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1 

GİRİŞ 

İnsanın, tarih sahnesinde görülmeye başladığı ilk andan günümüze kadar olan 

süreçte doğa ile olan ilişkisi sanayileşme süreci ile birlikte hızlı bir değişime 

uğramıştır. Ancak bu değişim özellikle ekonomik sistemlerin doğal kaynakları yoğun 

biçimde kullanmaları doğayı tahrip etmektedir (Kılıç, 2012:  201). Dünya genelinde 

hızlı bir nüfus artışının yaşanması ve giderek değişen hayat koşulları beraberinde daha 

fazla sanayileşmeye gereksinim duyulmasına yol açmaktadır (Aksan ve Çeliker, 2013: 

49). Ancak, hızla artan sanayileşme doğal kaynakların sorumsuzca kullanılarak 

tüketilmesine ve ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır (Muşmul ve 

Yaman, 2018: 70). Bu nedenle, çevre sorunları gerek günümüz insanı için gerekse 

gelecek nesiller açısından sorun teşkil eden bir konu haline gelmiştir (Aksan ve 

Çeliker, 2013: 49-50).  

1970’li yılların başları itibariyle insanoğlu, çevresel sorunların giderek daha 

fazla farkına varmaya ve çevresel sorunların nedenlerini sorgular hale gelmiştir 

(Alkan, 2015: 14). Bu sorgulamanın neticesinde, ekolojik dengenin yapısını değişime 

uğratmayan yeni bir ekonomi anlayışının varlığına gereksinim duyulduğu gündeme 

taşınmıştır. Bu yaklaşım doğrultusunda, 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler 

Çevre ve Kalkınma Konferansında “tek dünyamız var” görüşü benimsenmiştir (Keleş, 

Hamamcı ve Çoban, 2009: 40). 1987 yılında gündeme gelen Brundtland Raporunda 

(Ortak Geleceğimiz), sürdürülebilir gelişme düşüncesine yer verilerek tanımı 

yapılmıştır. Kavram, “bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların da kendi 

gereksinimlerini karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılamak” biçiminde 

tanımlanmıştır (Bozloğan, 2005: 1014).  

Sürdürülebilir gelişme, ekonomik büyüme ile çevreyi birlikte ele alırken, 

gelecekte yaşayacak olan kuşakların ihtiyaçlarını karşılamalarına engel olmadan, 
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yaşayan kuşakların kendi ihtiyaçlarını gidermelerine imkân veren bir kavramdır.  

Sürdürülebilir gelişme kavramıyla beraber günümüzde yaşanan aşırı tüketim olgusuna 

karşı sürdürülebilir tüketim davranışı sergilemenin gerekli olduğu düşüncesi gerek 

akademik dünyada gerekse politik çevrelerce ele alınan ve üzerinde sıkça tartışılan 

gündem konuları arasında yer almaya başlamıştır. Sürdürülebilir gelişme kavramı, 

Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında İstediğimiz Gelecek (The Future We Want) 

adı altında düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Konferansında (Rio+20) ele alınmıştır 

(Kayhan, 2013: 65). Bu toplantıda, sürdürülebilir gelişmenin sağlanabilmesi 

konusunda yeşil büyüme kavramının önemine dikkat çekilmiştir. Sürdürülebilir 

gelişme ile yeşil büyüme kavramları gerçekte birbirinden farklı iki kavram değildir. Bu 

bağlamda yeşil büyüme sürdürülebilir gelişmenin önemine vurgu yapan bir kavram 

olup, üretim ile tüketimin sürdürülebilir olmasının gerekli olduğuna vurgu yaparken 

ekonomi, sosyal kalkınma ve çevrenin korunmasında etkin bir rol oynayacağına da 

dikkat çekmektedir (Yalçın, 2016: 750). Bu düşünce doğrultusunda Eylül 2015’te 

düzenlenen Birleşmiş Milletler Kalkınma Zirvesi’nde kabul edilen “Dünyamızı 

Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi”, 2030 yılına kadar erişilmek 

üzere koyduğu hedeflerinden birisi sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının 

güvence altına alınabilmesi konusu olmuştur.  

Günümüzün tüketim toplumlarının tüketim düzeylerinde yaşanan artış, dünya 

kaynaklarının tükenme tehlikesiyle yüz yüze gelmesine yol açmış ve bu durum 

tüketimin yaratmış olduğu çevresel etkilerinin sorgulanması gerektiği düşüncesini de 

beraberinde getirmiştir. Yaşanan bu gelişmenin sonucunda mevcut tüketim 

davranışlarının sürdürülebilir tüketim davranışlarına dönüştürülmesinin ne kadar 

gerekli olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Sürdürülebilir tüketim, dünyanın sahip 

olduğu mevcut kaynaklarının sınırları dâhilinde kullanılmasını esas alan ve çevreye 
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verilen her türlü olumsuz etkiyi azaltacak olan çözümleri bulmaya çalışan bir tüketim 

şeklidir.  

Çevresel sorunlara çözüm önerisi olarak ortaya konan sürdürülebilir tüketim 

anlayışı sürdürülebilir gelişme kavramına bağlı olarak ortaya çıkmış olup, davranış 

boyutu ise yeşil tüketim olgusu ile karşılanmaktadır. Yeşil tüketim, sürdürülebilir 

tüketimin önemli bir parçası olup birçok ülkenin takip ettiği bir gelişme stratejisi olan 

yeşil büyümenin temel yapı taşlarından biridir. Yeşil tüketim olgusu çevresel 

faktörlere dikkat çekerken aynı zamanda sürdürülebilir gelişmeye farkındalık 

temelinde katkıda bulunmaktadır.  

Sürdürülebilir tüketim düşüncesi ve davranış boyutu olan yeşil tüketim olgusu, 

aralarında hükümet, işletmeler, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve 

bireylerin yer aldığı tüm paydaşların etkin katılımları sonucunda başarıya 

ulaşabilecekleri bir süreçtir. Bu paydaşlar arasında en etkin çabayı gösteren kurum ise, 

uluslararası örgütlerin olduğu görülmektedir. Özellikle, uluslararası örgütlerin belirli 

aralıklarla düzenlemiş oldukları toplantılar sonucu yayımladıkları raporlarla başta 

bireyler olmak üzere işletmeleri, kamu kurumlarını sürdürülebilir tüketime doğru 

yönlendirme konusunda çaba göstermektedir. Buna karşın işletmeler, sürdürülebilir 

işletme görüşüne sahip olmaya çalışırken, yaşam döngüsü analizi, sürdürülebilir üretim 

ve sürdürülebilir tasarım çabalarına girişerek sürdürülebilir tüketime destek olmaya 

çalışmaktadırlar. Bu nedenle daha yaşanabilir bir gelecek adına hükümetler başta 

olmak üzere tüm paydaşların sorumluluk sahibi olmaları gerekmektedir (Sarıkaya ve 

Kara, 2007: 221).  

Hükümetler yasal düzenlemeler yaparak ve teşvik politikaları oluşturmaları 

sayesinde bireylerin sahip olduğu tüketim davranışlarını sürdürülebilir biçime 

dönüştürerek bu sürece katkı sağlamaktadırlar. Bu paydaşların eylemlerindeki en temel 

amaç, sürdürülebilir tüketim düşüncesini ve davranış boyutu olan yeşil tüketimin 
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toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesine kolaylık sağlayabilmektir. Bu 

nedenle sürdürülebilir tüketim düşüncesinin ve davranış boyutu olan yeşil tüketimin 

kabul edilip toplumun geneline yayılabilmesi amacıyla düşünce ve davranışları 

etkileyen psikolojik, toplumsal ve demografik ve durumsal etkenlerin belirlenmesinde 

yarar vardır. Yapılacak araştırmalarla beraber bireyleri sürdürülebilir tüketim 

düşüncesine sahip olmaya ve davranış boyutu olan yeşil tüketimi sergilemeye iten 

etkenler ortaya konularak sürdürülebilir tüketim davranışına ilişkin oluşurulacak 

eylemlere destek olunabilir. Bu çalışmada sürdürülebilir tüketim düşüncesini ve 

davranış boyutu olan yeşil tüketimi etkileyen değişkenlerden “tutum” üzerinde 

durulucaktır.  

Çalışmada altı bölüm yer almaktadır. Buna göre girişten sonra birinci bölümde 

araştırmanın problemi, amacı, önemi, sayıltıları, kapsamı, varsayımları, problem 

cümlesi ve alt problemleri ile tanımlara yer verilecektir. İkinci bölümde, sürdürülebilir 

tüketim ve boyutları olan çevre bilinçli tüketim, çevresel duyarlılık, çevresel 

farkındalık, çevresel değer ve çevre bilinçli ürün satın alma değişkenlerine yönelik 

literatür ele alınacaktır. Üçüncü bölümde, Çevresel sorunların ortaya çıkmasında rol 

oynayan etkenlerden biri olan tüketim olgusu, tüketim kültürü, tüketim toplumu, kültür 

endüstrisine kavramlarına yer verilecektir. Dördüncü bölümde sürdürülebilirlik, 

sürdürülebilir gelişme düşüncesi, sürdürülebilir tüketimin tanımı, kapsamı, paydaşları 

ve bu paydaşların eylemleri ile sürdürülebilir tüketimin davranış boyutu olan yeşil 

tüketim olgusu kapsamında yeşil tüketici ve yeşil ürün kavramlarına yer verilecektir.  

Beşinci bölüm olan yöntem kısmında, yapısal eşitlik modeli doğrultusunda, 

tutumlar ile sürdürülebilir tüketimin boyutları ve yeşil tüketim davranışı arasındaki 

ilişkiyi ortaya koymaya yönelik olarak, anket tekniği yardımıyla farklı meslek sahipleri 

üzerinde yapılan alan araştırmasına ilişkin bulgular ve yorumlar yer alacaktır. Bu 

bağlamda veri toplama araçlarına, çalışmanın ölçeklerine ait olarak Açımlayıcı faktör 
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analizi sürecinde pilot uygulamadan elde edilen verilerin faktör analizine uygunluğunu 

test etmek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett terstlerine yer verilecektir. Bu 

çalışmadan sonra Doğrulayıcı faktör analizleri ile ölçeklere ait geçerlilik çalışmasına 

ilişkin uyum indeks değerleri ele alınacaktır. Çalışanlardan toplanan veriler 

doğrultusunda çevre bilinçli tüketimin aracı değişken olduğu yapısal model türlerinden 

yol analizine ilişkin model ile uyum indeks değerleri ve kurulan yollara ait denklemler 

ile kontrol değişkenlerine ilişkin geliştirilen araştırma analizleri, bulguları ve 

yorumlarına yer verilecektir. Beşinci bölümü takiben ise sonuç ve önerilere yer 

verilecektir. 
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I. BÖLÜM 

1.1. Araştırmanın Problemi 

İnsanoğlu, yeryüzünde görülmeye başladığı ilk andan itibaren çevre ile iç içe bir 

yaşam sürdürmekte ve ihtiyaçlarının neredeyse tamamını doğal çevreden 

karşılamaktadır. Çevre, “tüm canlıların yeryüzünde bulundukları süreç içerisinde fiziki, 

biyolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak birbirlerini etkiledikleri bir ortamı” ifade 

etmek için kullanılan bir kavramdır (Ar, 2011: 3). Doğal olarak yeryüzünde sağlıklı bir 

biçimde yaşam sürdürmek insanın ve diğer canlıların en temel hakkıdır (Altunok, 2013: 

39). Yüzyıllar boyunca süren insan çevre ilişkisi zamanla çevrenin tahrip olmasına yol 

açmış ve bunun sonucunda insanların ihtiyaçlarına cevap veremez bir hale gelmiştir 

(Muşmul ve Yaman, 2018: 66). Bu nedenle çevresel sorunlardan kaynaklanan 

ekonomik, toplumsal ve siyasal bunalımlar, beraberinde insanın çevre içerindeki var 

olan yerini tartışma konusu haline getirmiştir (Özerkmen, 2002: 168).  

Çevre sorunlarına yol açan sebepler incelendiğinde en önemli faktörün insanın 

ekolojik sisteme yaptığı müdahalenin olduğu görülmektedir. Ekolojik sistem kendi 

içerisinde düzenli olarak bir döngü içerisinde olmasına rağmen insanoğlunun 

müdahalesi sonucunda çok büyük tahribata ve değişime uğramaktadır (Muşmul ve 

Yaman, 2018: 68-69). Doğal yaşam farklı zamanlarda yüz yüze kalmış olduğu felaketler 

sonucunda birçok canlının ölmesine veya yaralanmasına neden olmaktadır (Akkuş ve 

Efe, 2016:1).  

Sanayi devrimiyle 1860’lı yıllarda başlayan modern endüstri çağının neden 

olduğu sürekli artan üretim ve tüketim ortamı, çevre açısından katlanılması zor bir hale 

almıştır. Bununla birlikte dünya nüfusunun artması ve petrol gibi fosil yakıtların 

kullanımındaki artışlar beraberinde çevre sorunlarının giderek büyük bir sorun haline 
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gelmesine sebep olmuştur (Muşmul ve Yaman, 2018: 69). Bütün bunların yanı sıra 

küreselleşme sürecinin ortaya çıkışı çevre sorunlarının yanı sıra iklim değişikliklerini de 

beraberinde getirmiştir. Özellikle ozon tabakasında meydana gelen delik, asit 

yağmurları ve yağmur ormanlarının tahribatı, sanayileşmenin çevre üzerinde yaratmış 

olduğu olumsuz gelişmeler çevre sorunlarına olan ilginin artmasına yol açmıştır (Kant 

ve Kızıloğlu, 2003: 217). İnsanoğlunun bugüne kadar karşılaştığı en ciddi çevresel kriz 

ise “küresel iklim değişikliği” olarak nitelendirilmektedir (Başoğlu, 2014: 176).  

İklim değişiklikleri neticesinde küresel ısınma, şiddetli yağışlar, kuvvetli fırtına 

ve kasırgalar, kuraklık gibi bir takım doğa olayları yaşanmakta ve bu olaylar can 

kayıpları, yaralanmalar ve mal kayıplarının yanı sıra maddi ve manevi zararlara yol 

açmaktadır (Kanlı ve Başköy, 2018: 40). Küresel ısınmaya yol açan durum atmosfere 

yayılan zararlı gazların sera etkisi yaratmasıyla beraber atmosferin ve okyanusların 

sıcaklıklarını değişime uğratılmasıdır (Kant ve Kızıloğlu, 2003: 217). Küresel ısınma 

her geçen gün atmosfere daha fazla sera gazları eklemekte ve ortalama küresel 

sıcaklığın artmasına yol açarak buzulların erimesine ve deniz seviyelerin de 10-20 

santimetre arasında bir yükselişe neden olmaktadır (Küpe, 2012: 192; Hekimoğlu ve 

Altındeğer, 2008: 2). Sıcaklık artışıyla beraber iklimin yapısıda değişime uğramakta ve 

yaşanan bu durum sel ve aşırı kuraklık gibi canlıların bugününü ve geleceğini tehdit 

eden felaketlerin yaşanmasına yol açmaktadır (Özdemir, 2013: 5).  

Günümüzün en temel çevre sorunları arasında ozon tabakasının incelmesi,   

küresel iklim değişikliği gibi dünyayı tehdit eden sorunlara insanoğlunun sorumsuzca 

gerçekleştirdiği tüketim alışkanlıklarının doğrudan veya dolaylı olarak etkilerinin 

olduğu düşünülmektedir (Aksan ve Çeliker, 2013: 50). Dünya üzerinde diğer 

canlılardan kendini daha üstün olarak gören ve yaşamını bu düşünce doğrultusunda 

sürdüren günümüz insanı başlı başına bir sorunlar yumağını oluşturmaktadır. Zekâsını 

ve bilgisini kullanan insanoğlu ilerleme kaydederken sahip olduğu yaşam tarzı da 
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değişime uğramaktadır (Özey, 2001: 37). Bu nedenle içinde bulunduğumuz uygarlık 

çağında gereksinimlerin temini için sadece doğanın kullanılmasına değil aynı zamanda 

doğanın tüketim ve dolayısıyla üretim yoluyla ortadan kaybolmasınada tanıklık 

etmekteyiz. Günümüz insanı, çevre kirliliğinin yoğun bir biçimde yaşanması nedeniyle 

insan ve doğa arasında mevcut dengenin bozulmasına yol açmaktadır. Yaşanan bu 

durum günümüz insanını tehlikeli bir geleceğe doğru sürüklemektedir (Deniz, 2009: 

96).  

İnsan yaşamı boyunca sahip olduğu tüketim davranışı ve yaşam tarzıyla doğa ile 

arasındaki hasssas dengeyi bozabilen bir varlıktır (Özdemir, 2013: 9). Bu duruma yol 

açan en önemli sebep sanayisi gelişmekte olan ülkelerin yeryüzü kaynaklarını birer gelir 

getiren ekonomik unsur olarak görmeleri ve buna karşın gelişmiş ülkelerde 

teknolojilerinde ve ekonomilerinde yaşanan hızlı gelişmelere bağlı olarak bireylerin 

kullan-at yöntemini tercih etmeleridir (Bener ve Babaoğul, 2008: 1).  

Günümüzde tüm dünya ülkeleri çevreyi bilinçsiz bir biçimde kullanmakta ve en 

önemlisi çevre kirliliğinin sınır tanımaz bir yapıya sahip olması nedeniyle dünya 

geneline yayılmasına yol açmaktadır (Deniz, 2009: 103). Tarihinin başlangıcında gerek 

insan nüfusunun az olması gerekse teknolojinin çevreyi zarara uğratacak şekilde henüz 

gelişmemiş olmasından dolayı insan-doğa ilişkileri belli bir denge içerisinde sürerek 

bugünlere kadar gelmiştir. Ancak bu düzen günümüzde bozularak yaşamsal düzeyde 

küresel sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Yaşanan bu duruma yol açan unsurlara 

bakıldığında insanların dünyayı kendi egemenlikleri altına alma istekleri ve hırsları 

olduğu görülmektedir. Ayrıca, teknolojide yaşanan baş döndürücü hızlı gelişim 

insanlığın mutluluğunu ve konforunu sağlarken yaratmış olduğu bir diğer önemli sorun 

ise çevre sorunudur (Çobanoğlu ve Aydoğdu, 2007: 272-273).   

İnsanoğlu geliştirmiş olduğu bilim ve teknolojinin olanaklarını kullanarak 

doğanın üzerinde egemenlik kurmaya çalışırken beraberinde yürütmüş olduğu tüketim 



9 

ve üretim faaliyetleriyle ekolojik dengeyi bozmuştur. Çevreye verilen zararlar doğanın 

kendisini onarabilme yeteneğine sahip olması nedeniyle başlangıçta anlaşılamamış ve 

doğanın zaman içerisinde ortaya çıkan bu kirliliği ortadan kaldırabileceği görüşü yaygın 

bir hale gelmiştir. Oluşan bu genel düşünceye karşın sanayileşme, çarpık kentleşme ve 

artan nüfus gibi unsurların doğal kaynaklar üzerinde yarattığı baskı zaman içinde çevre 

kirliliğinin daha fazla artmasına sebep olmuştur (Hayta, 2006: 360).  

Günümüzde yaşanan çevresel sorunların giderek artmasından ve ekolojik 

dengenin bozulmasından tüketim olgusu sorumlu tutulmaktadır. Özellikle, tüketim 

toplumu ve işletmelerin pazarlama eylemlerinin tüketicileri bilinçsiz tüketime 

özendirmelerinin yanı sıra sürdürülebilir olmayan tüketim davranışlarının da kalıcı bir 

hale gelmesine uygun bir zemin hazırladığı bilinen bir gerçektir (Kaypak, 2011: 18). 

Tüketiciler, sınırlı olan yeryüzü kaynaklarını sorumsuz ve bilinçsiz bir biçimde 

tüketmekte ve yok olmalarına yol açmaktadır. Bu nedenle, yeryüzü kaynaklarının aşırı 

bir biçimde tüketilmesi durumu beraberinde gelecek kuşakların yaşamları süresince 

kendi gereksinimlerini karşılayamama gibi bir durumla karşı karşıya kalmalarına yol 

açabilecektir.  

Örneğin günümüz insanının kendi yaşamının sürdürülebilirliğini sağlayabilmesi 

için şimdiden 1,5 gezegene, eğer bu şekilde devam edecek olursa 2050 yılında 2,8 

gezegene daha ihtiyacı olacaktır (Koru, 2014: 14). Dolayısıyla dünya kaynaklarının 

daha dikkatli ve özenli kullanılmasına ihtiyaç vardır.  

Nüfus ve tüketim ile doğru orantılı olan insan davranışının çevre üzerinde 

yaratmış olduğu etkilerin giderek artması söz konusu olan mevcut tüketim miktarlarının 

sınırlı olan doğal kaynaklar ile sürdürülebilir olmasını mümkün kılmamaktadır (Örten, 

2009: 198). Üretim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişimler ve gelişmeler üretim 

hacminde artışa yol açması sonucunda giderek artan nüfusun gereksinimlerine cevap 

verebilmektedir. Bireyler, üretimin bu özelliği sayesinde kendi ihtiyaçlarını 
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karşılayabilmekte, öyle ki ihtiyaçları dışında satın almaları gerçekleştirebilmektedirler. 

Üreticiler, artan talepleri karşılamak ve ekonomik büyümeyi sağlamak adına üretim 

yaparlarken gerekli olan kaynaklarıda aşırı miktarlarda tüketmektedirler.  

Kapitalizmin temel özelliklerinden biri ekonomik büyümedir. Bu büyüme, 

çağımızda artık sadece üretim artışı ya da gelir artışı ile beraber anılmamaktadır. 

Gelişen kapitalist üretim politikaları üretimde ortaya çıkan maddi yapı değişikliği 

aracılığıyla eskiye göre çok daha ciddi boyutlarda ekolojik tehlikeleri de beraberinde 

getirmesi nedeniyle çevre sorunları ile beraber anılır hale gelmiştir (Kaplan, 1999: 64). 

Günümüz toplumlarına egemen olan kapitalist üretim yapısı insanın doğayı kendi 

istediği şekle dönüştürme sürecinde üretim ile beraber birikim, artık-değer ve sömürü 

gibi olumsuz unsurlarıda kendi bünyesinde barındırmaktadır. Bu üretim biçiminde, 

sermayenin hızla artması için gerçekleştirilen yıkım küresel ölçekte olup yaşamın 

geleceği için temel bir sorun haline gelmiştir (Altıok, 2014: 83). 

Kapitalist ekonomik sistem tüketicileri azla yetinmeme sürekli olarak daha 

fazlasına sahip olma gibi unsurları benimseterek sorumsuz ve bilinçsiz bir tüketime 

özendirmektedir.  Gelinen bu noktada özellikle gelişmiş ülkelelerde ve bu ülkelere 

özenen gelişmekte olan ülkelerde küreselleşmenin etkisiyle tektipleşen ve bilinçsiz 

tüketimde bulunan bir toplum yapısı ortaya çıkmış olup, bu toplum yapısına tüketim 

toplumu adı verilmektedir. Çok büyük boyutlarda ve çeşitlilikte bir tüketim davranışı ve 

eğilimi söz konusu olan bu tüketim toplumlarında bireyler ihtiyaçları dışında tüketime 

yönlendirilmekte ve çevresel sorunların giderek daha fazla artmasına yol açmaktadırlar. 

Tüketim toplumunun özünde her ne kadar insan ihtiyaçlarının ön planda olması veya bu 

ihtiyaçların karşılanması olgusu olduğu ifade ediliyor olsa da gerçekte üretilen malların 

elden çıkarılabilmesi ve onlardan kâr elde edilebilmesi esası üzerine kurulu olan 

kapitalist sistemin asıl kendi ihtiyaçlarını ön planda tutma çabası bulunmaktadır. Bu 

nedenle günümüz insanın yaşadığı çevresel sorunların temelinde, Neoliberal pazar 
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ekonomisinin tüketim maddelerini çeşitlendirerek toplumu basit tüketici yığınları haline 

getirmesi önemli bir rol oynamaktadır.  

Bireylerin yani tüketicilerin ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde değişime uğraması ve 

üretimin yoğunlaştırılması, doğadaki kıt kaynakların hızlı bir şekilde azalmasına neden 

olmaktadır (Yazıcı, 2010: 1).  Özellikle son yıllarda, insanoğlunun yaşamak zorunda 

olduğu sorunlardan biri doğanın yapısının giderek bozulması ve yok olma tehlikesiyle 

karşı karşıya kalmasıdır (Keleş, 1997: 9). Bu nedenle çevresel kirliliğin yaratmış olduğu 

ekolojik sorunlardan dolayı toplumun refahı için zorunlu görülen ekonomik 

kalkınmanın sürdürülebilir olduğuna ilişkin endişelerin gündeme gelmiş olması 

beraberinde dünya ülkelerini çevre sorunlarını önlemeye yönelik çözümler bulma 

konusunda teşvik etmiştir (Kılınç, 2012: 148). Bu düşünce doğrultusunda ülkeler, ‘Nasıl 

bir dünya istiyoruz?’ sorusu çerçevesinde bugünkü ve gelecek nesillerin yaşam 

düzeylerini ve refahını gerçekleştirebilecek sürdürülebilir gelişim gösteren toplumlar 

oluşturmak amacıyla faaliyetlerde bulunmaya başlamışlar ve sürdürülebilir gelişme 

kavramı vazgeçilmez kavramlardan biri haline gelmiştir (Öztürk, 2017: 2).  

Sürdürülebilir gelişme düşüncesinin tüketime yansıması olan “sürdürülebilir 

tüketim düşüncesi” ve bunun davranışsal boyutu olan “yeşil tüketim” in başarıya 

ulaşmasında hükümetler, işletmeler, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşlarının 

yanı sıra kilit bir rol oynayan bireylerin paydaş olarak katılımları son derece gereklidir. 

Bu bağlamda özellikle bireylerin, gerek sürdürülebilir tüketim düşüncesini gerekse bu 

düşüncenin davranışsal boyutu olan yeşil ürün satın alma noktasında rolü önemlidir. Bu 

nedenle farklı meslek sahiplerinin çevre sorunlarına duyarlı olma özelliklerinin 

değerlendirilmesi gerek sürdürülebilir tüketim düşüncesinin gerekse yeşil tüketim 

davranışı çok fazla incelenmiş bir araştırma alanı değildir. Bu bağlamda, farklı meslek 

sahiplerinin, sürdürülebilir tüketim tutumları ile yeşil ürün satın alma davranışları 

arasında ilişkinin ortaya çıkarılması son derece önemli ve gereklidir. 
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1.2. Araştırmanın Amacı  

Sanayileşme sonrası süreçte teknolojide yaşanan gelişmeler ve üretim 

faaliyetlerinin hızla artması tüketim alışkanlıklarına doğrudan veya dolaylı olarak etki 

etmektedir. Artan tüketim ve üretim doğal çevrenin tahrip olmasına yol açmaktadır. 

Ortaya çıkan bu gelişmeler canlı yaşamının yanı sıra gelecek nesiller açısından tehdit 

edici bir unsur olmaktadır. Doğal olarak günümüz insanı yaşanan bu gelişmeler 

karşısında sessiz ve kayıtsız kalamaz. Bu nedenle bireyler, çevresel faaliyetler hakkında 

bilgi edinmeye ve çevreye duyarlı bir şekilde tüketim faaliyetlerini gerçekleştirmeye 

başlamışlardır.  

Yapılan çalışmada araştırmanın amacı tüketicilerin sürdürülebilir tüketim 

tutumları ile çevreye duyarlı olarak üretilen yeşil ürün tüketim davranışlarını etkileyen 

faktörleri belirlemek ve demografik özelliklere göre farklılıklarını incelemektir. 

Araştırma sonucunda tüketicilerde çevresel farkındalığı arttırma ve sürdürülebilir 

tüketici davranışı geliştirmeye yönelik olarak bazı önerilerin ortaya çıkarılması 

amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda çalışanlardan toplanan veriler 

ışığında ölçekler kullanılarak bir yapısal model oluşturulmuştur. Bu nedenle, Bolu ili 

merkezinde farklı kurum ve kuruluşlarda çalışanların sürdürülebilir tüketimin oluşturan 

çevre bilinçli tüketim, çevresel (ilgi) değer, çevresel farkındalık ve çevresel duyarlılık 

tutumlarının yeşil tüketim davranışlarını etkileyip etkilemediğinin belirlenmesi ele 

alınmış ve yapısal eşitlik modelinden yararlanılmıştır. 

1.3. Araştırmanın Önemi  

Yaşamın devamlılığının sağlanabilmesi konusunda en temel olgulardan birisi 

tüketim olgusudur. İnsan hayatında bu kadar önemli ve vazgeçilmez bir yere sahip olan 

tüketim faaliyetleri son zamanlarda daha fazla artarak çevreye çeşitli zararlar veren bir 
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seviyeye ulaşmıştır. Ortaya çıkan bu zararlar tüketicilerin, doğanın korunmasına yönelik 

olarak bilinçlenmelerine ve bu amaçla doğrultusunda çevreye duyarlı ürünleri tercih 

etmelerine yol açmaktadır.  

Çevre konusunda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan küresel 

ısınma, kıtlık vb. olumsuz gelişmeler, sürdürülebilir tüketim düşüncesinin önemini 

ortaya çıkarmıştır. Sürdürülebilir tüketim düşüncesinin başarılı olması ve söz konusu 

düşüncenin toplumun geneline yayılabilmesi hem yaşayan nesil açısından hem de 

gelecek nesiller açısından son derece önemli bir konudur (Grant, 2008: 57; 

Tandaçgüneş, 2011: 109). Bu araştırmada, sürdürülebilir tüketimi belirleyen 

unsurlardan olan “tutumlar”ın sürdürülebilir tüketici davranışının sergilenmesindeki 

olası etkileri incelenmektedir. Bu araştırmada elde edilecek bulgular; sürdürülebilir 

tüketici düşüncesini ve davranışını ortaya çıkaran tutumların hangileri olduğunun 

anlaşılmasına olanak sağlamasının yanı sıra bu çalışmadan elde edilen bulgular bu 

konuyla ilgili ileride yapılacak olan çalışmalara yol gösterici bir kaynak olacağında 

dolayı önem arz etmektedir. 

1.4. Araştırmanın Sayıltıları  

1.Araştırmada, katılımcıların uygulanan ölçme araçlarına samimi ve doğru 

cevaplar verdikleri varsayılmaktadır. 

2.Ölçme araçlarında kullanılan maddelerin kapsam geçerliliği yeterli olduğu 

varsayılmaktadır. 

3-Araştırmanın yalnızca Bolu ili merkezi içerisinde çalışan tüketicilere 

uygulanmıştır. Bu bağlamda çalışma sonuçlarının Türkiye geneli için yorumlanabilmesi 

mümkün değildir.  

4- Zaman ve maliyet kısıtları.  
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1.5. Araştırmanın Kapsam ve Varsayımları  

Çalışma kapsamını Bolu ili merkezinde kuruluş tarihleri yirmi yılını aşan kurum 

ve kuruluşlarda çalışmakta olan birbirinden farklı 5 meslekte (İşçi, esnaf, memur, 

akademisyen ve profesyonel ve yarı profesyonel meslekte (Avukat, Doktor, Eczacı, 

Hemşire, Öğretmen, Mali Müşavir ve Mühendis) çalışan katılımcılar oluşturmaktadır. 

Araştırmanın kapsamı, Bolu kent merkezinde yer alan özel ve kamu işletmelerinde 

çalışan kişiler ile sınırlıdır. Özellikle, bu meslek sahiplerinin tercih edilmesinin sebebi, 

tüketim davranışlarında eğitim seviyeleri ile gelir düzeylerinin yüksek olması nedeniyle 

yeşil ürün satın alma konusunda etkin bir rol oynayacaklarının düşünülmesidir.  

1.6. Araştırmanın Problem Cümlesi ve Alt Problemleri  

“Çevresel sorunlara karşı çözüm önerisi olarak ileri sürülen sürdürülebilir 

tüketim olgusu, farklı meslek sahiplerinin yeşil tüketim tutumlarına (yeşil ürün satın 

alma) etki etmekte midir?”. 

1. Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin sürdürülebilir tüketim (çevre 

bilinçli tüketim) bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları ne 

düzeydedir? 

Çalışanların sürdürülebilir tüketim bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına 

ilişkin tutumlarının çevre bilinçli tüketim ve çevresel farkındalık açısından yüksek 

düzeyde olduğu, buna karşın çevresel değer ve çevresel duyarlılık açısından çok yüksek 

düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların çevreci ürün tüketimine yönelik 

davranışlarının yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.  

2. Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin sürdürülebilir tüketim (çevre 

bilinçli tüketim) bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları ile yeşil 

tüketim davranışları arasında anlamlı ilişki var mıdır?  
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Çalışanların yeşil ürün tüketimine yönelik çevreci ürün tüketim davranışlarını en 

çok açıklayan özelliğin çalışanların çevre bilinçli tüketime yönelik tutumları olduğu, en 

az açıklayan değişkenin ise çalışanların çevresel farkındalıklarına yönelik tutumları 

olduğu görülmektedir. 

3. Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin demografik özelliklerine göre,  

sürdürülebilir tüketim (çevre bilinçli tüketim) bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına 

ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

Bu kısım ile ilgili bilgilere yöntem kısmında yer verilmektedir.  

1.7. Tanımlar 

İhtiyaç: “İnsanların yaşayabilmeleri için doğal ve toplumsal gerekliliklerin 

tümüdür. Herhangi bir şeyin yokluğunun yarattığı gerilim halidir” (Odabaşı ve Barış, 

2007: 21). 

Tüketim: “Bireysel veya ailenin kendi istek ve ihtiyaçlarının karşılanması 

amacıyla mal ve hizmetlerin satın alınması” sürecidir. Bu satın alma süreci sadece 

günlük sıradan ihtiyaçlarımızın karşılanması olabileceği gibi, kimi zaman ev eşyası 

veya otomobil satın alımı, hatta farklı türdeki ihtiyaçlar için kredi almaya kadar uzanan 

geniş bir yelpazeyi içermektedir (Featherstone, 2005: 48).  

Tüketim Toplumu: “Günümüzün modern toplumlarını tanımlamak için 

kullanılan bir kavram olup, bireylerinin çoğunlukla tüketim ediminde bulunduğu 

toplumları” dile getiren bir kavramdır.  

Tüketim Kültürü: “Bireylerin var olduğu toplumlarda öncelikli görevinin 

tüketici olduğu toplumların kültürü”dür (Çubukçu, 1999: 85).    

Çevre:  “İçinde bulunulan ve karşılıklı etkileşim halinde olunan iktisadi, sosyal, 

hukuki, teknolojik ve doğal şartların toplamı” (Türk, 2010: 1).  
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Sürdürülebilir Gelişme: “Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların 

gereksinimlerini karşılama kabiliyetinden ödün vermeden karşılayan kalkınmadır 

“(Tunçluer, 2010: 1).  

Sürdürülebilir Tüketim: “Sürdürülebilir tüketim, gelecek kuşakların kendi 

yaşam koşullarından ve standartlarından ödün vermeksizin, bugünkü kuşakların kendi 

maddi yaşam standartları içinde yaşayabilmesidir” (Tunçluer, 2010: 66). 

Yeşil Büyüme: “Çevresel iyileştirmelere katkı sağlayan mal ve hizmetlerin 

yatırım ve tüketimini önceliklendirilmesi” uygulamalarıdır (Yalçın, 2016: 749). 

Yeşil Tüketim: “Tüketicilerin yeşil ürünleri tercih edip satın almaları olarak 

değil, aksine politik mücadeleden etik yönelime kadar daha pek çok unsuru da kendi 

bünyesinde barındıran bir yaklaşım”  şeklinde ifade edilmektedir (Haanpââ, 2007: 478). 

Yeşil Tüketici: “Gündelik hayatında yaptığı tercihleriyle gerek eko-etiketli 

ürünleri seçmesi gerekse geri dönüşümlü ürünleri seçmesi gibi küçük değişikliklerle 

gezegeni kurtaracak olan rasyonel ve sorumlu bireyler”  olarak tanımlanmaktadır 

(Huttunen ve Autio, 2010: 150). 

Yeşil Ürün: “Yaşam sürecinin sonuna geldikten sonra, ayrıştırma veya zararlı 

olmayan malzemelerin yeniden kullanılabilmeleri için geri dönüşüm süreçlerine giren 

üründür”. (Türk ve Gök, 2010: 128).  
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II. BÖLÜM  

ARAŞTIRMANIN KAVRAM SETİ İLE İLGİLİ ALAN YAZINI 

Çalışmanın bu bölümünde, öncelikli olarak, sürdürülebilir tüketim ve 

sürdürülebilir tüketimin boyutları olan araştırmanın değişkenlerine yönelik 

alanyazınında yapılmış çalışmalara yer verilecektir. 

2.1. Sürdürülebilir Tüketim ile İlgili Alan Yazını 

Sürdürülebilirlik kavramı pek çok yönü ile birçok paydaşın kesişim alanında yer 

alması nedeniyle pek çok araştırmaya konu olmuştur. Burada sürdürülebilir tüketim esas 

alınarak sürdürülebilir tüketimin yapısını ve yeşil tüketimle ilişkilendirilen çalışmalar 

üzerinden kronolojik bir değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Sınıf öğretmenlerinin sürdürülebilir tüketim davranışını etkileyen bireysel 

değerlerin incelendiği “Bireysel Değerlerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışı 

Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma” konulu 

araştırma 2010 yılında Kiracı ve Karalar tarafından yapılmıştır. Çalışmanın sonucuna 

göre, güvenlik değer tipleri ile evrenselciliğin katılımcıların davranışlarına olumlu 

anlamda etkisi olduğu tespit edilmiştir. 2011 yılında Kiracı ve Karalar “Çevresel 

Sorunlara Karşı Bir Çözüm Önerisi Olarak Sürdürülebilir Tüketim Düşüncesi” isimli 

araştırmasında sürdürülebilir tüketime yönelik diğer çalışmalardaki ele alınan tanımları 

incelemişler ve kavramın zayıf ve güçlü yönlerine dair değerlendirmeler yapmışlardır. 

Önce ve Marangoz tarafından 2012 yılında gerçekleştirilen “Pazarlamanın 

Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü” çalışmasında ise işletmeler açısından sürdürülebilir 

büyümede işletme ve fonksiyonlarının önemi üzerinde durulmuştur. Yapılan bu 
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çalışmayla pazarlama faaliyetinin sürdürülebilirlik bağlamında getirebileceği çeşitli 

öneriler ileri sürülmüştür.  

2013 yılında Özgün Özdemir tarafından hazırlanan yüksek Lisans tezinin 

konusu, “Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarında Kişisel Değerlerin Rolü: Kadın 

Öğretim Elemanlarının Giysi Elden Çıkarma Davranışları Üzerine Bir Araştırma” adı 

altında incelenmiştir. Bireylerin sahip olduğu çevreci tüketim davranışlarıyla kişisel 

değerleri arasında var olan ilişkiyi tespit etmeyi amaçlayan bu çalışma ile bireylerin 

sahip olduğu değerlerin çevresel yaklaşımlarını etkilemekte ve tüketim davranışlarına 

yansımakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  2014 yılında Cenk Kürşat Aksu tarafından 

hazırlanan Yüksek Lisans Tezi, “Üniversite Çalışanlarının Sürdürülebilir Tüketime 

Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Kafkas Üniversitesi Örneği” adı altında ele alınıp 

incelenmiştir. Akademik ve İdari personelin sürdürülebilir tüketim tutumlarına yönelik 

yapmış olduğu bu çalışma ile haneye giren gelir doğrultusunda sürdürülebilir tüketime 

yönelik olumlu tutum sergiledikleri sonucuna varılmıştır. Çalışmada ayrıca, 

katılımcıların mezuniyet durumu incelendiğinde eğitim seviyesi lisanüstü ve sonrası 

olanların çevresel değer tutumlarının da daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Aksu, 

2014: 105). 

2015 yılında Doğan, Bulut ve Çımrın tarafından “Bireylerin Sürdürülebilir 

Tüketim Davranışlarının Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme” konulu 

çalışmalarında bireylerin sürdürülebilir tüketim davranışını göstermelerine ilişkin yeteri 

kadar çalışmanın ve ölçeğin bulunmaması nedeniyle ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu bağlamda “çevre duyarlılığı, ihtiyaç dışı satın alma, tasarruf ve yeniden 

kullanılabilirlik gibi unsurlar” sürdürülebilir tüketim davranışının boyutlarını ifade eden 

ölçekler olarak kullanılmıştır. Buna göre ihtiyaç dışı satın alma ile diğer boyutları 

arasında ters yönde, çevre duyarlılığı, tasarruf ve yeniden kullanılabilirlik boyutları 

arasında ise aynı yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 2015 yılında Üstündağlı ve 
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Güzeloğlu tarafından “Gençlerin Yeşil Tüketim Profili: Farkındalık, Tutum Ve 

Davranış Pratiklerine Yönelik Analiz” isimli çalışmalarında literatürde yer alan ölçek 

ifadelerden faydalanılarak elde edilen ölçme aracı olan tutumlar ile satın alma 

davranışlarına bağlı olarak yeşil tüketicilerin profillerinin analizi yapılmış ve genç 

tüketicilerde yeşil tüketimin benimsetilmesinde etkili olan unsurların fiyat ve eğitim 

düzeyleri olduğu sonucuna varılmıştır. 2015 yılında Madran ve Ösoy tarafından 

hazırlanan bir diğer çalışmada ise “Ürün Ömrü Algısının Sürdürülebilir Tüketim 

Boyutunda Bir Analizi” ele alınmıştır. Çalışmada tüketim mallarının yaşam sürecinin 

tüketiciler tarafından nasıl algılandığı konusu ele alınmış ve sürdürülebilir tüketim 

bağlamında değerlendirilmiştir. Buna göre tüketicinin ürün ömrüne yönelik algı ve 

tutumlarında belirleyici değişkenlerin kazanılmaması durumunda sürdürülebilir 

tüketimin amaç ve hedeflerine ulaşılmasının imkânsız bir hale geleceği ifade 

edilmektedir.  

2017 yılında Atrek ve Madran tarafından yapılan derleme çalışması olan 

”Tüketici Perspektifli Sürdürülebilir Tüketim Çalışmaları: Ulusal Alanyazındaki 

Çalışmalar Üzerine Sistematik Derleme Çalışması” sürdürülebilir tüketim konusunda 

önemli bir kaynak olma özelliğine sahip bir çalışmadır. 

2.2. Sürdürülebilir Tüketimin Boyutları ve Ölçekleri ile İlgili Alan Yazını 

2.2.1. Çevre Bilinçli Tüketim   

Çevre bilinçli tüketim, “tüketim faaliyetlerinin, çevresel sorunlar yaratmayan ve 

bununda ötesinde çevresel sorunlara çözümler öneren bir niteliğe büründürülmesi ve bu 

niteliği taşıyan ürün ve hizmetlerin ödüllendirilmesi” olarak tanımlanmaktadır (Saydan 

ve Kanıbir, 2007: 216). Tüketicilerin çevre bilincinin artmasındaki temel faktörlerden 

birisi bireylerin gelecekle ilgili daha fazla kaygı duymaları ve mevcut yaşam 
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standartlarını gelecektede sürdürebilme endişesini taşımalarıdır. Yaşanan bu kaygılar, 

bireylerde, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin giderek tükenmesine yol açan aşırı 

tüketim davranışlarının sorgulanarak daha çevre dostu ve çevre bilinçli tüketim 

davranışları geliştirmelerine neden olmaktadır (Ay ve Ecevit, 2005: 241). Tüketicilerde 

çevre bilincinin gelişmesi ise satın alma davranışlarında, yeşil ürün tercihlerinde daha 

kararlı olmalarına ve fiyat konusunda bir miktar daha yeşil ürün lehine fedakârlık 

yapmalarında etkili olabilmektedir (Türk, 2011: 155).  

2.2.2. Çevresel (İlgi) Değer  

Bireyin çevreye verdiği değer anlam olarak insanın çevreye verdiği zararları 

minimuma indirmek adına gerek birey gerekse toplum bağlamında yeniliklerin 

oluşturulması gerektiğine dair düşünceye sahip olmaları anlamına gelmektedir. Kavram 

kendi içinde bireysel ve sosyal olmak üzere ikiye ayrılmasının yanı sıra toplumun 

çevreye dair olan ilgilerini ve davranış boyutu olan yeşil ürün satın alma ve geri 

dönüşüm gibi davranışları yansıtan önemli bir unsurdur (Kim ve Choi, 2005: 594). 

Çevresel değer konusunda literatürde pek çok çalışma yer almaktadır. Bunlardan birkaçı 

sırasıyla şunlardır: Yücel ve arkadaşlarının Çukurova Üniversitesi çalışanları ve 

öğrencilerine yönelik yaptıkları çalışmada eğitim seviyesinin yüksek olmasına paralel 

olarak çevresel değerlerinde yüksek olduğu tespit edilmiştir (Yücel ve diğ., 2006: 222). 

Kaiser, Wolfing ve Fuhrer’in yapmış oldukları çalışmalarında bireylerin çevreye duyarlı 

tüketici olma konusunda davranışlarıını etkileyen en önemli unsurun çevresel değer 

olduğu sonucuna varmışlardır (Kaiser, Wolfing ve Fuhrer, 1999: 4). Buna göre daha 

fazla çevreci ürünleri satın alma tercihlerinde bulunan tüketicilerin daha yüksek çevresel 

ilgiye sahip oldukları belirlenmiştir (Maineri ve diğ., 1997).  
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2.2.3. Çevresel Farkındalık  

Günümüzde yaşanan ekolojik sorunlar bireylerde çevre farkındalığının 

artmasının yanısıra çevreye karşı olan tutumlarınada olumlu yönde etki etmektedir 

(Berberoğlu ve Uygun, 2012: 464). Bu bağlamda yaşanan çevresel sorunlara karşı 

farkındalık ve çevre bilincinin oluşturulması gibi konular akademik çalışmalarda sıkça 

yer almaya başlamıştır (Tunç, Ömür ve Düren, 2012: 227).  

Çevresel farkındalık konusuna ilişkin yapılan akademik araştırmalar ele 

alındığında öncelikli olarak demografik değişkenlere yönelik yapılmış olan çalışmalar 

dikkat çekmektedir. Erkal ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarında çevreyi koruma 

amaçlı önlemlerin alınmasına yönelik olan çevresel farkındalık ve çevreye yönelik 

tutumların elde edilmesi bireysel çabalar sayesinde gerçekleşmektedir. Buna karşın, 

yapılan bir diğer çalışmanın sonucuna göre çevreye yönelik farkındalığın elde edilmesi, 

bireyin parçası olduğu toplumdan, sosyal ilişkilerinden, arkadaşlık ilişkilerinden, 

aileden, kültürel yapıdan, eğitim düzeylerinden kısacası çevresellerinde yer alan tüm 

unsurlardan etkilenerek şekil almaktadır. Bütün bunların yanı sıra günümüzde bireylerin 

çevresel farkındalık elde etmelerine yardımcı olan bir diğer temel unsur ise medyadır 

(Erkal, Şafak ve Yertutan, 2011: 146). Çevresel farkındalık konusunda üniversite 

öğrencilerine yönelik olarak yapılan bir diğer çalışmada ise çevre konusuna yönelik 

bilgiler ile çevreyi korumaya dönük kişisel tedbirler konu olarak ele alınıp 

incelenmiştir. Elde edilen verilerin sonucunda ise öğrencilerin çevreyle ilgili konulara 

karşı duyarsız olmadıkları ve belli bir farkındalığa sahip olsalarda çevreyi korumaya 

dönük olarak kişisel tedbirleri alma konusunda çok güçlü bir tutum sergileyemedikleri 

belirlenmiştir (Tunç, Gökçe ve Düren, 2012: 242). 
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2.2.4. Çevresel Duyarlılık  

Tüketimde ve üretimde yaşanan artış çevresel sorunların sınır tanımaz bir 

özelliğe sahip olması nedeniyle yerel olma vasfını kaybederek küreselleşmesine yol 

açmıştır. Çevre sorunları toplumları ırk, dil, din, genç-yaşlı, erkek-kadın, yoksul-zengin 

olarak farklı kategorilere ayırmaksızın doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle toplumları 

oluşturan bireylerin en temel ve ortak görevi çevrenin korunması konusunda işbirliğinin 

sağlanmasıdır (Yılmaz, Çelik ve Yağızer, 2009: 9).  

Özellikle mevcut tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, tüketimin azaltılması, 

atıkların toplanması, çevreye dost ürünlerin satın alınması veya çevreci ürün tercih 

edilmesi gibi konularda çeşitli kampanyaların düzenlenmesi bireylerde çevresel 

duyarlılığın artmasına ve davranışlarına olumlu bir biçimde etki etmektedir (Alkaya ve 

diğ, 2016: 122). Yaşanan çevresel sorunlar bireylerde geleceğe dair endişe duymalarına 

yol açarken beraberinde yaşam tarzlarını çevreye karşı daha duyarlı olacak bir biçimde 

değiştirmelerine teşvik etmektedir.  Çevresel duyarlılık, “bireylerin ekolojik sorunlara 

yönelik davranışlarının sonucunda ortaya çıkan bir kavram olup çevresel sorunların 

çözümü konusunda gerekli olan eylemlerde bulunmaya istekli olma hali” olarak 

tanımlanabilmektedir (Çalışkan, 2002: 3).  

