlayacağı fikri giderek yaygınlaşmaktadır” (Polonsky ve Ottman, 1998:533). 

İşletme içerisindeki pazarlama çalışanları yeni yaklaşıma yönelik yeni stratejiler 

oluşturarak azımsanamayacak müşteri grubundan pay alma çabası içerisine girmiştir 

(Tirkeş, 2008:11).Yeşil pazarlama kavramı 1970’lerde ortaya çıkıp günümüze kadar 

artarak göz ardı edilemeyecek seviyeye gelmiştir. 

1.5.Yeşil Pazarlamanın Gelişimi 

Günümüzde işletmeler tüketicilerin beklentilerine yönelik üretim yaptıklarından 

dolayı bilinçli tüketicilerin yeşil ürünlere yönelik ilgisini ve talebini göz ardı 

etmemektedir. İşletmelerdeki pazarlama yöneticileri yeşil ürün konusunda birçok 

taleple karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum karşısında yeşil pazarlamanın avantajını 

kullanabilmek adına bu doğrultuda üretim yapmayı sağlamaya çalışmaktadır. 

Sanayileşmenin en başında işletmeler sadece en az maliyet ve en fazla satışı 

hedeflerken günümüzde maliyet karşısında çevreye daha duyarlı bir organizasyon 

haline gelmeye çalışmaktadır. Örgütlerin ortak amacı ilk dönemde sadece kar elde 

etmeye yönelikken günümüzde çevre dostu olan bir kültür çerçevesinde hareket 

etmeye çalışmalarıdır. İşletmelerin bu doğrultuda hareket edebilmesi için ilk önce 

kendi içindeki işgörenlerin bu yaklaşımı benimsemesi gerekmektedir. Tüketiciler, 
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ozonla dost, çevreyle dost, geri kazanılabilir gibi terimlerle yeşil pazarlama ile 

karşılaşmaktadır. Fakat yeşil pazarlama kavramını sadece bu ifadeler açıklamakta 

yeterli olmamaktadır. Yeşil pazarlama sanayiden başlayıp hatta hizmet sektörünü de 

kapsayacak bir genişliktedir (Erbaşlar, 2007:1). Yeşil pazarlamanın gelişimindeki 

aşamalar şunlardır: 

Birinci Aşama: Ekolojik Pazarlama 

Ekolojik pazarlama birinci aşama kabul edilir ve burada istenilen düzeyde bir 

etki elde edildiği söylenemez. Birçok bilim insanı bilinçsiz üretim ve tüketimden 

duydukları endişeden dolayı farkındalık oluşturma adına yazılı yayınlar ortaya 

koymuştur. Ancak bu çabalar istenilen yankı ile sonuçlanmamıştır. Birçok kesim 

tarafından bu çabaları ortaya koyanlara azınlık gözüyle bakılmış ve işletmelerin büyük 

çoğunluğu bu dönem sadece okuyucu pozisyonda kalmıştır (Peattie, 2001:131) 

İkinci Aşama: Çevreci Pazarlama 

İkinci aşama 1980 sonlarında başlamış ve araştırmalar sonucunda yeni bulgulara 

ulaşılarak doğanın savunmasızlığı ortaya konulmuştur. Hindistan’da 1984 yılında 

yarım milyon insanın yaralanması ve 8000 insan ölümüyle sonuçlanan Bhopal felaketi 

ve ardından 1986 yılındaki Çernobil faciası, Çevreci Pazarlama’ya yönelik değişimin 

hızlanmasına neden olmuştur (Öztürk, 2011:107). 

Bu dönemde Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir araştırmada 

tüketicilerin %82 gibi büyük bir çoğunluğu yeşil ürüne sıcak baktıklarını ve daha fazla 

para ödeyerek talep edeceklerini belirtmişlerdir (Aslan, 2007:21). Bu süreçte üretim 

ve çevre hakkında birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sürdürebilir bir çevre, 

yenilenebilir bir enerji tüketimi ve yeşil tüketici gibi kavramlar hakkında belirleyici 

tanımlar yapmıştır. 

Sürdürülebilirlik: Pazarlama kavramı daha fazla mal satarak daha fazla kar elde 

etmeyi amaçlamakla birlikte yeşil pazarlama kavramının amaçlarıyla ters düşmektedir. 

Ancak bu durum karşısında sürdürülebilir kalkınma devreye girerek bu çelişkiyi 

ortadan kaldırır (Tirkeş, 2008:16).  
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Yeşil üretim 1980 başında sürdürülebilirlik kavramıyla beraber yaygın bir 

şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Birleşmiş Milletler’in 1987 yılında yayınlanan 

“Brundtland Raporu” da bu konunun gelişmesine yardım etmiştir. Sürdürülebilirlik 

kavramı yeşil pazarlamanın dayanak noktasıdır. Bu doğrultuda sınırlı olan kaynakları 

dengede tutacak şekilde kullanılması temel amaçtır. 

Sürdürebilirlik kavramı yeşil pazarlama için şu sebeplerden önemlidir (Keleş, 

2007:17-18): 

• Doğa, üretim ve toplum kavramları aynı doğrultuda değerlendirilip 

sürdürülebilirlik adına marjinal fayda ölçülmelidir. 

• Sürdürebilirlik işletmelerin üretim yapabilmesi için yerel kanun koyucularla iyi 

ilişkiler içinde olmasına neden olmaktadır. 

• Sadece üretim anlamında değil yaşanabilir dünya anlamında farkındalık 

oluşmasını sağlar. 

• Dünyadaki birçok ülke genel hatları ile kavramın önemi konusunda anlaşmış 

ve ortak bir amaç için kararlar almıştır. 

Temiz Teknoloji: Yeşil pazarlama kavramının pozitif yönlü tartışılması 

sonucunda üreticiler temiz teknoloji hakkında çalışmalar yaparak üretimden 

kaynaklanan atıkların azaltılması ve kontrolü hakkında yeni üretim teknolojileri ortaya 

koymuştur. Ancak bu yeni ve çevreci üretim teknolojileri işletmeler açısından pahalı 

bulunduğu için orta ve küçük ölçüdeki üretim işletmeleri bu teknolojiyi kullanmaya 

sıcak bakmamışlardır (Aslan, 2007:23). 

Ancak zaman içerisinde yasal zeminlerin oluşturulması ve hem yerel 

yönetimlerin hem de çevre örgütlerinin çabasıyla küçük ve orta ölçekli işletmeler de 

bu teknolojiyi kullanmak zorunda kalmışlardır. 

Yeşil Tüketici: Yeşil tüketici kavramı tüketicilerin çevre hakkında endişelerinden 

hareketle bu kitleye yönelik üretim gerçekleştirme ile ortaya çıkmış ve “The Green 

Consumer Guide” kitabı basımıyla daha çok tartışılan bir kavram olmuştur. Bu kitapta 
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yeşil tüketiciler olumsuz çevresel durum yaratan ürünleri almayan ve bu olumsuz 

üretim yöntemlerini eleştiren kesim olarak tanımlanmaktadır. Öyle ki bu kitap 

İngiltere’de yaklaşık bir yıl boyunca en çok satanlar listesinde yer almıştır (Peattie, 

2001:132). 

 Yeşil tüketici, genel olarak şu ürünleri talep etmez (Keleş, 2007:18); 

• Canlılar üzerinde zararlı sonuçlar oluşturan ürünler, 

• Üretim sürecinde çevreye zarar veren ürünler, 

• Üretim sürecinde mevcut kaynakların gereğinden fazla kullanılması, 

• Gereksiz üretim atıkları oluşturan ürünler, 

• Tehlike oluşturabilecek üretim süreçleri, 

• Hayvanların zarar görebileceği üretim süreçlerinden elde edilen ürünler. 

Rekabet Avantajı: İşletmeler ortaya koydukları üretim yöntemlerinin çevre dostu 

olduğunu tüketicilere ulaştırabilirlerse rakipleri karşında rekabet avantajı elde ederler. 

Hedef kitlenin bilinçli tüketici olması bu etkiyi arttırmaktadır. İşletmeler bu rekabet 

avantajını elde edebilmek adına ilk çalışmaları 1980’lerin ikinci yarısından itibaren 

yapmaya başlamışlardır (Aslan,2007:23,24). 

Eko Performans: Eko performans kavramı yeşil pazarlamanın ilk dönemlerinde 

kendilerini yeşil üretici olarak isimlendiren şirketlere yönelik olarak eleştirilerin 

temelindeki kavramdır. Eko performans kavramı yeşil ürünün çok aşamalı bir 

özelliğinin olduğu ve üreticilerin hem üretim hem dağıtım hem de satış konusunda 

yeşil olmasının ölçülebileceği bir başlıktır (Peattie,2001:133). 

Çevresel Kalite: Üretim yapan birçok işletmenin, kendini yeşil olarak 

tanımlarken çevresel kaliteye üretimin bazı aşamalarında yer vermediği görülmüştür. 

Çevresel kaliteyi arttırma ve tam yeşil üretici olunabilmesi için işletmenin tüm 

bölümlerinde bu yönde bir düzenleme ve denetleme yapılması şarttır.  
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Günümüzde çevresel kalite kavramı oldukça önemli bir pozisyonda yer 

almaktadır. Öyle ki üreticilerin yapacakları herhangi bir olumsuz çevresel etki medya 

tarafından ilgi odağı haline gelmektedir (Keleş, 2007:19). 

Üçüncü Aşama: Sürdürülebilir Pazarlama 

Pazarlama çalışmaları yeşil pazarlamanın ortaya çıkışı ile birlikte yeniden 

şekillenmiştir. Bu değişim son on yılda kendini ciddi bir biçimde hissettirmiştir. 

Birçok yeşil ürün ve yeşil pazarlama yöntemi piyasada yer almaya başlamıştır (Öztürk, 

2011:109). 

Ülkelerdeki merkezi yönetim çevreye duyarlı işletmelerin yeşil yanlı projelerine 

daha sıcak bakarak destek vermektedir. Hükümetler yeşil üretim yapan firmalardan 

dolayı çevresel yatırımların miktarını düşürmüş ayrıca halk sağlığının daha iyi 

düzeyde olmasından ya da olacağından dolayı devlet eliyle yapılan sağlık giderlerinde 

azalma meydana gelmiştir (Aslan, 2007:24-25).  

Sürdürebilirlik kavramı üzerinde ortak bir noktada anlaşılma sağlanamayan bir 

kavramdır. Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için birçok farklı görüş öne 

sürülmektedir. Sürdürülebilirliğin altı çizilen prensipleri, pazarlama disiplinine, kurulu 

sosyal ve ekonomik sisteme önemli bir meydan okuma olarak bulunmuştur. Bu 

bileşenler (Aslan, 2007:25-26): 

1.Gelecek: Var olma adına yapılan pazarlama her yönlü fayda sağlama temeline 

dayanmaktadır. Üreticilerin var olma adına karlılıkları, tüketicilerin tatmini ve bunun 

yanında sürdürülebilirlik adına yeşil ürün üretim ve tüketimi pazarlamanın doğru 

kabul edilen yoludur. Gelecek nesiller adına sürdürebilirlik vazgeçilmez derecede 

önem arz etmektedir. 

2.Eşitlik: Sanayileşme her coğrafyada farklı olmakla birlikte aynı doğrultuda 

sanayileşememiş ülkelerin milli gelirleri ile sanayileşmiş ülkelerin milli gelirleri 

arasındaki fark yaklaşık olarak yedi kattır. Sanayileşmiş olan ülkelerin sayısı yaklaşık 

%20 iken buna karşılık bu ülkeler üretilen enerjinin yarısından fazlasını tüketmektedir. 

Bunun yanında zararlı gazları atmosfere salan bu sanayileşmiş ülkelerdir. Bu durum 

eşitlikten oldukça uzak olunduğunun göstergesidir. 
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3.İhtiyaçlar Üzerinde Bir Vurgu: Tüketicilerin ortaya çıkardığı ihtiyaç ve istek 

duyguları farklılık göstermektedir. During, 1992 yılında yaptığı çalışmada dünya 

üzerinde yaşayan insanların %25’inin düzenli bir geliri olmadığını belirtmiştir. Bu 

yüzdelik kesim sadece otonom harcamalar üzerine kurulmuştur (Keleş, 2007:19). 

1.6.Yeşil Pazarlama Karması 

Pazarlama faaliyetinin yürütülmesi esnasında işletme amaçlarına ulaşılabilmesi 

için pazarlama yöneticilerinin, üzerinde karar vermek zorunda olduğu temel 

değişkenlere, “pazarlama bileşenleri” veya “pazarlama karması unsurları” adı 

verilmektedir. Yeşil pazarlama denildiğinde genellikle ilk olarak doğaya zarar 

vermediği akla gelmektedir. Oysa yeşil pazarlama stratejisi ürünlerin tüm pazarlama 

karmasını kapsamalıdır. Yeşil pazarlama anlayışını başarı ile uygulayabilmek ve uzun 

dönemli fayda sağlayabilmek için bu anlayış tüm örgütsel faaliyetlerle 

bütünleştirilmelidir (Öztürk, 2011:113). 

Pazarlama kavramı hedef kitlenin talepleri doğrultusunda değişim sağlayan bir 

süreçtir. Modern pazarlamaya göre odak nokta tüketicilerin tatmin düzeyidir. Yani 

marjinal faydanın en yüksek olduğu seviyedir (Kotler ve Armstrong, 2004:143).  

Yeşil pazarlama temel olarak iki amaca yönelik hareket eder. Bu amaçlardan ilki 

tüketicinin isteklerini karşılayacak, kaliteli, uygun fiyatlı ve en önemlisi çevre dostu 

ürünlerdir. İkinci amaç ise bu ürünlerin çevre dostu olmasının yanında beklenen 

kalitede olduğunun belirtilmesidir. Bu pazarlama yöntemi aynı zamanda işletmenin 

çevreci olduğunun tüketiciler açısından bilinmesini sağlamaktadır.Yeşil işletmeler 

geleneksel pazarlama karmasını terk ederek yeşil pazarlama karmasını 

uygulayacaklardır (Danciu, 2008:153). 

1.6.1.Yeşil Ürün 

Günümüzde tüketicilerin çevresel kaygıları ortaya çıkmıştır. Bu bilince sahip 

tüketiciler bireysel katkı sağlayabilmek adına yeşil ürün talep etmeye başlamışlardır 

(Martin ve Simintiras, 1995). Dünya’da çevreye yönelik endişeler hem üretim 

yöntemleri değişerek hem de ürünlerde farklılaşma sağlanarak kendini 
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somutlaştırmıştır. Bu değişimlerle birlikte yeşil pazarlama yöntemi ortaya çıkmıştır. 

Bu kavram doğa dostu ürünlerin pazarlamasında kullanılmıştır (Oyewole, 2001:240). 

Çevre dostu ürün, üretimin en başından tüketicinin eline ulaşana kadar her 

aşamada kontrol edilen ve çevreye zarar vermeyen üründür. Yeşil pazarlamada önemli 

bir konu olan paketleme farklılık ortaya koyacak ve çevreci olduğu, bakıldığı zaman 

anlaşılacak bir özelliğe sahip olmalıdır. Çünkü yeşil ürünün ambalajı da yeşil özellikler 

taşımalıdır (Ekinci, 2007:41). Doğada kısa sürede yok olan veya birden fazla 

kullanılma imkanı veren paketleme türleri kullanılmalıdır (Yücel ve Ekmekçiler, 

2008:330). 

Yeşil pazarlama kavramı 4S (Satisfaction, Sustainability, Social acceptability 

and Safety) formülü üzerine kuruludur. Bunları şöyle sıralayabiliriz (Erbaşlar, 2007: 

98): 

• Memnuniyet (Satisfaction): Tüketici tatmin odaklı 

• Sürdürülebilirlik (Sustainability): Üretim adına gerekli olan hammadde ve 

enerjinin sağlanması. 

• Sosyal Kabul Görme (Social Acceptability): Kendini yeşil olarak tanımlayan 

işletmelerin tüketiciler açısından kabul görmesi. 

• Güvenlik (Safety):  Ürünlerin tüketicilerin sağlıklarını olumsuz etkilememesi 

ve tehlike oluşturmaması. 

 

1.6.2.Yeşil Fiyat 

Fiyat kavramı mal ve hizmet karşılığında talep edilen değişim miktarıdır 

(Üstünel, 2000:109). Yeşil pazarlama için fiyat kavramı ek bir maliyet oluşturur. 

İşletmeler yeşil ürünün üretiminde artı olarak ortaya çıkan maliyeti ürün fiyatına 

eklemektedir. Bu fiyatı eklerken yeşil tüketicilerin doğa dostu ürünleri talep etmesi bu 

özelliğinden dolayı daha fazla para ödemeye razı olduklarını düşünürler. Ancak bu 

fiyatlama düşüncesi bazı tüketiciler üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaktadır. Yeşil 
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ürün üretebilmek adına işletmenin kısa dönemde yüklenmek zorunda olduğu maliyet 

uzun süreli olarak düşünülmelidir (Ekinci, 2007:38). 

Çevreci ürün üretmek satış fiyatı oluştururken daha yüksek fiyatlandırma 

anlamına gelmektedir. Tüketicilere yeşil ürün üretmenin maliyetli bir süreç olduğunu 

ve bunun fiyatlara yansıdığını, tüketicilerin bu fiyat farkına razı olduğu için çevreyi 

koruduğu mesajı verilmektedir. Bu mesaj tam anlamıyla tüketiciye aktarılırsa çevreci 

işletme yeşil üründen dolayı oluşan maliyeti tüketiciye yansıtabilir. Örneğin Hibrit 

sistemli otomobiller diğer yakıt sistemli otomobillere göre yaklaşık %50 daha pahalı 

olmasına rağmen talep edilmektedir çünkü tüketiciler çevresel avantajın yanında yakıt 

maliyetini de göz önüne alır. Aynı doğrultudaki başka bir ürün türü de tasarruf 

ampulleridir, bu ampuller pahalı olmasına rağmen  az enerji tüketmesinden dolayı 

tercih edilir (Erbaşlar, 2007:8). 

Tüketiciler maliyetlerini aşağı çekebilmek adına daha pahalı olan ama az 

maliyetli ürünler tercih ederek zaman içerisinde daha az maliyet adına en başta daha 

fazla fiyata razı olurlar. Zamanla düşecek bu maliyetler ürün fiyatına yansıyarak çevre 

dostu ürünler daha fazla tercih edilecektir (Yılmaz, 2003:81).  

1.6.3. Yeşil Tutundurma 

İnternet çağıyla birlikte iletişim hızlı bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Bu hızlı 

iletişimle birlikte çevresel sorunlar çok daha hızlı bir biçimde haber değeri 

kazanmaktadır. Bu durum yeşil tüketicilerin etkilenmesini arttırmaktadır. Bunun 

yanında çevre toplumları bu gibi olumsuz çevre olaylarına olan tepkiyi arttırmak için 

iletişim araçları aracılığıyla örgütlenmeye gitmektedir. Yeşil işletmeler aynı kanalı 

yani internet araçlarını kullanarak yeşil tüketicilere istedikleri mesajı verip avantaj elde 

etmektedir (Aslan, 2007:40,41). 

Tutundurma kavramı yeşil pazarlamada önemli bir yer tutmaktır. Buradaki amaç 

işletmenin ürünleri hakkında çevre dostu olduğu imajını net olarak vermesidir. Bunun 

başarılı olabilmesi için işletmenin yaptığı reklam, pazarlama, halkla ilişkiler, 

promosyon faaliyetlerinin birbiriyle uyum ve tutarlılık içinde olması gerekmektedir 

(Ekinci, 2007:42). 
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Firmanın ürettiği ve yeşil olarak tanıtımını yaptığı ürünlerin tanıtımı abartıdan 

uzak ve gerçeği yansıtmalıdır. Viral pazarlama açısından bu durum oldukça önemli 

olup firmaya avantaj sağlayacaktır (Tirkeş, 2008:48). Yeşil pazarlama yapan 

işletmeler bu doğrultuda iki tür tutundurma stratejisi kullanabilir (Ekinci, 2007:44). 

1.6.4. Yeşil Dağıtım 

Yeşil dağıtımda diğer sevk eylemlerinde olduğu gibi ikili bileşen bulunmaktadır. 

Bunlar “Lojistik” ve “Kanal Yönetimi”dir. Lojistik daha yeşile yönelik olarak daha az 

sevkiyatla daha fazla mal taşımayı hedefler. “Kanal Yönetimi”nde ise yapılan ana 

lojistikten sonra toptancı ve perakendecilere yönelik çevre dostu yani belirli bir 

yakınlık düzeyinde bir dağıtım planı amaçlanır (Yılmaz, 2003:82). 

Çevreci pazarlamanın lojistik anlamında en önemli yanı işletmenin sipariş ve 

nakliye sürecinin belirli koşullar çerçevesinde yapılmasıdır. Örneğin gıda toptancılığı 

yapan bir işletme siparişlerini öğlen 12:00’a kadar alarak öğleden sonra siparişleri 

belirli bir lojistik planı çerçevesinde yerine ulaştırmaktadır. Bu sistemin faydası 

dağıtımın hem planlı yapılması hem de sipariş bölgelerine göre en ekonomik dağıtım 

hattının belirlenmesidir.  

Perakendeciler son tüketiciye en yakın işletmedir. Tüketicilerin beklentilerini ve 

taleplerini en iyi bilen bir pozisyona sahiptir. Üreticilerin çevreci perakendecilerle 

çalışması firmanın ürettiği yeşil ürünün etkisini arttırmaktadır. Yeşil dağıtım aşamaları 

şu bölümlerden oluşur (Erbaşlar, 2007:10): 

1. Yeşil fiziksel dağıtım, 

2. Depolama, 

3. Stok yönetimi, 

4. Sipariş alma ve yerine getirme, 

5. Yükleme ve boşaltma, 

6. Ters lojistik. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

REKLAM VE YEŞİL REKLAM 

2.1.Reklamın Tanımı 

Günümüz piyasa koşulları göz önüne alındığı zaman gerçek ve potansiyel 

müşterilere yönelik karşılaştırılan mal ve hizmetler arasındaki acımasız rekabettir. 

