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EDİTÖRDEN SUNUŞ
“Dünya Herkesin Gereksinimlerini Gidermek İçin Yeterince Büyük
Ancak Bireysel Açlığı Gidermek İçin Daima Küçüktür...”
GANDİ
İnsanoğlu önceleri sadece doğadan aldığını tüketiyordu. Sonra üretime ve ticari etkinliklere
yöneldi. Sanayi Devrimi ve arkasından ‘Küreselleşme’ pazarın olağanüstü büyümesine neden oldu.
Ancak, bu ekonomik etkinlikler sırasında iyice tahrip olan doğa, artık alarm vermeye başlamıştır.
Bugün ise durum, yaşamın sürdürülebilirliğini tehdit eder hale gelmiştir. Küreselleşme ve Yeni Ekonomi
boyutunda her geçen gün daha da güdülenerek artan dengesiz ve sınırsız tüketimi karşılayabilmek
için insanoğlu kendi yaşam ortamını oluşturan; toprağı, su ve havayı yani doğayı da acımasızca
tüketmektedir. Sonuç, dünyamıza; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, eko sistemlerin tahrip olması vb.
çevresel sorunlar olarak geri dönmüştür. Nitekim Birleşmiş Milletler raporları bu tükeniş ve tahribatın en
önemli sonucu olan “Küresel ısınmanın son elli yılda insan eliyle yaratıldığını ve yüzyıllarca süreceğini”
ortaya koymakta. Oysa, insanoğlu; kendi eliyle yarattığı bu duruma karşı da bir şeyler yapabilmelidir...
İklim değişikliği ve çevresel sorunların yanı sıra, son dönemde neoliberal politikalar sonucu yaşanan ekonomik
krizler ile; kuzey-güney, doğu-batı arasında gün geçtikçe daha da derinleşen gönenç sorunu ve ekonomik
sorunlar “Sürdürülebilir Kalkınmayı” zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk; “Yeşil Büyüme”, “Yeşil Ekonomi”, “Düşük
Karbonlu Ekonomi”, “Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim” gibi kavramları ortaya çıkarmaktadır. Sürdürülebilir
Kalkınma anlayışı doğrultusunda “sınırsız, dengesiz tüketim ve üretim anlayışının” birlikte değerlendirilmesi
gerekliliği “Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim (STÜ) ” zorunluluğunu ortaya koymuş olup, bu süreç her on yılda
bir dünya zirvelerinde revize edilerek geliştirilmektedir.
Bireylerin bilinçli bir şekilde kaynakları yönetebilmeleri ve sürdürülebilirliği sağlamaları için “3-R” den söz
edilmektedir. Bunlar; Azaltmak (Reducing), Yeniden Kullanma (Reusing), Geri dönüşüm (Recycling) olarak
açıklanmaktadır (Gönen, Özmete, 2006: 50-55).
Bu yaklaşım üretimde Eko-Verimliliğin olduğu kadar; tüketimde ise ‘bilinçli’, ‘etik’ ve ‘yeşil’ tüketimin kodlarını
da oluşturmaktadır. STÜ anlayışı; bir yandan tüketimde etik ve çevresel duyarlılığı öngören bir tüketici bilincini
öngörürken, diğer yandan da yüksek verime sahip üretim teknoloji ve yöntemlerinin kullanımıyla, aynı miktarda
üretim için daha az doğal kaynak ve enerji kullanımı ve daha az atık üretim prensibini gündeme getirmektedir
(TTGV, 2011).
Sürdürülebilir gelişme paradigması hem sürdürülebilir tüketimi hem de sürdürülebilir üretimi içermektedir.
Çoğu kez STÜ faaliyetleri, Sürdürülebilir Tüketim kavramı altında birleştirilmektedir (Mc Laren, 2007).
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Diğer yandan “Sürdürülebilir Tüketim”, dünya üzerindeki eşitsizliği gidermeyi de amaçlamaktadır. Zira,
dünyanın en önemli sorunu kaynakların adil olmayan şekilde tüketilmesidir.
Örneğin, dünyanın en zengin çeyreği, tüm tüketimin % 86’sını; en yoksul çeyreği ise % 1,3’ünü gerçekleştirmekte
(Weenhoven, 2004); Bloomberg’de 2017 Mart ayında yayımlanan “Dünyanın 500 büyük dolar milyarderi”
araştırma haberinde ise sadece en tepedeki 8 dolar milyarderinin toplam servetinin tutarının 513 milyar doları
bulduğu ve böylece dünyanın 8 en zengininin servetinin toplamının en yoksul 3,7 milyar insanınkine eşit
olduğu belirtilmektedir (https://www.bloomberg.com).
22 Aralık 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Tüketicinin Korunması Prensipleri revize edilmiş;
anılan BM kararının “H. Sürdürülebilir tüketimin teşvik edilmesi” başlığı altında, 49. Maddesinde Sürdürülebilir
Tüketim “Bugünün ve gelecek neslin ihtiyaçları için gerekli olan mal ve hizmetlerin ekonomik, sosyal ve çevresel
yönden sürdürülebilir olmasını içerir” şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı kararın 50. Maddesi ile ise, “Bilinçli tüketiciler
üreticiler üzerindeki tercih etkileri yoluyla çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir tüketimi teşvik etmekte
önemli bir role sahip olduğu belirtilmekte ve üye devletlerin politika geliştirme süreci işletmeler, tüketici ve çevre
örgütleri ile diğer ilgili gruplar ile danışma halinde düzenlenmesi” vurgulanmaktadır (http://www.tudef.org.tr).
Bunların hep birlikte değerlendirilmesiyle; Sürdürülebilir Kalkınmanın, tüm toplumu oluşturan tüketicilerin
bilinç oranıyla çok yakından ilgili olduğu söylenebilecektir.
Güçlü, nitelikli, rekabetçi ve verimli bir ekonomi için bilinçli tüketicilerce şekillenen talep, üretime yön veren
önemli faktörlerden biridir. Kısaca, ülke kaynaklarının israf edilmeden en etkin ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi
için , “Eldeki kaynaklarla akılcı bir şekilde üretmek” şeklinde özetlenebilecek Verimlik ile “Kaynaklarını akılcı bir
şekilde kullanarak tüketmek” şeklinde özetlenebilecek Bilinçli Tüketiciliğin birbirleri arasındaki ilişki sürdürülebilir
kalkınma açısından da en iyi şekilde değerlendirilmelidir (VGM, 2016:1-2). Eğer, gelecek kuşaklara da yaşanabilecek
bir dünya bırakmak isteniyorsa; bireylerin tüketim düzeylerini, hem bugün yaşayanlara ve hem de gelecekte
yaşayacaklara pay ayıracak şekilde yeniden düzenlemeleri gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda
verimlilik ile “... Alışverişin nesnesi değil öznesi olduğunun bilincinde olan; kalitesi, standardı yüksek, sağlıklı,
güvenli, çevreci ürünü seçme olgunluğunu taşıyan; kaliteyi denetleyen, dolayısıyla, giderek ekonomiyi rekabete
zorlayıp verimliliğe yöneltecek örgütlü yadsınamaz bir sosyoekonomik unsur olan” (Hekimci, 2002) Bilinçli
Tüketici arasında; israfın önlenmesi, kaynak verimliliğinin sağlanarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması
arasında önemli bağlar bulunmaktadır. Ek olarak günümüzde artık konu çevreye en az zararı veren ve bu şekilde
verimli olmaya evrilen bir Yeşil Verimlilik/ Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) anlayışıyla birlikte tüketicinin “Sağlıklı Bir
Çevrede Yaşama ve Sürdürülebilir Tüketim Haklarını” da öngören bir biçime yönlenmiş bulunmaktadır. Gelinen
noktada, STÜ anlayışı artık tüketim ve üretimde sınırlı kaynakların daha etkin, yararlı, verimli kullanılmasını zorunlu
kılmaktadır. Bu durum verimlilik anlayışında ‘Eko-Verimlik’, ‘Enerji’, ‘Su Verimliliği’ gibi yeni açılımları da beraberinde
getirmektedir. “Bugün artık gelinen noktada ‘Verimlilik’ yaklaşımlarında ‘Çevre’ ve ‘Tüketim’ alanlarının da önemle
değerlendirilmesi gereği olarak ortaya çıkmaktadır” (Hekimci, 2016: 123-130).
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Diğer yandan, verimliliğin artırılmasına yönelik ulusal düzeyde yapılan çalışmalarda öncelikli olarak toplumun
her kesiminde ve her bireyinde verimlilik bilincinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bunun
için sosyoekonomik yaşamda; yerel, ulusal ve küresel pazarlara mal ve hizmet üreten firmaların yanı sıra, asıl
bu mal ve hizmetlere talep yaratacak olan tüketicilerin de verimlilik bilincine sahip olmaları, bilinçli tüketici
davranışlarıyla verimliliği bir yaşam tarzına dönüştürebilmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, 2014
yılından beri T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verililik Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl verimlilik
konusunda toplumsal bilincin artırılması, bu alanda iyi uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacı ile
Türkiye genelinde Verimlilik Haftaları düzenlenmektedir. Bu çerçevede, Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar Araştırma - Danışma - Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM) ve Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) ile tüketiciyi
odaklayan etkinliklerle Verimlilik Haftası misyonuna katkı yapmaktadır.
VGM tarafından bu kez de 11 Mayıs 2017 tarihinde “sürdürülebilirliğin tüketim yüzünün” mercek altına alınması
amaçlanarak “Tüketimin Sürdürülebilirlik Boyutu” başlığıyla konu Hacettepe Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy
Salonu’nda düzenlenen sempozyumla ele alındı. Bakanlık yetkilileri, Hacettepe Üniversitesi İİBF Aile ve Tüketici
Bölümü öğrenci ve öğretim üyeleri, Tüketici Hakları Derneği merkez ve şube yöneticileriyle tüketicilerin katıldığı
sempozyumda sunulan seçilmiş üç bildiri ile Sürdürülebilir Tüketim, ilk kez STK ağırlıklı bir bakış açısıyla ele alındı.
Bu çerçevede; “Sürdürülebilir Tüketime Etki Eden Faktörleri” akademik açıdan ele alan Bahçeşehir Üniversitesi
Öğretim Üyesi sayın Yrd. Doç. Dr. Ahu Ergen’ in yanı sıra; “Türkiye’nin ilk yeşil rehberi ve sürdürülebilir yaşam
platformu olarak kurulan ve güncel yaşamda tüketiciyi bilinçlendirici özgün etkinliklere imza atan Yeşilist” adına
“Akıllı Tüketimin sonrası: Bilinçli Tüketim 4.0” başlığıyla konuyu dile getiren sayın Görkem Gömeç’ e ve ayrıca
“Tüketici Hakları” yönüyle konuyu değerlendirmem için Tüketici Dernekleri Federasyonu adına şahsıma verilen
görev ile deyim yerindeyse ülkemizde bu alanda “ilk çoban ateşlerinden biri” yakılmış oldu.
Yeryüzünde yaşayan milyarlarca tüketiciden birisi olmanın yanı sıra, aynı zamanda eski bir VGM mensubu olarak
bu kitabın sunuş yazısını yazma görev ve onurunun da şahsıma tevdi edilmesi doğrultusunda; bu sempozyumu
programına alarak bu alanda önemli ilklerden birini gerçekleştiren sayın T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
VGM yetkililerine, konuyu çeşitli boyutlarıyla ele alan konuşmacılar sayın Yrd. Doç. Dr. Ergen ve sayın Gömeç’e;
sempozyumun ilk aşamasından itibaren gerçekleştirilmesine uzanan sürecin her aşamasında gösterdikleri
özveri ve özen için başta Hacettepe Üniversitesi TÜPADEM Müdürü sayın Prof. Dr. Arzu Şener’e; Hacettepe
Üniversitesi İİBF Aile ve Tüketici Bölümü Öğretim Üyeleri sayın Prof. Dr. Müberra Babaoğul ve “Dr. Esna Betül
Buğday’ a teşekkür eder; sempozyumun çıktılarının derlendiği bu yayının sürdürülebilirlik alanının tüketim/
tüketici boyutuna ilgi duyan tüm kesimlere ve alanındaki yazına yararlı omasını dileriz.
Ferda Hekimci
Tüketici Dernekleri Federasyonu
Genel Başkan Yardımcısı
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TÜKETİCİ HAKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM

“… Bir gün bakacaksınız ki, göklerdeki kartallar dağları örten ormanlar yok olmuş.
Yabani evcilleştirilmiş ve her yer insanla dolmuş. İşte o gün insanoğlu için yaşamın sonu
ve varlığını sürdürebilme savaşımının başlangıcı gelip çatmış olacak...”
Kızılderili Şefi Seattle, 1854

Ferda Hekimci
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)
Genel Başkan Yardımcısı
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN TÜKETİM BOYUTU

ABSTRACT
Unstable and too much consuming aggressively motivated by the developments on Information Technology
in our period and also addited that the highest production in mass of the industrial companies which are using
improving technological facilities causes consuming very fast of natural sources and /or to never consuable of
the current sources used with the rest convensional ProductionTechnologies and Methods. Behind this, “The
sustainablity’’ comes to the agenda though as “The New Economy’’ has got not to create the development
obtaining the fair division.
There is no doubt that especially the concious consumers’ movements emerging in the West would be get the
ahead them more importantly in these way of living (consuming) activities when the concept of sustainability
finally is taken into consideration as requires awareness in global and efficiency and effectiviness in the
consume of sources. ” The process of sustainable living and development in movement is also based mostly on
the consumers counciously behaviours.’’
However, The Consumers Rights interesting the people in all aged has to get obligated in protection in such an
highly changing socio-economic environment as an unconsiderable and unleavable in the life circle.

