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TTÜÜKETKETĐĐCCĐĐ EEĞĐĞĐTTĐĐMMĐĐ VE VE ÇÇEVRE BEVRE BĐĐLLĐĐNCNCĐĐ

ĐĐnsan nsan ççevresiyle uyum ievresiyle uyum iççerisinde ve belli bir erisinde ve belli bir 
dengenin sadengenin sağğlanmaslanmasııyla yayla yaşşamamıınnıı ssüürdrdüüren, ren, 
ancak bazancak bazıı durumlarda dengeyi bozabilen durumlarda dengeyi bozabilen 
bir varlbir varlııktktıır. r. 



ĐĐnsanla nsanla ççevresi arasevresi arasıındaki dengeyi sandaki dengeyi sağğlayan layan 
kokoşşullar bozulmaya baullar bozulmaya başşlaylayıınca, insanlarnca, insanlarıın n 
gerekli gerekli öönlemleri alma zorunlulunlemleri alma zorunluluğğu dou doğğar.ar.



ÇÇevre kirlilievre kirliliğği canli canlıılarlarıın yan yaşşadadııklarklarıı
ortamortamıın don doğğal dengesinin bozulmasal dengesinin bozulmasıı
faaliyetidir. faaliyetidir. 



GeliGelişşmimişş üülkelerdeki hlkelerdeki hıızlzlıı teknolojik ve teknolojik ve 
ekonomik geliekonomik gelişşmeler sonucunda ailelerin; meler sonucunda ailelerin; 
kullanankullanan--at yat yööntemini tercih etmeleri, ntemini tercih etmeleri, 
geligelişşmekte olan mekte olan üülkelerde ise toplumun lkelerde ise toplumun 
dodoğğayayıı ve dove doğğal kaynaklaral kaynaklarıı ekonomik gelir ekonomik gelir 
getiren varlgetiren varlııklar olarak gklar olarak göörmeleri rmeleri 
sonucunda sonucunda ççevreyi bilinevreyi bilinççsiz bir siz bir şşekilde ekilde 
kullanmalarkullanmalarıı, , ççevre kirlilievre kirliliğğinin binin büüyyüük k 
boyutlara ulaboyutlara ulaşşmasmasıına neden olmaktadna neden olmaktadıır.r.



ĐĐnsan, var olunsan, var oluşşundan bu yana yaundan bu yana yaşşamamıınnıı, , 
ççevresini deevresini değğiişştirerek stirerek süürdrdüürmrmüüşşttüür.r.



Toplumdaki her bireyin tToplumdaki her bireyin tüüketme ketme 
zorunluluzorunluluğğu dikkate alu dikkate alıındndığıığında nda ““ttüüketici ketici 
bireyinbireyin”” davrandavranışışlarlarıı ile ile ççevre kirlilievre kirliliğğinin inin 
artmasartmasıı ve azalmasve azalmasıı arasarasıında snda sııkkıı bir babir bağğ
vardvardıır. r. 



Tüketim

Ham 
Maddeler Ürünler

Üretim 
Çevresi

Tüketim
Çevresi

Ürünler

Atık 
Atık Ham 

Maddeler               

Doğal Çevre 

Üretim 

Şekil 1. Doğal Çevre ve Üretim-Tüketim Etkileşimi Modeli.



SanayileSanayileşşmenin ve kentlemenin ve kentleşşmenin bir sonucu menin bir sonucu 
olarak ortaya olarak ortaya ççııkan akan aşışırrıı nnüüfus artfus artışıışı ve gve göçöç, , 
ççevre sorunlarevre sorunlarıınnıın olun oluşşmasmasıında nda öönemli bir nemli bir 
etken olarak getken olarak göörrüülmektedir.lmektedir.



ÇÇevre sorunlarevre sorunlarıınnıın artmasn artmasıına sebep olan na sebep olan 
faktfaktöörlerden bir dirlerden bir diğğeri de mevcut teri de mevcut tüüketim ketim 
alalışışkanlkanlııklarklarıı ve tve tüüketimin sketimin süürekli rekli 
kamkamççıılanmaslanmasııddıır. r. 