Burada müşterilerin en temel amacı piyasada bulunan ürünlerin karşılaştırılması 

sonucunda akılcı bir seçim yaparak elde edecekleri faydaları en üst düzeye 

çıkartmaktır. Firmaların amaçlarına bakıldığında ise müşterilerin kendilerini 

seçmesini sağlayarak rakiplerine oranla satışlarını arttırmayı amaçlayıp elde 

edecekleri karı en üst düzeye çıkartmaktır. Reklam pazarlama karması olan 

tutundurmanın alt kalemi olarak kabul edilmektedir. Reklam, üretim yapan firmalar 

ile bu malları satın alan gerçek müşteriler ve satın almak isteyen potansiyel müşteriler 

arasındaki ilişkiyi kurarak gerçek ve potansiyel müşterilerin kendi firmalarının 

ürünlerini tercih etmelerini sağlayan önemli bir iletişim ve pazarlama aracıdır (Fidan, 

2007:108). 

Mal veya hizmetin, bir firmanın, bir kişinin veya fikrin kimliği belirli olan 

sorumlusu tarafından tarifesi önceden belirlenip ve belirlenen tarifeye göre bedel 

ödenerek, kitle iletişim araçları vasıtasıyla gerçek ve potansiyel müşterilere olumlu bir 

şekilde tanıtılıp gösterilmesi olarak tanımlanabilir (Bumin ve diğerleri, 2003:119).  

“Amerikan Pazarlama Birliği” reklamı “reklamı veren taraflardan bir ürünün, 

hizmetin veya fikrin, bedeli ödenerek, kişisel olmayan yollarla sunumu” şeklinde 

tanımlar (Taş ve Şahım, 1996:9). “”Türk Dil Kurumu” sözlüğündeki reklam tanımı ise 

“bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen 

her türlü yol” olarak tanımlanmıştır. Bu iki tanım ele alındığı zaman reklamın 

özellikleri şunlardır (Kocabaş ve Elden, 1997:13-14; Erol, 2006:8): 

•Belirli bir bedel karşılığı ile yapılır. Üreticiler gerçek ve potansiyel müşterilere, 

mal ve hizmetler ile ilgili iletmek istedikleri mesajlar için aracı kurumlara veya reklam 
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ajanslarına belirli bir bedel öder. Bu bakımdan reklam propaganda ve halkla 

ilişkilerden ayrılır. 

•Mal ve hizmetlerini gerçek ve potansiyel müşterilerine satmak için reklam 

yapan firmalar, kişiler veya üretim işletmeleri belirlidir.  

•Reklam, reklamı veren firma, kişi veya üretici işletmeden müşteriye doğru 

ilerleyen iletilerin bütünüdür. Reklam sayesinde müşteri bilgilendirilerek ikna edilmek 

istenir.  

•Reklamda iletişim araçları söz konusudur. Bu yönüyle bakıldığı zaman reklam 

bir kitle iletişimini sağlayan araçtır. Reklamda satış çabası kişisel olmaktan çok 

topluluklara yönelik olduğundan kitle iletişim araçlarından özellikle internet, 

televizyon, basın yayın organları, radyo vs. yoğun olarak tercih edilir.  

•Reklam, yoğun olarak araştırma, planlama, iletişim araçlarının seçimi ve mesaj 

oluşturma gibi faaliyetlerin bütünüdür.  

•Reklamlar mal ve hizmet hakkında gerçek ve potansiyel müşterilere bilgiler 

verirken, sadece somut ve fiziksel olan mallar için değil, hizmetler içinde bilgi veren 

bir pazarlama faaliyetidir. Cips, kola, beyaz eşya gibi reklamlar mallara yönelik 

yapılan reklamlara örnek olarak verilirken otel, seyahat, bankacılık gibi alanlara 

yönelik yapılan reklamlar ise hizmete yönelik reklamlara örnek verilebilir (Kocabaş 

ve Elden, 1997:13-14; Erol, 2006:8). 

2.2.Reklamın Tarihsel Gelişimi 

Reklam sektörü tarih boyunca sürekli olarak değişim ve gelişim göstermiştir. Bu 

bölümde dünyada ve Türkiye’de reklamın gelişimi ele alınmıştır. 

2.2.1. Dünyada Reklamın Gelişimi 

İnsanlar arasında ilk alım satım faaliyeti olan takas yönteminin başlaması ile 

birlikte reklam anlayışı doğmaya başlamıştır. İlk reklamcılığın başlama tarihi M.Ö. 

3000’li yıllara rastlamaktadır. Babylon’lu satıcıların bağırarak ellerindeki malları 
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satmayı amaçlamaları ve dükkanlarının önlerine yerleştirdikleri tabelalar reklamların 

ilk ve ilkel örnekleri olarak kabul görmektedir. Günümüz reklamcılık anlayışına yön 

veren süreç Gütenberg’in 1450 yılında matbaayı icat etmesi ile başlamıştır (Akbulut 

ve Balkaş, 2006:2-21). 

Matbaa icat edildikten yaklaşık 30 yıl sonra İngiltere’de William Caxton isimli 

matbaacı basmış olduğu kitapların satışında bazı sorunlarla karşılaştığı zaman, 

kitapların tanıtımının olduğu bir takım ilanlar basarak bunları kilisedeki ayin 

günlerinde dağıtırdı. William Caxton’un yapmış olduğu bu ilanlar reklamcılığın ilk 

basılı ve ilanlı örneğidir. Yine İngiliz dilinde görülmüş olan ilk duvar afişi, 1480 

yılında Londra’da ki bir kilise kapısına asılmıştır. Yapılan bu reklam yine William 

Caxton’un rahipler için basmış olduğu “The Pyes of Salisbury Use” isimli kitap 

ilanıdır. Gazete için ilk ilan kabul edeceğimiz reklam ise 1525 yılında Almanya’da 

basılmıştır. Almanya’da yapılan bu reklam bir haber broşüründe basılmıştır. Reklamın 

ilanında esrarengiz bir ilacın yararları üzerinde durulmuştur. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde 1740 yılında yayımlanmaya başlamış olan “Boston News Letter”da bir 

emlakçı ile ilgili ilan Amerika’da yayımlanan ilk basılı reklam örneğidir (Akbulut ve 

Balkaş, 2006:2-21).  

2.2.2. Türkiye’de Reklamın Gelişimi 

Ülkemizde ise reklamcılık tarihine bakıldığı zaman Almanya’da 16. yüzyılda ve 

İngiltere’de 17. yüzyılda başlamış olan basın reklamcılığının 19. yüzyılın ortalarına 

doğru gündeme geldiği görülmüştür (Elden, 2009:154). Türkiye’de reklamcılığın 

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi basın ilanları ile başladığı görülmektedir. Ülkemizdeki 

ilk özel gazete olan Terüman-ı Ahval’da 1860 yılında basılı reklamlara yer verilmeye 

başlanmıştır. Bu gazetede yer alan reklamlar satılık arsa, ev ve kitap ilanlarından 

oluşmaktadır (Taş ve Şahım, 1996:11).   

Ülkemizdeki ilk reklam ajansı ise 1909 yılında kurulan “İlancılık Kollektif 

Şirketi”dir. Bu ajansla beraber ülkemizde profesyonel anlamda reklamcılık 

başlamıştır. Reklamcılık sektörünün ilk dergisi ise 1910 yılında “Reklam” ismi ile 

yayınlanmıştır (Taş ve Şahım, 1996:12).  
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Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra Latin alfabesi kullanılmaya başlanması 

reklamcılık sektöründe ilk başlarda bir takım sıkıntıların yaşanmasına neden olsa da 

ilerleyen zamanlarda bu sıkıntılar aşılarak reklam sektöründe büyüme görülmeye 

başlanmıştır.   

1960’lı yıllardan sonra reklam firmalarının hızlı bir şekilde geliştiği 

gözlenmektedir. 1964 yılında “Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu” yani TRT’nin 

kurulmasıyla radyo reklamcılığının gelişimi hızlı bir şekilde ilerlemeye başlamıştır. 

1971 yılına gelindiğinde ise reklamcılar arasında ilk örgütlenme başlayarak “Türkiye 

Reklam Ajansları Birliği” kurulmuştur. Ülkemizde yabancı reklamcılar ile ilk işbirliği 

1974 yılında “Pars Reklam Ajansı” tarafından gerçekleştirilmiş ve Türk reklamcılığı 

ülkemizin sınırlarının dışına çıkmıştır. 1972 yılına gelindiği zaman ise TRT’nin 

televizyon kanalında mallara yönelik reklamları yayınlaması ülkemizdeki 

reklamcılığın gelişimini hızlandırmıştır. 1980’lerde ise reklamcılık sektörü önemli bir 

atılım sürecine girmiştir. Ülke ekonomisindeki liberalleşme trendi firmaların gücünü 

arttırarak aralarındaki rekabeti kızıştırmaya başlamıştır, bu durumun sonucu olarak 

firmaların reklam yatırımları olumlu yönde etkilenmeye başlamıştır (Çetinkaya, 

1992:45).  

Ülkemizde reklamcılar açısından belki de en önemli gelişme 1983’de renkli 

televizyon yayınlarının başlaması olmuştur. Renkli televizyon yayınları ile beraber 

televizyon, reklamcılar için daha da önemli hale gelmiştir (Çetinkaya, 1992:45).  

2016’da reklam yatırımları dünya çapında yaklaşık yüzde 6 büyürken 

Türkiye’de 2015’e kıyasla yüzde 10,96 artış göstererek 7,1 milyar TL’yi buldu. 

Yatırımlarda yüzde 51,2’lik oranla televizyon mecrası en büyük paya sahip olurken 

yüzde 24 ile dijital mecralar ikinci, basın reklam yatırımları ise yüzde 14,8 ile üçüncü 

sıraya yerleşti. Dijital mecralar 2016 yılını yüzde 16,9’luk büyümeyle kapatmıştır 

(http://www.mediacatonline.com/reklamcilar-dernegi-2016-reklam-yatirimlari/ 

27.06.2018 tarihinde erişildi). 

2017 “Medya ve Reklam Yatırımları Raporu”na göre; toplam medya 

yatırımları bir önceki yıla göre %6,3 artış gösterdi. 8.020 milyon TL olarak 

http://www.mediacatonline.com/reklamcilar-dernegi-2016-reklam-yatirimlari/
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gerçekleşen medya yatırımlarında en büyük payı televizyon aldı. Medya 

yatırımlarındaki büyümede, inşaat ve kozmetik sektörleri itici güç oldu 

(http://rd.org.tr/haber/2017-medya-ve-reklam-yatirimlari-raporu-aciklandi 

27.06.2018 tarihinde erişildi). 

Display (görüntülü) reklam yatırımları 2017'de yüzde 16 büyüyerek 1.228 

milyon TL oldu. Display (görüntülü) reklamlar kategorisinde en büyük payı 879,7 

milyon TL ile “Gösterim ya da Tıklama Bazlı Reklam Yatırımları” aldı. Video reklam 

yatırımları %50'lik büyümeyle 269,5 milyon TL olarak gerçekleşirken, Native (doğal 

reklam) 78,6 milyon TL'ye ulaştı (https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/dijital-

reklam-harcamalari-artiyor-2272462/ 27.06.2018 tarihinde erişildi). 

2.3. Reklamın Amaçları ve İşlevleri 

Genel olarak reklamın işlevleri şu şekilde sıralanabilir: 

•Bilgilendirme ve haber verme işlevi  

•İkna etme işlevi  

•Talep yaratma işlevi  

•İmaj yaratma işlevi  

•Hatırlatma işlevi  

•Kültürel işlevi  

•Eğlendirme işlevi   

2.3.1. Bilgilendirme ve Haber Verme İşlevi 

Reklamlar daha çok tüketicilerin bilgilendirilerek mal veya hizmeti tanımalarını 

ve almayı tercih edecekleri mal veya hizmet hakkında doğru karar vermelerini sağlar. 

Müşterilerin satın aldığı mal veya hizmetleri doğru bir şekilde tanıması ile beraber bu 

mal ve hizmetlere ilişkin satın alma kararını verecek olan kişilerin dürüst ve doğru bir 

http://rd.org.tr/haber/2017-medya-ve-reklam-yatirimlari-raporu-aciklandi
https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/dijital-reklam-harcamalari-artiyor-2272462/
https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/dijital-reklam-harcamalari-artiyor-2272462/
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şekilde bilinçlendirilmeleri gerçek ve potansiyel müşterilerin bilinçli seçim yapma 

kararları açısından son derece öneme sahiptir (Elden, 2009: 178). 

Bu nedenler göz önüne alındığı zaman, gerçek ve potansiyel müşterilerin mal 

veya hizmetler ile ilgili olarak bilgilendirilmelerinde, yani seçecek oldukları mal veya 

hizmetlerin varlığından elde edilebilirliği, kullanım yöntemi ve amacı hakkında detaylı 

bir bilgiye sahip olmalarında önemli bir role sahiptir (Tek, 1999:725).  Bu işlev, mal 

veya hizmetlerin farklı kullanım şekillerini göstermesi, fiyatında meydana gelen 

değişikliklerin müşterilere duyurulması, servislerinin tanıtımı ile gerçek ve potansiyel 

müşterilerin belli başlı konularla ilgili kaygılarını giderme hususlarında etkin bir 

şekilde kullanılmaktadır (Elden, 2009: 178).  

2.3.2. İkna Etme İşlevi 

Bu işlev daha çok rekabetin acımasız olduğu pazarlarda gerçek ve potansiyel 

müşterilerin, firmaların kendi markalarını seçmesine, rakiplere olan tutumu 

değiştirmeye, temin ettikleri mal veya hizmetin müşteriler tarafından oluşan algısını 

olumlu yönde değiştirme ve geliştirmeye, markayı daha önce kullanmayan müşteriler 

tarafından tercih edilmesini sağlamaya yönelik olarak kullanılır. "Hiç bir sabun Hacı 

Şakir'den daha saf ve daha doğal değildir”, "fark göremiyorum, farkı fiyatı" şeklinde 

yapılan reklamlar ikna etme işlevine yönelik olarak bilinen en yaygın reklamlardır 

(İslamoğlu, 1999. 496).  

Bu tarz reklamlar genel manada yeni bir imaj yaratmayı tercih ettikleri için ikna 

edici reklamı yapılan ürünler ile barış ve mutluluk gibi arzu edilen koşullar arasında 

olumlu bir bağlantı kurmayı amaçlamaktadır. Temel olarak reklam bir ikna etme 

durumudur ve müşterilerin duygusal cazibelerine yönelik, komik ve dramatik olaylara 

kimi zamansa gerçek ve potansiyel müşterilerdeki korku ve arzuları sömürmeye 

dayanmaktadır (Çamdereli, 2006:42).  

Reklamlarda ikna etme işlevi kullanılıp, doğru belirlenen hedef kitleye en etkili 

ve doğru reklamı vermeye çalışırken bazen toplum tarafından önemli kabul edilen bir 

sanatçı veya üst düzey birisi, bazen ünlü bir mizahçı ve bazen de çocuklar 

kullanılmaktadır. Reklamlar esnasında bu yapılırken de psikoloji, sosyoloji ve iletişim 
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gibi farklı bilimlerden faydalanılmaktadır; reklamlarda en temel amaç “gerçek ve 

potansiyel müşterilerin ikna edilmesidir”. Reklamlarda tüketim talebini maksimum 

seviyede tutabilmek amacıyla gerçek ve potansiyel müşterilerin kalıplaşmış olan 

alışkanlıklarını değiştirmeye, davranış ve tutumlarında temel değişiklikler yapmaya, 

kullanmış oldukları eski mallar yerine marka malları alma konusunda ikna etmeye 

çalışır. Bu reklamlara verilebilecek en bilindik örnek olarak “Siz hala annenizin 

margarinini mi kullanıyorsunuz?” (Çetinkaya, 1992:93).  

2.3.3. Talep Yaratma İşlevi 

Talep yaratma işlevi reklamın konusunun ve reklamda talep edilen mal ve 

hizmetlerin sınırsız denecek kadar fazla olduğunu göstermektedir; gerçek ve 

potansiyel müşteriler birbirlerinden farklı isteklere, ihtiyaçlara, davranışlara ve 

niteliklere sahiptir (Tolungüç, 2000:132). Bu kadar fazla rekabetin içinde kalmış olan 

gerçek ve potansiyel müşterilere yönelik talep yaratma işlevi olarak yapılan reklamlar 

bilgilendirme, kıyaslama ve seçme olanağı tanır.  

Bu işlev türünde reklamda daha çok bilgi vermenin ötesinde gerçek ve potansiyel 

müşterilerdeki duygusal öğelerin kullanılması aracılığı ile markanın müşterilerin 

hafızasında yer etmesini sağlamak temel amaçtır. İkame mal ve hizmetlerin 

müşterilerin hafızasında hatırlanma ihtimalini minimuma indirip buradan silmiş 

oldukları markaların yerine kendi mal ve hizmetlerinin konumlanmasını 

amaçlanmaktadır. Gerçek ve potansiyel müşterilerinde kendi mal ve hizmetlerine karşı 

olan talebi arttırmayı eğer kendi mal ve hizmetlerine karşı herhangi bir talep yoksa 

müşterilerin kendi mal ve hizmetlerini seçmelerini sağlamayı amaçlar (Çetinkaya, 

1992:67).   

Bu açıdan bakıldığı zaman reklamlar, tüm bunlara ilaveten gerçek ve potansiyel 

müşterilerin gözünde talep yaratma sanatı şeklinde de tanımlanabilmektedir. Bu tür 

reklamlar ele almış oldukları mal veya hizmetleri müşterilerin beğendikleri yönleri ile 

tanıtarak müşterilere istek ve ihtiyaçlarının dışında yeni istek ve ihtiyaç yaratmayı aynı 

zamanda müşterilerin hali hazırdaki istek ve ihtiyaçlarını kuvvetlendirmeyi 

amaçlamaktadır (Göksel, Kocabaş ve Elden; 1997:155). 
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2.3.4. İmaj Yaratma İşlevi 

Firmanın imajı, belirlenmiş olan hedef kitlenin firmayla ilgili olan izlenimleri, 

duyguları, algılamaları ve düşüncelerinin toplamından oluşmaktadır. Özellikle 

malların homojen olarak piyasada fazlaca bulunduğu gerçeğinden hareket ederek, 

firmaların pazardaki yoğun rekabetten kurtulup mal ve hizmet satışlarının artışını 

sağlayarak elde edecekleri karları maksimuma çıkartmak ve firmalar açısından uzun 

dönemde hedef ve amaçlarına ulaşmak istemekle beraber gerçek ve potansiyel 

müşterilerinin algıladıkları firma imajını pozitif yönde oluşturmak zorundadırlar. Tam 

da bu noktada reklamların imaj yaratma işlevi devreye girip firmaların gerçekleştirmiş 

olduğu her reklam sonuç olarak firmanın belirlemiş olduğu hedef kitlesinin üzerinde 

pozitif bir etki yaratacaktır, bu durum firmanın imajını doğrudan pozitif bir şekilde 

etkileyecektir (Yorulmaz, 2001:64).  

2.3.5. Hatırlatma İşlevi 

Hatırlatma işlevi olarak yapılan reklamlar belirli mal veya hizmetin, bir 

markanın gerçek ve potansiyel müşterilerin beyninde her daim kalması amacıyla 

kullanılır. Reklamın bu işlevi özellikle mal ve hizmetlerin ürün hayat seyrinde yer alan 

malların olgunluk ve gerileme aşamalarında müşterilerin mal veya hizmetleri 

düşünmesi ve akıllarında tutması amacıyla yapılır (Özyürek, 1998:11).  

Hatırlatma işlevi, reklamı yapılan mal veya hizmetin müşterinin zihninde taze 

olmasını sağlayıp o mal veya hizmete gereksinim duyduğu zaman, önceden yapılmış 

reklamı anımsayarak firmaların kendi ürettikleri mal veya hizmeti tercih etmelerini 

sağlar. Buna ek olarak firmalar bu tür reklamlar, kısa süre içerisinde herhangi bir 

markayı tercih etmiş olan gerçek ve potansiyel müşterilerin kendi üretmiş oldukları 

mal veya hizmetlerin niteliklerini anımsatarak, kendi üretmiş oldukları mal veya 

hizmetleri seçmeleri konusunda etkili olmaktadır (Mucuk, 2007:216).  

2.3.6. Kültürel İşlevi 

Kültür genel tanımıyla bir toplumda yaşayan bireylerin birbirine görünmez bir 

şekilde bağlanıp birçok açıdan diğer toplumlardan ayrılmasını sağlayan dil, sanat, tarih 
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ve edebiyat gibi kendi toplumlarının oluşturduğu özellikli öğelerden bir araya gelen 

bir anlayıştır. Belirli bir kültürde yetişmiş olan gerçek ve potansiyel müşteri belirli 

tercihler, değerler ve algılar geliştirmiştir (Tek, 1999:198).  Bu tür reklamlar, 

oluşturmuş oldukları toplumun sosyo-kültürel nitelikleri olarak değerlendirilebilir. Bu 

reklamlara en iyi örneklerden bir tanesi “Marlboro” reklamıdır. Marlboro sigarasının 

bir zamanlar ata binen kovboy tiplemesiyle çekmiş olduğu reklamlarda Amerika 

Birleşik Devletleri’nde erkeklerin nostalji ve özgürlük isteklerini yanıtlayıp kentsel 

yaşamda olanlara kırsal kesimin anılarını hediye etmeyi istemesidir. Ancak Amerika 

dışındaki çoğu kültürde kovboy tipli erkekler maço imajlıdır. Bundan dolayı Marlboro 

firmasının bu reklamı Amerika Birleşik Devletleri dışındaki birçok ülkede başarı elde 

edememiştir (Barokas, 1994:33).  

