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Özet
Günümüzde insanlar kıt kaynaklara rağmen refah düzeylerini yükseltmek için gereğinden fazla
tüketmektedirler. Bu tüketimler de çeşitli güdüler nedeniyle yapılmaktadır. Bazı tüketiciler daha çok
ürün veya hizmete sahip olmak için tüketimde bulunurken, bazı tüketiciler de belirli bir markaya ait
olan ürün veya hizmeti satın almak için tüketmektedirler. Çevrenin korunmasına önem verip bu görüş
doğrultusunda tüketimde bulunan tüketiciler de mevcuttur. Ancak, materyalist eğilim ve marka
farkındalığının tüketim davranışında önemli olmasının, çevre üzerinde olumsuz etkilere sahip
olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı; tüketicilerin materyalist eğilimleri,
marka farkındalıkları ve çevre bilinçlerinin tüketicilerin çevreci satın alma davranışına etkisi olup
olmadığını ortaya çıkartmaktır. Bu araştırma, Adana’da yaşayan 398 tüketiciyle anket yöntemi
kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, marka farkındalığı ile maddiyata önem verme,
çevre bilinci ve çevreci tüketim arasında, çevre bilinci ile de çevreci tüketim arasında pozitif yönde bir
ilişki çıkmıştır. Bu sonuca rağmen, yapılan regresyon analizi sonucu, çevreci tüketimi etkileyen tek
değişkenin çevre bilinci olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Materyalist Eğilim, Marka Farkındalığı, Çevre Bilinci, Çevreci Tüketim.

INFLUENCE OF MATERIALIST TENDENCY, BRAND-AWARENESS AND
ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS ON ENVIRONMENTAL CONSUMPTION

Abstract
At the present time, people overconsume to raise their welfares in spite of scarce resources. These
consumptions are done due to various motivations. While some consumers consume to have more
products and/or services, some consumers buy products and/or services of spesific brands. There are
also consumers who care about environmental protection and they consume in accordance with this
opinion. However, it is thought that the fact that materialist tendency and brand awareness are
important on consumption may have negative impacts on environment. Therefore, the aim of this
research is to determine whether materialist tendency, brand awareness and environmental
consciousness of consumers have impact on environmental buying behaviour of consumers. This
research was conducted with 398 consumer living in Adana by using survey method. According to the
research results, there is a positive correlation between brand awareness, giving importance to
materiality, environmental consciousness and environmental consumption. In spite of  this result, it
was determined by  regression analysis that the environmental consciousness was the only variable
affecting the environmental consumption.

Keywords: Materialist Tendency, Brand Awareness, Environmental Consciousness, Environmental
Consumption.
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Giriş
Yapılan icatlar, teknolojinin insan hayatına girmesi gibi bilimsel gelişmeler, birçok yeniliği ve
kolaylığı beraberinde getirmesinin yanında, bazı olumsuz sonuçlara da neden olmuştur.
Örneğin, dünya nüfusunun her geçen gün artması, bu nüfusun barınması, yemesi, içmesi gibi
sorunları da gündeme getirmekte ve buna bağlı olarak üretim ve tüketim miktarı artmaktadır.
İnsanlar, dünyada sadece kendileri yaşıyormuş gibi gelecek nesilleri düşünmeden tüketmekte
ve tüketirken de çevreye zarar vermektedirler. Böylelikle de, havanın, toprağın, suyun
kirlenmesi, küresel ısınma gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

OECD tarafından hazırlanan 2050 Çevre Tahmin Raporu'nda (2012), 2050 yılında dünyadaki
nüfusun 9 milyarı aşacağı, enerji üretiminin büyük kısmının fosil yakıtlardan karşılanmaya
devam edeceği, sıcaklıkların üç ila altı derece yükseleceği, hava kirliliğinin, suların
kirlenmesine, insan sağlığının bozulmasına ve erken ölümlere yol açan başlıca çevresel
sebeplerden biri haline geleceği vurgulanmaktadır (Bozyiğit, 2013:69). Bu ve daha önceden
yapılan benzeri araştırma sonuçları, çevreye olan ilginin giderek artmaya başlamasına neden
olmuştur. Önceleri işletmeler bu konuya çok önem vermeseler de, bürokratik baskıların
giderek artması ve tüketici davranışlarının değişmesi sonucu çevre konusu işletmeler
tarafından da ön planda tutulmaya başlamıştır (Aracıoğlu ve Tatlıdil, 2009:438). İşletmeler
üretimden tüketiciye ulaşma aşamasına kadar her aşamada, çevreye zarar vermeyen ürünler
üretmeye yönelik stratejiler uygulamaya çalışmışlardır. İşletmelerin çevreye gösterdikleri
özen, çevreyi düşünerek satın alma davranışını açıklayan yeni bir kavramın ortaya çıkmasına
neden olmuş ve bu kavram alan yazında “çevreye duyarlı pazarlama”, “çevreci pazarlama”,
“yeşil pazarlama ” olarak adlandırılmıştır (Ay ve Ecevit,2005; Hai ve Mai, 2013;
Sarumathi,2014).

Alan yazında çevreci ve yeşil tüketim ile ilgili birçok çalışma (Ay ve Ecevit,2005; Kilbourne
ve Pickett, 2007; Purutçuoğlu, 2008; Datta,2011; Hai ve Mai, 2013; Sarumathi,2014; Ergen
ve diğerleri,2015) yapılmıştır. Tüketimin çevre üzerindeki etkisi, tüketicilerin gelir
düzeyinden, harcama biçiminden ve kişisel tercihlerini etkileyen değerlerden kaynaklandığı
için, yapılan araştırmalar çevreci davranışların belirli kişilik özelliklerine, demografik
özelliklere, değerlere ve tutumlara bağlı olarak değiştiğini göstermektedir (Purutçuoğlu,
2008:1).