ÇÇevresindeki kaynaklarevresindeki kaynaklarıı ttüüketen insan, keten insan, 
birey olarak birey olarak ççevreyi olumlu ya da olumsuz evreyi olumlu ya da olumsuz 
yyöönde etkileme gnde etkileme güüccüüne sahiptir.ne sahiptir.



TTüüketicilerin tercihleri yani tketicilerin tercihleri yani tüüketim ketim 
bibiççimleri ile ekolojik denge arasimleri ile ekolojik denge arasıındaki ndaki 
etkileetkileşşim Dim Düünya geneli dnya geneli düüşşüünnüüldldüüğğüünde nde 
üürkrküüttüüccüüddüür.r.



DDüünya nnya nüüfusu hfusu hıızla artmakta fakat nzla artmakta fakat nüüfusa fusa 
yetecek doyetecek doğğal kaynaklar aynal kaynaklar aynıı oranda oranda 
artmamakta, sartmamakta, sıınnıırlrlıı kalmakta hatta yok kalmakta hatta yok 
olmaktadolmaktadıır.r.



DoDoğğada canlada canlıılarlarıın kendi aralarn kendi aralarıında ve nda ve 
fiziksel fiziksel ççevreyle olan ilievreyle olan ilişşkileri, canlkileri, canlıılarlarıın n 
sasağğllııklklıı geligelişşmelerine olanak veriyorsa melerine olanak veriyorsa 
ekolojik denge saekolojik denge sağğlanmlanmışış olur.olur.



ÇÇevre bilinci evre bilinci ççevreyi koruyucu, evreyi koruyucu, ççevre evre 
kirlilikirliliğğini ini öönleyici nleyici ççalalışışmalar imalar iççin in öönemli bir nemli bir 
kokoşşul olmakla birlikte tek baul olmakla birlikte tek başışına yeterli na yeterli 
dedeğğildir. Buna tildir. Buna tüüm toplumun katm toplumun katııllıımmıı
gerekir.gerekir.



Birey ve ailenin tek tek katBirey ve ailenin tek tek katııllıımmıı olmadolmadııkkçça, a, 
yanlyanlışış alalışışkanlkanlııklar deklar değğiişştirilmediktirilmedikççe e 
sorunlarsorunlarıın n çöçözzüülmesi glmesi güçüçttüür.r.



ÇÇevrenin bazevrenin bazıı ihtiyaihtiyaççlarlarıı karkarşışılamak ilamak iççin in 
akakıılclcıı kullankullanıılmaslmasıı, yanl, yanlışış kullanmankullanmanıın n 
dodoğğurduurduğğu tu tüüketim ve kirliliketim ve kirliliğğin in öönlenmesi nlenmesi 
iiççin in ççevre eevre eğğitimi gereklidiritimi gereklidir



““SaSağğllııklklıı bir bir ÇÇevre de Yaevre de Yaşşama Hakkama Hakkıı””

TTüüketicinin evrensel haklarketicinin evrensel haklarıından biri ndan biri 
olarak olarak ““UluslararasUluslararasıı TTüüketici Birlikleri ketici Birlikleri 
ÖÖrgrgüüttüü ( CI )( CI )”” taraftarafıından kabul edilip tndan kabul edilip tüüm m 
ddüünyaya ilan edilminyaya ilan edilmişştir.tir.



Aile, bireyin topluma hazAile, bireyin topluma hazıırlandrlandığıığı, , 
sosyallesosyalleşşmenin bamenin başşladladığıığı ilk yerdir. ilk yerdir. ÇÇocuocuğğun un 
geligelişşmesinde aile sadece onun gelimesinde aile sadece onun gelişşmesini mesini 
yyöönlendirmekle kalmaz, aile inlendirmekle kalmaz, aile iççi ve di ve dışıışı
davrandavranışışlarda ylarda yöönlendirici rol oynar.nlendirici rol oynar.