2.3.7. Eğlendirme İşlevi 

Bazı reklamlar müşterileri güldürmektedir. Müşterileri güldürürken genelde 

mizahı kullanan bu tür reklamlar, gerçek ve potansiyel müşterilerini kimi zamanlarda 

hayal alemine çekerek olmayı istedikleri kişi veya gitmek istedikleri mekan ile 

birleştirirler. Bu tür reklamlar abartılı olsa dahi, yapılmış olan araştırmalar reklamlarda 

mizah kullanımının gerçek ve potansiyel müşterilerin firmanın mesajını algılama ve 

gönderilen mesajı hatırlamalarını arttırdığını göstermekle kalmayıp müşterileri ikna 

etme konusunda da yardımcı olduğunu göstermektedir (Fidan, 2007:118).  

2.4. Yeşil Reklam Kavramı 

Yeşil reklam, malların veya hizmetlerin doğaya zarar vermeyecek şekilde imal 

edileceğini, fiyatlarının uygun olacağını, bununla birlikte gerçek ve potansiyel 

müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin edebileceğini, müşterilere tanıtmak veya 

firmanın sosyal sorumluluğu açısından çevreye duyarlı işletme imajı oluşturmak 

amacıyla yapılan reklam şeklinde tanımlanabilir.  

Bu reklam türü çevreye karşı duyarlı olan ortakların istekleri ve ihtiyaçlarını 

içine alan, doğaya karşı duyarlı, ekolojik veya çevresel sürdürülebilirlik gibi mesajları 

kapsayan bütün çekici unsurların kullanılmasıyla oluşan reklamlardır (Zinkhan ve 

Carlson, 1995:2).  
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Yeşil reklamın (Banerjee ve diğerleri 1995);  

 Direkt veya en direk yollarla bir mal veya hizmetin bio-fiziksel çevreyle 

olan ilişkisini ortaya çıkartmak 

 Mal veya hizmete ilişkin dikkat çekici veya dikkat çekmeyecek şekilde 

yeşil yaşam şeklini savunmayı amaçlamak 

 Firmanın çevreye duyarlı imajını müşterilere göstermek gibi özelliklerden 

bir veya birden fazlasını kapsaması gerekmektedir.  

Yeşil reklamlarda, işletmenin veya işletmenin üretmiş olduğu mal veya hizmetin 

doğaya karşı duyarlı olduğu aynı zamanda çevre dostu olan mallar ürettiği 

vurgulanmaktadır. Bundan dolayı bu tür reklamlarda daha çok yeşil renk ile eko-etiket 

gibi bir takım unsurlar çok sık kullanılmakla birlikte, çevreye duyarlı, mal veya 

hizmetin üretimi esnasında çevreye zarar vermeyecek şekilde üretilen, üretim 

esnasında yenilenebilir hammadde kullanımı ile birlikte geri dönüşüm şeklindeki 

ifadelerin çok sık olarak ifade edilmesi gerekmektedir (Karna vd., 2003).  

Fletcher ve Downing (2011:2-12) yeşil reklamlarda kullanılan terimler 

karakteristik terimler ve yeni terimler olarak ikiye ayrılır. Karakteristik terimler kendi 

aralarında üçe ayrılmaktadır, bunlar (aktaran: Çekiç Akyol ve Kılınç, 2015:82): 

 Dolaylı Terimler: Bu terimlerin çevresel sorunlar ile açık şekilde bir bağı 

yoktur. Kullanıldıklarında “ima etmek” gibi bir amaçları vardır. Örnek olarak; 

temiz, saf, doğal gibi kavramlar bu kategoriye girmektedir. 

 Etiket Terimler: Bu kavramlar, özel bir soruna değinmeden çevre yararı için 

kullanılır. Örnek olarak; çevre dostu, yeşil gibi kavramlar bu kategoriye 

girmektedir. 

 Özel Terimler: Bu kavramlar ise iklim değişikliği gibi daha özel bir çevre 

sorununu belirtmekte ya da geri dönüşüm için alınacak önlemlerin altını 

çizmektedir. 

Yeni terimler ise karakteristik terimlere göre daha az bilinen terimlerdir,  bunlar 

(aktaran: Çekiç Akyol ve Kılınç, 2015:83): 
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 Ekoloji Dostu: Mal ya da hizmetin çevreye zarar vermemesidir. 

 Sıfır Karbon: Şirketlerin sera gazı emisyonları ve karbondioksit salınımlarını 

azaltmalarıdır. 

 Bio Enerji: Enerji üretiminde yenilenebilir biyolojik yakıtların kullanılmasıdır. 

2.5. Yeşil Reklam İddiaları 

Çevreci iddialar, mal veya hizmetin ya da işletmenin çevresel özelliklerini 

belirten mesajlar olup, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm gibi konulara değinmektedir 

(Green Claim Guidance, 2011:7) 

Carlson, Grove ve Kangun (1993:31) yeşil reklamlarda beş çevreci iddia 

olduğunu savunmaktadır, bunlar (aktaran: Çekiç Akyol ve Kılınç, 2015:86): 

 Ürün Yönelimli: İddia, mal veya hizmetin sahip olduğu çevre dostu 

özellikler üzerinedir. 

 Süreç Yönelimli: İddia, bir işletmenin teknolojisi, üretim süreci, imha 

yöntemi gibi çevresel fayda unsurları ile ilgilidir. 

 İmaj Yönelimli: İşletmenin, kamu desteği olan çevreye dost faaliyetleri 

ile ilgilidir. 

 Çevresel Gerçekler: Doğada bulunan gerçekliğe, işletmeden bağımsız 

olarak değinilip, iddialar işletme ile çevre arasında bir ilişki kurarak 

tüketicilerin işletmeye yönelik algılarını olumlu etkileyebilmektedir. 

 Birden Fazla İddia: İddiaların tamamını kapsar ve çok boyutlu olma 

özelliğini ifade eder. 

2.6. Yeşil Reklam Unsurları 

Karna, Ahonen, Hansen ve Juslin’in 2001 yılında yapmış oldukları çalışmadan 

yararlanarak yeşil reklamın özellikleri ve unsurları şöyle belirtilmiştir (Köksal, 

2011:52): 

Mesaj İçeriği: 

 Hammadde: Yenilenebilir yarı mamul ve mamul, 
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 Üretim Süreci: Asgari düzeyde mamul ve yarı mamul  

 Tekrar Kullanım: Dayanıklı, tekrar kullanılabilir veya geri dönüşüm 

şeklinde ifadelere yer verilmesi  

Reklam Uygulaması: 

 Kurum logosu: Bitki veya hayvanların ismi kullanılmalı aynı zamanda 

yeşil renk içermelidir. 

 Marka logosu: Bitki veya hayvanların ismi kullanılmalı aynı zamanda 

yeşil renk içermelidir.  

 Görseller: Reklamlarda daha çok doğa görsellerine yer verilerek yeşil 

renklere ağırlık verilmelidir. 

 Yapı: Bu tarz reklamlarda doğaya duyarlı olduğunu gösteren imler 

vurgulanmalıdır. 

 Yasal zorunluluk: Yapılmış olan reklamların hukuki düzenlemeleri ile 

birlikte yükümlülükleri yerine getirip getirmediğine dikkat edilmelidir.  

Tüketici Faydası: 

 Fayda: Tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına cevap vermelidir.  

 Kalite: Üretilen mal veya hizmetin kalitesi yüksek olmalıdır.  

 Fiyat: Gerçek ve potansiyel müşterilere karşı üretilen mal veya hizmetin 

fiyatı çekici olmalıdır.   

 

İtici Güçler: 

 Duygusal çekicilik: Çevreye karşı duyarlı olmakla birlikte doğa ile 

uyumlu olmanın pozitif tarafları gösterilmelidir. 

 Rasyonel çekicilik: Üretilen mal veya hizmetin çevreye karşı duyarlı 

teknik özellikleri olmalıdır. 

 Manevi çekicilik: Çevresel sorunlara karşı ilgili olmalı ve neyin, nasıl 

yapılması gerektiği açıkça gösterilmelidir.  
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Davis 1994 yılında yapmış olduğu çalışmada yeşil reklamın üç unsurdan 

oluştuğunu dile getirmiştir; ilk olarak reklamı yapan firmanın çevreye yönelik 

kaygılarını gösteren ifadeler aşılaması, ikinci olarak çevreyi korumak ve çevresel 

sorunlara ilişkin seçmiş olduğu yolları göstermesi, üçüncü olarak ise firmaya itibar 

kazandıracak olan belirgin bir çevresel sorunu çözmeye nasıl yardımcı olacağını ve 

bunun sonuçlarını göstermesi gerektiğini dile getirmektedir (Rahbar ve Wahid, 

2011:80).  

2.7. Dünya ve Türkiye’de Yeşil Reklam Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Yeşil reklam ile çevreye karşı sorumluluk sahibi olmak arasındaki ilişkiye 

yönelik yapılan araştırmada, kadınların erkeklere göre çevreye karşı daha duyarlı 

oldukları ve hem yeşil ürünlere hem de yeşil reklamlara karşı daha olumlu tutumlarının 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bir başka sonucu ise tüketicilerin yeşil 

ürünlere daha fazla para ödemeye razı olduklarını öne sürmektedir (Haytko ve 

Matulich, 2008:9). 

Bortree ve arkadaşları (2012:80-81-82), “National Geographic Dergisi”nin 1979 

ve 2008 yılları arasında yayınlanan 577 yeşil reklamı çevre savunuculuğu bakımından 

incelemiştir. Sonuç olarak 150 reklam çevre savunuculuğu yaparken, geriye kalan 

reklamlar ise ürün ya da çevre için bağış toplama amaçlı olduğu gözlemlenmiştir. 

Çevre savunuculuğu mal, hizmet ya da işletme imajı ile ilgili değildir. Bu reklamların 

amacı, çevresel sorunlara karşı kamuoyunun dikkatini çekmektir (aktaran: Çekiç 

Akyol ve Kılınç, 2015:129). 

Bir web sitesinde incelenen 162 reklamdan sadece iki beyaz eşya reklamının 

çevresel mesaj verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Türk işletmelerinin çevreyi koruma ve 

yeşil iddiaları yeterince önemsemedikleri fakat tüketicilerin, çevre dostu ürünleri 

kullanma konusunda istekli oldukları ve çevre duyarlılığı olan işletmelerin pazarda 

rekabet üstünlüğü elde edecekleri iddia edilmektedir (Gürbüz, Akın ve Karabağ, 

2012:61-65). 

Gazete reklamlarındaki çevreci temalara yönelik yapılan içerik analizinde en 

fazla baskıya sahip olan üç gazetenin üç aylık sayıları incelendiğinde 13511 reklamdan 
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yalnızca 55 reklamın çevreci olduğu sonucuna varılmıştır (Özkoçak ve Tuna, 

2011:11). 

Tüketicilerin yeşil reklama yönelik tutumları üniversite öğrencilerine yönelik 

incelenmiştir. Bulgulara göre, kadınların yeşil reklama yönelik tutumları erkeklerden 

daha yüksek olsa da, erkeklerin de yeşil reklama yönelik olumlu bir tutuma sahip 

olduğu ortaya çıkmıştır (Ulusu ve Köksal, 2012). 

Eskişehir’de yaşayan 362 tüketiciye anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Bulgulara göre, yüksek çevre sorumluluğuna sahip olan tüketicilerin, düşük çevre 

sorumluluğuna sahip olan tüketicilere göre, yeşil reklamlara yönelik daha olumlu 

tutuma sahip oldukları ve kadınların erkeklere kıyasla daha yüksek oranda çevre 

sorumluluğuna sahip olduğu vurgulanmıştır (Kükrer, 2010:105-106). 

2.8. Dünya ve Türkiye’de Yeşil Reklam Uygulamaları 

Ecover, Volvo, Body Shop, McDonalds, 3M gibi firmalar yeşil pazarlamayı 

firma stratejilerinin belirli bir parçası olarak benimseyen firmaların başında 

gelmektedir (Peattie ve Crane, 2005).  Precter&Gamble işletmesi tarafından üretilen 

Span ve Spic marka mallarda %100 çevre dostu olan ve yeniden kullanılabilen plastik 

kaplar tercih edilmektedir (Odabaşı, 2002).  

Boyner 2013 yılında izledikleri sosyal uygunluk projesi kapsamında 2012-2013 

karşılaştırmasında metrekare başına düşen tüketimde %12,15, birim emisyondaki, 

değişimde ise %22,46 oranında azalma sağladı (http://boynergrup.com/web/wp-

content/uploads/2016/03/BOYPFaaliyetRaporu-31-12-2015.pdf 27.06.2018 tarihinde 

erişildi). 

CarrefourSA; tedarikçilerin direkt dağıtım yerine depolara teslimat yapmasını 

sağlayıp onlardan gelen malları konsolide ederek tek bir araçla marketlere iletmektedir 

(Çelik ve diğ, 2016: 280). 

Dimes firmasında yer alan tüm tırlar Euro 5 motor ile donatılarak Diren Makine 

(DİMAK) Ar-Ge bünyesinde 2 yıl önce, elektrik enerjisi ile desteklenen hibrid araç 

geliştirme projesiyle yakıttan %20 tasarruf sağlanmıştır 

http://boynergrup.com/web/wp-content/uploads/2016/03/BOYPFaaliyetRaporu-31-12-2015.pdf
http://boynergrup.com/web/wp-content/uploads/2016/03/BOYPFaaliyetRaporu-31-12-2015.pdf
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(https://www.capital.com.tr/capital-dergi/akilli-kimya/dagitimin-yesil-

hedefleri?sayfa=3 27.06.2018 tarihinde erişildi). 

Gıda 360, rota optimizasyonu yapıp ve filosunda 5 yaş altı araçlar kullanarak 

yakıt tüketiminde %10 tasarruf sağladı. Şirket içinde 8.500 ton atık kağıdı geri 

dönüştürerek 1.800 ağacı kurtardı. 

Migros son 5 yıldır taze gıdaları mağazalarına doğrudan sevk ederek 30 kat daha 

az gidiş-geliş yapıyor. Lojistik masraflarını azaltmak için 2 yıl önce meyve ve sebze 

ürünlerinde katlanabilir kasa uygulamasına geçti. 

(https://www.aksam.com.tr/ekonomi/migros-2-yilda-2.2-milyon-atik-topladi--

44986h/haber-44986 27.06.2018 tarihinde erişildi) 

Proctor&Gamble, nakliye ağını ağırlıklı olarak raylı sistem ve deniz ulaşımı 

üzerine kuruyor. Yıllık bazda 650 adet daha az tır sevkiyatı gerçekleştirildi. 800.000 

km daha az yol yapıldı. 1.000 ton daha az karbon salınımı gerçekleştirildi 

(https://view.publitas.com/p222-2007/yesil-lojistik-2014/page/94-95 27.06.2018 

tarihinde erişildi) 

Unilever nakliyelerinin çoğunu yüksek tonaj verimliliği ve ton başına düşük 

karbon salınımı sağlayan modern tırlara kaydırıyor. Yıllık bazda trafikteki araç 

sayısını %25,  karbon salınım miktarını %14 oranında azalttı 

(http://www.lojistikhatti.com/haber/2015/07/unilever-lojistikte-yesil-adimlarin-

meyvesini-topluyor 27.06.2018 tarihinde erişildi) 

1949 yılında kurulan ve dünya genelinde faaliyet gösteren en büyük Alman 

perakende şirketlerinden biri olan Tchibo, 2006 yılından itibaren kendisini 

sürdürülebilir bir şirket olarak konumlandırmıştır. Bu konuda pek çok alanda aktif 

olarak yer almakta ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Almanya’daki tüm Tchibo 

tesislerinde sürdürülebilir enerjiye geçilmiştir. Tchibo, 2010 yılından bu yana 

müşterilerine, “Power” etiketi kapsamında kendi çevreci enerji ürünü olan “Tchibo 

Green Energy” yi sunmaktadır (Çelik ve diğ, 2016: 280). 

https://www.capital.com.tr/capital-dergi/akilli-kimya/dagitimin-yesil-hedefleri?sayfa=3
https://www.capital.com.tr/capital-dergi/akilli-kimya/dagitimin-yesil-hedefleri?sayfa=3
https://www.aksam.com.tr/ekonomi/migros-2-yilda-2.2-milyon-atik-topladi--44986h/haber-44986
https://www.aksam.com.tr/ekonomi/migros-2-yilda-2.2-milyon-atik-topladi--44986h/haber-44986
https://view.publitas.com/p222-2007/yesil-lojistik-2014/page/94-95
http://www.lojistikhatti.com/haber/2015/07/unilever-lojistikte-yesil-adimlarin-meyvesini-topluyor
http://www.lojistikhatti.com/haber/2015/07/unilever-lojistikte-yesil-adimlarin-meyvesini-topluyor
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Plastik paketler yerine kağıt paketler kullanan fast-food zinciri Mcdonald's, 2018 

eylül’den itibaren plastik pipetlerini kâğıt olanlarıyla değiştirmeyi planlamaktadır. 

Ülkemizde yeşil reklam uygulamalarının 90’lı yıllarda başladığı görülmektedir. 

1995 yılında Cem Yılmaz'ın radyolar için yaptığı Panasonic reklamlarından 24.sü olan 

“Doğa Dostu” başlıklı reklamda G600 markalı cep telefonunun çevreye ve doğaya 

karşı çok duyarlı ve ozonla dost olduğunu belirtmektedir.(10) 

Reklamlarında yıllardır robot Çelik'i kullanan Arçelik, “çevreyle dost” ve “%30 

daha tasarruflu” vurgusunun yapıldığı reklamla birlikte yalnızca 6 litre su tüketen, su 

ve enerji tasarruflu bulaşık makinesini 2011 yılında hedef kitlesinin beğenisine 

sunmuştur (http://www.reklamazzi.com/arcelikten-cevre-dostu-bulasik-makinesi-

video--132004.htm 27.06.2018 tarihinde erişildi). 

Garanti Bankası, “Çevreye Duyarlı Bonus Card” reklamları ile doğanın 

korunmasına katkıda bulunmak isteyen kredi kartı kullanıcıları için yeni bir ürün 

çıkardığını duyurdu. 

Garanti Bankası’ndan yapılan açıklamada, Çevreye Duyarlı Bonus Card 

kullanıcılarının, harcama tutarına ve kart çeşidine göre kazandıkları bonusun yüzde 10 

ile yüzde 30'u arasında değişen kısmıyla, WWF-Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma 

Vakfı) doğa koruma çalışmalarına katkıda bulunmasını sağladığı ifade edildi (8). 

Açıklamaya göre, tüm özellikleriyle doğaya duyarlı olan yeni Bonus Card'ın 

yapımında, mümkün olan en az seviyede PVC kullanılarak, kartın doğada daha hızlı 

yok olması sağlanmıştır.  

Bosch'un geliştirdiği "Doğa Dostu Teknoloji" kavramı, sürdürülebilir, verimli, 

estetik, ekonomik ve kullanışlı ev aletleri üretirken sıkı sıkıya bağlı kaldığı bir ilkedir. 

Bosch, çevre dostu üretim yöntemlerinden enerji verimliliğine sahip teknoloji 

araştırmalarına kadar tüm birimlerine bu ilke ile yön vermeyi amaçladığını 2012 ve 

2013 yıllarındaki reklamları ile ifade etmektedir (http://docplayer.biz.tr/7750705-

Mukemmel-tasarimla-ustun-teknoloji-bir-arada.html 27.06.2018 tarihinde erişildi). 

http://www.reklamazzi.com/arcelikten-cevre-dostu-bulasik-makinesi-video--132004.htm
http://www.reklamazzi.com/arcelikten-cevre-dostu-bulasik-makinesi-video--132004.htm
http://docplayer.biz.tr/7750705-Mukemmel-tasarimla-ustun-teknoloji-bir-arada.html
http://docplayer.biz.tr/7750705-Mukemmel-tasarimla-ustun-teknoloji-bir-arada.html
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En çok dikkat çeken kampanyalardan biri de Starbucks'un karton bardaklarını 

plastik bardağa dönüştürme projesi oldu. 1.2 milyon Starbucks müşterisi katıldı. 

Müşterilerin plastik kahve kabı kullanmak için söz verdiği kampanyada yılda 16.000 

ağacın kurtulduğu belirtildi. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜKETİCİ, TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE SATIN ALMA KARAR 

SÜRECİ 

3.1. Tüketici Kavramı 

Kişiler doğumlarından ölümlerine kadar devamlı olarak bir şeyler tüketir 

(Karalar, 2005:3). Bu süreç içinde devamlı bir şeylerin istek ve arzusu içerisindedirler, 

bu istek ve arzuların içinde olan insanoğlunun tüketim alışkanlıklarını incelemek başta 

pazarlama bilimi olmakla beraber işletmeler açısından son derece önemlidir. 

Tüketiciler genel olarak mal veya hizmetleri diğer mal veya hizmetlerin üretiminden 

dolayı değil sadece kendi istek ve ihtiyaçları ya da ailelerinin istek ve ihtiyaçları 

açısından tüketirler (Durmaz, 2008:4). Tüketiciler, nihai olarak pazarda mal ya da 

hizmet satın alma durumlarına göre iki ana gruba ayrılır: 

•Nihai tüketiciler; kendi istek ve ihtiyaçlarına veya ailelerinin istek ve 

ihtiyaçlarına göre pazardan mal ya da hizmet satın alırlar.  

•Endüstriyel ya da örgütsel tüketiciler; almış oldukları malları kendi 

üretimlerinde kullanır ya da kendi üretimlerini desteklemek için satın alırlar bundaki 

en temel amaç ise firmaların ekonomik faaliyetlerini sürdürmek amacıyla satın alma 

işlemini gerçekleştirmeleridir (Mucuk, 2007:74).  

3.2. Tüketici Davranışı Kavramı 

Pazarlama kavramının en temel konularının başında gelen tüketici davranışları 

konusudur; bu konu temel olarak tüketici davranışlarının alt başlıklarından birisidir. 