Çevreci tüketimi etkileyen faktörlerden birisi de çevre bilincidir. Erten (2004:4), çevre
bilincinden anlaşılması gerekenin çevre bilgisi, çevreye olan tutum ve çevreye yararlı
davranışlar olduğunu belirtip çevre bilincine sahip bireylerin çevreyle ilgili bozulmalara
duyarsız kalmayan ve çevre dostu davranışlarda bulunan bireyler olduğuna vurgu
yapmaktadır. Dünya çapında çevreyle ilgili problemlere olan ilgi yüksek oranda artmış
olmasına rağmen, bu etkinin tüketici satın alma davranışında aynı oranda artmış olduğu
söylenememektedir (Hai ve Mai,2013:130). Bunun nedeni olarak, Kilbourne ve Pickett
(2007:886-887), tüketimin çevresel yozlaşmanın önemli bir faktörü olduğunu, çevre bilincinin
azalmasının asıl nedenlerinden birinin de materyalizm olduğunu ve materyalistik değerler ile
çevre bilincine ait değerlerin birbiri ile çatışacağını belirtmektedirler. Bu görüşün tam tersini
savunan Strizhakova ve Coulter (2013) ise, çevre dostu ürünlerin satın alınmasında
materyalizmin olumlu etkilerini gözlemlediklerini dile getirmektedirler.

Materyalist eğilimler; marka farkındalığı, sembolik tüketim, lükse önem verme vb.
davranışların temelini oluşturmakta, böylelikle de satın alma davranışlarına etki etmektedir
(Doğan,2010:58). Tüketiciler bir markayı sadece işlevsel faydalarından dolayı değil, sembolik
faydaları nedeniyle de satın aldıkları için, marka farkındalığının temelinde materyalist
eğilimlerin de yer aldığı sonucuna varılabilmektedir. Kardeş (2011:168) de, toplumun giderek



daha fazla oranda çevrenin korunması konusuna önem verse de, tüketicinin bilinirliği ve imajı
yüksek markalara güvenmesinin, sembolik tüketime önem vermesinin çevreci ürünlerin satın
alınmasını engellediğini ifade etmektedir.

Materyalist eğilimler, marka farkındalığı ve çevre bilincinin çevreci tüketim üzerindeki
etkisini araştıran bu araştırma dört kısımdan meydana gelmektedir. İlk kısımda materyalizm,
marka farkındalığı, çevre bilinci kavramları ve bunların çevreci satın almayla ilişkilerine
yönelik olarak yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir. İkinci kısımda, araştırmanın amacı ve
önemi ile örneklemi ve veri toplama biçimine, üçüncü kısımda bulgular ve analizlere ve son
olarak da sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

1. Alan Yazın Taraması
1.1. Materyalist Eğilim

Materyalizm, günümüz tüketim toplumunda en sık karşılaşılan olgulardan birisidir.
Materyalist bireyler, sahip oldukları malı ve mülkü hayatın devamını sağlamak için bir araç
olarak değil, mutluluklarını sağlamada bir amaç olarak görmektedirler. Materyalizm “Bir
tüketicinin maddi varlıklara verdiği önem”; yüksek düzeyde materyalizm ise “Bireyin maddi
varlıklara sahip olmayı yaşamının merkezi olarak görmesi ve tatmin ya da tatminsizliğin daha
çok kaynağa sahip olmakla gerçekleştiğine inanması” şeklinde tanımlanmaktadır
(Quadir,2012:32). Materyalist bireyler, ihtiyaçları olsun olmasın yeni varlıklara sahip oldukça
mutlu olmakta, parayı ve varlık sahibi olmayı hayatlarının merkezine koymaktadırlar.
İstedikleri varlıklara sahip olamayınca da yaşamdan zevk almamaya başlamakta, çeşitli
psikolojik problemler yaşamaktadırlar. Purutçuoğlu (2008:8), materyalizmin özünde gösteriş
ve statü düşkünlüğü, kıskançlık, etrafa ve sosyal konulara karşı duyarsızlık, bencillik, prensip
yoksunluğu, güvensizlik, sahip olma arzusu ve ayrımcılık gibi özellikleri barındırdığını
belirtmektedir. Bu konuda, Burroughs ve Rindfleisch (2002:350) de, materyalist insanların
psikolojik rahatsızlıklar yaşadıklarını hatta materyalizmin yardımseverlik, çevreyle uyumlu
olma gibi değerlerle olumsuz bir ilişkisinin bulunduğunu vurgulamaktadırlar. Yapılan
çalışmalarda, materyalist bireylerin temel özellikleri olarak, benmerkezci olmalarından,
gönüllü sadelik yerine karmaşık bir hayata sahip olmayı tercih etmelerinden, doğaya ya da
çevreye karşı ilgisiz kalmalarından bahsedilmektedir (Purutçuoğlu,2008:13).

Materyalist bireylerin genellikle tüketim odaklı değerlere sahip olduğu düşünülürken, çevre
bilincine sahip bireylerin koruma odaklı ve fazla tüketime karşı bireyler oldukları
varsayılmaktadır (Ergen ve diğerleri,2015:513). Çevre bilincine sahip bireyler, kaynakların
sınırlı olduğunu, bu kaynakların boşa kullanılmaması gerektiğini düşünen, bu anlamda
gelecek nesiller için kaygı duyan, çevreyi kirletmemeye önem veren bireylerdir. Benzer
şekilde Fırat (2008:383) da, üretiminde çevreye zarar vermeyen maddelerin kullanıldığı,
üretim sürecinde çok ve gereksiz enerjinin harcanmadığı, çevresel atıkların oluşmadığı,
hayvanlara ve insanlığa zarar vermeyen ürünleri satın alan tüketicileri çevreci tüketici olarak
tanımlamaktadır. Buradan da materyalist bireylerin ben merkezliği olmalarının tersine, çevre
bilincine sahip bireylerin ve çevreci tüketicilerin toplumsal olaylara daha duyarlı olduğu
sonucu çıkartılmaktadır. Bu sonuçlar da beraberinde, materyalist eğilimler ile çevreci tüketim
ve çevre bilinci arasında olumsuz bir ilişki olduğu düşüncesini getirmektedir. Örneğin
Kilbourne (2004:132), serbest pazar ekonomisinin çevresel problemlerin çözümü olarak
materyalizmi önerdiğini ama ticaretin gelişmesiyle birlikte çevresel bozulmaların da arttığını
ifade etmektedir. Alan yazında bu düşünceyi destekleyen sonuçlar da bulunmuştur. Richins ve
Dawson (1992) gönüllü sadelik ile kişilerin güçlü ve düşük düzeyde materyalist değerlere
sahip olmaları arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında,  güçlü materyalist değerlere
sahip kişilerin çevreye yönelik olumsuz tutuma sahip olduklarını ve çoğunun çevre dostu
davranışta bulunmadıklarını tespit etmişlerdir. Kasser ve diğerleri (2004)
(akt.Purutçuoğlu,2008:45) çalışmalarında, materyalist değerlerin çevrenin korunması değeri



ile çatıştığını ve çevreye ve çevresel sorumlu davranışlara yönelik olumsuz bir tutum
sergilediğini bulmuşlardır. Good (2007) ile Kilbourne ve Pickett (2007) de, materyalizmin
çevresel bilinç üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu belirtmektedirler.