Keywords: Consumers Rights, sustainability, sustainable consuming, Eco- Productivity.
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GİRİŞ
İnsanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi; yemesine, içmesine, barınmasına, kısaca tüketebilmesine ve bu talebi
karşılayacak olan üretime bağlıdır. Tarihsel süreçte, önceleri yerel ve ulusal olan üretim-tüketim etkinlikleri
giderek Sanayi Devrimi’yle yerelliği ve ulusal sınırları aşmış, içinde yaşanan küreselleşme ve iletişim sürecinde
ise iyice körüklenen aşırı ve dengesiz tüketim ile olağanüstü gelişmiştir. Buna paralel olarak endüstriyel
şirketlerin sınır tanımayan yüksek miktarlardaki üretimi, ekolojik dengenin bozulmasına, doğal kaynakların
hızla tükenmesine ya da kalan kaynakların kirlenerek kullanılamaz hale gelmesine neden olmaktadır. Bu
süreç, üretim-tüketim faaliyetleri sonucu oluşan atık ve artıkların çevrenin sınırlı özümseme kapasitesi dikkate
alınmadan doğaya verilmesi ile her geçen gün artarak devam etmektedir.
Ayrıca, “Yeni Ekonomi”nin “bölüşümde adaleti sağlayarak gelişimi sağlamak” gibi bir hedefi olmaması karşısında
(Eroğlu, 2006) “sürdürülebilirlik” gündeme gelmektedir. Sınırsız ihtiyaçların giderilmesi için kullanılan doğal
kaynakların sınırlı olması; “Kaynakların Verimli Kullanımını ve Sürdürülebilir Kalkınmayı” hedefleyerek, insan,
çevre ve ekonominin uyumlaştırılmasını gerekli ve zorunlu kılmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramının sonuçta
tüm dünyayı kapsayan bir çevresel duyarlılığı gerektirdiği göz önüne alındığında; özellikle batıda gelişen bilinçli
tüketici hareketleri bu alandaki tüketim (yaşam) tarzı üretim etkinliklerinde en önemli itici gücü oluşturacağına
şüphe yoktur. “Sürdürülebilir yaşam ve gelişim süreci ise büyük ölçüde bilinçli tüketici davranışlarına
odaklanmaktadır” (Babaoğul ve Altıok, 2008).
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN TÜKETİM BOYUTU
İşte bu noktada bilinçli tüketicilerce oluşturulacak “Sürdürülebilir Tüketim” anlayışı ile bu talebe yanıt verecek
olan “Sürdürülebilir Üretim” yöntem ve teknolojilerine gerek duyulmaktadır. Diğer yandan yediden yetmişe
tüm insanları ilgilendiren Tüketici Hakları günümüzün olağanüstü sosyoekonomik döngüsü içerisinde asla
yadsınamayacak bir tüketici odaklılıkla tüketicinin korunması zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir.

Tarihsel Süreçte Tüketici Hakları
İnsanoğlu, insanlık tarihi boyunca ekonomik, güvenli ve gereksinimlerini en uygun şekilde karşılayacak mal
ve hizmetin peşinde olmuştur. Tarihsel süreçte, Hammurabi Yasaları’ ndan Roma Hukuku’na kadar belli başlı
tüm uygarlıklarda üretici karşısında zayıf yanı oluşturan tüketicinin hakları özel olarak korunmuştur. Örneğin
Fenikelilerde, tüketici şikayetlerinin ve ticari etiğin sağlanması amacıyla; kalitesiz mala karşı el kesme cezası verebilen
kalite kontrolcüler vardı. Roma hukukunda tüketicilerin aldatılmasını engellemek üzere çeşitli düzenlemelerin
yapıldığı bilinmektedir. İslam Hukuku, kartel ve tekel oluşumuna karşı çıkarak ihtikârı (karaborsayı) yasaklamış;
ayıplı mala karşı muhayyerlik (seçme hakkı), akdi bozma nedeni sayılmıştır. Hz. Muhammed dönemine dayanan
Hisbe Teşkilatı tüketicinin İslam ahlakı üzerinden korunmasının pratik bir uygulamasıdır. 15. ve 16. yüzyıllarda
Avusturya’da bozuk süt satanlara o sütü içme cezası verilirdi. Aynı dönemde, Fransa’da halkın bozuk yumurta
satanların kafalarına bu yumurtaları atmaya izinli oldukları bilinmektedir (Hekimci, 2015).

Hammurabi Kanunları (M.Ö. 1760)
Resim 1. Hammurabi Kanunları Yaklaşık İki Metrelik Silindirik Bir Taşın Üstüne Çivi Yazısı ile Yazılmıştır
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Tüketici Haklarının korunması konusunda ilk yazılı belgeler M.Ö. 1760’ lı yıllardan kalan tabletlerde yer alan
Hammurabi Kanunları’nda ifade bulmaktadır.
Hammurabi Kanunları’nda tüketici hakları ihlalleri ölüm cezasına varan cezalar verilmekteydi. Bu kanunlar ile
daha o zamandan günümüz tüketici hukunda yer alan bazı haklar yer almaktaydı. Hammurabi Kanunları’ndan
bir kaç örnek şöyle sıralanabilir:
•• Md. 229. Bir inşaatçı her hangi bir kişi için bir bina inşa eder ve bu binayı uygun bir şekilde yapmazsa ve
onun inşa ettiği bina yıkılıp sahibini öldürürse inşaatı yapan öldürülür.
•• Md. 230. Eğer bina ev sahibinin oğlunu öldürürse inşaatı yapanın da oğlu öldürülür.
•• Md. 231. Bina sahibinin kölesini öldürürse evin sahibine köle için bir köle ödeme yapar.
•• Md. 232. Binanın bir kısmı harap olursa harap olan kısmın tümünü tazmin eder ve inşa ettiği binayı düzgün
bir şekilde inşa edinceye dek kendi imkanlarıyla evi yeniden inşa eder (Günümüz Tüketici Hukukunda
Tazmin Hakkı).
•• Md. 233. Bir kişi başkası için bina yapıyorsa, bina henüz tamamlanmamış olsa bile, duvarı devrilmişse inşaatı
yapan kişi kendi imkanlarıyla duvarı daha sağlam bir şekilde yapmalıdır (Günümüz Tüketici Hukukunda
Onarım Hakkı) (Hekimci, 2016: 123-130).

Selçuklu ve Osmanlı’da Tüketici Hakları
Selçuklu ve Osmanlı’da ise Ahilik Örgütleri, “Bol, kaliteli, ucuz üretim, tüketici hakları ve tüketicilerin
korunması” felsefesini düstur edinmiştir. Ahi esnafında “Müşteri Velinimettir”. Örneğin Pabuççular Loncası
tarafından gerçekleştirilen, kalitesiz pabuç yapan ustanın “Pabucunu dama atma” eylemiyle bir yandan tüketici
korunurken; öte yandan da meslek ve sanatta kalitesiz mala cevaz verilmesi ve haksız rekabet önlenmiştir.
Yine Osmanlılar zamanında kurulan “İhtisap Ağalığı” kuruluşu da pazar denetimi yoluyla aynı işlevi
gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Selçuklu ve Osmanlı’daki Ahi Birlikleri ve Lonca sistemleri İslam iş ahlakının
ve tüketiciyi koruma duyarlılığının somut uygulamalarını yansıtmışlardır.
17. Yüzyıl’dan kalma Denizli Babadağlılar Çarşısı’nın kapısındaki şu dizelerde esnaf şöyle uyarılmaktadır: “Sevgi
göster herkese ha! / Selamdan kaçınma sakın/ İnsanları ayırma ha! / Hepsine adil ver hakkın/ Niyetin iyi
olsun ha!/ Herşeyin gerçeğin söyle/ Hayırlıdan ayrılma ha! / ……/ İyi belle unutma ha! / Önce Hizmet sonra
sensin” (TBMM, 2009).

15

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN TÜKETİM BOYUTU
Resim 2. Denizli Babadağlılar Çarşısı’nın Kapısındaki Mermer Tabela

İlk Standartlar (1502)
Tüketici Haklarını korumak için Dünyada bugünkü anlamda belli standartlar yazılı olarak belirleyen ilk belge,
1502 yılında Sultan II. Beyazıt tarafından kaleme alınan Kanunname-i İhtisab-ı Bursa’ydı. İlk Standartlarlardan
bazı örnekleri şöyle sıralanabilir:
Meyveler :
“Kaplı (yeşil kabuklu) fındığın kaplı olarak bir okkası, bir akçeye olacak. Kapsızın 200 dirhemi, bir akçeye olacak
ve mevsimi geçtikten sonra 125 dirhemi, bir akçeye olacaktır.”
Tahıl:
“Ekmek ağırlığının yarısı olup ak undan olacak ve unun bir kilesine bir okka (400 dirhem) yağ konulacak.”
Sebzeler :
“Aş kabağına (taze kabak) 3 gün narh olmayacak. Üç günden sonra üç okka, bir akçeye olacak. Haftasında 4
okka, ikinci haftasında 5 okka, üçüncü haftasında 6 okka, dördüncü haftada 8 okka, bir akçeye olacak.”
Kuyumcular :
“Kullanılan gümüş 80 ayardan düşük olmayacak. Altının miskali de 60 akçelikten aşağı olmayacak”
(https://www.tse.org.tr) .
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Tüketici Hareketi
Tüketici hareketi, sanayileşme ile birlikte itibaren ABD’de tekellerin haksız, aldatıcı ve yanıltıcı uygulamalarına
karşı başlayıp ve gelişen toplumsal bir harekettir. Tüketiciler, piyasa güçleri karşısında tek tek, zayıf ve güçsüz
kaldıklarından, piyasanın aldatıcı, yanıltıcı ve istismar edici uygulamalarına karşı kendilerini savunabilmek,
koruyabilmek, seslerini duyurabilmek için biraraya gelerek örgütlenmek ve organize olmak zorunda
kalmışlardır.
Bu ülkede 1870’li yıllarda ilk tüketici kooperatifleri kurulmuştur. Tekelci uygulamalarına karşı tüketicilerden
gelen tepkilere karşı 1890 yılında ticarette rekabeti önleyen anlaşma ve birleşmeleri engelleyen Sherman
Antitröst Yasası çıkarılmıştır.
1935 yılında Detroit’ de bizzat kasap hanımlarının da katılmasıyla başlatılarak tüm ABD’ye yayılan ve fiyatların
geri çekilmesine neden olan et ve gıda boykotları bu hareketin ilk önemli örneklerini oluşturmaktadır
(Hekimci, 2012:104-112).

Tüketici Hakları
Tüketici Hakları Kavramı; bireyin tüketici olmak ile doğuştan sahip olduğu Evrensel Tüketici Hakları ile
ayrıca tüketicinin tarihsel süreç içerisinde kazandığı; devletin, firmaların, aldığı ekonomik, sosyal, teknolojik,
hukuksal önlem ve düzenlemelerden kaynaklanan hakları kapsar.
Evrensel anlamda tüketici haklarının temelini 15 Mart 1962’de ABD Başkanı J.F.Kennedy, Temsilciler
Meclisi’nde yaptığı tarihi konuşması oluşturur. Bugün Dünya Tüketici Hakları Günü olarak kutlanan bu
konuşmada Kennedy; “Herkesin birer tüketici olduğunu ve tüketicilerin kamusal alanda ve özel
sektörde alınan ekonomik kararları etkileyen ve bunlardan da etkilenen çok önemli bir ekonomik
grup olduğunu, buna rağmen seslerini duyuramadıklarını, dolayısıyla örgütlenerek haklarına sahip
çıkmaları gerektiğini ve onların belirli çerçevede korunmasının gerekliliğini” savunarak; “Geleceğin,
tüketici merkezli politikalar uygulayanlar için daha parlak olacağını” ileri sürmüş, bir anlamda günümüz
dünyasına yönelik önemli bir öngörüde bulunmuştur.
Tüketici hareketi 1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Evrensel Tüketici Haklarının oy birliğiyle
kabul edilmesiyle önemli bir aşama göstermiştir.
Bu haklar Türkiye tarafından da kabul edilmiş uluslar arası anayasa niteliğinde olan haklardır.
Bunlar:
Temel Gereksinimlerin Karşılanması Hakkı: Tüketicilerin; yeme, içme, giyinme, barınma gibi
gereksinimlerinin karşılanması için alınan önlemler.
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Sağlık ve Güvenlik Hakkı: Tüketiciler tarafından satın alınan her çeşit mal ve hizmet nedeniyle karşılaşabileceği
risk ve tehlikelere karşı alınan önlemler.
Bilgi Edinme Hakkı: Mal ve hizmetlerin özellikleri, kullanım, bakım koşulları ile tehlike ve risklerine karşı doğru,
eksiksiz olarak bilgilendirilmesi konusundaki düzenleme ve uygulamalar.
Örgütlenme, Sesini Duyurma ve Temsil Edilme Hakkı: Tüketicilerin bir araya gelip güç birliği yaparak
haklarını alabilmeleri, koruyabilmeleri, geliştirebilmeleri; kendilerini ilgilendiren yasal, yönetsel, teknik, ticari,
ekonomik, sosyal ve politik her konuda temsilinin sağlanarak bu süreçlere katılımları, kamuoyu oluşturup
baskı unsuru olabilmeleri, görüş belirtebilmeleridir.
Seçme Hakkı: Tüketicilerin gelir düzeylerine göre gereksinimlerini karşılayabilmeleri için, istedikleri mal ve
hizmetleri; ucuz ve kaliteli alabilmeleri, tercih edebilmeleri ve bunlarla ilgili seçeneklerin artırılmasıdır.
Eğitilme Hakkı: Tüketicilerin tüketici bilincine sahip olabilmeleri, hak sorumluluk ve yükümlülüklerini
öğrenebilmeleri açısından eğitilmeleridir.
Tazmin Edilme Hakkı: Satın alınan mal ve hizmetlerin ayıplı (kusurlu, özürlü, kalitesiz) olması durumunda;
bunun neden olduğu her türlü maddi, manevi) ekonomik ve hukuksal zararların karşılanmasıdır.
Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı: Tüketicilere daha iyi ve uygun koşullarda mal ve hizmet sağlanması,
aldatılmalarının, zarar görmelerinin ve mağduriyetlerinin önlenmesi, yaşam düzeylerinin yükseltilmesine
yönelik olarak alınan tüm yasal, yönetsel, teknik, sosyal ve ekonomik önlemlerdir.
Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı: Temiz hava, yeterli ve temiz su, daha çok yeşil alan, temiz ve çağdaş
kentler, yaşam alanları, sağlıklı, kaliteli altyapı hizmetlerinin sağlanması, üretimin çevreye olan zararlarının
önlenmesi ve savurganlığa karşı alınan tüm önlemlerdir (Hekimci, 2000, 2011, 2012).
“Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı” büyük ölçüde “Sürdürülebilir Tüketim” ile ilgili bir hak temelini
oluşturduğunu belirterek, günümüzde tüketici sorunlarının çok boyutlu ve kapsamlı olduğunu vurgulamak
gerekir. Bu sorunların çözümü, ülkelerin toplumsal ve demokratik gelişmişlik düzeyine bağlı olarak değişiklik
gösterir. İşte tam bu noktada Tüketici Haklarının yaşama geçirilerek Tüketicinin Korunması ve etkin bir
Tüketici Hareketinin sağlanmasıyla tüketicilerimizin bilinçlenmesi büyük önem kazanmaktadır.