İnsan davranışları bireylerin çevresi ile olan iletişimindeki bütünsel süreci 

kapsamaktadır. Tüketici davranışları ise, gerçek ve potansiyel müşterilerin satın alma 

süreçlerinde insan davranışlarının belirli bir türü ile ilgilenmektir (Durmaz, 2008:6).  

Pazarlamanın amacı, hedef olarak belirlenen müşteri kitlesinin istek ve 

ihtiyaçlarını karşılayarak, müşterileri tatmin etmektir. Tüketici davranışları sahası, 

bireylerin, firmaların ve grupların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ya da 
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hizmetleri nasıl tercih ettikleri, tercihlerinden sonra satın alma kararlarını nasıl 

verdikleri ve satın alma sürecini, tüm bunlardan sonra da tercih ettikleri mal ya da 

hizmetleri nasıl kullanarak ellerinden çıkarttıkları sürecini incelemektedir (Kotler, 

2000:160).  

Tüketici davranışları, gruplar ve bireylerin arasında geçen değişim sürecini 

incelemektedir; malların ya da hizmetlerin, deneyim ve düşüncelerin elde olması, 

kullanılarak veya tüketilerek yok edilmesi üzerine eğilen oldukça geniş bir alanı 

kapsamaktadır. Pazarlama yöneticileri açısından tüketici davranışlarının bilinmesi, 

tüketicilerin çevre analizi, pazarın bölümlenmesi, ürünlerin konumlandırılması, pazar 

araştırması, pazarlama karmasını üretilecek yeni mal ve hizmetlere göre geliştirmek 

gibi önemli noktalar hakkında bilgiler vermektedir. Bu değişim yolu sayesinde tüketici 

istek ve arzusunda bulunduğu mal ya da hizmetleri pazarlayan firmalardan mal ya da 

hizmet için belirlenmiş olan bir tutar ödeyerek tüketmek istediği mal ya da hizmeti 

satın alır. Bunun sonucunda tüketici mal ya da hizmetlerle ilişkili olan bir tüketim 

davranışı oluşmaktadır (Karalar, 2005:14).  

Gerçekte tüketici davranışı çok daha detaylı ve uzun süreli bir süreci 

kapsamaktadır. Tüketicilerin davranışları yalnızca satın aldıkları malla ya da hizmetin 

karşılığında ödediği ücret ile aynı zamanda biten bir durum değildir.  Aslında değişim 

kavramı tüketici davranışları açısından oldukça önemli bir kavramdır, fakat tüketicinin 

mal ya da hizmeti satın alma öncesinden başlayarak, satın alma esnasında devam eden 

hatta ve hatta tüketicinin mal ya da hizmeti satın alma sonrasında karşılaşacağı işlemler 

tüketici davranışları olarak adlandırılmaktadır. Satın alma işleminden sonra tüketici 

mal ya da hizmeti kullanmaya başladığı zamandan sonra bu mal ya da hizmetin kendi 

istek ve ihtiyaçlarını kısacası gereksinimlerini tatmin edip etmediğini değerlendirir. 

Bu durum sonucuna göre tüketici almış olduğu mal ya da hizmetten mutlu veya mutsuz 

olur. Ürün istediği gibi çıkmamışsa, buna ilişkin olarak geri verme, atma tarzında bazı 

önlemler göz önüne gelebilir. İşte yukarıda bahsedilmiş olan bütün bu süreçlerin hepsi 

birden tüketici davranışlarının içine girmektedir ve bu konu hakkında birçok nokta 

aynı anda değerlendirilmelidir (Karalar, 2005:14).  
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3.3. Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler 

Tüketiciler neden “bizim firmamızın mallarını değil de X marka firmanın 

üretmiş olduğu malı tercih etmektedir?  Neden tüketiciler belli başlı bazı markaları, 

hep aynı firmadan alma eğilimine sahiptirler?” Tüketicinin bu davranışlarına yönelik 

olan sorulara cevap vermek oldukça zordur. Pazarlamanın en temel görevi, 

tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını doğru olarak tespit edip, doğru tespit ettiği bu istek 

ve ihtiyaçları tüketicilerin memnun olacakları şekilde mal ya da hizmetlere 

dönüştürmeleridir (Mucuk, 2009: 79). 

Pazarlama işleminin başarılı sonuçlara ulaşabilmesi için tüketicinin istek ve 

ihtiyaçlarını doğru olarak tespit etmek yeterli değildir; burada tüketicinin istek ve 

ihtiyaçlarının nedenlerinin bulunması gerekmektedir. Tüketiciler açısından karar alma 

esnasında onlarca farklı değişken devreye girmekteyken, bu değişkenlerin sayısı 

tüketiciden tüketiciye göre de değişiklik göstermektedir (Durmaz, 2008: 35).  

Tüketicilerin bu davranışları bir taraftan bireysel olarak tüketicinin istek ve 

ihtiyaçlarını öğrenme aşamasının, karakterinin, inanç ve tutumlarının etkisi altında, 

başka bir taraftan ele alındığında ise tüketicinin üyesi olduğu toplumun, kültürün, 

referans grubunun, aile, sosyal sınıf gibi sosyo-kültürel olayların etkisi sonucunda 

ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlara ek olarak firmaların pazarlama çabalarının pazarlama 

davranışlarına da etkisi olduğu gözden kaçmamalıdır. 

İçinde yaşadığımız zamanda genel olarak firmalar davranış bilimlerinden geniş 

ölçüde faydalanmaktayken aynı zamanda disiplinlidirler ve konuları bir takım 

yaklaşımlarla açıklamaya çalışmaktadırlar. Aynı zamanda tüketicilerin satın alma 

kararlarını verirken bir takım sosyo-kültürel, kişisel nitelikte olan bir takım faktörler 

ve psikolojik durumlarının güçlü etkileri gözlenmektedir. Bu faktörler pazarlamacılar 

tarafından kontrol edilemeyen fakat tüketicilerin satın alma kararları üzerine etkilerini 

göz önüne almak durumunda oldukları faktörler olmaktadır (Mucuk, 2009:61).  
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3.3.1. Kişisel Faktörler 

Mal ya da hizmetlerin hedef kitlesi tüketicilerin yaşları, reklamın hangi ortamda 

çekileceği, reklamın içeriğinin nasıl olacağı, reklamın kampanya sürecinin nasıl 

olacağı gibi çok farklı aşamada kararların stratejik olarak alınmasında etkili rol 

oynayan demografik faktörlerden birisini oluşturmaktadır. Toplumdaki bütün yaş 

gruplarının satın aldığı veya almayı istediği mal ya da hizmetler, tercih edilen veya 

alınmak istenen markalar, satın alma kararının neden verildiği ve bu satın alma 

kararları esnasında nasıl bir yol izlendiği, medyada yer alan reklamların tüketicileri 

nasıl ve ne yönde etkilediği satın alma kararları için harekete geçiren uyarıcıların neler 

olduğu farklılık göstermektedir. Örneğin bir çocuğa yönelik yapılacak olan bir çikolata 

reklamında daha çok çocukların ilgisini çekecek olan bir animasyon kahramanın 

oynaması veya bir çizgi film kahramanına yer verilmesi bir dinamik yapı ve formatın 

kurulmasının tercih edilmesiyken; eğitimli, gelir düzeyi orta kesimin bir adım üstünde 

bulunan kısacası yüksek sosyo-ekonomik sınıfta yer alan kişiler için daha çok 

havayolu, emlak ürünleri veya prestijli otomobil markalarının reklamı yapılması daha 

çok bu kitleye hitap edecek yüksek statüye sahip veya bu markaların sembollerinin 

kullanılması pazarlama açısından daha doğrudur (Elden, 2009:368).  

Reklamlar cinsiyet, mal veya marka seçiminde etkili bir rol oynamanın yanı sıra, 

tüketicilerin satın alma kararlarında da önemli bir rol oynamaktadır. Mal ya da 

hizmetlerin bir kısmı erkeklere yönelik olurken, bir kısmı da bayanlara yönelik 

olmaktadır. Yani satın alma kararlarının bazıları erkekler tarafından verilerken, 

bazıları bayanlar tarafından verilmektedir. A. Carrel, kadınların ve erkeklerin satın 

alma kararlarındaki bu farklılıkların kadın ve erkeklerin farklı hormonlar 

salgılamasından kaynaklandığını dile getirmiştir. Kadınlar satın alma kararlarını 

erkeklere göre daha duygusal içerikli mesajlardan, erkeklerse kadınlara göre daha 

rasyonel ve bilimsel içerikli mesajlardan etkilenerek verirler (Güz, 1998:82). 

Demografik faktörün etkilerini inceleyen birçok kaynak, reklamın genellikle 

“cinsiyet” üzerine odaklandığını göstermektedir. 

Hedef kitlenin cinsiyeti kadar aile yaşam eğrisi ve medeni durumunun nasıl 

olduğu, satın alma karar biçimleri, satın almaya karar verme aşamasında belirleyici 
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olan noktalar ve satın alma miktarları, satın alınan mal ya da hizmetlerin öncelik 

sıralaması konularının da neler olduğunu belirleyici önceliklere sahiptir. Tüketicinin 

evli veya bekar olması ya da yeni evlenmiş birisi ile 25 yıllık evli olan birisinin 

ihtiyaçları çocuklarını yeni evlendirmiş birisinin istek ve ihtiyaçları ile yeni çocuğu 

olmuş birisinin istek ve ihtiyaçları aynı değilken; belirlenen hedef kitlenin istek ve 

ihtiyaçları, öncelikleri, algıları, seçimleri, gelecek planları gibi bir takım tüketici 

davranışlarını belirleyen konular da bazı farklılıkların oluşmasını sağlamaktadır. 

Tüketicilerin öğrenim düzeylerindeki gelişmeler, öğretim araçlarına karşı olan 

talebi arttırırken, tüketicilerin inanç ve davranışlarında bir takım değişmeler 

olmaktadır. Bunun sonucu olarak da reklam gibi tüketicileri etkileme araçlarının bu 

tür tüketicilerin üzerindeki etkileri azalırken akılcı hareket etme önem kazanmaktadır 

(Şimşek, 1990:32).  

Farklı gelir düzeyine sahip bireylerin farklı değerleri, inanışları ve yaşam tarzları 

mevcuttur. İyi bir mesleğe sahip olan, yüksek eğitim düzeyine sahip, ortalama yaşam 

standartlarının üstünde bir yaşam standartına sahip olan tüketiciler satın alma 

tercihlerinde daha çok kaliteye önem vermekte olup mal ya da hizmetin fiyatı bu tür 

tüketiciler için ikinci öneme sahip olmaktadır (Göksel vd., 1997:190).  

3.3.2. Psikolojik Faktörler 

Tüketicilerin satın alma faktörünü etkileyen en önemli psikolojik faktörlerin 

başında; bellek ve öğrenme, algılama ve duyum, güdülenme, inanç ve tutum, benlik 

ve kişilik ile yaşam biçimi ve değerler yer almaktadır.  

3.3.3.  Sosyal Faktörler 

Pazarlama bilimi incelendiği zaman sosyo-kültürel etkenler, tüketicilerin satın 

alma davranışları üzerindeki etkisi açısından detaylı bir şekilde incelenmesi gereken 

önemli bir faktördür. Tüketicilerin içinde yaşadığı toplumdan, ailesinden, bulunduğu 

alt kültürden, ait olduğu sosyal gruplardan bağımsız olarak ele alınarak 

değerlendirilmesi mümkün değil aynı zamanda tüketici yalnızca satın alma 

aşamasında değil satın alma kararının her aşamasında sayılan faktörlerden etkilendiği 
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bilinmektedir. Bir tüketicinin satın alma kararını etkileyen önemli sosyo-ekonomik 

bileşenleri şu şekilde sıralamamız mümkündür: sosyal sınıf, aile, kültür, alt kültür ve 

referans grupları.  

3.3.4. Kültürel Faktörler 

Kültür sözcüğü Latincesi “cultura”, sütü mayalamak, tarlaya ekin ekmek 

anlamına gelmektedir (Arslantürk ve Amman, 2000:233) ve nesilden nesile aktarılan 

toplumdan ferde kazandırılan bir yaşama biçimi olup, insanın insan tarafından tesis 

edilmiş ve yaratılmış olan maddi ve manevi unsurlarından meydana gelmiş çevresidir. 

Tüketiciler bir çevrenin kendinden önceki kuşaktan devraldığı unsurları belirli ölçüde 

geliştirerek sonraki kuşaklara devrederler. Buradan da anlaşılacağı gibi kültür 

kuşaktan kuşağa aktarılan sosyal bir mirastır. Bilimsel bir kavram olarak kültür; belirli 

bir toplumu oluşturan tüketicilerin hem kendi içlerinde, hem kendileriyle toplum 

arasında, hem de farklı toplumlar arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. İnsanoğlunun, 

belirli şekilde davranmasının bir kültüre sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 

İnsanoğlunun bütün tavır ve davranışları, hareketleri içinde yaşamış oldukları kültürün 

bir fonksiyonundan kaynaklanmaktadır. Bunun sonucu olarak “kültürsüz” bireyin 

olmadığı gibi bir sonuç karşımıza çıkmaktadır. 

Herhangi bir toplumun içerisinde yaşayan, bu toplum ile ortak davranış kalıpları 

sergileyen ve bu toplumla yaşama biçimini öğrenen bütün insanlar “kültürlü”dür. 

Ancak insanoğlunun farklı kaynaklardan edindiği tecrübe, inanç, bilgi, duygu ve fikir 

dağarcığı gelişme gösterdikçe kültür seviyesi de gelişmektedir (Eroğlu, 1996:105). 

Günlük konuşma dilinde ise “kültürlü olmak” bilgili ve görgülü olmak, bilinçli olmak 

ve dünyanın insanoğluna sunmuş olduğu nimetlerden bilinçli bir şekilde faydalanmak 

olarak anlaşılır (Usal ve Kuşluvan, 2000:109).  

3.4. Yeşil Tüketici 

Günümüzde tüketiciler çevre sorunlarına karşı duyarlılık gösterirken, tercih 

ettikleri firmaların çevreye ve çevre sorunlarına karşı duyarlı olmalarını, doğayı 

koruyacak üretim şekillerini geliştirmelerini istemektedir. Bu isteklerinin sonucunda 

tüketicilerin büyük bir kısmı kendilerini günden güne daha fazla çevreci olarak 
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tanımlamaktadır. Yapılmış olan bazı araştırmalar ve tarihsel gelişim süreci incelendiği 

zaman tüketicilerin çevresel olaylara karşı bilinç düzeyinin günden güne artış 

gösterdiği görülmektedir. Bunun yanı sıra, tüketiciler çevresel bilinçlerini çevre dostu 

tüketici davranışıyla beraber hareket ettirmektedir. 1989-1990 arasında yapılmış olan 

bir araştırmada çevreye karşı ilgilerini dile getiren tüketicilerin sayısındaki artış ve 

tüketicilerin çevreye karşı duyarlı ürünleri tercih sayısındaki artış bu düşüncenin en 

belirgin örneği olarak karşımıza çıkmaktadır (Koçak, 2003:34). 

Ancak 1990’lı yılların başında yapılmış olan bir takım çalışmaların bu iddiaları 

desteklemediği görülmektedir. Örneğin 1991’de “Simmons Pazar Araştırma 

Bürosu”nun yapmış olduğu bir çalışmada tüketicilerin çevre dostu ürünleri satın alma 

ile çevreye olan duyarlılıkları arasındaki ilişkiyi inceleyen firma bu ikisi arasında 

düşük korelasyon tespit ettiğini söylemiştir. Schlossber ve Winski’nin yapmış olduğu 

çalışmaların sonucunda elde edilen bulgular benzer olup, tüketicilerin aslında çevresel 

konulara karşı davranışları ile bu davranışların gerçekte satın alma kararlarına 

dönüştürmeleri ilişkisinde düşük korelasyon ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. 1990’lı 

yılların sonlarına doğru pazarlama ile ilgili literatürlere ve çevre konusunda yapılmış 

olan araştırmalara rağmen uygulamada beklenen sonuçların elde edilemediği 

görülmektedir. Günümüz tüketicilerinin günden güne bilinçlenmeleri ve çevre 

konusundaki tavırlarını daha açık ve net olarak ortaya koymaları sonucunda firmaların 

yönetimleri ile pazarlama faaliyetleri müşteri isteklerine göre çevre konusunu daha 

fazla dikkate almıştır. Tüm bu nedenlerin sonucu olarak, firmalar bir yandan mali 

hedeflerine ulaşmaya çalışırken bir yandan da çevreyle ilgili belirlemiş oldukları 

hedeflere ulaşmaya çalışmak zorundadır. Firmaların belirlemiş olduğu bu hedeflerin 

istenilen yere ulaşıp değerlendirilmesi ise tüketicilerin kararlarından başka bir şey 

olmayacaktır (Ay ve Ecevit, 2005:241).  

Yeşil tüketici kavramı, tüketicilerin satın alma kararları ve tüketim faaliyetleri 

esnasında satın almaya karar verdikleri mal ya da hizmetin çevreye etkilerini göz 

önünde bulundurarak bu doğrultudaki tutum ve davranışlarına göre tüketim kararlarını 

veren, bu hedefler doğrultusunda çabalayan, akılcı olarak karar alanları ifade 

etmektedir. Bu tüketiciler çevre dostu ürünlerin fiyatı diğerlerinden daha yüksek olsa 
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da çevre dostu ürünleri tercih eder. Daha net bir ifade ile bu tüketiciler, satın alma 

kararı verirken mal ya da hizmetin üretim aşaması, kullanım aşaması ve kullanım 

aşamasından sonra doğaya zarar veren, üretim esnasında fazla kaynak kullanılmasına 

yol açan gereğinden fazla ambalajlı olan malları, üretim esnasında ve ürün test 

edilirken doğaya veya doğada bulunan bir canlının kullanıldığı ürünleri tercih 

etmezler. Bu pazarlama anlayışı ile yapılmış olan çalışmalar, zaman içerisinde 

tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının yeşil ürüne doğru kayacağı ve süreç sonunda 

kaymanın durdurulamayacağı, bu durumun bir moda olmasından çok bir akım 

olduğunu savunmaktadır (Koçak, 2003:34).  

3.5. Yeşil Tüketici Özellikleri 

Yeşil pazarlamayı oluşturan hedef kitle yeşil tüketicilerdir. Bu pazarlamada 

tüketiciler kendileri ve yaşamış oldukları çevreyi, satın alma güçleri doğrultusunda 

doğayı ve çevreyi korumayı amaçlayan kişilerdir. Bu tüketiciler, günlük hayatlarındaki 

her satın almanın aslında bir tür oylama olduğuna inanmaktadırlar. Bu tüketiciler mal 

ya da hizmetlerin üretim ve tüketiminden sonra oluşacak atıkların doğaya verecekleri 

zarar ile ilgilenirler. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir yeşil tüketicinin profilinde 

şu özelliklerin bulunması gerekmektedir; (Durali, 2002:60-61) 

•Yaşamış olduğu toplumda etkili bir role sahip olmakla beraber haber ve 

politikalara karşı ilgilidir.  

•Fikirlerini açık ve net bir şekilde dile getirmekten çekinmeyerek yeri geldiği 

zaman gazete ve dergilere görüşlerini bildiren yazılar yazar.  

•Dengeli ve düzenli beslenmeden yanadır.  

•Alışveriş listesini detaylı bir şekilde hazırlayarak, satın almaya karar verdiği 

mal ve hizmetlerin fiyatlarını ve içindeki malzemeleri kontrol eder.  

•Çevresindekilerle üretilen mal ve hizmetleri tartışıp, tüketici raporları 

inceleyerek satın almaya karar verdiği mal ve hizmet ile ilgili bilgileri inceler.  
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•Sosyal sorumluluk içeren, açıklayıcı ve bilgilendirici reklamları tercih ederken, 

şiddet ve cinsellik içeren reklamlardan uzak durur.  

•Çevre kirliliğinin insan sağlığı için bir takım tehditler oluşturduğunu ve 

insanların yaşam standartlarını düşürdüğüne inanmaktadır.  

•Yeşil tüketiciler kirlilik standartları ağırlaştırılarak bu standartların her ne 

pahasına olursa olsun uygulanmasından yanadır.  

•Bu tüketiciler çevrecilik akımının bir moda olmadığını düşünürler.  

Bu tüketiciler günlük rutin satın alma kararlarını mal ya da hizmet tercihleri 

yoluyla ortaya koyarak gerçekleştirmektedir. Bunun sonucu olarak çevreye duyarlı 

olmayan mal ya da hizmetlerden vazgeçerek, raflarda yer alan yeşil devrimi 

gerçekleştirmek olanaklıdır. Kısaca yeşil tüketiciler, üretim ve tüketime yön vererek, 

aynı zamanda da çevreye sahip çıkarak çevre bilincini ve sorumluluğunu yerine 

getirmeye çalışmaktadır (Durali, 2002:60-61). 

3.6. Yeşil Tüketici Davranışı 

Yeşil tüketicilerin, yeşil mamulleri satın alma kararlarından sonra alınması ile 

sonuçlanan davranışları genel olarak beş anlamlı bir karar mekanizmasıyla 

açıklanabilir. Bu modele göre bu beş anlamı oluşturan öğeler şunlardır: 

• Bilgi  

• Anlama  

• Tutum 

• Harekete geçme  

• Mükafatlar 

Bu davranışın meydana gelmesinde gerekli olan bu beş adımdan birisinin eksik 

olması karar mekanizmasının işleme sisteminin bozulmasına yol açar.  
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Yeşil tüketiciler her ne kadar çevreyle ilgili düşüncelerini bireysel olarak dile 

getiriyor olsalar da, evrensel ihtiyaçlarla güdülenmektedirler. Yeşil tüketicilerin bu 

istek ve ihtiyaçları yeşil pazarlama anlayışının temelini oluşturmaktadır (Demirbaş, 

1999: 38-39).   

