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ĐĐMF BaMF Başşkankanıı DominigueDominigue StraussStrauss--
KahnKahn’’nana ggööre re ““tarih ekmekten tarih ekmekten ççııkan kan 
savasavaşşlarla dolularla dolu”” dur.dur.



BugBugüünlerde dnlerde düünya barnya barışıışınnıı en ciddi en ciddi 
şşekilde tehdit eden sorunlar listesinin ekilde tehdit eden sorunlar listesinin 
babaşışında yine nda yine ““ggııda krizida krizi”” yer yer 
almaktadalmaktadıır.r.



““DDüünya Gnya Gııda da ÖÖrgrgüüttü”ü” de artan de artan 
ggııda fiyatlarda fiyatlarıınnıın dn düünya nya ççapapıında 100 nda 100 
milyon insanmilyon insanıı aaççllığığa sa süürrüüklediklediğği i 
uyaruyarııssıında bulunmaktadnda bulunmaktadıır r 



GGııda krizinin yarattda krizinin yarattığıığı tehlikelertehlikeler

““aaççllığıığın yeni yn yeni yüüzzüü””

ssıınnıır tanr tanıımayan mayan ““sessiz sessiz tsunamitsunami””
olarak ifade edilmektedir.olarak ifade edilmektedir.



KKüüresel gresel gııda krizinin nedenleri da krizinin nedenleri 
olarak olarak ööncelikle ncelikle “ü“üretimden fazla retimden fazla 
ttüüketimketim”” olmasolmasıı ve ve ““üüretimretim--
ttüüketimketim--dadağığıttıımm dengesizlidengesizli””ğğidiridir. . 



KKüüresel anlamda yaresel anlamda yaşşanan ganan gııda da 
krizinin en krizinin en öönemli bir dinemli bir diğğer  nedeni er  nedeni 
de de ““aaşışırrıı ttüüketimketim”” ve bunu ve bunu 
destekleyen politikalarddestekleyen politikalardıır.r.



GGüünnüümmüüzde her alanda zde her alanda 
““kküüresellereselleşşmeme”” olarak ifade edilen olarak ifade edilen 
yeni dyeni düünya dnya düüzeninin etkileri  bu zeninin etkileri  bu 
alanda da hissedilmektedir alanda da hissedilmektedir 



Ancak bu Ancak bu ““kküüresellereselleşşmeme”” de de 
nimetler belli bir aznimetler belli bir azıınlnlıık tarafk tarafıından ndan 
paylapaylaşışıllıırken krken küülfetler blfetler büüyyüük bir k bir 
kesimin kesimin üüzerine yzerine yııkkıılmaktadlmaktadıır.r.

Bunun sonucunda da nimetin Bunun sonucunda da nimetin 
dadağığıllıımmıında bnda büüyyüük adaletsizlikler k adaletsizlikler 
yayaşşanmaktadanmaktadıır.r.



DDüünya nnya nüüfusunun fusunun %12%12 si si aaççllıık k 
ssıınnıırrıında iken nda iken % 6% 6 llııkk bir oran bir oran 
obesobesiteite tedavisi gtedavisi göörmektedir.rmektedir.



DDüünya Bankasnya Bankasıı’’nnıın Kalkn Kalkıınma nma 
Raporuna(2000)Raporuna(2000)nana ggööre;6 milyarlre;6 milyarlııkk
ddüünya nnya nüüfusunun yaklafusunun yaklaşışık k yaryarııssıı
(2.8 mil.)(2.8 mil.)ggüünlnlüükk yaklayaklaşışık k 2 dolar2 dolarllıık k 
yoksulluk syoksulluk sıınnıırrıı altaltıındanda,1.2 mil,1.2 mil. ise . ise 
ggüünlnlüük 1 dolark 1 dolar ssıınnıırrıı altaltıında nda 
yayaşşamak zorundadamak zorundadıır.r.



YOKSULLUKYOKSULLUK

ĐĐnsanlarnsanlarıın temel ihtiyan temel ihtiyaççlarlarıınnıı
karkarşışılamaktan mahrum olma durumulamaktan mahrum olma durumu
““yoksullukyoksulluk””durdur..

