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ÖZ 

 
Amerikan Pazarlama derneğinin 1975 yılında organize etmiş olduğu “ekolojik 

pazarlama” seminerinde ilk kez tanımlanmaya başlanmış olan yeşil pazarlama, 

sürdürülebilir rekabetin artması, tüketicileri koruma için oluşturulan devlet 

yaptırımları, sosyal sorumluluk bilinci ve çevreci grupların baskısı gibi nedenlerle 

günümüzde işletmeler için önemli hale gelmiştir.  

İşletmelerin algılanan işletme performansı boyutları arasında yer alan “kamu yararı” 

birçok pazarlama konusunda değerlendirildiği gibi yeşil pazarlama stratejileri 

içerisinde değerlendirilmektedir. Buradan hareketle çalışmanın amacı yeşil 

pazarlama stratejilerinin algılanan işletme performansı üzerindeki etkisini 

belirlemektir.  

Çalışmanın evrenini Sivas ili Organize Sanayi Bölgesi’ndeki imalat işletmeleri 

oluşturmaktadır. İşletmelerin yeşil pazarlama stratejilerini belirlemek için Üstünay 

(2008) de kullandığı 15 ifadeden oluşan ölçekten yararlanılmıştır. Algılan işletme 

performansı içinde Ahmed vd. (1996) tarafından kullanılan 4 ifadeden oluşan ölçek 

kullanılmıştır. Araştırmada model ve hipotezlerin test edilmesi için anket formu 

hazırlanmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Pazarlama, Yeşil Ürün, Yeşil Fiyat, Yeşil Dağıtım, Yeşil 

Tutundurma, Algılan İşletme Performansı  
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ABSTRACT 

 
Green marketing, which was started to be defined for the first time in the “ecological 

marketing seminar” organized by the American Marketing Association in 1975, has 

become important for today's enterprises due to the reasons such as the increase of 

sustainable competition, the state sanctions for protecting the consumers, the social 

responsibility awareness and the pressure of the environmental groups.  

The public interest, which is among the perceived business performance dimensions 

of the enterprises, is evaluated in green marketing strategies as evaluated in many 

marketing. The aim of this study is to determine the impact of green marketing 

strategies on perceived business performance.  

The universe of the study consists of manufacturing enterprises in Sivas Organized 

Industrial Zone. In order to determine the green marketing strategies of the 

companies, Üstünay (2008) used scale consisting of 15 expressions. For the 

perceived business performance, the scale consisting of 4 statements used by Ahmed 

et al. (1996) was used. A questionnaire was prepared in order to test the model and 

hypotheses.  
 

Key Words: Green Marketing, Green Product, Green Price, Green Place, Green Promotion, 

Perceived Business Performance. 

 

 

 

1. GIRIŞ  

Sanayi devriminden sonra sanayileşmenin artması ( baca gazları, zehirli atıklar, doğal 

olmayan ürünlerin sıkça kullanılması ) çevre kirliliğine neden olan etkenlerin başında 

gelmektedir. Çevre bilincinin artması sonucu hem tüketicilerin hem de üreticilerin yeşil ürünler 

ve yeşil pazarlama faaliyetlerine verdikleri önem artmıştır. 1980’ li yılların başında 

tanımlanmaya başlayan yeşil pazarlama, Amerikan Pazarlama Birliği'ne göre, çevresel olarak 

güvenli olduğu varsayılan ürünlerin pazarlanmasıdır. Yeşil pazarlama kavramı içinde çok 

çeşitli ürün modifikasyonu, üretim sürecinde gerçekleştirilen yeşil üretim faaliyetleri, ambalaj 

değişiklikleri gibi birçok faaliyet yer almaktadır. Bu faaliyetleri işletmeler hem tüketicilerin 

baskısı altında kalmamak hem de sürdürebilir rekabet edebilmek için gerçekleştirmektedirler. 