3.7. Satın Alma Kavramı 

Satın alma kararının fiziksel ortamı beş duyu organına hitap eden özellikleri 

içermektedir. Özellikle müzik birçok mağazanın önemli bir stratejik öğesi 

durumundadır. Mağaza yönetimi tarafından fiziksel çekicilik oldukça önemli bir güç 

olarak kullanılmaktadır. Büyük mağazalardaki ısıtma, ışıklandırma, ısıtma tarzı gibi 

unsurların olumlu ve önemli etkileri olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Satın 

alma yerlerindeki diğer tüketicilerin sayısı, hareketleri ve karşılaşması da mağazanın 

sosyal ortamını oluşturmaktadır. Kalabalık bir mağaza ortamında tüketiciler satış 

temsilcilerine daha az soru sorarlarken, markalar arasında yapmış olduğu 

karşılaştırmaları ise kalabalık mağaza ortamlarında daha az yapmaktadır.  

3.8. Satın Alma Davranış Çeşitleri 

Satın alma kararı ve satın alma davranışı,  tüketicinin ihtiyaç veya isteklerine 

ilişkin mal veya hizmet odaklı problemleri çözme sürecidir. 

3.8.1. Karmaşık Satın Alma Davranışı 

Tüketiciler, mevcut mal ya da hizmet kararları arasında bir takım önemli 

farklılıklar olduğunun farkında olsa da alınmak istenen mal ya da hizmet pahalıysa 

sıklıkla alınmayan beğenmeli bir mal ya da hizmeti satın alma kararını vermişse ve 

satın almayı düşündüğü bu mal ya da hizmetin belirli bir riski mevcutsa tüketici 

açısından karmaşık satın alma davranışı gerçekleşmiş olabilir. Özellikle bu tarz mal 

veya hizmetler hakkında tüketiciler fazla bilgi sahibi değillerdir. Mal ve hizmetler 

hakkında bilgilenmek zaman alıcı olduğu için tüketiciler bu tarz mal ve hizmeti satın 

alırlarken bir takım güçlüklerle karşılaşabilirler (Şimşek, 1990:46). Örneğin bir 

bilgisayar satın almayı düşünen bir tüketici, satın almak istediği bilgisayarın nasıl 

özelliklere sahip olması gerektiğini bilmeyebilir. Tüketici bu tür konularda bir takım 
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araştırma yaparak satın almak istediği bilgisayar ile ilgili özellikleri belirlemelidir, 

ancak tüketici hiçbir şekilde bir araştırma yapmamışsa satın aldığı bilgisayarın 

özelliklerinin tüketici için hiçbir anlamı yoktur.  

3.8.2. Uyumsuzluğu Azaltan Satın Alma Davranışı 

Kimi zaman tüketici satın almaya karar verdiği bir mal ya da hizmetin üzerinde 

derinlemesine inceleme yapmasına rağmen markalarda birbirinden çok fazla fark 

görülmemektedir. Tüketicinin satın alacağı bu mal veya hizmetin üzerinde 

derinlemesine durmasının sebebi, mal ya da hizmetin pahalı olması, bu şekilde satın 

almayı sık olarak yapamaması ve mal ya da hizmetin riskinin yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu gibi durumlarda tüketici pazarda ne tür mal ya da hizmetlerin 

bulunduğunu araştırıp ancak iyi bir fiyat karşılaştırması ya da satın alma kolaylığı 

sağlandığı için satın alma kararını kolayca gerçekleştirecektir. Örnek olarak halı satın 

almaya karar veren bir tüketicinin büyük bir ölçüde düşünmesi gerekmektedir, çünkü 

halı pahalı bir maldır ve kendisini ifade eden mallardandır ancak tüketicinin belirli bir 

fiyat aralığında bulunan halıların hepsinin aynı olduğunu düşünme ihtimali çok 

yüksektir. Tüketici halıyı satın aldıktan sonra, halıdaki hoşa gitmeyen bir takım 

özellikleri fark ettiğinde veya rakip firmaların halıları hakkında olumlu şeyler 

duyduğunda içten içe rahatsızlık hissedebilir. Bu durumların yaşanmaması için 

tüketici belirli bir marka halıyı satın almak için yerinde bir karar vermek amacıyla 

satın alma kararı sürecindeki fonksiyonları dikkatli bir şekilde inceleyecek ve 

değerlendirecektir (Kotler, 2000:177).  

3.8.3. Alışılmış Satın Alma Davranışı 

Birçok sayıda mal ya da hizmet, bir takım marka farklılıklarının 

bulunmamasından dolayı üzerinde az düşünülerek kimi zaman da o mal ya da hizmete 

ihtiyacımız olduğu zaman üzerinde düşünülmeden satın alınabilir. Örnek olarak; 

tüketiciler cenaze işlemlerine karşı herhangi bir ihtiyaç doğmadan bu hizmete 

başvurmaz. Az düşünülen mal veya hizmetlere örnek olarak tuz verilebilir. Tüketiciler 

en yakın markete giderek markasına bakmadan üzerinde düşünmeden bu alışverişi 

yaparlar. Burada önemli bir nokta bulunmaktadır; eğer tüketici devamlı aynı marka ya 
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da hizmeti satın alıyorsa bu tüketicinin o firmanın mal ya da hizmetine karşı güçlü bir 

marka sadakatinin olduğunu göstermemektedir,  bu durum aranmayan mal ya da 

hizmetler için tüketicinin o marka mal veya hizmeti satın almaya alışmasının 

sonucudur. Tüketiciler sıklıkla satın aldıkları, fiyatları düşük olan mal ya da hizmetleri 

satın alma karar sürecinde çok az düşünmektedir (Kotler, 2000:178). 

Pazarlamacılar tüketicilerin satın alma kararları esnasında üzerinde az düşünülen 

ya da hiç düşünülmeyen mal veya hizmetleri tüketicilerin gözünde kolayda mal 

olmaktan çıkartarak bu mal ve hizmetlerin satın alınma karar aşamasında 

düşünmelerini sağlamak için kullandıkları dört teknik bulunmaktadır. Bunlardan 

birincisi mal veya hizmetle tüketicilerin üzerinde fazlaca düşündükleri bir mesele 

arasında ilişki kurulmasını sağlamaktır. Buna en güzel örnek, diş macunu aslında 

kolayda bir mal olmasına karşılık tüketiciler diş macunu seçimleri konusunda oldukça 

derinlemesine düşünmektedir. Diş macunu ile diş çürükleri arasında sıkı bir ilişkinin 

kurulmuş olmasından kaynaklanmaktadır. İkinci olarak mal veya hizmetlerin üzerinde 

tüketicinin şahsi bir durumu düşünmesi arasında bir bağlantı kurmasını sağlamaktır. 

Üçüncü teknik ise tüketicilerin bir reklamı şahsi değerlere bağlayarak kendilerini daha 

güçlü hissettirmelerini sağlayacak veya tüketicinin egosunu ayaklandıracak şekilde 

tasarlanmış reklamlar olarak karşımıza çıkmalarıdır. Dördüncü ve son teknik ise, 

tüketicinin üzerinde az düşünerek satın aldığı mal veya hizmetlere önemli bir özellik 

ekleyerek dile getirilebilir. Örnek olarak X marka bir meşrubata bir takım vitamin 

takviye edilmesi buna verilebilecek en güzel örnektir (Kotler, 2000:178).  

3.8.4. Çeşitlilik Arayan Satın Alma Davranışı 

Burada tüketiciler sıklıkla marka değiştirir, belirli bir takım inançlar gereğince 

araştırma yapmaksızın kullanmış oldukları markaların yerine farklı markalar seçerek 

yeni seçtikleri marka mallar ile önceki kullandıkları marka malları tüketim esnasında 

değerlendirirler (Şimşek, 1990:47). Örnek olarak tüketici X markalı kurabiyeler bir 

takım inançlara sahiptir; bu marka kurabiyeyi değerlendirme yapmadan satın alır ve 

almış olduğu kurabiyeyi tüketirken aynı zamanda da bu kurabiyeyi değerlendirir. 

Tüketici tekrar kurabiye alacak olduğu zaman Y marka kurabiyeleri satın alır. 

Tüketicinin X markasından Y markasına geçmesi X markasına karşı olan herhangi bir 



46 
 

tatminsizlikten değil sadece tüketicinin marka çeşitliliğinden dolayı oluşmaktadır 

(Kotler, 2000:178).  

3.9. Tüketici Satın Alma Karar Süreci 

Tüketiciler, istek ve ihtiyaçlarının başlamasından itibaren o mal veya hizmetin 

satış sonrası değerlendirilmesini de kapsayacak şekilde bir dizi kararlar verir. Bu 

kararlar dizisi satın alma karar süreci olarak adlandırılır. Tüketici ilk olarak sahip 

olduğu dengenin bozulması ile bir istek ve ihtiyacın varlığını hissetmektedir. Bundan 

sonra tüketici bu ihtiyacını karşılayabilecek ikame mal veya hizmetleri belirler. İkame 

mal ve hizmetler tüketicinin zihninde oluşmasından sonra bunlarla ilgili olarak fayda-

maliyet ile kolaylık-zorluk analizi yapar. Tüketicinin yapmış olduğu bu 

değerlendirmeler sonucunda tüketici istek ve ihtiyaç duyduğu mal veya hizmeti satın 

alır. Tüketici satın alma işlemini yaptıktan sonra kendi kararlarının değerlendirilmesi 

aşamasına geçerek almış olduğu malın “Doğru ürünü, doğru zamanda, doğru yerde, 

tüketici için kabul edilebilecek bir fiyatla mı aldım, ikinci defa aynı ürünü satın alır 

mıyım veya aynı markayı tekrar alır mıyım” şeklinde değerlendirmeleri yaparak ikinci 

defa verecek olduğu satın alma kararına kadar kendisine geri besleme yapar (Altunışık, 

Özdemir ve Toprak, 2001:67). 

Tüketicilerin yapmış oldukları bütün eylemler davranışsal ve düşünsel bir takım 

karar alma işlemine dayanmaktadır. Karar verme bilişsel bir süreç olmasına karşılık 

aynı zamanda problem çözme yetisi olarak da değerlendirilebilir. Bunlara ek olarak 

karar verme, seçenekler arasındaki en rasyonel değerlendirmeyi yaparak çözüme 

ulaşma süreci olarak da bilinmektedir (Çoban ve Hamamcı, 2006: 393).  

3.10. Satın Alma Kararının Verilmesi ve Satın Alma 

Tüketici yapmış olduğu değerlendirmenin sonucunda mal veya hizmeti satın alıp 

almayacağına, eğer satın alacaksa ürünün markasına, fiyatına, cinsine, miktarına, 

rengine, nereden satın alacağına, ne zaman satın alınacağına dair bir takım kararları 

vermek zorundadır.  
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Tüketiciler için bu belirleyici kriterler markaları sıralayarak tüketicilerin satın 

alma niyetlerini şekillendirmektedir. Genel olarak tüketiciler de satın alma kararlarını 

en fazla tercih edilen markaya yönelik yapacaktır. Ancak tüketicilerin satın alma 

niyetleri ve satın alma kararları arasında önemli olan iki faktör bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki; diğerlerinin tutum ve davranışlarıdır. Örnek vermek gerekirse yeni 

gelişmiş ve program sayısı çok olan bir bulaşık makinesini satın almak isteyen bir 

tüketici düşünelim. Eğer bu tüketicinin bu bulaşık makinesini almak için yeterli bütçesi 

yoksa ve daha düşük fiyatı olan bir bulaşık makinesi tercih etmesi gerekiyorsa 

tüketicinin istediği bulaşık makinesinin alınma ihtimali azalacaktır. Diğer faktör ise; 

beklenmedik durum faktörleridir (Kotler, 2000:178). 

3.11. Satın Alma Sonrası 

Tüketici beklentileri, tüketicilerin arkadaşlarından, satıcılardan ya da diğer 

kaynaklardan almış olduğu bilgilere dayanmaktadır. Satıcıların mal ya da hizmet 

performansını abartmaları durumunda tüketicilerin beklentileri karşılanamayacak ve 

bu durum memnuniyetsizliğin ortaya çıkmasına yol açacaktır. Tam tersi durumda ise 

tüketiciler beklentilerinden daha yüksek bir performans elde etmiş olmalarından dolayı  

o mal veya hizmet karşısında beklediklerinden daha fazla memnun olmakla beraber 

mal ya da hizmeti tekrar satın almak istedikleri zaman aynı markalı ürünleri tercih 

edecektir, kendi arkadaş çevrelerine anlatarak onların da o mal ya da hizmeti tercih 

etmelerini sağlayacak ve o ürüne karşı olan talebi arttıracaklardır. 

(http://www.marketingtr.net/tr/blog/detay/Yeni-Nesil-Tuketici-Satin-Alma-Karar-

Yolculugu-Nasil-Ilerliyor/6/41/0 Erişim Tarihi:02.08.2018).   

Yaşadığımız zamanda çoğu işletme tüketicilerine yönelik ücretsiz telefon 

hizmeti sunmakta, tüketicilerin firmaları ile ilgili istek ve şikayetlerini kaydetmekte, 

sorularına cevap vermektedir. Bu sayede firmalar mal veya hizmetin satışından sonra 

tüketicilerin değerlendirilmeleri esnasında bir takım bilgileri toplayarak uzun vadede 

bu bilgileri yararlı olacak şekilde değerlendirmektedir 

(http://www.marketingtr.net/tr/blog/detay/Yeni-Nesil-Tuketici-Satin-Alma-Karar-

Yolculugu-Nasil-Ilerliyor/6/41/0 Erişim Tarihi:02.08.2018).   

http://www.marketingtr.net/tr/blog/detay/Yeni-Nesil-Tuketici-Satin-Alma-Karar-Yolculugu-Nasil-Ilerliyor/6/41/0
http://www.marketingtr.net/tr/blog/detay/Yeni-Nesil-Tuketici-Satin-Alma-Karar-Yolculugu-Nasil-Ilerliyor/6/41/0
http://www.marketingtr.net/tr/blog/detay/Yeni-Nesil-Tuketici-Satin-Alma-Karar-Yolculugu-Nasil-Ilerliyor/6/41/0
http://www.marketingtr.net/tr/blog/detay/Yeni-Nesil-Tuketici-Satin-Alma-Karar-Yolculugu-Nasil-Ilerliyor/6/41/0
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Tüketiciler satın alma sonrasındaki değerlendirme işlemlerinde seçmiş oldukları 

mal veya hizmetin seçimini doğru yapıp yapmadıkları hakkında bir şüphe veya 

rahatsızlık duyabilmektedirler. Satın alma kararından sonra hissettiği kaygı ya da 

gerilim gibi durumlar mal veya hizmetin satın alınmasından sonra yaşanacak olan 

herhangi bir belirsizlik veya bilişsel uyumsuzluk şeklinde dile getirilmektedir. 

Tüketiciler kişisel bilgilerinde, tutumlarında, değer ve inançlarında, içsel uyum ile 

tutarlılık sağlamaya çalışmaktadır.  Tüketicilerin seçmiş olduğu markaların negatif 

yönleriyle seçmedikleri markaların pozitif yönleri satın alma kararlarından sonraki 

belirsizliği (bilişsel uyumsuzluk) oluşturmaktadır (Kotler, 2000:178). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DEKİ YEŞİL REKLAM UYGULAMALARININ 

TÜKETİCİLERİN ÇEVRECİ SATIN ALMA KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Çalışmanın konusu; Türkiye’deki yeşil reklam uygulamalarının tüketicilerin 

çevreci satın alma kararları üzerindeki etkisidir.  Bu çalışmada yeşil pazarlamanın ne 

olduğu, yeşil pazarlamanın aşamaları ve tüketicileri nasıl etkilediği incelenmiştir. Son 

olarak yeşil pazarlamanın günümüz pazarlama stratejileri içindeki yerine değinilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı; dünya ekolojisine uygun ve çevreye dost olan yeşil 

ürünlerin değişen tüketici istek ve ihtiyaçlarının değişmesinin sonucu olarak 

işletmelerin Türkiye’deki yeşil reklam uygulamalarının tüketicilerin çevreci satın alma 

kararlarını nasıl etkilediğinin belirlenmesidir. Buna paralel olarak tüketicilerin sınırsız 

isteklerine karşılık olarak dünyanın sınırlı kaynaklarına karşılık tüketicilerin doğaya 

dost olan ürünleri kullanma ve tercih etme alışkanlıklarına yeşil reklamların nasıl ve 

ne yönde etkili olduğu üzerinde durulmaktadır.  

Son zamanlarda işletmeler ve tüketiciler açısından yeşil pazarlamanın öneminin 

ne kadar arttığı sorusuna cevap olarak iktisat kavramının tanımını görmemiz 

mümkündür. İktisat kavramının tanımına bakıldığı zaman; sınırsız isteklerin 

tatmininin kıt kaynaklarla nasıl karşılanacağı konusunu inceleyen bir bilim dalı olduğu 

görülmektedir.  

Bu bağlamda yeşil pazarlama insanoğlunun bu sınırsız isteklerini karşılama 

konusunda sınırlı kaynağa sahip olan dünyanın ne ölçüde sahip olduğunun 

unutulmaması gerektiğidir. Yeşil pazarlama kavramı tüketiciler açısından dünyanın 

sınırlı kaynaklarının daha verimli ve etkili bir şekilde kullanılarak tüketicilerin istek 

ve ihtiyaçlarına cevap verirken dünyanın ekolojik sistemine en az zarar verecek şekilde 

üretilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.   
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Şirketler doğal kaynakları tükettikçe, tüketicilerin sınırsız isteklerini karşılamak 

için yeni ya da alternatif yollar geliştirmek zorunda kalarak işletmelerin tüketicilerin 

satın alma kararlarını nasıl ve ne yönde etkiledikleri konusuna değinilmektedir. 

4.2. Yöntem 

Anket üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde demografik verilere yer 

verilirken ikinci bölümde tüketicilerin yeşil reklama dönük algılarının ölçülmesi için 

Haytko ve Matulich tarafından 2008 yılında oluşturulan anket soruları kullanılmıştır. 

Ankete uygulanan Cronbach Alfa testi neticesinde düşük çıkan güvenilirlik 

katsayısından dolayı anket üzerinden bazı maddeler çıkarılmıştır. Anketin üçüncü 

bölümünde ise Kuduz’un 2011 yılında tamamladığı yüksek lisans tez çalışmasından 

faydalanılarak hazırlanan yeşil satın alma davranışına ilişkin sorular bulunmaktadır.  

4.2.1. Örneklem 

Yazın taraması yapılarak oluşturulan anket Konya ilinde araştırmacı tarafından 

Nisan-Temmuz 2017 tarihleri arasında birebir görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. 

Araştırmanın evreni Konya ili Selçuk Üniversitesi öğrencileri ve öğrencilerin aileleri 

olarak belirlenmiştir. Toplam 415 anket uygulanmış olup incelemeye alınmıştır.  

4.3. Sınırlılıklar (Kısıtlar) 

Bu araştırmanın şu hususlarda sınırlılıklar taşıdığı kabul edilmektedir: 

1. Araştırma, 2017 yılı ile sınırlıdır. 

2. Araştırma, uygulanan anketler vasıtasıyla toplanan verilerle sınırlıdır. 

3. Araştırma, Konya ilinde uygulanan 415 anket ile sınırlıdır. 

4. Araştırmacının nicel araştırma verilerini analiz etme gücüyle sınırlıdır. 
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4.4. Bulgular 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler ve uygulanan analizler bu başlık 

altında ele alınmıştır. 

4.4.1. Demografik Veriler 

Araştırma sonuçlarına göre demografik veriler aşağıda yer alan tablodaki 

gibidir.  

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Verileri 

Sorular Cevaplar N Yüzde Toplam 

Cinsiyet 
Kadın 245 59,5 

412 
Erkek 167 40,5 

Medeni Durum 
Evli 179 56,6 

412 
Bekar 233 43,4 

Yaş 

20 Yaş ve Altı 77 18,7 

412 

21-29 Yaş 145 35,2 

30-39 Yaş 76 18,4 

40-49 Yaş 59 14,3 

50 Yaş ve Üzeri 55 13,3 

Eğitim 

İlk ve Orta Okul 100 24,3 

412 
Lise 117 28,4 

Ön Lisans 109 26,5 

Lisans ve Lisansüstü 86 20,9 

Gelir 

1404 TL ve Altı 163 39,6 

405 
1405-2808 TL 99 24,0 

2809-4000 TL 80 19,4 

4001 TL ve Üzeri 63 15,3 

     

Araştırmaya katılan katılımcıların 245’i kadınlardan oluşurken 167’sini erkekler 

oluşturmaktadır. Katılımcılardan 179’u evli iken 233’ü bekardır. Yaş dağılımları 

incelendiğinde ise en çok katılımcının 145 kişi ile 21-29 yaş aralığında olduğu ve en 

az sayıda katılımcının ise 55 kişi ile 55 yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların en yüksek düzeyde 117 kişi ile lise mezunu olduğu ve en az sayıda ise 

86 kişi ile lisans ve lisansüstü eğitim gördüğü anlaşılmaktadır. Gelir düzeyleri 

incelendiğinde ise en fazla katılımcının 163 kişi ile 1404 TL ve altında gelire sahip 

olduğu sadece 63 kişinin 4001 TL den yüksek gelire sahip olduğu görülmektedir.  

