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1. Giriş
Sosyal pazarlama kavramsal olarak endüstriyel pazarlama,
hizmet pazarlaması gibi pazarlamanın alt başlığı olarak kullanılsa da
aslında pazarlama içinde özel ve farklı bir alanda yer alır. Sınırları
belirlenmiş bu alanda pazarlama ilke ve yöntemleri kullanıldığı için hedef
pazar ile olan ilişkiler (amaç sosyal değişim olduğu için) ticari
pazarlamadan oldukça farklıdır. Sosyal pazarlama, istenen sosyal
amaçlara ulaşmak için “pazarlama” ve “sosyal değişim uygulamalarını”
bir araya getirerek pazarlama tekniklerini sosyal amaçlara yönelik
uygular (Donovan ve Henley, 2010:4). Sosyal pazarlama kavramının ilk
kez Kotler ve Zaltman (1971) tarafından yapılan tanımında, pazarlama
ilkeleri ve yöntemleri ile sadece mal ve hizmetlerin değil, fikirlerin de
satılabileceği vurgulanmaktadır. Söz konusu çalışma, pazarlama bilimini
farklı boyutları ile ele alarak toplumsal ve kişisel refahı artırmak için
tutum ve davranış değişimine dikkat çekmektedir (Kotler ve Zaltman,
1971:4). Bu kapsamda sosyal pazarlama, bir hedef kitlenin davranışlarını
hem o hedef kitleye, hem de genel olarak topluma fayda sağlayacak
şekilde geliştirmek üzere, hedef kitle ile iletişime geçerek bir değeri
anlatmak ve kabul ettirmek için pazarlama ilkelerini ve yöntemlerini
kullanan süreç olarak tanımlanır (Kotler ve Lee, 2008:7). Sosyal
pazarlama programlarından; sigarayı bırakma, alkol ve uyuşturucu
bağımlılığı, çevre kirliliğini önleme, fiziksel aktiviteyi artırma, sağlıklı
beslenme ve organ bağışında bulunma gibi davranışların geliştirilmesinde
aktif olarak yararlanılmaktadır (Helmig ve Thaler, 2010:270). Bu konuda
özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere gibi gelişmiş
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ülkelerin hükümetlerine bağlı sosyal pazarlama birimleri oluşturularak
hedef kitleden istenilen davranış değişimi, sosyal pazarlama programları
ile gerçekleştirilmektedir (McKenzie-Mohr, 2000:548). Sosyal pazarlama
uzmanının amacı; hem hedef kitleye, hem de tüm topluma yarar
sağlamaya yönelik davranış gelişimini sağlayarak, içinde yaşadığımız
toplumun durumunu analiz etmek ve mevcut sorunları ortaya koymaktır.
Günümüzde, sosyal pazarlama uzmanları tarafından da fark edilen,
çevreye yönelik kaygıların artması ve çevreyi korumaya yönelik daha
fazla çaba gösterilmesi gerekliliği (Peattie ve Peattie, 2009:260) çevresel
davranışları geliştirme yönünde yapılan çalışmaların sayısını artırmıştır.
Çevresel davranışlardan “geri dönüşüm” davranışının geliştirilmesinde,
“sosyal pazarlama” etkili davranış değişim araçlarından biri olarak
görülmektedir (Jesson, 2009: 25).
Hammaddeye olan talebin büyüyerek artmasına karşın doğal
kaynakların hızla azalması, geri dönüşümün önemini artırmaktadır (Bell
vd., 2014). Dünyada öncelikli konular kapsamında ele alınan geri
dönüşüm konusunda, halkın bilinç düzeyini artırmaya yönelik çalışmalar
yapılmaktadır (Haldeman ve Turner, 2009). Türkiye’de ise geri dönüşüm
sanayisi gelişirken, hane halkı geri dönüşüm miktarlarının birçok ülkeye
oranla düşük olduğu görülür. Bunun başlıca nedeni, halkın geri dönüşüme
yönelik farkındalığının ve çevre bilincinin yeterli düzeyde olmamasıdır
(Türkiye 2013 Yılı İlerleme Raporu 2013). Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi
ve Eylem Planı 2013-2016” kapsamında Türkiye’de geri dönüşüm
sektörünün durum analizi yapılarak, geri dönüşüme yönelik eğitimlerin
yetersiz olduğu, atıkların tümünün çöp olmadığının algılanmaması,
kaynakta ayrı biriktirme bilinci ve alışkanlığının olmaması gibi zayıf
yönler tespit edilmiştir. (Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem
Planı 2013-2016). Bu durum Türkiye’de geri dönüşüm davranışına
yönelik sosyal pazarlama programlarının geliştirilmesi gerekliliğini
ortaya çıkarmaktadır. Ancak sosyal pazarlama programlarının başarısı,
hedef kitle seçimi ve hedef kitlenin derinlemesine analizi ile mümkün