Yeni Tüketici Hakları
1985 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ilk evrensel kurallar 1999 yılında ve son olarak da 2015
yılında revize edilmiştir. Bu kurallar tüketicinin korunması ilişkin uluslararası kriterler olarak kabul edilir. Her
ne kadar yasal olarak bağlayıcı olmasa da, gücünü Türkiye dahil dünyanın her yerinden ülke ve uzmanların
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fikir birliği yapmasıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmesinden alır (http://www.
consumersinternational.org).
2015 yılında gerçekleştirilen son revize ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 70/186
sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki BM İlkelerini yenilenerek, mevcut haklara;
•• “Tüketicilerin Elektronik Ticarette Tüketicilerin Korunması Hakkı” (elektronik ticareti kullanan
tüketiciler için diğer ticaret türlerine tanınandan daha az olmayan bir koruma düzeyinin sağlanması);
•• “Sürdürülebilir Tüketim Hakkı” (sürdürülebilir tüketim şablonlarının geliştirilmesi) eklendi (http://unctad.org).

Ülkemizde Tüketici Hakları
Türk Hukuku tüketiciyi; evrensel hukuk normlarında da öngörüldüğü üzere, (tıpkı, işçi, kadın, çocuk ile ilgili
mevzuatta olduğu gibi) “zayıf yan olarak ve tüketici yanlı” bir amaç ekseninde özel olarak korunmaktadır.
Anayasamızın 172. maddesinde, “Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır; tüketicilerin
kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder” denilmektedir.
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ise amaç maddesinde; “... tüketicinin sağlık ve güvenliği ile
ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi
aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek
ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları
düzenlemektir.” denilmektedir. Bu madde ile, Evrensel Tüketici Haklarından; sağlık ve güvenlik, tazmin, ekonomik
çıkarların korunması, çevre, temsil/örgütlenme, eğitim /bigi edinme hakları yasal güvenceye kazanmıştır.
Öte yandan ülkemizde Tüketici Haklarının korunması; Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Çevre Yasası, Ürün
Güvenliği Yasası başta olmak üzere; Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gümrük ve Ticaret, Sağlık, Gıda Tarım ve
Hayvancılık vb . Bakanlık Kuruluş Yasaları, Mahalli İdareler, Üst Kurul ve Kurumlar (EPDK, Rekabet , RTÜK vb.)
Ticaret, Esnaf, Sanayi Odaları ve bunların üst örgütlerinin yasaları yanı sıra; İnsan Hakları, Hasta Hakları gibi 50’
nin üzerinde çok çeşitli ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ile korunmaktadır.
Türk tüketici mevzuatına göre tüketici haklarına aykırı ayıplı üretim ve ticari etkinliklerin, “Bir seri ayıplı malın
toplatılmasına” kadar varmaktadır. Ulusal mevzuatımıza göre yasal ve yönetsel olarak Güvensiz Ürüne (ürün
ve gıda güvenliği) pazar şansı tanınmamaktadır. Giderek tüketicilerin ihtiyaç ve tercihlerine, üreticilerin de
piyasaya sunduğu mal ve hizmetlerin fiyat ve kalitesine dayanan pazar ekonomisinde artık Tüketici Hakları ve
Tüketicinin Korunması olguları evrensel ve yadsınamaz değerler olarak yer almaktadır. Ayrıca Devlet Planlama
Teşkilatı (DPT) tarafından Türkiye’ de daha başlı başına tüketicinin korunmasını amaçlayan bir yasa dahi yokken,
“Tüketici hakları ve tüketiciyi koruma olgularını evrensel olgular olduğu için küreselleşen pazarda rekabet
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edebilmenin “olmazsa olmazını” oluşturmakta olduğunun altının önemle çizildiği hiç unutulmamalıdır (DPT,
1995).
Tüm bu yasal düzenlemelere karşın ülkemizde Tüketici Hakları ve Tüketicin Korunması hakkındaki bazı önemli
eksiklikler bulunduğunu da bir gerçektir. Pazar ekonomilerinde devletin piyasaya direkt müdahale edebilmesi
mümkün değildir. Dolayısıyla batıda güçlü sermaye-üretim güçlerinin karşısına güçlü ve bağımsız tüketici
örgütlerinin konuşlandırılması esas alınmaktadır.
Bu noktada aslında bizde de Anayasamızın amir 172. Maddesinde de; devletin tüketiciyi direkt koruması yerine
bu yolda “tedbirleri almak” ve tüketicilerin “kendilerini koruyucu girişimleri teşvik etmek” yoluyla ‘bilinçlenme’
ve dolayısıyla bunun en etkili yolu olan ‘örgütlenme’ öngörülmekte olduğu görülecektir. Nitekim bu maddenin
gerekçesinde ise “… Tüketicinin korunması, her şeyden önce, tüketicilerde tüketici bilincinin oluşması ile
mümkündür…” denilmektedir.
Aynı şekilde Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa’ nın amaç maddesinde “.... tüketiciyi aydınlatıcı ve
bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki
politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemek” olduğu
söylenmekteyse de; Türkiye’de bu bağlamda (tüketicinin bilinçlenmesi, eğitilmesi, aydınlatılması, temsili,
gönüllü örgütlenmesi) ile ilgili olarak ya hiç bir yasal ve yönetsel düzenleme yapılmamakta, bu bağlamda ya
tüketici aydınlanması, eğitimi ile ilgili bazı düzenlemeler olsa da bunların gereği hiç yapılmamakta; ya da bunlar
gereği gibi yerine getirilmemektedir.
Oysa batıda, devlet tüketici örgütlerine, yasal, yönetsel ve mali açıdan önemli destekler vermekte; tüketici
eğitim ve bilinci bu örgütlenmeler odağında oluşturulmakta ve Tüketici Haklarının tesisi ile sahada Tüketicinin
Korunması, büyük ölçüde hükümet dışı sivil toplum örgütlerince (non governmental organizations) yerine
getirilmektedir. Devlet ise büyük ölçüde etkin bir Ürün Güvenliği ile Piyasa Gözetim ve Denetimi boyutunu
yerine getirmekte; Tüketicinin Korunmasının yasal ve yönetsel altyapısını kurmaktadır.
Nitekim, dünyanın kalkınmış en güçlü ülkelerine bakıldığında; ilk kez modern anlamda Tüketici Haklarını
tesis eden ABD; 1960’lı yıllarda bizzat Ulusal Verimlilik Merkezi önderliğinde ilk tüketici derneklerini kurduran
Japonya; Avrupa’ nın en güçlü tüketici örgütlülüğünün bulunduğu Almanya ve İngiltere bu konuda önemli
örnekleri oluşturmaktadır (Hekimci, 2012, 2015).

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)
Yurdumuzda Tüketici Hakları ve Tüketicinin Korunması konusundaki en büyük sivil toplum kuruluşu (STK) olan
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) 25 Eylül 2003 yılında Bursa’ da kurulmuş ülkemizin en büyük tüketici
üst örgütüdür. Genel Merkezi Ankara’da olan TÜDEF; İstanbul merkezli Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER),
Ankara merkezli Tüketici Hakları Derneği (THD), Bursa merkezli Bursa Tüketiciler Derneği (BTD), Eskişehir,
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Adana ve Burdur merkezli tüketici derneklerini çatısı altında toplamış olup, ülke genelinde 42 bin üyesi ve il ve
ilçelerde toplam 92 şubesiyle Türkiye örgütlü tüketici hareketinin yaklaşık % 60’nı temsil etmektedir.
Bünyesinde Tüketici Hakları ve Tüketicinin Korunması alanındaki yegane “Kamuya Yararlı” dernekleri de
barındıran Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), yaklaşık 14 yıldan beri demokratik bir sivil toplum
kuruluşu olarak, yurt içi ve yurt dışında çeşitli yasal platformlarda “gönüllülük ilkesi doğrultusunda” görev
yapmaktadır.
Tüketici Hakları ve Tüketicinin Korunması kapsamında ülke çapında işbirliği ve sinerjinin sağlanmasıyla,
gerek tüketicilerin, gerekse üreticilerin yararına olabilecek bir “devlet-vatandaş işbirliği”nin tesisine katkıda
bulunabilmek noktasından hareket eden TÜDEF’in amacı; Evrensel Tüketici Hakları ile tüketici bilincinin ve tüketici
örgütlenmesinin ülkemizde geliştirilmesi, yaygınlaştırılması temelinde genel ilke ve politikaları oluşturmak,
(…) Mal ve hizmet üretiminde bulunan kamu ve özel kuruluşların tüketici haklarına ilişkin doğrudan ve dolaylı
tüm mevzuata uymaları için gerekli girişimlerde bulunmak, Evrensel Tüketici Haklarının ulusal düzeyde yasal
düzenlemelere girmesi için çalışmalar yapmaktır .
Şekil 1. TÜDEF ve Üye Tüketici Dernekleri
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TÜDEF’ in ilkeleri şunlardır:
•• Tüketicilerin demokratik ve ekonomik haklarını korumak ve daha da geliştirmek için: Tüm kural ve
kurumlarıyla işleyen tam demokrasi ve tüm mal ve hizmet piyasalarında “tam rekabetin uygulanması”
için çalışır.
•• Siyasi, idari ve ticari kuruluşlardan bağımsız olarak hareket eder.
•• Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve diğer çalışmalarında hiçbir ticari markanın etkisinde kalmaz.
•• Hiçbir ticari kurum ve kuruluştan bağış, reklam, İlan almaz ve bu kuruluşlara sponsorluk vermez.
•• Siyasi ve ticari hiçbir bağımlılığı olmayan, bütünüyle üyelerinin gönüllü katkı ve katılımlarıyla çalışmalarını
sürdüren bir bağımsız tüketici ve sivil toplum kuruluşudur.
TÜDEF; ülkemizin bağımsızlığı ve demokrasi kültürünün geliştirilmesi doğrultusunda hareket eder (http://
www.tudef.org.tr).

Tüketim Toplumu
Önceleri az ve gereksinimler doğrultusunda olan tüketim; özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası çoğalarak çeşitlenmeye
başladı. Sanayi Devrimi’yle, endüstriyel gelişmenin yoğunlaşmasıyla seri üretim yöntemleri sonucu kitlesel üretime
geçildi. Önceleri standart tüketim kalıplarının oluştuğu, üretici egemenliğindeki istikrarlı pazarların var olduğu
Fordist dönem 1930’ lardan 1970’lere varana kadar etkisini gösterdi. Post-Fordist dönemin önerisi ise, “Yaşam
biçimlerine yönelik pazarlama; var olan yaşam biçimlerinin yanı sıra, tüketici açısından anlamlı yeni
yaşam biçimlerini oluşturması ve önermesi” yönünde gelişti. Bu süreç, giderek “kaliteli ve sürekli değişen
modellere dayalı çeşitlilik gösteren” tüketici beklenti ve tercihlerini de beraberinde getirdi. Böylece, bir
yandan ürünlerin kullanım süreleri kısalırken, diğer yandan da model çeşitliliği artıyordu1. Bu doğrultuda
20.Yüzyıl’ın ileri endüstrileşmiş tüketim toplumunda çift yönlü bir ilişki ortaya çıkmıştı. Böylece, artık
eşyaları miras bırakmak yerine, demode etme-eskitme ve elden çıkartmaya dayalı bir tüketim anlayışı
hüküm sürmekte olunan “kullan-at” toplumları yarattı (Sağocak, 2007).
Hâlihazırda teknoloji ve bilimin de her geçen gün gelişme göstermesi, bu düzlemde buna internet ortamında
sosyal medyanın da eklenmesiyle, başta medya olmak üzere çok çeşitli araçlarla toplumda tüketim çılgınlığı
yaratıldığı bir ortam ile yoğun bir tüketim toplumu süreci yaşanmaktadır. Bu süreç batıda hastalık halini almış
bilinç dışı hezeyanların yaşandığı tüketim odaklı hastalıklara dahi yol açabilmektedir. Örneğin “Kompulsif Satın
Alma”, kişinin dürtüsel olarak satın alma güdüsünü hissetmesi ve denetleyememesinin sonucunda ortaya
çıkan, kişiyi mali açıdan zor durumda bırakan bir bozukluktur (Black, 1996).
1 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’ de gündeme gelen Planlı (Kasıtlı) Eskitme anlayışı;üreticilerin lehine tüketicilerin satın alma biçimlerini etkilemek için
yapay olarak ürün yaşam döngüsünü kısaltma uygulamasını ifade eder. Uygulamanın öncülerinden olan tasarımcı Brooks Stevens bu anlayışı “Alıcıda biraz
daha yeni, biraz daha iyi, biraz daha erken bir şey sahibi olma arzusu uyandırmak” olarak tanımlamıştır (https://en.wikipedia.org).
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Kuzey Amerika ve Avrupa’da yapılan bazı çalışmalarda erişkin nüfusta şiddetli düzeydeki kompulsif satın alma
oranının % 5-10 arasında olabileceği öngörülmüştür (Kuo, 1996). Bozukluk kadınlarda daha fazla görülür.
Literatürde yapılan üç çalışmada, kadınların oranı % 80-92 arasında değişmektedir (Christenson ve ark., 1994,
McElroy ve ark. 1994, Schlosser ve ark. 1994).
Küreselleşme bağlamında gelişen Yeni Kapitalizm mantığıyla ürünleri pazarlamak için devasa bir reklam ağı
yaratılmış; sadece gazete, dergi, televizyon ve internetteki reklamlarda, caddelere asılan afişlerde, billboardlarda
değil; izlediğiniz filim, televizyon dizilerine hakim olan ana temalar, senaryoların üzerine kurulduğu “esas oğlan”
ve “esas kızlar”, üzerinden yaşamımıza ‘moda’, ‘marka’, ‘imaj’, adı altında sürekli ‘tüketin’ mesajı verilmektedir.
Bu süreç her geçen gün tüketici kimliğimizi daha da güdüleyerek, bizi tüketim toplumunun efsunladığı birer
tüketim askeri olmaya biraz daha zorluyor. Kazandığımız paraları, kötü ve hızlı beslenmeye, marka giysi,
ayakkabılara, aslında hiç de gereksinimiz olmayan konformist ürünlere pervasızca harcıyor ve bu düzenin
çarklarının dönmesine en büyük katkıyı sağlıyoruz.
Gelinen noktada Steve Cutts’un aşağıdaki illüstrasyonu tüketim toplum çılgınlığını eleştirel bir bakışla
vurgulayıcı bir şekilde özetlemektedir (Şekil 2).
Şekil 2. Steve Cutts’un Tüketim Toplumu illüstrasyonu

Kaynak: http://www.stevecutts.com/illustration.html; Erşim Tr. 16.04.2017
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Baudrillard’ göre, gerçek ihtiyaçlar ile sahte ihtiyaçlar arasındaki ayrımın ortadan kalktığı tüketim toplumunda
tüketim mallarını satın almanın ve bunları sergilemenin toplumsal bir ayrıcalık ve prestij getirdiğine inanılır.
Böylece genel bir toplumsal farklılaşma mantığı ortaya çıkar. İhtiyaç artık bir nesneye duyulan ihtiyaçtan çok,
bir “farklılaşma ihtiyacıdır”. Tüketici tek tek nesnelere değil, mal ve hizmetler sistemini bütünüyle satın almaya
yönlendirilir; bu süreçte bir yandan kendini toplumsal olarak diğerlerinden ayırt ettiğine inanırken, bir yandan
da tüketim toplumuyla bütünleşir. Dolayısıyla tüketmek birey için bir zorunluğa dönüşür. Bu anlamda tüketim
bireyin özgür bir etkinliği değildir (Baudrillard, 1997).