Yücel ve diğerlerinin, Adana kent merkezinde yapmış olduğu çalışmalalarında, 

anket uygulanan bireylerin çevresel sorunlara karşı olan duyarlılık seviyelerinin 

ölçümüne yönelik yapılan bu çalışmada, çevresel duyarlılık düzeyinin orta düzeyde 

olduğu çevresel bilinç ve tutumlar konusunda erkeklerin kadınlara kıyasla çevreye karşı 

tutumlarının daha az olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, çevre bilinci ve duyarlılığın daha 

daha düşük olduğu tüketicilerin gelir ve eğitim düzeylerinin de daha düşük olduğu 

sonucuna varılmıştır (Yücel ve diğerleri, 2006: 207). Çevre sorunlarına yönelik 

tutumların incelendiği bir başka araştırmada araştırmacılar, çevresel tutum ölçeğini 
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anketlerinde kullanmışlardır. Buna göre katılımcıların %84,9’u çevre konusuna dair 

herhangi bir etkinliğe katılmadığı, buna karşın %65’inin çevre ile ilgili konulara duyarlı 

oldukları tespit edilmiştir (Özmen, Çetinkaya ve Nehir, 2005: 331). Ek ve diğerlerinin, 

üniversitede okuyan öğrencilere yönelik olarak yaptıkları araştırmanın sonucuna göre, 

katılımcıların % 85’inin ekolojik problemlere karşı duyarlı oldukları tespit edilmiştir 

(Ek ve diğerleri, 2009). Yılmaz ve Arslan’ın üniversite öğrencilerinin çevresel 

duyarlılıklarına yönelik yapmış oldukları çalışmanın sonucuna göre öğrencilerin çevreci 

hassasiyetlerinin yüksek olmasına karşın çevre dostu ürün tercih etme davranışlarının 

ortalamaya yakın düzeyde kaldığı görülmüştür (Yılmaz ve Arslan, 2011: 7). Ayrıca 

kadınların erkeklerden daha fazla çevresel duyarlılığa sahip oldukları ve çevreyi koruma 

konusunda kadınların erkeklere göre daha istekli ve ilgili oldukları tespit edilmiştir.  

Türkmen ve diğerlerinin Sakarya üniversite öğrencilerinin duyarlılık 

düzeylerinin satın alma davranışına etkisi üzerine yapmış oldukları çalışmalarının 

sonucuna göre öğrencilerin çevrenin korunmasına ilişkin sorumluluklarının farkında 

oldukları ve bu nedenle çevreyle dost ve geri dönüşümlü ürünleri tercih etmeye daha 

duyarlı oldukları belirlenmiştir (Türkmen, Sarıkaya ve Saygılı, 2013: 247). Fraj ve 

Martinez’in 2007 yılında yaptıkları çalışmalarında çevreye karşı duyarlı olma 

davranışını belirleyen unsurun tüketicilerin çevreye yönelik tutumları olduğu tespit 

edilmiştir (Fraj ve Martinez, 2007). Kim ve Choi ise çevresel konulara karşı daha fazla 

ilgisi olan bireylerin daha fazla çevresel duyarlılığa sahip oldukları sonucuna varılmıştır 

(Kim ve Choi, 2005). 
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2.2.5. Çevre Bilinçli Tüketim Davranışı  

Çevre bilinçli tüketim davranışı kavramı ilk kez Roberts tarafından 1996 yılında 

kullanılmıştır (Roberts, 1996: 217). Robert ve Bacon, çevre bilinçli tüketim davranışı ile 

ilgili yaptıkları çalışmalarında tüm konuları içeren 30 maddelik bir ölçek 

geliştirmişlerdir (Robert ve Bacon, 1997: 85). Çalışmamızın çevre bilinçli tüketim 

kısmında bu maddelerden bazılarına ölçekte yer verilmiştir.  

Minton ve Rose’un 144 üniversite öğrencisine yönelik yaptıkları çalışmalarında 

kişisel ve sosyal normlar ile çevresel kaygıların bireylerin davranışlarına önemli ölçüde 

etki ettiği belirlenmiştir (Minton ve Rose, 1997: 40-46). Bu bulguları ölçmek amacıyla 

Minton ve Rose’dan alınan ifadeler anketin sürdürülebilir tüketim kısmında bulunan 

ölçeklerde yer verilmiştir. Schlegelmilch ve diğerlerinin, İngiltere’de bir üniversitede 

pazarlama öğrencilerine yönelik olarak yaptıkları çalışmada öğrencilerin çevre bilinci 

ile yeşil ürün stın alma davranışları arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir (Schlegelmilch ve diğ., 1996: 36). Straughan ve Roberts’ın 235 üniversite 

öğrencisine yönelik yaptıkları araştırmalarında çevresel konulara karşı genç bireylerin 

daha duyarlı olduklarını, erkeklerin kadınlara göre çevresel konulara daha az ilgili 

olduğunu ve eğitim düzeyi yükseldikçe çevreci tutumlarınında daha fazla olduğu tespit 

etmiştir (Straughan ve Roberts, 1999). Tilikiodou ve Delistavrou, Yunanistan’da 424 

kişiye yönelik yaptıkları araştırmanın sonucuna göre orta yaşlı ve eğitimli katılımcıların 

geri dönüşüm konusuyla yakından ilgilendikleri belirlenmiştir (Tilikiodou ve 

Delistavrou, 2001). Alkibay, 1200 üniversite öğrencisine yönelik olarak yaptığı 

çalışmada kadın katılımcıların çevre dostu ürünleri daha çok tercih ettikleri ve 

gelirlerindeki artışa paralel olarak çevre dostu ürünleri pahalıda olsa satın almak 

istedikleri sonucuna varılmıştır (Alkıbay, 2001).  
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Çevre bilinçli tüketim davranışı sadece çevre dostu ürün satın almaktan ibaret 

olmayıp toplumun iyiliği ve refahı için duyulan kaygılarında bu davranış kapsamına 

girdiği belirtilmektedir. Bu yönüyle çevre bilinçli tüketimin etik temelli bir davranış 

olduğu söylenebilir (Yaraş ve diğerleri, 2011, s.118). Akehurst, Afonso ve Gonçalves 

(2012) yeşil tüketici profilini inceleyerek ekolojik olarak bilinçli tüketici davranışını 

oluşturan bileşenleri ortaya koymaya çalışmışlardır. 186 kişi ile gerçekleştirdikleri anket 

çalışmasında, çevre bilinçli tüketici davranışını açıklamada, algılanan tüketici etkinliği 

ve özveri gibi psikografik değişkenlerin, sosyo demografik değişkenlerden daha uygun 

araçlar olduğu sonucuna varmışlardır. Ayrıca çevre bilincinin hem yeşil satın alma 

niyetini hem de yeşil satın alma davranışını pozitif yönde etkilediğini söylemişlerdir.  

Yeşil ürün tüketimini motive eden faktörleri belirlemeyi amaçlayan 

çalışmalarında Ritter, Borchardt, Vaccaro, Pereira ve Almedia (2015) 337 kişi ile anket 

uygulaması yapmışlardır. Buna göre katılımcıların sahip oldukları bilgiler, çevreci 

tutumları, sosyal statüleri ve çevre bilinci değişkenleri ile yeşil tüketim tutumları 

arasında güçlü ilişkiler olduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca yeşil ürünün kalite ve fiyatı ile 

tüketim arasındaki ilişkinin zayıf olduğu sonucuna varmışlardır. Günümüzde yaşanan 

ekolojik sorunlardan dolayı tüketicilerin çevre dostu ürün tercih etmeye başladıkları 

gözlenmektedir (Korkmaz, Atay ve Yıldırım, 2016: 41). Tayfun ve Öçlü’nün yapmış 

oldukları araştırmanın sonucunda genç nesil olarak nitelendirilen üniversite 

öğrencilerinin çevreci ürünleri tercih etme noktasında zayıf oldukları söylenebilmekte 

ve katılımcıların çoğunlukla çevreci ürünleri tercih etmedikleri tespit edilmiştir.  

Bunun nedeni, satınalma tercihlerinde çevreci ürünlerin ön planda tutulmaması 

ve çevreci ürünler ile ilgili bilgilendirmenin yeterli bir şekilde yapılamamış olması gibi 

durumlar söz konusu olabilir. Katılımcılar çevreci ürünlerle ilgili bilgileri daha çok 

reklamlar vasıtasıyla aldıklarını ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla bu durum çevreci 
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ürünlerle ilgili bilgilerin işletmelerin sundukları veya sunmak istedikleri kadar 

tüketicilerle buluştuğu şeklinde yorumlanabilmektedir (Tayfun ve Öçlü, 2016: 196). 
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III. BÖLÜM 

TÜKETİM, TÜKETİM KÜLTÜRÜ, TÜKETİM TOPLUMU VE  

FRANKFURT OKULU 

Çalışmanın bu bölümünde çevresel sorunların ortaya çıkmasına yol açan 

unsurlardan olan ve sürdürülebilirlik konusunun gündeme taşınmasında önemli bir rol 

oynayan tüketim konusuna, tüketim kültürü, tüketim toplumu, kültür endüstrisi ve 

Frankfurt Okulu eleştirilerine yer verilecektir.  

3.1. Tüketim Kavramı  

Çevre ve ekonomik kalkınma etrafında dönen tartışmanın çoğu, tüketim 

biçimleri konusunun özünü oluşturmaktadır. Tüketim, insanlar, kurumlar ve toplumlar 

tarafından kullanılan mallara, hizmetlere, enerji ve kaynaklara karşılık gelen bir 

kavramdır (Giddens, 2005: 601).   

Ökmen tüketimi, “İktisadi mal ve hizmetlerin belirli bir bedel ödenerek insan 

ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda kullanılması” şeklinde tanımlamaktadır (Ökmen, 

1996: 4). Odabaşı, tüketimi, “belirli bir ihtiyacın tatmin edilmesi kapsamında üretilen 

bir ürünü ya da hizmeti edinme, ona sahip olma” olarak tanımlamaktadır (Odabaşı, 

2006: 4). Baudrillard’a göre, “tüketim bir söylem yani çağdaş toplumun kendisi üzerine 

bir söz, toplumun kendisiyle olan konuşma tarzıdır. Bir anlamda, tüketim toplumunun 

tek nesnel gerçekliği tüketim fikri olup, gündelik yaşamda ve entelektüel söylem 

tarafından sürekli yinelenen ve sağduyu gücüne ulaşmış olan yansımalı ve söylemsel 

bileşimdir” (Baudrillard, 2008: 254).  
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Tüketim olgusu, insanın doğumundan önce başlayan ve ölümünden sonrada 

kısmen devam eden (mezar taşı, kefen bezi vb.) kaçınılmaz bir eylem olması nedeniyle 

bu eylemi gerçekleştirirken mutluluğu ve rahatlığı elde ettiği kanısına varmaktadır. Bu 

nedenle insanoğlu tüketim ile ilgili eylemlerini genişletmek adına tüketime söz konusu 

olan ürün ve hizmetleri çoğaltmak gibi bir uğraşın içinde yaşamını sürdürmektedir 

(Odabaşı, 2006: 4). Yine Odabaşı’na göre “tüketim, insanın belirli ihtiyaçlarını 

giderebilmek adına bir ürünü ya da hizmeti edinmesi, sahiplenmesi, kullanması veya 

yok etmesi şeklinde tanımlamakta ve bu eylemi yapan bireyi ise tüketici” olarak 

adlandırmaktadır (Odabaşı, 2006: 11).  

Günümüzde insan davranışı genellikle herhangi bir şeye atfettiği değerlere göre 

anlam kazanmakta olup insanın tercihleri ve tüketime yönelik davranışları, kültürün 

birer simgesi olarak birçok ürünün tercihinde önemli bir unsur olarak kabul 

edilmektedir (Nar, 2015: 6). Tüketim kültürü bu yönüyle, “insanın kültür sayesinde elde 

ettiği deneyimlerinin sonucunda ortaya koymuş olduğu birtakım davranışlarının 

sembollere yansımış” olan ifadesidir (Elmasoğlu, 2017: 29). Günümüzün tüketim 

toplumlarında tüketim olgusu, temel ihtiyaçların karşılanmasından daha çok bireyin 

itibar elde etme, belirli bir topluma bağlı olma, statü ve farklılık elde etme gibi değerlere 

sahip olması şeklinde gerçekleşmektedir (Elmasoğlu, 2017: 29).  

Tüketim, geçmişte sadece temel ihtiyaçların giderilmesi için gerçekleştirilirken, 

bu durum günümüzde, toplumsal statünün göstergesi, kimliğin yanıstılması ve haz 

almak için kullanılan bir unsur ve boş zamanın değerlendirilmesinde önemli bir etkinlik 

haline dönüşmüştür (Çetin, 2016: 66). Marka bağımlılığı, bir statü sembolü haline 

gelmesi nedeniyle hayat alanlarımızın her noktasına nüfuz etmekte ve yayılmaktadır. 

Özellikle günlük yaşantımızda tükettiğimiz ve kullandığımız içeceklerimizi, 

yiyeceklerimizi ve giyeceklerimizi reklâmlar tarafından zihnimize kazınan markalara 

göre tüketmekteyiz (Bayhan, 2011: 237). Tüketimin etkin bir hale gelmesine yol açan 
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moda ve markalar özellikle günümüzün genç kuşağını etkisi altına almakta ve bu sayede  

“tüketim kültürü”’nün hızla yayılmasına imkân sağlanabilmektedir (Bayhan, 2011: 

237). İnsan için kaçınılmaz bir olgu olan tüketim, günümüzde tüketim kültürünün 

bireyleri etkisi altına almasının doğal bir sonucu olarak aşırı tüketim ve üretim dikkat 

çeken konular haline gelmiştir.  

3.2. Tüketim ve Tüketim Kültürü  

Kültür, “insanların gündelik yaşamlarının birer parçası olan inançların, 

davranış kalıplarının, dillerinin, törenlerinin, sanatının, teknolojinin ve giyim stillerini 

kapsayan” geniş bir kavramdır (Cemalcılar, 1999: 61). Bu bağlamda kültür, insanın 

günlük yaşamında tüketim eğilimlerine doğrudan etkisi olan bir unsurdur. Tüketim 

kültürü, “bireylerin statü elde etme, başkalarından farklı olma adına yenilik peşinde 

koştukları ve bu nedenle en son çıkan marka ürün ve hizmetleri elde etmeyi 

arzuladıkları ve bunun için çaba harcadıkları bir kültürü” tanımlamaktadır (Aytaç, 

2006: 31).  

Bocock tüketim kavramını, “ister günümüzün ekonomisi gelişmiş kapitalist 

toplumlarında isterse tarımın ağırlıklı olarak yapıldığı toplumlarda ekonomik 

faktörlerle birlikte anılan gösterge ve sembollerinde içinde olduğu sosyal bir süreç 

olarak ele almakta ve tüketimin gittikçe artan bir şekilde arzulara dayalı bir biçimde 

gerçekleştiğini” ifade etmektedir (Bocock, 2005: 26). Tüketim olgusu, I. Elizabeth 

dönemi İngiltere’sinde soyluluğun ve asaletin dışa vurumu amacını taşımasının yanı sıra 

toplumsal tabakaların ve sosyal statünün belirleyici bir unsuru olarak önemli bir rol 

oynamıştır (Zorlu, 2006: 206). Yaşanan bu toplumsal değişim süreci ve yeni yaşam 

tarzı, Veblen’in gösterişçi tüketim kavramı aylak sınıf teorisiyle beraber literatürde ilk 

kez yerini almıştır. Modern dönemin başlarından itibaren Veblen’in “Aylak Sınıfın 

Teorisi (Theory of Leisure Class)”  adlı eserinde sözünü ettiği “gösterişçi tüketim” 
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insanların, kendilerini diğer insanlardan farklı gösterebilmek adına tüketim ediminde 

bulunduklarını ifade etmektedir (Veblen, 2005: 73; Bocock, 2005: 26).  

Veblen, gösterişçi tüketim kavramının asıl amacının ihtiyaçların tatmin olması 

düşüncesinin aksine belirli bir mutlu azınlığın üyesi olan bireylerin statü göstergesi 

olarak tüketimi bir araç olarak kullanmaları olduğunu ifade etmektedir. Bu amaç 

doğrultusunda bireylerin lüks ve pahalı malları kullanarak toplumdaki yerlerini ortaya 

koymaya çalıştıkları ve malları göstermelik tüketim amacıyla satın aldıklarını 

belirtmektedir (Veblen, 2005: 73). Bir başka deyişle, bu mutlu azınlığın üyeleri 

hayatlarını lüks tüketim nesneleri tüketerek sürdürmüşler ve özenle başkalarının 

dikkatini çekecek bir tüketim tarzı sergilemişlerdir. Bu nedenle yeni ve pahalı olan her 

tüketim nesnesi ilk defa aylak sınıf tarafından tüketilmekte ve aylak sınıfın kendisinden 

başka da etkilenebileceği üst bir grup olmadığı için tüketimdeki rekabet doğal olarak 

aylak sınıfın kendi arasında gerçekleşmiştir (Zorlu, 2006: 166).  

Endüstriyel kapitalizmin gelişimi ve buna bağlı olarak kırsal alandan kentsel 

bölgelere göçle birlikte yaşanan kentleşme beraberinde tüketim bağlamında sınıflar 

arasında farklılıklarında yaşanmasına ve yeni tüketim gruplarının oluşmasına yol 

açmıştır (Akbulut, 2006: 16). Yaşanan bu durumun kendisi kendilerini bazı tüketim 

pratiklerini taklit ederek bir üst sınıfa benzetmeye çalışan orta ve alt sınıflarda daha 

fazla görülmüştür (Bocock, 2005: 27 ).  

Bu nedenle toplumsal yaşamdaki üst grup ya da sınıflar, orta ve alt sınıflar 

tarafından gerçekleştirilen taklit etme sürecinden kaçınabilmek adına sürekli olarak yeni 

tüketim tarzlarını oluşturmaya çalışmışlardır. Dolayısıyla bugünkü anlamda “moda” 

olgusu da üst sınıfların kendilerini, orta ve alt sınıflardan farklı kılma çabalarından 

başka bir şey anlamına gelmemektedir (Veblen, 2005: 65; Akbulut, 2006: 16). Yaşanan 

bu durum, kapitalist ayrıcalıklı zengin sınıfların gösterişçi tüketimini kabul etmekte ve 

orta sınıflara doğru bu olgunun yayılarak orta sınıf tarafından olanakları ölçüsünde taklit 



31 

edilmesine ve daha sonraları bu kalıpların daha aşağıda yer alan sınıflar ve fakirler 

tarafındanda taklit edilmesine olanak sağlamaktadır (Kempf, 2010: 74).   

Tüketim kültürü, uygulamaya dönük bir alana ve ideolojik bir derinliğe sahip 

olan bir kavram olmasının yanı sıra serbest piyasayı kendine esas alan kapitalist 

toplumların yaratmış olduğu bir üründür (Üstün ve Tutal, 2008: 261). Ekonomik 

yaklaşım bağlamında tüketim kültürü, sadece tüketimi üretmekle kalmayıp aynı 

zamanda kitlesel tüketimin planlandığı piyasayıda kendine esas almaktadır 

(Featherstone, 2005: 41). Bu bağlamda tüketim kültürünün evrensel olması ve bütün 

toplumları kapsadığı varsayımından hareketle “kitlesel tüketim” kavramıylada 

özdeşleştirilmektedir (Üstün ve Tutal, 2008: 261). 

Kapitalist sistemi kendisine esas alan tüketim kültürü, bireyleri daha fazla 

harcamaya yapmaya teşvik edecek politikalar üreterek tüketicinin sınırsız olan 

gereksinimlerini vurgulamasının ötesinde bireyi doyumsuz bir varlık olarak 

nitelendirerek ticari bir eşyaya dönüştürmektedir. Bu sayede değerlerini ve gerçek 

kimliğini kaybetmeye başlayan birey tüketici olarak ortaya çıkan bu boşluğu dolduracak 

yeni değerlere sahip olmaya çalışmaktadır (Karakaş, 2017: 251).  Bauman’a göre 

tüketim kültürü, “tüketicinin herhangi bir başka toplumdaki tüketiciden farklı bir birey 

olduğu” bir toplum olarak nitelendirilmektedir (Bauman, 2005: 93). Bu nedenle tüketim 

kültürü, tüketim toplumunun önemli bir unsuru olmasının yanı sıra kapitalist sistemin 

varlığını sürdürmesinde yardımcı bir unsurdur.  Bu bağlamda kavram, bireyin 

kendisinin denetimi dışında yer alan güçler tarafından belirlenen ihtiyaçların 

yaratılmasının yanı sıra bireylerin birer tüketici olmasınıda gerektirmektedir (Yanıklar, 

2010: 26).  

Tüketim kültürü, bireylerden üretici olarak değil aksine tüketici olarak etkin bir 

rol oynamalarını istediği ve beklediği bir toplum yapısını ifade etmektedir. Bu 

düşüncenin egemen olduğu günümüz toplumlarında tüketicilere benimsetilmeye 
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çalışılan kural,  “bu rolü oynama kabiliyeti ve istekliliği”dir (Bauman, 2005: 92). 

Tüketim kültürünün etkin bir hale gelmesinde moda ve reklâmın yanı sıra kitle iletişim 

araçları önemli bir rol oynamaktadır (Dikici, 2017: 60). Tüketim kültürü kavramı, 

reklâmlar vasıtasıyla bireylerde heyecan ve coşkunluk hissi yaratırken beraberinde 

tatminsizlik duygusu yaşamalarına yol açmaktadır (Elmasoğlu, 2017: 31). Ortaya çıkan 

bu durumun aşılabilmesi ancak ve ancak bireylerin tüketimde bulunmaları ve satın 

aldıkları ürünlerin cezp edici imajları sayesinde aşılabileceği gibi bir düşünce yapısının 

bireylere benimsetilmesi sayesinde gerçekleşmektedir. Bocock’a göre tüketim, gerçekte 

bir yokluk yani “orada bulunmayan bir şey için duyulan arzu” şeklinde 

gerçekleşmektedir. Bu bağlamda günümüz dünyasında tüketicilerin istedikleri arzu ve 

doyuma ulaşabilmeleri söz konusu olan bir durum değildir (Bocock, 2005: 75).  

Tüketim olgusu, günümüzün modern toplumlarında kapitalist sistemin etkisinde 

kalan bireylerin en temel gereksinimlerinin karşılanması olarak nitelendirilen basit 

sıradan düşünce yapısının değişime uğramasıyla sınırsız olma ve tatmin edilemez bir 

gereksinim şekline dönüşmüştür (Nar, 2015: 945). Yaşanan bu gelişmeler küreselleşme 

olgusunun etkisiyle bireyleri daha fazla bilinçsiz tüketime teşvik etmekte ve bunun 

sonucu olarak insanın giderek daha fazla bireyselleştiği, yabancılaştığı, salt çıkarları 

uğruna yaşayan varlıklara dönüştüğü toplumların ortaya çıkmasına yol açmaktadır (Nar, 

2015: 946; Odabaşı, 2006: 12).  

Tüketimin temelinde üretime dayalı bir yapıya sahip olan kapitalisit sistem var 

olup sistemin devamlılığı tüketimin sürekliliği esasına dayanmaktadır (Çetinkaya, 1992: 

85). Tüketim olgusu, kapitalist sistemin kendine özgü özelliğinin doğal bir sonucu 

olarak toplumların ekonomik ve sosyokültürel yaşantılarının merkezinde yer almaktadır 

(Altuntuğ, 2010: 112). Tüketim kültürü dünya genelinde, Batı ticaret pazarlarının ve 

yaşam tarzının ilerleyişinin öncü kuvveti olmuştur. Bu bağlamda kavram, Batı 

kültürünü tanımlayan bireysellik, hedonizm ve materyalizm gibi değerlere sahiptir.  
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Tüketim kültürünün temelinde yatan değerler sistemi kapitalist toplum yapısının 

hem korunmasını hemde yeniden üretimini sağlamakta etkili olan unsurlardır. Günümüz 

toplumları tüketimi küresel düzeyde gerçekleştirmeyi amaç edinmiş olan neoliberal 

politikaların etkisiyle uzun bir süredir üretimden çok tüketimi kendine esas alarak 

yönetilmektedir (Duman, 2016: 15).   

Bireyselleşme, tüketim kültürü ideolojisinin etkin olmasını sağlayan unsurlardan 

birisidir. Bireyselleşmenin etkin olduğu tüketim kültürünün etkisinde kalan tüketicilere, 

satın alıp tükettikleri ürünler vasıtasıyla kendilerini topluma ifade edebilecekleri ve 

“modern birey” olmanın önkoşulu olduğu gibi söylemler sürekli olarak 

hatırlatılmaktadır (Güner, 2011: 64). Bayhan’’a göre, “tüketim kültürünün egemen 

olduğu toplumlarda, bireyselleşme olgusu ile özgürlük söylemi içine sıkıştırılmış olan 

hayatların, metaya dönüştürülmesi yoluyla bireylere tekrar tekrar pazarlandığı ve 

böylesi bir toplum yapısında ailenin, bireyin özgürlüğünü kısıtladığı gibi bir düşünce 

yapısının beraberinde bireysel bencillik olgusunuda olağan bir hale getirmektedir” 

(Bayhan, 2011: 229).  

Tüketim kültürü tarafından yaygın bir hale getirilmeye çalışılan bireyselleşme 

olgusu bireyi ister istemez içerisinde egoizm ve hedonizmin yer aldığı bir “hiper-

bireyciliğe” doğru götürmektedir (Akbulut, 2006: 16). Tüketim kültüründe, ihtiyaçların 

yapısı gereği doyumsuz ve sınırsız olarak kabul görmesi bireyleri sürekli daha fazla 

istemeye ve daha fazla şey için arzu duymalarına yol açmaktadır (Bauman, 1999: 42; 

Odabaşı, 2006: 48). Dolayısıyla tüketim kültürünün etkisi altında kalan bir varlık olarak 

insan, sürekli olarak yeniyi ve iyi şeyleri arzulayan, asla azla yetinmeyen bir tüketici 

bireye dönüşmektedir. Sürekli bir tüketim olgusu ise gerçekte tüketicinin ihtiyacından 

fazlasını almasına veya gereğinden fazla alışveriş yapmasına neden olmaktadır. Doğal 

olarak yaşanan bu durum toplumu yaşamak için tüketmekten alıkoymakta ve tüketmek 

için yaşamak felsefesini benimsemelerine yol açmaktadır (Koç, 2013: 211). Günümüz 
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toplumlarında tüketim kültürünün etkisiyle, “tüketiciler için tüketmek ve tükettikçe 

kimlik kazanmak, zevk almak ve haz duymak gibi unsurlar gerçekte esas amaç haline 

gelmektedir”.  

Bu süreçte, “yetenek ve kabiliyetlerin oluşturmuş olduğu duyguların boşluğunu, 

bireyin dünyevi olan varlıklara olan bağlılığı ile uyumlu olabilmesi gibi unsurlar 

doldurur hale gelmektedir” (Koç, 2013: 211). Kozanoğluna göre, kapitalizmin tüm 

iddialarına rağmen öznelliğin yok edildiği bir dünyada insan doğasıda pazar koşullarına 

göre yeniden biçimlenmekte olup bireyciliği, bencilliğin ve hedonizmin onca dayatması 

karşısında kendilikle beraber öznellik de yok edilmektedir” (Kozanoğlu, 2001: 125). Bu 

nedenle kapitalist sistem üretim sistemlerindeki kitlesel tüketim ve üretim yaklaşımının 

yol açtığı tektipleşme veya benzeşme olguları gerçekte bireylerin giderek birbirlerine 

benzemelerine ve var olan kendilerine özgü niteliklerinin azalmasına ya da giderek 

kaybolmasına yol açmaktadır. Tüketim kültürünün ideolojisinin, bireyselleşmeyi, en 

kutsal değer olarak sunması kendi içinde çelişik bir durum olarak görülebilir ancak 

dikkatle incelendiğinde tüketim kültürünün ideolojisinin böylesi bir süreçten 

beslenmekte olduğu görülmektedir (Güneş, 2001: 53-54). 

Tüketim kültürü ideolojisinin beslendiği bir diğer toplumsal değer ise 

hedonizmdir. Tüketicilerin bir kısmı gündelik yaşamlarında tutumlu bir hayat 

sürdürmeyi daha uygun görürken maddiyatçılığın egemen olduğu bir toplumda yaşayan 

bir tüketici için tercih ettiği ürünler onun yaşam tarzını ifade eden semboller haline 

gelebilmektedir (Akkılıç ve Çetintaş, 2015: 125). Kavram, tatminin en üst seviyeye 

çıkarılmasının ve hazzın amaç haline geldiği bir yaşam tarzını ifade etmektedir. Bu 

yaşam tarzında ihtiyaç ve isteklerin en üst düzeyde tatminini sağlayacak olan nesneleri 

tüketmek birey için vazgeçilmez bir hal almaktadır.   

Tüketim kültürü ideolojisinin beslendiği bir diğer toplumsal değer ise 

materyalizmdir. Kavram sahip olma, maddi ihtiyaç ve arzulara yönelme, yüksek ahlak, 
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ruhani değerler ya da ilgilerden kopma pahasına, duygusal zevkler, maddi mülkler veya 

fiziksel konfor arzusu olarak tanımlanmaktadır (Marshall, 1999: 479). Bu bağlamda 

tüketim kültürünün en temel ideolojisi iyi yaşamın kendisini tüketimde bulan, 

ihtiyacından daha çok ürünlere sahip olmak isteyen ve kimliğini bunun üzerinden ifade 

etmek isteyen bireylerin oluşturduğu bir toplumun yaratılmak istenmesidir (Odabaşı, : 

2006: 132-133 ). Bu amaç, aynı zamanda serbest piyasa ideolojisinin yaratmak istediği 

insan tipini de ifade etmektedir.  

Ekonomik gelişme ve kitle tüketim mallarında yaşanan artış, birey için 

materyalizmi ve onun temel aldığı yaşam biçimini önemli bir unsur haline 

getirmektedir. Endüstrileşmeyle ortaya çıkan değerler ekseninde oluşan bu yeni yaşam 

biçimi dünya mallarına önem vermenin yanısıra başarı ve ödülüde bununla ölçmeyi 

zorunlu bir hale getirmektedir (Odabaşı, 2006: 127). Yaşanan bu durum günümüzde 

gelişme ve başarıyı mal varlığıyla ölçen bir kültürün egemenliğinde bireylerin 

yaşamlarını sürdürmelerine yol açmaktadır. Günümüzde tüketim kültürü, çok uluslu 

şirketlerin dünya ekonomisinde söz sahibi olmasıyla beraber küresel bir boyut 

kazanmıştır (Arıbaş ve Yürüdür, 2014: 40).  Tüketim kültürü kavramı ele alındıktan 

sonra kapitalist sistem çerçevesinde ele alınacak bir diğer önemli kavram ise tüketim 

toplumu kavramıdır. 

3.3. Tüketim ve Tüketim Toplumu  

Tüketim toplumu kavramı, zaman içerisinde üretimden daha çok tüketimin ön 

planda tutulduğu toplumları ifade eden bir kavramdır. Bu bağlamda, artan zenginlik, 

burjuvalaşma, kitle ve popüler kültürün ortaya çıkışı, bireyciliğin artması, toplumsal 

sınıf yapıları ile tüketim sektörlerinde meydana gelen değişimler tüketim toplumunu 

nitelendiren özellikler olarak değerlendirilmektedir (Kaya, 2003: 50). Tüketim 
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toplumunun ortaya çıkmasında rol oynayan en büyük etken ise kapitalist ekonomik 

sistemdir.  

Kapitalist ekonomik sistemin yegâne amacı kâr elde etmektir (Huberman, 1975: 

10). Kapitalist sistemin egemen olduğu toplumlarda birey kendi gereksinimlerini 

karşılamak amacıyla üretimde bulunmamakta aksine başkalarına satabileceği şeyleri 

üretmek için üretimde bulunmaktadır. Geçmişte toplumlar, kendi kullanımları için mal 

ve hizmet üretirken bugün pazar için meta üretir hale gelmişlerdir (Huberman, 1975: 

11). Meta, ekonomik faaliyetin ortaya çıkışıyla birlikte doğmuş, meta üretimi de 

sermayenin ortaya çıkmasıyla birlikte yaygınlaşmaya başlamıştır (Kovel, 2005: 63). 

Dolayısıyla kapitalist sistem meta üretimi ve değişimi ile doğrudan ilgilenmektedir 

(Huberman, 1975: 11). 

Bu noktada sermaye kavramı her metanın içine yerleşmiş ve ancak mübadele 

yoluyla dolayısıyla arzulanan şeylerin paraya çevrilmesi yoluyla açığa çıkarılabilen bir 

unsur haline gelmiştir (Kovel, 2005: 63). Marx, metaları “kullanım değeri ve değişim 

değeri” olmak üzere iki kategoride ele alıp değerlendirmektedir. Kullanım- değeri 

olarak metalar her şeyden önce birbirinden farklı nitelikleri, buna karşın değişim-değeri 

ise sadece farklı miktarlar anlamında kullanmakta ve tüm üretimin yönlendirici ölçüsü 

olarak ele alınmakta ve değerlendirilmektedir (Marx, 2000: 50). Buna göre değişim 

değeri için herhangi bir yolla satılabilecek ne varsa üretilmelidir ve her şey, her hediye, 

yerine getirilmesi söz konusu olan her istek aynı zamanda satın alınabilir bir özelliğe 

sahip olmalıdır. Çünkü kapitalist sistemde sadece meta olan bir şey kâr açısından 

kullanılabilir olmaktadır. Dolayısıyla kâr açısından kullanılabilir olmak bir anlamda en 

üst üretim ilkesi anlamınada gelmektedir ve kullanılabilirlik sayesinde kapitalizmde 

maddi dünya metalar dünyasının ticari şeklini almaktadır (Dahm, 1996: 59).  Bu sözü 

edilen özellik tüketim için de söz konusudur. Önceki ekonomik sistemlerde ürünlerin 

üretimini belirleyen temel olgu onların kullanım değeridir. Ancak kapitalizmle beraber 
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ürünlerin kullanım değerlerinin yanı sıra sınıf atlamak, sahip olduğu kimliğini 

yansıtmak gibi sebeplerlede bireyler tüketimde bulunmaktadır.  

Gündelik hayatta ürünlerin ve hizmetlerin kullanım-değişim değeri olan satın 

alınabilir şeyler olmasının yanı sıra birde onlara atfedilen sembolik ve aidiyet 

özellikleride göz önünde tutulmaktadır (Zorlu, 2006: 161).   

Kapitalizmin ivme kazanması feodalitenin yıkılması, toprak mülkiyetinin 

çözülmeye başlaması ve ticaretle uğraşan bir tüccar (burjuvazi) sınıfının iktidar alanında 

kendisini iyiden iyiye hisettirmeye başlamasıyla beraber olmuştur. Özellikle 15. 

yüzyılda denizcilik alanında yaşanan gelişmelerin yanısıra coğrafi keşiflerin hız 

kazanmasının doğal bir sonucu olarak yeni ticaret yolları bulunmuştur. Ticaretin 

denizaşırı ülkelerle daha fazla yapılır bir hale gelmesi beraberinde Avrupa’lı tüccar 

sınıfının zamanla güç kazanmasına yol açmıştır. Yaşanan bu durum parasal hareketliliğe 

de etki etmiş ve mal üretiminde artış yaşanmasının yanı sıra daha geniş piyasaları elde 

etme yarışına imkân sağlamıştır (Huberman, 2008: 105-106). Kapitalizmin ivme 

kazanmasıyla beraber sistem, pazar, paraya ve kâr olgusuna dayalı bir hale gelmiştir 

(Penpece, 2008: 26).  

Weber, “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı eserinde kapitalizmin 

köklerinin Avrupa’da ve özellikle İngiltere’de Protestan etiğinin yükselmesi sonucu 

ortaya çıktığını ifade etmektedir (Weber, 2010: 25; Kızılçelik ve Erjem, 1994: 234). 

Weber’e göre kapitalizmin doğuşu, Batının değerler sistemi içerisinde yer alan 

Protestanlık inancının rasyonel bir terbiye çerçevesinde meslek hayatına uygulanması 

sayesinde gerçekleşmiştir (Weber, 2010: 133- 141). Bu bağlamda, “kapitalist” 

zihniyetin gelişmesi bir insanın dünyevi kazancı kendisine görev bilerek çalışması 

yönündeki ahlaki bir ödev olarak kabul etmesinin yanı sıra dini bir davet fikri ile de 

yakından ilişkilidir. Bu her iki olgunun birleşiminin sonucunda ise çalışma ile dünyevi 

başarının erdemle kabul edildiği Protestan çalışma ahlâkı doğmuştur (Köse, 2010: 46).  
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Weber, Protestan ahlakı ile kapitalizmin ruhu arasında anlamlı bir ilişki 

olduğuna vurgu yapmaktadır. Buna göre Protestan ahlakı bireye özellikle mülkiyetin 

getireceği her türlü tembelliği, bedensel zevkleri ve zamanı boşa harcamayı yasakladığı 

gibi yeryüzünde yapabilecek tek bir şey olduğunu ve onunda bu dünyada bir meslek 

edinerek çalışmak olduğu düşüncesini ifade etmektedir (Weber, 2010: 139). Weber’e 

göre bunun en önemli nedeni tüketimin sınırlandırılması yoluyla elde edilecek olan her 

türlü kazancın yani artı değerin gelecekte büyüme ve daha fazla ekonomik gelişme 

adına yeni yatırımlarda kullanılabilmesi için bir zorunluluk olarak görülmesidir. 

Dolayısıyla, ekonomik kalkınmanın gerçekleşebilmesi için bir ya da birden fazla neslin 

bu çalışma temposuyla çalışmasına gerek duyulduğu gibi bir gerçekliğin yanı sıra ortaya 

çıkan artı değerlerin tüketilmemesi gibi bir durumada gereksinim duyulmuştur (Bocock, 

2005: 4; Politzer, 2009: 367).  

Weber’in kuramının özü kapitalizmin ruhunun bir parçası olan tutumların dinden 

türediği gerçeğidir. Genel olarak Hıristiyanlık böyle bir görünümü desteklemede etkili 

olmuştur ama asıl itici gücü sağlayan olgu Protestanlığın bir çeşidi olan Püritenliğin 

etkisidir (Baudrillard, 2008: 87-88; Bocock, 2005: 46). Weber’e göre ilk püriten 

kapitalistler kazançlarını lüks yaşam biçimleri için harcamak yerine işlerini geliştirmek 

adına yeniden yatırım olarak kullanmışlardır (Köse, 2010: 46).  

Weber’e göre, Protestan ahlâkının öne sürülmesinin arkasında yer alan asıl 

sebep, gerçekte kapitalizmin olumsuz taraflarının örtülmeye çalışılıyor olma çabasıdır. 

Buna göre, Protestan ahlâkı, insanı kendi benliğinden alıkoyan, eşyaya dönüştüren, 

insanlık onurunu sıfıra indiren bir olgu olmasının yanı sıra özellikle kapitalizmin 

yayılmasında katkısı olması nedeniylede eleştirilmektedir (Ersoy, 2008: 145).   

Kapitalizmin gelişmesinde ve yayılmasında önemli etkenlerden bir diğeri 18. 

yüzyılda ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkan ve oradan Avrupa geneline yayılan Sanayi 

Devrimi’dir (Huberman, 2008: 100-106). Sanayi devrimi, geleneksel köy yaşamını 
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geride bırakan üreticiyi fabika işçisi olmak için kent                                                                                                

lere yönelten ve köy yaşamını fabrikaların gereksinimlerine bağımlı kılan bir yapının 

ortaya çıkmasına yol açmıştır (Ataöv, 2009: 85). Sanayi Devrimi’yle beraber Avrupa 

ülkeleri tarım toplumu olma özelliklerini yitirmiş birer sanayi toplumu olmuşlardır 

(Kılıç, 2008: 76). Sanayileşme ile birlikte üretimde yaşanan artışlara paralel olarak 

tüketimde de artışlar yaşanmaya başlamıştır (Giddens, 2005: 35).  

Çalışma tarihi bakımından en köklü değişimde yine sanayi devrimiyle beraber 

yaşanmıştır. Bu dönüşümle birlikte üretim buhar gücünün aktarıldığı makineler 

vasıtasıyla seri ve kitlesel diye kavramlarla fabrikalarda gerçekleşirken, çalışmaya 

atfedilen değer ve önem, önceki toplumlarla kıyaslanamayacak ölçüde olumlu anlamlar 

kazanmıştır. Ayrıca kırsal alanın ve lonca sisteminin çözülmesiyle ortaya çıkan işçi 

sınıfı bu dönemden sonra çalışmayı “sözleşme özgürlüğü” bağlamında ve bir ücret 

karşılığında yaparken çalışma yaşamında ise işçi-işveren ilişkileri şeklinde ortaya 

çıkmıştır (Yankın, 2019: 3). İnsanın zaaflarından yararlanılması yoluyla oluşturulan 

çeşitli pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi sayesinde tüketim tuzağına düşen 

bireylerin oluşturduğu “Tüketim Toplum” tipi yirminci yüzyıl başlarında önce Amerika 

Birleşik Devletlerinde başlayarak diğer ülkeleride etkisine alarak dünya geneline 

yayılmıştır (B. Larousse, 1986:11787). Kapitalist sistemin varlığını sürdürmesi ancak ve 

ancak üretimin sürekliliğinin sağlanması ile gerçekleşebilir. Bu bağlamda üretimin 

sürekliliğinin sağlanabilmesi de yine tüketimin sürekliliğine bağlıdır.  

Günümüz toplumlarının tüketim biçimlerine baktığımızda bireylerin ihtiyaç 

duydukları temel gereksinimlerin giderilmesinden öte tüketim olgusu bireyin parçası 

olduğu toplum içinde yerini göstermeye çalışan bir gösterge niteliği taşıdığı 

görülmektedir. Buna göre kişinin toplum içinde sahip olduğu konumu, 

tüketebildikleriyle ölçülmekte ve toplum içerisinde geçerli bir konuma sahip olabilmesi 

ancak tüketim ediminde bulunması sayesinde elde edilebileceği bir düşünce bireylere 
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aşılanmaktadır. Bu durumda ancak reklamlar sayesinde gerçekleşebilmektedir 

(Çetinkaya, 1992: 85).     

Bauman, “bireylerin kendi istekleriyle reklam sektörünün etkisinde kalmakta 

olduklarını ve bu sayede “meşrulaştırma” ile ilgili inançlara gereksinim duyulmakta 

olduğunu ifade etmekte ve bireyin bu hareketini, ihtiyaçların çoğaltılması yoluyla idare 

edilebilir, kestirebilir olmasının ve tehdit edici bir özelliğe sahip olmasının önüne 

geçilmesinin istenmesi” şeklinde ifade etmektedir (Bauman, 2003: 200). Illich’e göre, 

tüketim toplumunda hayatların eşyalar üzerinden düzenlendiğini, toplumun 

ilerlemesinin bu eşyalara ulaşabilme konusundaki dağılımla ölçüldüğüne dikkat 

çekmektedir (Illich, 1990: 26). Tüketim toplumunun gerçeği bir ürün ister işe yarasın 

isterse yaramasın, üretimin esas olarak satmak ve kâr elde etmek için yapılıyor 

olmasıdır. Bu amaç doğrultusunda üretimde nitelikten daha çok nicelik ön planda 

tutulmakta ve bu uğurda kaynakların aşırı bir biçimde kullanılması söz konusu 

olabilmektedir (Ozankaya, 1995: 142). Tüketim toplumunda özelikle kitle iletişim 

araçları yoluyla moda, heves ve alışkanlıklarında baskı altına alınması sayesinde 

bireyler “tüketmeyi istemeye” yönlendirilmektedir.  

Bireyin kişiliğini, yaşam biçimini, alışkanlıklarını ve tercihlerini önemli ölçüde 

denetimi altına alan tüketim olgusu bireyin yaşam alanlarına eklemlenen ve sayıları gün 

geçtikçe artan tüketim araçları ve mekânları yoluyla etkisini giderek daha yoğun bir 

biçimde hisettirmektedir. Ritzer, yeni tüketim araçları olarak nitelendirdiği, Las Vegas 

kumarhaneleri, Disney Dünyası, Mc Donald’s, alışveriş merkezleri, büyük yolcu 

gemileri ve konulu parklar gibi alanları ifade etmek için “tüketim katedralleri” 

kavramını kullanmaktadır.  

Tüketim katedralleri tanımlaması, bu mekânların tüketicileri kendilerine 

yönlendirebilme noktasında tıpkı bir dini katedral gibi büyüleyici bir etki yaratıyor 

olmalarıdır (Ritzer, 2000: 26-29). Ritzer, tüketim katedrallerine yönelik bu 
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değerlendirmesinde onları hem akılcılaştırılıp büyüsü bozulmuş hem de büyülü yerler 

olarak nitelendirmektedir (Ritzer, 2000: 97). Kapitalist ve modern sistemin bir mabedi 

olarak inşa edilen alışveriş merkezleri bireylerin birer hapishanesi haline gelmiştir. 

Kendi arzu ve heveslerinin farkındalığından uzak olan günümüz tüketicileri, üretici 

güçlerin yaratıcılıkları sayesinde süslenmiş olan bu mabetlerde, albenisi yüksek malları 

tereddüt etmeksizin satın almaktadırlar (Koç, 2013: 207).  

19. yüzyıl tasarrufun bir erdem olarak görüldüğü bir dönem olmasına karşın,  

günümüzde kapitalizmin bireylerden beklediği görev satın alma isteğini ön planda 

tutarak tüketimin sürekli olarak arttırılmasının istenmesidir (Fromm, 2004: 62-64). Bu 

nedenle Fromm, 20. yüzyılın temel özelliğinin harcama ve tüketim olduğunu ileri 

sürmektedir.  Fromm’a göre, bu dönemde hayatın anlamı değişime uğramış olup, 

özgürlüğün ve mutluluğun tek göstergesi olarak daha çok ve daha iyi nesnelere sahip 

olabilmek şeklinde algılandığını ifade etmektedir.  

Bauman’a göre, günümüzün egemen tüketim kapitalizmi için harcama ve 

tüketme olguları birer olumlu değerler olarak görülmektedir. Bunun en önemli nedeni 

her şeyden önce kapitalizmin artık olgunlaşmış olması sayesinde sermaye birikimini 

sağlamış olmasının yanı sıra üretim teknolojilerini geliştirmiş, kârını ve üretim hacmini 

arttırmayı öğrenmiş olmasıdır (Bauman, 1999: 132). Bu bağlamda günümüz 

ekonomilerinin kitlesel emek gücünden çok toplumun üyelerine tüketici olarak ihtiyacı 

söz konusu olmaktadır.  

Tüketim toplumu ve kültürünün etkisinde kalan toplumlarda insanlar birey 

olmaktan önce tüketici kimlikleri ve yetenekleriyle dikkat çekmekte ve bu nedenle de 

mevcut ekonomik sistemin devamlılığını sağlayabilme noktasında sistem bireylere 

üretici olarak değil aksine tüketici olarak ihtiyaç duymaktadır.  20. yüzyıl öncesi 

yaşanan süreçte bireyler çalışma hayatı üzerinden sömüren kapitalist sistem, 20. 

yüzyılda ise tüketim olgusu üzerinden gerçekleştirmeye başlamıştır.  
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Kapitalist ekonomik sistemin yapısı gereği bireylere verdiği “tüketme” görevini 

“toplumsal iş” şeklinde nitelendirmekte ve bu bağlamda sanayileşme sürecinde 

tüketiciler açısından toplumsal iş ”çalışmak ve durmadan üretmek” üzerine kuruluyken, 

sanayileşme sonrası süreçte bireyler açısından toplumsal görev “tüketmek ve daha çok 

tüketmek” şeklinde ifade etmektedir (Baudrillard, 2008: 94). Bu bağlamda, modern 

insan, tüketimci potansiyellerinin ve kapasitelerinin tamamını tüketime seferber etmeye 

odaklanmaktadır. Bunun en önemli nedeni ekonomik sistemin kendisinin sürekli 

tüketen ve sürekli isteyen bireylere ihtiyaç duymasıdır. Bu sebeple, birey görevlerini 

unutacak olursa kendisine mutlu olmama hakkına sahip olmadığı sistemce kibarca ve 

ısrarla hatırlatılmaktadır (Baudrillard, 2008: 94).  

Tüketim toplumunun egemen olduğu toplumlarda tüketiciler tüketimin esas 

amacını sorgulamaktan kaçınmakta ve yaşamla ilgili duyduğu endişelerinden 

kurtulabilmek amacıyla tüketim olgusunu bir vasıta olarak kullanmaktadır. Günümüzün 

bir gerçeği haline gelen tüketim olgusunun arka planında “eksiklik-yokluk” duygusu 

bulunmaktadır.  Tüketim kültürü olgusu, bireyleri sürekli olarak tüketimde bulunmaya 

teşvik ederken aynı zamanda “yanlış ve sahte ihtiyaçlar” üretmeye çalışmaktadır. Bu 

nedenle tüketiciler tüketim olgusunu eleştirmekten öte tüketim olgusuna yaratıcılık ve 

ekonomik sistemin sürdürülebilirliği konusunda önemli bir parça olarak görmekte ve 

ekonomik sisteme tüketici olarak destek vermektedir (Bauman, 2006:  94).   

Tüketim toplumunda yaşayan bireyler geleceği düşünerek “tasarruf etme” 

eğiliminden çok “şu anki” ihtiyaçların giderilmesi üzerine odaklanmaktadır (Bauman; 

1999: 50). Planlı eskitme ve Kullan at ürünlerin yaygın olduğu bu toplumda her şey 

geçicidir. Yirminci yüzyılın ortalarında ortaya çıkan bu iki kavram küresel ekonominin 

gelişiminin şekillenmesine yardımcı olmasının yanı sıra ABD’de ekonomik büyümeyi 

ve istihdamı desteklemek için yoğun bir biçimde olarak kullanılmaktadır. Bunun en 

önemli nedeni ise günümüzde bir ürün “ne kadar çabuk yıpranırsa, bir o kadar çabuk 
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atılabilir” hale gelmektedir ve bu sayede yenisinin satın alınması sayesinde ekonomik 

sistem daha fazla büyüyebilir (Brown, 2003: 126).  

Geçmiş dönemlerde, bireyler bir ürün yıprandığında veya arızalandığı zaman, 

ürünü onarır veya parçaları değiştirerek kullanmaya devam ederlerdi. Ancak ürün 

tamamen kullanılamaz bir hale geldiğinde, ya başka bir amaca hizmet etmesi amacıyla 

kullanılmakta veya hali hazırda kullanılabilecek olan parçaları başka ürünlerin 

üretiminde ya da farklı amaçlarda yararlanılmak üzere ürünün kendisinden ayrılırdı. 