olacağından (Andreasen, 2006:103), geliştirilmek istenen davranışa
yönelik mevcut durumun belirlenmesi, geliştirilecek programın önemli
adımlarından birini oluşturmaktadır.
Bu kapsamda araştırmanın amacı; geri dönüşüm davranışını
geliştirmeye yönelik uygulanacak sosyal pazarlama programının alt
yapısını oluşturma amacı ile hedef kitlenin seçimi, geri dönüşüm
davranışlarının önündeki engellerin, motivasyon öğelerinin ve beklenen
faydaların tespit edilerek haritalandırılması ve hazırlanacak sosyal
pazarlama programının ilk aşamasını oluşturmaktır.
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2. Kavramsal Çerçeve
Sosyal pazarlama programına başlamadan önce pazarı bölümlere
ayırarak her bir bölümü tanımlayıp, davranış ve tutumlarını belirlemek
önemlidir. Çünkü sosyal pazarlamada hedef kitle seçimi, program
süresince verilecek mesajı ve mesajın içeriğini belirleyen en önemli
öğedir (Kolodinsky ve Reynoldsi, 2009:10).
Sosyal pazarlama tüketici merkezli bir yaklaşım olduğundan
hedef pazar iyi şekilde yapılmış araştırma ile belirlenmelidir. Sosyal
pazarlamanın istediği davranışa yönelik hedef pazarın algısı, bilgi düzeyi,
tutum ve davranışlarının belirlenmesi tüm programın anahtar basamağını
oluşturur (Jones vd.,2005:145).
Hedef pazar seçiminde pazarın hangi değişkenlere göre
bölümlere ayrılması gerektiği pazarlama literatüründe sıklıkla tartışılan
konulardandır. Birçok farklı değişken dikkate alınarak pazar bölümlere
ayrılabilirken literatürde coğrafik, demografik, psikografik ve davranışsal
olmak üzere dört temel değişkenin kullanıldığı görülür (Kotler ve
Armstrong, 2012). Sosyal pazarlamada da hedef pazar seçimi için pazar
bölümlendirmede aynı değişkenler kullanılır. Hedef pazar seçiminde
kullanılacak değişkenlerin seçimi için kılavuzluk edecek en önemli öğe,
değiştirilmek istenilen davranışın özellikleridir. Örneğin ilgili davranış
değişikliğini yapması beklenilen kişinin cinsiyeti, o davranışı
sergileyebilmesi açısından önemli değilse, pazar cinsiyet değişkenine
göre bölümlere ayırmanın anlamı olmayacaktır. Ayrıca pazarlama
literatüründe yer alan bir pazarın hedef pazar seçilebilmesi için gerekli
olan dört öğe -ölçülebilir olması, erişilebilir olması, belli bir büyüklüğü
olması, ayırt edilebilir olması- sosyal pazarlama için de geçerlidir (Jones
vd., 2005:145). Hedef kitle belirlendikten sonra, spesifik istek ve
ihtiyaçlarının anlamak için davranışlarını ve davranış engellerini,
motivasyon öğelerini ve davranıştan beklenen faydaları öğrenebilmek
için derinlemesine analiz gerekir (Kotler ve Lee, 2009).
3. Yöntem
Nitel veri toplama araçlarından biri olan “Derinlemesine
Görüşme” aracı ile veri toplanmıştır. Derinlemesine görüşme, önceden
belirlenmiş amaç için yapılan, soru sorma ve yanıtlamaya dayalı karşılıklı
ve etkileşimli iletişim süreci olarak tanımlanır (Yıldırım ve Şimşek,
2013:147). Ayrıca derinlemesine görüşmenin; esneklik, yanıt oranı, veri
kaynağının teyit edilmesi, ortam üzerindeki kontrol (Yıldırım ve Şimşek,
2013:153-152) gibi güçlü yönlerinin olması, hedef kitle analizine olumlu
katkı sağlamaktadır.
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3.1. Hedef Kitlenin Belirlenmesi
Temel amaç; istenilen davranış değişikliğinin sağlanabilmesi için
öncelikle gerekli alt yapıya sahip, iletişim engeli olmayan ve harekete
geçmeye hazır olan hedef kitleleri seçmektir (Kotler ve Lee, 2007:248).
Bu nedenle araştırmanın ana kütlesini, Türkiye’de hali hazırda
kaynağında ayrıştırma yapan belediyelerin sınırları içinde yaşayan hane
halkı oluşturmaktadır. Bu kapsamda 81 il belediyesi ile doğrudan
iletişime geçilmiş ve 18/03/2014 tarihi itibari ile 20 il belediyesinin geri
dönüşüme gidecek atıklar için kaynağında ayrıştırma yöntemi kullanıldığı
bilgisi elde edilmiştir. Tablo 1’de yer alan kaynağında ayrıştırma yöntemi
ile atıkların toplandığı iller ve bulundukları bölgeler belirlenmiştir.
Tablo 1: Atıkların Kaynağında Ayrıştırma Yöntemi ile Toplandığı İller
Bölge