Sürdürülebilirlik
1970’lere kadar yalnızca bireylerin yaşam düzeylerinin artırılmasını hedefleyen bir ekonomik gelişmeye
odaklanılmıştı. 1972 yılında Roma Kulübü’nün “Büyümenin Sınırları” adlı raporunun yayınlanması ile 1987
yılında “Sürdürülebilirlik” düşüncesinin yazına girmesi ile hız kazanmıştır (ODTÜ, 2008).
Süreç içerisinde gelişen çok çeşitli tanımlar arasında Dünya Çevre Komisyonu sürdürülebilirlik kavramını;
“insanların mevcut ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kaynakların miktarını ve şeklini
etkilemeden karşılayabilmesi” olarak tanımlamıştır (WCED,1991).
Şekil 3. Sürdürülebilirlik

Kaynak: http://blogs.cofc.edu/writing/2017/08/29/balancing-wealth-and-health-in-a-world-on-its-tipping-point/ ;ErişimTr. 15.02.2017
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Sürdürülebilir Kalkınma
Günümüzde sınırsız, dengesiz tüketim ve üretim anlayışının birlikte değerlendirilmesi gerekliliği Birleşmiş
Milletler tarafından çeşitli periyotlarla toplanan dünya zirveleriyle “Sürdürülebilir Kalkınma” anlayışı sürecini
gündeme getirmiştir. Bu süreç, “Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim (STÜ)” zorunluluğunu ortaya koymuştur.
Şekil 4. Sürdürülebilir Kalkınma

2002 yılında Johannesburg’ta gerçekleştirilen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde sürdürülebilir
tüketim ve üretim sürdürülebilir kalkınmanın ön koşulu olarak kabul edilmiştir. Bu çerçevede sürdürülebilir
tüketim ve üretim, çevre alanındaki küresel politikaların iş dünyasına ve tüketiciye yansıyan
uygulamalarının önemli bir parçası olarak değerlendirilmeye başlanmıştır (http://www.rec.org.tr).
Şekil 5. Sürdürülebilir Kalkınma Süreci
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Sürdürülebilirlik ve Verimlilik İlişkisi
Yüksek verime sahip üretim, teknoloji ve yöntemlerinin kullanımıyla, aynı miktarda üretim için daha az doğal
kaynak ve enerji kullanımı ve daha az atık üretimi prensibine dayanmakta olan (Temiz Üretim, Sürdürülebilir
Üretim, Yeşil Üretim adlarıyla da anılan) “Eko-Verimlilik”, firmalara sürekli büyüyen bilinçli tüketici pazarı
açısından da rekabete yönelik avantajlar getirmektedir. AB düzeyinde de ekonominin karşı karşıya olduğu
en önemli zorluklardan birinin çevresel sürdürülebilirlik ile ekonomik büyüme ve refahın entegre edilebilmesi
olduğunun altı çizilmektedir. AB bu yaklaşımı en kritik hedeflerinden biri olarak tanımlamakta, dolayısıyla,
enerji ve kaynak verimliliği üzerine kurulu bir ekonomi anlayışı kaçınılmaz olmaktadır (anahtar.sanayi.gov.tr).
Günümüzde aşırı baskı altındaki bir eko sistemden kaynaklanan ciddi çevresel etkiler nedeniyle, kaynakların
etkin kullanımı (yani verimlilik), sürdürülebilir gelişmenin sağlanması açısından temel bir strateji haline gelmiştir.
Bu, büyümenin ‘nasıl’ bir büyüme olduğunun esas önem taşıyan konu olduğunu göstermiştir. Geniş anlamda
sürdürülebilirlik; bir ekonomide ham madde ve enerji tüketiminin, atık enerji tüketiminin ve atık maddeler ve
enerji çıktısının, eko sistemin yeniden üretme ve özümseme kapasiteleri dahilinde olması gerektiği anlamına
gelir. Verimlilik ve sürdürülebilir gelişme arasında yakın pozitif bağlantılar olduğu açıktır (Prokopenko, 2006).
STÜ anlayışı artık tüketim ve üretimde sınırlı kaynakların daha etkin, yararlı, verimli kullanılmasını zorunlu
kılmaktadır. Diğer yandan, kaynakların etkin kullanımı ve kalkınma boyutlarıyla ‘verimlilik’ ve “... gerçek
gereksinimlerini göz önünde tutan, planlı ve belgeli alışveriş yapan, alışverişin nesnesi değil öznesi olduğunun
bilincinde olan, kalitesi, standardı yüksek, sağlıklı, güvenli, çevreci ürünü seçme olgunluğunu taşıyan (...) tasarrufa
önem veren ve aynı zamanda kaliteyi denetleyen, dolayısıyla, giderek ekonomiyi rekabete zorlayıp verimliliğe
yöneltecek yadsınamaz bir sosyoekonomik unsur’’ olan (Hekimci, 2002) “Bilinçli Tüketicilik” argümanı önemle
değerlendirilmelidir.
“Günümüzde ‘Çevrenin’ ve bu bağlamda ‘doğal kaynakların çok hassas girdiler olduğunun’ anlaşılmasıyla; üretimde
daha az doğal kaynak ve enerji tüketimini ve daha az atık üretimini, kirlilik önlemeyi ve dönüştürmeyi esas alan Yeşil
Verimlilik, Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) yaklaşımı geliştirilmiştir.
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Çizelge 1. Eko-Verimlilik (Temiz Üretim)
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Bu noktada, Enerji Verimliliği; ‘Üretim miktarını ve kalitesini düşürmeden, ekonomik gelişmeyi ve sosyal refahı
engellemeden, tüketilen enerji miktarının mümkün olduğunca azaltılmasını” esas almaktadır. “Bu kavram tüketicileri
de kapsar “... “Su Verimliliği” (water efficiency) kavramı; “Suyun tüm alanlarda verimli kullanılmasını” İçermektedir.
AB’ye göre bu kavram; yenilikçi teknolojileri, su tüketen ürünlerin kullanım kalıplarındaki değişiklikleri ve su tüketimini
azaltan tutum ve davranışlar ile su kaynaklarını koruma etiğini de içerir… Günümüzde ‘verimliliğin’ yalnızca
üretimde kullanılan etmenler ile üretilen mal ve hizmetlerin nitelik ve niceliği arasında bir oran olarak açıklanması,
çeşitli yönlerden yeterli görülmemekte ‘tüketim’ alanında “verimlilik alanı” olarak algılanması zorunlu olmaktadır.
Gelinen noktada Verimliliğin ‘Tüketici odaklı yaklaşımlar, İnsan ve tüketici hakları ile çevreye saygılı
sürdürülebilir bir üretim, gelişen tüketici bilinci paralelinde etik değerlerle birlikte ele alınan’ bir kavram
olmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu noktada ise tüketimi, talebi yönlendirecek olan tüketici
bilincinin önemi ortaya çıkmaktadır. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 24 ülkede 24.000 kişiden fazla kişiyle
görüşülerek gerçekleştirilen bir araştırmaya göre; “Tüketicilerin % 29’u sosyal sorumluluklarını yerine getirmediğini
düşündüğü bir şirketin ürünlerini satın almayarak ya da hakkında olumsuz konuşarak cezalandırmıştır. İş Dünyası
ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin 2013 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye’ de tüketici % 55 oranında
satın alırken, o ürünün/hizmetin çevreye verdiği olumlu veya olumsuz etkilerini göz önünde bulundurmaktadır”
(Hekimci, 2016).

Sürdürülebilir Tüketim
Sürdürülebilir Tüketim, Sürdürülebilir Kalkınma paradigmasına bağlı olarak geliştirilmiştir. Sürdürülebilir
gelişme paradigması hem sürdürülebilir tüketimi hem de sürdürülebilir üretimi içermektedir. Çoğu kez
STÜ faaliyetleri, sürdürülebilir tüketim kavramı altında birleştirilmektedir (Mc Laren, 2007).
Sürdürülebilir tüketim kavramı, 1992 yılında Rio’da düzenlenen Dünya Zirvesinin sürdürülebilir gelişme eylem
planı çerçevesinde yer alan Gündem 21 belgesi 4. Bölümde, “Sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak ve insan
eylemlerinin ekolojik çevreye karşı olumsuz etkilerini en aza indirmek için tüketim kalıplarını değiştirmek,
insanoğlunun en büyük mücadelelerinden biridir” şeklinde yer almıştır (UN, 1992). Norveç Çevre Bakanlığı
tarafından 1994 yılında geliştirilen ve OECD’nin 2002 raporunda yayınlanan tanımlamaya göre sürdürülebilir
tüketim; “Gelecek kuşakların gereksinimlerini dikkate alarak, yaşam döngüsü bakışıyla doğal kaynakların,
toksik maddelerin, atık salınımlarının ve çevreyi kirletici maddelerin kullanımını en aza indirgerken
temel gereksinimleri karşılayan ve daha iyi bir yaşam kalitesi sunan mal ve hizmetlerin kullanımıdır”
(Seyfang, 2004: 324). Seyfang a göre Sürdürülebilir tüketim, “Satın alma karar sürecinde sosyal ve çevresel
kaygıları güden ve pazarı dönüştürebilecek etkiye sahip yeşil ve etik tüketiciler tarafından, öbürlerine
göre daha verimli bir biçimde üretilmiş malların tüketilmesidir” (Seyfang, 2005:294). Veenhoven’ e göre,
“Bir yönüyle sürdürülebilir tüketim, “hem tüketicileri hem de politik karar organlarında yer alanları güçlü
araçlarla ikna etmeye dayanan bir olgudur” (Veenhoven, 2004:3). Sürdürülebilir tüketim, “Endüstriyel
üretimin neden olduğu ekolojik sorunlara bir çözüm oluşturma arayışında olan bir söylemdir” (Dolan,
2002:170).
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Sürdürülebilir Tüketim ve Gelir
Yeni Ekonomi, küreselleşme” olarak nitelenen evrensel bütünleşme idealinin ekonomik ayağını oluşturan “yeni
bir düzeni” ifade etmektedir.
Günümüzde küresel gönence yönelik en büyük tehditlerden biri, eşitsizlik. Dünya ekonomisinde son yıllarda
bir yandan ekonomik büyüme açısından önemli bir yol kat edilirken; ne yazık ki gelir dağılımı da giderek daha
adaletsiz hale geldi. Ulusal ekonomilerinin dünya ekonomisiyle, “tek bir pazarda bütünleşmesi” anlamına gelen
Yeni Ekonomi koşullarında; daha 19. Yüzyıl’da Sanayi Devrimi’ni yaparak, pazara hakim olan batı ile az gelişmiş,
gelişmekte olan ülkelerin rekabetinin gündeme gelmesi, dünyada gelirin batı ve kuzey üzerinde yoğunlaşmasını
her geçen gün artırıyor. Bu durum, diğer yandan da toplumsal olarak gelir dağılımındaki adaletsizliğin artmasına
neden oluyor. En zengin dönemini yaşayan dünyamız, yaygın bir küreselleşme söylemi içinde, aynı zamanda
yoksul insan sayısının en yüksek düzeye ulaştığı bir dönem yaşıyor. Küreselleşme dendiğinde, çoğumuzun
aklına belki önce Silikon Vadisi, internet cafeler, cep telefonları geliyor. Oysa, küreselleşmenin bir de öteki
yüzü var. Kendi ülkemizde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yeterince beslenemeyen, temel sağlık ve eğitim
hizmetlerinden yararlanamayan, ancak sesleri pek duyulmayan milyonlarca yoksul insan var (Şenses, 2017).
Bu yüzden, ülkelerin ekonomi politikalarının büyüme ve istikrar kadar gelir dağılımı adaletine de odaklanması
gerekiyor. Gelir dağılımının adaletli olması, sadece kişi başına düşen ortalama gelirin artması anlamına
gelmiyor. Asıl önemli olan, toplam gelirin ülke nüfusunun küçük bir kesiminin elinde yoğunlaşması yerine
tüm kesimlere adil olarak dağılması ve böylece daha geniş toplum katmanlarının da yaşamsal gereksinimlerini
karşılayabilmesi.
Aslında, dünyada var olan tüketimle ilgili birbirine zıt iki temel sorun bulunmaktadır. Bunlar; aşırı tüketim ve
yetersiz tüketimdir (Clark, 2007:492). Bu yüzden, sürdürülebilir tüketim kavramı “gelişmiş” ve “gelişmekte-az
gelişmiş” ülkeler için farklı anlama gelmektedir (Cohen, 2010:3). Örneğin, 90’dan fazla ülkede, ortaklar ve yerel
topluluklarla birlikte çalışan uluslararası sivil bir yardım konfederasyonu olan Oxfam’ın 2016 yılında Davos’ta
düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu öncesi açıkladığı raporuna göre, dünyanın en zengin % 1’lik kesimindeki
servet, tüm dünyanın geri kalanındaki serveti aşmak üzere. Oxfam’ın raporuna göre; 2016’da dünya nüfusunun
% 1’lik en zengin kesiminin sahip olduğu mal varlığının, dünyadaki tüm servetin % 50’sini aşması bekleniyor.
% 1’in içerisinde yer alan 80 kişinin toplam mal varlığı geçen yıl 1 trilyon 900 milyar dolar olarak hesaplandı.
Sadece 85 kişinin mal varlığı ise, dünyada yaşayan 3.5 milyar insandan daha fazla. Rapora göre, 2009’ dan
bu yana dünyanın en zengin kesiminin sahip olduğu servet % 44’ten % 48’e yükseldi. Geriye kalan % 52’lik
zenginliğin neredeyse tamamına ise dünyanın en zengin % 20’si sahip bulunuyor (https://www.oxfam.org).
2017 Martında Bloomberg’de yayımlanan “Dünyanın 500 büyük dolar milyarderi” araştırma haberi ile; Bill Gates
(86 milyar dolar, ABD), Warren Buffet (79 milyar dolar, ABD), Jeff Bezos (73 milyar dolar, ABD), Amencio Ortega
(69 milyar dolar, İspanya), Mark Zuckerberg (52 milyar dolar, ABD), Carlos Slim (52 milyar dolar, Meksika) ve
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Koch Kardeşler (her biri 48,1 milyar dolar, ABD) olduğu ileri sürülüyor (www.bloomberg.com).
BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Dünya Gıda Programı (WFP)
tarafından her sene yayınlanan “Dünyadaki Gıda Güvencesizliğinin Durumu” (SOFI 2014) raporuna göre tüm
dünyada 800 milyon insan açlık çekiyor. Birleşmiş Milletler’in her yıl düzenli olarak yayınladığı ve açlık
sorununun işlendiği rapora göre, yeryüzünde yaşayan her 9 kişiden biri, açlık tehlikesiyle karşı karşıya
(http://www.bmdergi.org). Aşağıda dünya açlık haritası yer alıyor (Şekil 6).
Şekil 6. Dünya Açlık Haritası

Kaynak: http://ahmetsaltik.net

Ülkemize baktığımızda ise; TÜİK rakamlarına göre; en yüksek %20’lik gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay
%46,5’e yükseldiği ve en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan azalarak %6,1 olduğunu
kaydetmek gerekir.
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Çizelge 2. TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2015

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21584

Veenhoven’ in söylemiyle yinelemek gerekirse; “Bu şekilde dünyanın bir bölümü tüm kaynakları kayıtsızca
tüketirken, bir başka bölümü ise temel gereksinimlerini bile karşılayamamaktadır. İşte sürdürülebilir tüketim,
dünya üzerindeki bu eşitsizliği (de) gidermeyi amaçlamaktadır (Veenhoven, 2004:1).