4.4.2. Sorulara İlişkin Ortalamalar 

Aşağıdaki tabloda yeşil reklam uygulamalarına yönelik düşüncelerin 

ortalamaları verilmiştir. 
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Tablo 2: Yeşil Reklam Uygulamalarına Yönelik Düşünceler 

Maddeler n Ort. 
Standart 

Sapma 

Çoğu Yeşil Reklam İnsanların Zekasını Aşağılamaz 412 3,96 1,148 

Yeşil Reklamlar Profesyoneldir 412 3,95 1,063 

Çevre Dostu Olarak Tanıtılan Mal ve Hizmetlere Daha Fazla 

Para Ödeyebilirim 412 3,95 1,149 

Yeşil Reklamlar Boşa Yapılan Harcamalar Değildir 410 3,83 ,993 

Yeşil Reklamlar Güvenilirdir 411 3,76 ,912 

Yeşil Reklamlar Aldatıcı Değildir 412 3,74 1,254 

Yeşil Reklamların İddiaları Gerçekçidir 412 3,69 1,158 

Yeşil Reklamlar Çevre Sorunlarına Dikkat Çekmektedir 412 3,67 1,266 

Yeşil Reklamlar Reklamı Yapılan Ürün ile İlgili Doğru Bilgi 

Verir 412 3,52 1,102 

Yeşil Reklam Yapan Firmalar Samimidir 412 3,43 1,137 

Çevre Dostu Olarak Tanıtılan Ürün ve Hizmetleri Kullanmayı 

Planlıyorum 412 3,42 ,937 

Yeşil Reklamlar Tüketicilerin Çevresel Kaygılarını Sömürmez 412 3,40 1,328 

Yeşil Reklamlara Karşı Olumlu bir Bakış Açım Var 412 3,40 1,138 

Yeşil amblem Taşıyan Paketlerdeki Ürünleri Tercih Ederim 412 2,66 1,106 

 

Yukarıdaki tabloda katılımcıların yeşil reklama ilişkin düşüncelerinin 

ortalamaları yer almaktadır. Tablo incelendiğinde “Çoğu Yeşil Reklam İnsanların 

Zekasını Aşağılamaz” önermesinin en yüksek ortalamaya sahip önerme olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla katılımcıların yeşil reklamlara ilişkin olumlu tutumlar 

sergilediği düşünülebilir. Daha sonra “Yeşil Reklamlar Profesyoneldir” ve “Çevre 

Dostu Olarak Tanıtılan Mal ve Hizmetlere Daha Fazla Para Ödeyebilirim” önermeleri 

gelmektedir. En düşük ortalamaya sahip önermeler ise “Yeşil amblem Taşıyan 

Paketlerdeki Ürünleri Tercih Ederim”, “Yeşil Reklamlara Karşı Olumlu bir Bakış 

Açım Var” ve “Yeşil Reklamlar Tüketicilerin Çevresel Kaygılarını Sömürmez” 

önermeleri olduğu görülmektedir.  
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Tablo 3: Satın Alma Davranışına Yönelik Tutumlar 

Maddeler n Ort. Standart Sapma 

İki Eşit Ürün Arasında Seçim Yapmam Gerekirse 

İnsanlara ve Çevreye En Az Zarar Vereni Satın Alırım 
410 4,18 1,024 

Çevreye Karşı Sorumsuz Davranan Firmaların Ürünlerini 

Satın Almam 
409 3,91 1,074 

Daha Az Kirlenmeye Neden Olan Ürünleri Almaktayım 411 3,90 1,010 

Bir Ürünü Satın Almadan Önce Çevreye Vereceği 

Sonuçlarla İlgilenirim 
411 3,86 1,025 

Çevreye Zararlı Etkisinden Dolayı bir Ürünü Almaktan 

Vazgeçerim 
410 3,79 1,107 

Aile Bireylerimi ve Arkadaşlarımı Çevreye Zarar Verecek 

Ürünleri Almamaları İçin İkna Etmeye Çalışırım 
412 3,67 1,079 

Geri Dönüşümlü Malzemelerden Üretilen Ürünleri Satın 

Almak için Özel Bir Çaba Gösteririm 
412 3,65 1,080 

Çevreye Dost Yoldan Üretilen İşlenen ve Paketlenen 

Ürünlere Yüzde 10 Daha Fazla Ödemeyi Kabul Ederim 
412 3,59 1,082 

Yeşil Ürünleri Pahalıda Olsa Alırım 411 3,56 1,182 

 

Yukarıdaki tabloda katılımcıların yeşil satın alma davranışlarına ilişkin 

ortalamaları verilmiştir. En yüksek ortalamaya sahip olan önerme “İki Eşit Ürün 

Arasında Seçim Yapmam Gerekirse İnsanlara ve Çevreye En Az Zarar Vereni Satın 

Alırım” ve “Çevreye Karşı Sorumsuz Davranan Firmaların Ürünlerini Satın Almam” 

önermeleri olmuştur. Bu bağlamda tüketicilerin satın alma davranışlarında yeşil 

uygulamalara önem verdiği söylenebilir. Çevreye zarar veren ürünlerin satın 

alınmaması konusunda bilince sahip oldukları görülmektedir. En düşük ortalamaya 

sahip olan önermeler ise “Yeşil Ürünleri Pahalıda Olsa Alırım” ve “Çevreye Dost 

Yoldan Üretilen İşlenen ve Paketlenen Ürünlere Yüzde 10 Daha Fazla Ödemeyi Kabul 

Ederim” önermeleri olmuştur. Bu iki önermenin temelinde yeşil ürünlere daha fazla 

ücret ödeme durumu yatmaktadır. Dolayısıyla tüketiciler yeşil ürünler için daha fazla 

ücret ödeme konusunda istekli değildir. Yeşil ürünlerin de diğer ürünlerle aynı fiyatta 

olmasını beklemektedirler. 
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4.4.3. Ölçeğin Güvenilirliği 

Araştırmadan elde edilen bulgular Cronbach’s Alpha Güvenilirlik testine tabi 

tutulmuştur. Elde edilen sonuç ise çalışmanın güvenilir olduğunu göstermiştir.  

Tablo 4: Cronbach’s Alpha Güvenilirlik Testi 

Cronbach's Alpha Güvenilirlik Katsayısı 

Cronbach's Alpha Değeri Madde  Sayısı 

,825 23 

4.5. Bulguların Yorumlanması 

Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar ve sonuçlara ilişkin yorumlar bu 

başlık altında ele alınmıştır. 

4.5.1. Cinsiyete Göre Boyutlara İlişkin Ortalamaların Karşılaştırılması 

Aşağıdaki tabloda katılımcıların cinsiyetlerine göre boyutlara ilişkin 

ortalamaları verilmiştir.  

Tablo 5: Boyutlara İlişkin Kadın ve Erkek Katılımcıların Ortalamaları 

Boyutlar 
Cinsiyet n Ort. Standart 

Sapma 

Reklama ve Reklam veren Firmaya 

Güven (A) 

Kadın 245 3,6241 ,75392 

Erkek 167 3,5319 ,79130 

Reklama Yönelik Genel Tutum (B) Kadın 245 3,7710 ,62504 

Erkek 167 3,7605 ,66884 

Reklam Algısı (C) Kadın 245 3,3429 ,64118 

Erkek 167 3,3413 ,70374 

Satın Alma Davranışı (D) Kadın 245 3,8121 ,69255 

Erkek 167 3,7548 ,73278 
 

 Yukarıdaki tabloda cinsiyetler arasında hesaplanan ortalama farklarının 

anlamlı olup olmadığına karar vermek için aşağıdaki t-testi tablosuna bakılmalıdır. 
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Tablo 6: Cinsiyetlere Göre Boyut Ortalamaları Bağımsız Örneklerde t-testi Sonuçları 

Boyutlar 
Levene 

Testi P 

t-testi 

T P 
Ort. 

Farkı 

Reklama ve 

Reklam veren 

Firmaya Güven (A) 

Varyansların Eşit Olduğu Durum ,214 1,194 ,233 ,09215 

Varyanslar Eşit Olmadığı Durum 
 1,183 ,238 ,09215 

Reklama Yönelik 

Genel Tutum (B) 

Varyansların Eşit Olduğu Durum ,283 ,163 ,870 ,01054 

Varyanslar Eşit Olmadığı Durum  ,161 ,872 ,01054 

Reklam Algısı (C) 
Varyansların Eşit Olduğu Durum ,373 ,023 ,982 ,00154 

Varyanslar Eşit Olmadığı Durum  ,023 ,982 ,00154 

Satın Alma 

Davranışı (D) 

Varyansların Eşit Olduğu Durum ,700 ,805 ,421 ,05731 

Varyanslar Eşit Olmadığı Durum  ,797 ,426 ,05731 

Yukarıdaki bağımsız örneklerde t-testi tablosu katılımcıların cinsiyetlerine göre 

anket üzerinde sunulan boyutlara ilişkin verdiği cevapların ortalamalarını 

karşılaştırmaktadır.  

Tabloda yer alan ortalama farkları incelendiğinde katılımcıların cinsiyetlerine 

göre verdikleri cevapların ortalamalarında çok küçük de olsa farklılıklar 

görülmektedir. Bu farkların istatistiki olarak anlamlılığını test etmek için Bağımsız 

Örneklerde t-testi uygulanmıştır. t-testinde karar varyansların eşit olup olmama 

durumuna göre farklı istatistiklere bakılarak verilebilmektedir. Bu bağlamda 

varyansların eşitlik durumunu gösteren Levene testi sonuçlarına göre karar 

verilebilmektedir. Levene testi anlamlılık değeri 0,05’ten yüksek olduğu durumlarda 

varyanslar eşit, düşük olduğu durumlarda ise varyansların eşit olmadığı kabul edilir. 

Varyansların eşit olduğu ve olmadığı durumlarda ise t-testi için hesaplanan anlamlılık 

değerlerinden ilgili olana bakılarak karar verilmektedir. Bu bağlamda tablo 

incelendiğinde bütün boyutlar için Levene testi sonuçlarına bakıldığında P değerinin 

0,05’ten büyük olduğu görülmektedir. Bu durumda bütün boyutlar için varyansların 

eşit dağıldığı durumda kullanılan anlamlılık değerine göre karar verilebilir. t-testinde 

varyansların eşit olduğu durumlar için hesaplanan P değerleri incelendiğinde ise her 

bir boyut için bu değerlerin 0,05’ten büyük olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar bize 

katılımcıların cinsiyetlerine göre boyut ortalamalarında istatistiki olarak anlamlı bir 

farklılığın olmadığını göstermektedir.  
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4.5.2. Medeni Duruma Göre Boyutlara İlişkin Ortalamaların 

Karşılaştırılması 

Aşağıdaki tabloda katılımcıların medeni durumlarına göre boyutlara ilişkin 

ortalamaları verilmiştir.  

Tablo 7: Boyutlara İlişkin Evli ve Bekâr Katılımcıların Ortalamaları 

Boyutlar Medeni 

Durumu 
n Ort. 

Standart 

Sapma 

Reklama ve Reklam veren 

Firmaya Güven (A) 
Bekâr 233 3,5186 ,81290 

Evli 179 3,6754 ,70182 

Reklama Yönelik Genel 

Tutum (B) 
Bekâr 233 3,7266 ,65979 

Evli 179 3,8190 ,61688 

Reklam Algısı (C) Bekâr 233 3,3391 ,68507 

Evli 179 3,3464 ,64318 

Satın Alma Davranışı (D) Bekâr 233 3,7176 ,73335 

Evli 179 3,8817 ,66619 
 

Yukarıdaki tabloda medeni durumlar arasında hesaplanan ortalama farklarının anlamlı 

olup olmadığına karar vermek için aşağıdaki t-testi tablosuna bakılmalıdır. 

Tablo 8: Medeni Duruma Göre Boyut Ortalamaları Bağımsız Örneklerde t-testi Sonuçları 

Boyutlar Levene 

Testi    

P 

t- testi 

t P 

 

Ort.     Farkı 

Reklama ve Reklam veren 

Firmaya Güven (A) 

Varyanslar Eşit ,013 -2,058 ,040 -,15682 

Varyanslar Eşit Değil  -2,098 ,037 -,15682 

Reklama Yönelik Genel 

Tutum (B) 

Varyanslar Eşit ,303 -1,449 ,148 -,09238 

Varyanslar Eşit Değil  -1,462 ,145 -,09238 

Reklam Algısı (C) Varyanslar Eşit ,392 -,110 ,912 -,00731 

Varyanslar Eşit Değil  -,111 ,912 -,00731 

Satın Alma Davranışı (D) Varyanslar Eşit ,639 -2,341 ,020 -,16404 

Varyanslar Eşit Değil  -2,371 ,018 -,16404 

Tablo 8 incelendiğinde “Reklama ve Reklam veren Firmaya Güven” (A) 

boyutunda Levene Testi sonuçlarına göre varyansların eşit dağılmadığı (P<0,05) 

görülmektedir. Varyansların eşit olmadığı durumlar için geçerli olan t-testi sonuçları 

incelendiğinde ise P değerinin 0,05 olan anlamlılık düzeyinden daha küçük 

hesaplandığı (P=0,037)  görülmektedir. Bu durum katılımcıların medeni durumlarına 

göre “Reklama ve Reklam veren Firmaya Güven” (A) boyutu ortalamalarında ortaya 

çıkan farkın istatistiki olarak anlamlı olduğunu göstermektedir.  Dolayısıyla 

katılımcıların evli veya bekar olma durumlarına göre reklama ve reklam veren firmaya 
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duydukları güven farklılık göstermektedir. Yukarıda verilen ortalama tablosundan ise 

evlilerin (ort=3,6754) ortalamalarının bekarların (ort=3,5186) ortalamalarından daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla evlilerin yeşil reklamlara ve reklam veren 

firmalara olan güveninin daha yüksek olduğu söylenebilir. 

“Reklama Yönelik Genel Tutum” (B) ve “Reklam Algısı” (C) boyutlarında ise 

küçük farklar olmasına karşın bu farkların istatistiki olarak bir anlam taşımadığı 

hesaplanan anlamlılık değerlerinden anlaşılmaktadır. Bu boyutlara ilişkin 

ortalamalarda katılımcıların evli veya bekar olmalarına göre bir farklılık 

görülmemektedir.  

“Satın Alma Davranışı” (D) boyutuna ilişkin test sonuçları incelendiğinde ise 

levene testi anlamlılık değerinin 0,05 değerinden büyük hesaplanması varyansların eşit 

dağıldığı varsayımını doğrulamaktadır. Varyansların eşit olduğu durumlar için 

hesaplanan t-testi anlamlılık değerine bakıldığında 0,05 olan olasılık değerinden daha 

küçük olduğu görülmektedir. Bu bağlamda katılımcıların medeni durumlarına göre 

satın alma davranışları arasında anlamlı farklılık olduğu söylenebilir. Yukarıda verilen 

ortalama tablosuna bakıldığında satın alma boyutu ortalamalarında evlilerin 

(ort=3,8817) bekarlardan (ort=3,7176) daha yüksek olduğu görülmektedir.  

4.6. Araştırma Hipotezleri ve Bulguların Yorumlanması 

Hipotez 1: Reklama ve reklam veren firmaya güven (A Boyutu) katılımcıların 

yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Hipotez 2: Reklama ve reklam veren firmaya güven (A Boyutu) katılımcıların 

eğitim düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.  

Hipotez 3: Reklama ve reklam veren firmaya güven (A Boyutu) katılımcıların 

gelir düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Hipotez 4: Reklama yönelik genel tutum (B boyutu) katılımcıların yaş gruplarına 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.  
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Hipotez 5: Reklama yönelik genel tutum (B boyutu) katılımcıların eğitim 

düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.  

Hipotez 6: Reklama yönelik genel tutum (B boyutu) katılımcıların gelir 

düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Hipotez 7: Reklam algısı (C boyutu) katılımcıların yaş gruplarına göre anlamlı 

bir farklılık göstermektedir.  

Hipotez 8: Reklam algısı (C boyutu) katılımcıların eğitim düzeylerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir.  

Hipotez 9: Reklam algısı (C boyutu) katılımcıların gelir düzeylerine göre anlamlı 

bir farklılık göstermektedir. 

Hipotez 10: Satın alma davranışı (D boyutu) katılımcıların yaş gruplarına göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Hipotez 11: Satın alma davranışı (D boyutu) katılımcıların eğitim düzeylerine 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Hipotez 12: Satın alma davranışı (D boyutu) katılımcıların gelir düzeylerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

4.6.1. Hipotez Sonuçları 

Hipotez 1: Reklama ve reklam veren firmaya güven (A Boyutu) katılımcıların 

yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Tablo 9: Tek Yönlü Varyans Analizi Test Sonucu 

ANOVA 
A ortalama 

 
Kareler 

Toplamı 
df Kareler Ort. F P 

Gruplar Arası 9,558 4 2,389 4,157 ,003 

Grup İçi 233,914 407 ,575   

Toplam 243,472 411    
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Yapılan Anova testinde reklama ve reklam veren firmaya güven katılımcıların 

yaş gruplarına göre incelenmiştir. Buna göre güvenin anlamlılık değeri 0,003 

çıkmıştır. Bu değer beklenen anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten küçük olduğu için 

hipotez 1 kabul edilmiştir. Buna göre reklama ve reklam veren firmaya güven 

katılımcıların yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.  

Hangi yaş grupları arasında farklılık olduğunu öğrenmek için öncelikle verilerin 

homojenlik sağlayıp sağlamadığına bakılması gerekir. 

Tablo 10: Homojenlik Testi Sonucu 

A ortalama 

Levene İstatistiği df1 df2 P 

3,448 4 407 ,009 

Tablo 10’a bakıldığında anlamlılık değeri 0,009 çıkmıştır. Bu değer beklenen 

anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten küçük olduğu için varyansların homojen olmadığı 

kabul edilmiştir. Buna göre hangi yaş grupları arasında farklılık olduğuna bakmak için 

Games-Howell Testi yapılmıştır. 

Tablo 11: Games-Howell Testi Sonucu 

Çoklu Karşılaştırma 

Games-Howell 

(I) Yaş (J) Yaş 
Ort. Farkı 

(I-J) 

Std. 

Sapma 
P 

95% Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

20 Yaş ve Altı 

21-29 Yaş -,15908 ,11777 ,660 -,4847 ,1665 

30-39 Yaş -,37973* ,12872 ,030 -,7353 -,0241 

40-49 Yaş -,27911 ,14240 ,291 -,6730 ,1148 

50 Yaş ve Üzeri -,46009* ,13248 ,006 -,8266 -,0936 

21-29 Yaş 

20 Yaş ve Altı ,15908 ,11777 ,660 -,1665 ,4847 

30-39 Yaş -,22064 ,10201 ,199 -,5021 ,0608 

40-49 Yaş -,12003 ,11881 ,850 -,4499 ,2098 

50 Yaş ve Üzeri -,30100* ,10671 ,044 -,5969 -,0051 

30-39 Yaş 

20 Yaş ve Altı ,37973* ,12872 ,030 ,0241 ,7353 

21-29 Yaş ,22064 ,10201 ,199 -,0608 ,5021 

40-49 Yaş ,10062 ,12968 ,937 -,2586 ,4599 

50 Yaş ve Üzeri -,08036 ,11869 ,961 -,4090 ,2483 

40-49 Yaş 

20 Yaş ve Altı ,27911 ,14240 ,291 -,1148 ,6730 

21-29 Yaş ,12003 ,11881 ,850 -,2098 ,4499 

30-39 Yaş -,10062 ,12968 ,937 -,4599 ,2586 

50 Yaş ve Üzeri -,18098 ,13341 ,657 -,5510 ,1890 

50 Yaş ve 

Üzeri 

20 Yaş ve Altı ,46009* ,13248 ,006 ,0936 ,8266 

21-29 Yaş ,30100* ,10671 ,044 ,0051 ,5969 

30-39 Yaş ,08036 ,11869 ,961 -,2483 ,4090 

40-49 Yaş ,18098 ,13341 ,657 -,1890 ,5510 
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Tablo 11 incelendiğinde, 20 yaş ve altı grubu ile 30-39 yaş ve 50 yaş ve üzeri 

grubu arasında, 21-29 yaş ile de 50 yaş ve üzeri grubu arasında farklılık oluşmuştur.  

Hipotez 2: Reklama ve reklam veren firmaya güven (A Boyutu) katılımcıların 

eğitim düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.  

Tablo 12: Tek Yönlü Varyans Analizi Test Sonucu 

ANOVA 
A ortalama 

 Kareler Toplamı Df Kareler Ort F P 

Gruplar Arası ,729 3 ,243 ,408 ,747 

Grup İçi 242,743 408 ,595   

Toplam 243,472 411    

Yapılan bu testte reklama ve reklam veren firmaya güven ortalamaları 

katılımcıların eğitim düzeylerine göre incelenmiştir. Buna göre güvenin anlamlılık 

değeri 0,747 çıkmıştır. Bu değer beklenen anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten büyük 

olduğu için hipotez 2 reddedilmiştir. Buna göre reklama ve reklam veren firmaya 

güven, katılımcıların eğitim düzeylerine göre farklılık göstermemektedir.  

Tablo 13: Grup Ortalamaları 

 n Ort. Standart Sapma Std. Hata Min Max 

İlk ve Orta Okul 100 3,5317 ,74373 ,07437 2,00 5,00 

Lise 117 3,6083 ,75440 ,06974 1,83 5,00 

Ön Lisans 109 3,5657 ,81145 ,07772 1,00 5,00 

Lisans ve Lisansüstü 86 3,6481 ,77348 ,08341 2,00 5,00 

Total 412 3,5867 ,76967 ,03792 1,00 5,00 

Farklı eğitim düzeyinde katılımcıların reklama ve reklam veren firmaya güven 

ile ilgili sorulara verdikleri cevapların ortalaması Tablo 13’te de görüldüğü gibi hemen 

hemen eşit çıkmıştır.  

Hipotez 3: Reklama ve reklam veren firmaya güven (A Boyutu) katılımcıların 

gelir düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
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Tablo 14: Tek Yönlü Varyans Analizi Test Sonucu 

ANOVA 

A ortalama 

 
Kareler 

Toplamı 
df Kareler Ort F P 

Gruplar Arası ,746 3 ,249 ,428 ,733 

Grup İçi 233,210 401 ,582   

Toplam 233,956 404    

Yapılan bu testte reklama ve reklam veren firmaya güven ortalamaları 

katılımcıların gelir düzeylerine göre incelenmiştir. Buna göre güvenin anlamlılık 

değeri 0,733 çıkmıştır. Bu değer beklenen anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten büyük 

olduğu için hipotez 3 reddedilmiştir. 

 Buna göre reklama ve reklam veren firmaya güven katılımcıların gelir 

düzeylerine göre farklılık göstermemektedir.  

