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Günümüzde tüketiciler, işletmenin tüm temas 
noktalarında, şeffaf, sorumlu, adil ve dürüst 
olmasını bekliyorlar. Özellikle ürün israfını sınır-
lamaya odaklanan, atık yönetimini önemseyen, 
sürdürülebilirlik farkındalığına sahip ve müşteri 
ile çalışan güvenliğine öncelik veren işletmeler-
den ürün veya hizmet satın almayı tercih ediyor-
lar. Ayrıca tüketiciler, markaların yalnızca açık 
ve şeffaf kurumsal sosyal sorumluluk strateji-
lerine sahip olmalarını değil, işletmelerin bun-
ları etkili bir şekilde iletmelerini ve uygulamala-
rını da bekliyorlar. Diğer bir deyişle, işletmelerin 
sadece etik, sosyal sorumlu olmaları yetmiyor; 
tüketicinin haberi olmasını sağlamak gibi bir so-
rumlulukları da mevcut. Bunların paylaşılmaya 
değer olduğunun bilincinde olup, kurulan güçlü 
bağları vurgulayabilen işletmeler; zorluklarını, 
hatalarını ve başarılarını müşterileri ile beraber 
kutlayabilir ya da göğüsleyebilirler. İşletmeler 
için iklim değişikliğinin durdurulmasına yardım 
etmek veya ülkenin sağlıklı yaşam alışkanlıkla-
rını iyileştirmeye ilişkin çabalarına dair strateji-
ler geliştirmek çok gerçekçi görünmese de çev-
reye, atık yönetimine, çalışana ya da tüketiciye 
yönelik etik ve sorumlu davranışları başlangıç 
olarak tüketici gözünde kıymetlidir. 

Tüketici farkındalık kazanıyor
Covid-19 salgını nedeniyle var olan koşulların 
ağırlığı ve belirsizliği; “Ne aldım?, Kimden al-
malıyım?, Nereden aldım?, Güveneyim mi?” 
gibi soruları daha da zaman alıcı, yorucu ve ge-
reksiz hâle getirdi. Etik ve sorumlu davranan, 
tüketiciye güven veren işletmeler, bu sürecin 
kazananları olarak tanımlanabilirler. Kazana-
cak olan işletmeler ve markalar; tüketiciye, 
toprağa, suya, emekçiye, diğer üreticilere, top-
luma karşı sorumlu davranan işletmeler ola-
rak tanımlanabilirler. Tüketici, sadece ürünleri 
sorgulamakla kalmayıp, aynı zamanda bu 
malları üretmek için kullanılan süreci de dik-
katle inceliyor ve adil ticarete ilişkin farkında-
lık kazanıyor. Ürünün maliyetini düşürmek için 
çalışanlarını sömüren veya çevreyi tahrip eden 
şirketleri de cezalandırmayı tercih ediyor. 

Yerel tedarikçilere yöneldiler
Evrildiğimiz yeni normalde, tüketiciler, “Ta 
Fizan’dan gelmesin, hatta hemen bugün 
gelsin; kırık, bozuk, yanlış olmasın” söylemi-
ni kazanmış durumdalar. Tüketiciler, salgın 
sırasında ürün tedarikiyle ilgili birçok soru-
nun, daha büyük üreticileri ve perakende-

cileri içeren yetersiz tedarik zincirlerinden 
kaynaklandığını fark ettiler. İnsanlar, birçok 
büyük üreticinin yalnızca kârı önemsediğini 
görmeye başladıkça, daha yerel ve etik te-
darikçilere doğru büyüyen bir hareket ortaya 
çıkmaya başladı. Daha önce işletmeler, etik 
ve yerel ürünlerin yüksek bir fiyat etiketine 
sahip olduğuna ve tüketicinin ödemeye is-
teksiz olacağına inanıyorlardı; ancak şimdi 
tüketicilerin doğru ürün için adil, diğer bir 
deyişle göreceli olarak yüksek bir fiyat öde-
yecekleri ortaya çıktı. Bu durum, yerel işlet-
meler açısından büyük bir fırsat oluşturuyor. 
Şirketlerin, değişen satın alma modellerine 
uyan bir ürün portföyü ile tüketicilere ulaş-
maları için bu bahsedilen öncelikleri göz 
önüne almaları gerekiyor. Sürdürülebilirlik 
ve etik bağlamındaki çabaları, bir maliyet 
olarak görmek yerine, müşteriye ve gele-
ceğe yönelik bir yatırım olarak algılayabilen 
işletmeler başarılı olacaklardır. Şirketlerin 
uzun dönemli varlığını sürdürmesini sağla-
yacak olan, sürdürülebilirlik ve kârlılığı den-
geleme becerisidir. Bu dengeyi bulmak ise 
işletmelerin yaratıcı olma becerisine bağlı 
olarak şekillenecektir. 

Covid-19 salgını, her şeyi tepetaklak ederken çok önem verdiklerimiz listesini de 
değiştirdi. Bir yandan daha sürdürülebilir, sağlıklı ve bilinçli bir tüketim çağı yaratırken, 
diğer yandan tüketicilerin küresel sürdürülebilirlik hususuna ilişkin farkındalıklarını 
arttırarak, alışveriş tercihlerinin sağlık ve çevre üzerindeki etkilerini de daha ciddiye 
almalarına neden oldu.

Tüketicilerin değişen öncelikleri
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