Böylece ürünün sahip olduğu niteliklerine göre kuşaklar arası kullanımı gerçekleşmiş 

olurdu. Geçmiş dönemlerde ürünlerin dayanıklı olmaları doğrudan doğruya ürünün 

kalitesiyle birlikte ele alınan önemli bir konu iken bugün yaygın olan genel kanı,  

üretilen ürünlerin çoğunun birkaç yıl veya ay gibi kısa bir zaman dilimi içinde kullanılıp 

atılması şeklinde tasarlanmakta ve üretilmektedir. Örneğin, bilgisayar ve cep telefonu 

gibi günümüzün en çok kullandığı ürünler, teknolojide yaşanan hızlı değişimler 

nedeniyle kısa sürede elden çıkarılabilir hale gelmektedir (Özsoy ve Madran, 2015: 74). 

Birçok tüketim ürününde olduğu gibi otomobillerin tasarımındada yıldan yıla 

yapılan değişikliklerle satışlar teşvik edilmektedir. Model değişimlerindeki amaç 

ürünün performansını iyileştirmekten çok satışların arttırılma çabasıdır (Brown, 2003: 

126). Tüketim toplumunda tüketiciye sunulan yenilikler sayesinde, sistem bireyleri 

yeniden tüketici olarak üreterek tüketim toplumunun varlığına katkı sağlamasının yanı 

sıra bu durumu garanti altına almaktadır. Toffler’a göre, “tüketim toplumunda geçici 

ürünler, geçici yöntemlerle, geçici ihtiyaçları karşılamak üzere üretilmektedir” (Toffler, 

2008: 69). Bu toplum, metalara nasıl ihtiyaç duyulacağının öğretildiği ve tüketicilerin 

iyi bir öğrenci konumunda olduğu bir toplumdur (Illich, 1990: 59).   

Tüketim toplumunun sürdürülebilirliğini sağlanabilmesi konusu mevcut olan 

bütün nesnelerin yok edilmesi sayesinde gerçekleşmektedir. Yoketme olgusu, üretim 

unsurunun bir alternatifi olmasının yanı sıra tüketim olgusu da üretimle yok etme 
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arasındaki bir terim olarak nitelendirilmektedir (Baudrillard, 2008: 46). Tüketim 

toplumu olarak ifade edilen kavram genel itibariyle nesnelerin hızlı bir şekilde 

kullanılarak çöpe atılması ve savurgan bir biçimde kullanılması olarak ifade edilmekte 

ve özellikle son yıllarda toplumsal ölçütlerin giderek “dejenere olması” ile birlikte 

tüketim toplumu kavramı söylenir bir hale gelmiştir.  

Tüketim toplumu ifadesi aslında negatif tarafları göstermek için yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır (Bozkurt, 2015: 25). Günümüzün batılı ülkelerinde olduğu gibi 

ülkemizde de tüketim kültürünün yaygınlaşmasında rol oynayan en önemli unsurlar, 

tüketim mallarının artışı, bireylere sağlanan kredi ve taksit gibi kolaylıklar, radyo ve 

televizyonun etkilerinin yanı sıra özellikle de reklam şirketlerinin sayısının artmasıyla 

beraber iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerdir (Aydoğan, 2004:134).  

İçinde yaşadığımız küreselleşen dünyada bireylerin çoğunluğu kendilerini yoğun 

bir tüketim baskısı altında bulmakta ve kendilerini meta haline dönüştürmektedirler 

(Bauman, 2006: 53). Bu sistemde her şey tüketilmeye ve yok edilmeye mahkûm 

görülmektedir. Bu bağlamda doğa, nesneler, kültür kısa süre içinde tüketilmek 

zorunluluğuyla karşı karşıya kalmaktadır (Bayhan, 2011: 228). Bu baskı bireyleri 

ihtiyaçlarını göz ardı ederek ve sadece arzuların kısa süreli tatminine odaklanarak 

bilinçsizce tüketmeye yöneltmektedir. Bireyler sosyal mevki ve gösteriş merakı ile 

sürekli tüketmekte ve zamanla bu tüketimde bulunma arzusuna sahip olmak tüketim 

ediminin kendisinden daha eğlenceli bir hale gelmektedir (Bayhan, 2011: 229). Bu 

noktada Baudrillard’ın da ifade ettiği gibi materyalist olmaktan çok idealist bir 

uygulama haline gelmektedir. Bunun anlamı, tüketim toplumunda bireyin sahip olduğu 

idealist bir tüketim eyleminde beklenen doyuma asla ulaşamayacağı gerçeğdir 

(Baudrillard, 2008: 112).  

Günümüzde çevre sorunlarının insanlığı tehdit eder seviyeye ulaşmasında 

toplumsal değerler ile bireysel davranışların önemli katkıları bulunmaktadır. Özellikle 
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modern tüketim toplumunun “tüketiyorum öyleyse varım” söylemiyle tasarrufu bir 

kenara bırakıp kitlesel tüketime yönelen arzu ve isteklerini ihtiyaçları gibi gören 

bireylerin sorumsuz ve bilinçsiz tüketim davranışları dünyayı içinde bulunduğu kritik 

duruma sürüklemektedir (Bayhan, 2011: 221). Kitlesel tüketimi arttırma ve 

yaygınlaştırma çabaları, toplumda var olan yeniden kullanma ve kazanım gibi 

kavramların önemini yitirmesine sebep olurken aynı zamanda insanların kullan at 

mantığını benimsemelerine yol açmaktadır. Bu nedenle tüketim olgusu her gün farklı 

mecralar aracılığı ile teşvik edilmekte ve bu sayede insanlardaki tüketim arzusu canlı 

tutulmaya çalışılmaktadır (Erdoğan ve Ejder, 1997: 96).   

Maddeci bir toplum yapısına sahip olan tüketim toplumunun bireysel, toplumsal 

ve kültürel yozlaşmalara yol açtığı ortadadır. Bu bağlamda, insan için zorunlu ve 

yaşamsal bir faaliyet olarak kabul gören tüketim olgusu, canlı yaşamı açısından tehdit 

edici bir eyleme dönüşmesi nedeniyle eleştiriye uğrayan bir konudur.  

3.4. Tüketim Toplumu ve Frankfurt Okulu 

Frankfurt Okulu’nun tüketim toplumu ve kültürüne ilişkin eleştirisini Max 

Horkheimer ve Thedor W. Adorno’nun 1945 yılında beraber yazdıkları “Dialectic of 

Enlightment (Aydınlanmanın Diyalektiği)” adlı eserinde “kitle kültürü” 

çözümlemelerine yer vererek bu olgulara dikkat çekmişlerdir. Fakat “kitle kültürü” 

terimini düşsel bir kendiliğinden popülerlik imasında olduğundan reddedmişler ve onun 

yerine “kültür endüstrisi” kavramını kullanmayı daha doğru bulmuşlardır (Küçükcan, 

2002: 265). Bu düşünürlere göre, eğlence endüstrisinin yükselmesi kültürel ürünlerin 

standartlaşmasına ve rasyonalizasyonuna yol açmıştır. Üretilen bu kültürel ve sanatsal 

ürünler kapitalist birikim ve kâr elde etme amaçlarına uygun olarak kitlelerin tüketimine 

sunulmak için hazırlanmaktadır (Şan ve Hira, 2013: 6).  
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Horkheimer ve Adorno’ya göre, kültür endüstrisi “büyük kültür acenteleri” 

tarafından üretilmekte ve bu acenteler, egemen sınıf ve güç odaklarının tekelinde olup 

kapitalist üretim tarzını sürdürme noktasında tıpkı bir fabrika gibi çalışmaya özen 

göstermekte olduklarını ifade etmektedirler. Bu endüstrinin öncelikli amacı ise bireye 

sıkıcı olan gündelik yaşamına karşı kısa sürelide olsa bir kaçış imkânı sunmasının yanı 

sıra oyalanma ve zihinsel anlamda uzaklaşma gibi kolaylıklar sağlarken beraberinde 

sistemin sürekliliğini garanti altına alabilmesidir (Mağralı, 2006: 14). Bu kurumların en 

temel hareket noktası ise tüketim toplumunda her şeyi “tüketici” olarak 

değerlendirmekte ve kültür endüstrisi ürünlerinin birbirlerine benzemekle kalmayıp 

özgünlükten de yoksun bir hale getiriliyor olmasıdır (Mağralı, 2006: 14). Bu bağlamda, 

ilgi görmeyen ve standartlaştırılmış ürünleriyle kültür endüstrisinin yaygınlaşmasının 

bireylerin eleştirel ve özgür düşünmeye yönelik yeteneklerinin altını oyduğunu da ileri 

sürmektedirler (Giddens, 2008: 647).  

Horkheimer ve Adorno’dan sonra tüketim kültürünü eleştiren bir diğer teorisyen 

ise Herbert Marcuse’dur. Marcuse, tüketim toplumu ve tüketim kültürü olgularının, 

bireyleri tüketime dayalı yaşam biçimlerini “satın almaya” zorlayan “yanlış ve sahte 

ihtiyaçlar ürettiğini” ifade etmektedir. Bu nedenle post-endüstriyel kapitalizmin 

beraberinde getirmiş olduğu tüm nimetleri farklı bir gözle ele alınması gerektiğine 

dikkat çekmektedir (Şan ve Hira, 2013: 10). Herbert Marcuse gibi bir diğer Frankfurt 

ekolünden olan Erich Fromm kapitalizmi, sadece işçileri sömürdüğü için değil insanları 

birer pasif tüketici haline dönüştürerek kişiliksizleştirmeleri ve çevreyi kirletmeleri 

nedeniyle eleştirmiştir (Wall, 2013: 24). Frankfurt Okulu, tüketimin insanların 

özgürlüklerini ellerinden alarak, başkalarına bağımlı hale getirdiğini, buna karşın gerçek 

mutluluk ile refahın aslında nesne tüketiminden geçmediğini ileri sürmüştür (Odabaşı, 

2006: 12).  
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Kapitalist üretim sistemi, üretim sürecinde tüm değerlerin gerçek kaynağı olan 

toprakla emekçiyi sömürmekte ve onların her ikisinden kendi amaçları doğrultusunda 

yararlanma yöntemlerini ilerleme adı altında kullanmaktadır. Bu durum aynı zamanda 

insanla doğa arasındaki bir kopukluğun varlığınada işaret etmektedir.  Çünkü doğayı 

sömüren kapitalist güdümlü endüstri doğadan apayrı biçimde gelişmekte olup doğayı 

işletme biçimi de akılcı değildir (Ataöv, 2009: 87).  

Tüketim toplumunda mal ve hizmet enflasyonu sadece bireylerin yaşamını değil 

çevreyi de olumsuz biçimde etkilemektedir. Büyük miktarda bir mal stoğuna sahip olan 

piyasa sürekli olarak yeni ürünlerle beslenmeye devam etmektedir. Ancak bu durum 

dünyanın doğal dengesini bozmasının yanı sıra çevresel sorunların ve sürdürülebililik 

kavramının ortaya çıkmasına yol açmaktadır.  
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IV. BÖLÜM 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME BAĞLAMINDA 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM VE YEŞİL TÜKETİM 

Doğanın bir parçası olan insan, kendi yaşamı ve geleceğini ciddi düzeyde 

olumsuz olarak etkileyen bu gidişatın farkına özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğine 

doğru varabilmiş ve uluslararası platformlarda çevrenin değeri ile korunmasına ilişkin 

önlemler geliştirmeye başlamıştır. İnsanlık, ekonomi, toplum ve çevre ilişkisi ve 

geleceğe dair sürdürülebilirlik konusunda bugün endişe veren bir noktaya gelmiştir.  

4.1. Sürdürülebilirlik Kavramı 

Kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için kullanılan doğal kaynakların sınırlı ve 

yenilenemez bir özelliğe sahip olması dünya genelinde aşırı üretim ve tüketimin 

yaşanması ekolojik dengenin giderek bozulmasına ve dünyanın sürdürülebilirliğini 

tehdit etmektedir (Baykal ve Baykal, 2008: 11). Sürdürülebilirlilik kavramının 

temelinde çevresel sorunlarının azaltılması ve çevrenin korunabilmesi düşüncesi 

bulunmaktadır (Tosun, 2009: 1). Sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilir gelişme 

dâhilinde literatürde yer bulmaktadır.   

4.2. Sürdürülebilir Gelişme Kavramı  

İnsanların refah içinde yaşaması ve sağlıklı bir geleceğe sahip olması için var 

olan doğal kaynakların toplumlar tarafından akılcı, karşılıklı fedakârlık ve denge esasına 

dayalı olarak kullanılması gerektiğini ileri süren ekonomik ve siyasi gelişmeler 
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sürdürülebilir gelişme kavramını ortaya çıkarmıştır (Tutar, 2011:4). Günümüzün 

mevcut üretim sistemleri doğa merkezli olmaktan öte insan odaklı olması nedeniyle 

piyasa ekonomisi içinde atılmış önemli adımlardan biri kuşkusuz “sürdürülebilir 

gelişme” yaklaşımıdır (Kılıç, 2012: 203).  

 “Sustainable Development” kavramının Türkçe karşılığı olan olan 

“sürdürülebilir gelişme”, kavramı, “çevre değerlerinin ve doğal kaynakların 

savurganlığa yol açmaksızın akılcı yöntemlerle, bugünkü ve gelecek nesillerin hakları 

ve yararlarını da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden feragat etmeden, 

ekonomik gelişmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci dünya görüşü” biçiminde tanımı 

yapılmaktadır (Keleş, 1998: 112).  

Our Common Future (Ortak Geleceğimiz) Raporuna göre sürdürülebilir gelişme, 

“yaşayan nesillerin gereksinimlerini, gelecek nesillerinde kendi gereksinimlerini 

karşılayabilme imkâanına engel olmaksızın karşılaması” olarak ifade edilmektedir1.  

Kavram, Türkçede önceleri “sürekli ve dengeli kalkınma” terimi olarak kullanılmış 

olsada, günümüzde “sürdürülebilir kalkınma” veya “sürdürülebilir gelişme” şeklinde 

dile getirilmekte ve kullanılmaktadır (Keleş, Hamamcı ve Çoban, 2009: 244).  

Sürdürülebilir gelişme kavramı başta insanın sağlıklı bir biçimde yaşamasına 

uygun bir ortamın yaratılmasının yanı sıra ekolojik dengenin korunmasının gözetilerek 

sürdürülebilir ekonomik büyümeye olanak sağlayacak biçimde yeryüzü kaynaklarının 

rasyonel bir biçimde yönetilmesi ve gelecek kuşaklara yaşanabilir dünya bırakılması 

yaklaşımıdır (Toprak, 2006: 147). Sürdürülebilirlik kavramının, “eko-gelişme” kavramı 

olarak ilk defa gündeme gelmesi 1972 yılında Stockholm’de düzenlenen Dünya Çevre 

ve Konferansı ile gerçekleşmiştir (Porter ve Linde, 1995: 129). Eko-gelişme kavramı, 

BM Çevre ve Kalkınma Komisyonunca 1987 yılında yayınlanan Ortak Geleceğimiz 

                                                 
1 http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm, 
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(Brundtland Raporunda), sürdürülebilir gelişme kavramı olarak tanımlanmıştır 

(Schaefer ve Crane, 2005: 77).   

Keleş, sürekli ve dengeli gelişmeyi ifade eden sürdürülebilir gelişme kavramını, 

“Çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak bir biçimde,  

bugünkü ve gelecek nesillerin haklarını gözönünde bulundurularak kullanılması 

ilkesinden özveride bulunmaksızın ekonomik gelişmenin sağlanmasını amaçlayan 

çevreci bir dünya görüşü” biçimine tanımlamaktadır (Keleş, 1998: 112).   

Günümüzde yaşanan ekolojik sorunlara duyulan kaygılar arasında mal ve hizmet 

üretimi ve tüketimi süreçlerinde ortaya çıkan atıkların, doğada uzun yıllar bozulmadan 

kalması bulunmaktadır. Doğanın bu atıkları parçalayarak yok etme hızından daha 

yüksek bir oranda doğaya atılmasının beraberinde insanın genetik yapısında ortaya 

çıkardığı bozulmalar yaşayan nesile olduğu kadar gelecek nesillerede intikal eden 

kalıtsal sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır.  

Sürdürülebilir gelişmenin karşısında olan günümüzdeki bir başka gelişme ise, 

toplumun süratle tüketim toplumu (mass-consumption society) haline dönüşmüş olması 

ve kullan-at prensibine uygun olarak tek kullanımlık ürünlere yönlendirilmesidir. Bu 

konuda üst gelir sınıfına mensup insanlar ve bu insanların çoğunlukta olduğu ABD gibi 

ülkeler sorumlu tutulmaktadır. Özellikle, tek kullanımlık ürünler hem aşırı kaynak 

israfına neden olmakta hem de, çoğunlukla plastik ürünler olduğu için uzun süre 

parçalanmadan doğada kalabilmektedir (Yücel, 2004: 11-13). Bu durum ise doğal 

dengeyi tehdit eden ve sürdürülebilir gelişmeye engel olan çok önemli bir unsurdur 

(Yücel, 2004: 11-13). Sürdürülebilir gelişmenin gerçekleşebilmesi ve etkin olabilmesi 

açısından kavramın çevresel, ekonomik ve sosyal olmak üzere önemli üç boyutu 

bulunmaktadır (Ergün ve Çobanoğlu, 2012: 102 ).  
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4.3. Sürdürülebilir Gelişme Kavramının Boyutları ve Yeşil Büyüme 

Sürdürülebilir gelişme kavramı, toplumsal, çevresel, ekonomik, mekânsal ve 

kültürel birçok unsuru bünyesinde barındırmaktadır. Sürdürülebilir gelişme kavramı, 

insanı ele alan düşünce doğrultusunda sosyal, toplumu ele alan yaklaşım çerçevesinde 

ekonomik ve kültürel, yeryüzü kaynakları yaklaşımında ise ekolojik bir boyut ve önem 

kazanmaktadır (Tutar, 2011: 4).  

Ekonomik boyut’a göre ekonomik faaliyetlerden istenen şey gerek birey gerekse 

toplumun ihtiyaçlarının yeterli ve etkili bir biçimde karşılanmasıdır. Ekonominin sahip 

olduğu olanaklar bireyin yaşam koşullarını iyileştirmeli ve gelecek nesillerinde 

çıkarlarını ön planda tutacak bir biçimde belirlenmelidir (Tıraş, 2012: 61).  

Sosyal boyut ele alındığında, sürdürülebilir gelişmenin sosyal boyutu doğa 

yerine insanı merkeze koymaktadır. Bu bağlamda sosyal bir sistem, başta eğitim ve 

sağlık olmak üzere sosyal hizmetlerin yeterli olması, eşit ve adaletli dağılımı, cinsiyet 

eşitsizliğini ortadan kaldıran, gerek politik sorumluluk gerekse toplumsal katılımı teşvik 

eden bir sistemdir (Tıraş, 2012: 61).  

Çevresel boyut’a baktığımızda sürdürülebilir gelişmenin esas kuralı, biyolojik 

sistem ile fiziksel sistemlerin dengeli olmasına çalışılması ve bu bağlamda 

Ekosistemlerin değişen koşullara uyum sağalayabilecek şekilde adapte olmasının 

sağlanabilmesidir. Çevrenin esas alındığı bir sistemde, yeryüzünde mevcut kaynakların 

sabit tutularak, yenilenebilir olan kaynak sistemlerinin veya çevresel yatırım 

fonksiyonlarının bilinçsiz bir biçimde kullanımından sakınılmalı ve yenilenebilir 

olmayan kaynaklardan sadece yerine yeterince konulmamış olanların tüketilmesidir. 

(Ergün ve Çobanoğlu, 2012: 102).   

Yukarıda yer alan her üç boyut çerçevesinden bakıldığında mevcut kaynakların 

kısa bir süre sonra en pahalı girdiler haline gelecekleri görülmektedir. Bu bağlamda, 

sürdürülebilir gelişme kavramı, gelecek nesillerin çıkarlarını dikkate göz önünde 
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bulundururken, çevreyle uyumlu bir yaklaşım sergileyen ekonomi politikalarının 

işlevsel hale getirilmesini ve gelecek nesillerin refahlarından ödün vermeksizin yaşayan 

nesillerin kendi ihtiyaçlarının giderilmesini zorunlu kılmaktadır (Ergün ve Çobanoğlu, 

2012: 102).  

Sürdürülebilir gelişme kavramı, 2012 Rio+20 konferansında “yeşil büyüme” 

kavramı olarak ele alınmıştır (Özçağ ve Hotunluoğlu, 2015: 313). Yeşil büyüme, 

tüketim toplumunun özünü oluşturan kavramlardan olan refah olgusu ve maddiyatçılığa 

verilen değere yönelik radikal bir eleştiri olarak gündeme gelmiştir. Yeşil büyüme, 

günümüz insanının ekolojik denge üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkileri azaltmak 

ve böylece canlı yaşamını ve uygarlıkların kalıcı olabilmesine olanak sağlanmasını 

hedeflemektedir. Bu bağlamda, günümüzde egemen olan iktisadi büyüme ve gelişme 

ilkelerini kabul etmeyen, çevreyle uyumlu üretim-tüketim ilişkilerini esas alan bir 

iktisadi büyüme anlayışı şeklinde nitelendirilmektedir (Şahin, 2012: 24).  

Ekonomik gelişme temelli kalkınma politikalarının çevre ve toplum üzerinde 

yaratmış olduğu olumsuz etkileri 1970’li yıllar itibariyle daha yoğun hissedilmeye 

başlamasıyla birlikte dünyada ekonomik iktisadi anlayışı sorgulanır hale gelmeye 

başlamıştır.  

Gerek sürdürülebilir gelişme gerekse tamamlayıcı unsuru olarak kabul gören 

yeşil büyüme yaklaşımı günümüz toplumlarının yaşadığı ekonomik, toplumsal ve 

ekolojik sorunlardan çıkışı ve gelecek nesillerin yaşam haklarını garanti altına alabilmek 

için ortaya atılmış önemli iki temel kavramdır (Yalçın, 2016: 750). 

İnsanoğlunun en büyük mücadelesi her şeyden önce sürdürülebilir gelişmeye 

giden yola girebilmektir. Şu anda var olan gelişme ve zenginlik aldatıcıdır. Bu 

bağlamda, gelişmenin bedeli çevreyi, küresel adaleti ve gelecek nesilleri tehlikeye 

atmak olmuştur. Bu nedenle insanlık kaynakları daha fazla tüketmeden, çevreyi 
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yaşanmaz hale getirmeden önce gelecek nesilleri de düşünmek ve gerekli olan tedbirleri 

bir an önce almak zorundadır (Uydacı, 2011: 116). 

4.4. Sürdürülebilir Gelişme Kavramı ve Tüketim  

Tüketim, insan olmanın ve yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olmasına karşın 

günümüz insanı için son derece yanlış bir davranış olan ihtiyaçtan fazlasını bilinsizce ve 

düşünmeden tüketmektedir (Özbakır ve Velioğlu, 2010: 72). Ayrıca, günümüzde 

yaşanan ekolojik sorunların tüketimle doğrudan ilişkisi bulunmaktadır (Gökdayı, 1996: 

133). Bu bağlamda tüketim davranışlarının çevresel etkileri birçok tartışmaya sebep 

olmakta ve özellikle son 30 yıl içinde yeryüzü kaynaklarının çoğunluğunun yok olduğu 

düşünülecek olursa dünyanın canlılar bağlamında yaşanabilir bir yer olma özelliğine ne 

kadar zarar verdiği konusu her geçen gün daha fazla anlaşılmaktadır. Bu nedenle, 

gelecek kuşakların gereksinimlerini ve tüm dünyayı tehlikeye atmaksızın uzun dönemli 

sürdürülebilir tüketim düşüncesini gündelik yaşama geçirmek sürdürülebilir gelişme 

düşüncesinin önemini ortaya koymaktadır (Özbakır ve Velioğlu, 2010: 72).     

Sürdürülebilir gelişme yaklaşımının tüketime ilişkin görüşü ise dünya genelinde 

sürdürülebilir tüketim düşüncesinin toplumlar tarafından benimsenmesidir (Karalar ve 

Kiracı, 2010: 79). Sürdürülebilir tüketim, insan gereksinimlerini karşılamasının yanı 

sıra yaşam standartlarının daha iyi olduğu bir hayata sahip olma, atığın azaltılması, 

doğal kaynakların etkin biçimde kullanımı ve fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımını ve eşitlik ilkesini benimsemektedir (Tanrıverdi, 2009: 95).  

4.5. Sürdürülebilir Tüketim Kavramı 

İnsanoğlu sahip olduğu tüketim davranışlarıyla çevresel kirliliğin ortaya 

çıkmasına ve ekolojik dengenin bozulmasına yol açmaktadır (Bener ve Babaoğul, 2008: 
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1). Yaşanan bu gelişmelerin medyada sıkça yer almasıyla beraber çözüm önerisi olarak 

ileri sürülen “sürdürülebilir tüketim” kavramının önemini gündeme taşımıştır (Aksu ve 

Gelibolu, 2015: 235).  

Fogh Mortensen sürdürülebilir tüketimi, doğal kaynaklara karşı hassas 

davranarak ve çevreyi zarara uğratmadan, gerek bugünkü nesillerin kendi ihtiyaçlarını 

karşılamalarına gerekse gelecek nesillerin kendi gereksinimlerini karşılama imkânlarını 

ön planda tutma şeklinde tanımlamaktadır (Fogh Mortensen, 2006: 142). Sürdürülebilir 

tüketim olgusu, “ekolojik dengenin hassasiyeti göz önünde bulundurularak, gelecek 

nesillerin gereksinimlerini karşılama hakkını ellerinden almaksızın, doğal kaynakların, 

atık salınımlarının ve çevreyi kirleten unsurların minimuma indirilmesinin yanı sıra 

bugün yaşayan nesillerin temel ihtiyaçlarını gideren ve insan için daha iyi bir yaşam 

standardını sağalayan ürün ve hizmetlerin kullanımı” şeklinde tanımlanmaktadır 

(Seyfang, 2004: 324).  

Sürdürülebilir tüketim ile ilgili literatüre bakıldığında, kavram ile ilgili ikili bir 

ayrımın olduğu görülmektedir. Bazı yazarlar sadece sürdürülebilir tüketimin tanımını 

yaparken (Seyfang, 2006: 383), diğerleri sürdürülebilir tüketimi ve üretimi (STÜ) bir 

bütün olarak ele almakta ve tanımlamaktadır (MacLaren, 2007: 2). Ortaya çıkan bu ikili 

durum sürdürülebilir tüketimin gerçekleşebilmesi için bireysel ve toplam tüketim ve 

üretimin azaltılması yerine tüketimden kaçınma, tutum, farkındalık ve alternatif yaratma 

gibi kavramları kapsamasından kaynaklanmaktadır (Doğan, Bulut ve Çımrın, 2015: 

661).  

Sürdürülebilir tüketimde ürün konusu ele alındığında, “ürün geliştirirken, doğal 

kaynak ve enerji kullanımını minimuma indirecek, daha az atık oluşturacak, büyük 

oranda geri dönüştürebilecek ya da atıkları çevreye zarar vermeyecek, dayanıklı ve 

onarılabilecek biçimde üretilen ürünlerin tüketimi” şeklinde nitelendirmektedir 

(Hekimci, 2012: 12).  
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Sürdürülebilir tüketim kavramının gerçekleşebilmesi için ileri sürülen 

yaklaşımlar ikiye ayrılmaktadır. Öncelikli olarak bireylerin ekolojik sisteme karşı daha 

hassas tüketim davranışlarını sergilemeleri ve olabildiğince aşırı tüketimden kaçınarak 

tüketim düzeylerini azaltmalarıdır. Bu yaklaşımın sonucunda bireylerin gündelik 

yaşamlarında görünür hale gelen tüketim tutumlarının sürdürülebilir bir hale 

dönüştürülebilmesi daha kolay olabilmektedir. İkinci bir yaklaşım ise “bir yandan 

tüketici davranışlarını sürdürülebilir olmaya teşvik ederken, diğer yandan daha 

sürdürülebilir olan ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesidir. Bu yaklaşımda yer alan 

unsurlar ise, eko-tasarım, yaşam döngüsü analizi, temiz üretim, eko-verimlilik ve geri 

dönüşümdür” (Kiracı, 2009: 70). Bireyler ve toplumlar için sürdürülebilir tüketim 

denildiğinde başlıca iki tür tüketimden söz edilmektedir. Bunlar, doğal kaynaklar ile 

endüstriyel ürünlerin tüketimidir.  

4.5.1. Sürdürülebilir Tüketimde Tüketici Vatandaş ve Doğal Kaynak 

Kullanımı  

Günümüz insanının dolayısıyla toplumlarının tüketim alışkanlıklarına 

bakıldığında içinde bulunduğumuz çağın aslında bir tüketim çağı olduğunu söylemek 

mümkündür. Dolayısıyla insanların refah seviyeleri ve mutlulukları bir bakıma 

tükettikleri ürünlerin miktarıyla ölçülür bir hale gelmiştir. Bu bağlamda insan için 

önemli olan tüketilen şeyin niteliksel değerinden daha çok kullanılan ürünün niceliği 

yani miktarıdır ve bu nedenle günümüz insanı salt tüketen bir varlığa dönüşmüştür 2. Bu 

durum daha fazla enerji kullanımı, atıkların artması, çevre kirliliği, kaynakların 

bilinçsizce kullanımı gibi daha fazla ve gereksiz tüketim gibi birçok soruna neden 

olmaktadır (Karaca, 2018: 405).  

                                                 
2 https://gaiadergi.com, 18.05.2018.  

https://gaiadergi.com/
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Günümüz toplumlarını oluşturan bireylerin sahip oldukları tüketim 

alışkanlıkları, doğrudan veya dolaylı olarak doğal kaynakların (kömür, petrol, doğalgaz 

vb.) kullanımına ve tüketimine etki ederek doğal çevrenin yapısını bozmaktadır  

(Munksgaard ve diğerleri, 2002: 171). 

Ekonomik gelişmenin doğaya verdiği zararların her geçen gün giderek arttığı 

günümüzde, insanoğlunun bencilliği hem çevreyi hem de kendi yaşamını ve geleceğini 

olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Bu nedenle uluslararası düzeyde yapılan çalışmalar 

seyesinde çevreye verilen zararların belirlenmesi ve bu konuda öncelikli tedbirlerin 

alınması gibi kaygılar 20. yüzyılın ortalarında gündeme taşınmıştır (Yücel, 2003: 108).  

Günümüzün sanayisi gelişmiş ülkelerinde yaşanan çevresel sorunların yüzde 

otuz ile yüzde kırkı’nın bireysel tüketim davranışlarından kaynaklandığı ileri 

sürülmektedir (Hirschl, Konrad ve Scholl, 2003: 873). Bireysel tüketimin hem tüketimi 

hem de üretimi tetiklemesi beraberinde dolaylı olarak doğal kaynakların tükenmesine, 

atık oluşumuna ve çevresel kirlilik gibi ciddi olumsuz gelişmelere yol açması nedeniyle 

tüketicilerin çevreye duyarlı bir hayat tarzını benimsemeleri son derece önemlidir 

(Tuğer, Dursun ve Kabadayı, 2018: 2980).  

Tüketici vatandaş satın alma tercihlerini etik, iktisadi ve çevresel olguları göz 

önünde bulundurarak gerçekleştiren bireydir. Tüketici vatandaş, ailesel, ulusal ve 

küresel düzeylerde tüm tüketim faaliyetlerinde dikkatli ve sorumlu bir şekilde hareket 

ederken adil ve sürdürülebilir tüketime aktif olarak katkıda bulunan bireylerdir. Bu 

sayede tüketici vatandaşlar içinde bulundukları toplumun aktif birer üyesi olmaya 

çalışırken, piyasanın iktisadi yapılanmasındaki yaşam tarzını, seçimlerini yansıtan, 

bilinçli/sorumlu tercih yapan ve aynı zamanda sosyal paydaşlar olarak politikaları 

belirleyen tartışma ve mülakatlarda yer alıp kararları etkileyebilen ve hesap 

verilebilirliği garanti altına alan vatandaşlara dönüşmektedirler (Şüküroğlu, 2018: 225).  
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Sanayileşmenin beraberinde getirdiği nüfus artışı yeryüzü kaynaklarının hızla 

tükenmesine ve kirlenmesine yol açmaktadır. Yaşanan bu gelişmeler su ve yiyecek 

sağlama ihtiyaçlarının artışına yol açmakla kalmayıp beraberinde su kıtlığı gibi çevresel 

bir soruna sebep olmaktadır (Çiner, 2017: 1019). Bazı tahminlere göre 3 milyardan fazla 

insanın 2025 yılından itibaren su kıtlığı yaşayacağı ileri sürülmektedir (Tümer, Çağatay 

ve Yıldırım, 2011: 12).  

Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı ve yeterli suyu gelecek nesillere 

bırakabilmesi için yeryüzü kaynaklarının çok daha iyi korunması ve rasyonel bir 

biçimde kullanılması gerekmektedir3. Yaşanan bu durum kişisel su tüketiminde olası 

tasarruf önlemlerinin gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır (Karakaya ve Gönenç, 2004: 

26). 

Su tüketimini tasarruflu kullanımına yönelik olarak alınabilecek önlemlerden 

bazıları ise sırasıyla şunlardır (Çetinavcı,2008: 15):  

1.Su sızdıran sifonların ve damlayan muslukların tamir edilmesi sayesinde, yılda 

üç metreküplük bir başka deyişle 3 tonluk bir su tüketimi ve tasarrufu sağlanabilir.  

2.Günde en az iki kere diş fırçaladığımız düşünecek olursak, yılda 10.950 litre su 

israf edilir ve bu nedenle muslukların açık bırakılmaması gerekir.  

3. Bir defada ortalama 40 litre su kullanması ve tüketmesi nedeniyle bulaşık ve 

çamaşır makinelerini tam doldurmadan kullanmamak gerekir. 

4. Ortalama bir banyo da 150, duşta ise 50 litre su tüketilmesi nedeniyle banyo 

yerine kısa bir duş tercih edilmelidir. 

5.Otomobil yıkarken hortumla yıkama yerine kova ve sünger kullanılmalı, bu 

sayede, yaklaşık olarak 550 litre suda tasarruf sağlanabilir. 

6.Evlerde su tasarrufu sağlayıcı özellikte armatürler kullanılmalıdır.  

                                                 
3 www.suhakki.org, 11.10.2018. 

http://www.suhakki.org/
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Su tüketiminden sonra ikinci sırada değinilecek doğal kaynak petrol, doğalgaz, 

kömür vb. fosil yakıtlardır. Yücel’e göre, “klasik ekonomi anlayışındaki büyüme 

felsefesinin temelinde tüketimi artırmak için girdileri artırarak üretimi en çoklamak 

gerçeği yatmakta olup üretim ve tüketim süreçlerinin her kademesinde ortaya çıkan sıvı, 

gaz ve katı kimyasal artıklar geniş ölçekli çevre sorunu yaşanmasına neden olmaktadır” 

(Yücel, 2003: 102). “Atmosferdeki karbon oranının artışının en önemli gerekçesi 

kömürün, petrolün, doğal gazın yanmasıdır ve fosil yakıtlar içindeki karbon, havadaki 

oksijen ile birleşerek CO2 (tam yanma halinde) veya CO (yarım yanma halinde veya 

yanma havasının az olması) gazları ortaya çıkmaktadır. Yine yakıt içerisinde eser 

miktarda bulunan kurşun, kükürt gibi elementler yanma sıcaklığında oksijen ile 

birleşerek insan sağlığı açısından önemli tehdit oluşturan bileşikler (SOx, PbO, NOx…) 

oluşturmaktadır” (Tanuro, 2011: 34).  

Bu yanma sonucu ortaya çıkan gazlar atmosfer içerisinde birikmektedir. Havayı 

kirleten en önemli maddeler, karbonmonoksit ve karbon dioksit (CO ve CO2), 

hidrokarbonlar ve bunlardan türeyen aldehit ve ketonlar, azot oksitleri (NO ve NO2), 

oksidanlar (O3, PAN, Peroksitler), yapısında halojen (CI) bulunan ve yapısında kükürt 

bulunan (SO2, H2S, SO3, H2SO4) maddelerdir (Algül, 2016: 4). Bu konuda özellikle 

motorlu araçların havayı sülfürdioksit, azotoksit, ozon hidrokarbon ve kurşun bileşikleri 

ile kirletmesi nedeniyle Almanya ve Fransa otobanlarına yakın olan yerlerdeki orman 

tahribi çok ciddi boyutlardadır. Bazı yerlerde otobanlar boyunca duvarlar kurulmakta ve 

bu sayede çevredeki meskûn sahalar ve ormanlar araçların çıkardıkları kirleticilerden ve 

civar gürültüden korunmaya çalışılmasına karşın otoban çevresindeki ağaçlar, araçların 

sebep olduğu hava kirlenmesinden büyük ölçüde etkilenmekte ve ağaçların çoğu 

yaşamını yitirmektedir (Engin, 2005: 38).  

Tablo 1’de çeşitli ulaşım araçlarının çevresel etkileri karşılaştırmalı olarak 

sunulmuştur. Bu tabloda, otomobilin çevresel etkileri 100 kabul edilerek oluşturulan 
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endeks değerleri yer almaktadır. Tablodan anlaşılacağı üzere otomobil kullanımının 

enerji gereksinimi ve CO2 salınımı öbür ulaşım araçlarına göre oldukça yüksektir 

(Priewasser, 1999: 166).  

Tablo 1. Çeşitli Ulaşım Araçlarının Çevresel Etkileri  

  Enerji Gereksinimi  CO2 Salınımı  

Otomobil  100  100  

Tren  15  15  

Tramvay  13  13  

Otobüs  28  28  

Bisiklet  3  0  

 

Tablo 2. 2013 Yılında Dünya Genelinde Enerji Tüketimi 

 
Yüzde (%) 

Petrol 31 

Kömür 29 

Doğalgaz 21 

Hidrolik Enerji  3 

Nükleer  5 

Yenilenebilir 11 

Tablo 2’de yer alan 2013 yılı verilerine göre ülkelerin enerji tüketimlerine 

bakıldığında kaynak olarak en fazla petrol’ün tüketildiği görülmektedir. Petrol 

kaynaklarının tüketimine bakıldığında artan otomobil sahipliği ve ticaret hacminin hızla 

yükselmesiyle birlikte artan taşımacılığın bu kaynağın tüketiminde oldukça önemli payı 

olduğu görülmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşayan bireylerin yaşam 

standartlarının yükselmesiyle birlikte artan otomobil sahipliği beraberinde otomobillerin 

neden olduğu çevresel sorunların gündeme oturmasını sağlamıştır. Petrol kaynaklarının 

sürdürülebilirlik sınırlar içerisinde tüketilmesi ve oluşan çevresel sorunların azaltılması 

için uygulanan ulaşım planlamalarında toplu taşımacılığa önem verilmesiyle özellikle 

yürüyüş ve bisiklet kullanımına uygun alt yapıların sağlanması ve teşviki ulaştırma 
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sektöründeki enerji tüketiminin düşürülmesine olanak sağlayabilecektir (Soruşbay, 

2007: 26).  

Petrolden sonra değinilmesi gereken ikinci kaynak türü doğalgaz olup bu 

kaynağın sürdürülebilir düzeyde tüketilebilmesi için alınabilecek önlemlerden kimileri 

ise sırasıyla şunlardır:  

 Eğer evden dört saat ya da daha fazla dışarıda kalınacaksa, evden çıkmadan 

ısıtıcının ısı ayarı düşürülmelidir. Benzer biçimde, gece yatarkende ısıtıcının ayarı 

düşürülmelidir. 

 Kullanılmayan odaların ısı ayarı düşük tutulmalıdır. 

 Evdeki ısıtıcının ısı ayarını yükseltmeden önce kat kat giyinme (kazak, süeter 

vb.) denenmelidir. 

 Kışın, eve temiz hava girmesi için pencereler uzun süre açık tutulmamalıdır. 

 Enerji tasarrufu sağlamak için evin ısısı mümkün olduğu kadar düşük 

tutulmalıdır (21 C’nin altında).  

 Evin kapı, duvar, çatı ve pencerelerinin yalıtımları yapılmalıdır. 

 Enerjiyi verimli kullanan bir ısıtma sistemi kullanılmalıdır.  

Fosil yakıtlardan sonra değinilecek bir diğer konu enerji tüketimidir. Avrupa 

Birliği Komisyonu tarafından yayınlanan “Dünya Enerji Teknolojisine Bakış-2050” 

raporunda 2050 yılında dünya enerji tüketiminin günümüzden iki kat daha fazla 

olacağının altı çizilmiştir4. Ülkemizin enerji tüketimi, 2000 yılı değerlerine göre 2025 

yılında dört katına çıkması öngörülmektedir (Atılgan, 2000: 43). Elbette, yaşanan bu 

hızlı artış ekonomik gelişmeye bağlı olarak artan enerji talebinden kaynaklanmaktadır. 

Dünya geneline bakıldığında ise enerji kaynaklarının kullanımında adaletsizlik 

yaşandığı görülmektedir. Söz gelimi, ABD dünya nüfusunun %6’sını oluşturmasına 

karşın dünya enerji kaynaklarının %25’ini ve dünya genelindeki otomobillerin %32’sini 

                                                 
4    https://www.ab.gov.tr/p.php?e=40832, 09.01.2007 

https://www.ab.gov.tr/p.php?e=40832
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kullanmaktadır (Bonda, 2003: 12). Enerji tüketiminden söz edildiğinde ilk akla gelen 

elektrik enerjisi tüketimidir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 

2007 yılı verilerine göre, ülkemizdeki elektrik enerjisi üretimi %8,59 oranında artarken, 

tüketiminde % 11,46 oranında artış görülmüştür5. Bir başka deyişle, tüketim üretimden 

daha hızlı artış göstermiştir.  

Elektrik enerjisinin sürdürülebilir tüketimini sağlamak için şu önlemler 

alınabilir: 

 Enerjiyi verimli kullanan ampuller kullanılmalıdır.  

 Belirli aletler (buhar makinesi, hava temizleyici, çamaşır kurutma makinesi 

vb.) zorunlu olmadıkça çalıştırılmamalıdır. 

 Çamaşırlar 90 C yerine daha düşük ısıda (40-60 C’de) yıkanmalıdır. 

 Kimsenin olmadığı odalardaki ışıklar kapatılmalıdır.  

 Evdeki elektronik aletler (PC, TV, Ses Sistemi vb.) sürekli açık 

tutulmamalıdır.  

 Evdeki elektronik aletler (PC, TV, Ses Sistemi vb.) stand-by konumda 

tutulmamalıdır.  

Sürdürülebilir enerji tüketiminde ikinci sırada değinilecek konu öbürlerine göre 

daha sürdürülebilir enerji kaynaklarının, bir başka deyişle yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanılmasıdır. Çevreye zararsız olduklarından ve yenilenemez enerji 

kaynakları hızla tükendiğinden yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gittikçe 

önem kazanmaktadır. Yenilenebilir enerji gücünü güneşten ve diğer doğal kaynaklardan 

alan ve hiç tükenmeyecek olarak düşünülen enerji kaynaklarıdır. Yenilenemez türdeki 

enerjinin tersine yenilenebilir enerji kaynakları çevreye zararlı gazlar yaymayan enerji 

türüdür. Bu tür enerjilere ise günes enerjisi, jeotermal enerji ve hidrolik enerji örnek 

olarak verilebilir (Bahçekapılı, 2001: 177). 

                                                 
5 http://www.tuik.gov.tr, 14.12.2010. 
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Günümüzün tüketicileri yaşanan çevresel sorunlar karşısında mevcut tüketim 

alışkanlıklarını sürdürülebilir bir biçime dönüştürmekte ve bu sayede sürdürülebilirliğe 

katkı sağlamaktadırlar. Özellikle son yıllarda yaşanan küresel iklim değişikliği ve 

çevresel sorunlara çözüm önerisi olarak sürdürülebilir tüketici modeli ileri sürülmekte 

olup, bu yaklaşım çerçevesinde bireylere mevcut tüketim kararlarının ortaya çıkarmış 

olduğu sonuçları düşünmeleri gerektiği konusu kendilerine sürekli olarak 

hatırlatılmaktadır.  Bu nedenle bireyler aynı zamanda birer tüketici vatandaş olarak 

tüketim ile ilgili kararlarını alırken olası çevresel sonuçlarını da göz önünde 

bulundurmaları gerekmektedir. Bu nedenle canlıların sağlıklı bir biçimde yaşaması ve 

ekolojik dengenin korunabilmesinin yanı sıra ekonomik gelişmenin sağlanabilmesi ve 

yeryüzü kaynaklarının etkili bir biçimde yönetimini sağlamak günümüzde yaşanan 

çevresel sorunların çözümünde etkin uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu 

yaklaşımlar çerçevesinde, sürdürülebilir tüketim modelinin tüketici vatandaşlara 

yüklediği en önemli görev, tüketicilerin çevre konusunda eğitilmesi ve gelecek 

kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakılmasıdır (Hayta, 2009: 73). Bu bağlamda 

tüketicilerin bilinçli sosyal sorumlu tüketimde bulunmaları gerekmektedir.  

4.5.2. Sürdürülebilir Tüketimde Bilinçli Sosyal Sorumlu Tüketim  

Günümüzde sergilenen tüketim toplumunun davranış kalıbına israf demek 

mümkündür. Tüketim toplumunda üretilen ürünlerin tamiri neredeyse mümkün 

olmamakta ve bunlar doğaya çöp olarak atılmaktadır. Örneğin plastikten üretilen 

promosyon kalemler, fotoğraf makineleri, oyuncaklar vb. Tüketim toplumu yaşam 

tarzının belirgin bir diğer özelliği ise ambalaj sektörüdür. Günümüzde ambalaj ürünü 

sattıran temel bir unsur haline gelmiştir. Bu nedenle hemen hemen her ürün mukavva, 

kağıt ve plastik ambalaj türleriyle ambalajlanmakta ve çoğu geri dönüşümsüz olan bu 

ambalajlar doğrudan doğaya atılmaktadır. Ancak atılan bu maddeler sadece çevreye 
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zarar vermekle kalmayıp aynı zamanda ekonomik anlamda toplumlarda sıkıntı 

yaratmaktadır.   

Tüketim toplumunun bir diğer özelliği moda denen çılgınlığa sahip olmasıdır. 

Ağırlıklı olarak hazır giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde ortaya çıkan modanın 

kendine özgü yapısı gereği üretilen ürünlerin ömürleri de oldukça kısa olmaktadır. 

Moda pazarına kaynak yaratabilmek için yapılan üretimde zararlılara karşı kullanılan 

ilaçların üretiminde olduğu gibi kimyevi maddeler ve aşırı su kullanımı hayvancılık 

sektörünede olumsuz etki etmektedir. Özellikle, bu ürünleri boyamada kullanılan 

kimyasal maddeler olayı daha da vahim boyutlara taşımaktadır (Durning, 1998: 80-89). 

Bu bağlamda dünyanın ihtiyacı olan şey ekonomik gelişmenin beraberinde getirmiş 

olduğu bu sorunlara çözüm bulabilmektir. Bu konuda özellikle toplumların israftan 

kaçınmaları, yeniden kullanma ve geri dönüşüm gibi tüketim tarzına teşvik edici 

tedbirler alınmalı ve bu savurganlığa son verilmelidir (Yücel,  2003: 109).  

Tüketiciler var olan tüketim alışkanlıklarını terk ederek sürdürülebilir tüketim 

davranışı sergilemeleri gerekmektedir. Bunun için yapmaları gerekenler sırasıyla 

şunlardır. “organik, yerel üretilmiş ürünleri satın almak, yerel mağzalardan alışveriş 

yapmak, yeniden kullanmak, ambalajı daha az olan ürünleri tercih etmek, alışverişte 

uzun ömürlü alışveriş çantaları kullanmak, naylon poşet kullanmamaya özen göstermek, 

suyun elektriğin tasarruflu bir biçimde kullanılması ve ürünlerin enerji tasarruflu 

olanlarını kullanmak” şeklinde sınıflandırılmaktadır (Ergen, 2016: 44). Ayrıca bilinçli 

tüketici vatandaşların sürdürülebilir tüketim davranışlarına örnek olarak, organik yani 

doğal ürünlerin, uzun ömürlü ürünlerin, çevreyle ilgili etiketli ürünlerin ve ikinci el 

ürünlerin tercih edilmesi örnek gösterilmektedir (Yücel ve Ekmekçiler, 2008: 329).  
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4.5.2.1. Organik Ürün Tüketimi 

Ürünler üzerinde her geçen gün yapılan zehirli kimyasal, hormon ve uyuşturucu 

tartışmaları özellikle aralarında hamile kadınlar, çocuklar ve yaşlıların bulunduğu hassas 

tüketiciler için sağlık ve güvenlik gibi unsurlar önemli bir konu haline gelmiştir. 

Çevresel ürünler zehirli maddelerin ve bozulma sürecinin yok edilmesi ya da minimize 

edilmesi üzerine tasarlandığı için tüketici sağlığı ve güvenliği üzerine kurulan pazar 

konumlandırması sağlık konusunda duyarlı tüketiciler arasında büyük ilgi görmektedir. 

Örneğin toplumda deli dana hastalığı antibiyotikli etler, civalı balıklar ve genetiği 

oynanmış gıdalarla ilgili korkular beraberinde organik gıdaların satışını arttırmıştır 

(Uydacı, 2011: 137).   