Atıkların Kaynağında
Topladığı İller

Ayrıştırma

Yöntemi

Marmara

Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli

Karadeniz

Bolu

Ege

İzmir, Muğla, Manisa, Aydın, Denizli

İç Anadolu

Ankara, Eskişehir, Nevşehir, Konya

Doğu Anadolu

Kaynağında ayrıştırma yapan belediye yok.

Akdeniz

Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin

Güneydoğu
Anadolu

Gaziantep

ile

Araştırmanın örneklemini belirlemek için öncelikle Türkiye’de
yedi coğrafi bölgenin sınırları içinde yer alan, her bölge için kaynağında
ayrıştırma yapan birer il tesadüfi olarak seçilmiştir (Tablo 2).
Tablo 2: Çalışmanın Yapıldığı İller
Bölge

Atıkların Kaynağında
Toplanan İller

Marmara

Tekirdağ

Karadeniz

Bolu (İlgili bölgede tek il olduğundan doğrudan atama
yapılmıştır)

Ege

Muğla

İç Anadolu

Eskişehir

Akdeniz

Antalya

Güneydoğu
Anadolu

Gaziantep (İlgili bölgede tek il olduğundan doğrudan
atama yapılmıştır)
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Ayrıştırma

Yöntemi

ile

Sosyal pazarlamanın ilk adımı, hedef kitlenin belirlenmesi ve
hedef kitlenin özelliklerinin tanınması ile gerçekleşir (O'Donnell ve Rice
2012:256). Uygulanan farklı sosyal pazarlama programlarına
bakıldığında, ülke yöneticileri (Dollatabady vd., 2012), okul çağındaki
çocuklar (Pettigrew ve Pescud 2012), diyabet hastaları (Miller vd. 1999),
üniversite öğrencileri (Helmig ve Thaler 2010) gibi sosyal pazarlama
programı amacına yönelik belirlenen farklı hedef kitlelerin seçildiği
görülür.
Katılımcıları belirlemek için; sosyal pazarlamanın belirli
özelliklere sahip hedef kitleyi odağına alması sebebi ile sosyal pazarlama
programı hazırlamak amacı ile yapılan araştırmalarda sıklıkla kullanılan
(Helmig ve Thaler, 2010:265) “amaçlı örnekleme” (Creswell, 2013:154)
türlerinden “ölçüt örnekleme” yöntemi kullanmıştır. Ölçüt örneklemedeki
temel anlayış, araştırmacı tarafından oluşturulan ölçüt ya da ölçütleri
karşılayan örneklemin seçilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013:140). Bir
davranışı sergilemek için verilen taahhütler ve sözler, hedef pazar
davranışı sürdürme olasılığını önemli ölçüde artırdığından (Kotler ve Lee
2007:261) geliştirilecek sosyal pazarlama programına gönüllü katılım
esastır. Araştırmada belirlenen ilk ölçüt, katılımcıların gönüllü olması ve
yasal olarak reşit olmalarıdır. Geri dönüşüm davranışının geliştirilmesine
yönelik hazırlanacak sosyal pazarlama programında belirlenecek mesajlar
Internet ve sosyal medya aracılığı ile verileceği için diğer ölçüt,
katılımcıların Internet erişimlerinin olması ve en az bir sosyal medya
aracını (Facebook, Twitter vb.) takip etmeleridir.
Sosyal pazarlama programlarında araştırmacının görevi, belli