ÇÇevre bilinci olan tevre bilinci olan tüüketici, ketici, ççevre kirlilievre kirliliğğine ine 
karkarşışı kendi etkinlikendi etkinliğğini kavrayan, kaynak ini kavrayan, kaynak 
kullankullanıımmıında gelecek nesiller ve tnda gelecek nesiller ve tüüm m 
insanlinsanlıık ik iççin duyarlin duyarlıı bir tutum ibir tutum iççinde olan inde olan 
sorumlu bir ekolojistsorumlu bir ekolojist”” olarak olarak 
tantanıımlanabilir.mlanabilir.



ÇÇevre bilincinden sevre bilincinden sööz ederken z ederken 
ssüürdrdüürrüülebilirlik kavramlebilirlik kavramıından da sndan da sööz etmek z etmek 
gerekir. gerekir. OxfamOxfam’’aa ggööre sre süürdrdüürrüülebilir lebilir 
kalkkalkıınmannmanıın tann tanıımlarmlarıından birisi ndan birisi 
““BugBugüünnüün gerekliliklerini, gelecek n gerekliliklerini, gelecek 
kukuşşaklaraklarıın kendi ihtiyan kendi ihtiyaççlarlarıınnıı gidermelerine gidermelerine 
engel olmadan karengel olmadan karşışılamaktlamaktıırr””..



SSüürdrdüürrüülebilir kalklebilir kalkıınmannmanıın temelinde n temelinde 
kaynaklarkaynaklarıın korunmasn korunmasıı ve yenilenmesi ve yenilenmesi 
yatar.yatar.



SSüürdrdüürrüülebilirlik, toplumsal hayatta lebilirlik, toplumsal hayatta 
insanlarinsanlarıın ihtiyan ihtiyaççlarlarıınnıı karkarşışılamak ilamak iççin nasin nasııl l 
yayaşşadadııklarklarıına bana bağğllııddıır. Sr. Süürdrdüürrüülebilir olan lebilir olan 
kalkkalkıınma nma şşekli; ekli; üüretimin baretimin bağğllıı olduolduğğu u 
ekosistemin canlekosistemin canlııllığıığı ve kalitesini, ive kalitesini, işş
ggüüccüünnüün fiziksel ve zihinsel san fiziksel ve zihinsel sağğllığıığınnıı, ayr, ayrııca ca 
üüretimin iretimin iççinde yer aldinde yer aldığıığı sosyal ve yapsosyal ve yapıısal sal 
ççevreyi korurevreyi korur



““insanlarinsanlarıın mevcut ihtiyan mevcut ihtiyaççlarlarıınnıı, gelecek , gelecek 
nesillerin ihtiyanesillerin ihtiyaççlarlarıınnıı karkarşışılayabilecek layabilecek 
kaynaklarkaynaklarıın miktarn miktarıınnıı ve ve şşeklini eklini 
etkilemeden karetkilemeden karşışılayabilmesi ve tatmin layabilmesi ve tatmin 
edebilmesi olarak tanedebilmesi olarak tanıımlanan mlanan 
ssüürdrdüürrüülebilirlik kavramlebilirlik kavramıı ile ile ““toplumsal toplumsal 
eeşşitlikitlik”” arasarasıında snda sııkkıı bir babir bağğ vardvardıır.r.



SSüürdrdüürrüülebilirlik, toplumdaki tlebilirlik, toplumdaki tüüm m ööğğelerin elerin 
iişşbirlibirliğğini ini öözellikle de zellikle de üüretici ve tretici ve tüüketicilerin keticilerin 
ortak hareket etmelerini gerektirir. ortak hareket etmelerini gerektirir. 
Bireylerin yani tBireylerin yani tüüketicilerin bilinketicilerin bilinççli bir li bir 
şşekilde kaynaklarekilde kaynaklarıı yyöönetebilmeknetebilmek



SSüürdrdüürrüülebilirlilebilirliğği sai sağğlamak ilamak iççin in ““33--RR””denden
ssööz edilmektedir.z edilmektedir.