Yoksulluk;  Yoksulluk;  
* a* açç olmak demektir.olmak demektir.
*bar*barıınacak yeri giyecek bir nacak yeri giyecek bir şşeyi olmamak eyi olmamak 

demektir.demektir.
* hasta olmak ama tedavi olamamak* hasta olmak ama tedavi olamamak
* okuma yazma bilmemek ama okula * okuma yazma bilmemek ama okula 

gidememek demektir.gidememek demektir.



Yoksullukla mYoksullukla müücadele cadele 
kküüresellereselleşşme sme süürecinde oldukrecinde oldukçça ga güçüç
kokoşşullarda sullarda süürdrdüürrüülmektedir.lmektedir.

Buna bir de yoksulluBuna bir de yoksulluğğun yanun yanıında nda 
““ççevre kirlenmesievre kirlenmesi”” veve”” kaynak kaynak 
israfisrafıı””dada eklenince sorun daha da eklenince sorun daha da 
iiççinden inden ççııkkıılamaz ve karmalamaz ve karmaşışık bir hal k bir hal 
almaktadalmaktadıır.r.



SSÜÜRDRDÜÜRRÜÜLEBLEBĐĐLLĐĐR TR TÜÜKETKETĐĐMM



DDüünya nya ÇÇevre Komisyonu evre Komisyonu 
““ssüürdrdüürrüülebilirliklebilirlik”” kavramkavramıınnıı
insanlarinsanlarıınn mevcut ihtiyamevcut ihtiyaççlarlarıınnıı, , 
gelecek nesillerin ihtiyagelecek nesillerin ihtiyaççlarlarıınnıı
karkarşışılayabilecek kaynaklarlayabilecek kaynaklarıın miktarn miktarıınnıı
ve ve şşeklini etkilemeden eklini etkilemeden 
karkarşışılayabilmesilayabilmesi olarak olarak 
tantanıımlamaktadmlamaktadıır. r. 



Bu Bu tantanıımm”” ssüürdrdüürrüülebilirliklebilirlik””
kavramkavramıı ile ile ““toplumsal etoplumsal eşşitlikitlik””
arasarasıındaki ilindaki ilişşkiyi de kiyi de 
aaççııklamaktadklamaktadıır.Toplumsal r.Toplumsal 
eeşşitlik,sitlik,süürdrdüürrüülebilirlilebilirliğğin in 
sasağğlanmaslanmasıında kullannda kullanıılan lan 
yyööntemlerinntemlerin şşimdiki ve gelecek imdiki ve gelecek 
nesillerin lehine olma dnesillerin lehine olma düüşşüüncesini ncesini 
iiççermektedir.ermektedir.



Bu nedenle, kaynaklarBu nedenle, kaynaklarıın n 
ttüüketilmesiketilmesi ya da ya da yanlyanlışış
kullankullanıılmaslmasıı, , geligelişştirilmemesitirilmemesi ya ya 
da da kekeşşfedilmemesifedilmemesi gibi bazgibi bazıı
insanlarinsanlarıın benimsedikleri yanln benimsedikleri yanlışış
uygulamalar, diuygulamalar, diğğer insanlarer insanlarıın n 
kullandkullandııklarklarıı kaynaklarkaynaklarıın miktarn miktarıınnıı ve ve 
şşeklini etkilemektedir. eklini etkilemektedir. 



ĐĐnsanlnsanlıık;dk;dooğğayaaya hakim olabilmek hakim olabilmek 
ddüüşşüüncesiyle yeni teknolojiler ncesiyle yeni teknolojiler 
geligelişştirip, bu teknolojiyi ytirip, bu teknolojiyi yöönetme netme 
ggüüccüünnüü kullanarak, dokullanarak, doğğada kurulu ada kurulu 
dengelerin bozulmasdengelerin bozulmasıına yol na yol 
aaççmaktadmaktadıır. r. 



Bu bozulma, doBu bozulma, doğğal kaynaklaral kaynaklarıın n 
üüretim sretim süürecine sokulmasrecine sokulmasıı ve bu ve bu 
ssüürereçç iiççerisinde yer alan erisinde yer alan üüretimretim--
ttüüketim faaliyetleri sonucu oluketim faaliyetleri sonucu oluşşan an 
atatııkk ve ve artartııklarklarıınn ççevrenin sevrenin sıınnıırlrlıı
öözzüümseme kapasitesi dikkate mseme kapasitesi dikkate 
alalıınmadan donmadan doğğaya verilmesi ile aya verilmesi ile 
meydana gelmektedir.meydana gelmektedir.