Yukarıdaki çalışmaların aksine, materyalizmin çevre bilincini olumsuz etkilemeyeceğini ifade
edenler de mevcuttur. Bhagwati (1995:302) insanlarda, serbest ticaretin büyümeyi arttıracağı,
bu artışın da çevreye zarar vereceği inancı olduğunu ama bu inancın asılsız olduğunu
belirtmiştir. Purutçuoğlu (2008), üniversite öğrencilerinin materyalist eğilimleri ile çevreye
yönelik tutum ve davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yaptığı çalışmasında,
materyalist değerlere sahip öğrencilerin çevre sorunlarına karşı duyarlı ve çevre sorumlu
davranışlara sahip olduklarını ortaya çıkartmıştır. Ergen ve diğerleri (2015) de, lise
öğrencilerinin materyalist değerleri ve çevreyle ilgili bilgilerinin, öğrencilerin çevre bilinçleri
üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmada, hem materyalizmin hem de çevreyle ilgili bilginin
çevre bilinci üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu saptamışlardır. Manchanda (2014) ise,
materyalizm ile yeşil tüketim arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında, bireylerin sahip
olduğu materyalist eğilimler arttıkça, bireylerin yeşil satın alma davranışının da arttığınıdile
getirmiştir. Hatta Strizhakova ve Coulter (2013), özellikle küresel kültür kimliğine sahip
bireylerin materyalist eğilimleri arttıkça, bu bireylerin çevre dostu ürün satın alma oranlarının
da arttığını, bu kişilerin çevre dostu ürünleri satın almak için daha fazla ücret ödemeye
gönüllü olduklarını belirtip bu durumu “Yeşil Materyalizm” kavramı ile açıklamaktadırlar.

1.2. Marka Farkındalığı
Marka, bireylerin satın alma davranışını etkileyen unsurlardandır. Bunun farkında olan
işletmeler de, hem rakiplerinden farklılaşmak hem de tüketici sadakati sağlamak adına
markalaşmaya önem vermektedirler. Tüketicilerin marka bağımlılıkları, sosyo-kültürel,
demografik ve psikolojik faktörlerden etkilenmektedir. Bazı tüketicilerin marka tercihini
ürünün kaliteli ve güvenilir olması etkilerken, bazı tüketicilerinkini ise markanın sembolik
değeri, tüketiciye yaşattığı haz etkilemektedir. Marka, bir maldan daha fazlasını bir "imajı" ve
bir yaşam tarzını temsil etmektedir (Deniz, 2011:262). Bu nedenle, bireyler, toplumda statü
kazanma ya da bir gruba ait olma çabasıyla diğer bireylerin gözünde kendilerinin prestijlerini
artıracağına inandıkları ürünler (markalı ve pahalı elbiseler, lüks otomobiller gibi) veya
hizmetler (gözde tatil beldelerine gitmek, farklı ülkelere seyahat etmek gibi) için çok yüksek
ödemeler yapabilmektedirler (Quadir,2012:33). Bu nokta da, materyalizm ile marka
farkındalığını ortak bir paydada buluşturmaktadır. Kamineni ve O’Cass (2003), yaptıkları
çalışma ile belirli bir markayı satın almayı toplumda başarı sembolü olarak gören
tüketicilerin, yüksek oranda materyalistik değere sahip olduklarını bulmuşlardır. Bevan-Dye
ve diğerleri (2012) de, toplumdaki statülerini tüketimleri vasıtasıyla göstermek isteyen
bireylerin çeşitli markaları satın alıp statü tüketiminde bulunduklarını belirtip yaptıkları
araştırma ile de materyalizm ile statü tüketimi arasında olumlu bir ilişki tespit etmişlerdir.

Marka farkındalığının bir boyutunu da markanın tüketiciye sağladığı güven oluşturmaktadır.
Tüketici ya geçmiş deneyimlerine dayanarak ya da çevresinden gördüğü kadarıyla bir ürünün
kaliteli, kullanışlı olduğunu fark edip o üründen memnun kalmış ve marka sadakati
oluşturmuştur. Kardeş (2011:167) de, tüketicilerin, bilinirliği ve imajı yüksek markaları tercih
ederek algılanan riski azaltmak istediklerini ifade etmektedir. Örneğin çevreye zarar vermeden
tüketim davranışında bulunan tüketiciler için, bir markanın çevreye zarar vermeden üretilmesi
önem taşımakta ve o markanın tercih edilebilirliğini arttırmakta ve tüketicide bu konuda
marka farkındalığı yaratmaktadır. Ya da tam tersine, önceden tercih edilen bir marka çevreye
zarar veriyor diye tüketiciler tarafından satın alınmayabilmektedir.

Rios ve diğerleri (2006), marka farkındalığının oluşmasında çevreyle ilgili tutumların rolünü
analiz ettikleri çalışmalarında, markanın çevre dostu olması konusunda yüksek inanca sahip



tüketicilerde marka farkındalığının daha çok olduğunu, marka farkındalığı oluşmasında
çevresel bilince sahip olmanın olumlu etkilerinin bulunduğunu tespit etmişlerdir. Saeed ve
diğerlerinin (2013) yaptığı çalışmaya göre de, çevre bilinci ile marka imajı ve ismi arasında
ilişki çıkmazken, çevre bilincinin satın alma kararını olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.
Kardeş (2011) ise, tüketicilerin, çevre dostu uygulamaların gerekliliğine inanmalarına rağmen
sevdikleri marka ve çevre dostu rakip marka arasında seçim yapmaları gerektiği zaman
severek satın aldıkları markaları tercih ettiklerini belirtmiştir.