Organik ürünler, tamamen doğal yollardan üretilen ve piyasaya sunulan, 

yapımında genetik mühendisliği tekniklerinin, yapay malzemelerin, koruyucu içeren 

maddelerin, renklendirici ve katkı maddelerinin kullanılmadığı ürünlerdir (Kırgız Can, 

2014: 1). Organik ürünler birçok alanda mevcutsada daha çok gıda alanında kendisini 

göstermektedir. Organik gıda tüketen tüketici vatandaşlar öncelikle kendi sağlıklarına 

aynı zamanda çevreye karşı sorumlu davranmış olmaktadırlar. Organik sebze-meyve 

tüketen tüketici vatandaşların, geleneksel yöntemlerle üretilen ürünlere nazaran daha az 

oranda böcek zehri veya tarımsal ilaçlara maruz kaldıkları göz önüne alındığında, 

organik ürünlerin, organik olmayan ürünlere oranla daha sağlıklı olduğu ve üretim 

süreçlerinin de çevreye daha az zarar verdiği sonucuna varılabilmektedir (Şüküroğlu, 

2018: 465).  

4.5.2.2. Uzun Ömürlü Ürünlerin Kullanımı  

Uzun ömürlü ürünlerin, tüketici vatandaşlar tarafından tercih edilmesi, daha az 

tüketimi desteklemekte ve tüketici vatandaş sorumluluğunu ortaya koymaktadır. Çünkü 
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sürdürülebilir bilinçli sosyal sorumlu bir tüketim anlayışının sağlanabilmesi, daha az 

tüketime dayalı bir yaşam süresinin gerekliliğine dikkat çekmektedir. Uzun ömürlü ürün 

tüketimi bir anlamda üretim sonucunda artan kaynak kullanımının ve ürün kullanımı 

sonucunda oluşan atıkların azaltılması anlamına gelmekte olup, çevre ve gelecek 

nesiller açısından son derece önemli bir unsurdur (Cooper, 2005: 55).  

4.5.2.3. Çevre ile İlgili Etiketli Ürünler 

Bireylerin tüketici vatandaş olarak satın alacakları ürünlerin çevreyle ilgili bir 

etikete sahip olmasına karşı duyarlı olmaları sürdürülebilirliğin sağlanması açısından 

oldukça önemlidir (Yücel ve Ekmekçiler, 2008: 330). Tüketici vatandaşlar, satın 

aldıkları ürünlerin üzerindeki ambalajlarda sertifika etiketlerinin, geri dönüşüm 

etiketlerinin veya çevre ile ilgili sertifikaların olup olmadığına bakarak karar vermeleri 

durumunda sorumlu bir şekilde davranmış olmaktadırlar. Almanya’da yapılan bir 

araştırmada çevreyle ilgili en eski sertifika çeşidi olan “Blue Angel/GreenDot” 

sertifikasının, tüketici vatandaşların çoğunluğu için önemli olduğu ve satın alma 

kararlarını etkilediği sonucu ortaya konulmuştur (Kırgız ve Can, 2014: 5). Satın alma 

sürecinde etkili olabilecek çevreci etiketler ise temel olarak, eko-etiketler ve sertifika 

etiketleri, geri dönüşüm etiketleri olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Yücel ve Ekmekçiler, 

2008: 330). 

4.5.2.3.1. Eko-Etiket 

Çevresel konularda yaşanan gelişmeler karşısında günümüzün işletmeleri 

toplumların önemli bir paydaşı olarak sürdürülebilirliklerini sağlamak adına çevresel 

sorunlara daha fazla duyarlı olmaları gerektiği düşüncesini benimsemişlerdir. Bu 

düşünce doğrultusunda yaptıkları veya yapacakları her türlü eylemin içerisine rekabet 
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üstünlüğü sağlayan çevre boyutunu ekleyerek ister kısa isterse uzun vadeli iş 

stratejilerine yansıtmaları gerektiğini anlamışlardır (Gökdeniz, 2017: 55).  

İşletmeler ürünlerinin çevre dostu özellikleri taşıdığını topluma göstermek ve 

belgelemek için “eko-etiket” programlarını işletmelerine dâhil etmekte ve bunu bir 

pazarlama unsuru olarak kullanmaktadırlar. Bu tür programlar esas olarak, tüketicilere 

piyasada yer alan ürünlerin hangilerinin çevreci olduğunu ya da olmadığı konusunda 

bilgi vermektedir. Ayrıca tüketiciler açısından, çevre dostu ürünlerin diğer ürünlerden 

kolaylıkla ayırtedilebilmesi ve belirli bir kaliteye sahip olması amacıyla Uluslararası 

Standardizasyon Örgütü, (ISO – International Organization for Standardization) ISO 

14000 belgeler dizisini geliştirmişlerdir (Yücel ve Ekmekçiler, 2008: 329).  

4.5.2.3.2. Sertifika Etiketleri 

Sertifika etiketlerine ISO-14001, eko-etiketlere İskandinav ülkelerinde 

kullanılan White Swan ve Almanya’daki Blue Angel, geri dönüşüm etiketine Der Grüne 

Punkt örnek olarak verilebilir (Kırgız Can, 2014: 5). Uluslararası Standardizasyon 

Örgütü (ISO), var olan çeşitli çevresel etiketler arasında bir uyumluluk sağlanması 

amacıyla çalışmalara başlamış ve 14000 Çevre Yönetimi Sistemi Standartları serisini 

üretmişlerdir (Şüküroğlu, 2018: 470). 

ISO 14000 serisi çevreye etkilerin değerlendirilmesindeki uluslararası kuralları 

ve yöntemleri birbirleriyle uyumlu hale getirerek uluslararası ticarette yaşanabilecek 

olan olumsuzlukları en aza indirmeyi amaçlamaktadır (Karaer ve Pusat, 2002: 13). 

4.5.2.3.3. Geri Dönüşümlü Etiketler  

Tüketici vatandaşların geri dönüşüme yönelik tüketim davranışları, 

sürdürülebilir tüketimin başarılmasında oldukça önemli bir unsurdur. Geri 
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dönüştürülmüş hammadde ve malzemelerden yapılmış ürünlerin tercih edilmesi, 

kullanım sonucunda oluşan atıkların neredeyse tamamının geri dönüştürülebilir olduğu 

ürünlerin tercih edilmesi ve kullanım sonucu oluşan atıkların geri dönüşüme sevk 

edilmesidir (Eroğlu, 1993: 44-45). Tüketici vatandaşların tüketim tercihlerini bu yönde 

kullanmaları, işletmelerinde üretim yaparken bunları dikkate almalarına sebebiyet 

vererek ve bu konuda sosyal sorumluluk projeleri yapmaları açısından önem arz 

etmektedir (Şüküroğlu, 2018: 165).  

4.5.2.4. İkinci El Ürünlerin Tercih Edilmesi 

İkinci el ürünler, ilk sahibinin kullanmak istemediği ürünlerin ikinci veya 

sonraki sahipleri tarafından kullanılması amacıyla, yeni ürünlerden farklı uygulamalarla 

ve yerlerde sunulması ve satılması yoluyla tüketiminin sürdürülebilir olmasını sağlayan 

ürünlerdir (İşçioğlu ve Yurdakul, 2018: 256). 

Tasarruf kavramının istenmediği, yeni ürünlerin ve hizmetlerin üretimini 

destekleyen ‘tüketim toplumu’ olgusu dramatik bir hızla dünya geneline yayılmaya 

devam ederken (Özdemir ve Özer, 2014: 38), mevcut kaynakların giderek ortadan 

kalkmasıyla beraber israf kavramının yaşamı olumsuz bir biçimde etkilemesine ve 

sürdürülebilirliğin tehdit edilmesine yol açmaktadır (Pektaş ve Dengin, 2012: 111).  

Sürdürülebilir tüketim sürecinde, bu tür ürünler atık/artık olarak görülmesi 

yerine bilinçli olarak tercih edilmesi oldukça önemlidir. Ancak, geliri yetersiz 

olmasından ötürü bireylerin ikinci el ürünleri satın alması, sürdürülebilir tüketim 

davranışı olarak değerlendirilmemesi gerektiği de unutulmamalıdır. Çünkü burada 

anlatılmak istenen, geliri yeterli olmasına rağmen, sürdürülebilir tüketim bilinciyle 

hareket ederek gelecek nesillere daha fazla yeryüzü kaynağı ve daha az atığın 

bırakılmasını amaçlayan bir tüketim davranışının zorunlu nedenlerden ötürü değil, 

gönüllülük esasına göre sergilenmesidir.  
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Sürdürülebilir tüketim düşüncesine yönelik olarak yapılan tanımlar ve 

tartışmalar sonucunda ekolojik sorunların ortaya çıkmasında en önemli etkenin insan 

olduğu görülmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilir tüketim kavramının başarıya 

ulaşabilmesinde bireylere önemli sorumluluklar ve görevler düşmektedir (Schaefer ve 

Crane, 2005: 82). Bir başka deyişle çevresel sorunların ortaya çıkmasında sorunun 

giderilmesi noktasında en önemli unsur bireyin kendisidir. Bu nedenle, bireyin yapmış 

olduğu her üretimin ve beraberinde her tüketimin aynı zamanda dünyaya bir iz ve 

kirlilik bırakması nedeniyle bugün ve gelecek nesiller açısından ekolojik ayak izimizin 

azaltılması oldukça önemlidir.   

4.5.3. Sürdürülebilir Tüketim ve Ekolojik Ayak İzi  

Ekolojik ayak izi bir insanın doğal kaynaklar ve ekosistem üzerinde oluşturduğu 

etki nedeniyle bireyin “ekolojik ayak izi” olarak tanımlanmaktadır (Taluğ ve Birden, 

2014: 79). Örneğin, kişi başına kullanılan su miktarı doğal kaynak tüketimini ifade 

etmektedir. Bir ayda motorlu taşıtların ne kadar yol kat ettiği, kaç litre benzin 

kullanıldığı, yılda ne kadar elektrik tüketildiği… gibi bağımlı değişkenler ekolojik ayak 

izinin belirlenmesinde önemli ölçütler olarak kullanılmaktadır (Tunçluer, 2010: 37). Bir 

ülke ne kadar ilerlemişse ekolojik ayak izi de bir o kadar fazladır. Örneğin ABD 

tüketime yönelmiş bir ülke olarak doğal kaynakları kirletme ve tüketimi çok fazla olan 

bir ülkedir. Diğer taraftan Etiyopya’nın ayak izi Amerika Birleşik Devletlerine göre 

daha düşüktür (Turgut, 2014: 145).   

Dünyanın kaynaklarını yoğun bir biçimde tüketen ve taşıma kapasitesinin 

sınırlarını zorlayan günümüzün neoliberal politika yaklaşımlarının yıkıcı ve dünya 

ülkelerini yoksullağa sürüklediği gerçeğinin gündeme gelmesini sağlayan en temel 

olgulardan biri ekolojik ayak izimizdir. Dolayısıyla kavramın ölçümü dünyanın taşıma 

kapasitesinin önemine vurgu yapma noktasında önemli bir adımdır (Barlas, 2013: 189). 
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Çevresel sorunların çözümü noktasında şirketlerin yapmaları gereken en önemli olgu 

ürettikleri ürünlerin kullanım süreleri biter bitmez geri almalarını gerektiren kavram 

olan “genişletilmiş üretici sorumluluğu” anlayışını benimsiyor olmalarıdır. Bu anlayış 

çerçevesinde şirketlerde sürdürülebilirliği ve yaşam döngüsünü muhafaza eden “ekolojik 

yurttaşlık” düşüncesini benimsemiş olan tüketicilerin yaratılmasını amaçlamaktadırlar 

(Seyfang, 2006: 394).   

“İşlerin alışıla geldiği gibi” devam etmesinin küresel felakete giden yol olduğu 

sonucuna varan çevrecilere ve birçok kişiye göre, insanların dünya üzerindeki ekolojik 

izlerini sınırlamaları önemli ve gerekli olmasına karşın insanların ekolojik ayak izleri 

artık doğanın “taşıma kapasitesinin” sınırlarına gelmiş ve bu konuda özellikle zengin 

ülkelerde büyümeyi durduran bir ekonomiye ihtiyacımızın var olduğunu ileri 

sürmektedirler (Foster ve Magdoff, 2014: 33).  

Ekolojik ayak izinin azaltılabilmesi için bireylerin ve toplumların çevresel 

sorunlar konusunda bilinçlenmeleri ve sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim 

alışkanlıklarını terk etmeleri gereklidir. Bu konuda yalnızca hükümetlerin değil 

işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının bu konuyla ilgili çalışmalarda iş birliğine 

gitmeleri ve öncelikli olarak etkili uygulamaları ve politikaları üretmeleri gereklidir 

(Koru, 2012: 18). Ekolojik ayak izimizin artmasıyla beraber gündeme gelen bir diğer 

konu ise dünya genelinde artan sağlık endişeleridir. 

4.5.4. Sürdürülebilir Tüketim ve Artan Sağlık Endişeleri  

Sanayisi aşırı gelişmiş ülkeler fazla tüketime bağlı olarak bir dizi hastalığa 

yakalanmaktadırlar. Örneğin, sanayisi gelişmiş batı toplumlarının çoğunda ve 

gelişmekte olan dünyanın diğer toplumlarında yer alan seçkinleri arasında görülen 

hastalık türü obezite salgınıdır (Kempf, 2010: 22). Obezite sorunu, kişilerin yaşam 

kalitesini düşürmekte ve ömürlerinin kısalmasına yol açmakta ve zorunlu yapılan tıbbi 
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masraflar ve erken ölümler ya da sakatlıklar nedeniyle oluşan verim kaybının Amerika 

Birleşik Devletlerine olan maliyeti yılda fazladan 270 milyar ABD dolarıdır 

(Assadourian, 2012: 41).  

Aşırı gelişmenin tek yan etkisi sadece obezite değildir. Bunun yanı sıra borç 

yükünün artması, uzun çalışma saatleri, ilaç bağımlılığı, trafikte geçen zaman, hatta 

toplumdan soyutlanmadaki artış bile en azından kısmende olsa yüksek tüketime dayalı 

yaşam biçimlerinden kaynaklanmaktadır. Özellikle modern gelişmelerin çoğu (kişisel 

ulaşım, tek ailelik evler, televizyonlar, bilgisayarlar ve eletronik cihazlar vb.) insan 

refahını arttırmış gibi görünmesine karşın, aslında bu gelişmeler tüketici topluluklarını 

bilmeden ya da rızaları olmadan ciddi fedakârlıklarda bulunmak zorunda kalmalarına 

yol açabilmektedir (Assadourian, 2012: 41). Sürdürülebilir tüketimin önemine dikkat 

çeken diğer artan sağlık ve güvenlik konusu ise özellikle GDO’lu ürünlerin kullanımıdır  

GDO’lu ürünlerin olumsuz tarafları olumlu taraflarının kat kat üstündedir. 

Olumsuzlukların başında gen değişikliği dolayısı ile ürünün doğallığının bozulması, 

beslenme değerlerinin olumsuz etkilenmesi ve insan bağışıklık sisteminin zayıflaması 

gelmektedir (Tokalak, 2010: 143). Genetik yapısı değişime uğrayan ürünlerin maddi 

anlamda gündeme taşımış olduğu en önemli tehdit unsuru bu tür ürünlerin kullanın 

hakkının dünya genelinde Cargill ve Monsantano gibi uluslararası birkaç şirketin 

tekelinde olmasıdır (Shiva, 2006: 40-41). Bu şirketler doğanın yaşam ağını ve 

yenilenme döngülerini kendi mülkleri gibi görmekte ve çiftçilere yok edici (terminatör) 

genleri vermeleri nedeniyle çiftçilerin kısırlaştırılan tohumları her sene almak gibi bir 

zorunlulukla karşı karşıya kalmalarınal açmakta ve bundan dolayı bu şirketlere bağımlı 

bir hale gelmektedirler 6  

Shiva’nın ekolojik dünya görüşüne göre ihtiyacımız olandan fazlasını 

tükettiğimiz veya doğayı açgözlü bir şekilde sömürdüğümüz zaman hırsızlık yapmış 

                                                 
6  http://www.orguder.org.tr/gmo.html, 17.08.2017. 

http://www.orguder.org.tr/gmo.html
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oluruz. Büyük tarım şirketlerinin yaşam karşıtı görüşlerine göre, doğayı yenilemek ve 

korumak hırsızlıktır. Bu dünya görüşünde bolluğun yerine kıtlık ve doğurganlığın 

yerine ise kısırlık hâkimdir. Shiva bu nedenle doğanın soyulmasını bir pazar 

mecburiyeti olarak nitelendirmekte ve bu soygunu verimlilik ve üretkenlik hesaplarının 

arkasına gizlenen bir unsur olarak görmektedir (Shiva, 2006: 27-28).   

Dünya genelinde hemen hemen her ev, sigara, parfüm, oje, aseton, CFC, saç 

spreyi, haşere öldürme ilaçları gibi havayı kirleten ve insan sağlığını tehdit eden birçok 

maddeyle doludur (Erdoğan ve Ejder, 1997: 84). Günümüzde “nüfusun giderek daha 

fazla artması beraberinde iletişimde ve teknolojide yaşanan hızlı değişimler 

beraberinde insanları tarımsal üretim de birim alanda ve en kısa sürede mümkün olan 

en fazla verimi elde etmeye sevk etmiştir” (Sirat, 2016: 454). Bu amaç doğrultusunda, 

“bitkileri ve hayvanları hızla büyütebilmenin yanı sıra zararlı böcekleri öldürmek ve 

hastalıkları önleyebilmek adına sentetik kimyasal ilaçlar bol miktarda ve her yıl daha 

da fazla arttırılarak” çiftçiler tarafından kullanılmaktadır (Ayar, 2006: 100). 

Çiftçiler tarafından yoğun bir biçimde kullanılan bu kimyasalların yediğimiz her 

türlü tarım ürününde kalıntılarının bulunma ihtimali oldukça yüksek olup, bu kalıntıları 

yıkanarak çıkartılabilmesi ise oldukça zordur. Bu bağlamda İngiliz hükümeti ailelere, 

çocuklarına verilmeden önce meyvelerin soyulmasını tavsiye etmektedir (Marangoz, 

2008: 25).  

Tüketim toplumunun etkisiyle ortaya çıkan çevre sorunlarının yol açmış olduğu 

bir diğer önemli sorun sanayileşmiş ülkelerdeki bulaşıcı hastalıkların son iki yüz yıl 

içinde azalmasına yol açmakla kalmayıp beraberinde bu toplumlara özgü ölüm biçimini 

tümüyle değiştiren yeni hastalıkların ortaya çıkarılmış olmasıdır (Ponting, 2007: 276). 

Yüksek çocuk ölüm oranları ve bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan genç ölümler yerini, 

sanayileşmiş ülkelerdeki toplam ölümlerin üçte ikisini oluşturan kanser ve kalp-damar 

hastalıklarına bırakmıştır (Ponting, 2007: 276). Bu durumun ortaya çıkmasında özellikle 
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yirminci yüzyılın ikinci yarısında kullanılan son derece zehirli yapay kimyasalların 

yaratmış olduğu kirliliklerin önemli payı bulunmaktadır.   

Tüketim toplumunun etkisinde kalan günümüz toplumları sahip oldukları 

tüketim ve üretim alışkanlıkları ile çevreyi kirletmektedir. Çevrenin korunması 

konusunda ileri sürülen kavram ise sürdürülebilir tüketimdir. Gerek çevrenin korunması 

gerekse sürdürülebilir tüketimin başarıya ulaşabilmesi için bireylerin çevre 

duyarlılıklarının arttırılması konusunda eğitimler verilmesi önemli ve gereklidir.    

4.5.5. Sürdürülebilir Tüketimde Çevre Duyarlılığı ve Eğitim 

Çevre, yeryüzüde yaşayan canlılar ile yaşam için gerekli hava, su ve toprak gibi 

unsurlardan oluşan bir sistem olarak tanımlanmaktadır (Demirer, 1992: 10). Ancak uzun 

yıllar süresince işlevini kendiliğinden sürdüren ekolojik denge günümüzde artık bu 

işlevini yerine getirmede sıkıntı yaşamaktadır (Çepel, 2003: 14). Çevrenin kendi doğal 

yapısı içinde başedemediği kirlilik ve bu kirliliğin miktarı ekolojik dengenin yapısını 

değişime uğratmakta ve özellikle insanların çevreyi bilinçsiz bir biçimde tüketmesi ve 

kendi amaçları doğrultusunda sorumsuzca yararlanması birçok çevre sorunun ortaya 

çıkmasına yol açmaktadır (Kaya, Akıllı ve Sezek, 2009: 44). Teknolojik gelişmelerde 

yaşanan hızlı değişim yeryüzünün mevcut kaynaklarının sınırlı olduğunu unutturarak 

sanki sınırsız kaynaklarmış gibi kullanılmasına neden olmaktadır (Alagöz, 2007: 1). 

Dünya genelinde yaşanan bir sorunun yaşamın bugünü ve geleceğini tehdit edici 

bir unsur olma özelliğini temelli olarak ortadan kaldırılabilmesi ancak bilinçli ve 

sorumluluğunu bilen toplumlar sayesinde gerçekleşebilir. Bu bağlamda, bilinçli 

bireylerin oluşturduğu toplumların yaratılabilmesi için etkili bir eğitimin verilmesi 

oldukça önemlidir. Gün geçtikçe artan ve yaşamın geleceğini tehdit eden çevresel 

sorunların özünde günümüz insanın tutum ve davranışlarının olduğu varsayımından 

hareketle, bireylerin çevreyi koruma bağlamında olumlu tutum ve davranış 
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kazandırılabilmesi ancak ve ancak etkili bir çevre eğitiminin verilmesi sayesinden 

gerçekleşebilir (Kahyaoğlu ve Kırıktaş, 2015: 90).  

Bu nedenle çevreye duyarlı, bilinçli ve sorumluluklarını bilen ve 

karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm üretebilen bireylerin yetişebilmesi konusunda etkili 

bir çevre eğitimiyle yaşanan çevresel sorunların çözümüne katkı sağlanabilecektir 

(Aksan ve Çeliker, 2013: 50). Dünya genelinde yaşanan çevresel sorunların benzerinin 

ülkemizde yaşanması nedeniyle çevre sorunlarına karşı bir takım yasal düzenlemelere 

gidilmiş ve çevrenin korunabilmesi bir yurttaşlık görevi olarak kabul edilmiştir (Aslan, 

Sağır ve Cansaran, 2008: 285). Çevrenin korunabilmesi ancak ve ancak bireylerin 

yeterli bir çevre bilincine sahip olmaları ile mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda, “bir 

eğitim kurumu, öğretmenleri, öğrencileri, yöneticileri, diğer çalışanları ve aileleri de 

kapsayacak şekilde bir bütün olarak sürdürülebilir tüketimin ilkelerini izlemelidir” 

(Hayta, 2009: 150). Eğitim konusu toplumu oluşturan tüm paydaşların önem vermeleri 

gereken en temel konulardan birisidir. Bu nedenle sürdürülebilir tüketimde paydaşlara 

önemli görevler düşmektedir. 

4.6. Sürdürülebilir Tüketimin Paydaşları   

Sürdürülebilir tüketimin yaygınlaşabilmesinde bu hareketi ortaya çıkarabilecek 

ya da sürece katkıda bulunacak paydaşların hareketlerine gereksinim duyulmaktadır. 

Başta işletmeler olmak üzere hükümetler, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları 

ve bireyler sürdürülebilir tüketimin paydaşları arasında yer almaktadır (Mont ve Plepys, 

2008: 4-5).   
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4.6.1. Sürdürülebilir Tüketimde İşletmelerin Rolü  

Günümüzde artan çevre sorunları ile birlikte tüketicilerin çevreye yönelik 

duyarlılıklarıda artmaktadır (Yaraş, Akın ve Şakacı, 2011: 117). Tüketiciler satın alma 

ve tüketim davranışlarının çevreye ve doğal kaynaklara olan etkilerini giderek daha 

fazla fark etmekte ve işletmelerden gerek üretim gerek pazarlama faaliyetlerinde çevre 

dostu uygulamalar geliştirmelerini talep etmektedirler (Buğday, 2015: 72).  

Sürdürülebilir üretim ve tüketim girişimi konusunda işletmeler önemli bir rol 

oynamaktadır. Sürdürülebilirlik konusunda dünyadaki kalkınma ve ekonomik 

faaliyetlerin lokomotifi olarak kabul gören kurumsal şirketlerinde bu konuda öncü 

olmaları beklenmektedir. Ancak, bu kurumların yol açtığı kirlilik artık “kirleten öder” 

düşüncesi bağlamında etkili bir çözüm bulamayacak bir seviyeye gelmiştir. Ancak, 

sürdürülebilir gelişme ile ilgili çoğu alandaki problemler işletmelerin tek başlarına 

uğraşmaları için fazlaca karmaşık bir özelliğede sahiptir (Söylemez, Şahin ve Koç, 

2016: 195). Günümüzde yaşanan çevre sorunları ne tek başına devletin ne de yerel 

yönetimler tarafından alınacak olan tedbirlerle çözüm bulabilecek sorunlar olma 

özelliğini çoktan yitirmiştir. Bu nedenle, dünyamız daha fazla bozulmadan ve gelecek 

nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilme noktasında toplumlara yönelik 

üretimde bulunan ve bunları pazarlayan işletmelere önemli görevler düşmektedir (Ener, 

1997: 325).  

Tüketici vatandaş olarak bireylerinde işletmelerden beklentileri değişime 

uğramıştır. Günümüzde artık bireyler, işletmelerin sadece karlılığı ilgilendiren 

faaliyetlerle değil aksine bu amacın dışında yer alan diğer faaliyetlerlede yakından 

ilgilenmelerini beklemektedir. Bu nedenle toplum bu amaca yönelik davranan 

işletmeleri ödüllendirmekte ve bunun aksi davranan işletmeleride vermiş oldukları 

çeşitli zararlardan dolayı doğrudan sorumlu tutmaktadırlar (Tosun, 2007:247). Bu amaç 
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doğrultusunda işletmeler tasarım ve üretim vb. sonucu elde ettikleri mal ve hizmetleri 

yarattıkları pazarlardaki tüketicilere sunmaktadırlar. İşletmeler özellikle tasarım ve 

üretim stratejileriyle tüketimin çevresel etkilerini biçimlendirmektedir (Yıldırım, 2017: 

485).  

İşletmelerin çevreye duyarlılıklarını ortaya koyabilmeleri konusu bütün üretim 

sürecinin sürdürülebilir olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle işletmenin gerek 

sahipleri gerekse yönetiminin, çevre konusuna ön planda tutması ve çalışanlarınıda bu 

konuda bilinçlendirmeleri ve teşvik etmeleri son derece önemlidir. Özellikle, 

“hammaddenin çevreyle dost ve en az atık verecek olanından seçilmesi, üretim 

süreçlerinin geliştirilerek atık miktarının azaltılması ve geri dönüştürülmesi ya da geri 

dönüştürülmeyen atıkların toplanarak çevreye en az zarar verecek şekilde imha 

edilmesinin sağlanması sürdürülebilir üretim açısından son derece önemlidir” 

(Ayyıldız ve Genç, 2008: 525). 

4.6.1.1. Sürdürülebilir İşletme Vizyonu Oluşturma  

Günümüzde işletmelerin çevre koşullarını dikkate alarak ürettikleri ürünler 

sayesinde çevreye duyarlı olduklarıda görülmeye başlamıştır. Bu bağlamda işletmeler 

çevreye duyarlı bir işletmecilik sergileyerek sosyal sorumluluklarını yerine getirmekte 

ve işletmelerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadırlar (Onurlubaş ve 

Dinçer, 2016: 78). 

Sürdürülebilirlik üzerine odaklanmak iş stratejilerini yeni bir teste tabi tutmayı 

gerektirmektedir. Bu nedenle işletmeler, kendilerinin sosyal ve çevresel sorunların 

çözümü mü yoksa bu sorunların parçası mı oldukları sorusuna yanıt vermek zorunda 

kalmaktadırlar. Bu nedenle işletmeler sürdürülebilirlik vizyonu geliştirmeye 

başlamışlardır (Uydacı, 2011: 66). İşletmelerin çevresel stratejinin üç aşaması boyunca 

kendilerine rehberlik edecek bir uzak görüşlülüğe ihtiyaçları vardır. Bu uzak 
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görüşlülüğü oluşturan unsurlar ise kirliliği önleme, ürün yönetimi ve temiz teknolojidir 

(Hart, 1997: 71-73). 

Birçok işletme için atılacak ilk adım kirliliği önlemedir. Kirliliği önleme 

stratejisi, işletmelerin çeşitli eylemleri sonucu ortaya çıkardıkları atıkların denetlenmesi 

yerine söz konusu olan bu atıkların oluşmaması için önceden gerekli tedbirlerin 

alınmasını gerektirmektedir (Uydacı, 2011: 66). Kirliliği önleme, atıklar daha ortaya 

çıkmadan olası atıkları ya tümüyle ortadan kaldırma ya da en az düzeye indirmeye 

odaklanmaktadır.  İşletmelerin benimsedikleri ISO 14000 çevresel kalite standartları 

kirliliği önlemeye yönelik atılan bir adım olarak kabul edilebilmektedir (Alagöz ve 

İrdiren, 2013: 429).  

Ürün yönetimi, “sürdürülebilir üretim doğayı kirletmeyen, doğal kaynakları 

koruyucu, maliyet açısıdan uygulanabilir, toplumun geneli için güvenilir ve sağlıklı, tüm 

çalışan insanlar için sosyal ve yaratıcı bir şekilde faydalı, süreç ve sistemler 

kullanılarak, mal ve hizmetlerin yaratılması” olarak ifade edilmektedir. Bir üretimin 

sürdürülebilir olması sayesinde toplumu oluşturan unsurlardan olan çevre, çalışanlar, 

toplum ve kuruluşların tümüne fayda sağlanabilir. Bu doğrultuda işletmelerin maliyet 

açısından gerek uzun vadede gerekse kısa vadede daha uygun ve daha üretken olmaları 

beklenilen bir durumdur (Turhan ve Kartum ve Özdemir, 2018: 3). Temiz Teknoloji, İş 

dünyasında yer alan pek çok sektörde var olan teknolojinin çoğunun çevresel 

sürdürülebilirliğe dayanmaması temiz teknoloji kavramını ortaya çıkarmıştır.  

4.6.1.2. İşletmelerin Sürdürülebilir Üretim Faaliyetleri  

Günümüz işletmelerinin mevcut üretim eylemleri birçok yenilenemez niteliğe 

sahip olan doğal kaynakları kullanarak kirlilik ve atık oluşturmaktadır. Bu durum ise su, 

toprak ve ormanlar gibi yenilenebilir doğal kaynakların bozulmasına yol açmaktadır. 

İşletmelerin üretim eylemlerinin küresel çevre üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. 
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Gelişmiş ülkelerdeki üretim süreçlerine getirilen temiz üretim, temiz teknoloji vb. gibi 

yenilikler enerji kullanımını ve ağır metallerin salınımını azaltmıştır. Ancak, artan 

tüketim düzeyi beraberinde yaşanan bu olumlu yöndeki gelişmelerin etkilerini 

azaltmıştır (Kiracı, 2009: 75).  

Tüketicilerin çevresel konulara olan ilgilerinin yükselmesi ve kamuoyunda 

oluşan çevresel kaygılar işletmelerin üretim eylemlerinin çevresel sonuçlarını yeniden 

gözden geçirmelerine ve çevresel etkilerin azaltılmasını amaçlayan temiz üretim 

görüşünü benimsemelerine sebep olmuştur.  

4.6.1.2.1. Temiz Üretim  

Son yıllarda çevre sorunları ve çevre duyarlılığı konuları oldukça popüler olan 

kavramlar haline gelmişlerdir. Birçok alanda olduğu gibi çevreye duyarlılık konusu 

ticari hayattada önemini göstermeye başlamıştır. Ticari işletmeler içerisinde bu 

durumdan en fazla etkilenen işletmeler ise üretim işletmeleridir. Bunun en önemli 

nedeni üretim işletmelerinin diğer işletmelere oranla daha fazla doğal kaynak 

kullanmaları nedeniyle çevre unsurlarına (hava, su, toprak vb.) daha fazla zarar 

verebilecek olan atıkların oluşumunda etkin olmalarıdır (Yücel, Yıldız ve Yazgan, 

2015: 636). 

Temiz üretim, ürünün ambalajlanma sürecindan başlayarak, geri dönüşümüne, 

taşınmasından tüketimine kadar birçok unsuru kapsayacak bir biçimde üretimin çevreye 

dost bir şekilde yapılmasında etkin bir rol oynamaktadır (Yazgan, Yıldız ve Serkan, 

2014: 723). Sürdürülebilir üretim olgusu, doğal kaynakların sürdürülebilirlik sınırları 

dâhilinde kullanımı için ve sıfır atık oluşturmak amacıyla “beşikten mezara” anlayışının 

yerine “beşikten beşiğe” anlayışının benimsenmesini gerektirmektedir. Bir başka 

ifadeyle, bir üretim biriminin atıklarının başka bir üretim biriminin girdisi olarak 
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kullanılabileceği sistemlerin tasarlanması sayesinde istenen “sıfır atık” amacına 

ulaşabilmeleri söz konusu olabilmektedir. 

4.6.1.2.2. Eko Verimlilik 

Çevrenin korunması kuramının ana unsurları sürdürülebilir üretim ve tüketimdir. 

Eko-verimlilik unsuru, sürdürülebilir üretimin, temiz üretimin ve tüketimin, yaşam 

döngüsü değerlendirmesinin esasını oluşturmaktadır (Kıyık, 2012: 109). Eko verimlilik, 

işletmelerin çevreyle ilgili sorumluluklarını, verimliliğini ve karlılığını arttıran bir unsur 

olan kaynak verimliliğini bir araya getiren bir olgudur (Kuduz, 2011: 91).  

Eko verimlilik, bütüncül bir çevre politikasının ve stratejisinin üretimin tüm 

aşamalarına, ürünlere ve hizmetlere sürdürülebilir bir biçimde uygulanması sayesinde 

verimliliğin arttırılması ve insan ile çevre üzerinde olası olumsuz etkilerin azaltılmasını 

amaçlamaktadır. Bu bağlamda kavram, gerek sürdürülebilir sosyal sorumlulukların 

samimi şekilde yürütülmesi gerekse karlılığı olumlu etkilemesi nedeniyle önemi her 

geçen gün artan kavramlardan biri halini almıştır (Kıyık, 2012: 108).  

4.6.1.2.3. Yaşam Döngüsü Analizi  

İşletmelerin üretim eylemlerinin çevreye olumsuz etkilerini ölçmeye yönelik 

kullanılan en uygun yöntemlerden bir diğeri ise yaşam döngüsü analizidir. Yaşam 

döngüsü analizi, üretim sırasında kullanılan her türlü malzemenin, ürünün ve sürecin 

bütün yaşamı boyunca “beşikten mezara” ekolojik denge üzerinde yarattığı sonuçları 

sistematik biçimde ele alıp değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir (Nemli, 

2000: 165). 

Yaşam Döngüsü Analizi tekniği, “hammaddelerin elde edilmesi ve işlenmesi, 

üretimi ve dağıtımı, kullanımı, geri dönüşümü ve en son olarak atıkların yok edilmesini 
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de göz önüne alarak materyallerin çevresel performanslarının belirlenmesine olanak 

sağlayan bir yöntemdir” (Uydacı, 2011: 98).  

4.6.1.2.4. Sürdürülebilir Tasarım 

Çevre duyarlılığının ön planda tutulması beraberinde çevre için gerekli olan 

sürdürülebilir tasarım kavramının gündeme gelmesine yol açmıştır. Çevre için tasarım, 

“tasarım performansının, tüm ürün ve süreç yaşam döngüsü boyunca çevre, sağlık ve 

güvenlik amaçlarının birlikte değerlendirilmesinin sistematik bir süreci” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Ar, 2011: 112). Bu tür tasarım çalışmaları, bir ürünün veya sürecin 

bütün ömrü boyunca yol açacağı kirliliğin ve atıkların azaltılmasının yanı sıra ekonomik 

ve performas hedeflerinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Üretim işletmelerinin, 

“malzeme ikamesi, atık kaynakların azaltılması, zararlı maddelerin ve enerji 

kullanımının azaltılması, ürün yaşam süresinin azaltılması, ayrıştırmayı kolaylaştıran 

tasarımlar oluşturulması” çevreci olarak nitelendirilen bir takım çalışmalarada 

rastlanmasına yol açmaktadır (Yılmaz, 2003: 77).    

4.6.1.2.5. Eko-Etiketleme 

Eko-etiketler, ürünün yaşam döngüsü analizinde kullanılmakta ve üretimin bütün 

yönlerini gösteren bir unsur olduğu varsayılmaktadır (Tunçluer,2010: 292). Bu tür 

etiketler çevreye karşı daha az zarar veren ürünleri nitelendiren etiketlerdir (Alagöz, 

2007: 5). Bu bağlamda işletmeler, bir rekabet üstünlüğü aracı olarak eko etiketler 

kullanmakta ve ürünlerinin çevre dostu özelliklerini toplumun tüm kesimlerine karşı 

belgelemek istemektedirler. Sürdürülebilir tüketimi sağlama noktasında işletmeler kadar 

sorumluluk hükümetlere düşmektedir. 
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4.6.2. Sürdürülebilir Tüketimde Hükümetlerin Rolü  

Sürdürülebilir tüketim davranışlarına doğru bir dönüşüm yaşanmasında en etkin 

rolü hükümetler oynamaktadır (Mont ve Plepys, 2008: 5). Hükümet politikaları, 

uluslararası anlaşmalar, eğitim programları ve teknolojik inovasyonlar ülkelerin 

çevresel sorunlarını iyileştirmeye yardımcı unsurlardır (Ergen, 2016: 43). Özellikle 

bireylerde, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir tüketim algısının oluşumunda 

hükümetlere önemli görevler düşmektedir.   

Hükümetler, sürdürülebilir tüketim davranışlarına doğru dönüşüm ve çevrenin 

korunması konusunda etkin bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, hukuki düzenlemeler 

yapma, vergilendirme, ücret ve ceza sistemleri, yasaklar, ödenekler, teşvik politikalarını 

belirleme ve toplumu bilinçlendirme konusunda eğitim kampanyalarıyla sürdürülebilir 

tüketim düşüncesini ve bunun sonucunda çevrenin korunmasında başarıya ulaşmasına 

katkıda bulunmaktadırlar (Cooper ve diğ., 1998: 159).  

Hükümetler, mevcut yasaları uygulayıp düzenlemelerin yayılmasını sağlayan 

önemli bir unsurdur. Bu bağlamda uluslararası antlaşmalarda müzakereleri yürütür, 

kamu mallarını sağlar, vergiler koyar ve bu sayede vatandaşların riskini azaltırlar 

(Şüküroğlu, 2018: 455). Sürdürülebilir tüketim düşüncesine ilişkin yapılabilecek yasal 

düzenlemeler konusunda ilk değinilmesi gereken husus vergi konusudur. Sürdürülebilir 

tüketim açısından hükümetlerin vergi politikalarına ilişkin değinilebilecek olan ilk 

unsuru eko-vergi uygulamalarıdır.  

Hükümetler tarafından uygulamaya konulan eko-vergiler sayesinde ürünlerin 

ekolojik maliyetlerininde hesaba katılması sağlanmaktadır. Ancak bilindiği üzere, 

çoğunlukla yenilenemez doğal kaynakların fiyatları bilinçli bir biçimde düşük olarak 

tespit edilmekte buna karşın “dışsal (havaya, suya, toprağa, gelecek kuşaklara ve işçi 

sağlığına olan) maliyetler ise tümüyle gözden kaçırılmaktadır”. Ekonomik sistemin 

tümü bu maliyetlerin “dışsallaştırılması” vasıtasıyla işletilmektedir. Sürdürülebilir 
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çevreci bir ekonomi oluşturmak için ürün fiyatlarının gerçek maliyetlerini kapsayacak 

bir şekilde belirlenmesi ve bu süreçte eko-vergi sisteminin kurulmasını 

gerektirmektedir.  

Dünya geneline bakıldığında çok sayıda eko-vergi uygulamalarının yapıldığı 

görülmektedir. Örneğin adalardan oluşan bir tatil ülkesi olan Maldivler ekolojik dengeyi 

korumak için turist başına eko-vergi almaya başlamış ve hükümetin yeni uygulamasının 

bir gereği olarak oteller, tatil adaları ve kruvaziyer gemileri turist başına günlük 6 Avro 

ödemek zorunda kalmaktadır7 

Yasal düzenlemelerin yanında, hükümetler, izlediği politikalar ile ülke 

ekonomisinin sürdürülebilir tüketime dayalı bir biçime destek olabilmektedir. 

Uygulanan bu politikalardan birisi teşvik politikalarıdır. Teşvik politikaları denildiğinde 

ilk akla gelen işletmeler olmasına karşın burada tüm paydaşlara yönelik oluşturulan 

teşvik politikaları açıklanmaktadır. Bunlardan bazıları ise sırasıyla şunlardır (Kiracı, 

2009: 86):  

 Çevresel yatırımlar için devlet yardımı yapılması,  

 Ekolojik açıdan zararlı olan teşviklerin kaldırılması,  

 Belirli ürünlerin satın alınmasının özendirilmesi (Güneş enerjisi için bankalar 

aracılığıyla düşük faizli kredi verilmesi vb. gibi),  

 Kent merkezlerine giriş yapan araçlardan trafik yoğunluğunu azaltmak 

amacıyla belirli ücretler alınması (örneğin Londra),  

 Toplu taşıma sistemlerini yaygınlaştırılması için gerekli yatırımların 

yapılması.  

Hükümetlerin sürdürülebilir tüketim sürecine ilişkin bir diğer eylemide eğitim 

konusudur. Hükümetler, toplumda çevresel farkındalık yaratabilmek ve bireylerin 

çevrenin korunması konusunda verecekleri desteğe yürekten inanmalarını ve 

                                                 
7  https://www.turizmgazetesi.com/, 01.04.2019. 

https://www.turizmgazetesi.com/
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sürdürülebilir olmasını sağlamak ancak eğitim sayesinde mümkün olabilmektedir 

(Yeşilada, 2009: 90). Sürdürülebilirliği sağlama noktasında bir diğer önemli paydaş ise 

uluslararası kuruluşlardır. 

4.6.3. Sürdürülebilir Tüketimde Uluslararası Kuruluşların Rolü  

Çevre sorunlarının giderek sınır tanımaz bir özelliğe bürünerek küresel bir boyut 

kazanması ve giderek kaybolan çevresel değerlerin gerçekte bütün insanlığın ortak 

mirası olması gibi nedenler çevre sorunlarının küresel düzeyde ele alınmasını zorunlu 

bir hale getirmektedir. Günümüzde birçok uluslararası çevre kuruluşu çevrenin 

korunabilmesi ve iyileştirilmesi adına önemli faaliyetlerde bulunmaktadırlar. BM’in 

çatısı altında biraraya gelen ülkeler uluslararası düzeyde yapılan konferanslar ve 

sözleşmeler sayesinde çevrenin hukuksal bir zeminde yer almasına yardımcı olmakta ve 

olmaya devam etmektedirler. Uluslararası kuruluşlardan sonra sürdürülebilir tüketimde 

önemli bir rol oynayan diğer paydaş ise sivil toplum kuruluşlarıdır.  

4.6.4. Sürdürülebilir Tüketimde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü  

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere hemen her ülkede çok sayıda Hükümet Dışı 

Gönüllü Kuruluş (NGO) ve birey olarak vatandaşlar gelecekleri olan çevreye büyük 

duyarlılık göstermektedirler (Türk, 2011: 80). Bu bağlamda sivil toplum örgütleri, 

özellikle hükümetlerin yoksulluk veya çevresel bozulma gibi günümüzün modern 

sorunlarını çözmede yaşadığı başarısızlıklar sonucu harekete geçmiştir. En genel 

anlamda sivil toplum örgütleri, “gönüllü bireylerin bir araya gelerek kendi 

çevrelerinden başlayıp toplumsal yapıyı değiştirebilen sosyal örgütlenmeler” olarak 

tanımlanmaktadır (Akatay ve Harman, 2014: 1-2).  



83 

Günümüzde sivil toplum kuruluşlarının en genel hedefi devlet karşıtı olmak 

yerine kamu hizmetlerinde hükümete yardımcı olmaktır. Önceleri eğitim, sağlık, çevre, 

kültürel ve tarihi değerlerin korunması gibi hizmetler sosyal devletin temel görevleri 

arasında görülmekteyken bu ve benzeri hizmetler günümüzde sivil toplum 

kuruluşlarıncada yerine getirilmektedir (Keleş ve Özkan, 2018: 129-130).  

Anayasamızın 56. maddesi “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 

hakkına sahiptir, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 

önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir” der. Buna göre “çevrenin korunması ve çevre 

kirliliğinin önlenmesi gerçek ve tüzel kişilerle, vatandaşların görevi” ifadesi ile her kişi 

ve kuruluşa ödevler yüklenmektedir (Karacan, 2002: 3-4). Özellikle, artan çevre 

kirliğine karşı Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), TEMA (Türkiye Erozyonla 

Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı), Greenpeace vb. birçok 

ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri kurulmuştur (Küçük ve Güneş, 2013: 301). 

Bu sivil toplum örgütleri sayesinde yaşanılan olumsuz durumların önlemesi için başta 

hükümetler olmak üzere işletmelerde ve toplumda duyarlılık oluşturulmaktadır (Turhan, 

Kartum ve Özdemir, 2018: 4). Sürdürülebilir tüketim konusunda bir diğer önemli 

paydaş ise toplumu oluşturan bireylerdir. 

4.6.5. Sürdürülebilir Tüketimde Bireylerin Rolü  

Bireyler, birer tüketici vatandaş olarak sürdürülebilir tüketim olgusunun istenen 

seviyeye gelmesinde ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasında oldukça önemli bir 

role sahiptir (Atrek ve Madran, 2016: 1). Toplumda bulunan tüm paydaşlar direkt veya 

dolaylı olarak birbirlerine etki etmektedir. Bu bağlamda bireylerin tek başlarına istenen 

sürdürülebilir tüketim davranışlarını gösterme konusunda belli ölçüde yetersiz 

olacakları şüphesizdir ve bu nedenlede tüm paydaşların katılımı ve desteği son derece 

önemli ve gereklidir (Karalar ve Kiracı, 2011: 72).  
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Çevrenin korunması konusu sadece devletin, işletmelerin veya çevreci örgütlerin 

işi değildir. Dolayısıyla, birileri çevreyi kollayıp koruyarak, düzenleyip, güzelleştirip 

diğerlerine sunacak gibi bir mantık veya yaklaşım doğru değildir. Çünkü çevre 

herkesindir ve herkesin bu konuda sorumluluğu bulunmaktadır. O zaman çevrenin 

anlaşılmasını, öğrenilmesini, sevilmesini ve saygı duyulmasını sağlayarak toplumda 

çevre bilincinin oluşmasını, toplumun çevreyi ve onun sorunlarını benimsemesini 

sağlamak gerekmektedir. Bu sayedede bu bilince ulaşan insanlar çevrenin korunması ve 

geliştirilmesi düşüncesinede sahip olacaklar ve bunu bir hayat tarzı haline 

getirebileceklerdir (Türk, 2011: 141).  Bu bağlamda, sürdürülebilir bir yaşam tarzı 

benimsenmeden bu sorunların önüne geçerek gelecek nesillere daha yaşanabilir ve 

sürdürülebilir bir gelecek bırakmak imkânsızdır (Karaca, 2018: 405).  

4.6.6. Sürdürülebilir Tüketime İlişkin Sosyal Hareketler  

Tüketim toplumu kavramının ve etkilerinin toplumlar üzerinde yaratmış olduğu 

olumsuz etkiler son yılların üzerinde sıkça tartışılan konuları arasındadır. Kavram, 

özellikle ekonomisi gelişmekte olan ülke pazarlarını etkisi altına alarak dünya genelinde 

aşırı tüketimin gelecek kuşaklara zarar vermeyecek bir biçimde oluşmasına yol açarken 

birbirinden farklı birçok yeni kavramı ve uygulamalarıda beraberinde getirmiştir.  Bu 

uygulamalar sırasıyla şunlardır:  

4.6.6.1. Gönüllü Sadelik  

Gönüllü sadelik kavramının kökleri çok eskilere dayanmakta ve pek çok dini 

öğretinin temel felsefesinde yer bulmaktadır. Kavram, her ne kadar sanayi toplumu 

öncesi ortaya çıkmış bir kavram olsa da küreselleşme olgusunun ve tüketim çılgınlığının 

bireye mutluluk getirebileceği düşüncesinin etkisi ile uzun yıllar keşfedilememiş bir 
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olgu olarak kalmıştır (Özgül, 2011: 28).  “Gönüllü sade yaşam biçimi, olabildiğince 

endüstriyel ürünleri tercih etmekten çok insanların kendi emekleri ile yapabilecekleri 

ürünleri üretmeleriyle üretken bir yaşama yönelten bir yaklaşım olup, üretimi 

yapılamayacak boyutta olan ürünlerin karşılanmasında ise, doğal bir biçimde üretilmiş 

olanları tercih etmeye yönelik bir yaşam tarzı” olarak nitelendirilmektedir (Akkoç, 

2017: 586). 

 “Kişilerin tutum ve davranışlarına göre yaşam biçimlerini şekillendiren gönüllü 

sadelik, bireyleri herhangi bir zorlamadan bağımsız gönüllü olarak çevreye duyarlı 

sade bir yaşam tarzı belirlemeye yönlendirmektedir” (Özgül, 2010: 119). Bu bağlamda 

kavram, yaşamın temel gayesiyle örtüşmeyecek bir biçimde mal varlığı elde etmekten 

çok enerjinin tasarruflu bir biçimde kullanılmasını amaçlamaktadır (Özdemir, 2013: 

17).  

Gönüllü sadelik içinde yaşadığımız tüketim toplumunda bir idealdir ve maddeci 

yaşam tarzına tepki olarak gündeme gelen bir kavram olarak daha sade bir yaşam 

şeklini günümüz insanına salık vermektedir. Kavram, çevre bağlamında 

sürdürülebilirliği desteklemesinin yanı sıra gündelik yaşamda bireye daha az eşyaylada 

yaşanabileceğine ve mutlu olunabileceğine dikkat çekmektedir (Özdemir, 2013: 17).  