sayıdaki insanı istenen belli davranışı sergilemeleri konusunda etkilemek
ve ilgili davranışı sergilemek için de en hazır kişileri hedef almaktır.
Yazarlar tarafından bu çalışmaya başlamadan önce yapılan geri dönüşüm
davranışının anlaşılması ile ilgili yapılan araştırmada; cinsiyet, medeni
durum, çocuk sahibi olma ve çocuk sahibi olmama durumunun çevre
duyarlılıklarında ve geri dönüşüm davranışlarında farklılık gösterdiği
sonucuna ulaşılmıştır (Özbakır Umut vd., 2015). Bu sonuçlara dayanarak
katılımcıların belirlenmesindeki diğer ölçütler de “çocuklu-çocuksuz”,
“bekâr-evli”, “kadın-erkek” olarak belirlenmiştir.
Nitel araştırma yöntemlerinde örneklem sayısının belirlenmesine
ilişkin literatürde farklı görüşler mevcuttur. Guest vd. (2006) ve Mason
(2010)’a göre nitel araştırmalarda örneklem sayısı elde edilen verinin
doygunluğu ile bağlantılıdır ve araştırmacı bu sayıyı, çalışmanın
özelliklerine bağlı olarak kendisi belirlemelidir. Buna karşın literatürde
örneklem sayısının belli aralıklarda olmasını öneren çalışmalar da vardır.
Nitel çalışmalarda örneklem sayısı Bernard (2000)’a göre 30-50 arasında,
Creswell (2013)’e göre beş ile 25 arasında, Bertaux (1981, aktaran:
Guest vd. 2006)’a göre 15, Charmaz (2006)’a göre 25, Green ve
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Thorogood (2009)’a göre ise 20 olmalıdır. Araştırmada tüm görüşleri
destekler nitelikte derinlemesine görüşme yapılacak örneklem sayısı, her
bir ilden altışar olmak üzere toplam 36 katılımcıdır. Ölçüt örnekleme
yöntemine göre belirlenen katılımcılara ulaşmak amacıyla kartopu yolu
kullanılmıştır. Bu kapsamda, belirlenen illerde yaşayan farklı referanslara
ulaşılmış ve her birinden ölçütlere uygun aday katılımcıların bilgileri
alınmıştır. Ölçütlere uygun aday katılımcılardan gönüllü katılım
sağlamayı ve bulundukları illerde görüşme yapmayı kabul eden her ilden
altışar olmak üzere toplam 36 katılımcı belirlenmiştir.
3.2. Verilerin Toplanması
Katılımcıların engel, fayda ve motivasyon öğelerini belirlemek
amacı ile nitel veri toplama araçlarından derinlemesine görüşmeler
(Johnson, 2015:81) yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış formda ve açık uçlu
derinlemesine görüşme soruları hazırlanmıştır.
Görüşmeler; Tekirdağ, Gaziantep, Muğla, Antalya, Eskişehir ve
Bolu’da katılımcılar için uygun olan mekânlarda gerçekleştirilmiştir.
Görüşmeleri biri moderatör olmak üzere, not tutma ve gözlem yapma
amaçlı iki araştırmacı birlikte yapılmıştır. Görüşmelerde katılımcılardan
izin alınarak ses kayıt cihazı kullanılmış ayrıca notlar tutulmuştur.
Görüşmeler ortalama 45 dk./1 saat sürmüştür. Ayrıca düzenlenen
“katılımcı bilgi formu” ile katılımcı özellikleri ve demografik bilgiler
kayıt altına alınmıştır.
3.3. Analiz