1.3. Çevre Bilinci
Günümüzde doğal kaynakların sınırsızmış gibi kullanılması, tüketimin ve çevre kirliliğinin
artması, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları sorununu gündeme getirmiştir.
Bu nedenle de hükümetler, ulusal ve uluslararası örgütler, üniversiteler ve sivil toplum
kuruluşları gibi birçok kuruluş toplumda çevre bilincinin artırılmasıyla ilgili çeşitli çalışmalar
yapmış ve çözüm önerileri geliştirmiştir. Böylelikle, çevrecilik günümüzde geniş kitleler
tarafından desteklenen ve daha geniş anlam ve alanlar içeren bir faaliyetler dizisi haline
gelmiş ve zaman içerisinde gelişen çevre bilinci, tüketicilerin ürün tercihlerinde ve satın alma
sürecinde etkili olmaya başlamıştır (Aracıoğlu ve Tatlıdil, 2009:438).

Tüketiciler için ise, çevrecilik 1960’larda bir “uyanma zamanı”, 1970’lerde “harekete geçme
dönemi”, 1980’lerde “hesaplı olma zamanı” ve 1990’larda “pazardaki güç” olarak
tanımlanmıştır (Ay ve Ecevit,2005:239). Tüketicilerin çevreyle ilgili konulara daha duyarlı
olması, işletmelerin de dikkatini çekmiş ve işletmeler ürünün üretim aşamasından tüketiciye
ulaşma aşamasına kadar çevreye zarar vermeyen ürünleri üretmeye başlamışlardır. Bu
noktada da, hem araştırmacılar hem de işletmeler için üretilen bu ürünlerin hedef kitlesinin
kim olduğu, bu tüketicilerin satın alma davranışlarını hangi faktörlerin etkilediği sorusu
gündeme gelmiştir. Tüketicilerin demografik, sosyolojik, psikolojik özellikleri, çevreyle ilgili
kaygıları gibi birçok faktörün tüketicilerin çevreci satın alma davranışlarını etkileyip
etkilemediği ile ilgili birçok çalışma (Ay ve Ecevit,2005; Purutçuoğlu,2008; Datta 2011; Hai
ve Mai,2013) yapılmıştır. Bu faktörlerden birisi de, tüketicilerin çevreyle ilgili bilinç
düzeyleridir. Çünkü, çevre bilinci, bir birey olarak sadece çöplerin doğaya bırakılmamasını
değil, bunun yanında çevreci ürünlerin tüketilmesini de kapsamaktadır (Kardeş,2011:165).
Çevre bilinci ve bu bilincin çevreci tüketime ne ölçüde yansıdığına ilişkin yapılan
çalışmalardan bazıları şunlardır:

Aracıoğlu ve Tatlıdil (2009), tüketicilerin çevre bilincinin arttığını ve çevre kirliliğine bakış
açısının değişmeye başladığını belirtip çevre bilincinin satın alma davranışına yansımaları
olduğu yönünde sonuçlar elde etmişlerdir. Ay ve Ecevit (2005) de, öğrencilerin çevresel
problemlerin sonucunu pozitif yönde etkileme durumlarının ve çevresel kaygının çevre
bilinçli tüketim davranışı üzerinde etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Datta (2011),
eğitim seviyesi yüksek bir örneklem ile gerçekleştirdiği çevre bilinci, çevre kirliliğine duyulan
kaygı ile çevre dostu ürün satın alma bilinci arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında, çevre
bilincinin artmasının çevre dostu ürün satın alma olasılığını arttırdığını ama tüketicilerin bu
ürünlere çok yüksek fiyat ödemeye istekli olmadıklarını belirtmektedir. Hai ve Mai (2013),
Viyetnamlı tüketicilerle yaptıkları çalışmalarında, Viyetnamlı tüketicilerin en çok hava ve
çevre kirliliğinden rahatsız olduklarını, yüksek düzeyde çevre bilincine sahip tüketicilerin
çevreyi düşünerek satın alma davranışıyla ilgili olumlu tutum geliştirdiklerini ifade
etmektedirler.

Yukarıdaki çalışmalarda çevre bilincinin çevreci satın alma davranışına olumlu etkileri
olduğu görülse de, çevre sorunlarına karşı duyarlı olmak her zaman çevreci tüketim sonucunu
doğurmamaktadır. Birçok çevre dostu ürünün, çok düşük seviyede pazar payına sahip olması
bu durumun en önemli göstergelerindendir (Yaraş ve diğerleri ,2011:118). Sürdürülebilirlik



Akademisi’nin, Schneider Electric ve GfK Türkiye ortaklığında, 15 ilde 15 yaş üstü 1,487
kentli tüketici ile gerçekleştirdiği “Yeşil Tüketim Araştırması 2011”in sonuçlarına göre, satın
aldığı ürünlerin yeşil/çevre dostu olması gerektiğini düşünenler yüzde 71 iken, sıklıkla
yeşil/çevre dostu ürün satın alanların oranının sadece yüzde 19 olduğu, ayrıca tüketicilerin
yarıdan fazlasının bilinçli olduğunu vurgulamasına rağmen hiçbir zaman çevre dostu ürün
almadığı görülmüştür (www.marketingturkiye.com.tr.01.03.2016). Kısaca çevreci tüketim
konusunda tüketicilerin düşünce ve davranışları arasında bir uyumsuzluk olduğu ortaya
çıkmıştır. Türkiye’de üniversite öğrencileri ile yapılan bir çalışmada da, üniversite
öğrencilerinin çevreyle ilgili kaygı duydukları, ama bunu satın alma davranışına
yansıtamadıkları sonucu bulunmuştur (Alkibay, 2001, s.82).