4.6.6.2. Slow Food Hareketi (Yavaş Yemek)  

Küreselleşmede ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler günümüz insanın tek 

tipleşmeşmesine yol açarken beraberinde sürekli olarak değişime ayak uydurmasını 

talep etmektedir. Küreselleşme olgusunu nitelendiren anahtar kelime ise hızdır (Güven, 

2011: 114). Hızlı dünya, kapitalizmin küresel ölçüde yayılmasının başlıca ürünüdür. 

Küresel ekonomik sistemde zaman değerli ve hayat temposundaki artış ise kaçınılmaz 

olarak teknolojinin gelişmesiyle beraber giderek karmaşık bir hal almaktadır. Bu 
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nedenle yaşamda birçok insan daha yavaş bir yaşam temposu aramaktadır (Sağırı, 2017: 

51).   

4.6.6.3. Slow City (Yavaş Şehir)    

Günümüz tüketim toplumlarına alternatif bir yaşam tarzı olarak ifade edilen 

slow city hareketi şehirlerin kendine has özellikleri ile yerelliklerinin korunarak, yaşam 

tarzlarının standartlaşmasını amaçlayan amaç doğrultusunda başlatılan ve şehir 

sakinleriyle birlikte hareket ederek gönüllü olarak kurulan kentler birliğidir. Sosyal bir 

hareket olan Cittaslow’un uyguladıkları 59 kriter bulunmaktadır. Bu kriterler 

doğrultusunda bazı temel amaçlar gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunlardan 

bazıları ise sırasıyla şunlardır (Sırım, 2012: 129):  

 Teknolojinin kullanılmasıyla yaşamın kaliteli ve herkes tarafından yaşanabilir 

olmasının sağlanması, 

 Yerele özgü değerlerin korunması yoluyla sürdürülebilir gelişmenin 

sağlanması, 

 Yerel ekonomiye katkı yaparak gelir adaletinin sağlanması, 

 Tarihi değerler ile doğal çevrenin korunmasının sağlanması. 

4.6.6.4. LOHAS  (Sağlıklı ve Sürdürülebilir Yaşam Tarzı) 

LOHAS, “Sağlık ve Sürdürülebilir Yaşam Tarzı” kelimelerinin İngilizce 

karşılıkları olan “Lifestyles of Health and Sustainability” kelimelerinin kısaltılmasıyla 

oluşan bir kavramdır. Amerikalı sosyolog Paul H. Ray’in 1990’li yıllardaki çalışmasına 

dayanmaktadır. Bu çalışmaya göre, Amerika nüfusunun yaklaşık yüzde yirmibeşi’nin 

dünya görüşlerini oluşturan temel faktörler sağlık, sürdürülebilirlik ve sosyal adalet 

kavramları olduğu görülmüştür. Kültürel değişimin liderleri ve yenilikçileri olarak 
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tanımlanan bu gruba “kültürel yaratıcılar” denmiştir. Bu grup, tüketimin bireysel ve 

toplumsal etkilerini göz önünde bulundurmaktadır. Bunun yanı sıra sanata ve kitaplara 

düşkündür. LOHAS, sağlıklı ve daha sürdürülebilir yaşam tarzı arayan tüketicileri ve 

onların satın aldıkları ürün ve hizmet seçeneklerini ifade etmektedir (Özdemir, Kılıç ve 

Bozok, 2018: 18).  

4.7. Sürdürülebilir Tüketimin Davranışsal Boyutu: Yeşil Tüketim  

Sürdürülebilir tüketimi, sözlüklerde tüketmenin “bir şeyi bitirmek veya zarar 

vermek” olarak, yani sürdürülebilirliğin tam tersi olarak nitelendirilmekle beraber bu 

durumu, bir oximoron olarak değerlendirenlerde bulunmaktadır (Peattie ve Collins, 

2009: 107). Buna karşın, günümüzün moden batı toplumlarında sürdürülebilir tüketim, 

sürdürülebilir gelişmenin önemli bir parçası olarak görülmektedir (Hayta, 2009:145). 

Sürdürülebilir gelişme düşüncesine bağlı olarak ortaya çıkan sürdürülebilir tüketimin 

davranış boyutu ise yeşil tüketim olgusu ile karşılanmaktadır. 

4.7.1. Yeşil Tüketim  

Sürdürülebilir gelişmenin amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve sürdürülebilir 

tüketimin başarılması konusunda yeşil tüketim önemli bir unsur olarak görülmektedir 

(Ergen, 2016: 42). Yeşil Tüketim, eldeki ürünlerle ihtiyacı gidermenin mümkün 

olmadığı hallerde en az çevresel etkisi ve zararı olan ürünlerin tercih edilmesidir 

(Peattie, 2010: 201). Ancak bir tüketim faaliyetinin yeşil tüketim olabilmesi için 

özellikle tüketilen ürünün kullanım sonucunun veya taşıdığı özelliklerin ekolojik olması 

gerekmektedir. Yeşil tüketim, tüketicilerin hem faydacılık hemde değer ifade eden 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürünleri tercih etmelerini gerektirmektedir (Hayta, 

2011: 3). Kavram öncelikle aşırı ve gereksiz olan ürünlere karşı çıkmakla kalmayıp aynı 
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zamanda lüks tüketimede karşı çıkmaktadır (Kayaer, 2013: 68). Yeşil tüketim, 

sürdürülebilir tüketimin önemli bir parçası olup birçok ülkenin takip ettiği bir gelişme 

stratejisi olan yeşil büyümenin temel unsurlarından birisidir (Eti, 2017: 95-96). Yeşil 

tüketim olgusu çevresel faktörlere dikkat çekerken aynı zamanda sürdürülebilir 

gelişmeye farkındalık temelinde katkıda bulunmaktadır.  

Küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmeye başlaması, nüfus artışı insanlığın 

geleceğini tehdit etmeye başlamış ve ortaya çıkan bu durum yeni bir trend olarak 

tüketicilerin karşısına çevreye karşı duyarlı olan, çevresel kaygı taşıdığı ve bu nedenle 

yeşil ürünleri araştıran yeşil tüketim olgusunu çıkarmıştır (Koçer ve Delice, 2016: 113). 

Yeşil tüketimin gündeme gelmesinde özellikle sanayileşme ile tüketim toplumunun 

beraberinde getirmiş olduğu aşırı üretim ve tüketimin yol açtığı çevre sorunlarının 

önemli bir rolü bulunmaktadır. Köklerini kapitalist sistemden alan tüketim toplumu 

olgusu bireyleri tüketime özendirirken beraberinde çevresel sorunların daha fazla 

derinleşmesine yol açmaktadır (Alnıaçık ve Yılmaz, 2008: 359). 20. yüzyılın başlarında 

iletişimde ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler günümüz insanının yaşamını değişime 

uğratırken dünyanın büyük bir köye dönüşmesine yol açmaktadır (Zinkhan ve Carlson, 

1995: 1).  

Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra yeryüzü kaynaklarının giderek azalması, 

ormanların tahrip edilmesi, türlerin giderek yok olması gibi, hava, su ve toprağın 

kirleniyor olmasıda insanları ve tüm canlı yaşamını etkileyebilecek çeşitli sorunların 

tüketiciler tarafından fark edilmesine yol açmıştır (Maineri ve diğerleri, 1997: 189). 

1980’li yıllarla beraber doğal yaşamın ve çevrenin korunmasına yönelik hareketlerin 

etkin bir hale gelmesi ve kitle iletişim araçlarıyla söz konusu olan bu konuları gündeme 

taşımaları sayesinde bireylerin gerek çevreye duydukları hassasiyelerini gerekse yeşil 

ürün tercihlerini pozitif yönde etkilemiştir. Yaşanan bu gelişmenin ardından tüketiciler, 

“ürünlerin hem üretim aşamasında hem de ürünlerin kullanım sonrasında doğaya ve 
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insan sağlığına zararsız olan ürünler ve yöntemlerle üretilen, atık durumuna geldiğinde 

yine çevreye zarar vermeden imha edilebilen ürünleri tercih etmeye” başlamışlardır (Ar 

ve Tokol, 2010: 149).   

Çevre konusunun kitle iletişim araçları yoluyla gündeme daha fazla gelmesiyle 

başlayan bu süreçte çeşitli sivil toplum kuruluşlarının sayısının artması beranerinde 

ulusal ve uluslararası platformlarda gerekli olan yasal düzenlemelerin yapılmasına yol 

açmıştır  (Aslan ve Çınar, 2015: 171). Bütün bunların yanı sıra özellikle endüstriyel 

felaketlerin kitle iletişim araçları yoluyla kamuoyu üzerinde yaratmış olduğu etkiler, 

tüketicilerde çevre bilincinin oluşmasına neden olmuştur (Alnıaçık ve Yılmaz, 2008: 

359).   

Bu bilincin oluşmasında özellikle yazılı basın tarafından gazeteler, dergiler vb. 

yollarla yapılan yayınalr geniş halk kitlelerini geleceklerini doğrudan veya dolaylı 

yollarla tehdit eden sorunlar hakkında bilgilendirilmekte ve bu sayede bu tip sorunlara 

daha bilinçli yaklaşmaktadırlar (Özsabuncuoğlu ve Uğur, 2005: 448).  

Son yıllarda çevreyle ilgili yaşanan sorunlar ve bunların insan ve doğa 

üzerindeki zararları anlaşıldıkça çevre konusunda toplumun kaygısı artmış ve yeşil 

tüketim anlayışı benimsenmeye başlanmıştır. Yeşil tüketim eylemlerini geçici bir heves 

veya zorunluluğun aksine yeryüzünde mevcut canlı veya cansız valıklara ve gelecek 

kuşaklara karşı duyulan saygının bir ifadesi şeklinde yorumlamak gerekmektedir 

(Torlak, 2009: 330). Yaşam kalitesini birey için en uygun konuma taşıyarak, tüketim ve 

çevre ile ilgili sorunlara ait düşünce tarzında değişiklik gerektiren eylemleri planlayan 

ve tüketim kalıplarını yönlendiren sürdürülebilir tüketim yaklaşımı birey bazında yeşil 

tüketimin benimsenmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Kızgın, Karaosmanoğlu, 

Örmeci ve Taş, 2017: 769).  

Mont ve Plepys çoğu tüketim odaklı çevreci çalışmalara göre, kaynakların 

verimliliğini arttırabilme konusunda teknolojik çözümlere bel bağlamanın tek başına 
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yeterli olmadığı gibi bu durumun tüketimin çevresel etkilerini azaltma konusunda 

başarısız ve yetersiz kaldığını ileri sürmektedirler (Mont ve Plepys, 2008: 532). Buna 

göre, çevresel sorunların giderilebilmesi konusunda teknolojik çözümlerin yanı sıra 

bireylerin günlük yaşamlarında davranış kalıplarını ve yaşam tarzlarını değiştirmelerinin 

yeterli olduğu düşünülmektedir (Nakıboğlu, 2003: 55). Bir başka ifadeyle tüketicilerin 

yeşil tüketici olmaları sayesinde çevresel sorunların giderilmesi kolaylaşabileceği ileri 

sürülmektedir (Tuna, 2001: 231). Ancak tüketicilerin kapitalist ekonomik sisteminin bir 

gereği olarak piyasa dâhilinde veya haricinde yaşanan sorunların azaltılması ve ortadan 

kaldırılması noktasında başarılı olup olmayacakları konusu halen tartışmalı bir konu 

olarak literatürdeki yerini korumaktadır.      

4.7.2. Yeşil Tüketici  

Son yıllarda dünya genelinde yaşanan çevresel sorunlara dair çözüm önerilerinde 

tüketicilerin tüketim davranışları öncelikli olarak ele alınıp değerlendirilmeye 

başlanmıştır (Üstündağlı ve Güzeloğlu, 2015: 342). Özellikle, doğal kaynakların sınırlı 

olduğunun anlaşılması ve bunun sonucunda çevreye yönelik ilginin artması çevreye 

karşı sorumluluk sahibi tüketicilerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Kükrer, 2012: 

4507). Kendilerini çevreci olarak tanımlayan tüketicilerin sayısında özellikle 1980’lerin 

sonuna doğru artış yaşanmıştır. Bu dönemde tüketiciler yeryüzü kaynaklarının sanılanın 

aksine sınırlı ve daha hassas bir yapıya sahip olduğunun bilincine varmaya 

başlamışlardır. Çevreyle ilgili duydukları bu endişelerini yeşil ürün tercihinde bulunarak 

yansıtmaya başlamışlardır (Kalafatis ve diğerleri, 1999: 442).  Sayıları giderek artan 

yeşil tüketicilerin tercihleri arasında küçük ürünler kullanmak, daha az ambalaj kullanıp 

ağaç kesilmesini engellemek gibi eğilimler yer almaktadır (Ar ve Tokol, 2010: 154).  

Yeşil tüketiciler, “ürünün üretimi, kullanımı ve kullanım sonrasında çevreye 

zarar veren, üretim sürecinde gereğinden fazla kaynak kullanılmasına sebep olan, 
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gereksiz ve fazla ambalaja sahip olan ürünleri tercih etmeyen tüketiciler” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Koçak, 2003: 34). Huttunen ve Autio’ya göre yeşil tüketim 

yaklaşımında yeşil tüketici, gündelik hayatında yaptığı tercihleriyle gerek eko-etiketli 

ürünleri seçmesi gerekse geri dönüşümlü ürünleri seçmesi gibi birtakım ufak tefek 

değişikliklerle dünyayı koruyacak olan rasyonel ve bilinçli tüketiciler olarak kabul 

görmektedirler (Huttunen ve Autio, 2010: 150). Dolayısıyla, bu tüketiciler çevreye 

duyarlı ve sorumlu bireyler olarak daha yüksek fiyat ödeyerek yeşil (çevreye zarar 

vermeden üretilen) maddeleri tüketmeye özen göstermektedirler (Turan, 2014: 6). Bir 

başka deyişle yeşil tüketiciyle anlatılmak istenen kendisinin ve diğer tüketicilerin 

sağlığını tehlikeye atan, üretimle ilgili süreçlerde enerji israf eden ve kirlilik oluşturan, 

insanlığa zarar veren ve en önemlisi çevreyi tehdit eden ürün ve hizmetlerden uzak 

duran tüketiciler olarak anlaşılmaktadır  

Küresel boyutlardaki çevresel sorunların yol açtığı tehditlerin azaltılabilmesi 

konusunda tüketicilerin de üreticiler kadar sorumluluk üstelenmesi gerekmektedir. Eğer 

tüketiciler çevreye zarar vermeyen yeşil ürünlerin satın alınması konusunda bilinçli 

hareket ederlerse, üreticilerde üretimlerini çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirme 

gayreti içinde olacaklardır. Aksi takdirde çevre kirliliğine kayıtsız kalan toplumlar 

üzerinde herhangi bir baskı oluşturmayacak ve çevre kirliliğinin giderek artmasına 

olanak sağlanacaktır (Kızıloğlu, Kızılaslan ve Gökçe, 2013: 20).  

Günümüzde tüketicilerin bir kısmı kendilerini yeşil tüketici olarak görmeleri 

nedeniyle gerçekte çevre dostu olmadığı halde çevre dostu olduğu ileri sürülen ürünlerin 

gerçek dışı iddiaları konusundada dikkatli davranmaktadırlar. Bu bağlamda “yeşil” ürün 

olduğu ileri sürülen ürünleri özenli bir biçimde ele alıp incelemekte ve inandırıcılığı son 

derece şüpheli olanlarını da satın almayarak hem üreticiyi hem de ürünün kendisini 

boykot etme yoluna gitmektedirler (Duru ve Şua, 2013: 14). Küreselleşmenin doğal bir 

sonucu olarak işletmelerin dünya geneline yayılarak gerek üretim gerekse pazarlama 
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faaliyetlerinde illegal yollardan ekolojik dengeye zarar vermeleri ve küçük yaşta 

çocukları çalıştırmaları gibi olumsuz gelişmeler beraberinde birtakım olumsuz 

eleştirileri ve tartışmaları işletmelerin gündemine taşımalarına ve çeşitli krizler 

yaşamalarına yol açmaktadır. Bu bağlamda tüketiciler illegal yollara başvurarark 

üretimde bulunmaya çalışan işletmeleri cezalandırmak adına boykot etmekte ve 

ürünlerini satın almamaktadırlar (Balıkçıoğlu, Koçak ve Özer, 2007: 80).  

Tüketim bilincinin oluşmasında işletmelerin ahlaki açıdan olumsuz, tüketiciye, 

topluma ve çevreye karşı sorumsuz ve duyarsız ürün ve uygulamaları karşısında 

gösterilecek anlamlı ve grup halindeki tepkilerin önemli bir rolü vardır. Bu noktada, 

gönüllü tüketici örgütlerinin destekleyebileceği tüketici boykotlarının anlamlı bir tepki 

olduğu bilinmektedir (Torlak, 2009: 334). Çevresel değişim yaratmak açısından, 

boykotlar ve diğer halk hareketleri, yasa çıkartılması için lobi yapmak gibi yıllar hatta 

on yıllar sürebilecek çalışmalardan daha etkili olduğu ileri sürmektedir (Mastny, 2004: 

151). Tüketici bilincinin ve buna bağlı olarak tüketici boykotunun gelişmesi, 

işletmelerin tüketicileri, toplumu ve çevreyi dikkate alan pazarlama uygulamaları 

içerisine girmelerini zorlamaktadır (Torlak, 2009: 334).   

Grant, işletmelerin varlıklarını sürdürülebilir kılma konusunda üçlü bir tehlike 

ile karşı karşıya olduğunu ileri sürmektedir. Bunlar sadece parayı boşa harcamak ve 

marka güvenirliliğini kaybetmek değil aynı zamanda yeşil boyamaylada suçlanmak 

olduğunu ifade etmektedir (Grant, 2008: 39). İngilizce “Green Washing”, Türkçede ise 

“Yeşil Boyama” olarak anılan kavram kurumların yeşil bilincine sahip olmadan, çevre 

konusunun öncelikli olarak kitle iletişim araçları yoluyla yapılan tanıtım 

kampanyalarında imaj unsuru olarak kullanılmasını ifade etmektedir.  

Yeşil yıkama veya yeşil giydirme olarak da ifade edilen yeşil boyama, kurum ve 

kuruluşların sürdürülebilirlik kavramını gerçek anlamda üretim ve yönetim stratejilerine 

yansıtmayan, buna karşın topluma çevre dostu bir şirketmiş görünmelerine yardımcı 
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olan bir yaklaşım olup içi boş bir imaj çalışmasından başka bir şey değildir (Uydacı, 

2011: 170). “Yeşil boyama”, işletmelerin yeşil bilincine sahip olmadan reklam ve 

tanıtım kampanyalarında yeşil bir imaj yaratıyor olma çabası olup özellikle tanıtım 

faaliyetlerinde gerçek dışı yeşil vurgusunun yapılmasıdır (Turan, 2014: 8). Bu nedenle 

tüketiciler, işletmelerin bir kısmının çevre dostu oldukları yönündeki iddialarına pek 

güvenilir bulmamaktadır (Turan, 2014: 6). Aslında bu durum işletmenin sahip olduğu 

imajına uzun bir süreçte çok büyük zararlar vermektedir (Tuncoğlu, 2009: 102).  

4.7.3. Yeşil Ürün  

Yeşil ürün, çevre dostu veya ekolojik bir ürün olarak bilinmektedir (Chen ve 

Chai, 2010: 29). Maineri, bu ürünleri, “geri dönüşümlü ürünler, yeniden kullanılabilir 

ambalajlama, enerji verimli ampuller, hava kirlenmesine neden olmayan ve yapay boya 

veya parfümden arınmış ürünler” şeklinde ifade etmektedir (Maineri, 1997: 190). 

Kavram, “çevreye ve hiçbir canlıya zarar vermeyen, doğayı kirletmeyen, minimum 

miktarda doğal kaynak kullanan, yeniden kullanabilen ve geri dönüştürülmesi mümkün 

olan ürünleri” tanımlamak için kullanılmaktadır (Kuduz ve Zerenler, 2013: 75; 

Nakıboğlu, 2003: 41).  

Yeşil ürünlerin kısmende olsa çevreye daha az zararlı üretilmiş olmaları ve geri 

dönüşüm gibi özelliklere sahip olması çevrenin korunması konusunda önemli bir rol 

oynamaktadır (Armağan ve Karatürk, 2014: 4). Günlük yaşamda tüketiciler kendilerine 

en fazla fayda sağlayacak ürünleri tercih etmektedirler. Eğer tüketici, çevreci anlayışı 

kendine fayda sağlayacak bir olgu olarak algılarsa, bunu satın alma davranışlarına da 

yansıtmaktadır (Tayfun ve Öçlü, 2016: 196). Kuşkusuz, tam anlamıyla yeşil olmayan 

ürünlerde vardır. Çünkü bu ürünlerin üretilme, dağıtılma ve kullandıktan sonra elden 

çıkarma aşamalarında enerji ve kaynak kullanılmış olması nedeniyle, atık ve kirlilik 

meydana gelmektedir. Bu nedenle yeşil ürünler çevreye daha az veren alternatiflerine 
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kıyasla göreceli olan ürünler olarakda bilinirler (Ar, 2011: 77). Ancak kesinlikle 

tamamen “yeşil” bir ürünün varlığı ise söz konusu değildir. Çünkü ürünlerin üretimi 

sırasında enerji ve diğer kaynakların fazlasının kullanılması nedeniyle mutlaka atık ve 

kirliliğe yol açmaları nedeniyle yüzde yüz çevre dostu olabilmeleri neredeyse imkânsız 

görünmektedir (Ay ve Yılmaz, 2004: 21).  

Ürünü yeşil yapan faktörler onun kullanacağı ürün çeşidine, nerede, ne kadar 

sürede, kim tarafından ve ne amaçla kullanılacağına göre değişmektedir (Ay ve Yılmaz, 

2004: 21). Örneğin, piyasada yaygın olan alkalin piller –eğer ilave civa içermezlerse –

yeşil olarak değerlendirilebilir. Fakat buna rağmen içindeki diğer elementlerden dolayı 

yüksek oranda zehirli maddelerde içerebilmektedirler (Ottman, 1993: 50-53). Diğer bir 

örnek ise günümüzde biyolojik olarak ayrışabilirlik özelliği deterjanlar için uygun bir 

etiket olabilir. Böylece deterjanın içindeki maddelerin yerel atık su sisteminde ayrışıp 

gideceği vurgulanır. Ancak aynı ifadeyi kağıt veya plastik için kullanmak uygun 

olmayabilir. Çünkü bu maddelerin doğada yok olması daha yavaş işleyen bir süreçtir. 

Eğer civa veya diğer yüksek yoğunluklu madenleri içeriyorsa veya tekrar şarj 

edilebiliyorsa piller de yeşil olarak adlandırılabilir. Bu örnekler göstermektedir ki yeşili 

tanımlamak oldukça zordur. Çünkü bir ürünün alternatiflerine kıyasla çevre üzerinde 

nasıl bir etki yarattığını ölçecek ortak bir yöntem geliştirilememiştir. Örneğin; kâğıt ve 

kâğıt havlunun çevreye etkisini karşılaştırabilecek bir ölçüt yoktur (Ottman, 1993: 50-

58).   

Yeşili tanımlama konusunda yaşanan bu sıkıntılara karşın tüketicilere yardımcı 

olabilmesi açısından çevre dostu alışverişe rehber olan kitaplarda yeşil ürünler üzerinde 

durulmaktadır. Çevre dostu ürün ve hizmetlerin taşıması gereken özellikleri ise sırasıyla 

şunlardır (Elkington ve diğerleri, 1990: 6; Peattie, 1995: 83) : 

 Canlıların sağlığı için tehlike oluşturmama.  

 Üretim- kullanım-ortadan kaldırma süreçlerinde doğayı zarara uğratmama. 
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 Üretim-kullanım-ortadan kaldırma süresince enerji ve diğer kaynakları 

tasarruflu kullanma. 

 Üretim ve ambalajlama sırasında minimum çöpün ortaya çıkmasına yol açma. 

 Gereksiz kullanım gerektirmemeli veya hayvanlara eziyet edilmemeli. 

 Yeryüzüne ve canlı yaşamına zararlı materyaller kullanılmamalıdır. 

Tüketicilere yardım etme konusunda önerilen rehber kitaplara ve tüketicilerin 

yeşil endişe taşımalarına karşın, alışverişe bunu yeteri kadar yansıtmadıkları 

görülmektedir (Çabuk, Nakıboğlu ve Keleş: 2008: 88). Çevreci kaygı duyan 

tüketicilerin bu duygularını yeşil ürün tercihlerine yansıtmamaları ve bu nedenle 

pazarda yeşil ürünlerin pazar payında düşüş yaşanması beklenmedik bir durum olarak 

nitelendirilmektedir (Çoban ve Sönmez, 2014: 3). Bunun birtakım nedenleri 

bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şunlardır (Shamdasani ve diğerleri, 1993: 489):  

 Yeşil Ürünler fonksiyonel olarak diğer ürünlerden üstün değillerdir, 

 Yeşil ürünler çok pahalıdır,  

 Yeşil ürünlerin üzerinde yer alan ve çevreyi koruduğu iddia edilen etiketlerin 

inandırıcı özelliğe sahip değildir, 

 Yeşil ürünler her yerde bulunamaktadır.  

Çevreci ürünler genellikle tercih edilmemekte veya çeşitli nedenlerden dolayı 

tercih edilmemektedir. Mevcut nedenler incelendiğinde, çevresel ürün olarak 

nitelendirilen ürünlerin ihtiyaçları karşılayamaması, pahalı olması, bulunamaması, 

ihtiyaçları karşılamaması etkenleri ön plana çıkmaktadır (Tayfun ve Öçlü, 2016: 196). 

Bu bağlamda ülkemizde çevreci ürünlerin bulunabilirliğinin kısıtlı olması ve 

bulunabildiği noktalarda muadillerine göre daha pahalı olduğu bilinen bir gerçektir.   

Bireyler çevreyi koruma adına her ne kadar sürdürülebilir tüketim düşüncesini 

destekliyor olsalar da bunu davranış boyutu olan yeşil tüketime yansıtmakta başarısız 

oldukları görülmektedir. Bunun en önemli sebepleri arasında neoliberal politikalar 
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çerçevesinde piyasanın bireye istediği zaman ulaşabileceği noktalarda bu tür çevreci 

(yeşil) ürünleri bulamamakta veya bulsa da diğer konvansiyonel ürünlere göre daha 

pahalı bulmaktadır. Dolayısıyla burada bireyin karşısına gelir unsuru çıkmaktadır.  

Tüketiciler açısından çevre dostu (yeşil) davranış sergileyebilmeleri için 

birtakım maliyetleride göz önünde bulundurmalarına yol açmaktadır. Elde edilen her bir 

alışkanlık beraberinde yarar sağlamasının yanı sıra bireylerde baskı yaratmakta ve yeni 

davranışları öğrenmeleri içinde zamanlarını buna ayırmaları gibi ilave harcamaları da 

beraberinde getirmektedir. Bu nedenle yeşil tüketim olgusu bireylerin birtakım 

özverilerde bulunmalarını gereksinim duymaktadır. Bu gereksinimler, “yeşil ürünler 

için için daha fazla ödeme, bazı davranış değişiklikleri için çaba harcama gereği (şişe 

yıkama, plastikleri ayıklama, gazeteleri bağlama, depolama vb.), bir ürün için kusurlu 

ikame ürünü kabul etme, ürün tüketimini azaltma” gibi unsurlar şeklindedir (Petit ve 

Sheppard, 1992: 330-331). 

Sürdürülebilir tüketimde ve davranış boyutu olan yeşil tüketimde sadece fiyat ve 

kalitenin değil sosyal ve ahlaki değerlerinde etkili olduğunu göstermektedir. 

Sürdürülebilir tüketim davranışı güdüleyen faktörlerden bir diğeri bireysel maliyet-

fayda analizidir. Yüksek fiyatlı yeşil ürünler, geri dönüşüm ve enerji tasarrufu gibi 

tercihler zaman ve bütçe açısından maliyetli olsalar da faydalı oldukları görüldüğünde, 

tüketici tarafından tercih edilmektedir. Tüketicilerin, yeşil ürünü tercih etmekle 

katlandıkları bir miktar maliyet farkının esasında yine tüketici refahına orta ve uzun 

vadede olumlu katkı sağlayacağının anlatılabilmesi halinde tüketiciler tarafından tercih 

edilmektedir (Türk, 2011: 155). Öte yandan, yeşil özelliği olmayan, üretiminde, 

dağıtımında ve tüketiminde çevreye zarar veren bir ürünün düşük fiyatı nedeniyle tercih 

edilmesinin, kısa dönemde sağladığı avantajın, orta ve uzun dönemde kendisine çok 

daha fazla miktarda dezavantaj olarak döneceğinin anlatılabilmesi özellikle tüketici 

kararlarını yeşil ürün tercihi yönünde etkileyebilecektir (Türk, 2011: 155).  
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Bugün gelinen noktada tüketiciler yeşil konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Bunun en önemli nedeni çevre konularının evlerin içinide etkilemeye başlamış 

olmasıdır. Özellikle, doğanın kirlenmesi, kimyasal alerjiler, riskli doğumlar, obezite, 

kanser vakalarının artması ve içme sularıyla yiyeceklerin sağlıksız hale gelmesi gibi 

konular, günlük haberlerde sıkça yer almaya başlamıştır. Bu durum, ister istemez, 

tüketicilerin çevreye olan ilgisini ve dolayılı olarak çevre bilincini geliştirmektedir 

(Ottman, 1993: 4).  

4.7.4. Yeşil Tüketici Davranışı 

Çevreye olan duyarlılığın her geçen gün giderek daha fazla artmasıyla beraber 

tüketiciler, çevreyi koruma görevinin sadece şirketlere ait olmadığını ve kendilerininde 

sorumlulukları olduğunu düşünmektedirler. Bu bağlamda araştırmacılar,  “kim, neyi, ne 

zaman ve niçin alıyor sorusundan yola çıkarak yeşil tüketicinin davranışlarını üç temel 

değişken üzerinde incelemiştir”. Bu değişkenler (Fraj ve Martinez, 2007: 26):  

1.Çevreyle ilgili bilgi düzeyleri, 

2.Demografik özellikler ve sosyo-ekonomik değişkenler, 

3. Psikolojik faktörler  

4.7.4.1. Çevre İlgili Bilgi Düzeyi  

Tüketicilerin büyük bir bölümü çevreye zarar vermenin kötü bir davranış 

olduğunu bilmelerine karşın ürün satın almaları ve kullanımları sırasında çevreye nasıl 

zarar vermeyeceklerini bilmemektedirler (Uydacı, 2011: 169). Dolayısıyla tüketicilerin 

bilgilendirilmeleri çevrenin korunması açısından oldukça önemli bir konudur. 

Tüketicilerin sahip olduğu bilgi düzeylerinin davranışlarına olan etkisini inceleyen 

çalışmaların pek çoğu birbirinden farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. Buna göre yapılan 
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çalışmaların bir kısmı bireyler her ne kadar çevre bilincine sahip olsalarda bunu ürün 

tercihlerine yansıtamadıklarını, buna karşın bazılarının ise tam tersi çevre bilincini ürün 

satın alma davranışlarına yansıttıkları yönündedir (Schuitema ve De Grott, 2014: 57).  

Bireysel bağlamda kişinin ekolojik sorunlara karşı hassasiyet göstermesi ve bilgi 

düzeyinin, o kişinin çevre dostu davranış sergileyip sergilememesinde önemli bir 

gösterge olduğu ifade edilmektedir (Tirkeş, 2008: 68). Kişilerin çevreyle ilgili bilgi 

düzeyleri arttıkça, çevre dostu ürünlere daha yüksek bir fiyat ödemeyede daha çok 

gönüllü oldukları tespit edilmiştir (Laroche ve diğerleri, 2002: 268). Araştırmalar, 

tüketiciler için yeşil tüketimin önemli olduğunu göstermekle beraber tüketicilerin bu 

düşüncelerini davranışlarına yansıtmalarının zor olduğunu göstermektedir. Bu 

dönüşümün istenen seviyelerde hızlı olmamasının sebebi bireylerin sahip olduğu 

tüketim davranışları ve tutumlarıdır (Dülgeroğlu, Başol ve Başol, 2016: 2).  

Yeşil tüketici davranışlarını ve tutumlarını etkileyen unsurların demografik 

değişkenler, psikolojik faktörler, çevresel ve sosyal değerler” şeklinde üçe ayrılmaktadır 

(Gilg ve diğ., 2005: 482). Yeşil tüketime etki eden faktörler arasında, bireylerin yaş, 

cinsiyet, eğitim, medeni durum, gelir gibi demografik unsurları ile kültürel ve 

psikografik özellikleri bulunmaktadır (Aydın ve Fırat, 2018: 404).   

4.7.4.2. Demografik Özellikler ve Sosyo-Ekonomik Değişkenler  

Demografik değişkenler ile yeşil ürünleri kullanan tüketicilerin kimler olduğu ve 

hangi özellikleri taşıdıklarının belirlenmesi konusu yeşil tüketicilerin özelliklerinin ve 

davranışlarının belirlenmesi açısından önem taşımaktadır (Ay ve Ecevit, 2005: ). 

Özellikle, ileri yaşlara sahip olanlara kıyasla gençlerin çevresel sorunlara karşı daha 

fazla ilgili oldukları yönündeki genel kanıdan hareketle yaş ile çevresel sorunlara dair 

ilişkiyi araştıran pekçok araştırma bulunmaktadır. Buna göre gençlerin ileri yaştakilere 

kıyasla çevresel konulara daha fazla hassas oldukları belirlenmiştir (Roberts, 1996: 83). 
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Ancak bazı çalışmalar, ileri yaşta olanların çevreye karşı duydukları ilgileri ve çevreci 

davranışlarının, gençlerinkine göre daha fazla olduğu sonucuna varmıştır (Maineri ve 

diğ., 1997).  

Tilikidou ve Delistavrou (2001), Yunanistan’da yaptıkları araştırmalarında iyi 

eğitim düzeyine sahip orta yaşlı işçilerin geri dönüşüm konusuna ilgi duydukları tespit 

etmiştir. Gilg ve diğerleri (2005)’nin yapmış oldukları çalışmada, araştırmaya 

katılanlardan ileri yaşta olanların yeşil tüketimde daha fazla bulunduğunu ve bu 

katılıcıların özellikle İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşayan kişiler olduğu tespit 

edilmiştir. Bireylerin tutumlarının ve davranışlarının araştırıldığı birçok çalışmada, 

cinsiyet unsurunun bireyin yeşil ürün satın alma davranışına etki ettiği tespit edilmiştir. 

Ayrıca yapılmış pekçok araştırmada kadınların erkeklere göre çevreye karşı daha fazla 

duyarlı olduğu ve daha fazla çevre dostu ürün tercihi ettikleri belirlenmiştir (Straughan 

ve Roberts, 1999: 560).  

Tüketicilerin sahip olduğu eğitim düzeyi, çevre dostu ürün tercihini ve çevre 

bilincine etki eden bir diğer önemli demografik değişkendir. Buna göre tüketicilerin 

eğitim düzeylerinde yaşanacak artış beraberinde çevresel sorunlar konusunda daha fazla 

bilinçlenmelerine ve çevreye duyarlı satın alma davranışlarına olumlu etki edeceği 

düşünülmektedir (Straughan ve Roberts, 1999: 560).  

Yapılan çalışmalardan bir kısmı tüketicilerin sahip oldukları gelirleri ile çevreye 

olan hassasiyetlerinin birbirleri ile paralellik gösterdiğini ortaya koymaktadır (Armağan 

ve Karatürk, 2014: 7). Bu düşünce doğrultusunda tüketicilerin gelirlerlerinde yaşanan 

artış doğrultusunda çevre dostu ürünlerin fiyatı yüksek olsada satın almaya daha fazla 

isteklidirler (Ay ve Ecevit, 2005: ). Bekâr olan bireylerin evli olan bireylere kıyasla 

daha az çevre (yeşil) dostu ürün tüketiminde bulundukları ileri sürülmektedir. Bunun 

nedeni, evlilerin hem kendileri hem de ailelerinin bugününe ve geleceğine dair duymuş 
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oldukları endişe duygusu ile temiz bir dünyada ve çevrede hayatlarını sürdürmeye karşı 

duydukları arzularıdır.  

4.7.4.3. Psikolojik Faktörler  

Pskolojik faktörler, yeşil tüketici profilinin belirlenmesinde ve davranışlarını 

etkileyen unsurları tespit etme konusunda etkili yöntemlerden birisidir. Tüketicilerin 

sahip olduğu demografik özellikler çevreci ürün ve hizmetleri kimlerin satın aldığını 

tespit etmeye çalışırken, buna karşın psikolojik özellikler ise tüketicilerin neden ve niçin 

çevreci ürün satın aldıklarının anlaşılmasına ve sayısal verilerle ifade edilmesine 

yardımcı olmaktadırlar (Ay ve Ecevit, 2005: 245).  

Huneke tarafından yapılan anket çalışmasında, katılımcıların ürün tercihlerine 

etki eden unsurlara bakıldığında, %23’ünün çevresel sebeplerden dolayı ürün satın 

alırken, buna karşın %19’unun aile ve çevresi ile vakit geçirebilmek adına ürün satın 

almaktadır. Tüketicilerin, %17’si hayatlarında var olan stresi ve gerginliği yok etmek 

için, %14’ü sahip oldukları manevi inançları ve düşüncelerinden dolayı, % 10’u 

kişiliklerinin bir gereği olarak böyle olmasını arzuladıkları için, % 17’si ise tüketim ve 

kurumların yapısına karşı olan tutumlarından ötürü bu durumu tercih etmektedirler 

(Huneke, 2005: 536-537). Bu örnekten anlaşılacağı üzere satın alma davranışı pek çok 

değişkenin etkisi altında kalmaktadır. Bu değişkenlerde daha çok psikolojik faktörlerin 

ağırlığının olduğu görülmektedir. Akehurst ve diğerlerinin, 18 yaşından büyük 186 

katılımcıya yönelik olarak Portekiz’de yapmış oldukları anket çalışmasının sonucuna 

göre, tüketicilerin yeşil ürün satın alma üzerinde psikografik değişkenlerin 

sosyodemografik değişkenlere göre daha etkili olduğu belirlenmiştir (Akehurts ve 

diğerleri, 2012: 979). Ancak, sosyo-demografik değişkenleri esas alan araştırmaların 

psikografik değişkenlere dayalı araştırmalara göre daha az tutarlı sonuçlar verdiği 

görüşü yaygın olmakla beraber, literatürde psikografik değişkenleri ele alan 
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araştırmaların sayısının diğerlerine göre daha az sayıda olması, bu konuda kesin bir 

yargıya ulaşılmasını zorlaştırmaktadır (Straughan ve Roberts, 1999: 563).  
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V. BÖLÜM 

ÇALIŞAN BİREYLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM BAĞLAMINDA 

YEŞİL TÜKETİM DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

5.1. Araştırmanın Metodolojisi 

5.1.1. Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma, farklı meslek sahiplerinin sürdürülebilir tüketim tutumları ile yeşil 

tüketim davranışları arasındaki ilişkileri kapsayan ilişkisel tarama modelinde betimsel 

bir araştırmaya dayanmaktadır. İlişkisel araştırmalar iki ya da daha fazla değişken 

arasındaki olası ilişkileri belirlemek ve sebep sonuçlara ilişkin ipuçları elde etmek 

amacıyla yapılan çalışmalardır (Büyüköztürk ve diğ., 2014:14).  

Araştırmada, katılımcıların çevre bilinçli tüketim tutumları, çevresel değer 

tutumları, çevresel farkındalık tutumları, çevresel duyarlılık tutumları ile çevre 

bilincinin davranışsal boyutu (çevreci ürünleri tercih etme) ile ilgili olarak anket veri 

toplama tekniği kullanılmıştır. Çalışanların demografik özelliklerine göre sürdürülebilir 

tüketim tutumları arasında ve yeşil tüketim davranışları arasında anlamlı farklılık olup 

olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır.  

5.1.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

Araştırmanın evrenini Bolu ili merkezinde bulunan kurum ve kuruluşlarda 

birbirinden farklı beş meslek kolunda çalışanlar oluşturmaktadır. Evrenin tamamına 
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zaman ve ekonomik koşullardan dolayı ulaşılamayacağı için araştırmanın amacına 

uygun olarak evren özelliklerini taşıyan çalışma evreni belirlenmiştir. Yapılan 

araştırmanın evreni Bolu ili merkezinde kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan 

birbirinden farklı beş meslek kolunda çalışan, akademisyen, esnaf, işçi, memur ve 

profesyonel ve yarı profesyonel mesleklerden (avukat, doktor, eczacı, hemşire, mali 

müşavir, mühendis ve öğretmen) oluşmaktadır.  

Çalışma evrenini belirlenen beş farklı mesleğe göre eşit oranlı şekilde tabakalara 

ayrılarak her bir mesleğe 100 kişi dâhil edilecek şekilde 500 kişilik bir çalışma evreni 

belirlenmiştir. Çalışma evrenini temsil edebilecek örneklemin belirlenmesinde %95 

güven aralığı ve 0,05 hata miktarı göz önünde bulundurularak mesleklere göre eşit 

oranda tabakalara ayrıldıktan sonra “kolaylıkla bulunabilen örnekleme tekniği” ile 

belirlenen 400 çalışan araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışma örneklemin 

hesaplanmasında her bir tabakayı temsil edebilecek örneklem büyüklüğü aşağıdaki 

eşitlik ile hesaplanmıştır: 

 

Eşitlik 1. Sürekli değişkenlerde örneklem büyüklüğü tahmini  

Eşitlik 1’de yer alan  eşitliği ile hesaplanmakta, p (belirli bir 

özelliğe sahip olma) ve q (belirli bir özelliğe sahip olmama) anlamlılık değeri 0,05 

alındığında, pq=0,25 olacağından ve tabloda karşılık gelen t değeri 1,96 olduğundan 

0,05 anlamlılık düzeyinde =384,16 olarak hesaplanmaktadır (Büyüköztürk, Çakmak, 

Akgün, Karadeniz, Demirel, 2012: 93). Formülde yer alan ‘ki d değeri araştırma 

evreninin özelliğine ilişkin yapılacak tahminle ilgili göz ardı edilmek istenen aralık 

genişliğini tanımlar ve en fazla 5,0 puanı göz ardı edecekse d miktarı 0,05 olarak 

hesaplanır. Her bir mesleği temsil edebilecek örneklemi hesaplarken formülde yerine 

konulduğunda; 
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olarak hesaplanmıştır. Mesleklere ilişkin 5 tabaka olduğundan 5X80=400 kişilik, 

örneklemin çalışma evrenini temsil edebilecek yeterliğe sahip olduğu görülmektedir.  

5.1.3. Çalışanların Demografik Özellikleri 

Tablo 3. Çalışanların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları 

 Kategoriler f % 

Cinsiyet 
Erkek 180 45,0 

Kadın 220 55,0 

Medeni Durum 
Evli 301 75.3 

Bekar 99 24,8 

Yaş 

33 ve Altı 102 25,5 

34-41 121 30,3 

42-49 114 28,5 

50 ve üstü  62 15,5 

Meslek 

Akademisyen 80 20,0 

Esnaf 80 20,0 

İşçi 80 20,0 

Memur 80 20,0 

Profesyonel Meslek 80 20,0 

Eğitim Durumu 

Lise Mezunu 136 34,0 

Lisans Mezunu 161 40,3 

Yüksek Lisans  53 13,3 

Doktora 50  12,5 

Eş Çalışma Durumu 
Evet 236 59,0 

Hayır veya Eş Yok 164 41,0 

Aylık Hane Gelir Düzeyi 

2500 TL ve Altı 42 10,5 

2501-5000 TL 188 47,0 

5001-7500 TL 88 22,0 

7501-10000 TL 34   8,5 

10001 TL ve Üzeri 48 12,0 

Toplam  400 100,0 

Tablo-3’ de araştırmaya katılan çalışanların demografik özelliklerine ilişkin 

frekans ve yüzde dağılımları incelendiğinde, katılımcıların, 180’i (%45) erkek ve 220’i 

(%55) kadın çalışan olduğu görülmektedir.  

Çalışanların medeni durumlarına göre dağılımları incelendiğinde 301 (%75,3) 

çalışanın evli olduğu ve 99 (%24,8) çalışanın bekâr olduğu görülmektedir. Çalışanların 

yaşlarına göre dağılımlarına bakıldığında, 33 ve altı yaş aralığında olan 102 (%25,5) 
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çalışan, 34-41 yaş aralığında olan 121 (%30,3) çalışan, 42-49 yaş aralığında olan 115 

(%28,8) çalışan, 50 ve üstü yaş aralığında olan 62 (%15,5) çalışan bulunmaktadır.  

Çalışanların mesleklerine göre dağılımları incelendiğinde akademisyen, esnaf, 

işçi, memur ve diğer meslek kategorisinde (profesyonel meslekler) yer alan 5 tane 

mesleğin her birinde 80 (%20) çalışan olduğu görülmektedir. Çalışanların göre 

dağılımlara bakıldığında lise mezunu olan 136 (%34) çalışan, lisans mezunu olan 161 

(%40,3) çalışan, yüksek lisans mezunu olan 53 (%13,3) çalışan ve doktora mezunu olan 

50 (%12,5) çalışan bulunmaktadır.  

Çalışanların eşlerinin çalışma durumlarına göre dağılımları incelendiğinde, eşi 

çalışan 236 (%59) çalışan katılımcı olduğu ve eşi olmayan veya çalışmayan 164 (%41) 

katılımcı bulunmaktadır. Çalışanların aylık hane gelir düzeyine göre dağılımları 

incelendiğinde; 2500 TL ve altı gelir düzeyine sahip 42 (% 10,5) çalışan bulunmaktadır.  

2501-5000 TL gelir düzeyine sahip 188 (% 47) çalışan bulunmaktadır. 5001-7500 TL 

gelir düzeyine sahip 88  (% 22) çalışan bulunmaktadır. 7501-10000 TL gelir düzeyine 

sahip 34 (% 8,5) çalışan bulunmaktadır. 10001 TL ve üzeri gelir düzeyine sahip 48 

(%12,0) çalışan bulunmaktadır. Araştırmaya katılan farklı mesleklerde toplam 400 

(%100,0) çalışanın yer aldığı görülmektedir.   

5.1.4. Çalışanların Çevreci Ürün Satın Alma Durumları 
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Tablo 4. Çevreci Ürün Satın Alma Durumlarına İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları   

 Kategoriler f % 

Daha Önce Bilinçli Olarak Çevreye 

Dost Ürünler Satın Alma Durumu 

Evet 306 76,5 

Hayır 94 23,5 

Satın Alınan Üründen Memnun 

Kalma Durumu 

Evet 306 76,5 

Hayır 94 23,5 

Satın Alınan Çevre Dostu Ürün 

Çeşitleri 

Gıda-Temizlik-Tekstil 132 33,0 

Gıda 65 16,3 

Temizlik 114 28,5 

Diğer (Beyaz Eşya, Elektronik Eşya, Kozmetik, 

Otomotiv) 
89 22,3 

Satın Almadıysanız veya Satın 

Almaya Devam Etmiyorsanız 

Sebepleri 

Ürünlerin Etiket ve Reklamlarında Çevreyi 

Koruduğu İddia Edilen Mesajların Çokta 

İnandırıcı Olmaması 

60 15,0 

Ürünlerin Fonksiyonel Olarak Diğer Ürünlerden 

Üstün Olmaması 
40 10,0 

Ürünlerin Pahalı Olması-Ürünlerin Her Yerde 

Bulunmaması 
151 37,8 

Ürünlerin Pahalı Olması 149 37,3 

Toplam  400 100,0 

Tablo 4’de araştırmaya katılan çalışanların çevreci ürün satın alma durumlarına 

ilişkin dağılımları incelendiği görülmektedir.  

Çalışanlar arasında daha önce bilinçli olarak çevreye dost ürün satın alıp 

almama durumuna göre, çevre dostu ürün satın alan 306 (%76,5) çalışan olduğu 

görülmektedir. Buna karşın çevreye dost ürün satın almayan çalışan sayısının ise,  94 

(%23,5) çalışan olduğu görülmektedir. Çalışanlar arasında satın alınan üründen 

memnun kalıp kalmama durumuna göre, satın alınan üründen memnun kalan 306 

(%76,5) çalışan, satın alınan üründen memnun kalmayan 94 (%23,5) çalışan 

bulunmaktadır.  

Satın alınan çevre dostu ürün çeşidine yönelik dağılım incelendiğinde;  

Gıda-temizlik-tekstil olmak üzere üç ürün çeşitinden satın alanlar 132 (%33), 

Sadece gıda çeşitlerinden alan 65 (%16,3), temizlik ürünlerinden alan 114 (%28,5) ve 

sadece diğer ürünlerden (beyaz eşya, elektronik eşya, kozmetik ve otomotiv) satın 

alanlar ise 89 (%22,3) katılımcıdır.  

Satın alınmadıysa veya satın alınmaya devam edilmiyorsa sebeplerini neler 

olduğuna yönelik dağılım incelendiğinde, Ürünlerin etiket ve reklamlarında çevreyi 

koruduğu iddia edilen mesajların çokta inandırıcı olmamasından dolayı ürün satın 
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almama veya satın almaya devam etmeyen 60 (%15) çalışan olduğu görülmektedir. 

Ürünlerin fonksiyonel olarak diğer ürünlerden üstün olmamasından etkilenen 40 (%10) 

çalışan olduğu görülmektedir.  

Ürünlerin pahalı olması ve her yerde bulunmaması gibi sebeplerden dolayı 

almayan veya almaya devam etmeyen 151 (%37,8) çalışan olduğu, buna karşın 

Ürünlerin pahalı olmasından dolayı satın almayan veya satın almaya devam 

etmeyenlerin sayısının 149 (%37,3) olduğu görülmektedir. Buna göre araştırmada 

toplam 400 (%100) çalışan bulunmaktadır.   