Etik Tüketicilik, Ekolojik Yurttaşlık, Sürdürülebilir Tüketicilik
İngiltere ve ABD’de de 1990’lı yılların başlarında başlayıp tüm Batı’ya yayılan Etik Tüketicilik (Ethical Consumerism)
bilinciyle “etik tüketiciler” küresel şirketlerce az gelişmiş ülkelerin ham madde kaynaklarının, küçük çiftçi ve
imalatçılarının ürünlerinin çok düşük fiyatlarla sömürülmesine de karşı çıkmış, ayrıca tüketim tercihlerinde
çevre ve ekolojik değerleri öne çıkarmışlardır. Kısaca, etik tüketiciler artık “kalite ve tüketici odaklılığın” yanına
“sosyal sorumluluk” bilincini ve “etik değerleri” de koyuyor. İşte; “Pazarı kendi istemi doğrultusunda oluşturup,
yönünü çizebilmenin kendi elinde olduğunun” bilincinde olan batılı tüketici, artık bilinçli tüketicilik ilkelerine
“etik tüketiciliğin insancıl ve çevreci naifliğini” de ekliyor ve böylece ekonomik eylem yeni bir trend kazanıyor
(Hekimci, 2007).
Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Yerel Gündem 21 çalışmalarından yola çıkarak Etik Tüketiciliği;
“Tüketicinin evrensel haklarından olan ‘seçme hakkının’ etik olarak üretilen veya topluma, çevreye zararlı
olmayan mal ve hizmetlerden yana kullanması” şeklinde tanımlayabiliriz. Bu seçimin; “Tüketicinin söz konusu
üretim ürünlerini satın alması yönünde olduğu gibi, tüketicinin aksine bir üretimi almama hakkını kullanarak
boykot etmesi şeklinde de olabileceğini söyleyebiliriz” (Hekimci, 2010). Bu yaklaşımından hareketle, “Etik
Tüketici olmak demek; bir yumurta satın almak kadar kolay veya çocuk işçilerce üretilen ürünlerin boykot
edilmesi ya da çevreye en az zararlı ürünün seçilmesi kadar da karmaşık” olabilecektir. Etik sınıfa giren ürünler
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ise; organik tarım ürünleri, tasarruflu ampuller, yenilenebilir kaynaklardan enerji temini, geri dönüşümlü kâğıt
ve onaylanmış ormanlardan üretilmiş ağaç ürünleri olarak sıralanabilir (Akdeniz, 2007).
Diğer yandan, tüketicilerin satın alma karar sürecinde “ekolojik yurttaş” gibi davranmalarıyla sürdürülebilir
tüketime ulaşmak olasıdır. Ekolojik yurttaşlık ise “Günlük yaşantımızda yaptığımız davranışların (seçimlerin)
öbürleri üzerindeki ekolojik etkilerini azaltmayı hesap ederek, gerektiğinde tüketim kalıplarını değiştiren ve
nasıl yaşamamız gerektiğini sorgulayan” bir kavramdır (Seyfang, 2005:291). Bu çerçevede tüketicilerin çevre
dostu tüketime yönelik tutum ve davranışları gündeme gelmektedir. Çevre dostu tüketim, “Tüketim eyleminin
her safhasında çevreye verilecek zararı en aza indirerek çevresel faydayı düşünmek” olarak tanımlanabilir.
Çevre Dostu Tüketim; ekolojik, geri dönüştürülebilir ve ihtiyacımız kadar ürünleri tüketerek sergilenebileceği
gibi doğayı kirletmeyen, çevre projelerini destekleyen ve çevre dostu ürünler üreten firmaların ürünlerini satın
alarak da gösterilebilir (Yılmaz ve Arslan, 2011:1-10).
Ürün boyutuna göre sürdürülebilir tüketim ise Hertwitch’ e göre ; “Geliştirilen ürünlerin, daha az doğal kaynak ve
enerji kullanılarak, daha az atık oluşturacak, büyük ölçüde geri dönüşebilecek veya geri dönüşmese de atıkları
çevreye zararlı olmayacak, kullanımında en az doğal kaynak tüketimi gerektirecek, dayanıklı ve onarılabilecek
biçimde üretilen ürünlerin tüketimidir. Sürdürülebilir yaşam biçimi ise, çevreyi öbür yaşam biçimlerine oranla
daha az incitecek davranışları sergileyen ve toplumsal eşitsizliklere daha az bağlı olacak biçimde tüketim
davranışlarının sergilenmesi sonucu oluşmaktadır” şeklinde tanımlanabilir (Hertwich, 2002: 2). BM tarafından
revize edilen tüketici prensipleri doğrultusunda “Sürdürülebilir tüketim bugünün ve gelecek neslin ihtiyaçları
için gerekli olan mal ve hizmetlerin ekonomik, sosyal ve çevresel yönden sürdürülebilir olmasını içerir” (http://
www.tudef.org.tr).
Yapılan tanımlardan da anlaşılacağı gibi; sürdürülebilir tüketim düşüncesi, gelecek kuşaklara daha iyi bir
dünya bırakmayı amaçladığı için “uzun erimli”; ayrıca, tüm insanlığın katılımını gerektirdiği için de
“bütüncül” bir yaklaşımdır. Üzerinde yaşadığımız dünyayı insan bedenine benzetirsek, bizler de bu
bedenin farklı organlarında ya da dokularında yaşayan mikroorganizmalar olduğumuz söylenebilir.
İnsan bedeninin herhangi bir organı, dokusu ya da hücresinde yaşanan işleyiş bozukluğu tüm sistemin
işleyişini bozmakta ve sorun giderilemezse sonuç ölüm olmaktadır. Bu yüzden dünya üzerindeki
tüm ülkelerin, işletmelerin ve halkların (tüketicilerin) sürdürülebilir tüketim çabalarına girişmesi
gerekmektedir (www.sdcommission.org.uk).
Yukarıdakilerin hep birlikte değerlendirilmesi sonucu sürdürülebilir (temiz) tüketicilik ise “Tüketicilerin,
sosyal sorumlu, etik ve bilinçli tüketicilik ilkeleri kapsamında, çevresel davranışları benimseyerek, çevre
dostu ürünleri tercih edip, özel tüketim davranışlarında ekolojik yurttaşlık temellerinde yapacakları
politik ve çevreci seçimlerle, tüketimlerinin ekolojik etkilerini azaltmayı ilke edinerek, doğal kaynakların,
toksik maddelerin, atık salınımlarının, çevreyi kirletici maddeler ile ürünlerin kullanımını en aza
indirgeyen ve dünya üzerindeki yetersiz tüketimi ve gelecek kuşakların gereksinimlerini dikkate alan
tüketim anlayışıdır” şeklinde ortaya konulabilir. Bu bağlamda sosyal sorumlu, etik, bilinçli tüketiciler
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sürdürülebilir (temiz) tüketicilik gereklerinden hareketle “doğal kaynakları koruyan, daha az kaynak
kullanıp daha az atık oluşturan, üretimde verimliliği artırarak sürdürülebilir kalkınmaya olanak sağlayan
temiz (sürdürülebilir) üretime talep yaratacaklardır (Hekimci, F. Babaoğul, M. 2011).

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde 25-27 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir
Kalkınma Zirvesinde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 193 ülkenin imzası ile kabul edildi. Bu hedefler
doğrultusunda her boyutuyla yoksulluğun ortadan kaldırılması sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir
gereklilik olduğu belirtilmektedir. Tüm ülkeler ve paydaşlar iş birliği içinde hareket ederek bu planı uygulamaya
koyacaktır Yayınlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 169 alt başlığı yeni Küresel Gündemin amaç ve
boyutlarını göstermektedir.
Şekil 7. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Kaynak: http://www.tr.undp.org
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Buna göre BM Hedefleri şöyle özetlenmektedir:
1.

Her tür yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek,

2.

Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkânlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı
desteklemek,

3.

İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak,

4.

Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı
tanımak,

5.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek,

6.

Herkes için suya ve sağlıklamaya erişimi ve suyun ve sağlıklamanın sürdürülebilir yönetimini garanti altına
almak,

7.

Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak,

8.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı ve insan onuruna
yakışır işleri sağlamak,

9.

Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek,

10. Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak,
11. Kentleri ve insan yerleşim yerlerini herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir kılmak,
12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak,
13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak,
14. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde
kullanmak,
15. Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların
sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek,toprakların verimlilik kaybını durdurmak
ve geriye çevirmek ve biyoçeşitlilik kaybını durdurmak,
16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik etmek, herkesin adalete
erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek,
17. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı
yeniden canlandırmak.
(http://unesco.org.tr) .
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BM Hedefleri ve Tüketici Hakları
BM Kalkınma Hedefleri incelendiğinde bu hakların büyük ölçüde sürdürülebilir tüketim ve bu bağlamda
da 1985 ve 2015 BM Tüketici Hakları ilkeleriyle örtüşmektedir. Buna göre BM Kalkınma Hedefleri ve Evrensel
Tüketici Haklarının ortak noktaları şöyle sıralanabilir:
Hedef 1. Her tür yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek (Temel Gereksinimlerin Karşılanması Hakkı);
Hedef 2. Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme olanaklarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı
desteklemek (Temel Gereksinimlerin Karşılanması Hakkı, Sağlık ve Güvenlik Hakkı, Sağlıklı Bir Çevrede
Yaşama Hakkı);
Hedef 3. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak (Temel Gereksinimlerin
Karşılanması Hakkı, Sağlık ve Güvenlik Hakkı) ;
Hedef 4. Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim
imkânı tanımak (Eğitim Hakkı);
Hedef 6. Herkes için suya ve sağlıklamaya (Halk sağlığını korumak ve hastalıkları önlenmesine ) erişimi ve
suyun ve sağlıklamanın sürdürülebilir yönetimini sağlamak (Temel Gereksinimlerin Karşılanması
Hakkı, Sağlık ve Güvenlik Hakkı);
Hedef 7. Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak (Temel Gereksinimlerin
Karşılanması Hakkı);
Hedef 11. Kentleri ve insan yerleşim yerlerini herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir kılmak (Sağlıklı
Çevrede Yaşama Hakkı.)
Hedef 12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak (Sürdürürlebilir Tüketim Hakkı)
Hedef 15. Karasal ekosistemleri korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir
kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak
ve geriye çevirmek ve biyoçeşitlik kaybını durdurmak (Sağlıklı Bir çevrede Yaşama ve Temel
Gereksinimlerin Karşılanması Hakkı)
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Sürdürülebilir Tüketim Hakkı
22 Aralık 2015 tarihinde BM Genel Kurulunda BM ilkeleri çerçevesinde e revize edilen tüketici hakları çerçevesinde
(Temel Gereksinimlerin Karşılanması ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı yanı sıra) “Sürdürülebilir Tüketim
Hakkı” kabul edilmiştir. Söz konusu BM kararının Genel Prensipler III. Bölümü 5(i) bendinde “Sürdürülebilir
tüketim şablonlarının geliştirilmesine (Sürdürülebilir Tüketim Hakkı)” yer verilmektedir. Aynı bölümünün
6. Maddesinde, özellikle sanayileşmiş ülkelerde sürdürülemeyen üretim ve tüketim alışkanlıkları küresel çevrenin
bozulmasında en önemli neden olduğu belirtilerek, bu alanda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin rollerine
vurgu yapılarak şöyle denilmektedir: “Tüm üye devletler sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi için
çalışmalı, gelişmiş ülkeler sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarına ulaşmakta liderlik etmeli, ortak prensipler çerçevesinde
ancak farklı bir rol ile hareket etmesi gereken gelişme yolundaki ülkeler gelişme süreçlerinde sürdürülebilir tüketim
alışkanlıklarına ulaşmak için gerekeni yapmalıdır. Bu çerçevede, gelişmekte olan ülkelerin özel durumu ve ihtiyaçları
tamamen dikkate alınmalıdır”; bunu izleyen 7. Maddede; “Sürdürülebilir tüketim için politikalar geliştirilirken
yoksulluğun azaltılması, tüm üyelerin toplumlarının temel insani ihtiyaçlarını karşılaması ve ülkeler arasındaki eşitsizliği
azaltacak şekilde geliştirilmesi dikkate alınması” belirtilmektedir. 8. Maddede de “Üye devletler tüketici koruma
politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesi için yeterli altyapıyı sağlamalı ve sürdürmelidir. Özellikle, kırsalda
yaşayan kesim ve yoksullar başta olmak üzere tüketici koruma tedbirleri toplumun tüm kesimlerinin menfaatine
olacak şekilde geliştirilmelidir” denilmektedir. BM kararının “H. Sürdürülebilir tüketimin teşvik edilmesi” başlığı altında,
“Sürdürülebilir tüketim bugünün ve gelecek neslin ihtiyaçları için gerekli olan mal ve hizmetlerin ekonomik,
sosyal ve çevresel yönden sürdürülebilir olmasını içerir” ifadesi yer almaktadır. Bu bölümün 50. Maddesinde ,
sürdürülebilir tüketim için sorumluluk tüm üyeler, tüketici ve çevre örgütleri özellikle önemli bir role sahip olmakla
birlikte, konunun toplumun tüm örgütleri, bilinçli tüketiciler, üye devletler, işletmeler, işçi örgütleri tarafından
ortak bir şekilde paylaşılması vurgulanıp; “Bilinçli tüketiciler üreticiler üzerindeki tercih etkileri yoluyla çevresel,
ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir tüketimi teşvik etmekte önemli bir role sahiptir. Üye devletler sürdürülebilir
tüketim ve kamu politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasını teşvik etmelidir. Üye devletlerin politika geliştirme
süreci işletmeler, tüketici ve çevre örgütleri ile diğer ilgili gruplar ile danışma halinde düzenlenmelidir. İşletmeler mal
ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve dizayn yoluyla sürdürülebilir tüketimi teşvik etmekte sorumluluğa sahiptir. Tüketici
ve çevre örgütleri kamuoyu katılımını artırmak, sürdürülebilir tüketime yönelik tartışmaları teşvik etmek, Üye devletler
ve işletmelerle birlikte çalışarak sürdürülebilir tüketimi geliştirmek sorumluluğuna sahip olduğu” belirtilmektedir.
51. Madde ise, üye devletler, ilgili sivil toplum örgütleri ve işletmeler ile ortaklık halinde, çevresel yönetimdeki
sektör-spesifik iyi pratiklerin geliştirilmesi, üretim ve tüketimde sürdürülebilir olmayan eğilimlere yol açan
teşviklerin kaldırılması, tüketim eğilimleri bilinç artışına sebep olması nedeniyle bilgilendirme programları
düzenlenmesi, konut, enerji, ulaştırma, toprak kullanımı gibi alanlarda sektörel politikalar geliştirilmesi ile
ekonomik ve sosyal enstrümanlar oluşturularak sürdürülebilir tüketim eğilimlerinin geliştirilmesi için stratejiler
oluşturulması ve uygulanmasına vurgu yapılmaktadır.
Sonuç olarak, daha 1854’ de vahşi anamalcı zihniyetin ayak seslerini duyan Suqwamish ve Duwamish
kabilelerinin şefi Seattle’nin Kızılderililerden topraklarını isteyen ABD Başkanı Franklin Pierce’ e yazdığı mektupta
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büyük bir öngörü ile belirttiği; “İnsanoğlu için yaşamın sonu ve varlığını sürdürebilme savaşımının başlangıcı gelip
çattığı” o gün gelmiştir. Sürdürülebilir yarınlar ancak yaşamını bilinçle sürdüren duyarlı insanlara bağlı olarak
şekillenebilecektir. Bu süreçte STÜ, başlıca yaşamsal bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun motor
gücünün ise tüm sosyoekonomik süreçlerde “sosyal sorumlu, etik” davran ve sürdürülebilir tüketime yönelen
bilinçli tüketiciler olacağı şüphesizdir.
Resim 1. “Sonunda Dünya Ölçeğinde Üreticiler, Tüketicilerden Onay Almak Zorundadır…”