2. Araştırmanın Metodolojisi
2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

İnsanoğlu bilinçli veya bilinçsiz olarak yaptığı davranışlarıyla ve tüketim biçimleriyle çevreye
çok fazla zarar vermektedir. Çevreye verilen zarar, gelecek kuşakların yaşamlarını tehdit
edecek düzeye ulaştığı için de, son yıllarda tüketiciler, sivil toplum kuruluşları ve hükümetler
çevre konusuna hassasiyet göstermeye başlamışlardır. Maineri ve Barnett (1997:189-190)
tüketici davranışlarını etkileyen birçok faktör arasında, tüketicilerin yaşam biçimini
değiştirmesini gerektirdiği için, çevrenin korunmasının farklı bir öneme sahip olduğunu ve
çevrenin korunması için de tüketicilerin satın alma davranışlarında ve ürün tercihlerinde,
çevreye zarar vermeyen ürünleri tercih etmeleri gerektiğini belirtmektedirler. Çevrenin
korunmasına ek olarak, materyalist eğilim ve marka farkındalığı da tüketici davranışlarını
etkileyen faktörlerdendir. Türkiye’de çevre bilinci ile çevreci tüketim arasındaki ilişkiyi
inceleyen birçok çalışma (Çabuk ve Nakıboğlu,2003; Ay ve Ecevit,2005; Aracıoğlu ve
Tatlıdil, 2009) olmasına rağmen, materyalist eğilim ve marka farkındalığı ile çevreci tüketim
arasındaki ilişkiyi inceleyen çok fazla çalışmaya (Purutçuoğlu,2008; Kardeş,2011)
rastlanılmamıştır. Ayrıca, hem Türkiye’de hem de yurtdışında yapılan çalışmalarda (Alkibay,
2001; Ay ve Ecevit, 2005; Kilbourne ve Pickett, 2007; Kardeş, 2011; Strizhakova ve Coulter,
2013; Saeed ve diğerleri, 2013) da bu faktörlerin çevreci tüketimi etkilemeleri konusunda
farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu nedenle bu araştırmanın amacı, Adana'daki tüketicilerin
materyalist eğilimlerinin, marka farkındalıklarının ve çevre bilinçlerinin çevreci tüketimde
bulunmaları üzerinde etkisi olup olmadığını ortaya çıkartmaktır. Araştırma sonuçlarının
pazarlama alan yazınına, çevreci ürün ve hizmet üreten işletmelere, sivil toplum kuruluşları ve
hükümetlere fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

2.2. Araştırmanın Örneklemi ve Veri Toplama Yöntemi
Araştırmanın örneklemini Adana’da yaşayan, 18 yaş ve üstü bireyler oluşturmuştur. Bu
bireylere ulaşmak için kolayda örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Örneklem büyüklüğü
hesaplanırken Coşkun ve diğerlerinin (2015:137) belirli evrenler için kabul edilebilir
örneklem büyüklüklerini gösterdikleri tablodan faydalanmıştır. Bu tabloya göre, evren
büyüklüğü 100.000 ve üstü olduğu zaman en az 384 örneklem büyüklüğü yeterli olmaktadır
(Coşkun ve diğerleri, 2015:137). Bu nedenle, 500 tane anket bastırılmış ve katılımcılara bu
anketler dağıtılmıştır. Anketlerden 412 tanesi geri dönmüş, bu anketlerden 8 tanesi eksik
doldurulduğu, 6 tanesi de yanlış doldurulduğu için geçersiz sayılmış ve analizler 398 anket
üzerinden yapılmıştır. Adana’nın nüfusu 100.000’den büyük olduğundan dolayı, örneklem
büyüklüğü için 398 katılımcının yeterli olduğu düşünülmektedir. Anketlerin dağıtılması ve
toplanması işlemi 15 Şubat-30 Mart tarihleri arasında yapılmıştır.

Araştırmaya katılan bireylerden iki bölümden oluşan bir anket formu doldurmaları istenmiştir.
Anketin ilk bölümünde materyalizm, marka farkındalığı, çevre bilinci ve çevreci tüketimle
ilgili ifadelerin yer aldığı dört ölçek bulunmaktadır. Materyalizm ölçeği, Kasser ve Ahuvia



(2002) ve Aslay ve diğerlerinin (2014) çalışmalarında kullandıkları Richins ve Dawson’ın
(1992)  18 ifadelik materyalizm ölçeğinden, marka farkındalığı ilgili ölçek (6 ifade) Nelson
ve McLeod’ın (2005), çevre bilinci ilgili ölçek (5 ifade) Chan ve Lau’nun (2000) ve son
olarak çevreci tüketim ile ilgili ölçek (9 ifade) Aracıoğlu ve Tatlıdil’in (2009)
çalışmalarından alınmıştır. Ölçeklerde yer alan ifadeler 5’li Likert ölçeği kullanılarak 1.
Kesinlikle Katılıyorum, 2. Katılıyorum, 3. Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4.
Katılmıyorum, 5. Kesinlikle Katılmıyorum şeklinde sorulmuştur.

2.3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Alan yazın kısmında anlatılan çalışmalar göz önüne alındığında araştırmanın modeli
aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

Şekil 1. Araştırma Modeli

Önceden yapılan bazı çalışmalarda (Alkibay, 2001; Kamineni ve O’Cass, 2003; Rios ve
diğerleri, 2006; Good,2007; Purutçuoğlu, 2008; Aracıoğlu ve Tatlıdil, 2009; Kardeş,
2011; Datta, 2011; Bevan-Dye ve diğerleri, 2012) materyalist eğilimler ile marka
farkındalığı, materyalist eğilimler ve marka farkındalığı ile çevre bilinci ve tüm bu
değişkenler ile çevreci tüketim arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu araştırmada da önce
bu değişkenler arasındaki ilişkilere bakılmış ama araştırmanın hipotezleri, araştırma
modeline uygun olarak aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

H1:Tüketicilerin sade yaşam tarzına sahip olmaları çevreci tüketimde bulunmalarını
etkilemektedir.

H2:Tüketicilerin maddiyata önem vermeleri çevreci tüketimde bulunmalarını
etkilemektedir.

H3:Tüketicilerin marka farkındalığına sahip olmaları çevreci tüketimde bulunmalarını
etkilemektedir.

H4:Tüketicilerin çevre bilincine sahip olmaları çevreci tüketimde bulunmalarını
etkilemektedir.

3. Araştırmanın Bulguları
3.1.Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği

Öncelikle, araştırmada kullanılan ölçeğin hem tüm maddelerine hem de ölçek ikiye bölünerek
ölçeğin ilk ve ikinci yarısına güvenilirlik analizi yapılmış, daha sonra aynı analiz faktör
analizi sonucu ölçeğin araştırmada kullanılan ifadelerine de yapılmıştır. Sonuçlar, Tablo 1’de

Materyalizm
 Sade Yaşam
 Maddiyata

Önem Verme

Çevre Bilinci

Marka Farkındalığı

Çevreci

Tüketim

H4

H3

H1-H2



görülmektedir. Tablo 1’deki sonuçlara göre ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilmektedir
(Nakip, 2006:146).