ĐĐnsanlarnsanlarıınn ssıınnıırsrsıız ihtiyaz ihtiyaççlarlarıınnıın n 
giderilmesi igiderilmesi iççin kullanin kullanıılan dolan doğğal al 
kaynaklarkaynaklarıın sn sıınnıırlrlıı olmasolmasıı ççevre ile evre ile 
ekonominin uyumlaekonominin uyumlaşşttıırrıılmaslmasıınnıı
gerekli kgerekli kıılmaktadlmaktadıır.  r.  



BireylerinBireylerin bilinbilinççli bir li bir şşekilde ekilde 
kaynaklarkaynaklarıı yyöönetebilmeleri ve netebilmeleri ve 
ssüürdrdüürrüülebilirlilebilirliğği sai sağğlamalarlamalarıı iiççin in ““33--
RR”” den sden sööz edilmektedir. z edilmektedir. 



BunlarBunlar;;

�� AzaltmakAzaltmak-- RReducingeducing

�� Yeniden KullanmaYeniden Kullanma-- RReusingeusing

�� Geri dGeri döönnüüşşüümm-- RRecyclingecycling



DiDiğğerer taraftan staraftan süürdrdüürrüülebilirlilebilirliğğin in 
gergerççekleekleşştirilmesinde farkltirilmesinde farklıı
stratejilerden de sstratejilerden de sööz etmek z etmek 
mmüümkmküündndüür. r. 

Bu stratejiler beBu stratejiler beşş grup altgrup altıında nda 
incelenebilir. incelenebilir. 



1.1. TaTaşışıma kapasitesi ya da ma kapasitesi ya da ççevresel eevresel eşşik ik 
kavramlarkavramlarıınnıı merkeze alan yaklamerkeze alan yaklaşışımlar.mlar.

2.2. Toplumun Toplumun ççevreye etkisini tevreye etkisini tüüketim ketim 
alalışışkanlkanlııklarklarıınnıı dedeğğiişştirerek, yatirerek, yaşşam am 
bibiççimini imini ççevreye duyarlevreye duyarlıı hale hale 
getirerek azaltmaya getirerek azaltmaya ççalalışışan an 
yaklayaklaşışımlarmlar..

3.3. Teknolojik iyileTeknolojik iyileşştirmeyetirmeye dayaldayalıı
yaklayaklaşışımlar,mlar,

4.4. Ekonominin karar verme Ekonominin karar verme ööllçüçütlerinin tlerinin 
dedeğğiişştirilmesine dayaltirilmesine dayalıı yaklayaklaşışımlar,mlar,

5.5. Toplumun baToplumun başşararııssıına ilina ilişşkin kin ööllçüçütlerin salt tlerin salt 
ekonomik deekonomik değğiişşkenlerle skenlerle sıınnıırlrlıı olmaktan olmaktan 
ççııkarkarıılarak genilarak genişşletilmesine dayalletilmesine dayalıı
yaklayaklaşışımlar. mlar. 



ĐĐkincikinci grup stratejiler, tgrup stratejiler, tüüketim ketim 
alalışışkanlkanlııklarklarıınnıın ve yan ve yaşşam biam biççiminin iminin 
dedeğğiişştirilmesine dayanmaktadtirilmesine dayanmaktadıır. Bu r. Bu 
stratejinin istratejinin iççinde bir yanda, yayginde bir yanda, yaygıın n 
materyalist yamateryalist yaşşam deam değğerlerinin en aza erlerinin en aza 
indirilerek indirilerek ““yayaşşamamıınn ggöönnüüllllüü olarakolarak
basitlebasitleşştirilmesitirilmesi”” yer alyer alıırken; dirken; diğğer er 
yanda materyalist deyanda materyalist değğerlerin hakim olduerlerin hakim olduğğu u 
yayaşşam am ççizgisi sorgulanmadan izgisi sorgulanmadan ççevreye evreye 
etkiyi azaltetkiyi azaltııccıı, yeniden de, yeniden değğerlendirme, erlendirme, 
ttüüketim ketim ççıılglgıınlnlığıığınnıın n öönlenmesi vb. nlenmesi vb. 
uygulamalar yer almaktaduygulamalar yer almaktadıır.  r.  



