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ÇILGINLIĞI  

 

 

 TÜKETİRKEN TÜKENMEYELİM 
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   HİÇ AKLINIZDAN 

GEÇTİ Mİ? 

   ALIŞVERİŞ YAPMAK İÇİN 

GİRDİĞİNİZ ORTA 

BÜYÜKLÜKTEKİ BİR 

MARKETTE KAÇ BİN 

ÇEŞİT ÜRÜN VAR?  
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HER YIL PİYASAYA 
KAÇ ÇEŞİT YENİ 
ÜRÜN ÇIKIYOR? 
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• KIYAFET ALMAK İSTEĞİ İLE ÇIKTIĞINIZ 

ÇARŞIDA KAÇ YÜZ ÇEŞİT KIYAFET 

ARASINDAN SEÇİM YAPTIĞINIZIN 

FARKINDA MISINIZ? 
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Orta büyüklükteki bir 

markette 8 bin çeşit ürün var. 

Bu rakam büyük 

marketlerde 35 bin farklı 

ürüne kadar çıkıyor.  
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Her yıl gıdada 10 bin çeşit yeni 

ürün karşımıza çıkıyor. 

• Büyük bir markete her gün 27 farklı çeşit 

ürün daha ekleniyor. Yani yılda 10 bin 

farklı çeşit ürün dahil oluyor hayatımıza. 

Arasından seçim yapmamız gereken 10 

bin farklı çeşit bu. 
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Eskiden insanların 3 tane seçeneği 

vardı, birini alıyordu. 

 
• İNSANLARA BU KADAR ÇEŞİT ÜRÜN 

SUNARAK SEÇME İMKANI VERMEK 

İYİ BİR ŞEY MİDİR?  

• YOKSA TÜKETİCİLER İÇİN ZARARLI 

MIDIR? 
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İNSANLARA BU KADAR ÇEŞİT ÜRÜN SUNMAK İYİ BİR 

ŞEY MİDİR?  

YOKSA TÜKETİCİLER İÇİN ZARARLI MIDIR? 

 

• 1.İnsanlara seçme şansı 

sunuluyor, işimizi 

kolaylaştırıyor. 

 

• 2.Tüketimi körüklüyor? 
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Bu kadar ürün çeşidi karşısında 

• Farkında olduğumuz bir gerçek var ki birkaç ay 

önce satın aldığımız bir kıyafet ya da ürün 

gözümüze modası geçmiş ve eski görünüyor. 

 

• Mağazaya 5 gün önce gelen modellere bakan 

müşteri, “Yeni modelleriniz gelmedi mi?” diye 

soruyor. 1 ay önce gelen mallar seri sonu 

etiketiyle satılıyor. Sürekli “Farklı bir şeyler çıktı 

mı?” sorusunu soruyoruz. 
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İHTİYAÇ DEĞİL, HEVES İÇİN 

TÜKETİYORUZ  
    

 

   Eskiden çok fazla ürün ve 

üretici yoktu ve tüketici 

bulduğunu tüketmek 

zorundaydı.Şimdi ise 

tüketici gördüğünü 

tüketmek istiyor. 
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Rekabet biz tüketicilere inanılmaz 

bir ürün çeşitliliği sağlıyor  

• Bu durum kimi zaman işimizi kolaylaştırıyor, ama 

kimi zaman da bilinçsizce tüketen bir toplum hâline 

getiriyor bizi. 

• Daha düne kadar ihtiyacımız doğrultusunda 

alışveriş yaparken, şimdilerde elleri alışveriş 

paketleriyle dolu, ama hâlâ gözü vitrinlerde olan 

tüketiciler hâline geldik.  
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Ürünleri önce alıyoruz, sonra birkaç 

kez kullanıyoruz, bitmeden yeni 

çıkan çeşidine göz dikiyoruz. 
  

• Geliştirilmiş formüllü yüz temizleyicileri, patlayan 
kürecikli diş macunları, bitki özlü ve vitaminli 
şampuanlar, makyajsız gibi gösteren fondötenler, 
spa mineralli nemlendirici kremler, bronzlaştırıcı 
mendiller, çift taraflı kot pantolonlar, payet 
işlemeli gömlekler, tüvit ceketler, tatlılı 
dondurmalar, formunu korumak isteyenlerin 
başyardımcısı bitkisel karışımlar ve farklı 
çeşitleriyle sunulan farklı sektörlerden birçok 
ürün. 
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.      BU ÇEŞİTLİLİKTEN FAYDALANMAK DA 

MÜMKÜN, ZARAR GÖRMEK DE… 

     BİLİNÇSİZCE TÜKETEN MÜSRİF 

BİREYLER OLMAK YERİNE, KENDİ 

TARZINI OLUŞTURAN BİLİNÇLİ 

TÜKETİCİLER OLABİLİRİZ.  
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Çok çeşit ürün olmasına iki açıdan 

yaklaşabiliriz. 

     

1.Alım gücü olanlar  

2.Alım gücü olmayanlar 
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SİZCE 

 • 1.İmkanı olanlar istediklerini 

alabilir?  

   Bunu tartışmak gerekmez. 

Helalinden kazanıyorsa 

istediği yerde harcayabilir. 

• 2.Hayır imkanı olsa da 

insanlar istediklerini 

almamalıdır. 
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• Alım gücü olmayan insanların 

ciddi anlamda sıkıntı yaşadıkları 
bir gerçek. 

• Reklamlar ve çok çeşit, ihtiyaç 
olmayanları ihtiyaç hâline 
getiriyor. Cep telefonları buna 
bir örnek. 

• Özellikle çocuklar satın 
alamamaktan büyük üzüntü 
duyuyor. Çeşidin artması 
tüketimi körüklüyor. Psikolojik 
olarak insanları tüketime 
yöneltiyor.  
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ARTIK ALIŞVERİŞİ BİR DEŞARJ OLMA ARACI 

OLARAK GÖRÜYORUZ.  