Tablo 1. Ölçekte Yer Alan Maddelerin Güvenilirliği

İfadeler Ölçeğinin Tüm
İfadeleri

Ölçeğinin
Araştırmada
Kullanılan İfadeleri

Ölçeğin ilk yarısı için ,636 ,659
Ölçeğin ikinci yarısı için ,866 ,724

Tüm ifadeler için ,817 ,725

Bir ölçeğin geçerli sayılabilmesinin ilk şartı o ölçeğin aynı zamanda güvenilir olmasıdır ancak
güvenirlik yeterli koşul değildir (Ercan ve Kan,2004:214). Bu nedenle, ölçekteki sorular,
ölçülmek istenen durumla ilişkilendirilerek ve ölçek hazırlandıktan sonra bu konuyla ilgili 5
akademisyen ile görüşülerek ölçeğin içerik geçerliliği, anket katılımcılara uygulanmadan önce
10 kişi ile anketin ön testi yapılarak ve anketteki ifadelerin görünüşü, okunabilirliği,
anlaşılabilirliği test edilerek anketin görünüş geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır. Son olarak,
ölçeğin yapı geçerliliğini sağlamak için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi ile
ilgili sonuçlar da Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Cinsiyet Frekans Yüzde Yaş Frekans Yüzde
Kadın
Erkek
Toplam

208
190
398

52,3
47,7
100

18-25
26-35
36-45
46 ve üstü
Toplam

101
128
104
65
398

25,4
32,2
26,1
16,3
100

Aylık Hane Geliri Frekans Yüzde

1500 TL ve altı
1501 -3000 TL
3001 -4500 TL
4501 -6000 TL
6001 -7500 TL
7501 -9000 TL
9001 TL ve üstü
Toplam

63
91
87
66
40
24
17
398

15,8
22,9
21,9
16,6
10,1
6,0
6,8
100

Eğitim Durumu Frekans Yüzde
Okur-Yazar
İlköğretim
Lise
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam

21
28
116
66
129
38
398

5,3
7,0
29,1
16,6
32,4
9,5
100

Meslek Frekans Yüzde
Kamuda Çalışıyor
Özelde Çalışıyor
Emekli
Serbest Meslek
Ev Hanımı
Öğrenci
Çalışmıyor
Toplam

101
87
40
43
32
69
26
398

25,4
21,9
10,1
10,8
8,0
17,3
6,5
100

Araştırmaya katılanların yüzde 52,3'ü kadınken, yüzde 47,7'si erkektir. Katılımcıların yüzde
32,2'si 26-35 yaş arasındayken, yüzde 26,1'i ise 36-45 yaş arasındadır. Gelir durumuna



bakıldığında, yüzde 22,9'un gelirinin 1501-3000 TL, yüzde 21,9'unun gelirinin ise 3001-4500
TL olduğu görülmektedir. Yüzde 32,4'ü lisans, yüzde 29,1'i ise lise mezunu olan
katılımcıların, yüzde 25,4'ü kamuda, yüzde 21,9'u ise özel sektörde çalışmaktadır.

Tablo 3. Faktör Analizi Sonuçları

Eş
kökenlik Yükü Öz

değeri
A.

varyansOrt. Cr.
Alfa

1. Çevre Bilinci (5 ifade) 3,71 18,57 4,30 ,877
35.Çevreye hakim değil adapte olmalıyız. ,694 ,830

36.İnsanın, istediği gibi doğal kaynakları dağıtma
hakkı yoktur. ,693 ,819

34.İnsanın doğayı anlaması ve ona göre davranması
lazımdır. ,764 ,787

37. Doğayla uyumlu olmalıyız. ,691 ,767

38. Doğaya zararlı teknoloji kullanılmamalıdır. ,533 ,648

2. Marka Farkındalığı (4 ifade) 2,57 12,8 3,12 ,807
21.Bazen marka isminden dolayı bazı ürünlere fazla
para verebilirim ,700 ,834

20.Marka ismi satın alacağım ürünün kalitesi
hakkında bana bilgi verir. ,693 ,823

19.Satın aldığım ürünlerin marka ismine dikkat
ederim ,628 ,761

22.Fazla para verilen markalı ürünler kalitelidir ,585
,706

3. Çevreci Tüketim (4 ifade) 2,29 11,483 4,00 ,802

30.Çevreye zarar veren bir ürün satın almam. ,697 ,785

31.Çevreye zarar veren ürünleri satın almamaları
konusunda ailemi ve çevremdeki insanları ikna
edebilirim.

,690
,775

29.Kullandığım su ve elektrik miktarlarını
azaltmak için çaba gösteririm. ,585

,581

28.Tercih yapmak durumunda olduğumda çevreye
daha az zarar veren ürüne yönelirim. ,542 ,534

4. Sade Yaşam (4 ifade) 2,07 10,35 2,86 ,681
7. Sadece ihtiyacım olanları alırım. ,639 ,753

3.Başarı göstergesi olarak insanların sahip
oldukları varlıkların miktarına çok önem vermem. ,541

,725

6. İnsanların sahip olduğu maddi varlıklara çok
dikkat etmem. ,558 ,713

8. Sade bir yaşam biçimini tercih ederim. ,455 ,664

5. Maddiyata Önem Verme (3 ifade) 1,95 9,78 2,45 ,709
2.Yaşamımdaki en önemli başarılardan biri maddi
varlıklara sahip olmaktır. ,708 826

1. Pahalı ev, araba ve giysilere sahip insanları
takdir ederim. ,687 ,822

12. Yaşamımda çok lüks şeyleri severim. ,533 ,675



Araştırmada faktör analizi yapılırken faktörleştirme yöntemi olarak temel bileşenler analizi,
döndürme yöntemi olarak da varimax seçilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucu KMO değeri
.834, Barlett küresellik testi sonucu da 2997,865; p<0,000 olarak bulunmuştur. Bu iki değer
de, ölçekte kullanılan ifadelerin faktör analizi yapmaya uygun olduğunu göstermektedir.
İfadeler, madde silindiği zaman ölçeğin alacağı alfa değeri, eş kökenlilik değerleri, faktör
altında tek kalma ve binişik olma durumları açısından incelenmiştir. 4.,10.,13. ve 25. ifadeler
faktör altında tek kaldıkları, 9.,14.,17.,18.23. ve 32. ifadeler binişik oldukları, 5.,11.,15.,16.
ve 26. İfadeler eş kökenlilik değerleri düşük olduğu için ve 24.,27. ve 33. ifadeler madde
silindiği zaman ölçeğin alacağı alfa değeri artacağı için analizden çıkartılmıştır. Sonuç
itibariyle, elenmeyen 20 ifadenin beş alt faktör altında toplandığı ve bu faktörlerin toplam
varyansın % 63,082’sini açıkladığı görülmüştür. Yapılan faktör analizi sonucu bulunan
faktörler çevre bilinci, marka farkındalığı, çevreci tüketim, sade yaşam ve maddiyata önem
verme şeklinde adlandırılmıştır. Aynı zamanda, Tablo 3’ten katılımcıların çevre bilinçlerinin
diğer değişkenlerin ortalamalarından yüksek olduğu, bu değişkeni çevreci tüketim
değişkeninin izlediği ve en düşük ortalamaya maddiyata önem verme değişkeninin sahip
olduğu görülmektedir.