BireylerBireyler ççooğğunlukla haz duymak unlukla haz duymak 
ve doyuma ulave doyuma ulaşşmak, acmak, acıı ve elemden ve elemden 
kurtulmak ikurtulmak iççin ihtiyain ihtiyaççlarlarıınnıı
karkarşışılayabilmek ve fayda elde etmek layabilmek ve fayda elde etmek 
amacamacııyla tyla tüüketim ketim yapmaktadyapmaktadıırlarrlar..

AynAynıı zamanda tzamanda tüüketim konusunda ketim konusunda 
birbirlerinin davranbirbirlerinin davranışışlarlarıından ndan da da 
etkilenmektedirleretkilenmektedirler. . 



Buna gBuna gööre daha yre daha yüüksek yaksek yaşşam am 
standardstandardıına sahip olmak isteyen na sahip olmak isteyen 
bireyler ybireyler yüüksek gelir ve servet sahibi ksek gelir ve servet sahibi 
kesimlerin tkesimlerin tüüketim kalketim kalııplarplarıına na 
ulaulaşşmak imak iççin gelirlerinden daha fazla in gelirlerinden daha fazla 
harcamada bulunmaktadharcamada bulunmaktadıırlar. Bu rlar. Bu 
davrandavranışışaa ggöösteristerişş ttüüketimiketimi
denilmektedirdenilmektedir. . 



ĐĐnsanlarnsanlar ve toplumlar arasve toplumlar arasıı iliilişşkiler kiler 
arttarttııkkçça iletia iletişşim araim araççlarlarıınnıın etkisi ile n etkisi ile 
toplumlar birbirlerinin ttoplumlar birbirlerinin tüüketim kalketim kalııplarplarıınnıı
daha yakdaha yakıından tanndan tanııddııkkçça, a, ggöösteristerişş
ttüüketimiketimi ninnin de arttde arttığıığı
ggöözlemlenmektedir. Aynzlemlenmektedir. Aynıı toplumda toplumda 
öözellikle orta gelir grubundaki zellikle orta gelir grubundaki ttüüketicilerketiciler,,
yyüüksek tksek tüüketim grubundakilerin tketim grubundakilerin tüüketim ketim 
kalkalııplarplarıınnıı taklit etmektedirler. taklit etmektedirler. 
SanayileSanayileşşme ile birlikte me ile birlikte üüretiminde artmasretiminde artmasıı
toplumlartoplumlarıın tn tüüketim alketim alışışkanlkanlııklarklarıınnıın n 
öönemli nemli ööllçüçüde dede değğiişşmesine neden mesine neden 
olmaktadolmaktadıır. r. 



1414 üülkede lkede 14,00014,000 ttüüketici ile yapketici ile yapıılanlan
araaraşşttıırmadarmada,,ttüüketicilereketicilere enerji kullanenerji kullanıımmıı, , 
dodoğğal kaynaklaral kaynaklarıı koruma, ulakoruma, ulaşışım tercihleri, m tercihleri, 
yiyecek yiyecek kaynaklarkaynaklarıı,, geleneksel geleneksel üürrüünler nler 
yerine eyerine eşşdedeğğer er ççevreci evreci üürrüünler kullannler kullanıımmıı, , 
ççevre ve sevre ve süürdrdüürrüülebilirlik karlebilirlik karşışıssıında tutum nda tutum 
ve ve ççevresel konularda ilgi devresel konularda ilgi düüzeylerine zeylerine 
iliilişşkin sorular sorulmukin sorular sorulmuşştur. Aratur. Araşşttıırma rma 
sonucuna gsonucuna gööre, gelire, gelişşmekte olan mekte olan üülkelerin lkelerin 
ttüüketim davranketim davranışışlarlarıı aaççııssıından daha ndan daha 
babaşşararııllıı olduklarolduklarıı belirtilmektedir. belirtilmektedir. 
GeliGelişşmekte olan mekte olan üülkelerdeki tlkelerdeki tüüketiciler, keticiler, 
geligelişşmimişş üülkelerin tlkelerin tüüketicilerine gketicilerine gööre re 
ççevresel sorunlarevresel sorunlarıın n çöçözzüümlenmesinde mlenmesinde 
kekenndilerinidilerini daha sorumlu daha sorumlu 
hissetmektedirler.hissetmektedirler.