SOSYAL FAALİYET GİBİ YAKLAŞIYORUZ.  
• İnsan psikolojisi lükse, rahata çok çabuk alışıyor. 

Çok fazla seçme imkanının olması, daha fazla 

şeye sahip olma dürtüsüne hizmet ediyor.  

• Şöyle bir bakalım, evimizde ihtiyacımız olmayan 

ne kadar çok eşyamız var?  

• Artık evde eşya koyacak yer bulamıyoruz.  
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MARKA VE ÇEŞİT CÜMBÜŞÜ VAR.  

• Tüketici    çaresiz ve 

sorgulayamıyor.  

• Ne çok duyar olduk “imaj” 

kelimesini. Hatta duymaktan 

öte ne çok kullanıyoruz. Ama 

üzerinde fazla kafa 

yormuyoruz.  
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“İMAJ”IN TANIMINI YAPIN DESEM, 

NASIL CEVAP VERİRDİNİZ?  

• Bir kişinin dış görünümü mü? 

• Bir markanın tüketici 

üzerinde bıraktığı etki mi?  

• Bir ülkenin, başka ülkeler 

gözündeki yeri mi?  

• Yoksa hepsi birden mi? 
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HER ŞEYİN BİR İMAJI VAR 

• Şöyle bir düşünürsek, her şeyin bir imajı 
olduğunu anlayabiliriz. Örneğin, biriyle 
tanışmadan önce dış görünüşüne göre bir fikre 
varırız. 

• Bir yemeğin sunuş şekli çok lezzetli olduğunu 
düşündürebilir. 

• Bir kitabın adı ve kapak tasarımı sıkıcı olduğu 
izlenimini verebilir. 

• Reklamlarda gördüğümüz deterjanın lekeleri 
anında çıkardığını zannedebiliriz.  
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• Edindiğimiz tüm bu düşünceler birer 

“imaj”dan ibarettir.  

• Ancak bizde oluşan bu imajların doğruyu 

yansıttığını söylemek mümkün değildir. 

Çünkü, aynı şeyler başka başka kişiler 

üzerinde çok farklı imajlar oluşturabilir.  
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AYNI ŞEYLER BAŞKA BAŞKA KİŞİLER 

ÜZERİNDE ÇOK FARKLI İMAJLAR 

OLUŞTURABİLİR.  

   Örneğin, günlük kullanımlarda imaj, 
başka insanlar üzerinde “oluşturulmuş” 
bir izlenim anlamında kullanılıyor. 
Yani, tamamen dış görünümle kendisi 
hakkında istediği algıyı oluşturma ile 
alakalı.  
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      Bu tür imajda kişinin nasıl olduğu 

değil, nasıl göründüğü, insanlar 

tarafından nasıl algılandığı önem 

kazanıyor. Bu durumda imaj, gerçek 

kişiliği yansıtmaktan çok, örten bir 

maske hâline geliyor.  
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. •   Örneğin, gerçekte çok  
okuyan, bilgili bir insan 
olmamasına rağmen, 
kişinin böyle bir izlenim 
uyandırması için kalın 
çerçeveli bir gözlük 
takması ve elinde bir 
kitap taşıması yeterli 
oluyor, bu imaj 
anlayışına göre. 
Örnekler çoğaltılabilir; 
entel,modern, karizmatik, 
dürüst vs. 
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İMAJ, MEDYA VE MODA 

• Kişilerin yukarıdaki türde bir 
imaj edinmelerinde en önemli 
kaynak medya. 

• Medyanın empoze ettiği belli 
hayat tarzları kişinin 
kıyafetinden konuşma tarzına, 
gittiği mekanlardan dinlediği 
müzik türüne kadar belli 
tüketim kalıpları sunuyor. 

• Bir imaj oluşturma 
çabasındaki kişilere de bu 
kalıplardan birini alıp tatbik 
etmek kalıyor yalnızca.  
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“Öz”den ve “gerçek”ten uzak imajlar 

   Tüketimi daim kılmak adına sürekli 
değişen bu kalıplara kısaca “moda” 
deniyor.  

   Eğer kişi modaya uymuyorsa, olumsuz bir 
imaja sahip oluyor. 

   Görüyoruz ki, imaj modayla sıkı sıkıya 
bağlı. Ancak yalnızca dış görünüşle sınırlı 
kalan moda anlayışı, “öz”den ve 
“gerçek”ten uzak imajlar oluşturuyor.  
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• İmaj gerçek kişiliği gizlemektedir. Sahte 
kişilikler insanlar arası ilişkileri, dolayısıyla 
da toplum düzenini bozuyor.  

 

• İmaj sonunda, riya, gösteriş yapmak, 
dalkavukluk, kendi çıkarı için, başkalarına 
yaranma çabası, yağcılık vb. kötü huylar 
ortaya çıkıyor. 
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REKLAM VE MARKA İMAJI  

• Acaba, günlük alış 
verişlerimizde, bir ürünü tercih 
sebebimizin onun bizdeki imajı 
olduğunun farkında mıyız?  

• Son yıllarda “marka imajı”, 
pazarlama ve reklamcılık 
sektöründe büyük önem 
kazandı. Çünkü imaj, 
tüketicinin ürün tercihini 
belirleyen etken oldu.  

• Marka imajı oluşturmanın en 
etkili yolu reklam yapmaktır. 
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REKLAMLAR İYİ MİDİR?  

YOKSA REKLAMLAR ÇOĞUNLUKLA 

BİZİ YANILTIYOR MU? 