Tablo 15: Grup Ortalamaları 

Gelir Düzeyleri n Ort 
Standart 

Sapma 
Std. Hata Min. 

Max

. 

1404 TL ve Altı 163 3,5777 ,79463 ,06224 1,67 5,00 

1405-2808 TL 99 3,6532 ,75918 ,07630 2,00 5,00 

2809-4000 TL 80 3,5479 ,76085 ,08507 2,00 5,00 

4001 TL ve Üzeri 63 3,6519 ,68039 ,08572 2,00 4,83 

Total 405 3,6018 ,76099 ,03781 1,67 5,00 

Farklı gelir düzeyinde katılımcıların reklama ve reklam veren firmaya güven ile 

ilgili sorulara verdikleri cevapların ortalaması Tablo 15’de de görüldüğü gibi hemen 

hemen eşit çıkmıştır.  

Hipotez 4: Reklama yönelik genel tutum (B boyutu) katılımcıların yaş gruplarına 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.  

Tablo 16: Tek Yönlü Varyans Analizi Test Sonucu 

ANOVA 

 
Kareler 

Toplamı 
df Kareler Ort F P 

Gruplar Arası 6,248 4 1,562 3,892 ,004 

Grup İçi 163,347 407 ,401   

Toplam 169,594 411    

Yapılan bu testte reklama yönelik genel tutum katılımcıların yaş gruplarına göre 

incelenmiştir. Buna göre güvenin anlamlılık değeri 0,004 çıkmıştır. Bu değer beklenen 
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anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten küçük olduğu için hipotez 4 kabul edilmiştir. Buna 

göre reklama yönelik genel tutum katılımcıların yaş gruplarına göre farklılık 

göstermektedir.  

Hangi yaş grupları arasında farklılık olduğunu öğrenmek için öncelikle verilerin 

homojenlik sağlayıp sağlamadığına bakılması gerekir. 

Tablo 17: Homojenlik Testi Sonucu 

B ortalama 

Levene İstatistiği df1 df2 P 

,757 4 407 ,554 

Tablo 17’ye bakıldığında anlamlılık değeri 0,554 çıkmıştır. Bu değer beklenen 

anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten büyük olduğu için verilerin homojen olduğu kabul 

edilmiştir. Buna göre hangi yaş grupları arasında farklılık olduğuna bakmak için Tukey 

Testi yapılmıştır. 

Tablo 18: Tukey Testi Sonucu 

Çoklu Karşılaştırma 
B ortalama 

Tukey HSD 

(I) Yaş (J) Yaş 
Ort Farkı 

(I-J) 

Std. 

Hata 
P 

95% Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

20 Yaş ve 

Altı 

21-29 Yaş -,26315* ,08933 ,028 -,5079 -,0184 

30-39 Yaş -,35038* ,10244 ,006 -,6311 -,0697 

40-49 Yaş -,35617* ,10961 ,011 -,6565 -,0558 

50 Yaş ve Üzeri -,22416 ,11185 ,266 -,5306 ,0823 

21-29 Yaş 

20 Yaş ve Altı ,26315* ,08933 ,028 ,0184 ,5079 

30-39 Yaş -,08722 ,08971 ,868 -,3330 ,1586 

40-49 Yaş -,09302 ,09783 ,877 -,3611 ,1750 

50 Yaş ve Üzeri ,03900 ,10032 ,995 -,2359 ,3139 

30-39 Yaş 

20 Yaş ve Altı ,35038* ,10244 ,006 ,0697 ,6311 

21-29 Yaş ,08722 ,08971 ,868 -,1586 ,3330 

40-49 Yaş -,00580 ,10992 
1,00

0 
-,3070 ,2954 

50 Yaş ve Üzeri ,12622 ,11215 ,793 -,1811 ,4335 

40-49 Yaş 

20 Yaş ve Altı ,35617* ,10961 ,011 ,0558 ,6565 

21-29 Yaş ,09302 ,09783 ,877 -,1750 ,3611 

30-39 Yaş ,00580 ,10992 
1,00

0 
-,2954 ,3070 

50 Yaş ve Üzeri ,13202 ,11874 ,800 -,1933 ,4574 

50 Yaş ve 

Üzeri 

20 Yaş ve Altı ,22416 ,11185 ,266 -,0823 ,5306 

21-29 Yaş -,03900 ,10032 ,995 -,3139 ,2359 

30-39 Yaş -,12622 ,11215 ,793 -,4335 ,1811 

40-49 Yaş -,13202 ,11874 ,800 -,4574 ,1933 

*. 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 



63 
 

Tablo 18’de görüldüğü gibi, 20 yaş ve altı yaş grubu ile 21-29 yaş, 30-39 yaş ve 

40-49 yaş grubu arasında farklılıklar oluşmuştur.  

Hipotez 5: Reklama yönelik genel tutum (B boyutu) katılımcıların eğitim 

düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Tablo 19: Tek Yönlü Varyans Analizi Test Sonucu 

ANOVA 
B ortalama 

 Kareler Toplamı df Kareler Ort F P 

Gruplar Arası 5,742 3 1,914 4,766 ,003 

Grup İçi 163,853 408 ,402   

Toplam 169,594 411    

Yapılan bu testte reklama yönelik genel tutum katılımcıların eğitim düzeylerine 

göre incelenmiştir. Buna göre güvenin anlamlılık değeri 0,003 çıkmıştır. Bu değer 

beklenen anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten küçük olduğu için hipotez 5 kabul edilmiştir. 

Buna göre reklama yönelik genel tutum katılımcıların eğitim düzeylerine göre farklılık 

göstermektedir.  

Hangi eğitim düzeyleri arasında farklılık olduğunu öğrenmek için öncelikle 

verilerin homojenlik sağlayıp sağlamadığına bakılması gerekir. 

Tablo 20: Homojenlik Testi Sonucu 

B ortalama 

Levene İstatistiği df1 df2 P 

,149 3 408 ,930 

Tablo 20’ye bakıldığında anlamlılık değeri 0,93 çıkmıştır. Bu değer beklenen 

anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten büyük olduğu için verilerin homojen olduğu kabul 

edilmiştir. Buna göre hangi eğitim düzeyleri arasında farklılık olduğuna bakmak için 

Tukey Testi yapılmıştır. 
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Tablo 21: Tukey Testi Sonucu 

Çoklu Karşılaştırma 
B ortalama 

Tukey HSD 

(I) Eğitim (J) Eğitim Ort Farkı 

(I-J) 

Std. 

Hata 

P 95% Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

İlk ve  

Orta Okul 

Lise -,11128 ,08630 ,570 -,3339 ,1114 

Ön Lisans -,09028 ,08775 ,733 -,3166 ,1361 

Lisans ve 

Lisansüstü 

-,34140* ,09320 ,002 -,5818 -,1010 

Lise İlk ve Orta 

Okul 

,11128 ,08630 ,570 -,1114 ,3339 

Ön Lisans ,02101 ,08436 ,995 -,1966 ,2386 

Lisans ve 

Lisansüstü 

-,23011 ,09001 ,053 -,4623 ,0021 

Ön Lisans İlk ve Orta 

Okul 

,09028 ,08775 ,733 -,1361 ,3166 

Lise -,02101 ,08436 ,995 -,2386 ,1966 

Lisans ve 

Lisansüstü 

-,25112* ,09140 ,032 -,4869 -,0153 

Lisans ve 

Lisansüstü 

İlk ve Orta 

Okul 

,34140* ,09320 ,002 ,1010 ,5818 

Lise ,23011 ,09001 ,053 -,0021 ,4623 

Ön Lisans ,25112* ,09140 ,032 ,0153 ,4869 

*. 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 21’de görüldüğü gibi, Lisans ve lisansüstü eğitim düzeyi ile ilk ve orta 

okul ve ön lisans eğitim düzeyleri arasında farklılıklar oluşmuştur.  

Hipotez 6: Reklama yönelik genel tutum (B boyutu) katılımcıların gelir 

düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Tablo 22: Tek Yönlü Varyans Analizi Test Sonucu 

ANOVA 

 
Kareler 

Toplamı 
df 

Kareler 

Ort 
F P 

Gruplar Arası 4,773 3 1,591 4,035 ,008 

Grup İçi 158,124 401 ,394   

Toplam 162,897 404    

Yapılan bu testte reklama yönelik genel tutum katılımcıların gelir düzeylerine 

göre incelenmiştir. Buna göre güvenin anlamlılık değeri 0,008 çıkmıştır. Bu değer 

beklenen anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten küçük olduğu için hipotez 6 kabul edilmiştir. 

Buna göre reklama yönelik genel tutum katılımcıların gelir düzeylerine göre farklılık 

göstermektedir.  
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Hangi gelir düzeyleri arasında farklılık olduğunu öğrenmek için öncelikle 

verilerin homojenlik sağlayıp sağlamadığına bakılması gerekir. 

Tablo 23: Homojenlik Testi Sonucu 

B ortalama 

Levene İstatistiği df1 df2 P 

,736 3 401 ,531 

Tablo 23’e bakıldığında anlamlılık değeri 0,531 çıkmıştır. Bu değer beklenen 

anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten büyük olduğu için verilerin homojen olduğu kabul 

edilmiştir. Buna göre hangi gelir düzeyleri arasında farklılık olduğuna bakmak için 

Tukey Testi yapılmıştır. 

Tablo 24: Tukey Testi Sonucu 

Çoklu Karşılaştırma 
B ortalama 

Tukey HSD 

(I) Gelir (J) Gelir Ort. 

Farkı (I-

J) 

Std. 

Error 

P 95% Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

1404 TL 

ve Altı 

1405-2808 TL -,07471 ,08001 ,787 -,2811 ,1317 

2809-4000 TL -,03943 ,08572 ,968 -,2606 ,1817 

4001 TL ve Üzeri -,31915* ,09316 ,004 -,5595 -,0788 

1405-2808 

TL 

1404 TL ve Altı ,07471 ,08001 ,787 -,1317 ,2811 

2809-4000 TL ,03528 ,09440 ,982 -,2083 ,2788 

4001 TL ve Üzeri -,24444 ,10120 ,076 -,5055 ,0166 

2809-4000 

TL 

1404 TL ve Altı ,03943 ,08572 ,968 -,1817 ,2606 

1405-2808 TL -,03528 ,09440 ,982 -,2788 ,2083 

4001 TL ve Üzeri -,27972* ,10577 ,042 -,5526 -,0068 

4001 TL 

ve Üzeri 

1404 TL ve Altı ,31915* ,09316 ,004 ,0788 ,5595 

1405-2808 TL ,24444 ,10120 ,076 -,0166 ,5055 

2809-4000 TL ,27972* ,10577 ,042 ,0068 ,5526 

*. 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 24’da görüldüğü gibi, 4001 TL ve üzeri gelir düzeyi ile 1404 TL ve altı 

ve 2809-400 TL gelir düzeyleri arasında farklılıklar mevcuttur. 

Hipotez 7: Reklam algısı (C boyutu) katılımcıların yaş gruplarına göre anlamlı 

bir farklılık göstermektedir. 
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Tablo 25: Tek Yönlü Varyans Analizi Test Sonucu 

ANOVA 
C ortalama 

 
Kareler 

Toplamı 
df 

Kareler 

Ort 
F P 

Gruplar Arası 5,803 4 1,451 3,341 ,010 

Grup İçi 176,720 407 ,434   

Toplam 182,523 411    

Yapılan bu testte reklam algısı katılımcıların yaş gruplarına göre incelenmiştir. 

Buna göre güvenin anlamlılık değeri 0,01 çıkmıştır. Bu değer beklenen anlamlılık 

düzeyi olan 0,05’ten küçük olduğu için hipotez 7 kabul edilmiştir. Buna göre reklam 

algısı katılımcıların yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.  

Hangi yaş grupları arasında farklılık olduğunu öğrenmek için öncelikle verilerin 

homojenlik sağlayıp sağlamadığına bakılması gerekir. 

Tablo 26: Homojenlik Testi Sonucu 

C ortalama 

Levene İstatisliği df1 df2 P 

3,742 4 407 ,005 

 

Tablo 26’ya bakıldığında anlamlılık değeri 0,005 çıkmıştır. Bu değer beklenen 

anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten küçük olduğu için verilerin homojen olmadığı kabul 

edilmiştir. Buna göre hangi yaş grupları arasında farklılık olduğuna bakmak için 

Games-Howell Testi yapılmıştır. 
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Tablo 27: Games-Howell Testi Sonucu 

Çoklu Karşılaştırma 
C ortalama 

Games-Howell 

(I) Yaş (J) Yaş 

Ort. 

Farkı (I-

J) 

Std. Hata P 

95% Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

20 Yaş 

ve Altı 

21-29 Yaş -,01275 ,09962 1,000 -,2882 ,2627 

30-39 Yaş -,32337* ,10972 ,030 -,6264 -,0203 

40-49 Yaş -,14741 ,12991 ,788 -,5071 ,2122 

50 Yaş ve Üzeri -,10909 ,11065 ,861 -,4152 ,1970 

21-29 

Yaş 

20 Yaş ve Altı ,01275 ,09962 1,000 -,2627 ,2882 

30-39 Yaş -,31062* ,08782 ,005 -,5530 -,0683 

40-49 Yaş -,13466 ,11203 ,750 -,4463 ,1770 

50 Yaş ve Üzeri -,09634 ,08899 ,815 -,3429 ,1502 

30-39 

Yaş 

20 Yaş ve Altı ,32337* ,10972 ,030 ,0203 ,6264 

21-29 Yaş ,31062* ,08782 ,005 ,0683 ,5530 

40-49 Yaş ,17596 ,12109 ,595 -,1599 ,5118 

50 Yaş ve Üzeri ,21427 ,10016 ,210 -,0630 ,4915 

40-49 

Yaş 

20 Yaş ve Altı ,14741 ,12991 ,788 -,2122 ,5071 

21-29 Yaş ,13466 ,11203 ,750 -,1770 ,4463 

30-39 Yaş -,17596 ,12109 ,595 -,5118 ,1599 

50 Yaş ve Üzeri ,03832 ,12194 ,998 -,3002 ,3769 

50 Yaş 

ve Üzeri 

20 Yaş ve Altı ,10909 ,11065 ,861 -,1970 ,4152 

21-29 Yaş ,09634 ,08899 ,815 -,1502 ,3429 

30-39 Yaş -,21427 ,10016 ,210 -,4915 ,0630 

40-49 Yaş -,03832 ,12194 ,998 -,3769 ,3002 

*. 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 27’de aktarıldığı gibi, 30-39 yaş grubunun, 20 yaş ve altı yaş grubu ve 21-

29 yaş grubu arasında farklılıklar oluşmuştur.  

Hipotez 8: Reklam algısı (C boyutu) katılımcıların eğitim düzeylerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Tablo 28: Tek Yönlü Varyans Analizi Test Sonucu 

ANOVA 
C ortalama 

 
Kareler 

Toplamı 
Df 

Kareler 

Ort 
F P 

Gruplar Arası 5,440 3 1,813 4,178 ,006 

Grup İçi 177,083 408 ,434   

Toplam 182,523 411    

Yapılan bu testte reklam algısı katılımcıların eğitim düzeylerine göre 

incelenmiştir. Buna göre güvenin anlamlılık değeri 0,006 çıkmıştır. Bu değer beklenen 
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anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten küçük olduğu için hipotez 8 kabul edilmiştir. Buna 

göre reklam algısı katılımcıların eğitim düzeylerine göre farklılık göstermektedir.  

Hangi eğitim düzeyleri arasında farklılık olduğunu öğrenmek için öncelikle 

verilerin homojenlik sağlayıp sağlamadığına bakılması gerekir. 

Tablo 29: Homojenlik Testi Sonucu 

C ortalama 

Levene İstatistiği df1 df2 P 

2,311 3 408 ,076 

Tablo 29’a bakıldığında anlamlılık değeri 0,076 çıkmıştır. Bu değer beklenen 

anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten büyük olduğu için verilerin homojen olduğu kabul 

edilmiştir. Buna göre hangi eğitim düzeyleri arasında farklılık olduğuna bakmak için 

Tukey Testi yapılmıştır. 

Tablo 30: Tukey Testi Sonucu 

Çoklu Karşılaştırma 
C ortalama 

Tukey HSD 

(I) Eğitim (J) Eğitim 
Ort Farkı 

(I-J) 

Std. 

Hata 
P 

95% Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

İlk ve Orta 

Okul 

Lise -,18994 ,08972 ,149 -,4214 ,0415 

Ön Lisans -,20670 ,09123 ,108 -,4420 ,0286 

Lisans ve 

Lisansüstü 
-,33667* ,09689 ,003 -,5866 -,0867 

Lise 

İlk ve Orta Okul ,18994 ,08972 ,149 -,0415 ,4214 

Ön Lisans -,01675 ,08770 ,998 -,2430 ,2095 

Lisans ve 

Lisansüstü 
-,14672 ,09358 ,398 -,3881 ,0947 

Ön Lisans 

İlk ve Orta Okul ,20670 ,09123 ,108 -,0286 ,4420 

Lise ,01675  ,08770 ,998 -,2095 ,2430 

Lisans ve 

Lisansüstü 
-,12997 ,09502 ,520 -,3751 ,1151 

Lisans ve 

Lisansüstü 

İlk ve Orta Okul ,33667* ,09689 ,003 ,0867 ,5866 

Lise ,14672 ,09358 ,398 -,0947 ,3881 

Ön Lisans ,12997 ,09502 ,520 -,1151 ,3751 

*. 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 30’da görüldüğü gibi, ilk ve ortaokul eğitim düzeyi ile lisans ve lisansüstü 

eğitim düzeyleri arasında farklılıklar oluşmuştur.  

Hipotez 9: Reklam algısı (C boyutu) katılımcıların gelir düzeylerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
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Tablo 31: Tek Yönlü Varyans Analizi Test Sonucu 

ANOVA 
C ortalama 

 
Kareler 

Toplamı 
df 

Kareler 

Ort 
F P 

Gruplar Arası 9,688 3 3,229 7,784 ,000 

Grup İçi 166,349 401 ,415   

Toplam 176,037 404    

Yapılan bu testte reklam algısı katılımcıların gelir düzeylerine göre 

incelenmiştir. Buna göre güvenin anlamlılık değeri 0,000 çıkmıştır. Bu değer beklenen 

anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten küçük olduğu için hipotez 9 kabul edilmiştir. Buna 

göre reklam algısı katılımcıların gelir düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Hangi 

gelir düzeyleri arasında farklılık olduğunu öğrenmek için öncelikle verilerin 

homojenlik sağlayıp sağlamadığına bakılması gerekir. 

Tablo 32: Homojenlik Testi Sonucu 

C ortalama 

Levene İstatistiği df1 df2 P 

1,694 3 401 ,168 

Tablo 32’ye bakıldığında anlamlılık değeri 0,168 çıkmıştır. Bu değer beklenen 

anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten büyük olduğu için verilerin homojen olduğu kabul 

edilmiştir. Buna göre hangi gelir düzeyleri arasında farklılık olduğuna bakmak için 

Tukey Testi yapılmıştır. 

Tablo 33: Tukey Testi Sonucu 

Çoklu Karşılaştırma 

C ortalama 

Tukey HSD 

(I) 

Gelir 

(J) Gelir Ort. Farkı 

(I-J) 

Std. Hata P 95% Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst 

Sınır 

1404 

TL ve 

Altı 

1405-2808 TL -,07519 ,08207 ,796 -,2869 ,1365 

2809-4000 TL -,12119 ,08792 ,514 -,3480 ,1056 

4001 TL ve Üzeri -,45710* ,09555 ,000 -,7036 -,2106 

1405-

2808 

TL 

1404 TL ve Altı ,07519 ,08207 ,796 -,1365 ,2869 

2809-4000 TL -,04600 ,09683 ,965 -,2958 ,2038 

4001 TL ve Üzeri -,38191* ,10380 ,002 -,6497 -,1141 

2809-

4000 

TL 

1404 TL ve Altı ,12119 ,08792 ,514 -,1056 ,3480 

1405-2808 TL ,04600 ,09683 ,965 -,2038 ,2958 

4001 TL ve Üzeri -,33591* ,10849 ,011 -,6158 -,0560 

4001 

TL ve 

Üzeri 

1404 TL ve Altı ,45710* ,09555 ,000 ,2106 ,7036 

1405-2808 TL ,38191* ,10380 ,002 ,1141 ,6497 

2809-4000 TL ,33591* ,10849 ,011 ,0560 ,6158 

*. 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 
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Tablo 33’te görüldüğü gibi, 4001 TL ve üzeri gelir düzeyinin diğer gelir 

düzeyleri arasında farklılıklar mevcuttur. 

Hipotez 10: Satın alma davranışı (D boyutu) katılımcıların yaş gruplarına göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Tablo 34: Tek Yönlü Varyans Analizi Test Sonucu 

ANOVA 
D ortalama 

 
Kareler 

Toplamı 
df 

Kareler 

Ort 
F P 

Gruplar Arası 12,313 4 3,078 6,452 ,000 

Grup İçi 194,180 407 ,477   

Toplam 206,492 411    

Yapılan bu testte satın alma davranışı katılımcıların yaş gruplarına göre 

incelenmiştir. Buna göre güvenin anlamlılık değeri 0,000 çıkmıştır. Bu değer beklenen 

anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten küçük olduğu için hipotez 10 kabul edilmiştir. Buna 

göre satın alma davranışı katılımcıların yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.  

Hangi yaş grupları arasında farklılık olduğunu öğrenmek için öncelikle verilerin 

homojenlik sağlayıp sağlamadığına bakılması gerekir. 