GeliGelişşmimişş üülkelerdeki insanlarlkelerdeki insanlarıın ise, n ise, 
daha bdaha büüyyüük evlerde yak evlerde yaşşadadııklarklarıı ve ve 
genellikle klima kullandgenellikle klima kullandııklarklarıı, , 
ççooğğunun otomobil sahibi olduunun otomobil sahibi olduğğu ve  u ve  
yalnyalnıız baz başışına kullandna kullandııklarklarıı, toplu , toplu 
tataşışıma ma araaraççlarlarıınnıı dada nadiren nadiren 
kullandkullandııklarklarıı ve daha az ve daha az ççevreci evreci üürrüün n 
satsatıınaldnaldııklarklarıı saptanmsaptanmışışttıır.. r.. 



ÇÇevre kirlenmesi; gelievre kirlenmesi; gelişşmimişş
üülkelerde ekonomik blkelerde ekonomik büüyyüümeye ve meye ve 
sanayilesanayileşşmeye bameye bağğllıı olarak daha olarak daha ççok ok 
üüretim ve tretim ve tüüketim artketim artışıışınnıın yarattn yarattığıığı
““bolluk kirlenmesibolluk kirlenmesi”” iken ,az iken ,az 
geligelişşmimişş üülkelerde sorunun kaynalkelerde sorunun kaynağığı
““yoksulluk ve eyoksulluk ve eğğitimsizliktiritimsizliktir””



Bu aBu aççııdan dan bakbakııldldığıığındanda;;
ssüürdrdüürrüülebilir kalklebilir kalkıınma inma iççin in 
toplumlartoplumlarıınn üüretim ve tretim ve tüüketim ketim 
kalkalııplarplarıında knda kööklklüü dedeğğiişşiklikler iklikler 
yapmalaryapmalarıı kakaççıınnıılmazdlmazdıır.r.



SSüürdrdüürrüülebilirlebilir ttüüketim ve ketim ve 
üüretimretim ççevresel sevresel sıınnıırlarrlarıı ggööz z öönnüüne ne 
alarak, doalarak, doğğal hayata verilen zararlaral hayata verilen zararlarıı
en aza indirmenin yollaren aza indirmenin yollarıınnıı ararken, ararken, 
ddüünyannyanıın kaynaklarn kaynaklarıınnıı ssüürdrdüürrüülebilir lebilir 
bir bir şşekilde kullanarak ekonomik ekilde kullanarak ekonomik 
bbüüyyüümeyi sameyi sağğlamaylamayıı
amaamaççlamaktadlamaktadıır.r.



BirleBirleşşmimişş Milletler Milletler ÇÇevre veevre ve
KalkKalkıınma Konferansnma Konferansıı’’ndanda sunulan sunulan 
raporda, sraporda, süürdrdüürrüülebilir kalklebilir kalkıınmannmanıın n 
hayata gehayata geççirilebilmesi iirilebilmesi iççin gerekli in gerekli 
üüretim ve tretim ve tüüketim alketim alışışkanlkanlııklarklarıı ile ile 
ilgili deilgili değğiişşimler imler ööncelikli olarak ele ncelikli olarak ele 
alalıınmnmışışttıır. Alr. Alıınan kararlarda hem nan kararlarda hem 
ççevrenin hem de ekonominin birlikte evrenin hem de ekonominin birlikte 
geligelişştirilebilecetirilebileceğği kabul edilmii kabul edilmişştir.tir.