5.1.5. Veri Toplama Aracı   

Anket araştırması veri toplama tekniği olarak kullanılmış olup 2016 yılının 

Temmuz ayında Bolu ili merkezinde bulunan mercilerden ve Bolu Valiliği’nden gerekli 

izinlerin alınmasından sonra uygulama kısmına geçilmiştir. 400 anketin verilerinin 

doğru ve belirli örüntü şeklinde kodlanması nedeniyle, analizler 400 katılımcı üzerinden 

yürütülmüştür. Anket 4 bölümden ve 50 maddeden oluşmaktadır.  

Anketin ilk bölümünde, katılımcıların demografik bilgilerine yönelik olarak 7 

soruya yer verilmiştir.  İkinci Bölümde Sürdürülebilir tüketimin boyutlarından ve 

ölçeklerinden biri olan çevre bilinçli tüketime yönelik 19 soru yer almaktadır. Üçüncü 

Bölümde sürdürülebilir tüketimin bir diğer değişkeni olan çevresel değere yönelik 4 

soru yer almaktadır.  

Dördüncü bölümde çevresel farkındalığa yönelik 3 soru yer almaktadır. Beşinci 

bölümde çevresel duyarlılığa yönelik 3 soru yer almaktadır. Altıncı bölümde yer alan 

sorular ise iki grupta yer almaktadır. İlk grupta; daha önce bilinçli olarak çevreci (yeşil) 

ürün satın alıp almadığına yönelik evet-hayırlı soru, satın alınan üründen memnun 

kalınıp kalmadığıyla ilgili evet-hayırlı soru, satın alınan çevre dostu ürün çeşidine 

yönelik soru ve son olarak çevreci ürün satın alınmadıysa veya almaya devam 
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edilmediğine yönelik sorular yer almaktadır. İkinci grupta ise çevreci ürün tüketim 

davranışına yönelik 9 adet soru yer almaktadır. Anketin 50. ve son sorusu katılımcıların 

tüketim bilgisini nereden aldıklarına dairdir. Ankette sorularının cevaplanmasında likert 

ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırmada, çalışanların sürdürülebilir tüketim bağlamında 

yeşil tüketim davranışlarını belirlemek amacıyla, çevre bilinçlerini ölçmeye yönelik 

olarak “Çevre Bilinçli Tüketimi” ölçeği kullanılmıştır. Çevreye verdikleri önemi 

değerlendirmek amacıyla “Çevresel Değer” ölçeği kullanılmıştır. Çevre sorunlarının 

farkında olup olmadıklarını belirlemek amacıyla “Çevresel Farkındalık” ölçeği 

kullanılmıştır.  

Çevresel sorunlar konusunda duyarlı olup olmadıkları ilgili olarak “Çevresel 

Duyarlılık” ölçeği ve çevresel sorunları önleme konusunda nasıl bir tutum ve davranış 

sergilediklerini belirlemek için “Çevre Bilinçli Tüketim Davranışı” ölçekleri 

kullanılmıştır. Bir ölçme aracının kaçınılmaz olarak sahip olması gerekli olan 

özelliklerinden birisi güvenirlilik konusudur. Karasar’a göre güvenirlilik, “aynı şeyin 

bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılık, ölçmek istenen şeyin sürekli olarak aynı 

sembolleri alması, aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı ölçütlerin kullanılması ile aynı 

sonuçlara ulaşılması” olarak tanımlanmaktadır (Karasar, 2012: 145).  

Ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlilik analizleri sürecinde pilot çalışma için 

farklı alanlarda çalışan 352 katılımcıya toplanan veriler üzerinden Açımlayıcı Faktör 

Analizi (AFA) yapılmıştır. Asıl uygulamada yer alan 400 çalışan üzerinden açımlayıcı 

faktör analizi ile tanımlanan yapının doğrulanıp doğrulanmadığına dair Doğrulayıcı 

Faktör Analizi (DFA) ile bakılmıştır.  



109 

5.1.5.1. Çevre Bilinçli Tüketim Ölçeği 

5.1.5.1.1. Çevre Bilinçli Tüketim Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi  

Çevre bilinçli tüketim ölçeği 352 çalışana uygulanarak 19 maddelik deneme 

formunun yapı geçerliğini test etmek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu test 

sürecinde pilot uygulamaları elde edilen verilerin faktör analizine uygunluğunu test 

edebilmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testleri uygulanmıştır ve 

sonuçları Tablo-4’de görüldüğü gibidir.   

Tablo 5.  Çevre Bilinçli Tüketim Ölçeği KMO ve Bartlett Testi Sonuçları  

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uyum Ölçüsü    ,78 

 Bartlett Küresellik Testi   

X2   2692,33 

Sd   171 

p   ,000* 
*p<,05  

Tablo-5’e bakıldığında, hesaplanan Kaiser-Meyer-Olkin örneklem uyum ölçüsü 

değeri 0,78’dir. Kaiser’e göre, “elde edilen değer 1’e doğru yaklaştıkça mükemmel, 

0,50’nin altında ise kabul edilemez (0,90’larda mükemmel, 0,80’lerde çok iyi, 0,70 ve 

0,60’larda vasat, 0,50’lerde kötü) olduğunu” belirtmektedir (Tavşancıl, 2010). Bu 

kriterlere göre elde edilen KMO değerinin iyi olduğunu yani seçilen örneklemin faktör 

analizi yapabilmek için yeterli olduğunu göstermektedir. Elde edilen Bartlett Küresellik 

Testi 2692,33 olup 0,05 düzeyinde manidardır (X2
171=2692,33). Bu değerlere göre ön 

uygulamada KMO değeri, veri setinin faktör analizi için çok iyi bir yapı meydana 

getirdiğini göstermektedir. Barlett testinin anlamlı hesaplanması ise, değişkenler 

arasında yüksek korelasyonların var olduğunu ve başka bir deyişle veri setinin faktör 

analizi yapılabilmesi için uygun olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2009).  

Uygulanan Açımlayıcı Faktör Analizinin sonucu elde edilen ortaya çıkan faktör 

yapısının öz değeri, açıklama varyansı, maddelerin faktör yük değerleri, madde toplam 
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korelasyon analizi sonuçları ve Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayıları Tablo-6’de 

verilmektedir.  

Tablo 6. Maddelere Ait Faktör Yük Değerleri, Madde Toplam Korelasyon Değerleri, 

Faktör Öz Değeri, Faktör Açıklama Varyansı ve Güvenirlik Katsayıları   

Maddeler   
Tek 

Faktör       

Madde Toplam 

Korelasyonu 

Cbt1: Petrole bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu yapabilmek için 

arabaların mümkün olduğunca az kullanılmasının gerekli olduğunu 

düşünürüm.    

0,57 0,53* 

Cbt2: İşe-eve giderken bisikletle veya yürüyerek gidilmesini gereksiz 

bir davranış olduğunu düşünürüm. 
0,38 0,34* 

Cbt3: Cam şişeleri, pilleri,  plastik, pet ve kağıt gibi atıkları türlerine 

göre geri dönüşüm kutularına atmak yerine sokaklardaki çöp 

büdunlarına atmayı tercih ederim. 

0,41 0,36* 

Cbt4: Evde enerji tasarruflu ampullerin kullanılmasına özen 

gösterilmesinin gereksiz olduğunu düşünürüm. 
0,49 0,41* 

Cbt5: Çamaşır ve bulaşık makinesini tam doldurmadan çalıştırırım 0,66 0,55* 

Cbt6: Diş fırçalarken veya yüzümü yıkarken muslukları genellikle açık 

bırakırım. 
0,67 0,59* 

Cbt7: Banyo yapmak yerine kısa bir duş almayı tercih ederim.  0,52 0,50* 

Cbt8: Faturalar (telefon, su, doğal gaz) ve kredi kartı hesap ekstreleri 

için e-fatura yerine basılı fatura kullanmayı tercih ederim.  
0,51 0,43* 

Cbt9: Evde tasarruflu ampuller kullanırım.  0,42 0,37* 

Cbt10: Televizyon, müzik seti gibi elektronik aletlerin fişini çekmek 

yerine kumandadan kapatıp (stand-by) konumunda bırakılmasını israf 

olarak düşünmem.  

0,66 0,53* 

Cbt11: Çevresel sorunların çözümünde sorumluluğun bireylerden daha 

çok büyük şirketlere ait olduğunu düşünürüm.  
0,57 0,48* 

Cbt12: Çevresel sorunların şimdiki nesil kadar gelecek nesilleri de 

etkileyeceğini düşünmüyorum.  
0,35 0,32* 

Cbt13: Çevreyi koruma konusunda sorumluluğun sadece devlete değil, 

sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlara ait olduğunu düşünürüm. 
0,53 0,48* 

Cbt14: Gazete, tv gibi kitle iletişim araçlarında çevre kirliliği ile ilgili 

yayınlara yeterince yer verilmemesine sinirleniyorum.  
0,62 0,53* 

Cbt15: Çevre kirliliğinin devam etmesi durumunda dünyanın 

yaşanılmaz bir hal almasından kaygılanıyorum.  
0,66 0,57* 

Cbt16: Kitle iletişim araçları yoluyla yapılan tüm uyarılara rağmen 

insanların çevreyi koruma konusunda hiçbirşey yapmamalarına 

kızıyorum.  

0,72 0,64* 

Cbt17: Enerjiyi verimli kullanan ev aletlerini kullanırım. 0,52 0,43* 

Cbt18: Çevreci kuruluşların kampanya veya çalışmalarına destek 

olabilirim 
0,53 0,46* 

Cbt19: Çevreyi koruma adına düzenlenen gösteri-protesto ve yürüyüş 

gibi tepkisel eylemlere katılmam. 
0,46 0,39 

Özdeğer 5,73 

Cronbach’s Alpha 0,85 

Açıklama Varyansı 30,18 

*p<,05 

Tablo-6 incelendiğinde çevre bilinçli tüketim ölçeğinin 19 maddeden oluşan 

yapısının tek bir faktörde toplandığı ve tek faktörün öz değerinin 5,73 olduğu 

görülmektedir. Tek faktörün açıkladığı varyans toplam varyansın %30,18’ini açıkladığı 

görülmektedir. Tek faktörlü desenlerde açıklanan varyansın %30 ve daha fazla olması 

yeterli görülebilir (Büyüköztürk, Çokluk ve Şekercioğlu, 2010: 197). Bu kritere göre 
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çevre bilinçli tüketim ölçeğinin tek faktördeki varyans toplam varyansı yeterli düzeyde 

açıklayabilmektedir. Tek faktörlü ölçeğin 19 maddeye ait iç tutarlık güvenirlik katsayısı 

(Cronbach’s Alpha) değerinin 0,85 olduğu görülmektedir. Kalaycı (2009), 0,80 ve 

üzerinde hesaplanan alfa katsayısının yüksek düzeyde güvenilir bir yapı sergilediği ve 

bu bağlamda hesaplanan Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısının yüksek düzeyde 

güvenilir olduğu söylenebilir (Kalaycı, 2009: 405).  

Ölçeğin iç geçerliği için hesaplanan madde toplam korelasyon değeri 

incelendiğinde 0,32 (cbt12) ile 0,64 (cbt16) aralığında değiştiği ve 0,05 düzeyinde 

anlamlı olduğu görülmektedir. Tek faktörlü yapıyı oluşturan 19 maddenin faktör yük 

değerleri ise 0,35 ile 0,72 aralığın’da değişmektedir.  

Alfa katsayısından hareketle ölçeğin güvenirliği aşağıdaki gibi yorumlanır 

(Kalaycı, 2009: 405):   

 0,00 ≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilirli değildir  

 0,40 ≤ α < 0,60 ise ölçeğin güvenilirliği düşük 

 0,60 ≤ α < 0,80 ise oldukça güvenilir  

 0,80 ≤ α < 1,00 ise ölçek yüksek güvenilir bir ölçektir.  

5.1.5.1.2. Çevre Bilinçli Tüketim Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi   

Çevre bilinçli ölçeğin tanımlanan tek faktörlü 19 maddelik yapısının asıl 

uygulama 400 çalışan üzerinden toplanan veri üstünde doğrulanıp doğrulanmadığına 

doğrulayıcı faktör analizi ile bakılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu tek faktörlü 

yapıda bulunan 19 maddenin faktörle uyumunu yansıtan t istatistiklerinin 0,05 

düzeyinde anlamlı olduğu yani tek faktörde uyum göstermeyen hiçbir maddenin 

olmadığı görülmektedir. Tek faktörlü 19 maddelik yapı ile kurulan 1. Düzey tek 

faktörlü DFA modeline ilişkin uyum indeks değerleri Tablo-7’da verilmektedir.   
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Tablo 7. Çevre Bilinçli Tüketim Ölçeği Geçerlik Çalışmasına İlişkin İndeks Değerleri 

   

Uyum   SBχ2/ (df)    RMSEA   SRMR  TLI/NNFI  CFI    NFI    AGFI       GFI   

İndeks       383,92/(147)=2,61    0.068        0.065   0.95      0.96   0.94   0,85     0,91   

Tablo-7’ye bakıldığında çalışanların çevre bilinçli tüketim düzeylerini ölçmeyi 

amaçlayan ölçeğe ait kurulan ölçme modeline ilişkin uyum indeks değerleri 

incelenmiştir. Ki-kare değeri  2< χ2/df=2,61≤3 değeri aralığından olduğundan kabul 

edilebilir uyum indeksine sahip olduğu görülmektedir. 

 RMSEA ve SRMR değerlerine bakıldığında 0.08 kritik değerinden küçük 

olması, kabul edilebilir uyum indeksine sahip olduğunu gösterir (Schermelleh-Engel, 

Moosbrugger ve Müller, 2003). NNFI, CFI, NFI, AGFI ve GFI uyum indeksleri 

incelendiğinde bütün değerlerin kabul edilebilir uyum indek değeri aralıklarında olduğu 

görülmektedir. (Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve Müller, 2003).  

Uyum indeks değerleri incelendiğinde asıl uygulama sonucu çalışanlardan 

toplanan veriler ile çevre bilinçli tüketim ölçeği için kurulan 1. Düzey tek faktörlü DFA 

modelinin doğrulandığı ve Şekil-1’de görsel olarak gösterildiği görülmektedir.   
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Şekil 1. Çevre Bilinçli Tüketim Ölçeğine Ait 1. Düzey Tek Faktörlü DFA Model 

NFI, AGFI ve GFI uyum indeksleri incelendiğinde bütün değerlerin kabul 

edilebilir uyum indek değeri aralıklarında olduğu görülmektedir. (Schermelleh-Engel, 

Moosbrugger ve Müller, 2003). Uyum indeks değerleri incelendiğinde asıl uygulama 

Cbt1.Petrole bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu yapabilmek için arabaların 

mümkün olduğunca az kullanılmasının gerekli olduğunu düşünürüm. 

Cbt2-İşe-eve giderken bisikletle veya yürüyerek gidilmesini gereksiz bir davranış 

olduğunu düşünürüm.  

Cbt3- Cam şişeleri, pilleri,  plastik, pet ve kağıt gibi atıkları türlerine göre geri 

dönüşüm kutularına atmak yerine sokaklardaki çöp büdunlarına atmayı tercih ederim. 

Cbt4-Evde enerji tasarruflu ampullerin kullanılmasına özen gösterilmesinin gereksiz 

olduğunu düşünürüm. 

Cbt5-Çamaşır ve bulaşık makinesini tam doldurmadan çalıştırırım.  

Cbt6-Diş fırçalarken veya yüzümü yıkarken muslukları genellikle açık bırakırım.  

Cbt7-Banyo yapmak yerine kısa bir duş almayı tercih ederim.  

Cbt8-Faturalar (telefon, su, doğal gaz) ve kredi kartı hesap ekstreleri için e-fatura 

yerine basılı fatura kullanmayı tercih ederim.  

Cbt9-Evde tasarruflu ampuller kullanırım.  

Cbt-10-Televizyon, müzik seti gibi elektronik aletlerin fişini çekmek yerine 

kumandadan kapatıp (stand-by) konumunda bırakılmasını israf olarak düşünmem.  

Cbt11-Çevresel sorunların çözümünde sorumluluğun bireylerden daha çok büyük 

şirketlere ait olduğunu düşünürüm.  

Cbt12-Çevresel sorunların şimdiki nesil kadar gelecek nesilleri de etkileyeceğini 

düşünmüyorum.  

Cbt-13-Çevreyi koru 

ma konusunda sorumluluğun sadece devlete değil, sivil toplum kuruluşları ile 

vatandaşlara ait olduğunu düşünürüm.  

Cbt-14-Gazete, tv gibi kitle iletişim araçlarında çevre kirliliği ile ilgili yayınlara 

yeterince yer verilmemesine sinirleniyorum.  

Cbt-15-Çevre kirliliğinin devam etmesi durumunda dünyanın yaşanılmaz bir hal 

almasından kaygılanıyorum.  

Cbt-16-Kitle iletişim araçları yoluyla yapılan tüm uyarılara rağmen insanların çevreyi 

koruma konusunda hiçbir şey yapmamalarına kızıyorum.  

Cbt-17-Enerjiyi verimli kullanan ev aletlerini kullanırım.  

Cbt-18-Çevreci kuruluşların kampanya veya çalışmalarına destek olabilirim.  

Cbt-19-Çevreyi koruma adına düzenlenen gösteri-protesto ve yürüyüş gibi tepkisel 

eylemlere katılmam. 

Chi-Square=383.92, df=147, P-value=0.00000, RMSEA=0.068 

Çevre Bilinçli 

Tüketim Sonuçları 
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sonucu çalışanlardan toplanan veriler ile çevre bilinçli tüketim ölçeği için kurulan 1. 

Düzey tek faktörlü DFA modelinin doğrulandığı ve Şekil-1’de görsel olarak gösterildiği 

görülmektedir. 

5.1.5.2. Çevresel (İlgi) Değer Ölçeği  

5.1.5.2.1. Çevresel Değer Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi   

Çevre bilinçli tüketim ölçeği 352 çalışana uygulanarak 4 maddelik deneme 

formunun yapı geçerliğini test etmek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. 

Açımlayıcı faktör analizi sürecinde pilot uygulamadan elde edilen verilerin faktör 

analizine uygunluğunu test etmek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett 

testlerinin sonuçları Tablo-8’de görüldüğü gibidir.   

Tablo 8. Çevresel Değer Ölçeği KMO ve Bartlett Testi Sonuçları  

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uyum Ölçüsü    ,67 

 Bartlett’s Küresellik Testi   

X2   531,43 

Sd   6 

p   ,000* 

*p<,05  

Tablo-8’e bakıldığında, hesaplanan KMO uyum ölçüsü değeri 0,67’dir. KMO 

değerine göre faktör analizi yapılabilecek yeterlikte örneklem olduğu görülmektedir. 

Hesaplanan Bartlett Küresellik Testi 531,43 olup 0,05 düzeyinde manidardır 

(X2
6=531,43). Bartlett’s testine göre değişkenler arasında yüksek korelasyonlar olduğu 

yani seçilen örneklemin faktör analizi yapabilecek yapıda olduğu görülmektedir. 

Açımlayıcı faktör analizi sonucu ortaya çıkan faktör yapısının öz değeri, açıklama 

varyansı, maddelerin faktör yük değerleri, madde toplam korelasyon analizi sonuçları ve 

Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayıları Tablo-9’da verilmektedir.   
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Tablo 9. Çevresel Değer Ölçeği Maddelere Ait Faktör Yük Değerleri, Madde Toplam 

Korelasyon Değerleri, Faktör Öz Değeri, Faktör Açıklama Varyansı ve 

Güvenirlik Katsayıları   

Maddeler   Tek Faktör   Madde Toplam Korelasyonu 

Cde1: Bireysel sorumluluklarımız 

vardır   

0,72   0,44* 

Cde2: Çevre ile ilgili konular 

önemlidir 

0,81   0,55* 

Cde3: Çevresel konularla 

ilgilenmem 

0,63   0,37* 

Cde4: Kendimi çevreci olarak 

tanımlayabilirim   

0,66   0,40* 

Özdeğer    2,00   

Cronbach’s Alpha    0,65   

Açıklama Varyansı    50,03   
*p<,05  

Tablo-9’a bakıldığında çevresel değer ölçeğinin 4 maddeden oluşan yapısının 

tek bir faktörde toplandığı ve tek faktörün öz değerinin 2,00 olduğu görülmektedir. Tek 

faktörün açıkladığı varyans toplam varyansın %50,03’ünü açıkladığı görülmektedir. 

Tek faktörlü ölçeğin 4 maddeye ait iç tutarlık güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) 

değerinin 0,65 olduğu görülmektedir. Kalaycı’ya göre, Cronbach Alpha güvenirlik 

değerinin 0,60-0,80 arasında olması kabul edilebilir düzeyde güvenilir olduğu, 0,80-

0,90 arasında olması yüksek düzeyde güvenilir olduğu ve 0,90-1,00 arasında çok 

yüksek düzeyde güvenilir olduğunu ifade etmektedir. Bu değerin kabul edilebilir 

güvenirlik katsayısına sahip olduğu görülmektedir (Kalaycı, 2009: 405). Ölçeğin iç 

geçerliği için hesaplanan madde toplam korelasyon değeri incelendiğinde 0,37 (cde3) 

ile 0,55 (cde2) aralığında değiştiği ve 0,05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. 

Tek faktörlü yapıyı oluşturan 4 maddenin faktör yük değerleri ise 0,63 ile 0,81 

aralığında değişmektedir. 
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5.1.5.2.2. Çevresel Değer Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi  

Çevresel değer ölçeğine ilişkin tanımlanan tek faktörlü 4 maddelik yapısının asıl 

uygulamada 400 çalışan üzerinden toplanan veri üstünde doğrulanıp doğrulanmadığına 

doğrulayıcı faktör analizi ile bakılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu tek faktörlü 

yapıda bulunan 4 maddenin faktörle uyumunu yansıtan t istatistiklerinin 0,05 düzeyinde 

anlamlı olduğu yani tek faktörde uyum göstermeyen hiçbir maddenin olmadığı 

görülmektedir. Tek faktörlü 4 maddelik yapı ile kurulan 1. Düzey tek faktörlü DFA 

modeline ilişkin uyum indeks değerleri Tablo-10’a verilmektedir. 

Tablo 10. Çevresel Değer Ölçeği Geçerlik Çalışmasına İlişkin Uyum İndeks Değerleri   

 

  Uyum      SBχ2/ (df)     RMSEA    SRMR   TLI/NNFI   CFI    NFI   AGFI  GFI   

  İndeks   5.72/(2)=2,86      0.052        0.023       0.98       0.99   0.99    0,97   0,99   

 Tablo-10’a bakıldığında çalışanların çevresel değer düzeylerini ölçmeyi 

amaçlayan ölçeğe ait kurulan ölçme modeline ilişkin uyum indeks değerleri 

incelenmiştir. Ki-kare değeri 2< χ2/df=2,86≤3 değeri aralığında yer aldığından kabul 

edilebilir uyum indeksine sahip olduğu görülmektedir. RMSEA ve SRMR değerlerine 

bakıldığında 0.05 kritik değerinden küçük olması, mükemmel uyum indeksine sahip 

olduğunu gösterir (Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve Müller, 2003). NNFI, CFI, 

NFI, AGFI ve GFI uyum indeksleri incelendiğinde bütün değerlerin mükemmel uyum 

indeks değeri aralıklarında olduğu görülmektedir. (Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve 

Müller, 2003). Uyum indeks değerleri incelendiğinde asıl uygulama sonucu 

çalışanlardan toplanan veriler ile çevresel değer ölçeği için kurulan 1. Düzey tek 

faktörlü DFA modelinin doğrulandığı ve Şekil-2’de görsel olarak gösterildiği 

görülmektedir.   
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Şekil 2. Çevresel Değer Ölçeğine Ait 1. Düzey Tek Faktörlü DFA Modeli  

5.1.5.3. Çevresel Farkındalık Ölçeği  

5.1.5.3.1. Çevresel Farkındalık Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi   

Çevre bilinçli tüketim ölçeği 352 çalışana uygulanarak 3 maddelik deneme 

formunun yapı geçerliğini test etmek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. 

Açımlayıcı faktör analizi sürecinde pilot uygulamadan elde edilen verilerin faktör 

analizine uygunluğunu test etmek için Kaiser-Meyer-O lkin (KMO) ve Bartlett 

testlerinin sonuçları Tablo-11’de görüldüğü gibidir.   

Tablo 11. Çevresel Farkındalık Ölçeği KMO ve Bartlett Testi Sonuçları  

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uyum Ölçüsü      ,73   

Bartlett’s Küresellik Testi   

X2     1158,50   

Sd     3   

p     ,000*   

*p<,05  

 Tablo-11’e bakıldığında, hesaplanan KMO uyum ölçüsü değeri 0,73’dir. KMO 

değerine göre faktör analizi yapılabilecek yeterlikte örneklem olduğu görülmektedir. 

Hesaplanan Bartlett Küresellik Testi 1158,50 olup 0,05 düzeyinde manidardır 

(X2
3=1158,50). Bartlett’s testine göre değişkenler arasında yüksek korelasyonlar olduğu 

Bilinçsiz tüketim çevreye zarar vermektedir, dolayısıyla çevreyi 

koruma konusunda bireysel sorumluluklarımız vardır. 

Kendimi çevreci bir kişi olarak tanımlayabilirim 

Çevresel konularla gerçekten ilgilenmem. 

 

0,62 

Çevresel Değer 

 
0,44 

0,84 

Çevre ile ilgili her türlü konu benim için önemlidir 

Chi-Square=5.72, df=2, P-value=0.3468, RMSEA=0.052 

0,48 
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yani seçilen örneklemin faktör analizi yapabilecek yapıda olduğu görülmektedir. 

Açımlayıcı faktör analizi sonucu ortaya çıkan faktör yapısının öz değeri, açıklama 

varyansı, maddelerin faktör yük değerleri, madde toplam korelasyon analizi sonuçları ve 

Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayıları Tablo-12’de verilmektedir.   

Tablo 12. Çevresel Farkındalık Ölçeği Maddelere Ait Faktör Yük Değerleri, Madde 

Toplam Korelasyon Değerleri, Faktör Öz Değeri, Faktör Açıklama Varyansı 

ve Güvenirlik Katsayıları 

Maddeler                       Tek Faktör   Madde Toplam Korelasyonu  

Cf1: Ürün satın alırken dikkat 

ederim                           

0,88    0,72*   

Cf2: Çevremi zararlı ürün satın 

almamaları için ikna ederim 

0,89    0,75*   

Cf3: Kıt kaynaklardan üretilen ürün 

satın almam 

0,86    0,70*   

Özdeğer    2,32    

Cronbach’s Alpha     0,85    

Açıklama Varyansı    77,23    

*p<,05  

Tablo-12’ye bakıldığında çevresel farkındalık ölçeğinin 3 maddeden oluşan 

yapısının tek bir faktörde toplandığı ve tek faktörün öz değerinin 2,32 olduğu 

görülmektedir. Tek faktörün açıkladığı varyans toplam varyansın %77,23’ünü 

açıkladığı görülmektedir. Tek faktörlü ölçeğin 3 maddeye ait iç tutarlık güvenirlik 

katsayısı (Cronbach’s Alpha) değerinin 0,85 olduğu görülmektedir.  

Kalaycı’ya göre, Cronbach Alpha güvenirlik değerinin 0,60-0,80 arasında olması 

kabul edilebilir düzeyde güvenilir olduğu, 0,80-0,90 arasında olması yüksek düzeyde 

güvenilir olduğu ve 0,90-1,00 arasında çok yüksek düzeyde güvenilir olduğunu ifade 

etmektedir. Bu değerin yüksek düzeyde güvenirlik katsayısına sahip olduğu 

görülmektedir. Ölçeğin iç geçerliği için hesaplanan madde toplam korelasyon değeri 

incelendiğinde 0,70 (cf3) ile 0,75 (cf2) aralığında değiştiği ve 0,05 düzeyinde anlamlı 

olduğu görülmektedir. Tek faktörlü yapıyı oluşturan 3 maddenin faktör yük değerleri ise 

0,86 ile 0,89 aralığında değişmektedir.  
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5.1.5.3.2. Çevresel Farkındalık Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi  

Çevresel farkındalık ölçeğine ilişkin tanımlanan tek faktörlü 3 maddelik 

yapısının asıl uygulamada 400 çalışan üzerinden toplanan veri üstünde doğrulanıp 

doğrulanmadığına doğrulayıcı faktör analizi ile bakılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi 

sonucu tek faktörlü yapıda bulunan 3 maddenin faktörle uyumunu yansıtan t 

istatistiklerinin 0,05 düzeyinde anlamlı olduğu yani tek faktörde uyum göstermeyen 

hiçbir maddenin olmadığı görülmektedir. Tek faktörlü 3 maddelik yapı ile kurulan 1. 

Düzey tek faktörlü DFA modeline ilişkin uyum indeks değerleri Tablo-13’de 

verilmektedir.   

Tablo 13. Çevresel Farkındalık Ölçeği Geçerlik Çalışmasına İlişkin Uyum İndeks 

Değerleri  

 

   Uyum  SBχ2/ (df)  RMSEA    SRMR  TLI/NNFI  CFI  NFI    AGFI    GFI   

 İndeks        3.04/(3)=1.01      0.008       0.006         0.99    1.00   1.00  0,98  0.99   

  

Tablo-13’e bakıldığında çalışanların çevresel farkındalık düzeylerini ölçmeyi 

amaçlayan ölçeğe ait kurulan ölçme modeline ilişkin uyum indeks değerleri 

incelenmiştir. Ki-kare değeri 0≤ χ2/df=1.01≤2 değeri aralığından olduğundan 

mükemmel uyum indeksine sahip olduğu görülmektedir.  

RMSEA ve SRMR değerlerine bakıldığında 0.05 kritik değerinden küçük 

olması, mükemmel uyum indeksine sahip olduğunu gösterir (Schermelleh-Engel, 

Moosbrugger ve Müller, 2003). NNFI, CFI, NFI, AGFI ve GFI uyum indeksleri 

incelendiğinde bütün değerlerin mükemmel uyum indeks değeri aralıklarında olduğu 

görülmektedir. (Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve Müller, 2003). Uyum indeks 

değerleri incelendiğinde asıl uygulama sonucu çalışanlardan toplanan veriler ile 

çevresel farkındalık ölçeği için kurulan 1. Düzey tek faktörlü DFA modelinin 

doğrulandığı ve Şekil-3’de görsel olarak gösterildiği görülmektedir.   
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Şekil 3. Çevresel Farkındalık Ölçeğine Ait 1. Düzey Tek Faktörlü DFA Modeli  

5.1.5.4.. Çevresel Duyarlılık Ölçeği  

5.1.5.4.1. Çevresel Duyarlılık Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi   

Çevre bilinçli tüketim ölçeği 352 çalışana uygulanarak 3 maddelik deneme 

formunun yapı geçerliğini test etmek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. 

Açımlayıcı faktör analizi sürecinde pilot uygulamadan elde edilen verilerin faktör 

analizine uygunluğunu test etmek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett 

testlerinin sonuçları Tablo-14’de görüldüğü gibidir.   

Tablo 14. Çevresel Duyarlılık Ölçeği KMO ve Bartlett Testi Sonuçları  

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uyum Ölçüsü    ,72 

Bartlett’s Küresellik Testi   

X2   923,62 

Sd   3 

p   ,000* 

*p<,05  

Tablo-14’e bakıldığında, hesaplanan KMO uyum ölçüsü değeri 0,72’dir. KMO 

değerine göre faktör analizi yapılabilecek yeterlikte örneklem olduğu görülmektedir. 

Hesaplanan Bartlett Küresellik Testi 1158,50 olup 0,05 düzeyinde manidardır 

(X2
3=923,62). Bartlett’s testine göre değişkenler arasında yüksek korelasyonlar olduğu 

yani seçilen örneklemin faktör analizi yapabilecek yapıda olduğu görülmektedir. 

Çevre sorunları sadece şimdiki nesle değil, gelecek nesilleri de etkileyeceği için 

bir ürün satın alırken kullanımının çevreyi nasıl etkileyeceğine dikkat ederim. 

Hemen hemen her insan faaliyeti çevreye zarar verdiği için aile üyelerimi ve 

arkadaşlarımı çevreye zarar veren ürünleri satın almamaları için ikna ederim. 

0,34 

0,39 

0,45 

Çevresel Farkındalık 

 

Chi-Square=3.04, df=3, P-value=0.08439, RMSEA=0.008 

Çevresel sorunlar dünyanın geleceğini umutsuz yapmakta olduğu için kıt 

kaynaklardan üretilen ürünleri kullanmamaya özen gösteririm. 
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Açımlayıcı faktör analizi sonucu ortaya çıkan faktör yapısının öz değeri, açıklama 

varyansı, maddelerin faktör yük değerleri, madde toplam korelasyon analizi sonuçları ve 

Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayıları Tablo-15’de verilmektedir.   

Tablo 15. Çevresel Duyarlılık Ölçeği Maddelere Ait Faktör Yük Değerleri, Madde 

Toplam Korelasyon Değerleri, Faktör Öz Değeri, Faktör Açıklama Varyansı 

ve Güvenirlik Katsayıları 

Maddeler        Tek Faktör           Madde Toplam Korelasyonu  

Cdu1: Doğayla uyum içinde 

yaşamalı   

0,86    0,67*   

Cdu2: İnsanlar çevreyi hor 

kullanmakta  

0,87    0,69*   

Cdu3: Doğanın dengesi hassas, 

kolaylıkla alt üst olabilir  

0,85    0,66*   

Özdeğer    2,20    

Cronbach’s Alpha    0,82    

Açıklama Varyansı    73,40    

*p<,05  

Tablo-15’e bakıldığında çevresel duyarlılık ölçeğinin 3 maddeden oluşan 

yapısının tek bir faktörde toplandığı ve tek faktörün öz değerinin 2,20 olduğu 

görülmektedir. Tek faktörün açıkladığı varyans toplam varyansın %73,40’ını 

açıkladığı görülmektedir. Tek faktörlü ölçeğin 3 maddeye ait iç tutarlık güvenirlik 

katsayısı (Cronbach’s Alpha) değerinin 0,81 olduğu görülmektedir. Kalaycı’ya göre, 

Cronbach Alpha güvenirlik değerinin 0,60-0,80 arasında olması kabul edilebilir 

düzeyde güvenilir olduğu, 0,80-0,90 arasında olması yüksek düzeyde güvenilir olduğu 

ve 0,90-1,00 arasında çok yüksek düzeyde güvenilir olduğunu ifade etmektedir. Bu 

değerin yüksek düzeyde güvenirlik katsayısına sahip olduğu görülmektedir. Ölçeğin iç 

geçerliği için hesaplanan madde toplam korelasyon değeri incelendiğinde 0,66 (cdu3) 

ile 0,69 (cdu2) aralığında değiştiği ve 0,05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. 

Tek faktörlü yapıyı oluşturan 3 maddenin faktör yük değerleri ise 0,85 ile 0,87 

aralığında değişmektedir.   
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5.1.5.4.2 Çevresel Duyarlılık Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi   

 Çevresel duyarlılık ölçeğine ilişkin tanımlanan tek faktörlü 3 maddelik 

yapısının asıl uygulamada 400 çalışan üzerinden toplanan veri üstünde doğrulanıp 

doğrulanmadığına doğrulayıcı faktör analizi ile bakılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi 

sonucu tek faktörlü yapıda bulunan 3 maddenin faktörle uyumunu yansıtan t 

istatistiklerinin 0,05 düzeyinde anlamlı olduğu yani tek faktörde uyum göstermeyen 

hiçbir maddenin olmadığı görülmektedir. Tek faktörlü 3 maddelik yapı ile kurulan 1. 

Düzey tek faktörlü DFA modeline ilişkin uyum indeks değerleri Tablo-16’de 

verilmektedir.    

 Tablo 16. Çevresel Duyarlılık Ölçeği Geçerlik Çalışmasına İlişkin Uyum Indeks 

Değerleri 

  

Uyum 

İndeks 

SBχ2/ (df) RMSE SRM TLI/NNFI CFI NFI AGFI GFI 

2.01/(3)=0.67 0.004 0.002 1.00 1.00 1.00 0,99 1.00 

 

Tablo-16’ya bakıldığında çalışanların çevresel duyarlılık düzeylerini ölçmeyi 

amaçlayan ölçeğe ait kurulan ölçme modeline ilişkin uyum indeks değerleri 

incelenmiştir. Ki-kare değeri 0≤ χ2/df=0.67≤2 değeri aralığından olduğundan 

mükemmel uyum indeksine sahip olduğu görülmektedir.  

RMSEA ve SRMR değerlerine bakıldığında 0.05 kritik değerinden küçük 

olması, mükemmel uyum indeksine sahip olduğunu gösterir (Schermelleh-Engel, 

Moosbrugger ve Müller, 2003). NNFI, CFI, NFI, AGFI ve GFI uyum indeksleri 

incelendiğinde bütün değerlerin mükemmel uyum indeks değeri aralıklarında olduğu 

görülmektedir. (Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve Müller, 2003). Uyum indeks 

değerleri incelendiğinde asıl uygulama sonucu çalışanlardan toplanan veriler ile 

çevresel duyarlılık ölçeği için kurulan 1. Düzey tek faktörlü DFA modelinin 

doğrulandığı ve Şekil-4’de görsel olarak gösterildiği görülmektedir.   
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Şekil 4. Çevresel Duyarlılık Ölçeğine Ait 1. Düzey Tek Faktörlü DFA Modeli  

5.1.5.5. Çevreci Ürün Tüketim Davranışı Ölçeği   

5.1.5.5.1. Çevreci Ürün Tüketim Davranışı Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi   

Çevreci ürün tüketim davranışı ölçeği 352 çalışana uygulanarak 9 maddelik 

deneme formunun yapı geçerliğini test etmek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. 

Açımlayıcı faktör analizi sürecinde pilot uygulamadan elde edilen verilerin faktör 

analizine uygunluğunu test etmek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett 

testlerinin sonuçları Tablo-17’de görüldüğü gibidir.    

Tablo 17. Çevreci Ürün Tüketim Davranışı Ölçeği KMO ve Bartlett Testi Sonuçları  

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uyum Ölçüsü    ,83   

Bartlett’s Küresellik Testi   

X2   1621,21   

Sd   36   

p   ,000*   

*p<,05  

 Tablo-17’ye bakıldığında, hesaplanan KMO uyum ölçüsü değeri 0,83’dür. 

KMO değerine göre faktör analizi yapılabilecek yeterlikte örneklem olduğu 

görülmektedir. Hesaplanan Bartlett Küresellik Testi 1621,21 olup 0,05 düzeyinde 

manidardır (X2
36=1621,21). Bartlett’s testine göre değişkenler arasında yüksek 

korelasyonlar olduğu yani seçilen örneklemin faktör analizi yapabilecek yapıda olduğu 

Doğayla Uyum İçinde Yaşamalı 

İnsanlar Çevreyi Hor Kullanmakta 

Doğanın Dengesi Hassas ve Kolaylıkla Altüst Olabilir 

 

0,54 

0,62 

0,62 

Çevresel Duyarlılık 

 

Chi-Square=2.01, df=3, P-value=0.21540, RMSEA=0.004 
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görülmektedir. Açımlayıcı faktör analizi sonucu ortaya çıkan faktör yapısının öz değeri, 

açıklama varyansı, maddelerin faktör yük değerleri, madde toplam korelasyon analizi 

sonuçları ve Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayıları Tablo-18’de verilmektedir.   

Tablo 18. Çevreci Ürün Tüketim Davranışı Ölçeği Maddelere Ait Faktör Yük 

Değerleri, Madde Toplam Korelasyon Değerleri, Faktör Öz Değeri, Faktör 

Açıklama Varyansı ve Güvenirlik Katsayıları   

Maddeler   Tek Faktör   Madde Toplam Korelasyonu   

Cutd1: Sorumsuz firma ürünü satın 

almam   

0,63    0,47*   

Cutd2: GDO’lu ürün satın alırım 0,35    0,32*   

Cutd3: Geri dönüşümlü kağıt, plastik 

ürün tercih ederim 

0,50    0,36*   

Cutd4: Yeşil ürünleri pahalı olsa da 

satın alırım 

0,68    0,52*   

Cutd5: Kirliliğe en az yol açan 

ürünleri tercih ederim   

0,71    0,54*   

Cutd6: Ev yapımı ve butik ürünleri 

satın alırım 

0,63    0,47*   

Cutd7: Daha az elektrik tüketimli 

ürün tercih ederim   

0,66    0,48*   

Cutd8: Çevremi yeşil ürün almaları 

için ikna etmeye çalışırım 

0,67    0,50*   

Cutd9: Genellikle en düşük ücretli 

ürün satın alırım 

0,49    0,41*   

Özdeğer    3.27    

Cronbach’s Alpha    0,76    

Açıklama Varyansı    36,32    

*p<,05  

Tablo-18’e bakıldığında çevreci ürün tüketim davranışı ölçeğinin 9 maddeden 

oluşan yapısının tek bir faktörde toplandığı ve tek faktörün öz değerinin 3,27 olduğu 

görülmektedir. Tek faktörün açıkladığı varyans toplam varyansın %36,32’sini açıkladığı 

görülmektedir. Tek faktörlü ölçeğin 9 maddeye ait iç tutarlık güvenirlik katsayısı 

(Cronbach’s Alpha) değerinin 0,76 olduğu görülmektedir. Kalaycı’ya göre, Cronbach 

Alpha güvenirlik değerinin 0,60-0,80 arasında olması kabul edilebilir düzeyde güvenilir 

olduğu, 0,80-0,90 arasında olması yüksek düzeyde güvenilir olduğu ve 0,90-1,00 

arasında çok yüksek düzeyde güvenilir olduğunu ifade etmektedir (Kalaycı, 2009: 405). 

Bu değerin kabul edilebilir düzeyde güvenirlik katsayısına sahip olduğu görülmektedir. 
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Ölçeğin iç geçerliği için hesaplanan madde toplam korelasyon değeri incelendiğinde 

0,32 (cutd2) ile 0,54 (cutd5) aralığında değiştiği ve 0,05 düzeyinde anlamlı olduğu 

görülmektedir. Tek faktörlü yapıyı oluşturan 3 maddenin faktör yük değerleri ise 0,35 

ile 0,71 aralığında değişmektedir.   

5.1.5.5.2. Çevreci Ürün Tüketim Davranışı Ölçeği Doğrulayıcı Faktör 

Analizi   

Çevreci ürün tüketim davranışı ölçeğine ilişkin tanımlanan tek faktörlü 9 

maddelik yapısının asıl uygulamada 400 çalışan üzerinden toplanan veri üstünde 

doğrulanıp doğrulanmadığına doğrulayıcı faktör analizi ile bakılmıştır. Doğrulayıcı 

faktör analizi sonucu tek faktörlü yapıda bulunan 9 maddenin faktörle uyumunu 

yansıtan t istatistiklerinin 0,05 düzeyinde anlamlı olduğu yani tek faktörde uyum 

göstermeyen hiçbir maddenin olmadığı görülmektedir. Tek faktörlü 9 maddelik yapı ile 

kurulan 1. Düzey tek faktörlü DFA modeline ilişkin uyum indeks değerleri Tablo-19’da 

verilmektedir.   

Tablo 19.  Çevreci Ürün Tüketim Davranışı Ölçeği Geçerlik Çalışmasına İlişkin Uyum 

İndeks Değerleri  

 

    Uyum       SBχ2/ (df)       RMSEA    SRMR  TLI/NNFI   CFI   NFI   AGFI   GFI  

    İndeks      69.69/(25)=2.78     0.045  0.035       0.98        0.99  0.98    0,98    0.96  

Tablo-19’a bakıldığında çalışanların çevreci ürün tüketim davranışı düzeylerini 

ölçmeyi amaçlayan ölçeğe ait kurulan ölçme modeline ilişkin uyum indeks değerleri 

incelenmiştir. Kikare değeri 2< χ2/df=2.78≤3 değeri aralığından olduğundan kabul 

edilebilir uyum indeksine sahip olduğu görülmektedir.  

RMSEA ve SRMR değerlerine bakıldığında 0.05 kritik değerinden küçük 

olması, mükemmel uyum indeksine sahip olduğunu gösterir (SchermellehEngel, 

Moosbrugger ve Müller, 2003). NNFI, CFI, NFI, AGFI ve GFI uyum indeksleri 
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incelendiğinde bütün değerlerin mükemmel uyum indeks değeri aralıklarında olduğu 

görülmektedir. (Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve Müller, 2003).  

Uyum indeks değerleri incelendiğinde asıl uygulama sonucu çalışanlardan 

toplanan veriler ile çevreci ürün tüketim davranışı ölçeği için kurulan 1. Düzey tek 

faktörlü DFA modelinin doğrulandığı ve Şekil-5’de görsel olarak gösterildiği 

görülmektedir.   

 

Şekil 5. Çevreci Ürün Tüketim Davranışı Ölçeğine Ait 1. Düzey Tek Faktörlü DFA 

Modeli  

5.1.6. Araştırma Değişkenlerinin Geçerlilik Analizleri 

Yapılan anket sonucunda elde edilen veriler SPSS-21 paket programına 

işlenmiştir. Öncelikli olarak verilerin dağılımları incelenmiş ve uç değerler ile kayıp 

veri problemi gösteren bir veriye rastlanmamıştır. Kullanılan ölçeklerin maddelerinin 

başka çalışmalardan alınması ve bazı maddelerin araştırmacı tarafından eklenmesinden 

dolayı, ölçeklerin yapı geçerliğine açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri 

Çevreye karşı sorumsuz davranan firmaların ürünlerini satın almam.  

İnsan sağlığını olumsuz etkileyen ürünler olmadığı için GDO’lu (Genetik 

Yapısıyla Oynanmış) ürün satın alırım.  

Geri dönüşümlü malzemelerden üretilen kağıt ve plastik ürünleri tercih ederim.  

Daha ucuz alternatifleri olmasına karşın, çevreyi korumak için çevreci (Yeşil) 

ürünleri pahalı da olsa satın alırım.  

Seçim yapabildiğimde her zaman çevresel kirliliğe en az yol açan ürünleri tercih 

ederim.  

Gıda söz konusu olduğunda ev yapımı ve butik ürünleri satın alırım.  

Diğer markalara göre daha az elektrik tüketimi olan ürünleri tercih ederim. 

Çevremdekileri çevreci (Yeşil) ürünleri tercih etmeleri için ikna etmeye çalışrım.  

Çevreye etkisine bakmaksızın genellikle en düşük ücretli ürünleri satın alrım. 

Çevreci Ürün 

Tüketim Davranışı 

 

0,56 

0,27 

0,43 

0,59 

0,70 

0,60 

0,65 

0,63 

0,41 

Chi-Square=69.69, df=25, P-value=0.00000, RMSEA=0.045 
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kullanılarak bakılmıştır. Ölçekleri oluşturan maddelerin iç geçerliğine madde toplam 

korelasyon analizi ile bakılmıştır. Her bir ölçeğin güvenirliğine Cronbach’s Alpha iç 

tutarlık güvenirlik analizi ile bakılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik analizleri yapıldıktan 

sonra ölçekler arasındaki ilişkilere bakmadan önce ölçeklerden elde edilen puan 

dağılımlarının parametrik test varsayımlarını karşılama durumlarına bakılmıştır.  

Çalışanlardan toplanan verilere göre her bir ölçekten elde edilen ortalama 

puanların çarpıklık değerlerine bakıldığında -1 ile +1 aralığında değiştiği görülmektedir. 

Normallik varsayımının bir ölçüsü olarak çarpıklık ve basıklık katsayılarının  -1 ile +1 

aralığında olmasının kabul edilebileceği ifade edilmektedir (Morgan, Leech, Gloeckner, 

Barrett, 2004: 50).  

Test varyanslarının homojenliği yani Levene homojenlik testine ait dağılım 

incelendiğinde Levene İstatistiği p>,05’e göre puan dağılımına ait test varyanslarının 

homojen dağıldığı yani homojenlik varsayımının sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Ölçeklere ait elde edilen puan dağılımının sürekli veri olduğu ve eşit aralıklı ölçek 

düzeyinde olduğu görülmektedir. İki örneklemin (grup) birbirinden bağımsız olması, 

bağımlı değişkenlerin aralık veya oran ölçek düzeyinde ölçülmüş olması, normallik ve 

homojenlik varsayımlarının sağlanması parametrik test varsayımlarını karşılamaktadır. 

(Köklü, Büyüköztürk ve Bökeoğlu, 2007: 152-161).  

Çalışanların cinsiyet, medeni durum, eşinin çalışma durumu, bilinçli olarak yeşil 

ürünler satın alma durumu, satın alınan üründen memnun kalma durumu değişkenlerine 

göre ölçeklerden alınan ortalama puanlar arasında anlamlı farklılık olup olmadığına 

parametrik test yöntemlerinden iki kategorili değişkenlere ait puanların 

karşılaştırılmasından kullanılan Independent-Sample (Bağımsız Örneklem) t testi analizi 

kullanılmıştır.  

Çalışanların yaş, meslek, eğitim durumu, hane aylık gelir düzeyi, yeşil ürün 

tüketim bilgisine ulaştığı kaynağın ne olduğu değişkenlerine göre ölçeklerden elde 
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edilen puanlar arasında anlamlı farklılık olup olmadığına ikiden fazla kategorisi olan 

bağımsız değişkenlere ait puan dağılımlarının karşılaştırılmasında One-Way ANOVA 

(Tek Yönlü Varyans Analizi) kullanılmıştır.  

İkiden fazla grup olan değişkenler bağlamında manidar farklılık çıkması 

durumunda grupların karşılaştırılması için çoklu karşılaştırma (Post Hoc) testlerinden 

Tukey testi seçilmiştir (Can, 2014: 152). Çalışanların sürdürülebilir tüketim tutumları 

ile yeşil tüketim davranışları arasındaki ilişkiyi Pearson Korelasyon analizi ile 

bakılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda çalışanlardan toplanan veriler ışığında 

ölçekler kullanılarak bir yapısal model kurulmuştur. Yapısal modele girecek değişkenler 

ait ölçekler model kurulmadan önce birinci düzey tek faktörlü DFA modeli 

doğrulanarak ölçme modelleri test edilmiştir.  