• . 

www.mehmetzekiaydin.com 



REKLAM 

• Ne iyidir… 

 

• Ne de zararlıdır… 
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SON YILLARDA  

TÜKETİM ÇILGINLIĞINA 

YAKALANDIK. 
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SON YILLARDA  

NİMETLERE ŞÜKRETMEYİ 

UNUTTUK. 

www.mehmetzekiaydin.com 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.mersemkom.org.tr/images/cesit22.jpg&imgrefurl=http://www.mersemkom.org.tr/liste.php&h=239&w=344&sz=32&hl=tr&start=5&tbnid=XcuKrJ0TaiIjVM:&tbnh=83&tbnw=120&prev=/images?q=meyve+sebze&svnum=10&hl=tr&lr=


TÜKETİM ÇILGINLIĞI 
• Doğal olarak yaşarken, hayatî ihtiyaçlarımızı 

giderebilmek için, ihtiyacımız olan şeyleri 
tüketmeliyiz. Ancak, son yıllarda, dünyaya 
“gezelim eğlenelim, zevk alalım dünyadan” 
gözüyle bakmaya başladık. Bizim bu zafiyetimizi 
görenler de bunu kendi yararlarına kullanmayı akıl 
ettiler ve ortaya ne çıktı biliyor musunuz? 

 

   TÜKETİM ÇILGINLIĞI  

 

• Bir düşünelim, neleri gereksiz tüketiyoruz diye, 
karşımıza uzun ama upuzun bir liste çıkarırız.  
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Bugün babalar çalışıyor ve anneler de daha 

sıklıkla iş hayatının içine giriyor. 

    Hâliyle öğle tatiline 

sığmayan alışverişler, 

zorunlu olarak bütün ailenin 

birlikte gidebilecekleri 

zamanlara kalıyor. Bu 

nedenle çocuklar, her yere 

giriyor, onları biz 

götürüyoruz ve varlıkları 

hem alışverişi hem de 

alışveriş ortamını etkiliyor.  
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   Çocuklarımızın çoğu, 

onlara bir şeyler satma 

yarışında olan kitle iletişim 

araçlarının etkisiyle, biz 

yetişkinlere oranla çok 

daha fazla tükettiği de açık. 

Piyasa çocukları istiyor, 

çünkü onlara muhtaç. 

Çocuklar da bu ilgiden 

memnun, çağrıya cevap 

veriyorlar.  
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Mağazalar çocuklara uygun 

bölümler oluşturuyor. 

• Sergileme sistemi bile, çocukları dikkate alarak 

hazırlanıyor. Otomatik kapılar, geniş koridorlar ve 

bebek arabaları için rampalar.... Günümüzde, ürünler 

müşterilerin görebileceği, dokunabileceği yerlere 

yerleştiriliyor. Marketler bizlerin dikkatini çekme 

konusunda o denli başarılı ki, alış veriş yapmamak 

için kendimizi tutmak çok zor hâle geldi. Alışveriş 

sırasında müşterilerin biraz daha fazla kalmaları için, 

alışveriş merkezlerine bir de ayak üstü yemek 

yenecek yerler açıldı.  
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Bir çok hanım, günlük ihtiyaçlarının ve alışverişin 

dışında, bir  ihtiyacı olmadığı hâlde bile alışverişe 

veya mağaza gezmeye çıkmaktadır. 

     Genelde, beyler hanımlara 
göre, alışverişe daha az 
zaman ayırırlar. Almayı 
düşünmedikleri ürüne 
bakmaları pek mümkün 
değildir. Mağazada yerini 
bulmadıkları bir ürünü, bir iki 
kez dolandıktan sonra bırakır 
ve almadan giderler. Oysa 
hanımlar, seçtikleri şeyi 
denerler ve üstlerine uyan bir 
giysiyi bambaşka nedenlerden 
almadan giderler.  
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Bir çok hanım, günlük ihtiyaçlarının ve alışverişin 

dışında, bir  ihtiyacı olmadığı hâlde bile alışverişe 

veya mağaza gezmeye çıkmaktadır. 

. Bir araştırmada, denediği 
giysiyi alan erkek müşteri 
oranı % 65, kadın 
müşterilerinse % 25 olduğu 
bulunmuştur. Gıda 
sektöründeki incelemeler, 
satışların neredeyse % 60-
70'inin plansız olduğunu, hele 
erkeklerin, çocukların 
yalvarmalarına ve göz alıcı 
sergilemelere hiç 
dayanamadıklarını gösteriyor.  
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Yine araştırmalar göstermiştir ki, 

• Hanımlar mağazaya eşleriyle gelmişse, tek 

başına ya da bir arkadaşıyla veya çocuklarıyla 

birlikte geldiği zamandan daha kısa bir süre 

kalıyor. Bir mağazada yapılan incelemede 

alışveriş süreleri şöyle bulunmuştur: 

Kadınlar, arkadaşıyla birlikte gelmişse: 8 dk.  

• Çocuklarıyla birlikte gelmişse: 1,5 dk. 

• Yalnız gelmişse: 5 dk.  

• Eşiyle gelmişse: 4,5 dk. 

www.mehmetzekiaydin.com 



İstanbul’da bir büyük markete her ay yaklaşık 1 

milyon kişi geliyor. Yılda 12 milyon kişi. Peki bu 

kadar insan ne alıyor? 

• İşte örnekler... Bir ayda yaklaşık 
bir milyon adet yumurta satılıyor. 
Bir ayda 100 bin kilo et. 400 inek 
ya da 3 bin 400 koyun demek. Bir 
ayda 1 milyon 200 bin kilo 
deterjan satılıyor. Peki bir ayda 
satılan tuvalet kağıdı ne kadar? 
800 bin rulo. Her rulo 100 metre 
olduğuna göre, 80 milyon metre 
tuvalet kağıdı eder.  