Tablo 4. Değişkenlerin Korelasyon Sonuçları

Çevre
Bilinci

Marka
Farkındalığı

Çevreci
Tüketim

Sade
Yaşam

Maddiyata
Önem Verme

Çevre Bilinci 1
Marka
Farkındalığı

,116* 1

Çevreci Tüketim ,680** ,104* 1
Sade Yaşam -,050 -,035 -,089 1
Maddiyata Önem
Verme

-,027 ,346** -,041 -,005 1

* 0.05 seviyesinde anlamlı korelasyon.

**0.01 seviyesinde anlamlı korelasyon.

Tablo 4, değişkenlerin birbirleriyle olan korelasyon sonuçlarını göstermektedir. Bu tabloya
göre, çevre bilinci ile çevreci tüketim arasında anlamlı, pozitif yönde ve nispeten güçlü
derecede bir ilişki varken, çevre bilinci ile marka farkındalığı arasında anlamlı, pozitif yönde
ama zayıf bir ilişki mevcuttur. Aynı zamanda marka farkındalığı ile çevreci tüketim ve
maddiyata önem verme arasında da anlamlı ve pozitif yönde olmasına rağmen zayıf bir ilişki
bulunmuştur.

Tablo 5. Çevreci Tüketimle İlgili Regresyon Sonucu

Çevreci tüketim B SH β t p VIF
Sabit Terim 1,027 ,225 4,555 ,000
Çevre Bilinci ,715 ,041 ,661 17,515 ,000 1,023
Marka Farkındalığı ,033 ,033 ,040 1,006 ,315 1,155
Sade Yaşam -,047 ,030 -,058 -1,539 ,125 1,006
Maddiyata Verilen Önem -,030 ,032 -,037 -,931 ,352 1,143
R:,675;  R²:,455;   F:81,746;    Sig:,000

Enter yöntemi kullanılarak yapılan regresyon analizinde, çevreci tüketim bağımlı değişken,
çevre bilinci, marka farkındalığı, sade yaşam ve maddiyata verilen önem bağımsız değişken
olarak tanımlanmıştır. Analiz sonucu F değeri 81,746 ve p değeri ,000 olarak bulunduğundan
dolayı regresyon modelinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu ifade edilebilir. Model



istatistiki bakımdan anlamlı görünse de, yapılan testlerin geçerliliği için çoklu bağıntı olup
olmadığına da bakılmıştır. Yapılan analiz sonucu VIF değerlerinin 10'dan küçük olması, en
büyük özdeğerin en küçük özdeğere bölümü ile elde edilen değerin 100 ile 1000 arasında
olması ve en büyük koşul indeksi değerinin 30'dan küçük olması çoklu bağıntı olmadığını
göstermektedir (Durmuş ve diğerleri,2011:156)

Modeldeki bağımsız değişkenler bağımlı değişkendeki değişimin %45,5'ini açıklamaktadır.
Modelde sabit terimin bulunması anlamlıdır (t=4,555, p=0,000) ve modeldeki katsayısı
1,027’dir. Analize dahil edilen değişkenlerden sadece çevre bilinci değişkeni çevreci tüketim
bağımlı değişkenini yordayan, istatistiksel olarak anlamlı bağımsız değişkendir. Çevre bilinci
,661 beta katsayısı ile model içerisinde çevreci tüketimi etkileyen tek değişkendir. Yani, çevre
bilinci değişkenindeki bir birimlik artışın çevreci tüketim üzerinde ,661 birimlik artışa sebep
olduğu görülmektedir. Böylece sadece H4 hipotezi kabul edilirken, H1, H2 ve H3 hipotezleri
reddedilmiştir. Önceden yapılan korelasyon analizinde çevreci tüketim ile çevre bilinci ve
marka farkındalığı arasında anlamlı bir ilişki çıkmasına rağmen, yapılan regresyon analizi
sonucu marka farkındalığının çevreci tüketimi etkilemediği tespit edilmiştir. Bu durum, çevre
bilinci, maddiyata verilen önem ve sade yaşam değişkenlerinin analize dahil edilmesiyle
marka farkındalığı değişkeninin etkisinin anlamsız hale gelecek seviyede azalmış olması ile
açıklanabilir. Zaten Coşkun ve diğerleri (2015:234) de, bağımlı ve bağımsız değişkenler
arasında pozitif veya negatif bir ilişkinin olmasının her zaman bağımsız değişkenlerin bağımlı
değişkenin sebebi olduğu sonucunu doğurmayacağını belirtmektedirler.

4. Sonuç
Günümüzün en büyük problemlerinden birisi de çevreye verilen zararlardır. Çevreye verilen
zararlar o kadar büyük boyutlara ulaşmıştır ki, insanoğlu artık bu duruma karşı kayıtsız
kalamamış ve tepki göstermiştir. Tüketicilerin çevre bilincinin artmasıyla beraber üreticiler de
bu konuya önem vermiş ve çevreyi düşünerek üretim yapmaya başlamışlardır. İşletmeler,
hedef kitlelerini ve hedef kitlelerinin tüketimlerini nelerin etkilediklerini bilmek zorunda
oldukları için de, üretilen çevreci ürünlerin tüketilmesini hangi faktörlerin etkilediğinin
bilinmesi önem taşımaktadır.