Bunların dışında işletmelerin algılanan işletme performansı üzerinde de etkisi olabileceği 
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düşüncesi ile yeşil pazarlama faaliyetlerinin algılan işletme performansı üzerindeki etkisi bu 

araştırmanın konusu olarak belirlenmiştir.  

1.1. Kavramsal Çerçeve  

Kavramsal çerçeve başlığı altında yeşil pazarlama, yeşil pazarlama karması elemanları 

olan yeşil ürün, yeşil fiyat, yeşil dağıtım, yeşil tutundurma ve algılanan işletme performansı 

konularına değinilecektir.  

1.1.1. Yeşil Pazarlama  

Amerikan Pazarlama Derneği yeşil pazarlama üzerine ilk kez 1975 yılında çalıştay 

düzenlenmiştir. Bu çalıştayın ardından 1980 yılında ise yeşil pazarlama kavramını 

tanımlamıştır. Amerikan Pazarlama Derneğine göre (1980) yeşil pazarlama, çevre açısından 

güvenli olduğu düşünülen ürünlerin üretilmesi, çevreye duyarlı ürün modifikasyonu ve üretim 

değişikliğinin gerçekleştirilmesi, ambalajlama ve reklam stratejilerinde çevre yanlısı faaliyetler 

sürdürülmesidir. Bu değişiklikler sayesinde firmanın çevre kalitesini etkileyen ve toplum 

baskısını azaltan faaliyetler giderek artmaktadır. Yeşil pazarlama faaliyetleri ise yeşil ürün, 

yeşil fiyat, yeşil dağıtım ve yeşil tutundurma olarak belirtmek mümkündür.  

Yeşil Ürün  

Yeşil pazarlama karmasının ilk aşaması olan yeşil ürün, üretim sürecinde doğal 

kaynakları az kullanarak, yeryüzünü kirtletmeyen ve geri dönüşübelir ürünler olarak 

tanımlanmaktadır (Dızajı, 2017:19). Bir diğer tanıma göre ise yeşil ürünü, tüketiciler ile 

üreticiler arasında bir arayüz oluşturarak çevreye duyarlı üreticiler ve çevreci tüketiciler 

arasında köprü kuran pazarlama faaliyeti olarak tanımlamaktadır (Baumann ve ark., 2002).  

Yine bir başka çalışmada yeşil ürün, üretim sürecinde çevreye daha az zarar vererek 

üretilen ürünler olduğu belirtilmektedir (Eneizan ve ark., 2016:16).  

Yeşil Fiyat  

Çevreye duyarlı ürünlerin üretilmesi sürecinde yenileşme, kullanılan teknoloji ve 

ekipmanların kurulması, çalışanları yeşil pazarlama konusunda eğitmek, promosyon maliyetleri 

neticesinde tüketicilere sunulan fiyatın artışına neden olmaktadır. Bu konuda Arseculeratne ve 

Yazdanifard (2014) ambalaj malzemelerinin ortadan kaldırılması yeşil ürünlerin fiyatlarını 

düşüreceği önerisinde bulunmaktadır. Yine bir diğer çalışmada çevreye duyarlı ürünlerin 
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fiyatları, ürün yaşam döngüsü göz önüne alındığında sıklıkla azalmaktadır görüşü yer 

almaktadır (Larashati ve ark., 2012).  

Yeşil ürünlerin fiyat uygulamaları konusunda birçok görüş bulunmaktadır. Bu görüşleri; 

daha düşük fiyata satılan yeşil ürünlerin maliyet tasarrufu sağladığından tüketicileri çevre dostu 

ürün ya da hizmet almaya teşvik edeceği (Dızajı, 2017:28), yeşil ürüne olan talebin artması için 

daha ucuz ürünlerin üretilmesi dolayısıyla fiyatların düşük tutulması gerekliliği (Türk ve Gök, 

2010:8), müşterilerin yeşil ürünleri satın almalarını kolaylaştırmak için yeşil fiyatın uygun 

olması (Yazdanifard,2011:638) şeklinde belirtmek mümkündür.  