• Aynı marketten, müşteriler her ay 
yaklaşık 2.5 milyon adet naylon 
poşet ile çıkıyor. Ayda 2.5 milyon, 
yılda 30 milyon adet naylon poşet. 
Biliyorsunuz, naylon poşetler 
doğada yok olmamakta ve doğayı 
kirletmektedir. www.mehmetzekiaydin.com 



Her geçen gün daha fazla 

tüketiyoruz . 
• Bilgi ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla 

geliştiği günümüzde, haberleşme, ulaşım, 
şehirleşme, ticaret, sanayi, turizm ve hemen 
diğer bütün alanlarda meydana gelen 
ilerlemeler, insanın ruhî varlığından çok, bir şeye 
hizmet etmektedir. Bu da, tüketimin artmasıdır. 
Bilgi ve teknolojinin gelişmesi, binlerce yeni 
ürünün piyasaya sürülmesi ile kendini 
göstermektedir. Ardından, bu ürünlerin insanlar 
tarafından bir ihtiyaç olarak algılanması ve 
tüketilmesi için, reklam kampanyaları 
başlatılmaktadır.  
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Her geçen gün daha da fazla 

tüketiyoruz . 

• Bu reklamlar vasıtasıyla iradesi kırılan ve 

mekanikleştirilen insanlar, kendisine sunulan 

hayat tarzını ve ürünleri elde edebilmek için kitle 

psikolojisiyle farkında olmadan acımasız bir 

yarışın içine sürüklenmektedir. Hiçbir zaman 

kazanamayacağı bu anlamsız yarış içinde insan, 

tüketimi âdeta hayatının gayesi hâline 

getirmekte ve neticede sadece tüketmek için 

yaşayan bir organizma hâline gelmektedir.  
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Günümüzde insanlar sınırsız bir tüketim 

çılgınlığı içinde yaşamaktadırlar. 

• İnsanlar imkânlarını göz önüne 
almadan, reklâmların da 
etkisiyle körü körüne borç 
batağına saplanmaktadır. 
Önceleri arkadaşlar arası 
borçlanmalarla daha hesaplı 
yapılan bu tür harcamalar, 
bankaların görünüşte kolaylık 
sağlayan uygulamaları ile 
insanların bu arzularını daha da 
coşturmuştur. Artık gerekli olup 
olmadığı düşünülmeden göze 
hoş gelen her mal, küçük bir kart 
ile satın alınabilmektedir.  
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Bilinçsiz tüketimin önemli nedenlerinden biri de 

sorumsuzca kullanılan kredi kartlarıdır. 
 

• Bazı insanlar, bir “heves” ve “gösteriş” 
duygusuyla sırf kredi kartı almayı bir 
prestij olarak görmektedirler. Belli bir 
maaşı olmayan kimselerin bile cebinde 
en az birkaç bankanın kredi kartı 
bulunması başka nasıl açıklanabilir? 

 

• Her köşeden bizi kuşatan reklâmlar en 
küçük çocuklardan yetişkinlere kadar 
birçok insanı âdeta büyülemiş gibi alış 
verişe sevk etmektedir.  
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Kimimiz marka bir ayakkabının, kimimiz bir 

bilgisayarın, kimimiz de bedava bir tatilin 

derdindedir. 

• Bitmez tükenmez ihtiyaçlar yumağı içindeki 
insanın artık daha yüksek idealleri düşünecek 
ne vakti ne de onlar için sarf edeceği parası 
vardır. İşin daha da kötüsü insanların bu tüketim 
zaaflarını iyi bilen bankalar her tür yola 
başvurarak insanlara ulaşmaya çalışmaktadır. 
Alış veriş merkezlerinde, tren garlarında okul 
bahçelerinde hatta sokaklarda peynir ekmek 
gibi insanlara kredi kartı dağıtılmaktadır.  
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Kredi kartının felsefesi şudur: 

• Şimdi al sonra nasıl olsa bir şekilde ödersin. 
Görünüşte masum olan bu teklif, maalesef 
nice insanların yuvasını yıkmıştır. Zira 
insana, para harcama konusunda her tür 
desteği veren bu reklâmlar, ödeme zamanı 
gelince aynı şahıslara hiçbir şekilde kolaylık 
göstermemektedir. Vadesi gelen borçlar 
ödenmediğinde televizyonda gördüğümüz o 
nazik insanlar gitmekte, onların yerine 
insanın her şeyini haczeden memurlar 
gelmektedir. Böylece “tükettiğini” düşünen 
insanlar, aslında kendileri “tükenmektedir”. 
Biriken kredi kartı borçlarını ödemek için 
hırsızlık, rüşvet başta olmak üzere daha 
birçok ahlaksızlıklar kolayca 
işlenebilmektedir. Özellikle kredi kartı borcu 
yüzünden dağılan aileler ve intihar eden 
insanlar, kredi kartının sonuçlarını en açık 
şekilde göstermektedir.  
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Ayrıca gerekli olan ihtiyaçlarımızı da peşin para ile 

almak daha iktisatlıdır. 

• Zira çoğu zaman satıcılar peşin para karşısında 

daha indirimli fiyatlar sunmaktadırlar. Psikolojik 

olarak ta peşin para harcamak insana zor geldiği 

için harcamalarda israf etmek nispeten daha 

zordur. Hâlbuki insan kartla alış veriş yaptığında 

daha fazla gereksiz eşya alabilmektedir. Aşırı 

borçlanma dahil birçok eylemimizi uygularken 

hataya düşmemek için sık sık kendimizi sorguya 

çekmemiz ve hayat felsefemizi zaman zaman 

kontrol etmemiz gereklidir. 
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Tüketim Çılgınlığı 
• Dünyada üretimin çoğalmasıyla birlikte, bir tüketim 

çılgınlığı başladı. Gittikçe, insanların ruhundaki din, aile, 
toplum ve sosyalleşme duyguları, yerini 'sahip olma ve 
tüketme' dürtülerine bırakıyor. Tüketim, milyarlarca 
insanda âdeta yeni bir bağımsızlık duygusu yaratıyor. 
Tüketim arzusu, zengin, yoksul demiyor, hayat kalitesini 
'erozyona' uğratıyor. Gereğinden fazla ya da hatalı 
tüketim, hem sağlığımızı hem de doğal çevreyi 'ateşe' 
atıyor. 
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Tüketiciler, televizyon, telefon ve internet 

kullanıcıları ile bu ürünlerin yaydığı kültür ve 

idealler noktasında birleşiyor. 