Bugün küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle dünyamızın içinde bulunduğu geri dönülmesi bir hayli zor
olan durum da dikkate alındığında; artık iyice sınırlı olan kaynakların üretim ve tüketimde daha etkin ve
yararlı kullanılması bir tercih değil adeta bir zorunluluk olarak algılanmalıdır. Dolayısıyla, günümüzde
“verimlilik” kavramının; üretimin çevresel etkileri ve gelişen tüketici bilinci ve hakları doğrultusunda,
sürdürülebilirlik” esaslarını da içermesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİME ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Yrd. Doç. Dr. Ahu ERGEN
Bahçeşehir Üniversitesi
ABSTRACT
Natural resources have never been consumed as in the current century and ecological footprints have
never been so high. What, how and how much consumers are consuming puts pressure on the planet. If
the consumption of natural resources continues at its current rate, we will need four more planets. On the
other hand, there are many consumers and company managers who are aware that this depletion of natural
resources is not sustainable at all. Today, there is an increase in number of people adopting sustainable lifestyle
and companies implementing sustainable marketing practices. More individuals pay attention to social and
environmental responsibility of the companies in their brand choice, investment decisions and even in their
work place choice. However, individuals, NGO’s, government, media and companies need to give more efforts
to reach the desired sustainable consumption level.
Keywords: Sustainability, sustainable consumption, greenwashing
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•

Kaynaklar

Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilirliğin Çevre Boyutu
Sürdürülebilirlik; 1987 yılında yayınlanan, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonunca hazırlanan Bruntland
Raporu (Ortak Geleceğimiz) ile iş dünyasında ve siyasette önemli bir başlık haline gelmiştir. Brundtland Raporunda
sürdürülebilir kalkınma “günümüz ihtiyaçlarının gerektirdiği kalkınmanın, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama
kabiliyetlerini ortadan kaldırmayacak şekilde gerçekleşmesidir” şeklinde tanımlanmıştır. Sürdürülebilirliğin özellikle
çevre boyutuyla kamuoyunun gündemine girmesinde, 1980’li yıllarda art arda gelen çevre felaketlerinin büyük
etkisi olmuştur. 1984’te Hindistan’ın Bhopal şehrinde bir tesisten yayılan gaz sızıntısı ile 3800 kişinin ölümüne ve
binlerce kişinin hastalanmasına neden olan endüstriyel trajedi, 1986 Çernobil Nükleer Santrali Kazası ve 1989’daki
Exon-Valdez Tanker Kazası kamuoyunun dikkatini çevre konularına yöneltmede önemli rol oynamıştır (Nair ve
Menon, 2008). Endüstri devriminden beri, dünyada insan kaynaklı karbondiyoksit salınımı giderek hızlanmıştır.
Şekil 1’deki küresel insan kaynaklı CO2 salınımı değerleri durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır.
Şekil 1. Küresel İnsan Kaynaklı CO² Salınımı (Milyar Ton)

Kaynak: http://www.bbc.com/turkce/ekonomi/2015/11/151130_cop21_turkiye_cuneyt_kazokoglu
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Şekil 2’de ise en yüksek CO2 salınımı yapan ülkeler yer almaktadır. Çin, ABD ve AB ülkeleri ilk üçte yer almaktadır.
Şekil 2. En Yüksek CO2 Salınımı Yapan 10 Ülke (Milyar Ton)

Kaynak: http://www.bbc.com/turkce/ekonomi/2015/11/151130_cop21_turkiye_cuneyt_kazokoglu

1987 yılındaki Bruntland Raporunun ardından, Rio ve Johannesburg’da iki küresel zirve yapılmış, şirketlerde
kurumsal sürdürülebilirlik stratejileri yaygınlaşmaya başlamış, bir çok yenilikçi yeşil ürün pazara girmiştir. Ne var
ki, çevresel ve ekonomik veriler sürdürülebilirlikten uzaklaşıldığını göstermektedir.

Son gelişme: 2015 Aralık Paris İklim Zirvesi
Sürdürülebilirlik için küresel, ortak adımlar atmak adına en son Aralık 2015’te Paris İklim Zirvesi gerçekleştirilmiştir.
Zirveye katılan 195 ülke tarafından kabul edilen anlaşma metninde, küresel ortalama sıcaklık artışının 1,5 ile
2 derece arasında sınırlandırılması, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olunması, çevreci
ve sürdürülebilir ekonomilerin desteklenmesi, küresel ısınma hızının 2100 yılına kadar 2 santigrat derecenin
altına çekilmesi, iklim adaletinin sağlanması için zengin kuzey ülkelerinin yoksul ya da gelişmekte olan güney
ülkelerine destek amacıyla, 2020 yılından itibaren her yıl 100 milyar dolarlık finansman sağlanması hedefleri
konmuştur. Çevre örgütlerinin ısrarla istediği, “iklimsel değişikliklerden zarar gören yoksul ülkelerin dünyayı en
çok kirleten zengin ülkelerden tazminat talep edebilmesi” ilkesi ise anlaşmada yer almamıştır.

Sürdürülebilirlikte Rekabet Avantajı ve İnovasyon
2000’li yıllarla birlikte, sosyal ve çevresel performans, birçok pazarda firmalar için potansiyel farklılaşma ve
rekabet avantajı kaynağı haline gelmiştir. Öte yandan, çevre dostu olmanın pazardaki rekabet gücünden
ödün vermeye neden olacağına, sürdürülebilirliğin ilave maliyet getireceğine ve kısa vadede finansal fayda
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elde edilemeyeceğine inanan yöneticilerin sayısı fazladır. Bazı yöneticiler; sürdürülebilir ürünler ve süreçler
geliştirmenin faydaları ile bunu yapmanın finansal maliyetleri arasında seçim yapmak zorundalarmış gibi
davranmaktadırlar. Otuz büyük kuruluşta yapılmış olan bir araştırmanın bulguları ise bu inancın tam tersi
yöndedir (Peattie ve Peattie, 2009). Bu araştırmaya göre sürdürülebilirlik; firmalara kazanç sağlayan örgütsel ve
teknolojik inovasyonların ana damarıdır.
Firmalar kullandıkları girdileri azaltma yoluna gittikleri için çevre dostu olmak maliyetleri düşürmekte, daha iyi
ürünlerle ilave gelirler sağlandığı gibi firmaların yeni işler yaratmalarına da olanak sağlanmaktadır. İşletmeler
için sürdürülebilir olmak beş adımdan oluşan bir süreçtir (Nidumola vd, 2009).
(i)

Yasal zorunlulukları fırsat olarak görmek

(ii)

Değer zincirlerini sürdürülebilir kılmak

(iii)

Sürdürülebilir ürünler tasarlamak

(iv)

Yeni iş modelleri geliştirmek

(v)

Geleceğe dönük uygulama platformları yaratmak

Sürdürülebilirlikte Bireylerin Rolü
Devlet politikaları, çevre dostu işletme uygulamaları, eğitim programları, inovasyonlar sürdürülebilirliğe katkı
sağlamaktadır. Bunların yanında, göz ardı edilmemesi gereken daha düşük maliyetli bir alan vardır ki, o da
bireylerin sürdürülebilir davranışlarıdır. Birçok gelişmiş ülke; vatandaşlarının sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak
bireysel tüketim davranışlarını destekleyen politikalar izlemekte ve bunu sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin
merkezine yerleştirmektedir (Osbaldiston ve Schott, 2012). Sürdürülebilir tüketim “temel ihtiyaçları karşılayan
ürünlerin kullanımını ve daha iyi yaşam kalitesini sağlarken, doğal kaynakların ve toksik malzemelerin
kullanımını minimize eden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmayan tüketimdir” (OECD, 2002).
Sürdürülebilir tüketim davranışları; organik, yerel üretilmiş ürünler satın almak, yerel mağazadan satın almak,
sprey tüplü ürünlerden kaçınmak, kompost yapmak, camı geri dönüşüme götürmek, yeniden kullanmak, geri
dönüştürülmüş kağıt ürünleri satın almak, adil ticaret ürünleri satın almak, daha az ambalajlı ürünleri tercih
etmek, alışverişte plastik poşet yerine uzun ömürlü alışveriş çantaları kullanmak, suyu ve elektriği tasarruflu
kullanmak, kullanılmayan eşyaları bağışlamak, enerji tasarruflu ürünler kullanmak olarak sınıflandırılmaktadır.
Sürdürülebilir tüketime etki eden pek çok faktör vardır. Çevre dostu davranışın ne olduğunu bilmek ve bu
konuda olumlu tutum içinde olmak her zaman sürdürülebilir davranışa dönüşmeyebiliyor. Aradaki boşlukların
neden kaynaklandığını tespite yönelik çokça araştırma mevcut. Literatürde bunlar kısaca; bireysel maliyet-fayda
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analizi, yeşil ürünün bulunabilirliği, alışkanlıkları değiştirme zorluğu, basitleştirme, değerler, algılanan bireysel
fayda, engellerin tespiti, çevre sorunlarının algılanan ciddiyeti, çevre bilgisi, yeşil ürünlerin fonksiyonelliğine dair
sorunlar, yeşil gösterme ve atadan kalma eğilimler olarak gruplandırılabilir. Örneğin Griskevicius ve arkadaşları,
“The Evolutionary Bases for Sustainable Behavior: Implications for Marketing, Policy, and Social Entrepreneurship”
başlıklı makalelerinde, bugün yaşadığımız çevresel ve sosyal sorunların pek çoğunun evrim tarihinden gelen
şu beş eğilimden kaynaklandığını öne sürmektedir: (i) insanlar kendi çıkarlarına toplumunkilere göre öncelik
verirler (ii) insan için nisbi durum, mutlak duruma göre daha harekete geçiricidir (iv) insanlar farkında olmasalar
dahi başkalarını taklit ederler (v) insanlar bugüne, gelecekten daha fazla değer verirler (vi) insanlar görmedikleri
ya da hissedemedikleri problemleri umursamazlar. Atadan kalma bu eğilimler sürdürülebilir davranışı harekete
geçirmede de yol gösterici olabilir.
Diğer yandan bazı sürdürülebilir davranışlar normal olarak algılanmadığından, bazıları ise “artık normal değil”
şeklinde algılandıkları için sürdürülebilir olmayan davranışlara dönüşürler. Örneğin, 1960’lı yıllarda alışverişe
sepetle veya alışveriş çantasıyla çıkmak çoğu tüketici için normalken, bir süre sonra bu davranış mağazaların
müşterilere plastik poşetler vermesiyle daha az normal olarak algılanmaya başlanmıştır. Benzer şekilde, geri
dönüşüm davranışı, Kanada ve İngiltere’de sosyal normalleşme sürecine girmiştir (Rettie vd, 2012).
Harvard Business Review’da yer alan “Understanding the Post-Recession Consumer” adlı makalede, ekonomik
durgunluk dönemlerinin ardından bazı eğilimlerin hızlandığı, bazılarının ise yavaşladığı, basitliğe olan tüketici
talebi ve isteyerek azla yetinmenin (gönüllü sadelik) durgunluk sonrası hızlanan önemli eğilimler olduğu öne
sürülmektedir. İsraftan kaçınma, geri dönüşüm, ikinci el ürünler satın alma, çocuklara geleneksel değerleri
aşılama gibi davranışlardaki artış bu eğilimin göstergeleri olarak değerlendirilmektedir. Başlarda bu davranış
biçimine geçiş yapan tüketiciler sıkıcı ve renksiz görünme endişesi taşırken, ekonomik durgunluk, gönüllü
sadeliği kabul edilebilir hatta moda hale getirmiştir. Öte yandan, tüketiciler bu yaşam biçiminden kişisel ve
fonksiyonel tatmin buldukça, uzun vadede bu eğilimin hız kazanacağı düşünülmektedir. Her ne sebeple olursa
olsun, sürdürülebilir tüketim gezegene fayda sağlamaktadır.