Yeşil Dağıtım  

Yeşil pazarlama karmalarından olan yeşil dağıtım ise oldukça hassas bir faaliyettir. 

Müşterilere, ürünün ekolojik yapısı konusunda bilgi verilmelidir. Yeşil pazarlama sürekli 

yapılan bir pazarlama stratejisi olması gerektiğinden yeşil ürünlerin dağıtımı yapılırken diğer 

faaliyetlerle yüksek düzeyde bir uyum içinde olması gerekmektedir. Yapılan araştırmalara göre 

çevreye verilen zararların çoğu malların taşınması sırasında meydana gelmektedir (Taşıma 

modu olarak karayollarının kullanılması, taşıma sırasındaki araçların çevre zararlı yakıtları vb.). 

Yeşil dağıtım, işletmelerin talep zincirindeki çevresel performansın izlenmesi ve iyileştirilmesi 

ile ilgili faaliyetleri içermektedir (Martin ve Schouten, 2012).  

Yeşil dağıtım içerisinde alınılabilecek önlemler ise satış noktalarının müşterilerin daha az 

yakıtla gidebileceği ve daha az zaman kullanarak ulaşabileceği satış noktalarının 

yerleştirilmesi, üretici ve tüketicilerin kullanıp atmak için ayırdıkları atıkların, paketlerin ve 

parçaların toplanması olarak sayılabilir ( Varinli, 2006:41).  

Yeşil Tutundurma  

Tutundurma bileşenleri; kişisel satış, satış özendirme, reklam, halkla ilişkiler ve tanıtım 

amaçlı yapılan faaliyetler olarak bilinmektedir. Tüm bu faaliyetlerin çevreye duyarlı olarak 

yapılması ise yeşil tutundurma olarak tanımlanabilmektedir. Yeşil tutundurma faaliyetlerinden 

en çok tercih edilen reklam bileşeni içerisinde ise çevreci gruplara bağışta bulunmak, çevreyi 

koruma faaliyetleri gerçekleştirmek ve çevresel konularda sorumlu davranışlarda bulunma gibi 

eylemler gerçekleştirilmektedir (Joel, 1994:26-27).  
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Yine yeşil tutundurma adı altında firmalar, tedarikçilerin ve distribütörlerin, ilgili 

pazarlama rollerinin bir parçası olarak çevresel açıdan sorumlu standartlara uymasını gerektiren 

politikalar geliştirebilmektedir. Firmalar benzer şekilde, ortak etkinliklerinin çevresel etkilerini 

arttırmak için kanal ortaklarıyla birlikte “eko-ittifaklar” kurabilmektedir (Dahlstrom, 2011).  

1.1.2. Algılanan İşletme Performansı  

İşletme performansı, işletmeler için sürdürülebilir rekabet etmede kritik bir rol 

oynamaktadır. Ayrıca işletme performansını, işletme amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla 

gerçekleştirilen tüm çabalar olarak tanımlamak mümkündür (Akal, 1992: 1). Son yıllarda 

işletme performansını ölçmede finansal göstergelerin yanında verimlilik, kalite, müşteri 

tatmini, üretimde değer yaratma, teknolojik etkinlik, yeni ürün geliştirme, çalışma yaşamının 

kalitesi, pazar payı ve kamu sorumluluğu gibi yeni boyutlar da kullanılmaya başlanmıştır 

(Bakoğlu 1999: 46-47; Göztür 2000: 4; Fuentes vd. 2004: 427). Söz konusu boyutlar finansal 

olmayan (Algılanan işletme performansı) performans göstergeleri olarak adlandırılmaktadır. 

Bu boyutlardan özellikle müşteri tatmini, üretimde değer yaratma ve kamu sorumluluğunu yeşil 

pazarlama içerisinde değerlendirmek mümkündür.  