• İlginç olanı ise, tüketici sınıfın yarısının, gelişmekte olan 
ülkelerde yaşayan insanlardan oluşması. 45 yıl önce özel 
ihtiyaçlar için yapılan harcamalar, günümüzde 4 kat artmış 
durumda. Evlerde mal ve hizmetler için harcanan miktar, 
1960'larda 4.8 trilyon dolar iken 2000 yılında bu rakam 20 
trilyonu bulmuş. Uzmanlar, rakamların katlanmasının en önemli 
nedenin dünyanın birçok yerinde refahın artması olduğunu 
belirtiyor. 20. yüzyıldaki tüketim patlamasının altında yatan asıl 
sebep ise, refahın artmasıyla paralel gelişen üretimdeki 
verimlilik. Çünkü günümüz endüstri işçisi, çok değil, iki yüzyıl 
önce meslektaşlarının 4 yılda ürettiği malı, bugün bir haftada 
raflara taşıyabiliyor.  
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Tüketim Çılgınlığı 

• Gereğinden fazla tüketmek 

ya da yanlış şeyleri tüketmek 

hem kişisel sağlımız hem de 

yaşamak için ihtiyaç 

duyduğumuz doğal 

çevremizin sağlığı açısından 

zararlıdır. Gereksiz tüketimin 

tipik sonuçlarından birisi 

sigara içme alışkanlığının 

yaygınlaşması, diğeri ise 

şişmanlıktır.  
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Zenginlik mutluluk getirir mi? 

 

 

 

 

zenginlik= mutluluk 

? 
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Zenginlik ile mutluluk arasındaki ilişki her 

zaman tartışılan hususlardan birisi olmuştur. 

• Günümüzdeki  kapitalist anlayışa göre, 
zenginlik ile mutluluk arasındaki ilişki doğru 
orantılıdır. Bu anlayışa göre, bir kimse ne 
kadar çok tüketirse, o kadar çok mutlu olur. 
Yapılan çalışmalar bu anlayışın belli bir 
eşik değere kadar anlamlı olduğunu, ancak 
belli bir sınırdan sonra doğru olmadığını 
göstermiştir.  

 

• Mutlulukla bağlantılı zenginliğin sınır 
değeri; yeme, içme, barınma, sağlık, 
giyinme ve eğitim gibi temel ihtiyaçların 
karşılanmasıyla ilgilidir. Gerçekte ise, 
zenginliğin ortaya çıkardığı bu durum, 
mutluluk değil, insanın zorunlu 
ihtiyaçlarının karşılanması ile ortaya çıkan 
bir rahatlamadır.  
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Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan asıl önemli husus, 

temel ihtiyaçların karşılanması sonrasında artan zenginlik 

ve bunun paralelinde artan tüketimin, insanların mutlu 

olmalarında birebir etkili olmadığı yönündedir. 

• Aksine, çoğu zaman tüketimin artması, strese, aile içinde ve sosyal 
hayattaki rolleri yerine getirmede zaman darlığına, borçlanmaya, 
şişmanlığa, çeşitli hastalıklara, sosyal ilişkilerde bozulmalara ve 
çevre problemlerine yol açmakta, hayat kalitesine olumsuz etki 
etmektedir. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinde meydana 
gelen ölümlerin sebepleri, bu duruma uygun bir örnek teşkil 
etmektedir. Nitekim, bu ülkelerde meydana gelen ölümlerin % 42 
gibi büyük bir nispeti, damar, kalp hastalıklarından ve kanserden 
kaynaklanmaktadır. Bu hastalıkların gelişmesinde ise, aşırı 
tüketimin, şişmanlığın ve dengesiz beslenmenin büyük rolü 
bulunmaktadır. 
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Yaradılışından günümüze insan, ihtiyaçlarını maddî boyutla 

sınırlandırıp mânevî boyutunu ihmal ettiğinde, aradığı huzuru ve 

mutluluğu bulamamıştır. 

• Nitekim her şeyi maddede arayan ve mutluluğu ele 
geçirmede, sınırsız üretim ve tüketimde gören 
günümüz insanı, mutlu olma yolunda girişmiş 
olduğu mücadele sonunda, hem kendi iç huzurunu 
kaybetmiş, hem de yeryüzünün yaşanabilirliğini 
kısıtlayan çevre sorunlarına yol açmıştır. Toprak 
bozulması, erozyon, çölleşme, ormanların yok 
edilmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması, temiz su 
kaynaklarının kirletilmesi, hava kirliliği, asit 
yağmurları, ozon tabakasının delinmesi, küresel 
ısınma, zehirli kimyevî ve radyoaktif atıklar gibi çok 
çeşitli sorunlar, “istediğin kadar, istediğin şekilde 
üret ve sınırsızca tüket” anlayışından 
kaynaklanmaktadır.  

 

• Sonuç olarak, mutluluğu sadece maddî boyutta 
arayan insan, insanlığın çoğunluğuna değil, azınlık 
bir kitleye refah ve geçici mutluluk getirmiştir. 
İnsanlığın büyük kısmı, fakirlik, açlık, cahillik, 
savaşlar, çatışmalar, salgın hastalıklar, gelir 
dağılımındaki eşitsizlik gibi sosyo-ekonomik 
sorunların kıskacında hayatını yaşamak 
mecburiyetinde kalmıştır. 