Yapısal eşitlik modeli gözlenen ve gizil değişkenler arasındaki nedensel ve 

korelasyonel ilişkilerin bir arada bulunduğu modellerin test edilmesi için kullanılan 

kapsamlı bir istatistiksel yaklaşımdır (Byrne, 2010: 3). Ölçme modeli, gizil 

değişkenlerin gözlenen değişkenlere nasıl bağlı olduğunu ve nasıl gösterildiğini belirtir. 

(Yılmaz, 2004: 77). Bu bağlamda her bir ölçeğin tek faktörlü yapısı doğrulandıktan 

sonra bir puan gibi alınarak yapısal model türlerinden Yol (Path) modeli kurularak 

ölçekler arasındaki ilişkiler test edilmiştir. Yol modeline ilişkin uyum indeks değerleri 

Şekil-6’da yer alan kriterler göz önünce bulundurularak yorumlanmıştır. Yol modeli 

kurulmadan önce verilerin mahalanobis değerlerine ve box plot grafiklerine bakılmış uç 

değer gösteren ve aykırı olan bir veri olmadığı hesaplanmıştır. Çoklu bağlantı problemi 

olup olmadığı VIF ve tolerans değerleri incelenerek test edilmiştir. Yol modeline ilişkin 

LISREL 8.8 paket programı kullanılarak Relative Multivariate Kurtosis değeri 

incelenmiş 0,985 olarak hesaplanmıştır. Bu değer 1,00 kritik değerinin altında 

olduğundan çoklu bağlantı probleminin olmadığı ve dolayısıyla parametre kestirim 

yöntemi olarak Maksimum Likelihood (ML) kestirim yöntemi kullanılmıştır. Jöreskog 
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(2002) çok değişkenli normallik varsayımının sağlandığı durumlarda parametre kestirim 

yöntemi olarak Maksimum Likelihood (ML) kestirim yönteminin tercih edilmesi 

gerektiğine değinmiştir. Çalışanlardan toplanan veriler kullanılarak çevre bilinçli 

tüketimin aracı değişken olduğu yapısal model türlerinden yol analizine ilişkin model 

şekil-6’da görülmektedir. 

 

Şekil 6. Çalışanlardan Toplanan Verilere İlişkin Yol Analizi 

 

 

Çevresel Değer 

Çevresel 

Farkındalık 

Çevresel Duyarlılık 

 

Çevre Bilinçli 

Tüketim 

Çevreci Ürün Tüketim 

Davranışı 

0,41 

0,19 

0,15 

0,56 

Chi-Square=5.63, df=2, P-value=0.05998, RMSEA=0.068 
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Şekil–6’da yer alan yol analizinde doğrudan ve dolaylı etkilerin yer aldığı 

değişkenler ile kurulan modelin doğrulanıp doğrulanmadığına ilişkin uyum indeks 

değerleri Tablo-20’de görülmektedir.   

Tablo 20. Yol Analizine İlişkin Uyum İndeks Değerleri 

Uyum 

İndeks  

1. Düzey Tek 

Faktör Model 

Mükemmel Uyum 

Kriterleri 

Kabul Edilebilir Uyum 

Kriterleri 

 

Değerlendirme 

SBχ2/ (df) 
5,63/(2)= 

2,82 
0≤χ2≤2 2< χ2≤3 Kabul edilebilir uyum 

RMSEA 0.068 0≤RMSEA≤0,05 0,05<RMSEA≤0,08 Kabul edilebilir uyum 

SRMR 0.048 0≤SRMR≤0,05 0,05<SRMR≤0,08 Mükemmel uyum 

TLI/NNFI 0.98 0,97≤NNFI≤1,00 0,95≤NNFI<0,97 Mükemmel uyum 

CFI 1,00 0,97≤CFI≤1,00 0,95≤CFI<0,97 Mükemmel uyum 

NFI 0.99 0,95≤NFI≤1,00 0,90≤NFI<0,95 Mükemmel uyum 

AGFI 0,95 0,90≤AGFI≤1,00 0,85≤AGFI<0,90 Mükemmel uyum 

GFI 0,99 0,95≤GFI≤1,00 0,90≤GFI<0,95 Mükemmel uyum 

Tablo-20’ye bakıldığında çalışanların çevresel değer, çevresel farkındalık, 

çevresel duyarlılık, çevre bilinçli tüketim ve çevreci ürün tüketim davranış düzeylerine 

ilişkin puanlar ile kurulan yol analizine ilişkin kurulan yapısal modelin doğrulanma 

durumuna ait incelenen uyum indeks değerlerine bakıldığında ki-kare değeri ve 

RMSEA değerine göre modelin kabul edilebilir uyum indeks değerine sahip olduğu ve 

SRMR, NNFI, CFI, NFI, AGFI ve GFI değerleri incelendiğinde modelin mükemmel 

düzeyde uyum indeks değerine sahip olduğu görülmektedir. Genel itibari ile 

çalışanlardan toplanan veriler kullanılarak kurulan yol (Path) modelin doğrulandığı 

görülmektedir. Path modele ilişkin kurulan yollara ait denklemler Tablo-21’de 

görülmektedir.  
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Tablo 21. Yol Modeline ilişkin Kurulan Yollara Ait Denklemler 

Denklem R2 

0.60*çde + 0.66*çfa + 0.37*çdu, Hata Varyansı=0,62  Çevre Bilinçli Tüketim 0.38 

Değişken Β T  

Çevresel Değer   Çevre Bilinçli Tüketim 0,60 3,15*  

Çevresel Farkındalık  Çevre Bilinçli Tüketim 0,66 3,90*  

Çevresel Duyarlılık  Çevre Bilinçli Tüketim 0,37 2.02*  

0.30*çevre bilinçli tüketim, Hata Varyansı=0,69  Çevreci Ürün Tüketim Davranışı 0.31 

Değişken Β T  

Çevresel Bilinçli Tüketim  Çevreci Ürün Tüketim Davranışı 0,30 13.05*  

Tablo-21’e bakıldığından yol modeline ilişkin olarak denklemler incelendiğinde, 

çalışanların çevresel değer, çevresel farkındalık ve çevresel duyarlılıklarının çevre 

bilinçli tüketim düzeyleri üzerindeki doğrudan etkisi 0,38 olarak hesaplanmıştır. 

Çalışanların çevre bilinçli tüketim düzeylerinin çevreci ürün tüketim davranışı 

üzerindeki doğrudan etkisi 0,31 olarak hesaplanmıştır. Şekil-7’de yer alan modelde 

kurulan doğrudan etki yollarının anlamlı olduğu görülmektedir. Yol analizine ilişkin 

toplam etki doğrudan etki ve dolaylı etki sonuçları Tablo-22’de ifade edilmektedir.  

Tablo 22. Çevreci Ürün Tüketim Davranışı Üzerindeki Toplam Etki 

Yol Modeline İlişkin Yollar R2 

Çevresel Değer   Çevre Bilinçli Tüketim  Çevreci Ürün Tüketim 

Davranışı 

(0,41*0,56)  0,23 

Çevresel Farkındalık   Çevre Bilinçli Tüketim  Çevreci Ürün 

Tüketim Davranışı 

(0,19*0,56)  0,11 

Çevresel Duyarlılık   Çevre Bilinçli Tüketim  Çevreci Ürün 

Tüketim Davranışı 

(0,15*0,56)  0,08 

Toplam Etki   0,42 

Tablo-22’ye bakıldığında çalışanlara uygulanan ölçeklerden toplanan veriler ile 

kurulan yol analizine ilişkin çevre bilinçli tüketim, çevresel değer, çevresel farkındalık 

ve çevresel duyarlılık düzeylerinin çevreci ürün tüketim davranışı üzerindeki toplam 

etkisi 0,42 olarak hesaplanmıştır. Bu etkinin 0,31’lik kısmı çevre bilinçli tüketimin 

çevreci ürün tüketim davranışı üzerindeki etkisinden gelmektedir, geri kalan 0,11’lik 
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kısım ise çevresel değer, çevresel farkındalık ve çevresel duyarlılık değişkenlerinin 

çevreci ürün tüketim davranışı üzerindeki dolaylı etkisinden gelmektedir.  

5.1.7.  Kontrol Değişkenlerine İlişkin Geliştirilen Araştırma Sorularının 

Analizi ve Bulguların Yorumu 

Problem Cümlesi: “Çevresel sorunlara karşı çözüm önerisi olarak ileri sürülen 

sürdürülebilir tüketim olgusu, farklı meslek sahiplerinin yeşil tüketim tutumlarına (yeşil 

ürün satın alma) etki etmekte midir?”. 

Birinci Alt Problem: Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin sürdürülebilir 

tüketim (çevre bilinçli tüketim) bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

tutumları ne düzeydedir?  

Tablo 23. Çalışanların Sürdürülebilir Tüketim Bağlamında Yeşil Tüketim 

Davranışlarına İlişkin Tutumlarına Ait Betimsel İstatistik (Ortalama, 

Standart Sapma, Minimum ve Maksimum Değer) Sonuçları 

 N Minimum Maximum X (Ortalama) S 

Çevre Bilinçli Tüketim Ölçeği  (19 Madde) 400 44,00 94,00 74,43 (3,92) 9,03 

Çevresel Değer Ölçeği (4 Madde) 400 7,00 20,00 16,87 (4,22) 2,44 

Çevresel Farkındalık Ölçeği (3 Madde) 400 3,00 15,00 11,71 (3,90) 2,56 

Çevresel Duyarlılık Ölçeği (3 Madde) 400 3,00 15,00 12,99 (4,33) 2,26 

Aralıklar (5-1)/5=0,80 Kriter: 1,00-1,80=çok düşük; 1,81-2,60=düşük; 2,61-3,40=orta; 3,41-4,20=yüksek; 

4,21-5,00=çok yüksek 

Tablo-23’e bakıldığında çalışanların sürdürülebilir tüketim bağlamında yeşil 

tüketim davranışlarına ilişkin tutumlarına ait betimsel istatistiklerin incelendiği 

görülmektedir.  

“Çevre Bilinçli Tüketim” ölçeğine ilişkin çalışanların yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumlarının X =74,43 (S=9,03) ortalamaya sahip olduğu ve 

kriter puanları ile karşılaştırmak için faktörü oluşturan madde sayısına bölümü sonucu 

elde edilen puanın ise 3,92 ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Çalışanların çevre 
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bilinçli tüketime yönelik tutumlarının 3,41-4,20 kriter ile karşılaştırılması sonucu yüksek 

düzeyde tutuma sahip oldukları görülmektedir.  

Çevresel Değer” ölçeğine ilişkin çalışanların yeşil tüketim davranışlarına ilişkin 

tutumlarının X =16,87 (S=2,44) ortalamaya sahip olduğu ve kriter puanları ile 

karşılaştırmak için faktörü oluşturan madde sayısına bölümü sonucu elde edilen puanın 

ise 4,22 ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Çalışanların çevresel değere yönelik 

tutumlarının 4,21-5,00 kriter ile karşılaştırılması sonucu çok yüksek düzeyde tutuma 

sahip oldukları görülmektedir.  

Çevresel Farkındalık” ölçeğine ilişkin çalışanların yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumlarının X =11,71 (S=2,56) ortalamaya sahip olduğu ve 

kriter puanları ile karşılaştırmak için faktörü oluşturan madde sayısına bölümü sonucu 

elde edilen puanın 3,90 ortalamaya sahip olduğu görülmektedir Çalışanların çevresel 

farkındalığa yönelik tutumlarının 3,41-4,20 kriter ile karşılaştırılması sonucu yüksek 

düzeyde tutuma sahip oldukları görülmektedir. 

“Çevresel Duyarlılık” ölçeğine ilişkin çalışanların yeşil tüketim uygulamalarına 

ilişkin tutumlarının X =12,99 (S=2,26) ortalamaya sahip olduğu ve kriter puanları ile 

karşılaştırmak için faktörü oluşturan madde sayısına bölümü sonucu elde edilen puanın 

4,33 ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Çalışanların çevresel duyarlılığa yönelik 

tutumlarının 4,21-5,00 kriter ile karşılaştırılması sonucu çok yüksek düzeyde tutuma 

sahip oldukları görülmektedir.  

İkinci Alt Problem: Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin sürdürülebilir 

tüketim (çevre bilinçli tüketim) bağlamında yeşil tüketime ilişkin davranışları ne 

düzeydedir? 
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Tablo 24. Çalışanların Sürdürülebilir Tüketim Bağlamında Yeşil Tüketim 

Uygulamalarına İlişkin Davranışları Ait Betimsel İstatistik (Ortalama, 

Standart Sapma, Minimum ve Maksimum Değer) Sonuçları 

 N Minimum Maximum X (Ortalama) S 

Çevreci Ürün Tüketim Davranışı Ölçeği 

(9 Madde) 
400 18,00 45,00 34,89 (3,88) 4,94 

Aralıklar (5-1)/5=0,80 Kriter: 1,00-1,80=çok düşük; 1,81-2,60=düşük; 2,61-3,40=orta; 3,41-4,20=yüksek; 

4,21-5,00=çok yüksek 

Tablo-24’e bakıldığında çalışanların sürdürülebilir tüketim bağlamında yeşil 

tüketim uygulamalarına ilişkin davranışlarına ait betimsel istatistiklerin incelendiği 

görülmektedir. “Çevreci Ürün Tüketim Davranışı” ölçeğine ilişkin çalışanların yeşil 

tüketim uygulamalarına ilişkin davranışlarının X =34,89 (S=4,94) ortalamaya sahip 

olduğu ve kriter puanları ile karşılaştırmak için faktörü oluşturan madde sayısına 

bölümü sonucu elde edilen puanın 3,88 ortalamaya sahip olması nedeniyle yüksek 

düzeyde görülmektedir.  

Üçüncü Alt Problem: Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin sürdürülebilir 

tüketim (çevre bilinçli tüketim) bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

tutumları ile yeşil tüketim davranışları arasında anlamlı ilişki var mıdır? 

Tablo 25. Çalışların Çevre Bilinçli Tüketim Tutumları, Çevresel Değer Tutumları, 

Çevresel Farkındalık Tutumları, Çevresel Duyarlılık Tutumları İle Çevre 

Bilincinin Davranışsal Boyutu (Çevreci Ürünleri Tercih Etme) Arasındaki 

İlişkiye Ait Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

    Çevreci Ürün Tüketim Davranışı Ölçeği 

Çevre Bilinçli Tüketim Ölçeği   

R ,55(*) 

P ,000 

N 400 

Çevresel Değer Ölçeği  

R ,54(*) 

P ,000 

N 400 

Çevresel Farkındalık Ölçeği  

R ,44(*) 

P ,000 

N 400 

Çevresel Duyarlılık Ölçeği  

R ,47(*) 

P ,000 

N 400 
*p<,05 
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Tablo-25’e bakıldığında çalışanların sürdürülebilir tüketim (çevre bilinçli 

tüketim) bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları ile yeşil tüketim 

davranışları arasında anlamlı ilişki olup olmadığı incelenmiştir.  

Çalışanların “çevre bilinçli tüketim”e yönelik tutumları ile çevreci ürün 

tüketimi davranışları arasında r(400)=,55, p<,05’e göre pozitif yönde orta düzeyde 

anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. Çalışanların yeşil tüketim ürünlerine yönelik 

çevre bilinçli tüketime ait tutumları, çevreci ürün tüketim davranışlarının %30’unu 

(r2=0,55X0,55=0,30) açıklamaktadır.  

Çalışanların “çevresel değer”e yönelik tutumları ile çevreci ürün tüketimi 

davranışları arasında r(400)=,54, p<,05’e göre pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki 

olduğu görülmektedir. Çalışanların yeşil tüketim ürünlerine yönelik çevresel değere ait 

tutumları, çevreci ürün tüketim davranışlarının %29’unu (r2=0,54X0,54=0,29) 

açıklamaktadır.  

Çalışanların “çevresel farkındalıkları”na yönelik tutumları ile çevreci ürün 

tüketimi davranışları arasında r(400)=,44, p<,05’e göre pozitif yönde orta düzeyde 

anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. Çalışanların yeşil tüketim ürünlerine yönelik 

çevresel farkındalıklarına ait tutumları, çevreci ürün tüketim davranışlarının %19’unu 

(r2=0,44X0,44=0,19) açıklamaktadır.  

Çalışanların “çevresel duyarlılıkları”na yönelik tutumları ile çevreci ürün 

tüketimi davranışları arasında r(400)=,47, p<,05’e göre pozitif yönde orta düzeyde 

anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. Çalışanların yeşil tüketim ürünlerine yönelik 

çevresel duyarlılıklarına ait tutumları, çevreci ürün tüketim davranışlarının %22’sini 

(r2=0,47X0,47=0,22) açıklamaktadır. 

Çalışanların yeşil ürün tüketimine yönelik çevreci ürün tüketim davranışlarını en 

çok açıklayan özelliğin çalışanların çevre bilinçli tüketimine yönelik tutumları 
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olduğu ve en az açıklayan değişkenin çalışanların çevresel farkındalıklarına yönelik 

tutumları olduğu görülmektedir.  

Dördüncü Alt Problem: Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin demografik 

özelliklerine göre sürdürülebilir tüketim (çevre bilinçli tüketim) bağlamında yeşil 

tüketim davranışlarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık var mıdır?  

1.Cinsiyet 

Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin cinsiyetlerine göre sürdürülebilir 

tüketim (çevre bilinçli tüketim) bağlamında yeşil tüketim davranışlarına ilişkin 

tutumları arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

Tablo 26.  Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Sürdürülebilir Tüketim Bağlamında Yeşil 

Tüketim Uygulamalarına İlişkin Tutumları Arasındaki Farklılığa İlişkin 

Independent-Sample (Bağımsız Örneklem) T-Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N X  S T sd P 

Çevre Bilinçli Tüketim Ölçeği   
Erkek 180 72,60 9,72 

3,71 398 ,000* 
Kadın 220 75,92 8,15 

Çevresel Değer Ölçeği 
Erkek 180 16,38 2,69 

3,66 398 ,000* 
Kadın 220 17,27 2,15 

Çevresel Farkındalık Ölçeği 
Erkek 180 11,30 2,86 

2,90 398 ,004* 
Kadın 220 12,04 2,24 

Çevresel Duyarlılık Ölçeği 
Erkek 180 12,72 2,42 

2,20 398 ,028* 
Kadın 220 13,21 2,09 

*p<,05 

  

Tablo-26’ya bakıldığında çalışanların cinsiyetlerine göre sürdürülebilir tüketim 

bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık 

olup olmadığı incelenmiştir.  

 “Çevre Bilinçli Tüketim” analiz sonuçlarına göre çalışanların cinsiyetlerine 

göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında t(398)=3,71, p=,000<,05’e 

göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık, kadın çalışanların 

tutumlarının ( X =75,92), erkek çalışanların tutumlarından ( X =72,60) daha yüksek 

olmasından kaynaklanmaktadır.  
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“Çevresel Değer” ölçeğine ilişkin çalışanların cinsiyetlerine göre yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumları arasında t(398)=3,66, p=,000<,05’e göre anlamlı farklılık 

olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık, kadın çalışanların tutumlarının ( X =17,27), 

erkek çalışanların tutumlarından ( X =16,38) daha yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

“Çevresel Farkındalık” ölçeğine ilişkin çalışanların cinsiyetlerine göre yeşil 

tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında t(398)=2,90, p=,004<,05’e göre anlamlı 

farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık, kadın çalışanların tutumlarının 

( X =12,04), erkek çalışanların tutumlarından ( X =11,30) daha yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

“Çevresel Duyarlılık” ölçeğine ilişkin çalışanların cinsiyetlerine göre yeşil 

tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında t(398)=2,20, p=,028<,05’e göre anlamlı 

farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık, kadın çalışanların tutumlarının 

( X =13,21), erkek çalışanların tutumlarından ( X =12,72) daha yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır. Buna göre kadınlar erkeklere göre, çevreye müdahale anlamında 

kendilerini kişisel olarak daha etkili ve çevresel sorunları daha fazla önemsedikleri 

anlaşılmıştır. Uluslararası yapılan birçok çalışmanın sonuçlarından ortaya çıkan 

bulgular ile çalışmamızın bulguları benzerlik göstermektedir. Buna göre erkek 

çalışanlar, kadın çalışanlara kıyasla çevresel konulara karşı daha az duyarlı oldukları 

görülmektedir.  

Cinsiyet ve Çevreci Ürün Tüketim Davranışı 

 Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin cinsiyetlerine göre sürdürülebilir 

tüketim (çevre bilinçli tüketim) bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

davranışları arasında anlamlı farklılık var mıdır? 
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Tablo 27. Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Sürdürülebilir Tüketim Bağlamında Yeşil 

Tüketim Uygulamalarına İlişkin Davranışları Arasındaki Farklılığa İlişkin 

Independent-Sample (Bağımsız Örneklem) T-Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N X  S T sd P 

Çevreci Ürün Tüketim Davranışı 

Ölçeği 

Erkek 180 34,21 5,15 
2,50 398 ,013* 

Kadın 220 35,45 4,69 

*p<,05 

Tablo-27’ye bakıldığında çalışanların cinsiyetlerine göre sürdürülebilir tüketim 

bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışları arasında anlamlı farklılık 

olup olmadığı incelenmiştir. “Çevreci Ürün Tüketim Davranışı” ölçeğine ilişkin 

çalışanların cinsiyetlerine göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışları 

arasında t(398)=2,50, p=,013<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu 

anlamlı farklılık, kadın çalışanların davranışlarının ( X =35,45), erkek çalışanların 

davranışlarından ( X =34,21) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.  

2. Yaş 

Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin yaşlarına göre sürdürülebilir tüketim 

(çevre bilinçli tüketim) bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları 

arasında anlamlı farklılık var mıdır? 
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Tablo 28. Çalışanların Yaşlarına Göre Sürdürülebilir Tüketim Bağlamında Yeşil 

Tüketim Uygulamalarına İlişkin Tutumları Arasındaki Farklılığa İlişkin One-

Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Sonuçları 

 Yaş N X  S F(3-396) p 

Post Hoc 

(Tukey) 

Çevre Bilinçli Tüketim 

Ölçeği   

33 ve Altı 102 73,52 8,16 

,63 ,597  
34-41 121 74,56 9,96 

42-49 115 74,52 8,36 

50 ve üstü 62 75,47 9,76 

Çevresel Değer Ölçeği 

33 ve Altı 102 16,38 2,64 

3,08 ,028* 4>1 
34-41 121 16,83 2,50 

42-49 115 16,97 2,26 

50 ve üstü 62 17,55 2,18 

Çevresel Farkındalık 

Ölçeği 

33 ve Altı 102 10,94 3,16 

4,42 ,000* 
2>1, 3>1, 

4>1 

34-41 121 11,96 2,58 

42-49 115 11,86 1,94 

50 ve üstü 62 12,19 2,22 

Çevresel Duyarlılık 

Ölçeği 

33 ve Altı 102 12,47 2,52 

2,73 ,044* 4>1 
34-41 121 13,25 2,24 

42-49 115 13,02 2,03 

50 ve üstü 62 13,29 2,17 

*p<,05 Kategoriler: 33 ve Altı=1; 34-41=2; 42-49=3; 50 ve Üstü=4 

Tablo-28’e bakıldığında çalışanların yaşlarına göre sürdürülebilir tüketim 

bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık 

olup olmadığı incelenmiştir.  

“Çevre Bilinçli Tüketim” analizi sonucuna bakıldığında çalışanların yaşlarına 

göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında F(3-396)=,63, p=,63>,05’e 

göre anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir.  

“Çevresel Değer” analiz sonuçlarına bakıldığında çalışanların yaşlarına göre 

yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında F(3-396)=3,08, p=,028<,05’e göre 

anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık, *50 ve üstü yaş düzeyine 

sahip olan çalışanların çevresel değere ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

tutumlarının ( X =17,05), * 33 ve altı yaş düzeyine sahip olan çalışanların çevresel 

değerlerine ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =16,38) daha 

yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.  
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“Çevresel Farkındalık” analiz sonuçlarına bakıldığında çalışanların yaşlarına 

göre yeşil tüketim davranışlarına ilişkin tutumları arasında F(3-396)=4,42, p=,000<,05’e 

göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık, 33 ve altı yaş düzeyine 

sahip olan çalışanların çevresel farkındalıklarına ait yeşil tüketim uygulamalarına 

ilişkin tutumlarının ( X =10,94), 34-41 yaş düzeyine sahip olan çalışanların çevresel 

farkındalıklarına ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =11,96) daha 

düşüktür. Ayrıca, 42-49 yaş düzeyine sahip olan çalışanların çevresel farkındalıklarına 

ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =11,86) ve 50 ve üstü yaş 

düzeyine sahip olan çalışanların çevresel farkındalıklarına ait yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =12,19) daha küçük olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

“Çevresel Duyarlılık” analiz sonuçlarına bakıldığında çalışanların yaşlarına 

göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında F(3-396)=2,73, p=,044<,05’e 

göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık, 50 ve üstü yaş 

düzeyine sahip olan çalışanların çevresel duyarlılıklarına ait yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumlarının ( X =13,29), *33 ve altı yaş düzeyine sahip olan 

çalışanların çevresel duyarlılıklarına ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

tutumlarından ( X =12,47) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre 

gençler, orta yaş ve orta yaş üstüne göre daha düşük çevresel değer, çevresel farkındalık 

ve çevresel duyarlılığa sahiptir ve çevresel sorunları daha az önemsemektedir. 

Çalışmada elde edilen bulgular 50 yaş ve üzeri katılımcıların 50 yaşın altındakilerine 

göre çevresel değer, çevresel farkındalık ve çevresel duyarlılık konusunda daha yüksek 

ortalamalara sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, kişilerin 50 yaşına kadar aile ve iş 

yaşamlarına daha fazla odaklanmakta ve ancak bir düzene koyabilmeleri nedeniyle, 50 

yaşından sonra çocukları ve torunları için daha yaşanabilir ve temiz bir dünya bırakmayı 

istiyor olmalarıyla açıklanabilir.  
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Yaş ve Çevreci Ürün Tüketim Davranışı  

Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin yaşlarına göre sürdürülebilir tüketim 

(çevre bilinçli tüketim) bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışları 

arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

Tablo 29. Çalışanların Yaşlarına Göre Sürdürülebilir Tüketim Bağlamında Yeşil 

Tüketim Uygulamalarına İlişkin Davranışları Arasındaki Farklılığa İlişkin 

One-Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Sonuçları 

 Yaş N X  S F(3-396) P 

Post Hoc 

(Tukey) 

Çevreci Ürün Tüketim 

Davranışı Ölçeği 

33 ve Altı 102 33,74 5,04 

3,48 ,016* 1<4 
34-41 121 35,32 5,68 

42-49 115 34,81 4,27 

50 ve üstü 62 36,10 3,97 

*p<,05 Kategoriler: 33 ve Altı=1; 34-41=2; 42-49=3; 50 ve Üstü=4 

Tablo-29’a bakıldığında çalışanların yaşlarına göre sürdürülebilir tüketim 

bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışları arasında anlamlı farklılık 

olup olmadığı incelenmiştir.  

“Çevreci Ürün Tüketim Davranışı” analiz sonuçlarına bakıldığında 

çalışanların yaşlarına göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışları arasında 

F(3-396)=3,48, p=,016<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı 

farklılık, *50 ve üstü yaş düzeyine sahip olan çalışanların çevreci ürün tüketim 

davranışlarına ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışlarının ( X =36,10), *33 

ve altı yaş düzeyine sahip olan çalışanların çevreci ürün tüketim davranışlarına ait yeşil 

tüketim uygulamalarına ilişkin davranışlarından ( X =33,74) daha yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

3.Meslek  

Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin meslek türlerine göre sürdürülebilir 

tüketim (çevre bilinçli tüketim) bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

tutumları arasında anlamlı farklılık var mıdır? 
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Tablo 30. Çalışanların Meslek Türlerine Göre Sürdürülebilir Tüketim Bağlamında 

Yeşil Tüketim Uygulamalarına İlişkin Tutumları Arasındaki Farklılığa İlişkin 

One-Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Sonuçları 

 Meslek Türlerine N X  S 
F(4-

395) 
p 

Post 

Hoc 

(Tukey) 

Çevre 

Bilinçli 

Tüketim 

Ölçeği   

1.Akademisyen 80 76,66 9,58 

2,90 ,022* 1>3 

2.Esnaf 80 73,41 10,15 

3.İşçi 80 72,24 8,53 

4.Memur 80 74,51 7,53 

5.Diğer (Profesyonel 

Meslek) 

80 
75,30 8,72 

Çevresel 

Değer 

Ölçeği 

Tüketim 

Ölçeği   

1.Akademisyen 80 17,71 2,04 

5,25 ,000* 
1>2, 

1>3 

2.Esnaf 80 16,30 2,97 

3.İşçi 80 16,25 2,38 

4.Memur 80 17,15 2,12 

5.Diğer (Profesyonel 

Meslek) 

80 
16,94 2,33 

Çevresel 

Farkındalık 

Ölçeği   

1.Akademisyen 80 12,66 1,34 

11,39 ,000* 

1>2, 

1>3, 

1>4, 

2>3, 

4>3, 

5>3 

2.Esnaf 80 11,54 2,95 

3.İşçi 80 10,35 3,64 

4.Memur 80 11,53 1,86 

5.Diğer (Profesyonel 

Meslek) 

80 
12,46 1,59 

Çevresel 

Duyarlılık 

Ölçeği   

1.Akademisyen 80 13,71 1,29 

5,63 ,000* 

1>2, 

1>3, 

5>2, 

5>3 

2.Esnaf 80 12,43 2,81 

3.İşçi 80 12,39 3,03 

4.Memur 80 13,03 1,78 

5.Diğer (Profesyonel 

Meslek) 

80 
13,40 1,57 

*p<,05  

Tablo-30’a bakıldığında çalışanların mesleklerine göre sürdürülebilir tüketim 

bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık 

olup olmadığı incelenmiştir.  

“Çevre Bilinçli Tüketim” analiz sonuçlarına bakıldığında çalışanların 

mesleklerine göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında F(4-395)=2,90, 

p=,022<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık, 

*Akademisyenlerin çevre bilinçli tüketime ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

tutumlarının ( X =76,66), *İşçilerin çevre bilinçli tüketime ait yeşil tüketim 
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uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =72,24) daha yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

“Çevresel Değer” analiz sonuçlarına bakıldığında çalışanların mesleklerine göre 

yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında F(4-395)=5,25, p=,000<,05’e göre 

anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık, akademisyenlerin çevresel 

değer ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarının ( X =17,71), *Esnafların 

çevresel değer ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =16,30) ve 

*İşçilerin çevresel değer ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından 

( X =16,25) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

“Çevresel Farkındalık” analiz sonuçlarına bakıldığında çalışanların 

mesleklerine göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında F(4-395)=11,39, 

p=,000<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık, 

*İşçilerin çevresel farkındalıklarına ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarının 

( X =10,35), *Akademisyenlerin çevresel farkındalık ait yeşil tüketim uygulamalarına 

ilişkin tutumlarından ( X =12,66) daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, 

*Esnafların çevresel farkındalık ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından 

( X =11,54), *Memurların çevresel farkındalık ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

tutumlarından ( X =11,53) ve *Diğer meslek (profesyonel meslek) çalışanlarının 

çevresel farkındalık ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =12,46) 

daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır. *Akademisyenlerin çevresel farkındalık ait 

yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarının ( X =12,66), *Esnafların çevresel 

farkındalık ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =11,54),  

*Memurların çevresel farkındalık ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından 

( X =11,53) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.  
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“Çevresel Duyarlılık” analiz sonuçlarına bakıldığında çalışanların mesleklerine 

göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında F(4-395)=5,63, p=,000<,05’e 

göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık; *Akademisyenlerin 

çevresel duyarlılıklarına ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarının 

( X =13,71) ve diğer meslek (profesyonel meslek) çalışanlarının çevresel 

duyarlılıklarına ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarının ( X =13,40), 

 Esnafların çevresel duyarlılıklarına ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

tutumlarından ( X =12,43) ve işçilerin çevresel duyarlılıklarına ait yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =12,39) daha yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Meslek ve Çevreci Ürün Tüketim Davranışı 

Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin meslek türlerine göre sürdürülebilir 

tüketim (çevre bilinçli tüketim) bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

davranışları arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

Tablo 31. Çalışanların Meslek Türlerine Göre Sürdürülebilir Tüketim Bağlamında 

Yeşil Tüketim Uygulamalarına İlişkin Davranışları Arasındaki Farklılığa 

İlişkin One-Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Sonuçları 

 Meslek Türlerine N X  S 
F(4-

395) 
p 

Post 

Hoc 

(Tukey) 

Çevreci 

Ürün 

Tüketim 

Davranışı 

Ölçeği 

1.Akademisyen 80 36,83 4,36 

5,01 ,001* 

1>2, 

1>3, 

1>4 

2.Esnaf 80 34,30 5,48 

3.İşçi 80 33,59 5,13 

4.Memur 80 34,66 3,66 

5.Diğer (Profesyonel Meslek) 80 35,08 5,33 

*p<,05 

Tablo-31’e bakıldığında çalışanların mesleklerine göre sürdürülebilir tüketim 

bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışları arasında anlamlı farklılık 

olup olmadığı incelenmiştir. “Çevreci Ürün Tüketim Davranışı” analiz sonuçlarına  

bakıldığında çalışanların mesleklerine göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 



145 

tutumları arasında F(4-395)=5,01, p=,001<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu 

görülmektedir. Bu anlamlı farklılık; *Akademisyenlerin çevreci ürün tüketim 

davranışına ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışlarının ( X =36,83), 

*Esnafların çevreci ürün tüketim davranışına ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

davranışlarından ( X =34,30) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. *İşçilerin 

çevreci ürün tüketim davranışına ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

davranışlarından ( X =33,59) ve *Memurların çevreci ürün tüketim davranışına ait yeşil 

tüketim uygulamalarına ilişkin davranışlarından ( X =34,66) daha yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır.   

4. Eğitim 

Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin eğitim türlerine göre sürdürülebilir 

tüketim (çevre bilinçli tüketim) bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

tutumları arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

Tablo 32. Çalışanların Eğitim Durumlarına Göre Sürdürülebilir Tüketim Bağlamında 

Yeşil Tüketim Uygulamalarına İlişkin Tutumları Arasındaki Farklılığa İlişkin 

One-Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Sonuçları 

 

Eğitim 

Durumu N X  S 

F(3-

396) P 

Post Hoc 

(Tukey) 

Çevre Bilinçli 

Tüketim Ölçeği   

Lise 136 71,60 8,97 

8,17 ,000* 
1<2, 

1<3, 1<4 

Lisans 161 75,40 8,60 

Yüksek Lisans 53 75,40 8,20 

Doktora 50 77,92 9,55 

Çevresel Değer 

Ölçeği 

Lise 136 15,94 2,64 

11,86 ,000* 
1<2, 

1<3, 1<4 

Lisans 161 17,15 2,30 

Yüksek Lisans 53 17,79 1,89 

Doktora 50 17,52 2,07 

Çevresel 

Farkındalık Ölçeği 

Lise 136 10,65 3,19 

13,46 ,000* 
1<2, 

1<3, 1<4 

Lisans 161 12,09 2,07 

Yüksek Lisans 53 12,34 2,08 

Doktora 50 12,68 1,39 

Çevresel 

Duyarlılık Ölçeği 

Lise 136 12,24 2,77 

9,46 ,000* 
1<2, 

1<3, 1<4 

Lisans 161 13,15 2,04 

Yüksek Lisans 53 13,70 1,53 

Doktora 50 13,76 1,30 
*p<,05 Kategoriler: Lise=1; Lisans=2; Yüksek Lisans=3; Doktora=4 
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Tablo-32’e bakıldığında çalışanların eğitim durumlarına göre sürdürülebilir 

tüketim bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarının arasında anlamlı 

farklılık olup olmadığı incelenmiştir. 

“Çevre Bilinçli Tüketim” analiz sonucuna bakıldığında çalışanların eğitim 

durumlarına göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında F(3-396)=8,17, 

p=,000<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık; *Lise 

mezunu olan çalışanların çevre bilinçli tüketime ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

tutumlarının ( X =71,60), *Lisans mezunu olan çalışanların çevre bilinçli tüketime ait 

yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =75,65) daha düşük olmasından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca, *Yüksek lisans mezunu olan çalışanların çevre bilinçli 

tüketime ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =77,23) ve *Doktora 

mezunu olan çalışanların çevre bilinçli tüketime ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

tutumlarından ( X =77,64) daha küçük olmasından kaynaklanmaktadır.   

“Çevresel Değer” analiz sonucuna bakıldığında çalışanların eğitim durumlarına 

göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında F(3-396)=11,96, 

p=,000<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık, Lise 

mezunu olan çalışanların çevresel değere ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

tutumlarının ( X =15,94), *Lisans mezunu olan çalışanların çevresel değere ait yeşil 

tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =17,15) daha küçük olmasından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca, *Yüksek lisans mezunu olan çalışanların çevresel değere ait 

yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =17,79) ve *Doktora mezunu 

olan çalışanların çevresel değere ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından 

( X =17,52) daha küçük olmasından kaynaklanmaktadır.  

“Çevresel Farkındalık” analiz sonuçlarına bakıldığında çalışanların eğitim 

durumlarına göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında F(3-396)=13,46, 
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p=,000<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık, *Lise 

mezunu olan çalışanların çevresel farkındalıklarına ait yeşil tüketim uygulamalarına 

ilişkin tutumlarının ( X =10,65), *Lisans mezunu olan çalışanların çevresel 

farkındalıklarına ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =12,09) daha 

küçük olmasından kaynaklanmaktadır. *Yüksek lisans mezunu olan çalışanların çevresel 

farkındalıklarına ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =12,34) ve 

*Doktora mezunu olan çalışanların çevresel farkındalıklarına ait yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =12,68) daha küçük olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

“Çevresel Duyarlılık” analiz sonuçlarına bakıldığında çalışanların eğitim 

durumlarına göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında F(3-396)=9,46, 

p=,000<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık,  

*Lise mezunu olan çalışanların çevresel duyarlılıklarına ait yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumlarının ( X =12,24),  

*Lisans mezunu olan çalışanların çevresel duyarlılıklarına ait yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =13,15),   

*Yüksek lisans mezunu olan çalışanların çevresel duyarlılıklarına ait yeşil 

tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =13,70) ve  

*Doktora mezunu olan çalışanların çevresel duyarlılıklarına ait yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =13,76) daha küçük olmasından 

kaynaklanmaktadır. Eğitim seviyesindeki farklılıkları gözönünde bulundurulacak 

olursa, bu araştırma sonucunda tüketicilerin bilinç düzeyi arttıkça çevreye karşı daha 

duyarlı davranışlarda bulunduklarını ve davranışlarnı gelirleri ölçüsünde yeşil ürün 

tercihlerine yansıttıkları görülmektedir. Bu durumda Bolu ili genelinde başta belediyeler 

olmak üzere, sivil toplum örgütleri, basın-yayın organları ve kamu ve özel işletmeler, 
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doğal çevrenin yaşamımız için önemini vurgulayan çeşitli panel, konferans, seminer 

gibi etkinliklerin düzenlenmesine gerekli desteği vererek bireylerin bilinç düzeylerinin 

artmasına ve bu konuya ilişkin farkındalıklarının artmasına yardımcı olabilirler. 

Özellikle çevre konusunda eğitimin yanı sıra çeşitli yasal düzenlemelerle de çevreye 

duyarlılıkta toplumun tüm kesimlerine olumlu davranış değişikliği kazandırılmalıdır.  

Eğitim ve Çevreci Ürün Tüketim Davranışı  

Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin eğitim durumlarına göre 

sürdürülebilir tüketim (çevre bilinçli tüketim) bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına 

ilişkin davranışları arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

Tablo 33. Çalışanların Eğitim Durumlarına Göre Sürdürülebilir Tüketim Bağlamında 

Yeşil Tüketim Uygulamalarına İlişkin Davranışları Arasındaki Farklılığa 

İlişkin One-Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Sonuçları 

 

Eğitim 

Durumu N X  S 

F(3-

396) p 

Post Hoc 

(Tukey) 

Çevreci Ürün 

Tüketim Davranışı 

Ölçeği 

Lise 136 33,10 5,00 

11,70 ,000* 
1<2, 

1<3, 1<4 

Lisans 161 35,24 4,57 

Yüksek Lisans 53 36,62 4,42 

Doktora 50 36,78 4,97 
*p<,05 Kategoriler: Lise=1; Lisans=2; Yüksek Lisans=3; Doktora=4 

Tablo-33’e bakıldığında çalışanların eğitim durumlarına göre sürdürülebilir 

tüketim bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışları arasında anlamlı 

farklılık olup olmadığı incelenmiştir.  

“Çevreci Ürün Tüketim Davranışı” analiz sonuçlarına bakıldığında 

çalışanların yaşlarına göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışları arasında 

F(3-396)=11,70, p=,000<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı 

farklılık,  

*Lise mezunu olan çalışanların çevreci ürün tüketim davranışlarına ait yeşil 

tüketim uygulamalarına ilişkin davranışlarının ( X =33,10),  

*Lisans mezunu olan çalışanların çevreci ürün tüketim davranışlarına ait yeşil 

tüketim uygulamalarına ilişkin davranışlarından ( X =35,24),  
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*Yüksek lisans mezunu olan çalışanların çevreci ürün tüketim davranışlarına ait 

yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışlarından ( X =36,62), *Doktora mezunu 

olan çalışanların çevreci ürün tüketim davranışlarına ait yeşil tüketim uygulamalarına 

ilişkin davranışlarından ( X =36,78) daha küçük olmasından kaynaklanmaktadır.  

5-Medeni Durum 

Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin medeni durumlarına göre 

sürdürülebilir tüketim (çevre bilinçli tüketim) bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına 

ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

Tablo 34. Çalışanların Medeni Durumlarına Göre Sürdürülebilir Tüketim Bağlamında 

Yeşil Tüketim Uygulamalarına İlişkin Tutumları Arasındaki Farklılığa İlişkin 

Independent-Sample (Bağımsız Örneklem) T-Testi Sonuçları 

 

Medeni 

Durum N X  S T sd P 

Çevre Bilinçli Tüketim Ölçeği   
Evli 301 74,46 9,13 

,13 398 ,897 
Bekar 99 74,32 8,78 

Çevresel Değer Ölçeği 
Evli 301 16,87 2,43 

,05 398 ,957 
Bekar 99 16,86 2,49 

Çevresel Farkındalık Ölçeği 
Evli 301 11,71 2,47 

,09 398 ,927 
Bekar 99 11,69 2,85 

Çevresel Duyarlılık Ölçeği 
Evli 301 12,95 2,27 

,61 398 ,539 
Bekar 99 13,11 2,24 

*p<,05 

Tablo-34’e bakıldığında çalışanların medeni durumlarına göre sürdürülebilir 

tüketim bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı 

farklılık olup olmadığı incelenmiştir.  

“Çevre Bilinçli Tüketim” ölçeğine ilişkin çalışanların medeni durumlarına göre 

yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında t(398)=,13, p=,897>,05’e göre 

anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir. “Çevresel Değer” ölçeğine ilişkin çalışanların 

medeni durumlarına göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında 

t(398)=,05, p=,957>,05’e göre anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir. “Çevresel 

Farkındalık” analizine ilişkin çalışanların medeni durumlarına göre yeşil tüketim 
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uygulamalarına ilişkin tutumları arasında t(398)=,09, p=,927>,05’e göre anlamlı farklılık 

olmadığı görülmektedir.  “Çevresel Duyarlılık” analizine ilişkin çalışanların medeni 

durumlarına göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında t(398)=,61, 

p=,539>,05’e göre anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir.  

Medeni Durum ve Çevreci Ürün Tüketim Davranışı Ölçeği 

Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin medeni durumlarına göre 

sürdürülebilir tüketim (çevre bilinçli tüketim) bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına 

ilişkin davranışları arasında anlamlı farklılık var mıdır?  

Tablo 35. Çalışanların Medeni Durumlarına Göre Sürdürülebilir Tüketim Bağlamında 

Yeşil Tüketim Uygulamalarına İlişkin Davranış Arasındaki Farklılığa İlişkin 

Independent-Sample (Bağımsız Örneklem) T-Testi Sonuçları 

 

Medeni 

Durum N X  S T Sd P 

Çevreci Ürün Tüketim Davranışı 

Ölçeği 

Evli 301 34,88 4,97 
,04 398 ,965 

Bekar 99 34,91 4,87 

*p<,05 

Tablo-35’e bakıldığında çalışanların medeni durumlarına göre sürdürülebilir 

tüketim bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışları arasında anlamlı 

farklılık olup olmadığı incelenmiştir. 

“Çevreci Ürün Tüketim Davranışı” analiz sonuçları çalışanların medeni 

durumlarına göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışları arasında t(398)=,04, 

p=,965>,05’e göre anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir.  

6-Gelir 

Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin gelir düzeylerine göre sürdürülebilir 

tüketim (çevre bilinçli tüketim) bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

tutumları arasında anlamlı farklılık var mıdır? 
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Tablo 36. Çalışanların Gelir Düzeylerine Göre Sürdürülebilir Tüketim Bağlamında 

Yeşil Tüketim Uygulamalarına İlişkin Tutumları Arasındaki Farklılığa İlişkin 

One-Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Sonuçları 

 Gelir Düzeyi N X  S F(4-395) P 

Post Hoc 

(Tukey) 

Çevre Bilinçli 

Tüketim Ölçeği   

2500 TL ve Altı 42 69,76 6,46 

3,56 ,007* 1<2, 1<4 

2501-5000 TL 188 75,39 8,45 

5001-7500 TL 88 74,25 9,50 

7501-10000 TL 34 75,53 10,04 

10001 TL ve Üzeri 48 74,27 10,50 

Çevresel Değer 

Ölçeği 

2500 TL ve Altı 42 16,17 2,40 

1,77 ,134  

2501-5000 TL 188 16,94 2,35 

5001-7500 TL 88 17,16 2,31 

7501-10000 TL 34 17,21 2,46 

10001 TL ve Üzeri 48 16,44 2,93 

Çevresel 

Farkındalık Ölçeği 

2500 TL ve Altı 42 10,07 3,27 

5,44 ,000* 
1<2,1<3, 

1<4, 1<5 

2501-5000 TL 188 11,75 2,52 

5001-7500 TL 88 11,96 2,17 

7501-10000 TL 34 12,24 1,89 

10001 TL ve Üzeri 48 12,15 2,66 

Çevresel 

Duyarlılık Ölçeği 

2500 TL ve Altı 42 12,36 2,43 

1,98 ,097  

2501-5000 TL 188 12,88 2,34 

5001-7500 TL 88 13,47 1,94 

7501-10000 TL 34 12,97 1,96 

10001 TL ve Üzeri 48 13,13 2,44 

*p<,05 Kategoriler: 2500 TL ve Altı=1; 2501-5000 TL=2; 5001-7500 TL=3; 7501-10000=4; 10001 TL 

ve Üzeri=5  

Tablo-36’ya bakıldığında çalışanların gelir düzeylerine göre sürdürülebilir 

tüketim bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarının arasında anlamlı 

farklılık olup olmadığı incelenmiştir.  

“Çevre Bilinçli Tüketim” analiz sonuçlarına bakıldığında çalışanların gelir 

düzeylerine göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında F(4-395)=3,56, 

p=,007<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir.  

*2500 TL ve altı gelir düzeyine sahip olan çalışanların çevre bilinçli tüketime 

ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarının ( X =69,76),  



152 

*2501-5000 TL gelir düzeyine sahip olan çalışanların çevre bilinçli tüketime 

ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =75,39) ve  

*7501-10000 TL gelir düzeyine sahip olan çalışanların çevre bilinçli tüketime 

ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =75,53) daha küçük 

olmasından kaynaklanmaktadır.  

“Çevresel Değer” analiz sonuçlarına bakıldığında çalışanların gelir düzeylerine 

göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında F(4-395)=1,77, p=,134>,05’e 

göre anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir.   

“Çevresel Farkındalık” analiz sonuçlarına bakıldığında çalışanların gelir 

düzeylerine göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında F(4-395)=5,44, 

p=,000<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık, 

* 2500 TL ve altı gelir düzeyine sahip olan çalışanların çevresel farkındalık 

ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarının ( X =10,07),  

* 2501-5000 TL gelir düzeyine sahip olan çalışanların çevresel farkındalık ait 

yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =11,75),  

* 5001-7500 TL gelir düzeyine sahip olan çalışanların çevresel farkındalık ait 

yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =11,96),  

*7501-10000 TL gelir düzeyine sahip olan çalışanların çevresel farkındalık ait 

yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =12,24),  

*10001 TL ve üstü gelir düzeyine sahip olan çalışanların çevresel farkındalık 

ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından ( X =12,15) daha küçük 

olmasından kaynaklanmaktadır.  

 “Çevresel Duyarlılık” analiz sonuçlarına bakıldığında çalışanların gelir 

düzeylerine göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında F(4-395)=1,98, 

p=,097>,05’e göre anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir. Gelir durumuna göre; 

düşük aylık hane gelirine sahip olan grubun, diğer gelir gruplarına daha düşük seviyede 
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çevre bilinçli tüketim, çevresel değer ve çevresel farkındalığa sahip olduğu ve çevresel 

sorunları daha az önemsediği görülmektedir. Bu bağlamda çevre bilinçli satın alma 

davranışında en önemli faktörlerden birinin gelir seviyesi olduğu söylenebilir. Çünkü 

analiz sonuçları incelendiğinde gelir seviyesi arttıkça yeşil ürünleri satın alma 

seviyesindeki artışta görülebilir. Ayrıca yüksek gelirli grup, düşük gelir grubuna göre 

daha yüksek çevre bilinçli tüketim, çevresel değer ve çevresel farkındalık ortalamasına 

da sahiptir.  

