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Öz
Tüketiciler, satın alma davranışları ile çevrenin korunmasına katkı sağlamakta, kişisel
kazançlardan öte toplum yararını gözetmektedir. Günlük yaşam içinde tüketiciler tarafından
gösterilen çevre bilinçli davranışlar kişilerin tatil tercihlerinde de etkili olmaktadır. Yapılan
bu çalışma ile çevre bilinçli tüketici davranışının turistik satın alma davranışını etkileyip
etkilemediğini ortaya koymak hedeflenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket
kullanılmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyerek evrenin tamamına ulaşılması
hedeflenmiştir. Anketler, yüz yüze ve e-posta yoluyla 2017 yılının Mart-Ekim aylarında
uygulanmış ve 219 anket analize uygun bulunmuştur. Analizler sonucunda elde edilen
bulgulara göre çevre dostu tüketici davranışının, yeşil otellerin tercih edilme niyetleri
üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre yeşil
otellerin tercih edilme niyetleri üzerinde etkilidir. Çevre bilinçli tüketici davranışının yeşil
otel tercih etme niyetini tahmin etmede kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca çocuk
sahibi olmayanlar ile iki ve daha fazla çoğu olanlar arasında yeşil otel tercihinde anlamlı
farklılık olduğu belirlenmiştir.
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Consumers contribute to the protection of the environment with their purchasing behaviors
and take care of the benefit of society rather than personal gains. Environmental conscious
behaviors shown by consumers in daily life are also effective in people's holiday
preferences. The aim of this study is to reveal whether environmental conscious behavior
affects tourist behavior. Questionnaire was used for data collection tool. It is aimed to reach
the whole universe. The questionnaires were applied face to face and by e-mail in MarchOctober 2017 and 219 questionnaires were found to be suitable for analysis. As a result of
the analyzes, it is revealed that environmental conscious consumer behavior is statistically
significant in explaining the intention to choose green hotel. It is revealed that
environmental conscious consumer behavior is statistically significant predictor of
intention to choose green hotels. Also, it is understood that there is a significant difference
in the choice of green hotels among non-children and two or more ones.
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