Bu nedenle;Bu nedenle;
-- ÇÇevre ile uyumlu satevre ile uyumlu satıın alma, n alma, 
-- EkoverimlilikEkoverimlilik--endendüüstriyel verimlilik,striyel verimlilik,
-- Geri dGeri döönnüüşşüüm,m,
-- AtAtıık azaltma,k azaltma,
-- EndEndüüstriyel ekoloji,striyel ekoloji,
-- YaYaşşam dam dööngngüüssüü analizi,analizi,
-- ÇÇevre yevre yöönetim sistemleri,netim sistemleri,
-- EkoEko--etiketleme etiketleme ,,
-- konularkonularıındanda üüreticilere ve treticilere ve tüüketicilere keticilere 

yyöönelik enelik eğğitsel araitsel araççlarlarıın gelin gelişştirilmesine tirilmesine 
ihtiyaihtiyaçç vardvardıır. r. 



SSüürdrdüürrüülebilirlebilir ttüüketimketiminin, , 
bbüüyyüük k ööllçüçüde tde tüüketticilerin mevcut ketticilerin mevcut 
ttüüketim davranketim davranışışlarlarıınnıı
dedeğğiişştirmelerine tirmelerine dayanmadayanmassıı
nedeniyle,nedeniyle, bbunununun sasağğlanmaslanmasıında nda 
devletdevlet, , üüreticilerreticiler ve  ve  öözellikle de zellikle de 
ttüüketicilerin eketicilerin eğğitilmesiitilmesi öönem nem 
tataşışımaktadmaktadıır.  r.  



TTÜÜKETKETĐĐCCĐĐ EEĞĐĞĐTTĐĐMMĐĐ



EEğğitimitim, bir insan hakk, bir insan hakkıı olmasolmasıınnıın n 
yanyanıında, nda, ssüürdrdüürrüülebilirlebilir kalkkalkıınma inma iççin bir in bir öön n 
kokoşşul ve demokrasinin geliul ve demokrasinin gelişştirilmesi itirilmesi iççin de in de 
etkili bir araetkili bir araççttıır. r. TTüüketicinin eketicinin eğğitimiitimi, , 
toplumdaki her bir bireyin toplumdaki her bir bireyin ““akakııllllıı”” ve ve 
““bilinbilinççlili”” bir tbir tüüketici hatta vatandaketici hatta vatandaşş
olabilmesi iolabilmesi iççin hazin hazıırlanan erlanan eğğitim itim 
programlarprogramlarıınnıı ve arave araççlarlarıınnıı kapsamaktadkapsamaktadıır. r. 
ĐĐlk lk ööğğretim ve lise dretim ve lise düüzeyinde verilen zeyinde verilen 
ttüüketici eketici eğğitimi konularitimi konularıı, d, düüzenlenen zenlenen 
sempozyum ve paneller, TV programlarsempozyum ve paneller, TV programlarıı, , 
brobroşşüürler, internet trler, internet tüüketici eketici eğğitimine itimine öörnek rnek 
olarak verilebilirolarak verilebilir

. . 



TTüüketici eketici eğğitimiitimi, t, tüüketicinin keticinin 
dedeğğerlerini ve kabiliyetlerini gelierlerini ve kabiliyetlerini gelişştirerek, tirerek, 
ttüüketimden maksimum fayda ketimden maksimum fayda 
sasağğlamaslamasıına, karar verme na, karar verme kapasitesinikapasitesini
arttarttıırmasrmasıına, ekonomiyi ve dena, ekonomiyi ve değğiişşen en 
piyasa kopiyasa koşşullarullarıınnıı anlamasanlamasıına yardna yardıımcmcıı
olmaktadolmaktadıır. r. 



TTüüketiciketici eeğğitimiitimi her her ttüüketiciketici
gurubunun ihtiyacgurubunun ihtiyacıına, amacna, amacıına ve na ve 
sosyal dsosyal düüşşüüncelerine uydurulduncelerine uydurulduğğu u 
ssüürece etkili olmaktadrece etkili olmaktadıır. Bu nedenle r. Bu nedenle 
ttüüketiciketici eeğğitimiitimi toplumun farkltoplumun farklıı
kesimlerine ykesimlerine yöönelik olarak yetinelik olarak yetişşkin kin 
ttüüketicilerin eketicilerin eğğitimi ve okul itimi ve okul 
ööğğrencilerinin erencilerinin eğğitimi olarak itimi olarak 
gruplandgruplandıırrıılmaslmasıı gerekmektedirgerekmektedir..
GGüünnüümmüüzdezde ttüüketicilereketicilere verilecek verilecek 
eeğğitimin sitimin sıınnıırlarrlarıı daha daha ççok ok sosyal sosyal 
sorumluluksorumluluk yaklayaklaşışımmıı esas alesas alıınarak narak 
ççizilmeye izilmeye ççalalışıışılmalmallııddıırr....