Nitel araştırmalarda veri analizi genel olarak belli basamakları
kapsayan ve sabit doğrusal düzlem yerine; verilerin hazırlanması ve
organizasyonu, kodlama, kodların bir araya getirilmesi ile temalara
indirgeme ve son olarak veriyi şekiller, tablolar veya tartışma halinde
raporlamayı içeren, belli yörüngede hareket eden bir süreçtir (Creswell,
2013:180). Verilerin analizi süreci, bir yörüngede hareket edilerek
(Creswell, 2013:183) gerçekleştirildiğinden, geri dönüşlü ve esnek
şekilde ilerlemesi söz konusudur. Bu kapsamda, derinlemesine
görüşmelere dayalı olarak ses kayıtları tekrar dinlenerek bilgisayar
ortamına aktarılmış, araştırmacı notları ve katılımcı bilgi formu ile
birlikte veriler analiz edilebilecek hale getirilmiştir. Daha sonra elde
edilen ham veri, nitel veriler için kullanılan ve bilgisayar destekli yeni
program olma özelliği taşıyan MAXQDA© 11 programına aktarılmıştır.
MAXQDA© 11 programının tercih edilme nedeni, ham veriyi analiz
etmede metin ya da görsel verilerin, kodlanması, sınıflandırılması,
kategoriler elde edilmesi sürecini araştırmacıya daha sistematik şekilde
analiz etme olanağı sunmasıdır (Merriam, 2013:185). Veri analizinde
kullanılan bilgisayar destekli veri analiz programı, analiz sürecini hızlı ve
kolay kılmaktadır (Kuş, 2006:13). Veriler, programın “belgeler
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(documents)” sitemine yüklenerek toplam 36 farklı belge elde edilmiştir.
Öncelikle veriler kodlama yapmaksızın ayrıntılı olarak okunarak, gözden
geçirildikten sonra veri analizine geçilmiş ve analizde tümevarımsal yol
izlenerek doğrudan atama yöntemi ile kodlamalar gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen kodlamaların daha önce belirlenen sosyal pazarlama
literatürüne ilişkin temel kategoriler (engeller, motivasyon ve fayda) ile
uygun şekilde sınıflandırılabildikleri görülmüş ve veriler tekrar okunarak
temel kategorilerin altında kodlama işlemi bitirilmiştir.
Bu süreç, eş zamanlı olarak farklı araştırmacılar tarafından
MAXQDA© 11 programı kullanılmaksızın yapılmıştır. Daha sonra
araştırmacılar bir araya gelerek, her iki şekilde yapılan kodlamalar
karşılaştırılarak düzenlenmiş ve kodlama güvenilirliği sağlanmıştır. Bu
işlem sonrasında kodlama içerikleri tekrar kontrol edilerek, belirlenen
kategorilere uymayanlar veya hatalı kodlamaların olup olmadığı
belirlenmiş, veriler tekrar gözden geçirilerek, yeniden kodlamalar
yapılmış ve kodlar düzeltilmiştir.
3.4. Bulgular
Veriler analiz edilerek katılımcıların özellikleri ile istenilen
davranışa yönelik davranış engelleri ve motivasyon öğeleri ile geri
dönüşüm davranışından bekledikleri faydalar belirlenmiştir. Katılımcı
özellikleri Tablo 3’de sunulmuştur.
Tablo 3. Katılımcıların Özellikleri
Yakında