2. Literatür Özeti  

Yeşil pazarlama stratejileri ile ilgili literatür incelendiğinde ise bu çalışmalardan Altuğ ve 

Üstünay (2008), sosyal sorumluluğa ve çevre duyarlığına sahip olan işletmelerin yeşil 

pazarlama stratejileri uygulamaları gerekliliğine değinmişlerdir. Yine diğer bir çalışmada 

Zerenler ve Kuduz, (2011) yeşil pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin satın alma davranışları 

üzerinde etkili olduğunu belirtmektedirler. Boztepe (2012), yeşil pazarlama stratejilerinden 

yeşil ürün, yeşil fiyat, yeşil tutundurmanın satın alma davranışı üzerinde olumlu bir etkisi 

olduğunu vurgulamıştır. Esen ve Biner (2014) yılında yapmış olduğu yüksek lisans tezi 

kapsamında yeşil pazarlama stratejilerinden yeşil ürün ve satın alma davranışları konusunda 

inceleme yapmış ve araştırma sonucunda algılanan tüketici etkinliği ve çevresel kaygının yeşil 

satın alma konusunda anlamlı bir etkisinin olduğunu belirtmişlerdir. Yeşil pazarlama ile ilgili 

bir diğer çalışmada ise Singhmar (2015), yeşil pazarlamanın Hindistan pazarı üzerinde etkili ve 

önemli bir strateji olduğundan bahsetmiştir.  

Algılanan İşletme performansı üzerine yapılan literatür araştırmasına göre ise işletme 

performansı işletme amaçlarının gerçekleştirilmesi için işletme içerisinde gösterilen tüm 

çabaların değerlendirilmesi olarak da ifade edilebilir (Akal, 1992: 1). Yeşil pazarlama 
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stratejileri ve işletme performansı üzerine çalışmalara bakıldığında (Ünal ve Dızajı, 

2017;Zuhairah ve Noor, 2015;Gök,2016;Eneizan ve ark., 2016;Nyilasy ve ark., 2014; Sari, 

2014; Karakuş ve Erdirençelebi, 2018) araştırmaların ihracat performansı, ekolojik performans, 

pazar performansı, finansal olan ve finansal olmayan performans, çevre performansı açısından 

irdelendiği görülmektedir. Çalışmalarda yeşil pazarlama stratejilerinin bahsi geçen 

performanslar üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtilmiştir. Sınırlı sayıdaki bu çalışmalardan 

sadece Eniizan ve ark. (2016) yapmış olduğu yeşil pazarlama stratejilerinin finansal olan ve 

finansal olmayan (algılanan işletme performansı)performans üzerindeki etkisi konulu 

çalışmanın bu araştırma ile ilgili olduğu gözlenmiştir. Eneizan ve ark. (2016) tarafından yapılan 

çalışmada yeşil pazarlama stratejilerinin algılanan işletme performansı üzerinde etkili olduğu 

belirtilmiştir. Yeşil pazarlama stratejilerinin algılanan işletme performansı üzerindeki etkisini 

bulmaya yönelik çok az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Buradan hareketle bu çalışma ile imalat 

işletmelerinde yeşil pazarlama stratejilerinin algılanan işletme performansı üzerindeki etkisini 

belirleyerek bu boşluğun doldurulması amaçlanmaktadır.  

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ  

Araştırmanın metodolojisi bölümünde araştırmanın amacı, modeli ve hipotezleri 

konularına değinilecektir.  

3.1. Araştırmanın Amacı, Modeli ve Hipotezleri  

Bu çalışmanın amacı yeşil pazarlama stratejilerinin algılanan işletme performansı 

üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmanın iki temel değişkenlerinden ilki olan yeşil 

pazarlama stratejilerinden yeşil ürün, yeşil fiyat, yeşil tutundurma ve yeşil dağıtım boyutları ile 

algılanan işletme performansı üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla 

aşağıdaki model ve hipotezler geliştirilmiştir. 
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Araştırmanın hipotezleri ise şu şekildedir.  

H1: Yeşil pazarlama stratejilerinin algılanan işletme performansı üzerinde 

anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır.   