““TTüüketici Eketici Eğğitimiitimi”” bir bir ““üçüüçüncncüü ggöözz””
yani  yani  ““ttüüketici gketici göözzüü”” yaratyaratıırr



Bu Bu şşekilde ekilde ttüüketicilerdeketicilerde; ; üürrüünler nler 
üüzerinde kritik yapabilen, analiz zerinde kritik yapabilen, analiz 
yeteneklerini kullanabilen, kendi yeteneklerini kullanabilen, kendi 
ihtiyaihtiyaççllarllarıınnıı giderirken topluma olan giderirken topluma olan 
etkilerini de getkilerini de göörebilen bir rebilen bir üçüüçüncncüü ggöözz yaniyani
““ttüüketici gketici göözzü”ü” oluoluşşturulmasturulmasıı
amaamaççlanmaktadlanmaktadıır. Ancak bu gr. Ancak bu göözzüün  n  
aaççıılmaslmasııyla birlikte yla birlikte ttüüketicininketicinin,, satsatıın alma n alma 
ssıırasrasıında bir nda bir üürrüünnüü analiz ederken, saanaliz ederken, sağğllııklklıı
olmasolmasıı, ekonomik olmas, ekonomik olmasıı, , üürrüün gn güüvenlivenliğği, i, 
yasal ve yasal ve ççevresel aevresel aççııdan uygunluk dan uygunluk 
tataşışımasmasıı,, sosyal ve ekolojik maaliyetini de sosyal ve ekolojik maaliyetini de 
dedeğğerlendirebilmesi merlendirebilmesi müümkmküün n olabiolabilecektirlecektir... . 



TTüüketiciketici eeğğitimiitimi, her , her ttüüketicininketicinin
kendikendi ihtiyacihtiyacıınana, , amacamacıınana veve sosyalsosyal
ddüüşşüüncelerinencelerine uydurulduuydurulduğğuu ssüürecerece
ggöörevinirevini yapabiliyoryapabiliyor veve etkilietkili
olabiliyorolabiliyor demektirdemektir. Bu . Bu nedenlenedenle
eeğğitimitim programlarprogramlarıı ttüüketicininketicinin
ekonomikekonomik veve toplumsaltoplumsal dedeğğiişşmelerimeleri, , 
algalgıılayabileceklerilayabilecekleri ddüüzeydezeyde
geligelişştirilmelidirtirilmelidir.. .. 



SSüürdrdüürrüülebilirlebilir ttüüketimketim iiççinin
eeğğitimitim,, bireylerinbireylerin, , gruplargruplarıınn, , 
topluluklartopluluklarıınn, , kurumlarkurumlarıınn veve
üülkelerinlkelerin, , ssüürdrdüürrüülebilirlebilir kalkkalkıınmanma
lehinelehine dedeğğerlendirmelererlendirmeler veve tercihlertercihler
yapmayapma kapasitelerinikapasitelerini geligelişştirmelidirtirmelidir



AB AB ““TTüüketici Eketici Eğğitim Moditim Modüüllü”ü”nde nde 
ttüüketicilere verilecek eketicilere verilecek eğğitimin onlaritimin onlarıın n 
ileriki yaileriki yaşşamlaramlarıında,tnda,tüüketim ketim 
davrandavranışışlarlarıına yna yöön vermede etkili n vermede etkili 
olacaolacağığı vurgulanmaktadvurgulanmaktadıır.r.



Bireylerin bakBireylerin bakışış aaççııssıı dedeğğiişştirilerek tirilerek 
ddüünyamnyamıızzıın daha gn daha güüvenli, daha venli, daha 
sasağğllııklklıı ve yave yaşşanabilir hale gelmesi anabilir hale gelmesi 
sasağğlanaraklanarak”” yayaşşam kalitesiam kalitesi””
artartıırrıılabilir.labilir.
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