O.G.D.A.M**

Şehir

Ölçüt

A1

Antalya

evli
çocuksuz Yok
kadın

0

A2

Antalya

bekâr çocuksuz Yok
erkek

0

A3

Antalya

çocuklu erkek

Var

0

A4

Antalya

bekâr çocuksuz Yok
kadın

0

A5

Antalya

evli
çocuksuz Var
erkek

0

A7

Antalya

çocuklu kadın

5000

B1

Bolu

bekâr çocuksuz Var
erkek

G.D.
Kutusu*
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Var

(gr./hafta)

100

B2

Bolu

çocuklu kadın

Var

200

B3

Bolu

çocuklu erkek

Var

4000

B4

Bolu

evli
çocuksuz Var
kadın

400

B5

Bolu

evli
çocuksuz Var
erkek

1000

B6

Bolu

bekâr çocuksuz Var
kadın

1000

E1

Eskişehir

bekâr çocuksuz Yok
kadın

0

E2

Eskişehir

bekâr çocuksuz Var
erkek

0

E3

Eskişehir

evli
çocuksuz Var
kadın

0

E4

Eskişehir

çocuklu erkek

Var

400

E5

Eskişehir

çocuklu kadın

Var

1000

E6

Eskişehir

evli
çocuksuz Var
erkek

1000

G1

Gaziantep

bekâr çocuksuz Yok
kadın

0

G2

Gaziantep

evli
çocuksuz Yok
erkek

0

G3

Gaziantep

bekâr çocuksuz Yok
erkek

100

G4

Gaziantep

çocuklu erkek

Yok

100

G5

Gaziantep

çocuklu kadın

Var

500

G6

Gaziantep

evli
çocuksuz Yok
kadın

1000

M1

Muğla

bekar çocuksuz Var
kadın

0

M2

Muğla

evli
çocuksuz Yok
erkek

0

M3

Muğla

çocuklu kadın

100

184

Var

M4

Muğla

evli
çocuksuz Var
kadın

1000

M5

Muğla

bekâr çocuksuz Var
erkek

1800

M6

Muğla

çocuklu erkek

1800

T1

Tekirdağ

bekâr çocuksuz Yok
erkek

0

T2

Tekirdağ

çocuklu erkek

Yok

0

T3

Tekirdağ

çocuklu kadın

Yok

0

T4

Tekirdağ

evli
çocuksuz Yok
kadın

50

T5

Tekirdağ

evli
çocuksuz Var
erkek

100

T6

Tekirdağ

bekâr çocuksuz Var
kadın

200

Var

* Yakınında Geri Dönüşüm (G.D) Kutusunun olup olamadığı
** Ortalama Geri Dönüşüm Atık Miktarı (O. G.D.A.M), Gram/Hafta

Tablo 3’de görüldüğü gibi belirlenen ölçütlere uygun her ilden
altışar olmak üzere toplam 36 katılımcı ile derinlemesine görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Evinin yakınında geri dönüşüm kutusu olan katılımcı
sayısı 14 dür. Bu katılımcıların dördü geri dönüşüm için atıklarını
ayırmakta, 10’u ise geri dönüşüm yapmamaktadır. Evinin yakınında geri
dönüşüm kutusu olan 22 katılımcıdan 17’si geri dönüşüm için atıklarını
ayrıştırırken, beşi geri dönüşüm yapmamaktadır. En az geri dönüşüm
yapan katılımcının haftalık ortalama geri dönüşüm atık miktarı 50
gramdır. En fazla geri dönüşüm yapan katılımcının haftalık ortalama geri
dönüşüm atık miktarı ise 5000 gramdır.
Analiz sonucunda her bir katılımcıya ait engel, motivasyon ve
fayda öğeleri belirlenmiştir. Belirlenen ilgili öğeler bir araya getirilerek
MAXQDA© 11 programında haritalanmıştır. Araştırma kapsamında
katılımcıların geri dönüşüm davranışına yönelik engelleri Şekil 1’de,
motivasyon öğeleri Şekil 2’de, bekledikleri faydalar Şekil 3’de
sunulmaktadır.
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Şekil 1. Engel haritası
Şekil 1’de yer alan engel haritasında; katılımcıların, atıkların çok
yer kapladığını düşünmesi, vakit kaybı gibi görülmesi, yakınında geri
dönüşüm kutusunun olmaması, hatırlatacak reklâm-ilan olmaması,
atıkların sonradan ne olduğunun bilinmemesi gibi geri dönüşüm
davranışına yönelik engellerinin olduğu görülmektedir.

Şekil 2. Motivasyon haritası
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Katılımcıların geri dönüşüm davranışını gerçekleştirmeleri
yönünde motivasyon sağlayan; kampanyaların olması, çevreyi koruma,
kaynakları koruma, tasarruf sağlama gibi motivasyon öğeleri Şekil 2’de
yer almaktadır.