�� AzaltmakAzaltmak--RReducingeducing

�� Yeniden kullanmaYeniden kullanma--RReusingeusing

�� Geri dGeri döönnüüşşüümm--RRecyclingecycling



AynAynıı zamanda zamanda ““Etik TEtik Tüüketimketim”” davrandavranışıışı
olarak tanolarak tanıımlayabilecemlayabileceğğimiz bu davranimiz bu davranışış
modelinin, modelinin, ççocukluktan baocukluktan başşlayarak tlayarak tüüm m 
ttüüketici eketici eğğitimi aitimi aşşamalaramalarıına da eklenmesi na da eklenmesi 
öörgrgüün ve yaygn ve yaygıın en eğğitimle titimle tüüketicilere keticilere 
benimsetilmesi kabenimsetilmesi kaççıınnıılmaz bir lmaz bir 
zorunluluktur.zorunluluktur.



Aile, okul ve yakAile, okul ve yakıın n ççevre, evre, ççevre evre 
eeğğitimini saitimini sağğlamada lamada üçüç temel temel 
unsurdur. unsurdur. ÇÇevre eevre eğğitimi itimi ççocuocuğğa ailede a ailede 
babaşşlatlatııllıır, yakr, yakıın n ççevresi ve okulda da evresi ve okulda da 
dedeğğiişştirilir.tirilir.



ÇÇevre eevre eğğitimi titimi tüüketici eketici eğğitiminin konu itiminin konu 
alanlaralanlarıından birini olundan birini oluşşturmakta, gerek turmakta, gerek 
yaygyaygıın gerekse n gerekse öörgrgüün en eğğitim yoluyla birey, itim yoluyla birey, 
aile ve topluma ulaaile ve topluma ulaşşmaya maya ççalalışışmaktadmaktadıır.r.



ÇÇevre eevre eğğitimi, birey ve ailenin ve dolayitimi, birey ve ailenin ve dolayııssııyla yla 
toplumun ve toplumun ve ççevre bilinci kazanmasevre bilinci kazanmasıında, nda, 
bugbugüün ve gelecen ve geleceğğin sorunlarin sorunlarıınnıı çöçözmede zmede 
kararlkararlııllııkla eylemde bulunmak ikla eylemde bulunmak iççin bilgi, in bilgi, 
beceri ve deneyim kazanacaklarbeceri ve deneyim kazanacaklarıı bir ebir eğğitim itim 
olmalolmalııddıır.r.



Toplumdaki her birey ve ailenin tToplumdaki her birey ve ailenin tüüketim ketim 
zorunluluzorunluluğğu dikkate alu dikkate alıındndığıığında, satnda, satıın alma, n alma, 
kullanma ve atma konusundaki karar ve kullanma ve atma konusundaki karar ve 
davrandavranışışlarlarıın n ççevre korunmasevre korunmasıında ve nda ve 
kirletilmesinde rolkirletilmesinde rolüü tarttartışıışılmazdlmazdıır.r.



TTüüketicilerin evle ilgili keticilerin evle ilgili ççeeşşitli faaliyetlerini itli faaliyetlerini 
ekolojik dekolojik düüşşüüncenin dncenin dışıışında dnda düüşşüünmemek nmemek 
gerekir. Evle ilgili kararlargerekir. Evle ilgili kararlarıı oluoluşşturmada turmada 
ççevre ile entegrasyonu gevre ile entegrasyonu gööz ardz ardıı etmemelidir.etmemelidir.



TTüüketicilerin ve ailelerin keticilerin ve ailelerin ççevre ile ilgili olarak evre ile ilgili olarak 
üüzerinde durmaszerinde durmasıı gereken hususlardan bazgereken hususlardan bazıılarlarıı
şşunlardunlardıır;r;

�� KaKağığıt, plastik, pet, cam, pil ayrt, plastik, pet, cam, pil ayrıı toplanmaltoplanmalıı, bu , bu 
konuda konuda öönderlik edilmelidir.nderlik edilmelidir.

�� Bu tBu tüür malzemeden yapr malzemeden yapıılan ambalajlar daha az lan ambalajlar daha az 
tercih edilmeli, geri dtercih edilmeli, geri döönnüüşşebilir ve doebilir ve doğğa dostu a dostu 
malzeme semalzeme seççilmelidir.ilmelidir.