•  
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Günümüz toplumlarını inşa eden ve yöneten 

insanların en büyük hataları, 

• Yeryüzünün, insan için geçici bir ikametgâh alanı olduğunu 
unutmaları, gerçek mutluluğu maddenin dar kalıplarında aramalarıdır. 
“Ne kadar çok tüketirsem o kadar mutlu olurum, bunun için de 
zenginleşmem gerekir.” anlayışıyla kendilerini özdeşleştirmeleri, 
zenginleştikçe zarûrî ihtiyaçlarının ötesinde tüketmeye başlamaları, 
kâr ve zararı düşünmeden etrafındaki kaynaklara ve çevreye zarar 
vermeleridir. Tüketim çılgınlığı olarak adlandırılan bu kısır döngü 
sebebiyle yeryüzü, bütün kaynakları ile her geçen gün daha da 
tükenirken, insanın dünyaya hâkim olma ve kalan kaynaklardan daha 
fazla pay alma hırsı ise zengini daha da zengin, fakiri ise daha da fakir 
yapmaktadır. Bu durum aslında insanın kendisini tüketmesidir.  
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. 

•  
İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılama 
açısından aslında faydalı olan üretim ve tüketim 
zinciri, insanı sadece maddeden ibaret, parayı 
da “her şey” gören bir anlayış sebebiyle insana 
pek çok açıdan zarar vermektedir. Aşırı 
tüketimin mevcut kaynakların azalmasına ve 
çevre sorunlarına sebep olmasının yanında, 
adaletsiz tüketim de toplumların sosyal, ahlâkî 
ve ekonomik yönden çok çeşitli sorunlarla 
boğuşmasına sebep olmaktadır.  
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. • Tüketimin daha çok zengin olan toplum kesimleri 
tarafından yapılması ve milyarlarca insanın da temel 
ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bile olsa maddî kaynağı 
bulamaması, ülkeler ve hattâ aynı ülke insanları 
arasında eğitim, sağlık ve hayat standartları gibi 
konularda büyük farklılıkların ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır. Günümüzde gelişmiş ülkeler, elde ettikleri 
bilgi ve tecrübeyi, ‘diğer ülkelere göre daha fazla nasıl 
tüketiriz’ diye kullanırken; geri kalmış toplumlar ise, 
fakirlik, cahillik ve buna bağlı olarak ortaya çıkan 
ortamdan beslenen çatışma, terörizm ve iç savaşlarla 
kıvranmaya devam etmektedir. 
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Bilinçsiz tüketimle, aslında dünyamızı ve 

kendimizi mi tüketiyoruz? 

•  
Dünyamız tahmini 4,6 milyar yıllık geçmişi 
boyunca, son 150 yıldır üzerinde meydana 
geldiği ölçüde hızlı ve büyük bir tahribata 
sahne olmamıştır. Buhar gücünün keşfi, 
insana çok büyük makinelerin yapımı için 
imkân sağlamış ve bundan sonra yeryüzü 
kaynakları, o güne kadar görülmemiş ölçüde 
bir hızla tüketilmeye başlanmıştır. Sanayi ve 
ticaretin gelişmesine bağlı olarak, refah 
seviyesi giderek artan insanların ihtiyaçlarını 
karşılamanın yanında, zarûrî olmayan 
arzuların da ihtiyaçlar listesine dahil 
edilmesiyle artan çılgınca tüketim için her 
geçen gün çoğalan fabrikalar, enerji ve 
hammadde temini adına bir yandan yeryüzü 
kaynaklarını hızlı bir şekilde harcarken, bir 
yandan da üretmiş oldukları atıkları ile su, 
hava ve toprak kaynakları ve üzerinde 
barındırdığı bitki ve hayvan türlerini 
zehirlemeye ve yok etmeye başlamıştır.  
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. 

•  
Körü körüne tüketen bir robot hâline getirilen 
toplumlarda, ekonomik sorunların yanında 
sosyal ve ahlâkî sorunlar da çoğalmaktadır. 
Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi maddelerin 
tüketimi, aile ve toplum açısından büyük sosyal 
ve ekonomik çöküntülere sebep olmaktadır. 
Sadece sigaradan dünya genelinde yılda beş 
milyon insan hayatını kaybetmektedir. Bu da 
yaklaşık olarak bütün dünyada bir yılda 
meydana gelen yetişkin ölümlerinin onda birinin 
sigaradan olduğunu göstermektedir.  
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Tüketim hırsına bağlı olarak, 

• mevcut kaynaklardan daha fazla pay alma adına yeryüzünde verilen 
mücadele, çoğu zaman insan toplulukları arasında çatışma ve 
savaşların çıkmasına da sebep olmaktadır. Sadece 1990’larda enerji 
kaynaklarının kontrol altına alınmasına bağlı olarak, çoğu etnik 
gruplar arasında meydana gelen çatışmalarda beş milyondan fazla 
insan ölmüş ve yaklaşık 20 milyon insan da yurdundan göç etmek 
zorunda bırakılmıştır. Son yıllarda meydana gelen silâhlı çatışma ve 
savaşlara bakıldığında bunların da petrol ve değerli madenler gibi 
kaynakların kontrolünü ele geçirmek için gerçekleştirildiği görülür. 
Bu savaş ve çatışmaların hemen hepsi, belli bir etnik grup veya 
ekonomik olarak üstün olan bir grubun, ülke kaynaklarını, ülkenin 
geri kalan büyük nüfus kitlesi karşısında tek başına kontrol etmesi 
maksadıyla, daha çok fakir ülkelerde meydana getirilmiştir.  
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Tüketim hırsı ekonomik eşitsizlikleri 

artırmaktadır. •  

Dünya genelinde tüketim ile ilgili rakamlara bakıldığında, 
artan tüketimin dengesiz bir dağılımla gerçekleştiği, yani 
tüketimdeki artışın daha çok, zaten zengin olan ülkelerde 
meydana geldiği görülecektir. Dünya nüfusunun % 12’sini 
barındıran Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkeleri, 2000 
yılında dünya genelinde yapılan toplam harcamaların % 
60’ını gerçekleştirmişlerken, dünya nüfusunun üçte birini 
barındıran Güney Asya ve Orta Afrika ülkeleri ise bu 
harcamaların sadece % 3,2’sine ortak olabilmiştir.  

www.mehmetzekiaydin.com 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.morgenwelt.de/uploads/pics/afrika-c-alt.jpg&imgrefurl=http://www.morgenwelt.de/575.html&h=212&w=218&sz=14&hl=tr&start=16&tbnid=FOhPyykoS4s6gM:&tbnh=104&tbnw=107&prev=/images?q=afrika&svnum=10&hl=tr&lr=


. 
•  SON ZAMANLARDA 

 

•  Çok yazıyoruz ama az okuyoruz. 