Bireylerin çevre bilinci, marka farkındalığı, materyalist eğilimlerinin çevreci tüketimlerini
etkileyip etkilemediğini ortaya çıkartma amacı taşıyan bu araştırma, Adana’da bulunan
tüketicilere anket yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada öncelikle, bu değişkenlerin
birbirleriyle ilişkilerine bakılmış, daha sonra çevreci tüketime olan etkileri incelenmiştir.
Yapılan korelasyon analizi sonucu, çevreci tüketim ile marka farkındalığı ve çevre bilinci,
marka farkındalığı ile çevre bilinci ve maddiyata önem verme arasında anlamlı ve pozitif
yönde bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuçlara göre bireylerin çevre bilinçleri ve marka
farkındalıkları arttıkça çevreci tüketimleri de artmaktadır. Aynı zamanda, marka farkındalığı
arttıkça çevre bilincinin ve maddiyata verilen önemin de arttığı görülmektedir. Marka
farkındalığı ile maddiyata önem verme arasında pozitif bir ilişkinin çıkması şaşırtıcı değildir.
Daha önceden yapılan bazı çalışmalarda (Kamineni ve O’cass (2003; Bevan-Dye ve diğerleri,
2012) benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Markanın birey için önemli olması, o markayı
kullanmanın bireyde yarattığı haz nedeniyle bireyler belirli markalara yüksek ücretler
vermekte ve bu durumdan da memnuniyet duymaktadırlar. Marka farkındalığının artması ile
çevre bilinci ve çevreci tüketim arasında da pozitif yönde bir ilişki çıkmıştır. Araştırmaya
katılan bireylerin ortalamanın üstünde çevre bilincine sahip olmaları ve çevreci tüketimde
bulunmaları, buradaki marka farkındalığının markanın çevre dostu yönünden kaynaklanıyor
olabileceği sonucunu akla getirmektedir. Çünkü, ortalamanın üstünde çevreci tüketimde
bulunan bir birey, kullandığı markaya da önem verecek, kullandığı marka çevre dostu diye o
ürünü satın alacak, kalitesine güvenecek ve sonuç olarak o markaya daha fazla para vermeye
razı olacaktır. Kardeş (2011:174) de, çevre dostu markayı tercih etmeyi pozitif yönde



etkileyen en güçlü etkenin tüketicinin kendisini çevreci bir kişilik olarak tanımlaması
olduğunu belirtmektedir.

Araştırmada, marka farkındalığı ile çevreci tüketim arasında pozitif bir ilişki çıkmasına
rağmen, yapılan regresyon analizi sonucu marka farkındalığının çevreci tüketimi etkilemediği
görülmektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasında ilişkinin anlamlı ama zayıf olmasının ve diğer
değişkenlerin analize dahil edilmesinin etkisinin olduğu düşünülmektedir. Marka farkındalığı
dışında sade yaşam ve maddiyata önem verme değişkenleri de çevreci tüketime etkisi
olmayan değişkenler olarak tespit edilmiştir. Analiz sonucu, sadece bireylerin çevre bilincine
sahip olmasının, çevreci tüketim davranışında bulunmaya etki ettiği sonucuna varılmıştır.
Bulunan bu sonuç, alan yazında yapılan bazı çalışmaların (Aracıoğlu ve Tatlıdil, 2009;
Datta,2011; Hai ve Mai,2013; Saeed ve diğerleri,2013) sonuçlarını destekler niteliktedir.

Bireylerin çevre bilincine sahip olmaları ile çevreci tüketimleri arasında nispeten güçlü bir
ilişkinin olması ve çevre bilincinin çevreci tüketimi etkiliyor olması, bireylerin çevre
bilincinin arttırılmasının ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu noktada da başta
aileler olmak üzere, hükümetlere, sivil toplum kuruşlarına ve işletmelere önemli görevler
düşmektedir. Kamu spotları, haberler, programlar veya okullarda veliler için düzenlenen
toplantılarla bireylere çevreyi korumanın ve çevre bilincinin önemi anlatılmalıdır. Bozyiğit
(2013) yaptığı çalışmasında, özellikle dört-altı yaş aralığındaki çocukların annelerinin
davranışlarından çok etkilendiklerini ve annesi çevreye daha duyarlı olan çocukların da
çevreye duyarlılık gösterdiğini ifade etmektedir. Bu nedenle, özellikle anneler ve çocuklar
çevre bilincinin öğretilmesi bakımından öncelikli olmalıdır. Birey bir şeyi ne kadar erken
öğrenir ve benimserse, hayatının geri kalan kısmında da o tutumu sürdürmeye devam
edecektir. Örneğin Wilson (1996), okul öncesi dönemin çocuğun çevresel eğitimi için kritik
yaşlar olduğunu belirtip bu yaşların çevresel tutumların oluşmasında oldukça önemli
olduğuna dikkat çekmektedir. Bu bakımdan hem aile içinde hem de okullarda, gerekirse ayrı
bir ders olarak, çocuklara çevreyi korumanın önemi, kullandığımız kaynakların sınırsız
olmadığı anlatılmalı, çevre bilinci daha küçük yaşlarda öğretilmelidir. Sivil toplum kuruluşları
halkı bilinçlendirmek adına çeşitli etkinlikler düzenlemelidir. Araştırmada, çevre bilincinin
çevreci tüketimi etkilediği sonucuna ulaşıldığı için, işletmeler de çevreci tüketimi arttırmak
istiyorlarsa bireylerin çevre bilinçlerinin arttırılmasına tutundurma kanallarını kullanarak veya
mağaza içi etkinliklerle katkıda bulunmalıdırlar.

Araştırma çeşitli kısıtlara sahiptir. Araştırmanın ilk kısıtı zaman ve maliyet nedeniyle
araştırmanın sadece Adana ilinde yapılmış olmasıdır. Diğer araştırmacılar, Türkiye’nin farklı
illerinden tüketicilerle böyle bir araştırma yapabilirler. İkinci kısıt, araştırmada sadece anket
yönteminin kullanılmış olmasıdır. Gelecekte yapılacak araştırmalarda, anket yöntemi yerine
veya bu yönteme ek olarak nitel yöntemler de kullanılarak katılımcıların davranışlarının
nedenleri daha derinlemesine araştırılabilir. Son olarak da, bu araştırmada sadece çevre
bilinci, marka farkındalığı ve materyalist eğilimlerin çevreci tüketime etkisi araştırılmıştır.
Yapılacak diğer araştırmalarda, çevreci tüketimi etkileyen diğer faktörler de incelenebilir.
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