Tablo 35: Homojenlik Testi Sonucu 

D ortalama 

Levene İstatistiği df1 df2 P 

1,826 4 407 ,123 

Tablo 35’e bakıldığında anlamlılık değeri 0,123 çıkmıştır. Bu değer beklenen 

anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten büyük olduğu için verilerin homojen olduğu kabul 

edilmiştir. Buna göre hangi yaş grupları arasında farklılık olduğuna bakmak için 

Tukey Testi yapılmıştır. 
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Tablo 36: Tukey Testi Sonucu 

Çoklu Karşılaştırma 
D ortalama 

Tukey HSD 

(I) Yaş (J) Yaş Ort. Farkı 

(I-J) 

Std. Hata P 95% Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

20 Yaş ve Altı 21-29 Yaş -,21835 ,09740 ,167 -,4852 ,0485 

30-39 Yaş -,44659* ,11169 ,001 -,7526 -,1406 

40-49 Yaş -,52826* ,11951 ,000 -,8557 -,2008 

50 Yaş ve Üzeri -,28387 ,12195 ,138 -,6180 ,0503 

21-29 Yaş 20 Yaş ve Altı ,21835 ,09740 ,167 -,0485 ,4852 

30-39 Yaş -,22824 ,09782 ,137 -,4963 ,0398 

40-49 Yaş -,30991* ,10666 ,031 -,6022 -,0176 

50 Yaş ve Üzeri -,06552 ,10938 ,975 -,3652 ,2342 

30-39 Yaş 20 Yaş ve Altı ,44659* ,11169 ,001 ,1406 ,7526 

21-29 Yaş ,22824 ,09782 ,137 -,0398 ,4963 

40-49 Yaş -,08167 ,11985 ,960 -,4101 ,2467 

50 Yaş ve Üzeri ,16272 ,12228 ,672 -,1723 ,4978 

40-49 Yaş 20 Yaş ve Altı ,52826* ,11951 ,000 ,2008 ,8557 

21-29 Yaş ,30991* ,10666 ,031 ,0176 ,6022 

30-39 Yaş ,08167 ,11985 ,960 -,2467 ,4101 

50 Yaş ve Üzeri ,24439 ,12946 ,326 -,1103 ,5991 

50 Yaş ve Üzeri 20 Yaş ve Altı ,28387 ,12195 ,138 -,0503 ,6180 

21-29 Yaş ,06552 ,10938 ,975 -,2342 ,3652 

30-39 Yaş -,16272 ,12228 ,672 -,4978 ,1723 

40-49 Yaş -,24439 ,12946 ,326 -,5991 ,1103 

*. 0,05 düzeyinde anlamlıdır 

 

Tablo 36’da görüldüğü gibi, 20 yaş ve altı yaş grubu ile 30-39 yaş ve 40-49 yaş 

grubu arasında, 21-29 yaş grubu ile de 40-49 yaş grubu arasında farklılıklar 

oluşmuştur.  

Hipotez 11: Satın alma davranışı (D boyutu) katılımcıların eğitim düzeylerine 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Tablo 37: Tek Yönlü Varyans Analizi Test Sonucu 

ANOVA 
D ortalama 

 
Kareler 

Toplamı 
df 

Kareler 

Ort 
F P 

Gruplar Arası 8,021 3 2,674 5,496 ,001 

Grup İçi 198,472 408 ,486   

Toplam 206,492 411    

Yapılan bu testte satın alma davranışı katılımcıların eğitim düzeylerine göre 

incelenmiştir. Buna göre güvenin anlamlılık değeri 0,001 çıkmıştır. Bu değer beklenen 

anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten küçük olduğu için hipotez 11 kabul edilmiştir. Buna 
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göre satın alma davranışı katılımcıların eğitim düzeylerine göre farklılık 

göstermektedir.  

Hangi eğitim düzeyleri arasında farklılık olduğunu öğrenmek için öncelikle 

verilerin homojenlik sağlayıp sağlamadığına bakılması gerekir. 

Tablo 38: Homojenlik Testi Sonucu 

D ortalama 

Levene İstatistiği df1 df2 P 

,961 3 408 ,411 

Tablo 38’e bakıldığında anlamlılık değeri 0,411 çıkmıştır. Bu değer beklenen 

anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten büyük olduğu için verilerin homojen olduğu kabul 

edilmiştir. Buna göre hangi eğitim düzeyleri arasında farklılık olduğuna bakmak için 

Tukey Testi yapılmıştır. 

Tablo 39: Tukey Testi Sonucu 

Çoklu Karşılaştırma 
D ortalama 

Tukey HSD 

(I) Eğitim (J) Eğitim Ort. 

Farkı     

(I-J) 

Std. 

Error 

P 95% Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

İlk ve Orta 

Okul 

Lise -,19184 ,09499 ,182 -,4369 ,0532 

Ön Lisans -,17225 ,09658 ,283 -,4214 ,0769 

Lisans ve 

Lisansüstü 

-,41568* ,10257 ,000 -,6803 -,1511 

Lise İlk ve Orta Okul ,19184 ,09499 ,182 -,0532 ,4369 

Ön Lisans ,01958 ,09285 ,997 -,2199 ,2591 

Lisans ve 

Lisansüstü 

-,22384 ,09907 ,109 -,4794 ,0317 

Ön Lisans İlk ve Orta Okul ,17225 ,09658 ,283 -,0769 ,4214 

Lise -,01958 ,09285 ,997 -,2591 ,2199 

Lisans ve 

Lisansüstü 

-,24343 ,10059 ,075 -,5029 ,0161 

Lisans ve 

Lisansüstü 

İlk ve Orta Okul ,41568* ,10257 ,000 ,1511 ,6803 

Lise ,22384 ,09907 ,109 -,0317 ,4794 

Ön Lisans ,24343 ,10059 ,075 -,0161 ,5029 

*. 0,05 düzeyinde anlamdır. 

Tablo 39’de görüldüğü gibi, ilk ve ortaokul eğitim düzeyi ile lisans ve lisansüstü 

eğitim düzeyi arasında farklılık oluşmuştur.  

Hipotez 12: Satın alma davranışı (D boyutu) katılımcıların gelir düzeylerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 



73 
 

Tablo 40: Tek Yönlü Varyans Analizi Test Sonucu 

ANOVA 
D ortalama 

 
Kareler 

Toplamı 
df Kareler Ort F P 

Gruplar Arası 10,068 3 3,356 7,326 ,000 

Grup İçi 183,692 401 ,458   

Toplam 193,760 404    

Yapılan bu testte satın alma davranışı katılımcıların gelir düzeylerine göre 

incelenmiştir. Buna göre güvenin anlamlılık değeri 0,000 çıkmıştır. Bu değer beklenen 

anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten küçük olduğu için hipotez 12 kabul edilmiştir. Buna 

göre satın alma davranışı katılımcıların gelir düzeylerine göre farklılık göstermektedir.  

Hangi gelir düzeyleri arasında farklılık olduğunu öğrenmek için öncelikle 

verilerin homojenlik sağlayıp sağlamadığına bakılması gerekir. 

Tablo 41: Homojenlik Testi Sonucu 

D ortalama 

Levene İstatistiği df1 df2 P 

2,939        3         401          ,033 

şTablo 41’e bakıldığında anlamlılık değeri 0,033 çıkmıştır. Bu değer beklenen 

anlamlılık düzeyi olan 0,05’ten küçük olduğu için verilerin homojen olmadığı kabul 

edilmiştir. Buna göre hangi gelir düzeyleri arasında farklılık olduğuna bakmak için 

Games-Howell Testi yapılmıştır. 
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Tablo 42: Games – Howel Test Sonucu 

Çoklu Karşılaştırma 
D ortalama 

Games-Howell 

(I) Gelir (J) Gelir Ort 

Farkı (I-

J) 

Std. 

Hata 

P 95% Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

1404 TL ve Altı 1405-2808 TL -,02084 ,08357 ,995 -,2371 ,1954 

2809-4000 TL -,00254 ,10145 1,000 -,2661 ,2611 

4001 TL ve Üzeri -,44103* ,08888 ,000 -,6720 -,2100 

1405-2808 TL 1404 TL ve Altı ,02084 ,08357 ,995 -,1954 ,2371 

2809-4000 TL ,01830 ,10530 ,998 -,2552 ,2918 

4001 TL ve Üzeri -,42019* ,09325 ,000 -,6626 -,1778 

2809-4000 TL 1404 TL ve Altı ,00254 ,10145 1,000 -,2611 ,2661 

1405-2808 TL -,01830 ,10530 ,998 -,2918 ,2552 

4001 TL ve Üzeri -,43850* ,10956 ,001 -,7234 -,1536 

4001 TL ve 

Üzeri 

1404 TL ve Altı ,44103* ,08888 ,000 ,2100 ,6720 

1405-2808 TL ,42019* ,09325 ,000 ,1778 ,6626 

2809-4000 TL ,43850* ,10956 ,001 ,1536 ,7234 

*. 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 42’de görüldüğü gibi, 4001 TL ve üzeri gelir düzeyine sahip katılımcılarla 

diğer gelir düzeyine sahip katılımcılar arasında farklılık oluşmuştur. 
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Tablo 43: Hipotezler ve Sonuçları 

Hipotezler Sonuç 

Hipotez 1: Reklama ve reklam veren firmaya güven (A Boyutu) 

katılımcıların yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
Kabul 

Hipotez 2: Reklama ve reklam veren firmaya güven (A Boyutu) 

katılımcıların eğitim düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
Red 

Hipotez 3: Reklama ve reklam veren firmaya güven (A Boyutu) 

katılımcıların gelir düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
Red 

Hipotez 4: Reklama yönelik genel tutum (B boyutu) katılımcıların yaş 

gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
Kabul 

Hipotez 5: Reklama yönelik genel tutum (B boyutu) katılımcıların eğitim 

düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
Kabul 

Hipotez 6: Reklama yönelik genel tutum (B boyutu) katılımcıların gelir 

düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
Kabul 

Hipotez 7: Reklam algısı (C boyutu) katılımcıların yaş gruplarına göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
Kabul 

Hipotez 8: Reklam algısı (C boyutu) katılımcıların eğitim düzeylerine 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
Kabul 

Hipotez 9: Reklam algısı (C boyutu) katılımcıların gelir düzeylerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
Kabul 

Hipotez 10: Satın alma davranışı (D boyutu) katılımcıların yaş gruplarına 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
Kabul 

Hipotez 11: Satın alma davranışı (D boyutu) katılımcıların eğitim 

düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
Kabul 

Hipotez 12: Satın alma davranışı (D boyutu) katılımcıların gelir 

düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
Kabul 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Teknolojinin gelişmesi ve nüfus yoğunluğundaki artışın sonucu olarak doğanın 

kirlenmesi, günümüzde canlıların sağlığını ve dünyamızı tehdit etmeye başlamıştır. 

1970’li yıllardan sonra çevrede ortaya çıkan zararın farkına varan tüketiciler, satın 

aldıkları ürün ve hizmetlerin, kalite, fiyat ve dağıtım gibi özelliklerinin yanı sıra çevre 

dostu olmalarını da önemsemeye başlamışlardır. Bununla birlikte tüketicilerde çevre 

duyarlılık algısı gelişmeye başlamış ve tüketiciler çevreye zarar vermeyen ya da çok 

az zarar veren ürünleri talep etmeye başlamışlardır. Bu durumu fark eden ve bu duruma 

karşı bir önlem alınması konusunda karar alan işletmeler de çevreye karşı duyarlı 

olmayı amaçlamıştır. 

Bu tez çalışması dünya ekolojisine uygun ve çevreye dost olan yeşil ürünlerin, 

tüketici istek ve ihtiyaçlarının değişmesinin sonucu olarak, işletmelerin Türkiye’deki 

yeşil reklam uygulamalarının tüketicilerin çevreci satın alma kararlarını ne derece 

etkilediğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada ayrıca, tüketicilerin 

sınırsız istekleri için dünyanın sınırlı kaynaklarına karşılık doğaya dost olan ürünleri 

kullanma ve tercih etme alışkanlıkları üzerinde yeşil reklamların nasıl ve ne yönde 

etkili olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada, Türkiye’deki yeşil reklam 

uygulamalarının tüketicilerin çevreci satın alma kararları üzerindeki etkisini ölçmek 

amacıyla “Reklama ve Reklam Veren Firmaya Güven”, “Reklama Yönelik Genel 

Tutum”, “Reklam Algısı” ve “Satın Alma Davranışı” olmak üzere 4 boyut 

oluşturulmuştur. Oluşturulan bu boyutlar katılımcıların demografik özelliklerine göre 

farklılık gösterip göstermediği hipotezler temelinde yorumlanmış ve kurulan 

hipotezlerin kabul edilip edilmediği değerlendirilmiştir. Araştırmanın uygulamasına 

ait analiz sonuçlarını genel olarak aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz; 

Tüketicilerin satın alma davranışlarında yeşil uygulamalara önem verdiği ve 

çevreye zarar veren ürünlerin satın alınmaması konusunda bilinçli olduğu 

görülmüştür. Ancak tüketiciler yeşil ürünler için daha fazla ücret ödeme konusunda 

istekli değillerdir. Yeşil ürünlerinde diğer ürünlerle aynı fiyatta olmasını 

beklemektedirler. 
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30 yaş üstü kişilerin yeşil uygulamalarla ilgili reklamlara ve bu reklamları veren 

firmalara olan güveni genç kişilere göre daha yüksektir. Araştırmada orta ve orta yaş 

üstü kişilerin çevreci ürünlerle ilgili reklamlardan daha çok etkilendiği ve bu durumun 

satın alma kararlarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.   

İnsanların eğitim ve gelir düzeyleri açısından yeşil reklam uygulamalarıyla ilgili 

olarak, reklamlara ve bu reklamları veren firmalara olan güvenlerinde herhangi bir 

farklılık görülmemiştir. Dolayısıyla eğitim ve gelir düzeyi yüksek olan veya düşük 

olan kişilerin çevreci ürünlerle ilgili reklamlardan aynı düzeyde etkilendiği tespit 

edilmiştir. 

Genel olarak yeşil ürün fiyatları 20 yaş altı kişilerin satın alma kararlarını 

olumsuz etkilerken, eğitim ve gelir düzeyi yüksek olan kişileri ise olumsuz 

etkilememektedir. Yeşil ürünlerle ilgili yapılan reklamları algılama ile satın alma 

davranışları eğitim ve gelir düzeyi yüksek insanlarda diğerlerine göre daha pozitiftir.  

Yeşil reklam algısı cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Elde 

edilen bu sonuç, ilgili literatürdeki birçok çalışmadan farklı çıkmıştır (Ulusu ve Köksal 

2012; Haytko ve Matulich 2008; Shrum ve arkadaşları 1995). Bu sonucun literatürdeki 

diğer çalışmalardan farklılık göstermesi, bu araştırmadaki örneklem grubunun eğitim 

ve gelir düzeylerinin daha düşük olmasından kaynaklanabilir. Çünkü yeşil reklam 

algısı bireyin sahip olduğu eğitim ve gelir seviyesine göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Araştırmanın uygulamasına ait analiz sonuçlarına göre şu 

önerilerde bulunulabilir: 

- Genel olarak elde edilen bulgularda Türkiye’de yeşil reklam uygulamaları 

genç, eğitim ve gelir düzeyi düşük insanların satın alma davranışları üzerinde istenen 

etkiyi gösterememektedir. Dolayısıyla çevreci ürün satışı yapan firmaların yeşil 

reklam stratejilerini daha çok genç, eğitim ve gelir düzeyi düşük kişilere yönelik 

geliştirmesi gerekmektedir. 
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-Reklamın ve reklam veren firmaya duyulan güvenin (A Boyutu) yaş gruplarına, 

gelir düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği ancak eğitim düzeyine göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği dikkate alındığında reklamlar farklı yaş gruplarını 

ve gelir düzeylerini kapsayıcı şekilde çeşitlendirilebilir. 

-Reklama yönelik genel tutumun (B Boyutu) katılımcıların yaş gruplarına, 

eğitim ve gelir düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği düşünüldüğünde farklı 

demografik özelliklere sahip kişilerin reklama yönelik genel tutumlarının 

derinlemesine incelenmesi ile ilgili bir çalışma yapılabilir. 

-Reklam algısının (C boyutu) katılımcıların yaş gruplarına,  eğitim ve gelir 

düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği göz önüne alındığında reklamların tüm 

demografik özellikleri kapsamasına yönelik gerekli çalışmalar yapılabilir. 

-Satın alma davranışının (D boyutu) katılımcıların yaş gruplarına, eğitim ve gelir 

düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği dikkate alındığında farklı demografik 

özelliklerin satın alma davranışları belirlenerek reklamlar bu davranışlar 

doğrultusunda hazırlanabilir. 

-Bu çalışmada, Türkiye’deki yeşil reklam uygulamalarının tüketicilerin çevreci 

satın alma algısını etkileyen faktörler araştırılmış olup, bundan sonraki çalışmalar yeşil 

reklama ya da yeşil fiyat ve yeşil ürün gibi diğer yeşil pazarlama karması elemanlarına 

yönelik yapılabilir.  

-Nicel verilerin yanında nitel veriler de kullanılarak daha kapsamlı sonuçlar elde 

edilebilir.  

-Uygulamaya ilişkin yeşil reklam uygulanan kişiler ile uygulanmayan kişilerin 

satın alma kararlarının karşılaştırılabileceği deneysel bir model kurgulanabilir. 

-Bu çalışmanın Konya ilinde uygulandığı düşünüldüğünde, konu ile ilgili 

gelecekte yapılacak olan çalışmalarda öncelikle daha geniş çaplı örnek kütlelerde 

çeşitli uygulamaların yapılması özellikle de Türkiye’yi yansıtabilecek örnek kütleler 

üzerinde çalışılması, ülkemizdeki tüketicilere ve işletmelere faydalı olabilecektir.  
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Ek1: Anket Formu 

Değerli Katılımcı; 

Bu anketin amacı “Yeşil Reklam Uygulamalarının Tüketicilerin Çevreci Satın Alma Kararları Üzerine Etkisini” 

belirlemektir. Anket sonuçları Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi 

ve Pazarlama Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aziz ÖZTÜRK danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tez 

çalışmasında kullanılacaktır. 

Gösterdiğiniz ilgi ve akademik bir çalışmaya yapacağınız katkı için şimdiden teşekkür ederiz. 

Yrd. Doç. Dr. Aziz ÖZTÜRK       Bilge Naz KUZUCU 

 I. KİŞİSEL BİLGİLER 

1. Cinsiyetiniz  (  ) Kadın   (  ) Erkek 

2. Medeni Durumunuz (  ) Bekar  (  ) Evli 

3. Yaşınız (  ) 20 yaş ve altı (  ) 21-29 yaş (  ) 30-39 yaş (  ) 40-49 yaş (  ) 50 yaş ve üzeri 

4. Eğitim durumunuz (  ) İlkokul – Ortaokul (  ) Lise  (  ) Önlisans (  ) Lisans ve 
Lisansüstü 

5. Aylık geliriniz (  ) 1404 TL’den az  (  ) 1405-2808 TL (  ) 2809-4000 TL (  ) 4001 TL’den fazla  

II. YEŞİL REKLAM UYGULAMALARINA YÖNELİK İFADELER 

1: Kesinlikle Katılmıyorum  2: Katılmıyorum 3: Kararsızım 4: Katılıyorum 5: Kesinlikle Katılıyorum 

1 
Yeşil reklamlar çevre sorunlarına dikkat çekmek yerine onları sömürü olarak 
kullanmamaktadır. 

1 2 3 4 5 

2 Yeşil reklamlar aldatıcı değildir. 1 2 3 4 5 

3 Yeşil reklamlar, tüketicilerin çevresel kaygılarını kullanmamaktadır. 1 2 3 4 5 

4 Yeşil reklamlar güvenilirdir. 1 2 3 4 5 

5 Yeşil reklamlar reklamı yapılan ürünle ilgili doğru bilgi verir. 1 2 3 4 5 

6 Çevre dostu olarak tanıtılan ürün ve hizmetleri kullanmayı planlıyorum. 1 2 3 4 5 

7 Çoğu yeşil reklam insanların zekâsını aşağılamamaktadır. 1 2 3 4 5 

8 Yeşil reklam yapan firmalar samimidir. 1 2 3 4 5 

9 Yeşil reklamların iddiaları gerçekçidir. 1 2 3 4 5 

10 Yeşil reklamlar profesyoneldir. 1 2 3 4 5 

11 Çevre dostu olarak tanıtılan mal ve hizmetlere daha fazla para ödeyebilirim. 1 2 3 4 5 

12 Yeşil amblem taşıyan paketlerdeki ürünleri kullanmayı tercih ederim. 1 2 3 4 5 

13 Yeşil reklamlara karşı olumlu bir bakış açım var. 1 2 3 4 5 

14 Yeşil reklamlar boşa yapılan harcamalar değildir. 1 2 3 4 5 

III. SATIN ALMA DAVRANIŞINA YÖNELİK İFADELER 

1: Kesinlikle Katılmıyorum  2: Katılmıyorum 3: Kararsızım 4: Katılıyorum 5: Kesinlikle Katılıyorum 

1 
İki eşit ürün arasında seçim yapmam gerekirse, insanlara ve çevreye en az zarar 
vereni satın alırım. 

1 2 3 4 5 

2 Bir ürünü satın almadan önce çevreye vereceği sonuçlarla ilgilenirim. 1 2 3 4 5 

3 Daha az kirlenmeye neden olan ürünleri almaktayım. 1 2 3 4 5 

4 Geri dönüşümlü malzemelerden üretilen ürünleri satın almak için özel bir çaba 
gösteririm. 

1 2 3 4 5 

5 Yeşil ürünleri pahalı da olsa satın alırım. 1 2 3 4 5 

6 Çevreye zararlı etkisinden dolayı bir ürünü almaktan vazgeçerim. 1 2 3 4 5 

7 Çevreye karşı sorumsuz davranan firmaların ürünlerini satın almam 1 2 3 4 5 

8 Çevreye dost yoldan üretilen işlenen ve paketlenen ürünlere %10 daha fazla 
ödemeyi kabul ederim. 

1 2 3 4 5 

9 Aile bireylerimi ve arkadaşlarımı çevreye zarar verecek ürünleri almamaları için ikna 
etmeye çalışmaktayım. 

1 2 3 4 5 
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