•  Vitrinler dolu ama gönüller boş. 

•  İlaçlar çoğaldı ama hastalıklar arttı.  

•  Diplomamız bol ama huzurumuz az. 

•  Paramız çoğaldı ama ihtiyaçlarımız arttı. 

•  Az kitap okuyoruz ama çok televizyon seyrediyoruz. 

•  Konforumuz arttı ama zamanımız azaldı. 

•  Her şeyi temizledik ama ruhları kirlettik. 

•  Uzmanlıklar arttı ama sorunlar çoğaldı. 

•  Evlerimiz büyüdü ama ailelerimiz küçüldü. 

•  Akşam geç yatıyor, sabah yorgun kalkıyoruz. 
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 SON ZAMANLARDA 

 

•  Tanıdıklarımız çoğaldı ama dostlarımız azaldı. 

•  Dünya barışı diyoruz ama en yakınımızla dargınız. 

•  Plan çok yapıyor ama daha az sonuç alıyoruz. 

•  Varlığımızı artırdık ama değerlerimizi yitirdik. 

•  Su gibi para harcıyoruz ama ihtiyaçlar bitmiyor. 

•  Güzel evlerde oturuyoruz ama huzurumuz kaçtı. 

•  Gelirimiz arttı ama ahlak ve karakterimiz bozuldu.  

•  Eve çift maaş girdi ama çiftlerin boşanmaları arttı.  

•  Aya gidip geliyoruz ama komşumuza gidemiyoruz. 
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•ÖMRÜMÜZÜ 

TÜKETEN 

ALETLER 

NELER? 
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ÖMRÜMÜZÜ TÜKETEN ALETLER 

 

Nelerimizi tüketiyor? 

• Zaman 

• Birlikteliğimizi 

• Dostluklarımızı 

• Aile içi iletişimimizi 

• Gözlerimizi 

• Beynimizi 
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NİÇİN? 

 

•Türk halkı niçin 
geç yatıp, geç 

kalkıyor? 
• Yani, gece uyumuyor da gündüz 

uyuyor. 
www.mehmetzekiaydin.com 



TÜRKİYE’DE BİR GÜNDE NE 

KADAR EKMEK İSRAF EDİLİYOR? 
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• Türkiye'de her gün üretilen 120 milyon 

ekmeğin, yaklaşık 12 milyonunu israf 

ediliyor. 

• Bu da  yılda üretilen yaklaşık 44 milyar 

ekmeğin 4 milyarının israf edildiğini 

gösteriyor.  
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Aralarında ne fark vardır? 

İSRAF, 

(SAVURGANLIK), 

LÜKS 

•NEDİR? 
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İsraf / savurganlık: 

• Gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni 

harcama,  

• Nimetleri boşa atma, 

• tutumsuzluk.  
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Lüks: 

• Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, 

• gücünün üstünde harcama,  

• gösteriş, ihtiyaç dışı olan, aşırı, fazla,  

şatafat. 
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Tüketim çılgınlığına karşı yeni 

bir çözüm: 

 

 

Satın Almama Günü 
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Satın Almama Günü nedir? 
 

• Kanada’lı bir grafik sanatçısı olan Ted Dave’in 

gayretleriyle ilki 1992 yılında, sadece Vancouver 

şehrinde kutlanan Satın Almama Günü, 2001 yılında 

Hollanda, İngiltere, ABD, Kanada, Finlandiya, 

Polonya, Slovenya, Kuzey İrlanda, İsveç, Norveç, Yeni 

Zelanda ve Japonya gibi ülkelerinde içinde bulunduğu 

tam 55 ülkede kutlandı. Bundan sonraki yıllarda, Satın 

Almama Günü ise 29 Kasım’da kutlanacak ve önceki 

yıllara göre daha fazla ülkede ve daha geniş 

etkinliklerle kutlanması bekleniyor. 
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Satın Almama Günü 

• Satın Almama Gününün en 
büyük eylemi 24 saat 

boyunca hiçbir şey satın 
almamak şeklinde 

gerçekleşiyor. Ancak bu 
günün kutlandığı ülkelerde 
birbirinden ilginç yöntemler 

uygulanıyor. 
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SATIN ALMAMA GÜNÜ 

    Konserlerin düzenlenmesi, 
alışveriş merkezlerinin önünde 
kredi kartlarının kesilmesi, el 
ilanlarının dağıtılması gibi 
faaliyetlerin yanında kampanyaya 
destek veren insanlar tarafından 
alışveriş merkezlerinin önlerinde 
“alışveriş yapılmayan” bölgeler 
oluşturulması, ilginç kostümler 
giyen insanların alışverişe 
gelenleri tüketim çılgınlığından 
kurtulmaya çağırmaları gibi dikkat 
çekici eylemler düzenlenmektedir.  
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SATIN ALMAMA GÜNÜ 

• New York City’nin Times 

Meydanında üzerini altın 

ve dolarlarla donatan ve 

kendisini “Bay 

Materyalizm” olarak 

tanıtan bir kişinin alışveriş 

yapanlara “tüketim 

çılgınlığına yaptıkları 

katkıdan dolayı” teşekkür 

etmesi ilginç eylemlerden 

birisiydi. 

 www.mehmetzekiaydin.com 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.almiyoruz.com/images/BND-K.jpg&imgrefurl=http://www.almiyoruz.com/&h=150&w=170&sz=10&hl=tr&start=37&tbnid=F_cLMYHuXEDCaM:&tbnh=87&tbnw=99&prev=/images?q=sat%C4%B1n+almama+g%C3%BCn%C3%BC&start=36&ndsp=18&svnum=10&hl=tr&lr=&sa=N


Alıveriş hastası olduk adeta. 
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TÜKETİM ÇILGINLIĞINA 

 

ÇÖZÜM 
NE YAPALIM? 
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ÇÖZÜM 

•BİLİNÇLİ 

ALIŞVERİŞ 
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BİLİNÇLİ ALIŞVERİŞ 

• Her birimiz tüketici durumundayız, 

dolayısıyla bilinçli tüketici olmayı da 

bilmemiz gerekiyor. 