�� Her tHer tüürlrlüü deterjan yeterli deterjan yeterli ööllçüçüde kullande kullanıılmallmalıı, , 
daha fazla kullandaha fazla kullanııldldığıığında ekonomik anda ekonomik aççııdan dan 
zararzararıın yann yanıı ssııra ra ççevrenin kirleneceevrenin kirleneceğği i 
unutulmamalunutulmamalııddıır.r.



�� Su gereksiz tSu gereksiz tüüketilmemeli, daha az ketilmemeli, daha az 
kullanma olaskullanma olasııllığıığı varsa bu varsa bu 
dedeğğerlendirilmelidir.erlendirilmelidir.

�� Daha az elektrik enerjisi kullanDaha az elektrik enerjisi kullanıılmallmalııddıır.r.

�� KullanKullanıılmlmışış piller ayrpiller ayrıı toplanmaltoplanmalıı, , 
ççocuklara oynamalarocuklara oynamalarıı iiççin verilmemelidir. in verilmemelidir. 
Pillerin nikel ve kadmiyum gibi kimyasal Pillerin nikel ve kadmiyum gibi kimyasal 
maddeler imaddeler iççerdierdiğği unutulmamali unutulmamalıı, , 
doldurulabilir piller tercih edilmelidir.doldurulabilir piller tercih edilmelidir.



�� Hava kirliliHava kirliliğğini arttini arttıırmamak irmamak iççin sein seççilen ilen 
yakyakııt ve yakma tipine dikkat edilmelidir.t ve yakma tipine dikkat edilmelidir.

�� Konuyla ilgili kampanyalara karKonuyla ilgili kampanyalara karşışı duyarlduyarlıı
olunmalolunmalıı, kat, katıılmallmalıı ve ve ççevreye karevreye karşışı uyaruyarııccıı
olmalolmalııddıır.r.

�� Konuttaki gKonuttaki güürrüültltüüyyüü öönlemek inlemek iççin yin yüüksek ksek 
sesle konusesle konuşşulmamalulmamalıı, ev e, ev eşşyalaryalarıınnıı
ssüürrüüklememeli ve gklememeli ve güürrüültltüüllüü araaraçç
kullankullanıılmamallmamalııddıır.r.



�� MarkasMarkasıız, etiketsiz plastik malzemeler z, etiketsiz plastik malzemeler 
kullankullanıılmamallmamalııddıır.r.

�� KullanKullanıılan aralan araçç--geregereçç ve eve eşşyalaryalarıı seseççerken erken 
sadece estetik kriter gsadece estetik kriter gööz z öönnüünde nde 
bulundurulmamalbulundurulmamalııddıır.r.



SSüürdrdüürrüülebilir Kalklebilir Kalkıınma kavramnma kavramıı, bug, bugüünnüün n 
ihtiyaihtiyaççlarlarıınnıı gelecek kugelecek kuşşaklaraklarıın kendi n kendi 
ihtiyaihtiyaççlarlarıınnıı karkarşışılayabilme olanalayabilme olanağığından ndan 
ööddüün vermeksizin karn vermeksizin karşışılamak olarak lamak olarak 
tantanıımlanmaktadmlanmaktadıır. r. 

SSüürdrdüürrüülebilir Kalklebilir Kalkıınmannmanıın merkezi n merkezi 
insandinsandıır.r.



KalkKalkıınmaynmayıı sasağğlamanlamanıın en etkin n en etkin 
yollaryollarıından biri ise kalkndan biri ise kalkıınmaynmayıı etkileyen ve etkileyen ve 
etkileyecek olan etkileyecek olan şşimdinin ve gelecek imdinin ve gelecek 
kukuşşaklaraklarıın bilinn bilinççlendirilmesi ve elendirilmesi ve eğğitilmesi itilmesi 
ile mile müümkmküündndüür.r.



Bu nedenle Bu nedenle ççevresel olarak bilinevresel olarak bilinççli bir nesil li bir nesil 
yetiyetişştirmede en iyi ytirmede en iyi yööntem ise ntem ise ççevreyi ievreyi iççeren eren 
konularda kapsamlkonularda kapsamlıı bir ebir eğğitim vermektedir.itim vermektedir.