Gelir Durumu ve Çevreci Ürün Tüketim Davranışı 

Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin gelir düzeylerine göre sürdürülebilir 

tüketim (çevre bilinçli tüketim) bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

davranışları arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

Tablo 37. Çalışanların Gelir Düzeylerine Göre Sürdürülebilir Tüketim Bağlamında 

Yeşil Tüketim Uygulamalarına İlişkin Davranışları Arasındaki Farklılığa 

İlişkin One-Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) Sonuçları 

 Gelir Düzeyi N X  S F(4-395) P 

Post Hoc 

(Tukey) 

Çevreci Ürün 

Tüketim Davranışı 

Ölçeği 

2500 TL ve Altı 42 33,48 4,86 

1,13 ,344  

2501-5000 TL 188 34,87 4,69 

5001-7500 TL 88 35,20 4,74 

7501-10000 TL 34 35,50 4,75 

10001 TL ve Üzeri 48 35,19 6,24 

*p<,05 Kategoriler: 2500 TL ve Altı=1; 2501-5000 TL=2; 5001-7500 TL=3; 7501-10000=4; 10001 TL 

ve Üzeri=5  

Tablo-37’ye bakıldığında çalışanların gelir düzeylerine göre sürdürülebilir 

tüketim bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışları arasında anlamlı 

farklılık olup olmadığı incelenmiştir.  

“Çevreci Ürün Tüketim Davranışı” analiz sonuçlarına bakıldığında 

çalışanların gelir düzeylerine göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışları 

arasında F(4-395)=1,13, p=,344>,05’e göre anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir.  
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 SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkelerin giderek birer tüketim toplumu haline geldiği günümüzde çok büyük 

boyutlarda ve çeşitlilikte bir tüketim davranışı ve eğilimi söz konusu olmaktadır. Bu 

bağlamda tüketim toplumu, bireyleri ihtiyaçları dışında tüketime yönlendirmekte ve 

çevresel sorunların giderek daha fazla artmasına yol açmaktadır.  

Tüketim toplumunun özünde var olan şey insanın gereksinimlerinin 

karşılanmasının ön planda tutuluyor olması değil, aksine kapitalist sistemin esas aldığı 

piyasanın ürettiği malların elden çıkarılabilmesi ve onlardan kâr elde edilebilmesi 

gerçeğidir. Bu nedenle çevre ve kalkınma sorunları yirminci yüzyıla gelindiğinde 

gündemi meşgul eden konular haline gelmiştir.  

İnsanoğlu, çevreyi korumada zaman zaman yetersiz kalabilmektedir. Bu 

yetersizliğin başlıca nedenleri arasında günümüz insanının tüketim-ihtiyaç-istek gibi 

kavramlara olan yaklaşımlarının değişime uğramasıyla daha çok ve hızlı tüketim 

arzusuyla geleceğe dair olan öngörü eksiklikleri ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarına 

karşı umursamazlıkları bulunmaktadır.  

Bugün gelinen noktada çevre sorunlarının sınır tanımaz bir özelliğe sahip 

olması nedeniyle dünya geneline yayılması, doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, 

ozon tabakasının incelmesi ve küresel ısınma gibi gelişmeler doğal çevrenin 

korunması konusunu toplumun gündemine taşımıştır. Tarihin başlangıcından 

günümüze kadar olan süreçte insanoğlunun, başta ekonomi olmak üzere teknolojik ve 

sosyolojik alanlarda gösterdiği gelişmeler beraberinde çevreye vermiş olduğu zararlar 

hem yaşayan hem de gelecek nesillerin daha yaşanabilir dünya hayalini tehdit etmeye 

başlamış ve geleceğe dair endişelerini arttırmıştır.  

Bu bağlamda çevresel gelişme ve ekonomik kalkınma arasındaki yaşamsal 

köprünün güçlendirilmesi ve sürdürülebilir olması konuları insanlığın geleceği için 
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çıkış yolu olarak görülmesine neden olmuştur. Bu nedenle, 1990’lı yıllarla beraber 

kalkınma ve çevre koruma yaklaşımlarında “sürdürülebilir gelişme” kavramı ve 

modeli benimsenmeye başlanmıştır. Bu yönde ortaya konulan çözüm önerilerinden en 

hızlı tespit edileni ise doğal kaynakların tüketiminin kontrol altına alınarak gelecek 

nesillere sağlıklı bir çevrenin bırakılmasının sağlanması şeklinde ifade edilen 

sürdürülebilir gelişmenin yanı sıra sürdürülebilirliğin üretim ve tüketim süreçlerine 

yansıtılması ile olanaklı olabileceği düşüncesidir.   

Nüfusun hızla arttığı ve kaynak tüketiminin en yoğun yaşandığı günümüzde, 

üretim-tüketim ilişkileri ve bunların çevreye etkileri temelinden ortaya çıkan 

sürdürülebilir üretim ve tüketim dünya çapında yaygın olarak kabul edilen bir sosyal 

hedef olmaktadır. Etkin sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla şimdiki ve gelecek 

nesillere daha yaşanılabilir bir dünya sunabilmek için küresel düzeyde yeni politikalar 

geliştirilmeye başlanmıştır. Özellikle işletmelerde sürdürülebilir üretim ve tüketim 

konusu temel odak noktalarından biri haline gelmektedir. Bununla birlikte pek çok 

engel ve zorluktan dolayı sürdürülebilir üretim ve tüketimin benimsenmesi ve 

uygulanması süreci yavaş, güç ve karmaşık olabilmektedir.  

Doğal kaynakların tüketiminde sürdürülebilir tüketim düşüncesi ve davranışı 

denildiği zaman akla su, fosil yakıtlar ve enerji kaynaklarının sürdürülebilirlik sınırları 

içinde tasarruflu bir biçimde kullanılması veya sürdürülebilir alternatiflerin tercih 

edilmesi gelmektedir. Günümüz insanın mevcut tüketim alışkanlıkları yaşam için 

zorunlu olan başta su olmak üzere, fosil yakıtlar (petrol, kömür, doğal gaz), enerji, 

elektrik gibi unsurların yenilenebilir özelliklerini kaybetmeleri nedeniyle giderek 

azalmaktadır. Bu nedenle, sürdürülebilir tüketim yaklaşımı tasarrufu ön plana çıkaran 

bir olgu olması nedeniyle bireyleri doğal kaynak kullanımında tasarruflu olmaya teşvik 

etmektedir.  
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Sürdürülebilir tüketimin bir diğer boyutu ise bilinçli ve sosyal sorumlu tüketimi 

gerçekleştirmek için organik ürün, uzun ömürlü ürünler, çevre etiketli ürünler ve ikinci 

el ürün tercih edilmesidir. Bu bağlamda, gerek doğal kaynak tüketimi gerekse 

endüstriyel ürün tüketiminin sağlanabilmesinin yanı sıra yeryüzünde yaşamın devam 

ettirilebilmesi konusu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ile mümkün 

olabilmektedir. Bu nedenle kaynak tüketimi sonucunda ortaya çıkan atıkların bertaraf 

edilmesi için belli bir miktar toprak ve su alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Tüketilen 

kaynakların yeniden üretimini sağlamak ve oluşan atıkların bertaraf edilmesi için 

kullanılan verimli toprak ve su alanlarında ekolojik ayak izimizi azaltmamız 

gerekmektedr. Bir başka deyişle, doğal yaşam üzerinde yarattığımız etkiyi 

azaltabilmek ve doğa ile ilişkimizde birer ekolojik yurttaş olarak sorumluluklarımızı 

yerine getirmemiz gerekmektedir. Sürdürülebilir tüketimin ortaya çıkmasına yol açan 

bir diğer önemli unsur ise artan sağlık endişeleridir. Kirlilik artmakta ve bu durum 

canlıların hem sağlığını hem de geleceğini tehdit etmektedir.  

Günümüzde çevresel sorunların ortaya çıkmasında ve sorunların çözümünde 

hareket noktasının üretim olgusunun aksine tüketim olgusunun olduğu ileri 

sürülmektedir. Bu nedenle, bireylerin neyi, ne miktarda nasıl tükettiği ve tüketim 

sonrası davranışları önemli bir konu haline gelmiştir.  Bu bağlamda, ekolojik sisteme 

en az zarar veren ürünlerin yaygınlaşmasıyla beraber üretim ve tüketim süreçlerinde 

ekosisteme en az zarar vermesi tüketici ve toplum sağlığının daha fazla ön plana 

çıkarılması gibi unsurlar çevre konusuna olan ilginin artmasının tüketim toplumundaki 

yansımalarıdır. Bu nedenle uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, hükümetler, 

işletmeler ve bireyler bu konuda daha özenli olmaya başlamışlardır. Bu nedenle bu 

süreçte söz konusu olan bu paydaşların eylemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.   

Hükümetler, yasal düzenlemeler yapma, eko-vergi, teşvik politikalarını gözden 

geçirme ve toplumu bilinçlendirmeye dayalı eğitim kampanyalarına destek vermesiyle 
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sürdürülebilir tüketim düşüncesinin başarıya ulaşmasında kilit bir rol oynamaktadır. 

Hükümetler, her türlü eğitim politikalarını harekete geçirerek toplumun, çevrelerinde 

oluşan veya gelecekte ortaya çıkabilecek olan hızlı ve kapsamlı değişiklikler hakkında 

bilgilendirmeli ve onları bu konuda hazırlamalıdır. Bununla da yetinmeyerek bireylere, 

çevreyi koruma konusunda davranış tarzlarının ve taktiklerinin kazandırılması son 

derece önemlidir.  

Uluslararası örgütler, sürdürülebilir tüketim düşüncesinin dünya geneline 

yayılabilmesini sağlamak ve gelişmeleri yakından izlemek için AB ve BM gibi üst 

düzey kuruluşların belirli aralıklarla düzenlemiş oldukları toplantılar sayesinde 

sürdürülebilir tüketim düşüncesine ve davranış boyutu olan yeşil tüketime destek 

olmaktadır. Birleşmiş Milletlerin 2030 yılı hedefleri arasında sürdürülebilir tüketimin 

dünya genelinde benimsetilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda özellikle sivil toplum 

kuruluşlarından olan Gönüllü Sadelik, Slow food, Slow City gibi girişimlerle 

sürdürülebilir tüketim düşüncesi ve yeşil tüketime destek olmaktadırlar.  

İşletmeler, sürdürülebilir işletme vizyonuna sahip olmaya çalışmakta, 

sürdürülebilir üretim eylemlerine yönelme, temiz üretim, eko verimlilik, yaşam 

döngüsü analizi, sürdürülebilir tasarım ve eko etiketleme gibi eylemleriyle 

sürdürülebilir tüketimin başarıya ulaşmasında etkin bir rol oynamaktadırlar.    

Bireyler, sürdürülemez tüketim davranışlarını sürdürülebilir bir biçime 

dönüştürerek sürdürülebilir tüketimi destekleyebilirler. Bu bağlamda, bireyler 

sürdürülebilir tüketim düşüncesini ve davranışını desteklemek amacıyla yeşil 

tüketimde bulunmakta ve yeşil ürün tercih etmektedirler.   

Buraya kadar değinilen tüm paydaşlar, bireylerin sürdürülebilir tüketim 

davranışı sıklığının artması ve söz konusu davranışların toplumun tüm kesimlerine 

yaygınlaşması için çaba göstermektedirler. Bu çabaların istenilen amaca ulaşabilmesi 

için, bireylerin sürdürülebilir tüketim davranışını etkileyen bireysel, toplumsal, 
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durumsal ve demografik etmenlerin araştırılmasında yarar vardır. Tüm etmenlerin 

araştırılması, tek bir bilimsel çalışma tarafından yerine getirilemeyecek kadar geniş bir 

kapsamlı bir araştırma yapmayı gerektirdiğinden, bu çalışmada söz konusu 

etmenlerden sürdürülebilir tüketimin boyutları olan çevre bilinçli tüketim, çevresel 

değer, çevresel farkındalık, çevresel duyarlılık tutumlarının yeşil tüketim davranışı 

üzerindeki olası etkileri incelenmiştir. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda, çalışanlardan toplanan veriler ışığında 

ölçekler kullanılarak bir yapısal model oluşturulmuştur. Sonuç olarak, Bolu ili 

merkezinde farklı kurum ve kuruluşlarda çalışanların sürdürülebilir tüketimin 

değişkenleri olan çevre bilinçli tüketim, çevresel değer, çevresel farkındalık ve 

çevresel duyarlılık tutumlarınının, yeşil tüketim davranışlarını etkileyip 

etkilemediğinin belirlenmesi çalışmasında yapısal eşitlik modelinden yararlanılmıştır.  

Yöntem (Metedoloji) bölümünde veri toplama araçlarına, çalışmanın 

ölçeklerine ait olarak açımlayıcı faktör analizi sürecinde pilot uygulamadan elde edilen 

verilerin faktör analizine uygunluğunu test etmek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve 

Barlett testlerine yer verilmiştir. Bunu daha sonra doğrulayıcı faktör analizleri ile 

ölçeklere ait geçerlik çalışmasına ilişkin uyum indeks değerleri ele alınmıştır. 

Çalışanlardan toplanan veriler doğrultusunda çevre bilinçli tüketimin aracı değişken 

olduğu yapısal model türlerinden yol analizine ilişkin model ile uyum indeks değerleri 

ve kurulan yollara ait denklemlere yer verilmiştir. Bundan sonra kontrol değişkenlerine 

ilişkin geliştirilen araştırma analizleri, bulguları ve yorumlarına yer verilmiştir. Bu 

bağlamda çalışanların çevre bilinçli tüketim tutumlarının yeşil tüketim davranışına 

olan etkileri incelenmiştir. Çalışanların çevre bilinçli tüketim tutumlarının yeşil ürün 

satın alma davranışını olumlu yönde arttırıcı özellik taşıdığı belirlenmiştir.  

Araştırma evreni olarak Bolu ili merkezinde geçmişi 20 yıldan fazla olan kamu 

ve özel işletmeler seçilmiştir. Araştırmada 2016 yılı itibariyle gerek özel gerekse kamu 
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kurum ve kuruluş çalışanlarından elde edilen sonuçlardır. Bu bilgiler ve beklentiler 

ışığında hazırlanan çalışma ile genel olarak tüketim toplumu, çevresel sorunlar, 

sürdürülebilir tüketim, yeşil tüketim ve yeşil tüketici ve yeşil ürün konuları hakkında 

bilgiler araştırılmış ve incelenmiştir.  

Çalışmada yer alan araştırma sonuçları ise tüketicilerin bazı demografik 

özellikleri, sürdürülebilir tüketim tutumları ve yeşil tüketim davranışları arasında 

anlamlı ilişkiler olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilmiş saha 

çalışmasının sonuçlarıdır.  Bu çalışma ile elde edilen demografik sonuçları ise şu 

şekilde özetlemek mümkündür:  

Çalışanların Demografik Yapıları 

-Araştırma neticesinde ankete katılan bireylerin % 45’ini erkek %55’i ise 

kadınlar oluşturmaktadır.  

-Ankete katılan bireylerin % 75,3’ü evli, % 24,8’i ise bekârdır. 

-Ankete katılan bireylerin % 25,5’i 33 yaşından küçük, % 15,5’i ise 50 

yaşından büyüktür.  

-Ankete katılan bireylerin % 66,1’i ise üniversite eğitimi almış, % 34’ü ise Lise 

eğitimi almıştır. 

-Ankete katılan bireylerin % 47’sinin aylık hane geliri 2501-5000 TL’den az, 

% 42,5 ‘unun geliri 5001-7500 TL’den yüksektir.  

-Ankete katılan bireylerin mesleklerine bakıldığında, % 20’si Akademisyen, 

%20 Esnaf, %20 İşçi, % 20 Memur ve % 20 profesyonel mesleklerden olmak üzere 5 

farklı meslek grubundan oluşmaktadır.  

Çalışmanın Problem Cümlesi ve Alt Problemleri 

Problem Cümlesi: “Çevresel sorunlara karşı çözüm önerisi olarak ileri sürülen 

sürdürülebilir tüketim olgusu, farklı meslek sahiplerinin yeşil tüketim tutumlarına (yeşil 

ürün satın alma) etki etmekte midir?”. 
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1.Alt Problem: Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin sürdürülebilir 

tüketim (çevre bilinçli tüketim) bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

tutumları ne düzeydedir? 

Çalışanların sürdürülebilir tüketim bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına 

ilişkin tutumlarının çevre bilinçli tüketim ve çevresel farkındalık açısından yüksek 

düzeyde olduğu, çevresel değer ve çevresel duyarlılık açısından ise çok yüksek düzeyde 

olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların çevreci ürün tüketimine yönelik davranışlarının 

yüksek düzeyde davranış sergiledikleri görülmüştür.   

2.Alt Problem: Günlük yaşamda farklı meslek sahiplerinin sürdürülebilir 

tüketim (çevre bilinçli tüketim) bağlamında yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

tutumları ile yeşil tüketim davranışları arasında anlamlı ilişki vardır? 

Çalışanların yeşil ürün tüketimine yönelik çevreci ürün tüketim davranışlarını en 

çok açıklayan özelliğin çalışanların çevre bilinçli tüketimine yönelik tutumları olduğu 

en az açıklayan değişkenin çalışanların çevresel farkındalıklarına yönelik tutumları 

olduğu görülmektedir.  

“Çevre Bilinçli Tüketim”, “Çevresel Değer”, “Çevresel Farkındalık”, 

“Çevresel Duyarlılık” analizlerine ilişkin çalışanların cinsiyetlerine göre yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık olduğu vardır. Bu anlamlı 

farklılık, kadın çalışanların tutumlarının, erkek çalışanların tutumlarından daha 

yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.  

“Çevreci Ürün Tüketim Davranışı” analizine ilişkin çalışanların cinsiyetlerine 

göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışları arasında göre anlamlı farklılık 

olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık, kadın çalışanların davranışlarının, erkek 

çalışanların davranışlarından daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.  

 “Çevre Bilinçli Tüketim” analizine bakıldığında çalışanların yaşlarına göre yeşil 

tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 
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“Çevresel Değer” analizine bakıldığında çalışanların yaşlarına göre yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık vardır. Bu anlamlı farklılık 

ise, *50 ve üstü yaş düzeyine sahip olan çalışanların çevresel farkındalıklarına ait yeşil 

tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarının, *33 ve altı yaş düzeyine sahip olan 

çalışanların çevresel değerlerine ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından 

daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.  

 “Çevresel Farkındalık” analizine bakıldığında çalışanların yaşlarına göre yeşil 

tüketim davranışlarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık vardır. Bu anlamlı 

farklılık, 33 ve altı yaş düzeyine sahip olan çalışanların çevresel farkındalıklarına ait 

yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarının, 34-41,  42-49 ile 50 ve üstü yaş 

düzeyine sahip olan çalışanların çevresel farkındalıklarına ait yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumlarından daha küçük olmasından kaynaklanmaktadır.   

 “Çevresel Duyarlılık” analizine bakıldığında çalışanların yaşlarına göre yeşil 

tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık olduğu 

görülmektedir. Bu anlamlı farklılık, 50 ve üstü yaş düzeyine sahip olan çalışanların 

çevresel duyarlılıklarına ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarının, *33 ve 

altı yaş düzeyine sahip olan çalışanların çevresel duyarlılıklarına ait yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumlarından daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.  

“Çevreci Ürün Tüketim Davranışı” analizine bakıldığında çalışanların yaşlarına 

göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışları arasında anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. Bu anlamlı farklılık, *50 ve üstü yaş düzeyine sahip olan çalışanların 

çevreci ürün tüketim davranışlarına ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

davranışlarının, *33 ve altı yaş düzeyine sahip olan çalışanların çevreci ürün tüketim 

davranışlarına ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışlarından daha yüksek 

olmasından kaynaklanmaktadır.  
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“Çevre Bilinçli Tüketim” analizine bakıldığında çalışanların mesleklerine göre 

yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık vardır. Bu 

anlamlı farklılık ise, Akademisyenlerin çevre bilinçli tüketimlerine ait yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumlarının, İşçilerin çevre bilinçli tüketime ait yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumlarından daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.  

“Çevresel Değer” analizine bakıldığında çalışanların mesleklerine göre yeşil 

tüketim ygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık vardır. Bu anlamlı 

farklılık, Akademisyenlerin çevresel değer ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

tutumlarının, *Esnafların ve *İşçilerin çevresel değer ait yeşil tüketim uygulamalarına 

ilişkin tutumlarından daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.  

“Çevresel Farkındalık” analizine bakıldığında çalışanların mesleklerine göre 

yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık olduğu vardır. 

Bu anlamlı farklılık, Akademisyenlerin çevre bilinçli tüketime ait yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumlarının, *İşçilerin, *Esnafların, *Memurların ve diğer 

meslek (profesyonel meslek) çalışanlarının çevresel farkındalıklarına ait yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumlarından daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.  

“Çevresel Duyarlılık”, çalışanların mesleklerine göre yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık vardır. Bu anlamlı farklılık, 

akademisyenlerin ve diğer meslek (profesyonel meslek) çalışanlarının çevresel 

duyarlılıklarına ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarının, esnafların ve 

işçilerin çevresel duyarlılıklarına ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından 

daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

“Çevreci Ürün Tüketim Davranışı” analizine bakıldığında çalışanların 

mesleklerine göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı 

farklılık vardır. Bu anlamlı farklılık, *Akademisyenlerin çevreci ürün tüketim 

davranışına ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışlarının, *Esnafların, 
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*İşçilerin ve “Memurların çevreci ürün tüketim davranışına ait yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin davranışlarından daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.  

“Çevre Bilinçli Tüketim” analizine bakıldığında çalışanların eğitim durumlarına 

göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık vardır. Bu 

anlamlı farklılık, *Lise mezunu olan çalışanların çevre bilinçli tüketime ait yeşil 

tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarının, *Lisans mezunu, Yüksek lisans mezunu ve 

*Doktora mezunu olan çalışanların çevre bilinçli tüketime ait yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumlarından daha küçük olmasından kaynaklanmaktadır.   

“Çevresel Değer” analizine lçeğine bakıldığında çalışanların eğitim durumlarına 

göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık vardır. Bu 

anlamlı farklılık, *Lise mezunu olan çalışanların çevresel değere ait yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumlarının, *Lisans mezunu, *Yüksek lisans mezunu ve 

*Doktora mezunu olan çalışanların çevresel değere ait yeşil tüketim uygulamalarına 

ilişkin tutumlarından ( X =17,52) daha küçük olmasından kaynaklanmaktadır.  

“Çevresel Farkındalık” analizine bakıldığında çalışanların eğitim durumlarına 

göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık vardır. Bu 

anlamlı farklılık, *Lise mezunu olan çalışanların çevresel farkındalıklarına ait yeşil 

tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarının, *Lisans mezunu, *Yüksek lisans mezunu ve 

*Doktora mezunu olan çalışanların çevresel farkındalıklarına ait yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumlarından daha küçük olmasından kaynaklanmaktadır.   

“Çevresel Duyarlılık” analizine bakıldığında çalışanların eğitim durumlarına 

göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık vardır. Bu 

anlamlı farklılık, *Lise mezunu olan çalışanların çevresel duyarlılıklarına ait yeşil 

tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarının, *Lisans mezunu, *Yüksek lisans mezunu ve 

*Doktora mezunu olan çalışanların çevresel duyarlılıklarına ait yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumlarından daha küçük olmasından kaynaklanmaktadır.  
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“Çevreci Ürün Tüketim Davranışı” analizine bakıldığında çalışanların yaşlarına 

göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışları arasında anlamlı farklılık vardır. 

Bu anlamlı farklılık, *Lise mezunu olan çalışanların çevreci ürün tüketim davranışlarına 

ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışlarının, *Lisans mezunu, *Yüksek lisans 

mezunu ve *Doktora mezunu olan çalışanların çevreci ürün tüketim davranışlarına ait 

yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışlarından daha küçük olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

“Çevre Bilinçli Tüketim”, “Çevresel Değer”, “Çevresel Farkındalık” ve  

“Çevresel Duyarlılık” analizlerine ilişkin çalışanların medeni durumlarına göre yeşil 

tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır.  

“Çevreci Ürün Tüketim Davranışı” ölçeğine ilişkin çalışanların medeni durumlarına 

göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin davranışları arasında anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır.  

“Çevre Bilinçli Tüketim” analizine bakıldığında çalışanların gelir düzeylerine 

göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık vardır. Bu 

anlamlı farklılık, *2500 TL ve altı gelir düzeyine sahip olan çalışanların çevre bilinçli 

tüketime ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarının, *2501-5000 TL, *7501-

10000 TL gelir düzeyine sahip olan çalışanların çevre bilinçli tüketime ait yeşil tüketim 

uygulamalarına ilişkin tutumlarından daha küçük olmasından kaynaklanmaktadır.  

“Çevresel Değer” analizine bakıldığında çalışanların gelir düzeylerine göre 

yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık yoktur.   

“Çevresel Farkındalık” analizne bakıldığında çalışanların gelir düzeylerine göre yeşil 

tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık vardır. Bu anlamlı 

farklılık;  * 2500 TL ve altı gelir düzeyine sahip olan çalışanların çevresel farkındalık 

ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarının, diğer (* 2501-5000 TL, * 5001-

7500 TL, *7501-10000 TL ve *10001 TL) gelir düzeyinde çalışanların çevresel 
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farkındalık ait yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumlarından daha küçük 

olmasından kaynaklanmaktadır. “Çevresel Duyarlılık” analizine bakıldığında 

çalışanların gelir düzeylerine göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin tutumları 

arasında anlamlı farklılık yoktur. “Çevreci Ürün Tüketim Davranışı” analizine 

bakıldığında çalışanların gelir düzeylerine göre yeşil tüketim uygulamalarına ilişkin 

davranışları arasında anlamlı farklılık yoktur.  

Çalışanların Yeşil Ürün Satın Alma İle İlgili Tutumları 

Çalışanlar arasında daha önce bilinçli olarak çevreye dost ürün satın alıp 

almama durumuna göre, Çevre dostu ürün satın alan 306 (%76,5) çalışan olduğu 

görülmektedir. Buna karşın çevreye dost ürün satın almayan çalışan sayısının ise,  94 

(%23,5) çalışan olduğu görülmektedir.  

Çalışanlar arasında satın alınan üründen memnun kalıp kalmama durumuna 

göre, satın alınan üründen memnun kalan 306 (%76,5) çalışan, satın alınan üründen 

memnun kalmayan 94 (%23,5) çalışan bulunmaktadır.  

Satın alınan çevre dostu ürün çeşidine yönelik dağılım incelendiğinde, Gıda-

temizlik-tekstil olmak üzere üç ürün çeşitlerinden alan 132 (%33,0), Sadece gıda 

çeşitlerinden alan 65 (%16,3) katılımcı, Sadece temizlik ürünlerinden alan 114 (%28,5) 

katılımcı, ve Sadece diğer ürünlerden (beyaz eşya, elektronik eşya, kozmetik ve 

otomotiv) satın alan 89 (%22,3) katılımcı bulunmaktadır.  

Satın alınmadıysa veya satın alınmaya devam edilmiyorsa sebeplerini neler 

olduğuna yönelik dağılım incelendiğinde, Ürünlerin etiket ve reklamlarında çevreyi 

koruduğu iddia edilen mesajların çokta inandırıcı olmamasından dolayı ürün satın 

almama veya satın almaya devam etmeyen 60 (%15,0) çalışan olduğu görülmektedir. 

Ürünlerin fonksiyonel olarak diğer ürünlerden üstün olmamasından etkilenen 40 

(%10,0) çalışan olduğu görülmektedir.  
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Ürünlerin pahalı olması ve her yerde bulunmaması gibi sebeplerden dolayı 

almayan veya almaya devam etmeyen 151 (%37,8) çalışan olduğu, buna karşın 

Ürünlerin pahalı olmasından dolayı satın almayan veya satın almaya devam 

etmeyenlerin sayısının 149 (%37,3) olduğu görülmektedir. Buna göre araştırmada 

toplam 400 (%100,0) çalışan bulunmaktadır.   

Sonuç olarak elde edilen bulgular doğrultusunda katılımcıların tercih ettikleri 

yaşam tarzlarının sürdürülebilir tüketim düşüncesine ve davranış boyutu olan yeşil 

tüketime etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

Çevreyle İlgili Farkındalığın Yaratılması Konusunda Öneriler 

1. Ulusal bir çevre politikası, çevre okuryazarlığı ve çevresel farkındalık 

geliştirmeye yarayan başta ulusal olmak üzere akademik, sivil toplum kuruluşlarıyla 

veya bireysel yapılan her türlü politikaları, projeleri ve etkinlikleri çevre farkındalığı ve 

tutumunu arttırmak yönünde önemli katkılar sağlayabilir.  

 2. Bilinçli tüketim davranışının geliştirilmesi somut olarak davranışlarda 

geliştirilecek bir takım küçük değişikliklerle ve soyut olarak da tüketim ile ilgili 

düşünce yapısının değiştirilmesi ile mümkün olabilir. Bu değişimin yaşanabilmesi 

konusunda özellikle eğitim kurumlarına, üniversitelere, araştırma merkezlerine ve 

toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına önemli 

görevler düşmektedir.  

3.Bireylerin sürdürülebilir tüketimi ve davranış boyutu olan yeşil tüketimi bir 

yaşam tarzı olarak benimsemesi ve buna gör üretim-tüketim yapması kendisinin, 

ailesinin ve sevdiklerinin daha sağlıklı bir dünyada yaşaması aynı zamanda gelecek 

nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakabilmesi için son derece önemlidir.  

4. Günümüzün temel bir sorunu haline gelen çevresel sorunlar sürdürülebilir 

tüketim ve davranış boyutu olan yeşil tüketim ile ilgili olarak farkındalığı arttırmak için 

gerek özel gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara hizmet içi eğitimler 
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verilerek bilinçli tüketici ve vatandaş olabilmeleri konusunda çeşitli seminerler 

düzenlenebilir. Dolayısıyla, hükümetler, bireyleri sürdürülebilir tüketim konusunda 

bilinçlendirmek için düzenlenecek çeşitli kampanyalarla ve yasal düzenlemeler 

yapabilirler.  

5.Hükümetler, teşvik politikaları eko vergi gibi özendirici uygulamaları ile 

işletmelerde ve sosyal çevre poitikalarını eğitim kurumlarının her kademesine 

yerleştirmesiyle de çevreye duyarlı ürün kullanımını arttırmaya yönelik bireylerde 

olumlu davranış değişikliği kazandırılabilir.  

6.Bugün geldiğimiz noktada artan ve hızla gelişen teknoloji ile beraber çevrenin 

korunmasına yönelik olarak işletmeler de üzerlerine düşen görev gereği çevreye duyarlı, 

daha az çevre kirliliğine yol açan, geri dönüşümü mümkün olan ürün kullanımına 

yönelik stratejiler geliştirip ve bunları uygulamaya koyarak toplumda çevre konusunda 

bir farkındalık yaratabilirler.  

7. Sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen veya bireyler tarafından 

organize edilen projeler geliştirilmeli ve desteklenmelidir. Örneğin ilk ve ortaöğretimin 

yanı sıra üniersitelere çevreci-okullar hareketi, çevreci kampüs hareketi, çevreci 

konferanslar, ağaç dikme, ikinci el ürünlerin (örnek: giysi, kitap vb. gibi) kullanımı ile 

ilgili olarak çeşitli etkinliklere destek verilebilir.   

8. Yaşanan çevresel sorunların sorumlusu ne bireyler ne de tek başına 

işletmelerdir, aksine toplumu oluşturan tüm paydaşlardır. Bu nedenle çevresel 

sorunların çözümü noktasında ileri sürülen gerek sürdürülebilir tüketim gerekse 

davranış boyutu olan yeşil tüketimin başarıya ulaşabilmesi konusunda toplumun tüm 

paydaşlarının katılımı son derece önemli ve gereklidir.  

9.Bireyler üzerinde etkisi yüksek olan kitle iletişim araçları vasıtasıyla çevre 

sorunlarının önemi sürekli olarak gündemde tutularak bireylerin bilinçlendirilmeleri ve 

farkındalık yaratmasına yardımcı bir unsur olabilir.  
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10. Çalışanların hane gelirlerinin sürdürülebilir tüketim ve yeşil ürün satın 

almaları konusuna doğrudan etkisi nedeniyle çalışanların haneye giren gelirine pozitif 

yönde iyileştirmelerin olması halinde daha bilinç düzeyi yüksek çalışan tutumu 

sergileyebilirler.   

11. Araştırma örneği Bolu ilinde yaşayan ve farklı meslek sahiplerini 

kapsamaktadır. Araştırma yalnızca Bolu kent merkezinde çalışan bireyleri kapsaması 

nedeniyle araştırmadan elde edilen sonuçların genellenmesine olanak vermemektedir. 

İleride yapılacak olan araştırmalarda, ülke geneline kapsayacak bir biçimde tüketicilerin 

sürdürülebilir gelişme bağlamında yeşil ürün tercihlerini ölçecek geniş kapsamlı 

araştırmalar yapılabilir. Yapılacak olan araştırmalarda daha yüksek örnek kütlelerine ele 

alınması bulguları güçlendirebilir.   
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ÖZET 

Sanayileşme sonrası yaşanan teknolojik gelişmeler ve üretim faaliyetlerinin hızla 

artması tüketim alışkanlıklarını da etkilemiştir. Tüketimdeki hızlı artış, doğal kaynakları 

yok olma aşamasına getirmektedir. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir gelişme kavramları 

son yılların en çok tartışılan konuları arasında yer almaktadır. Mevcut tüketim kalıplarının 

olası ekolojik etkilerinin vurgulandığı Brundtland Raporu, aşırı tüketim, sürdürülemez 

tüketim kalıpları ve sürdürülebilir tüketim gibi kavramları ön plana çıkarmıştır. Son yıllarda 

sürdürülebilir tüketimi sağlama noktasında insanlar artık çevreyi korumak için alınan 

tedbirlere özen göstermektedir. Satın alma davranışlarını gerçekleştirirken çevreye daha az 

zarar veren ürünleri (ozonla dost, yeşil ürün, eko-etiket vb.) seçme eğilimindedirler. 

Birleşmiş Milletlerin Binyıl Kalkınma hedefleri arasında, 2030 yılına kadar insanların 

esenliğini korumak için yeni bir sürdürülebilir gelişme anlayışı kapsamında yeşil 

büyümenin, sürdürülebilir üretim ve tüketim bağlamında desteklenmesi yer almaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, yukarda belirlenen çerçevede, tüketicilerin sürdürülebilir tüketim 

tutumları ile çevreci ürün satın alma davranışlarını etkileyen faktörleri belirlemek ve 

demografik özellikler açısından farklılıklarını incelemektir.  

Çalışmada farklı meslek grupları arasında, çevre bilinçli tüketim, çevresel değer, 

çevresel farkındalık ve çevresel duyarlılık değişkenlerinin çevreci ürün tüketme davranışı 

üzerindeki etkileri bir yapısal eşitlik modeli (YEM) aracılığıyla araştırılmıştır. Araştırma 

Bolu ili merkezinde çalışan 400 kişinin katıldığı anketten elde edilen sonuçlarla yapılmıştır. 

Analizler sonucunda, çalışan bireylerin çevreci ürün tüketme davranışını en çok açıklayan 

değişken olarak çevre bilinçli tüketim olduğu belirlenmiştir. En az açıklayan değişkenin ise 

çevresel farkındalık olduğu ortaya çıkarılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Tüketim, sürdürülebilir gelişme, sürdürülebilir tüketim, yeşil tüketim, 

yeşil ürün. 
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ABSTRACT 

The technological developments after the industrialization and the rapid increase 

in the production activities have severely affected the consumption habits. Hence, rapid 

increase alike in consumption activities causes the natural resources approach to the 

brink of demolish. The concepts of sustainability and sustainable development are 

among the most debated concerns of recent years’ public opinion topics. Brundtland 

Report, which emphasizes the possible ecological effects of existing consumption 

patterns, has highlighted concepts such as over-consumption, unsustainable 

consumption patterns and sustainable consumption. Lately, more people are taking care 

of the measures in order to protect the environment. They tend to choose products that 

are less harmfull (such as ozone-friendly, green products, eco-labels, etc.) when 

performing purchasing behaviors. The United Nations Millennium Development Goals 

until 2030 include the promotion of green growth in the context of sustainable 

production and sustainable consumption as parts of a new concept set of sustainable 

development to enhance people’s well-being. The aim of this study is to determine the 

factors affecting the sustainable consumption attitudes of the consumers and the 

environmentalist product buying behaviors in the framework determined above and also 

to examine the differences in demographic characteristics. 

In this study, the effects of environmental concious consumption, environmental 

value, environmental awareness and environmental sensitivity variables on 

environmental product consumption behaviors among different occupational groups 

were investigated through a structural equation model (SEM). The research was carried 

out with the data obtained from the survey of 400 people working in organizations in 

the center of Bolu. As a result of conducted analyses, it was determined that working 

individuals were performing environmentally conscious consumption since that was the 

variable which most explained the environmental product consumption behaviors. The 

least explaining variable was found to be environmental awareness.  

 

Keywords: Consumption, sustainable development, sustainable consumption, green 

consumption, green product. 
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EKLER 

Ek-1. Anket Uygulama İzin Belgesi 

 

 

 

 

 

 

Ek-2 Anket 
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Ek-2. Sürdürülebilir Tüketim Bağlamında Yeşil Tüketim Anket Formu  

Sayın Katılımcı,  

Bu anket, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri 

Bölümünde “Sürdürülebilir Tüketim Bağlamında Yeşil Tüketim” konulu doktora tezi 

kapsamında hazırlanmıştır. Bu araştırmadan elde edilen veriler akademik ve bilimsel 

amaçlar için kullanılacaktır. Ankete isminizi yazmayınız.  

Anket sorularını cevaplandırmak kıymetli zamanınızı alacaktır. Araştırma 

sonuçlarının güvenirliği ve geçerliği sizlerin ankette yer alan soruları doğru ve dikkatli 

cevaplamanıza bağlıdır. Bu nedenle lütfen her bir soruyu dikkatle okuyunuz ve 

anketteki tüm soruları cevaplayınız. Verdiğiniz destek ve ayırdığınız zaman için sizlere 

çok teşekkür ederim.  

 

Öğr. Gör. Canan SABA 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Bolu Meslek Yüksekokulu 
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1.BÖLÜM 

KİŞİSEL BİLGİLER  

 
1.Cinsiyetiniz? (    ) Kadın (   ) Erkek 

 

2. Yaşınız ? ……………. 

 

3.Mesleğiniz?…………………….. 

 

(   ) İşçi  (   ) Esnaf (   ) Memur (    ) Akademisyen (   )   Profesyonel Meslek  

 

4.Eğitim Durumunuz: 

 

(   ) Okur-Yazar değil  (    )Sadece okur-yazar (    ) İlkokul- mezunu  (  ) İlköğretim mezunu 

 

(   ) Lise mezunu  (   ) Lisans mezunu (   ) Yüksek Lisans (   ) Doktora 

 

5.Medeni Durumunuz?    (    ) Evli  (    ) Bekar 

 

6. Evli iseniz eşiniz çalışıyor mu?  (    ) Evet   (    ) Hayır 

 

7. Aylık Net hane geliriniz? 

 

(   ) 2.500 TL altı  (   )  2.501-5000 TL. (   ) 5001-7.500 TL (   ) 7.501-10.0000 TL 

  

 

(   ) 10.001 TL ve üzeri  
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2. BÖLÜM 

ÇEVRE BİLİNÇLİ TÜKETİME İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Aşağıda bilinçli tüketimle ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Sizden bu ifadelere katılma düzeyinizi 

belirtmeniz beklenmektedir. Size uygun düşen katılma düzeyinizi çarpı (X) işareti koyarak işaretleyiniz. 

Lütfen her ifadeye ilişkin görüşünüzü belirtiniz. 

 

İFADELER 

Katılma Düzeyiniz 

Hiç 

Katılmı-

yorum (1) 

Katılmı-

yorum 

(2) 

Fikrim 

Yok 

(3) 

Katılı-

yorum 

(4) 

Tamamen 

Katılı-yorum 

(5) 

8.İthal petrole bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu 

yapabilmek için arabaların mümkün olduğunca az 

kullanılmasının gerekli olduğunu düşünürüm. 
     

9.İşe-eve giderken bisikletle veya yürüyerek gidilmesinin 

gereksiz bir davranış olduğunu düşünürüm. 
     

10.Kullandığım cam şişeleri, pilleri, plastik, pet ve kağıt gibi 

atıkları türlerine göre, çevreye konmuş geri dönüşüm 

kutularına atmak yerine sokaklardaki çöp bidonlarına atmayı 

tercih ederim.  

     

11.Evde enerji tasarruflu ampullerin kullanılmasına özen 

gösterilmesinin gereksiz olduğunu düşünürüm. 
     

12.Çamaşır ve bulaşık makinesini tam doldurmadan 

çalıştırırım. 
     

13.Diş fırçalarken veya yüzümü yıkarken muslukları 

genellikle açık bırakırım. 
     

14.Banyo yapmak yerine kısa bir duş almayı tercih ederim.      

15.Faturalar (telefon,su, doğal gaz) ve kredi kart hesap 

ekstreleri için e-fatura yerine basılı fatura kullanmayı tercih 

ederim. 
     

16.Evde tasarruflu ampuller kullanırım      

17.Televizyon, müzik seti gibi elektronik aletlerin fişini 

çekmek yerine kumandadan kapatıp (stand-by) konumunda 

bırakılmasını israf olarak düşünmem. 
     

18.Çevresel sorunların çözümünde sorumluluğun bireylerden 

daha çok büyük şirketlere ait olduğunu düşünürüm.  
     

19.Çevresel sorunların şimdiki nesil kadar, gelecek nesilleri 

de etkileyeceğini düşünmüyorum. 
     

20.Çevreyi koruma konusunda sorumluğun sadece devlete 

değil sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlara ait olduğunu 

düşünürüm. 
     

21.Gazete, TV gibi kitle iletişim araçlarında çevre kirliliği ile 

ilgili yayınlara yeterince yer verilmemesine sinirleniyorum. 
     

22.Çevre kirliliğinin devam etmesi durumunda dünyanın 

yaşanılmaz bir hal almasından kaygılanıyorum. 
     

23.Kitle iletişim araçları yoluyla yapılan tüm uyarılara 

rağmen insanların çevreyi koruma konusunda hiçbir şey 

yapmamasına kızıyorum. 

     

24.Enerjiyi verimli kullanan ev aletlerini kullanırım.      

25.Çevreci kuruluşların kampanya veya çalışmalarına destek 

olabilirim. 
     

26.Çevreyi koruma adına düzenlenen gösteri-protesto ve 

yürüyüş gibi tepkisel eylemlere katılmam. 
     

 

-Lütfen ÇEVRESEL DEĞER ile ilgili belirtilen aşağıdaki ifadelere katılma düzeyinizi belirtiniz 
27.Bilinçsiz tüketim çevreye zarar vermektedir, dolayısıyla 

çevreyi koruma konusunda bireysel sorumluluklarımız vardır. 
     

28.Çevre ile ilgili her türlü konu benim için önemlidir.      

29.Çevresel konularla gerçekten ilgilenmem.        

30.Kendimi çevreci bir kişi olarak tanımlayabilirim.      
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-Lütfen ÇEVRESEL FARKINDALIK ile ilgili belirtilen aşağıdaki ifadelere katılma düzeyinizi 

belirtiniz  
31.Çevre sorunları sadece şimdiki nesli değil, gelecek 

nesilleri de etkileyeceği için bir ürün satın alırken, 

kullanımının çevreyi nasıl etkileyeceğine dikkat ederim.  

     

32.Hemen hemen her insan faaliyeti çevreye zarar verdiği 

için   

aile üyelerimi ve arkadaşlarımı çevreye zarar veren ürünleri 

satın almamaları için ikna ederim. 

     

33.Çevresel sorunlar dünyanın geleceğini umutsuz yapmakta 

olduğu için kıt kaynaklardan üretilen ürünleri kullanmamaya 

özen gösteririm. 

     

 

-Lütfen ÇEVRESEL DUYARLILIK ile ilgili belirtilen aşağıdaki ifadelere katılma düzeyinizi 

belirtiniz  
34.İnsanoğlu yaşamını sürdürebilmek için doğayla uyum 

içinde yaşamalıdır. 
     

35.İnsanlar çevreyi hor kullanmaktadır.       

36.Doğanın dengesi çok hassastır, kolaylıkla altüst olabilir.      

3. BÖLÜM 

A. ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVRECİ (YEŞİL) ÜRÜN SATIN ALMA 

Aşağıdaki sorularda uygun olan cevapları çarpı (X) işareti koyarak işaretleyiniz.  

37.Daha önce bilinçli olarak çevreye dost (yeşil) ürünler satın aldınız mı?  (   ) Evet    (    ) 

Hayır 

38.Satın aldığınız çevre dostu ürün çeşitleri aşağıdakilerden hangisidir? (Birden fazla seçenek olabilir) 

(    ) Gıda ürünleri  (    ) Temizlik ürünleri   (    ) Tekstil ürünleri (   ) Diğer 

ürünler…………… 

39.Satın aldığınız üründen memnun kaldınız mı?       (    ) Evet  (    ) Hayır 

40.Satın almadıysanız veya satın almaya devam etmiyorsanız sebepleri nelerdir? 

(   ) Ürünlerin etiket ve reklamlarında çevreyi koruduğu iddia edilen mesajların çok da inandırıcı 

olmaması 

(   ) Ürünlerin pahalı olması (   ) Ürünlerin her yerde bulunmaması  

(   ) Fonksiyonel olarak diğer ürünlerden üstün olmamaları 

(   ) Diğer………………………. 
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B. ÇEVRE BİLİNCİNİN DAVRANIŞSAL BOYUTU: ÇEVRECİ (YEŞİL) ÜRÜNLERİ TERCİH 

ETMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Bu bölümde bireylerin çevreci (yeşil) tüketim eylemlerine yönelik yapabilecekleri kimi 

uygulamalar yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda yer alan her bir eylemin karşısındaki 1-5 arası 

rakamlardan sadece bir tanesine (X) koyarak işaretlemeniz istenmektedir.  

 

İFADELER 

Katılma Düzeyiniz 

Hiç 

Katılmı-

yorum (1) 

 

Katıl

mı-

yorum 

(2) 

Fikrim 

Yok 

(3) 

Katılı-

yorum 

(4) 

Tamamen 

Katılı-

yorum 

(5) 

41.Çevreye karşı sorumsuz davranan firmaların ürünlerini satın 

almam. 
     

42.İnsan sağlığını olumsuz etkileyen ürünler olmadığı için 

GDO’lu (genetik yapısıyla oynanmış) ürün satın alırım. 
     

43.Geri dönüşümlü malzemelerden üretilen kağıt ve plastik 

ürünleri tercih ederim.  
     

44.Daha ucuz alternatifleri olmasına karşın, çevreyi korumak 

için çevreci (yeşil) ürünleri pahalı da olsa satın alırım. 
     

45.Seçim yapabildiğimde her zaman çevresel kirliliğe en az yol 

açan ürünleri tercih ederim. 
     

46.Gıda söz konusu olduğunda ev yapımı ve butik ürünleri 

satın alırım.  
     

47.Diğer markalara göre daha az elektrik tüketimi olan ürünleri 

tercih ederim. 
     

48.Çevremdekileri çevreci (yeşil) ürünleri tercih etmeleri için 

ikna etmeye çalışırım. 
     

49.Çevreye etkisine bakmaksızın genellikle en düşük ücretli 

ürünleri satın alırım. 
     

4. BÖLÜM 

Aşağıdaki soruya uygun olan cevabı çarpı (X) işareti koyarak işaretleyiniz.  

50.Tüketime Yönelik Bilgilerinizi En Fazla Hangi Kaynaklardan Elde Ediyorsunuz?  

(   ) Radyo-TV (   ) Yerel Basın (   ) İnternet (   ) Kitaplar (   )Arkadaşlarım  (   ) 

Ailem 

(   ) Okul  (   ) Diğer………………. 
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Ek-3. Çalışanların Eşlerinin Çalışma Durumlarına Göre Sürdürülebilir 

Tüketim Bağlamında Yeşil Tüketim Uygulamalarına İlişkin 

Davranış Arasındaki Farklılığa İlişkin Independent-Sample 

(Bağımsız Örneklem) T-Testi Sonuçları  

 

Ek-4.  Çalışanların Bilgi Kaynağına Göre Sürdürülebilir Tüketim 

Bağlamında Yeşil Tüketim Uygulamalarına İlişkin Davranışları 

Arasındaki Farklılığa İlişkin One-Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans 

Analizi) Sonuçları 

  Bilgi Kaynağı  N  X  S  F(5-394)  p  (Tukey)  

Çevreci Ürün  

Tüketim Davranışı  

Ölçeği  

  

Ailem  

Arkadaşlarım  

İnternet  

Kitaplar  

Radyo-TV  

Yerel Basın  

36  

44  
135 42  

105  

38  

34,89  

32,66  

34,78  

37,24  

35,10  

34,71  

4,89  

6,12  

4,90  

3,73  

4,96  

3,59  

3,89  ,002*  2<4, 3<4  

*p<,05 Kategoriler: Ailem=1; Arkadaşlarım=2; İnternet=3; Kitaplar=4; Radyo-TV=5; Yerel 

Basım=6  

 

 

 

 

 

 

Bağımsız Örneklem) T ( - Testi Sonuçları   

  

Eşlerinin  

Çalışma  
Durumu   N   X   S   t   sd   p   

Çevreci Ürün Tüketim Davranışı  

Ölçeği   

Evet   236   18 35 ,   5 , 01   
40 1 ,   39 8   ,162   

Hayır   164   34 , 48   4 , 82   

*p<,05   