Yeşil Gösterme (Greenwashing)
Yeşil gösterme (greenwashing) kavramı ilk kez 1986 yılındaki makalesinde Jay Westerveld tarafından,
gerçekten yeşil uygulamalar için çaba sarf etmek yerine, yeşil olmanın reklamını yapmaya daha fazla zaman
ve para harcayan kurumlara atıfta bulunularak kullanılmıştır. Yeşil göstermenin amacı, gerçekte çevreye fayda
sağlayacak çok az şey yapılıyor olsa da, tüketicilere, kurumun ekolojik ayakizinin sorumlu şekilde yönetildiği
duygusunu vermektir (Orange, 2010). Yeşil gösterme bir işletmenin çevresel faaliyetleri ya da bir ürünün çevresel
avantajları hakkında tüketiciyi yanıltma eylemidir ve yeşil ürün tercihini olumsuz etkileyen, yeşil pazarlamanın
önündeki önemli engellerden biridir.
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Sonuç
Sürdürülebilir tüketimin toplumsal olarak uygulanabilmesi, kişisel değerler ve davranışlarda meydana gelecek
değişimden daha karmaşıktır. Sürdürülebilir tüketim; sosyal grupların (sermaye ve işgücü, devlet ve sektörler,
işletmeler ve tüketiciler) ve kültürel değerlerin (çevrecilik ve tüketici hakimiyeti, kapitalizm ve sosyalizm,
kollektivizm ve bireycilik) aralarındaki güç ilişkilerini göz önünde bulundurarak, siyasi bir proje olarak görülebilir.
Bu da beraberinde siyasal ve ekonomik paradigma değişimini getirmektedir. Keza, mevcut küresel ekonomik
düzen yerel ekonomileri, az üretmeyi, örgütlü tüketicileri destekler yapıda değildir.
Yeşil gösterme tüketicide ve yatırımcıda genel olarak yeşil ürünlere duyulan güveni zedelemektedir. Bunun için
yasal düzenlemeler gereklidir.
Çevresel değerlerin eğitim sistemine entegre edilmesi, sürdürülebilir tüketime yönelik yayınların medyada
özellikle gençlerin dilinden çarpıcı, esprili, eğlenceli prodüksiyonlarla yer alması, konuyla ilgili kamu spotları
hazırlanması farkındalığı artıracak, sürdürülebilir tüketimi destekleyebilecek bazı önerilerdir. Yerel yönetimler,
sürdürülebilirlik atölyeleri, paneller, çocuklara yönelik oyunlar ve projeler ile halka daha rahat ulaşabilir.
İşletmeler ise sorumlu üretim ve pazarlama ile sürdürülebilir markalar yaratmalıdır.
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ABSTRACT
After the Industrial Revolution industrial and consumption trends continue to raise the greenhouse gas levels
and cause global warming and climate change. Turkey’s greenhouse gas emissions increased to 6,07 tonnes;
122% raise in 15 years. The third biggest emitter is waste in Turkey, and it has a lot of points to improve. However,
this requires a new outlook on consumption as well as improved industrial technologies.
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Fotoğraf çok güzel değil mi? Burası Kanada’nın
Ferryland isminde bir kasabası. Her ne kadar
çok anormal bir fotoğraf gibi gözükse de
burası için bu fotoğraf çok normal.
Burası aynı zamanda buzdağı Bulvarı olarak
da anılıyor. Yani buzdağları aslında buradan
her yıl geçmekte. Ama bu sene hem sayıları
hem de boyutları artmış durumda.
Sebebini hepimiz biliyoruz aslında, iklim
Değişikliği artık yaşamımızın bir parçası
oldu şimdi rakamlara etkilere, zamanın
başlangıca geri dönüş yapmayalım.
Kaynak: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4426298/Enormous-iceberg-floats-past-Canadian-coast.html?ito=social-facebook#comments

Durum oldukça ciddi. Bizim çok basitçe elimizden çıkardığımız plastik şişelerin, karton bardakların oluşturduğu
çöp dağları, gıda israfının yarattığı gereksiz üretimin oluşturduğu etkiler, dünyanın doğal döngüsüne yaptığımız
ulaşım tercihleri, günlük ihtiyaçlarımızı karşılayacak enerji üretimi ile beraber dünyaya kaldırabileceğinden
fazla bir şekilde yük olmaya başladı.

Kaynak: https://tunza.eco-generation.org/ambassadorReportView.jsp?viewID=12911

Kaynak: http://foodfarmnews.blogspot.com/2017/12/

Türkiye’nin gıda atıklarının toplamı 10 milyon nüfusluk bir ülkeyi her gün doyurmaya yeterli (http://www.
yesilist.com). Dünyada da durum farklı değil üretilen her gıdanın 3’te biri çöpe gidiyor, eğer gıda atıkları bir
ülke olsaydı, küresel ısınmaya sebebiyet veren en büyük 3. Kirletici olurdu.
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Tek kullanımlık plastik şişeler ve kaplar da aynı şekilde kontrolden çıkmış durumda. 2050 yılında denizlerde
balıklardan daha çok plastik atık olacağını söylüyor uzmanlar. Bu atılan plastik orada da kalmıyor. Yemek
masamıza balıklar ile hatta deniz tuzları ile mikroplastikler geri geliyor. Yani biz attığımız plastiği geri yutuyoruz
(http://www3.weforum.org).
Bu tüketim kültürü kaynakları hızlıca tüketiyor, maden alanları giderek büyüyor, ormansızlaştırma giderek
kontrolden çıkıyor.
Tüketim kültürünün giderek güçlenmesi ile daha fazla üretim yapıyoruz, daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyoruz,
daha fazla çöp üretiyoruz. Bu üretim ve tüketim döngüsü bu çağın bir gerçeği olarak karşımızda.
Öyle ki, biliminsanları bizim Dünya uzerinde yol açtığımız değişimlerin oluşturduğu bu çağa yeni bir ad verdi.
Antroposen yani İnsan Çağı’nın Dünya’sındayız artık.

Kaynak: http://eeko.haus

İnsan Çağı bize maalesef bize çok yarar sağlamıyor. İklim değişikliği, kitlesel soy tükenmeleri ve az önce
gösterdiğim etkiler bu yeni dünyanın birer gerçeği.
İnsanlığın başına musallat olan bu problemlerin kaynağı ise gene kendisi. Son yüzyılda yayılmaya başlayan
üretim ve tüketim trendlerimiz bu sonuçları ortaya çıkardı.
Tabii ki burada farklı üretimin tarzının etkilerinin de dramatik bir şekilde fark yarattığını belirtmek lazım. Bu
problemlerin farkında olan şirketler, farklı üretim yöntemlerine, sürdürülebilir ve çevreci üretime yönelmeye başladı.
Modern tarımın etkilerini azaltmak için Bhutan tüm ülkede organik tarım yapılmasını yasalaştırarak, sera
gazlarını %70 oranında azaltmayı hedefliyor. Kalitesini kaybetmeden %95 oranında geri dönüşebilen camın
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kullanımı giderek artmakta ve geri dönüştürülmüş cam %20 oranında daha az hava kirliliğine yol açıyor. General
Electric artık eski tür enerji tasarruflu lambaları üretmeyeceğini açıkladı ve aydınlanma için OLED lambaları
kullanacağını belirtti. OLED lambalar geleneksel ampüllere göre %80 oranında daha az elektrik kullanıyor.
Tüketicilerin talepleri ile beraber böylelikle son yıllarda çevreci ürünlerin sayısı giderek artıyor. Ama burada
şöyle bir soru ortaya çıkıyor: Bu değişim 2050’de nüfusu 10 milyara yaklaşan ve giderek tüketim trendleri
birbirine benzeyen bir dünyayı kurtarmak için yeterli olacak mı?
Ekolojik ayakizi giderek büyüyen bir Dünya’nın kaynakları bu tüketim trendlerini kaldırmaya yeterli değil.
Eğer, Dünya’daki herkes bir ABD’linin ekolojik ayak izine sahip olsaydı bize neredeyse 5 tane dünya gerekirdi
(http://www.overshootday.org).
Amerika örneği çok klişe bir örnek ama bu analizde teknolojisi
ile geri dönüşüm rakamları ile örnek gösterdiğimiz Almanya’nın
tüketim trendleri ekolojik Almanya’ya bile ancak 3 dünya yetiyor.
Gezegenimizin yıllık bütçesini her yıl daha erken harcıyoruz.
Bu araştırmalar bize, şu an ki tüketim trendlerimizle ancak 1,6
dünyanın bize yeterli olduğunu ortaya koyuyor.
Kısaca toparlamamız gerekirse, şu an öyle bir durumdayız ki,
sadece endüstriyel değişim ile bir seçim yapmak yeterli değil. Bu
problemin önüne geçmek için yaşam tarzımızda da bir değişim
yapmak gerekli.
Çünkü ürettiğimiz materyallerin kaynağının bir sonu var ve biz
sonu olan bir dünyada sonsuz bir şekilde büyümeye çalışıyoruz.
Geri dönüşümlü materyaller bile belli bir süreden sonra ömrünü
dolduruyor ve üretime katılamıyor.
Nüfusumuz arttıkça bağlı olduğumuz kaynaklar azalmaya ve fiyatlar
artmaya başlayacak. Bunun yaratacağı problemlere hazır mıyız?
Şu an bu tüketim çılgınlığı ile yürütülen bir dünyada bunu
görmek çok zor olabilir ama aslında yarattığımız bir çok sorunun
çözümü de biziz.
Gıda atıklarının yarısı, plastik atıkların ise neredeyse hepsi
bireysel kullanıcılar tarafından çevreye atılıyor.
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Bu tarz bir bilincin yeniden yapılanması, tükettiğimiz ürünleri niye tükettiğimizi sorgulamamız lazım.Bu şekilde
bir tüketici olmanın ilk adımı aslında çok kolay bir soru: aldığınız şey size gerçekten lazım mı?
Elbette ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekiyor.
Ancak bu seçimlerimizi bilinçli bir şekilde yapmamız
lazım. Sadece bir kenarda duracak şeyler değil, uzun
yıllar boyunca kullanacağımız şeyler olmalı bunlar.
Geldiği yer ile son kullanıldığı yer arasında
binlerce kilometre olmayacak ürünler olması
lazım. Aldığım zaman onun direkt çöpe gideceğini
düşünerek almamam lazım.
İşte asıl değişim bu seçim ile başlıyor. Yeni bir
farkındalık hareketi ile beraber gelişen: Bilinçli
tüketim.
Kaynak: http://www.producebusinessuk.com/docs/default-source/default-document-library/insight_kantar-presentation.pdf?sfvrsn=2

Bilinçli bir tüketici yaptığı seçimin devamını getiren, kullanma ve ürünü yeniden değerlendirme konusunda da
birincil derece çevreye etkisini düşünen bir tüketicidir. Bilinçli bir tüketim için günlük yaşamdaki seçimlerinin
sadece alışverişte bitmediğinin farkında olmalıyız.
Aslında geleneksel tüketim trendlerinden bir adım geriye attığımızda çok kolay bir şekilde bir ürüne gerçekten
ne kadar ihtiyacınız olduğunu ve alternatifini bulmanın ne kadar kolay olduğunu rahatça algılıyorsunuz.
Mesela çoğumuzun sürekli kullandığı pet şişeler için üretilen plastik Türkiye’yi yılda 200 bin ton plastik şişe ile
Avrupa’nın ikinci büyük plastik üreticisi konumuna koydu.
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Pet şişe üretimini yakından incelediğimizde, 1 litrelik pet
şişede suyu üretmek için 3 litre su ve çeyrek litre petrole
ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz (http://www.petresin.
org). Bu kadar verimsiz bir şekilde üretilen bir ürünü
günlük yaşamımızın bir parçası haline getirmemeliyiz.

Plastik Şişedeki Bir Litre Su İçin 250 ml Petrol Kullanılmakta

Üretim döngüsüne baktığımızda ise bizi asıl şaşırtan
plastik şişe geri dönüşümünün gerçekleri. Bir pet
şişeyi geri dönüştürmenin maliyeti, yeni bir plastik
şişe üretmekten daha pahalı olduğu için çoğu şirket
bu sorumluluğu üstüne yük olarak görmüyor ve geri
dönüşüme attığınız şişeler çöpe gidiyor, denizlerimizi ve
çevremizi kirletiyor.
Yani endüstri çözüm üretmiyor, burada çözüm biz olacağız.
Çözüm ise çok basit. Yanınıza alacağınız bir cam ya da
çelik matara ile az önce bahsettiğim problemlerin önüne
geçmek mümkün. Bilinçli tüketim kaynak kullanımını
azaltmada bu şekilde basit bir şekilde etkili olmakta.
Bu seçimlerden biri de et tüketimi. Et tüketimi her ne
kadar yemek kültürümüz ile birebir tutulsa da çevreye
etkisi inanılmaz boyutlarda.
En çok su tüketen ve küresel su krizinin baş sorumlusu
olan şey tarım. Dünyadaki tatlı su arzının %70’i tarımda
kullanılıyor. Tarımda kullanılan suyun üçte biri ise
hayvancılığa gidiyor. 1 kilo sığır eti için için 15,500 litre
su kullanılması gerekiyor.