ÇÇocuocuğğun un ççevresiyle ilgili olarak algevresiyle ilgili olarak algıılamaya lamaya 
babaşşladladığıığı ilk ilk şşey, iey, iççinde bulunduinde bulunduğğu ortamu ortamıın n 
ttüümmüünnüün n ççevre olduevre olduğğudur.udur.



OdasOdasıı, evi, ailesinin bireyleri, kom, evi, ailesinin bireyleri, komşşularularıı
varsa bahvarsa bahççe, sokak vb. bu de, sokak vb. bu döönem inem iççinde inde 
anneler babalara ganneler babalara gööre re ççocukla daha ocukla daha ççok ok 
birlikte olurlar ve daha yobirlikte olurlar ve daha yoğğun iliun ilişşki ki 
iiççindedirlerindedirler. . 



Bu nedenle SBu nedenle Süürdrdüürrüülebilir Tlebilir Tüüketim ve ketim ve 
SSüürdrdüürrüülebilir Kalklebilir Kalkıınmada etken rol nmada etken rol 
oynayan kadoynayan kadıınlara nlara ççocuklarocuklarıın en eğğitilmesi itilmesi 
konusunda konusunda öönemli gnemli göörevler drevler düüşşmektedir.mektedir.



ÇÇocuk ocuk ççevresini tanevresini tanıırken anneler tarafrken anneler tarafıından ndan 
verilmesi gereken doverilmesi gereken doğğru mesaj, etrafru mesaj, etrafıındaki ndaki 
nesnelerin, kinesnelerin, kişşilerin yani bu ortamilerin yani bu ortamıın n 
kendilerine ait oldukendilerine ait olduğğu, kendisinin de bu u, kendisinin de bu 
ortamortamıın bir parn bir parççasasıı olduolduğğudur. udur. 



GGöörrüülen her bitki ve hayvan tlen her bitki ve hayvan tüürrüünnüün n 
hayathayatıımmıız iz iççin vazgein vazgeççilmez ilmez öönemini, nemini, 
ttüükettikettiğğimiz imiz şşeylerin teylerin tüümmüünnüün don doğğadan adan 
geldigeldiğğini, bir gini, bir güün gelip tamamen n gelip tamamen 
biteceklerini anlatarak onlara dobiteceklerini anlatarak onlara doğğa sevgisini a sevgisini 
aaşışılayabilir, dolayabilir, doğğayayıı nasnasııl kirletmeden l kirletmeden 
yayaşşayabileceayabileceğğimiz konusunda imiz konusunda öözellikle ev ve zellikle ev ve 
aile yaaile yaşşantantııssıında uygulanabilecek bilinnda uygulanabilecek bilinççli li 
ççevre koruyucu davranevre koruyucu davranışışlarla larla öörnek rnek 
olunabilir.olunabilir.



ÇÇocuocuğğa okul a okul ööncesinde verilecek encesinde verilecek eğğitimin itimin 
bir babir başşka boyutu da erken yaka boyutu da erken yaşşta dota doğğru ru 
ttüüketim davranketim davranışışlarlarıınnıın kazandn kazandıırrıılmaslmasııddıır.r.



Ailelerin bilinAilelerin bilinççli tli tüüketim davranketim davranışışlarlarıı ile ne ile ne 
satsatıın almak istiyorlarsa, bu n almak istiyorlarsa, bu üürrüünlerin nlerin 
sonradan sonradan ççevreye tekrar kazanevreye tekrar kazanıılabilir olup labilir olup 
olmadolmadığıığına dikkat etmeleri, yeniden na dikkat etmeleri, yeniden 
kullankullanıılabilen labilen üürrüünleri satnleri satıın almaya n almaya öözen zen 
ggööstermeleri ve bu stermeleri ve bu üürrüünlerin kullannlerin kullanıımmıınnıı
alalışışkanlkanlıık haline getirmeleri, k haline getirmeleri, ççocuocuğğun bu un bu 
davrandavranışışlarlarıı öörnek almasrnek almasıı bakbakıımmıından ndan 
öönemlidir. nemlidir. 