Şekil 3. Fayda haritası
Katılımcıları geri dönüşüm davranışından bekledikleri,
ekonomiye katkı, kaynakların sürdürülebilirliği, doğaya fayda sağlaması,
ağaçların kesilmemesi gibi faydalar Şekil 3’de yer almaktadır.
4. Sonuç
Özellikle belediyelerin sorumluğunda gerçekleşen geri dönüşüm
uygulamaları kapsamında birçok ilde son derece sınırlı sayıda atık
toplama kutularının bulunması ve yakınında geri dönüşüm kutusu
bulunmayan katılımcıların büyük oranda geri dönüşüm yapmadığı
sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç Ioannou vd. (2013); White vd. (2009);
Barr (2007); Knussen vd. (2004) ve Chen ve Tung’un (2009)
çalışmalarında ortaya koyduğu, geri dönüşüm davranışını etkileyen
öğelerden birinin geri dönüşüm kutularına yakınlık olduğu sonucunu
desteklemektedir. Bu konuda mümkün olduğunca halkı bilgilendirmek ve
toplanan atıkların sonuçta yaratacağı katma değeri ortaya koymak temel
adımlardan olmalıdır.
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Geri dönüşüm davranışına yönelik engel, fayda ve motivasyon
öğelerinin, katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılaşmadığı
sonucuna ulaşılmıştır. Demografik özelliklerin geri dönüşüm davranışı
kapsamında farklılaştığını ortaya koyan çalışmalar (Lakhan ve Lavalle,
2002; Lansana, 1992; Vining ve Ebreo, 1990) olsa da bu sonuç
Botetzagias vd. (2015); Berger (1997); Stern vd. (1993)’in çalışmalarında
belirtilen geri dönüşüm davranışında demografik özelliklere göre değişim
olmadığı görüşünü desteklemektedir.
Geri dönüşüm davranışına yönelik farklı engellerin olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Zaman olmaması-vakit kaybı, zor gelmesi, geri
dönüşüm atıklarının çok yer kaplaması, bilgilendirme eksikliği,
üşengeçlik gibi engeller farklı ülkelerde yapılan benzer çalışmalar olan
Drummond (2008); Akil vd. (2015); Jesson ve Stone (2009)’un
çalışmaları ile paralellik göstermektedir. Davranış engelleri kapsamında
ortaya çıkan başka bir sonuç ise katılımcıların geri dönüşüm davranışını
göstermeme sebebi olarak kültürel öğeleri göstermeleridir. Bu sonuç
Izagirre vd. (2015)’in İspanyol ve Amerikalı hane halkına yönelik yaptığı
çalışmada geri dönüşüm davranışının kültürel farklılıklara göre algılanıp,
şekillendiği sonucunu desteklemektedir.
Katılımcıların çevresindeki insanların yaptığını görmesi,
yaşadıkları şehrin durumu, kampanyaların olması, maddi ve manevi
ödüllerin, geri dönüşüm yapmayı motive eden öğeler olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bu sonuç Kumar vd. (2016)’in çalışmalarıyla paralellik
göstermektedir. Ayrıca Akil vd. (2015)’in çalışmasında belirttiği gibi iyi
şeyler yapma duygusunun geri dönüşüm yapma motivasyonu sağladığı
sonucuna paralel olarak katılımcılar bu durumu “çöp toplayanları
düşünme” olarak belirterek, başkasına sağlayacağı faydanın geri
dönüşüm davranışına yönelik önemli motivasyon öğelerinden biri olduğu
görülmektedir.
Katılımcıların geri dönüşüm davranışından bekledikleri fayda,
engel ve motivasyon öğelerine göre daha az olduğu görülmektedir. Ancak
katılımcıların geri dönüşüm davranışından tasarruf, kaynakların
sürdürülebilirliği ve ekonomiye katkı gibi bekledikleri faydalar Tufail vd.
(2015); Mutang vd. (2015)’ın çalışmaları ile paralellik göstermektedir.
Geri dönüşüm davranışını geliştirmeye yönelik uygulanacak
sosyal pazarlama programında pazarlama karmasının engelleri
kaldırmaya yönelik geliştirilmesi ve katılımcılara verilecek mesajların
motivasyon öğelerine uygun olarak hazırlanması ve davranıştan beklenen
faydaların vurgulanması önerilmektedir.
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