• Bilinçli yaşayıp, hayatı bu doğrultuda 

yaşamayı öğrenmekle yükümlüyüz. Hayat 

boyu attığımız her adımı bu uyanıklık ile 

geçirmeyi amaç edinmeliyiz.  
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NE YAPALIM? 
      Günümüzde tüketim alışkanlıkları sürekli 

değişim gösterirken, tüketici şikayetlerinin 

her geçen gün artması ise bilinçli 

alışverişin önemini ön plana çıkarıyor.  

      Bilinçli alışveriş yapmak ve yapılan 

alışveriş sonucu mağdur duruma 

düşmemek için bazı kurallara dikkat etmek 

gerekiyor.  
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Bu kuralların başında ise, 
   Alışverişin planlanması geliyor. 

Planlanmadan yapılan alışveriş, ihtiyaç 

dışında gereksiz ürünlerin alınmasına 

neden olurken, para ve zaman kaybına da 

yol açıyor. 
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Alışverişten para ve zaman 

kaybederek dönmemek için, 

  

• Öncelikle ihtiyaçlarınızı belirleyin. 

• Mağazaların sakin olduğu saatlerde 

alışverişe çıkın. 

• Tüketici haklarını öğrenin.  
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• Bir ürünü tercih ederken fiyat, kalite, 

işlevsellik ve servis ağının genişliğini 

dikkate almak gerekir. 

• Bir ürünün reklamından veya uluslararası 

bir markayı taşımasından etkilenmek 

doğru değildir. 

• Fiyatı uygun olan mallar arasında kararsız 

kalırsanız Türk mallarını tercih etmeliyiz. 
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Yeni parolamız:  

 

869 
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869 Türkiye'nin uluslararası 

barkod numarası! 

  

869 ile başlayan ürünler Türk Malıdır. 
 

Alışveriş sırasında aldığınız her üründe fiyattan önce o ürüne ait barkoda bakın. 
Eğer ürünün barkodu "869" ile başlıyorsa o ürünü alırken ödediğiniz para 

ülkemizde kalacak ve Türkiye ekonomisine sizinde bir katkınız olacak. 
 

Bu gayreti küçümsemeyin. Çünkü bunu yapan yani ülkesine sahip çıkan insanların 
sayısı arttıkça, marketlerden yurt dışına kaçan milyonların miktarı her geçen gün 

biraz daha azalacak. 
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MUTLAKA TÜKETİCİ HAKLARI  

   Alışverişte en önemli 

altın kurallardan biri de 

haklarını bilerek alışveriş 

yapmaktır.  

www.mehmetzekiaydin.com 
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TÜKETİCİ HAKLARI 

Uzmanlar, bu konuda şu 

önerilerde bulunuyor: 

1.Ayıplı mal ve hizmeti kabul 

etmeyin. Satın aldığınız 

malın ayıplı çıkması hâlinde 

30 gün içinde bedelinin 

iadesini, değiştirilmesini, 

indirim yapılmasını veya 

ücretsiz tamirini 

isteyebilirsiniz. 
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TÜKETİCİ HAKLARI 

2.Taksitli alışverişlerinizde 

sözleşme yapın. Satıcı 

sizden borç toplamınız 

tutarında tek senet 

isteyemez. Senetlerinizin her 

bir taksit için ayrı ve adınıza 

düzenlenmesini 

isteyebilirsiniz.  
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TÜKETİCİ HAKLARI 

3.Kapıdan satışların tüketiciyi en 
fazla zarara uğratan satışlar 
olduğu için, kesinlikle kapıdan 
satışlardaki vaatlere 
kanmayınız. 

4.Garanti süresi içinde veya 
dışında servise verilen 
ürünlerle ilgili mutlaka servis 
fişi alınız. 

5.Etiketsiz ürünleri almayınız. 
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TÜKETİCİ HAKLARI 

6.Kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında fark 

olması halinde, ucuz olan fiyatın geçerli 

olduğunu unutmayınız. 

7.Abartılı reklam ve ilanlarla kampanya 

düzenleyen firmalara karşı dikkatli olunuz. 

   



TÜKETİCİ HAKLARI 

 8.Karşılaşılan sorunlarla ilgili, 

tüketici derneklerine veya 

illerde  sanayi ve ticaret 

müdürlüklerine, ilçelerde ise 

kaymakamlık binalarında 

faaliyet gösteren hakem 

heyetlerine ve ticaret 

mahkemelerine başvurunuz. 
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SON YILLARDA 
 

TÜKETİM ÇILGINLIĞINA 

YAKALANDIK. 
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SON YILLARDA  

NİMETLERE ŞÜKRETMEYİ 

UNUTTUK. 
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O HÂLDE 
• Bilinçli bir tüketici olalım. 

• İsraftan ve lüksten kaçınalım  

• Sahip olduğumuz nimetlerin kıymetini 

bilelim. 

• Etrafımızda maddî yönden bizden 

daha aşağı seviyede insanların da 

olduğunu düşünelim. 
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• Ayakkabı 

• Kıymet bilmek öykü 

• Dünyadaki yerinizi biliyor musunuz? 

• Nimetlerin kıymetini bilmek 
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TEŞEKKÜRLER 
 

 

www.mehmetzekiaydin.com 









 Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN 
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