Alt hipotezler ise;  

H1a: Yeşil pazarlama stratejilerinden yeşil ürünün işletme performansı üzerinde anlamlı 

ve pozitif bir etkisi vardır.  

H1b: Yeşil pazarlama stratejilerinden yeşil fiyatın işletme performansı üzerinde anlamlı 

ve pozitif bir etkisi vardır.  

H1c: Yeşil pazarlama stratejilerinden yeşil dağıtımın işletme performansı üzerinde 

anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır.  

H1d: Yeşil pazarlama stratejilerinden yeşil tutundurmanın işletme performansı üzerinde 

anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır.  

Olarak belirlenmiştir.  

3.2.Araştırmanın Yöntemi  

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Yeşil pazarlama 

stratejileri için Üstünay (2008) de kullandığı 15 ifadeden oluşan ölçekten yararlanılmıştır. 

Ölçeğin 1-6 ifadeler yeşil ürün, 6-8 ifadeler yeşil fiyat, 9- 11 yeşil dağıtım ve 12-15 ifadeler ise 

yeşil tutundurma stratejileri ile ilgilidir. Algılan işletme performansı içinde Ahmed vd. (1996) 

tarafından kullanılan 4 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır.  
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Çalışmada hem yeşil pazarlama stratejileri için hem de algılanan işletme performansı 

ölçeğinde ifadelere katılımla ilgili görüşler, 5’li Likert Ölçeği (1= Kesinlikle Katılmıyorum - 

5= Kesinlikle Katılıyorum) ile belirlenmiştir. Anketin son bölümünde ise işletmelerin ve 

katılımcıların demografik özelliklerini (görev, yaş, cinsiyet, eğitim ve işletmenin hizmet yılı) 

anlamaya yönelik sorular yer almaktadır.  

Araştırmanın anakütlesini Sivas ilinde imalat sektöründe faaliyet gösteren 226 işletme 

oluşturmaktadır. Bu işletmelerin tamamına anket formu gönderilmiş ancak 94 tanesinden geri 

dönüş alınarak 94 anket analize tabi tutulmuştur.  

3.3.Araştırmanın Bulguları  

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın örneklemi ile demografik değişkenler, 

araştırmanın analiz sonuçları, hipotezlerin test edilmesi için gerekli istatiksel işlemler ve 

yorumlar yer almaktadır.  

3.3.1. Araştırmanın Örneklemi ile İlgili Demografik Değişkenler  

Araştırmaya katılan işletmelerin ve katılımcıların; görev, yaş, eğitim ve 

işletmelerin hizmet yılları ile ilgili bilgiler tablo 1’de yer almaktadır. 
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Tablo 1’ e göre katılımcıların % 76, 6 ‘ sı erkek %22,3 ü ise kadınlardan oluşmaktadır. 

Katılımcıların eğitim durumuna baktığımızda en çok %36, 2 ile ön lisans mezunu olduğu 

görülmektedir. Yaş değişkenine bakıldığında ise katılımcıların en çok % 41, 5 ile 26- 35 

aralıktadır. Bir diğer demografik değişken olan görev ise katılımcıların en çok orta düzey 

yönetici ve çalışan ( % 27,7) pozisyonunda mesleklerini icra etmektedirler. Son demografik 

değişken olan işletmenin hizmet süresine bakıldığında ise en çok 6- 10 yıl aralığında (% 40,4) 

olduğu görülmektedir.  

3.3.2. Bulgular  

Araştırma modelinde yer alan yeşil pazarlama stratejileri ve algılanan işletme performansı 

değişkeni ayrı ayrı (Cronbach’ s Alpha )güvenirlilik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan 

güvenirlilik analizinde her iki ölçeğinde yeterli güvenirlikte olduğu tespit edilmiştir (yeşil 

pazarlama stratejileri ölçeği: ,828; algılanan işletme performansı:,729).  