Kaynak: http://cargocollective.com/bruskowski/Drink-Tap-Water

Dünyada 14 milyar hektar tarım alanının üçte biri hayvan yemi yetiştirmek için kullanılıyor. Bu alan giderek
büyümekte ve dengeye daha çok zarar vermekte. Bir hamburger etini yapmak için 3,5 metre kareden daha
fazla toprak lazım.
Günlük protein tüketim miktarı Hacettepe Üniversitesi’nin Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi’ne göre
19-30 yaşlarında bir bireyin protein ihtiyacı ortalama 59 gr kadar.
Yani her öğünde protein bazlı beslenenler, büyük bir ihtimalle günlük ihtiyaçlarının çok üzerinde protein
tüketmiş oluyor. Yüksek protein tüketimi ise yağlanma, kilo alma, kalp krizi gibi sorunlara yol açıyor.
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Kaynak: https://yourbionutrition.com/2018/01/28/myth-animal-protein-is-necessary-for-health/

Buna karşın az protein tüketimi de sorunları beraberinde getiriyor. Büyüme problemleri, kas kitlesi kaybı,
güçsüz bağışıklık sistemi ve solunum problemleri düşük protein tüketiminin sonuçlarından bir kaçı.
Ama protein için illa et yemek zorunda değiliz. Etsiz protein kaynaklarının sayısı ise düşündüğümüzden çok
daha fazla ve günlük protein ihtiyacınızı meyve ve sebzelerden karşılamanız mümkün. Terminatör lakaplı Arnold
Schwarzenegger bile et tüketimini azaltabileceimizi söylüyor. Arnold’a göre aşağıdaki bitkiler en etkili protein
kaynakları:
••
••
••
••
••
••

Chia Tohumları : 2 yemek kaşığında 4 gram protein
Edamame: yarım kasede yaklaşık 34 gram protein
Mercimek: Bir kase mercimek size 18 gram protein
Kenevir Tohumu : 2 yemek kaşığında 10 gram
Badem: 30 gramında yaklaşık 6 gram
Avokado: bir kasede 3 gram

Bilinçli tüketim için gereken farkındalık aynı zamanda üretim yapan şirketlerin arasında aktif bir bağ ihtiyacını
doğuruyor. Burada tüketiciler, üreticileri ve üretim şekillerini tanıyor, böylelikle aldığı ürün ile tam anlamı ile
kendisine neyin sunulduğunun farkında oluyor.
Böyle bir bağın olmadığı zamanlarda ise en iyi yöntem etiket okuma bilinci. Çoğunlukla aldığımız ürünleri
belli bir alışkanlık üzerinden seçiyoruz, belli bir markaya güveniyoruz. Ama bu ürünlerin gerçekten içinde ne
olduğunu biliyor muyuz?
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Artık akıllı telefonların kolaylığı ile düzenli olarak aldığınız ürünün içindeki maddeleri kolayca araştırmamız
da mümkün. Etiket okumak bir ürünün içinde bulunan tüm maddelerin farkında olup, alışverişin bilincinde
olmanın ilk adımlarından biri.
Tabii ki burada üretimde kullanılan metodlar da önemli. Konvansiyonel ürünlerin, özellikle gıda ürünlerinin
üretiminde pestisit ve zararlı kimyasal kullanımı rekor seviyelere çıkmış durumda.

Kaynak: https://environmentaldefence.ca/2016/01/26/auditor-generals-report-shows-need-to-fix-canadas-pesticide-management-system/

Yapılan araştırmalar, normal bir pazar alışverişinden alınan ürünlerin %21’inin üzerinde sınırların üzerinde pestisit
kalıntısı bulunduğunu ortaya çıkardı (http://www.cumhuriyet.com.tr). Bu gerçekten çok büyük bir rakam.
Bunun bir başka ters etkisi ise üretime olan güvenin azalması. Yeşilist olarak bizim yaptığımız bir ankette
ürünlerin üzerinde her ne kadar organik sertifikası bulunsa da bu ürünlere insanlar %25 oranında kuşku ile
yaklaşıyor. Ankete katılanların %50’si ise sertifika bulunmasına rağmen ürünün organik olduğuna inanmıyorlar.
Burada etiket okuma bilinci gibi sertifikaların kalite değerlerini de bilmek çok önemli. Bağımsız sertifika şirketleri
tarafından verilen etiketler bizi burada yönlendirmesi gereken nokta.
Ecocert, IMO gibi sertifikalı gördüğümüzde gönül rahatlığı ile bu ürünü alabiliriz. Zira pestisitli ürün yemenin
zararları, etiket bilinci ve sertifikalara güven problemlerinden çok daha büyük problemlere yol açıyor.
Global markalar kadar, yerel üretimi desteklemek de bir o kadar önem taşıyor. Örneğin Brezilya’dan gelen
organik bir muz ile Anamur’dan güvendiğiniz bir üreticiden aldığınız bir muz arasında yaptığınız seçim gereksiz
karbon emisyonlarının önüne geçiyor, hem de üreticiyi tanıma imkanı daha kolaylaşıyor.
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O yüzden burada dünyadaki ve Türkiye’deki
trendlere bir durup bakmakta fayda var.
Özellikle gıda ürünlerinden bahsediyorsak,
bilinçli tüketim ile oluşmuş topluluklar,
alternatif pazarların oluşmasına da yol açtı.

Kaynak: https://www.tetrapak.com/it/about/newsarchive/tetra-pak-environment-research-2015

Üreticiyi tanıma isteği son dönemlerde
tüketici kooperatiflerini artık eskisinden çok
daha popüler yapmış durumda. Boğaziçi
Tüketim Kooperatifi kendi ulaştığı geleneksel
üretim yapan çiftçilerin ürünlerini internet
üzerinden üyelerine sunmakta. Bu ürünler
organik olmasa bile yerelde, adil bir üretim
modeli ve pestisitlerden uzak temiz bir
şekilde üretiliyor.

Buğday Derneği’nin etrafında topladığı 100’e yakın çiftlik çok sıkı bir denetimden geçtikten sonra gene aynı
şekilde popülerliği giderek artmış Organik pazarlarda ürünlerini sunmakta. Bunlar tamamen bilinçli tüketicilerin
yarattığı talepler ile, kendisine sunulan ürünlerin nereden geldiğine, nasıl üretildiğine bir sertifikanın ötesinde
direkt üreticiyi tanıma isteği oluşmuş durumda.
Buna verilecek en güzel örneklerden biri
Aysun the Sütçü. Müşterisi ile birebir iletişim
kurarak kendi çiftliğinde süt ve süt ürünleri
üretimi yapan Aysun the Sütçü, şu an
2000’den fazla kişiye ürünlerini dağıtıyor.
Bu kadar insan Aysun’dan süt alıyor çünkü
üreticiyi tanıyor, üretime inanıyor. Aysun’un
hayvanlarına nasıl baktığını, sütünü yaparken
nasıl bir işlemden geçirdiğini biliyor. Soğuk
bir endüstriyel sürecin parçası olmuyor.
Büyük markaların ürettiği bazı ürünleri daha
düşük maliyet ile daha düşük fiyata satmak
uğruna gözardı ettikleri şeyler büyük etkiler
bırakabiliyor.
“Aysun the SÜTÇÜ”
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Bangladeş’te küresel markalara üretim yapan bu tekstil fabrikasının bakımsızlıktan ve kapasitesinden çok
daha fazla işçinin bulunması yüzünden bina çöktü ve 1133 kişi hayatını moda dünyasının tüketim ihtiyacını
karşılamak için çalışırken yitirdi.

Kaynak: https://www.unclutteryouruniverse.com/wardrobe-style/im-embracing-slow-fashion/

Kaynak: https://www.fashionrevolution.org/

Bu olaylar, bazı ürünlerle kurduğumuz ilişkiyi yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Bu trajik
olay Who Made my Clothes adı altında büyük bir sivil toplum hareketine yol açtı.
Tüketici ürünleri sağlayan markalar üretim durumlarını düzeltmedikleri sürece bu durum devam edecek ve
bunu değiştirmek bilinçli tüketicinin talep ettikleri ile oluşacak.
Örneğin paylaşım ekonomisi bazı sektörleri tamamı ile değiştirmekte. Airbnb’nin kolay kullanımı ile beraber
gelen hızlı gelişimi, Couchsurfing felsefesinin giderek yayılması bireysellik yerine gelen topluluk kültürünün
gelişmesini sağlıyor.
Takas ve ikinci el pazarları, yeni bir üretime alternatif olarak insanların sahip olduklarını hem paylaşmasını hem
de tüketim kültürünün alternatiflerinin öne çıkmasını sağlıyor.
Bu gelişmeleri bilinçli bir tüketici ile üretim yapan şirketlerin arasında aktif bir bağ ihtiyacını doğuruyor. Burada
tüketiciler, üreticileri ve üretim şekillerini tanıyor, böylelikle aldığı ürün ile tam anlamı ile kendisine neyin
sunulduğunun farkında oluyor.
Berlin’de açılan ambalajsız ürünler satan bu mağaza bu amaca yönelik başka bir örnektir. Unverpakt Burada
müşteriler Ambalajdan dolayı oluşan ekstra ve hatta çoğu zaman gereksiz karbon ayak izinin ve çöpün önüne
geçiyor. Hem market hem de tüketiciler bu problemi çözebileceklerinin farkında. Bu pazarı ve tüketiciyi bir
amaç üzerinden bir araya getiriyor.
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Kaynak: https://original-unverpackt.de/

Kaynak: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/denmark-cuts-food-waste-by-25/

Başka bir örnek olarak, Danimarka’da açılan WeFood’u örnek verebiliriz. Gıda israfının önüne geçmeyi
hedefleyen bu süpermarket sivil toplum kuruluşları tarafından açılıyor.
Burada normalde geleneksel süpermarketlerde kabul görmeyen ürünler, özellikle gıda ürünleri tüketicilere
sunuluyor. Normalde çöpe gidecek, şekli bozuk, son kullanma tarihi yakın ürünlerin tüketime sunulması
boşuna oluşacak israfın önüne geçiyor.
Bu ve benzeri problemleri Türkiye’de de tüketicilerin birleşerek kendilerinin çözdüğünü görüyoruz.
İstanbul’da tamamen tüketicilerin oluşturduğu Zero Waste grupları, elden çıkardıkları ürünleri en aza
indirgemek için etkinlikler düzenlemekte, bir sonraki etkinliklerinin ne hakkında olmasına karar vermek için
anketler yapmakta.
Yerelde üretilmiş çevreci ürünlerin süpermarketlerde yer bulamamasının önüne tüketiciler, kurulan organik
pazarlara verdikleri destekler ile geçiyor. Bisiklet kullananların bisiklet yolu talep etmesi ile beraber, bisiklet
kullanımının katlanarak arttığını görüyoruz.
Yeşilist olarak bizim içeriklerimizde bu tüketici grupları ile beraber şekillenmekte. Elindeki çöpleri ayrıştırmak
isteyen tüketiciler, İstanbul’un Geri Dönüşüm Rehberini en çok okunan ve en çok iletişim sağlayan
içeriklerimizden biri haline getirdi.
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Küçük de olsa kendi yiyeceğini kendisi üretmek
isteyen tüketicilerin, artık üretim yapma isteği,
balkon bahçeciliği yazılarımıza olan ilgiyi rekor
seviyelere ulaştırdı.
Geçen sene sonlarına doğru bir yıldır hiç bir
şey satın almayan Selma Hekim ile yaptığımız
röportaja gelen ilgi, aslında bu konuya insanların
ne kadar ilgili olduğunu gösterdi.
Bu ve benzeri ihtiyaçlar şu an 2600’ün üzerinde
Yeşilist içeriğine yol verdi. Biz de böyle bir
potansiyelin yalnızca içerikle kalmasını
istemiyoruz, o yüzden Yeşilist olarak bir
ayağımız da offline dünyada. Bilinçli bir tüketici
fikrini yaymak için kurum ve şirketlerle beraber
projeler yapmakta, çeşitli eğitimler vermekteyiz.
Verdiğimiz eğitimler veya düzenlediğimiz
atöyeler davranış değişikliğine önem veren bir
yapıya sahip. Dediğimiz gibi amacımız akıllı bir
seçimden öte, bilinçli bir tüketiciye yardımcı
olmak.
Bununla beraber, bu yeni dönemde öğrenciler
ile beraber gelen ilgi oldukça yoğun. Biz
de üniversite hatta lise öğrencilerinin
sürdürülebilirlik felsefesini sürdürmenin ve
yaymanın en güçlü yollarından biri olduğunu
düşünüyoruz.
Kaynak: https://www.yesilist.com/yeni-baslayanlar-icin-balkon-bahceciligi/

Biz de üniversitelerinin potansiyellerini görüp, 2014 ve 2015 yılı içerisinde Türkiye’nin ilk kampüslerarası
sürdürülebilirlik yarışması, Students Go Green’i düzenledik.
Yurtdışı bağları da olan bu projede 50 Türk öğrenci ile 13 yabancı öğrencinin katılımı ile yeni bir tüketi bilincini
yaratmayı hedefleyen 3 günlük bir eğitim kampı düzenlendi. Sürdürülebilir gıda, sürdürülebilir tüketim,
sürdürülebilir ulaşım ve permakültür konularını detaylı bir şekilde öğrenciler ile paylaştık. Öğrenciler daha
sonra 10 takıma ayrılarak, kendi kampüslerinde var olan sürdürülebilirlik problemlerine çözümler getirdiler.
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3 aylık süreç sonunda kazanan iki projeden, Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen proje elektronik
atıkları geri dönüştürerek kendine kaynak sağlayıp, yurtlarındaki muslukları daha az su harcayan modeller
ile değiştirdi. Özyeğin Üniversitesi’nin projesi ile ulaşım problemlerine toplu taşıma ve araba paylaşımı fikrini
uygulayarak hem karbon ayak izi düşük hem de efektif bir çözüm getirdiler.
Bu kazanan iki grup ise daha sonra sürdürülebilirlik hakkında bir eğitim almak için ABD’ye gitmeye hak kazandı.

Kaynak: https://www.yesilist.com/unesco-yesilisti-yesil-bireylerden-biri-secti/

Bir kaç ay önce de UNESCO, Yeşilist ve Students Go Green projemizi, sürdürülebilir gelişim eğitimi için çalışan
liderlerden oluşan Green Citizens yani “Yeşil Bireyler”den biri olarak seçti. Bu kadar güzel tepkiler toplayan bu
projemizi biz de şu an önümüzdeki dönemlerde yeniden uygulamak için çalışmalar yapmaktayız.
Çünkü değişimin bilhassa gençler ve Yeşilist gibi örnekler ile bir araya gelen topluluklar ile ortaya çıkacağını
biliyoruz. Artık aldığı ürünün bir sonraki adımlarını düşünen, hatta yaptığı tüketimin gerekliliğini sorgulayan
bir tüketici evrimleşmekte.
Bu tüketicilere, üretim yapan global ve yerel markaların da katılması kaçınılmaz bir zorunluluk. Dünyayı hiç
kimse tek başına kurtaramaz. Birleşerek, bir araya gelerek çözümün hep beraber bir parçası olmalıyız.
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