ÇÇevre korunmasevre korunmasıında bilinnda bilinççli bir tli bir tüüketiciye dketiciye düüşşen gen göörev ve rev ve 
sorumluluklar sorumluluklar şşööyle syle sııralanabilir;ralanabilir;

�� TTüüketiciler ihtiyaketiciler ihtiyaçç öönceliklerini saptayarak gernceliklerini saptayarak gerççekekççi ve i ve 
planlplanlıı satsatıın almayn almayıı benimsemelidirler.   Bbenimsemelidirler.   Bööylece para, ylece para, 
zaman ve enerji tasarrufu sazaman ve enerji tasarrufu sağğlanabilir.lanabilir.

�� TTüüketiciler satketiciler satıın alma sn alma sıırasrasıında nda üürrüünlerin etiketlerine, nlerin etiketlerine, 
iiççerdikleri maddelere dikkat  ederek, doerdikleri maddelere dikkat  ederek, doğğaya zarar aya zarar 
vermeyen, fazla ve zararlvermeyen, fazla ve zararlıı atatıık oluk oluşşturmayan ve yeniden turmayan ve yeniden 
kullankullanıılabilen maddelerden yaplabilen maddelerden yapıılmlmışış ya da bu tya da bu tüür r 
maddelerle ambalajlanmmaddelerle ambalajlanmışış üürrüünleri tercih etmelidirler nleri tercih etmelidirler 
(Ambalajda (Ambalajda ““yeyeşşil noktail nokta”” uygulamasuygulamasıı ttüüketicileri bu keticileri bu 
konuda uyarmak akonuda uyarmak aççııssıından ndan öönemlidir.)nemlidir.)



�� Evsel atEvsel atııklarklarıı azaltmak ve verimli hale getirmek azaltmak ve verimli hale getirmek 
gerekmektedir. gerekmektedir. ÖÖrnerneğğin; boin; boşşalan cam, plastik ve alan cam, plastik ve 
kakağığıt ambalajlar saklanarak ya da dit ambalajlar saklanarak ya da diğğer er 
atatııklardan ayrklardan ayrıı toplanarak yeniden kullantoplanarak yeniden kullanıılabilir. labilir. 

�� Ailelere Ailelere ççocuklarocuklarıınnıın bilinn bilinççli bir tli bir tüüketici olarak ketici olarak 
sosyallesosyalleşşmesinde mesinde öönemli sorumluluklar nemli sorumluluklar 
ddüüşşmektedir. Aile bu sorumlulumektedir. Aile bu sorumluluğğunu unu ççocuocuğğun un 
ççevre koruma olgusunu anlamasevre koruma olgusunu anlamasıınnıı ve ve 
bilinbilinççlenmesini salenmesini sağğlayarak yerine getirmelidir.layarak yerine getirmelidir.



�� TTüüketiciler keticiler ççevre korunmasevre korunmasıı konusunda konusunda 
etkin sonuca ulaetkin sonuca ulaşşabilmek iabilmek iççin in 
öörgrgüütlenmelidirler. Bugtlenmelidirler. Bugüün Batn Batıı’’da da öözellikle zellikle 
geligelişşmimişş üülkelerde bu lkelerde bu öörgrgüütlerin pek tlerin pek ççok ok 
öörnerneğğini gini göörmek mrmek müümkmküündndüür. Tr. Tüürkiyerkiye’’de de 
de bu konuda faaliyet gde bu konuda faaliyet göösteren steren ççeeşşitli itli 
dernek, vakdernek, vakııf ve organizasyonlar f ve organizasyonlar 
bulunmaktadbulunmaktadıır. r. ÇÇevreyi ve doevreyi ve doğğayayıı koruma koruma 
bilincinin tabana yaybilincinin tabana yayıılmaslmasıınnıı sasağğlayabilmek layabilmek 
iiççin bu tin bu tüür r öörgrgüütlerin ktlerin küçüüçük ve yerel k ve yerel 
boyutlara indirgenmesi boyutlara indirgenmesi öönemlidir. nemlidir. 