3.3.3. Korelasyon Analizi  

Değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve şiddetini tespit etmek için yapılan korelasyon 

analizi sonuçlarına göre; yeşil pazarlama stratejileri ile algılanan işletme performansı 

(r=545;p<0,01), yeşil ürün stratejisi ile algılanan işletme performansı (r=,565; p<0,01), yeşil 

fiyat stratejisi ile algılanan işletme performansı (r=,274; p<0,01), yeşil dağıtım ile algılanan 

işletme performansı (r=,308; p<0,01), yeşil tutundurma ile algılanan işletme performansı 

(r=,507; p<0,01) arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  
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Tablo 2. Korelasyon Analizi Sonuçları 

  

3.3.4. Regresyon Analizi  

Yeşil pazarlama stratejilerinin (yeşil ürün, yeşil fiyat, yeşil dağıtım ve yeşil tutundurma) 

algılanan işletme performansı üzerindeki etkisini tespit etmek için regresyon analizi yapılmış 

ve sonuçlar tablo 3. de gösterilmiştir.  

Tablo 3. Yeşil Pazarlama Stratejileri (Yeşil ürün, yeşil fiyat, yeşil dağıtım, yeşil tutundurma) ve 

Algılanan Rekabet Stratejileri Arasında Kurulan Regresyon Analizi Sonuçları 

 

*Bağımlı Değişken: Algılanan İşletme Performansı 
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Yeşil pazarlama stratejileri ile algılanan işletme performansı arasında yapılan regresyon 

analizi sonuçlarına göre; yeşil pazarlamanın (B=, 588; p<0,01)algılanan işletme performansı 

üzerinde etkili olduğu anlaşıldığından H1 hipotezi kabul edilmiştir. Yeşil pazarlama 

boyutlarından yeşil ürün (B=, 522; p<0,01), yeşil fiyat (B=, 164; p<0,01), yeşil dağıtım 

(B=,271; p<0,01), yeşil tutundurmanın (B=, 488; p<0,01) algılanan işletme performansı 

üzerinde etkili olduğu anlaşıldığından H1, H1a, H1b, H1c, H1d hipotezleri de kabul edilmiştir.  

SONUÇ  

Yeşil pazarlama, gelecek nesil için çevreyi koruyan bir araçtır. Çevre güvenliği üzerinde 

olumlu bir etkisi olan yeşil pazarlama ile yeni bir pazar ortaya çıkmıştır. İşletmelerin, hayatta 

kalabilmeleri ve sürdürülebilir rekabet edebilmeleri için yeşil pazarlama stratejilerine gereken 

önemi vermeleri gerekmektedir. Ayrıca istek ve ihtiyaçları karşılarken de çevreye önem veren 

tüketicilerinde dikkatlerini çekmektedirler. Dolayısıyla yeşil pazarlama sadece çevreyi koruma 

aracı değil aynı zamanda da bir pazarlama stratejisi durumundadır.  

Yeşil pazarlama stratejilerinin algılanan işletme performansı üzerindeki etkisini araştıran 

bu çalışma ile Sivas ilindeki imalat işletmelerinin yeşil pazarlama stratejilerinin algılanan 

işletme performansı üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda 

yapılan korelasyon analizi sonucunda da bu etkinin yanında yeşil pazarlama stratejileri ve 

algılanan işletme performansı değişkenlerinin karşılıklı ilişkili olduğu da anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla araştırma için kurulan hipotezlerin tamamı (H1, H1a, H1b, H1c, H1d) kabul 

edilmiştir. Çalışmanın literatür incelenmesi sırasında karşılaşılan Eniizan ve ark. (2016) 

çalışmalarına da destekler nitelikte olduğu görülmektedir.  

Çalışma imalat sektörü dışındaki faklı sektörlerde yapılabileceği gibi yeşil pazarlama 

stratejileri ve algılanan işletme performansı değişkenleri cinsiyet, yaş, şehir değişkenleri ile de 

karşılaştırmalar yapılarak analiz edilebilir.  
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