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Abstract – The first condition that all living beings can live on earth is the existence of a healthy environment. 

Creatures living on the world have great contributions in the emergence of environmental problems related to the world. The 

most problematic is undoubtedly human being. Mankind, knowingly or unknowingly, causes too many problems on the globe 

compared too the living things. Therefore, it is among the most important duties of human being to find and solve to 

environmental problems. The economic activities of people are the most harmful to the environment.Of course, the economy 

that causes the most damage to the environment should solve the environmental problems so that the presumption of innocence 

can be positive. In this study, the economic aspect of the solution to the environmental problems is examined. 

Keywords – Environmental problems, Economics, Ecology and  Solutions. 

Özet –  Dünya üzerinde tüm canlıların yaşayabilmesinin ilk koşulu sağlıklı bir çevrenin olmasıdır. Dünya ile ilgili 

çevre sorunlarının ortaya çıkmasında üzerinde yaşayan canlıların çok büyük katkısı vardır. En fazla sorun çıkaranda şüphesiz 

insanoğludur. İnsanoğlu, bilerek ya da bilmeyerek yer küre üzerinde diğer canlılara göre çok fazla sorunlara sebep olmaktadır. 

Bu nedenle çevre sorunlarına çözüm aramak ve bulmakta, sorunlara neden olan insanoğlunun en önemli görevleri arasındadır. 

Çevreye en çok insanların ekonomik faaliyetleri zarar vermektedir. Tabii ki çevreye en çok zarar veren ekonomi de çevre 

sorunlarına çözüm getirmelidir ki masumiyet karinesi pozitif olabilsin. Bu çalışmada çevre sorunlarına çözümün ekonomik 

yönü incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler – Çevre sorunları, Ekonomi, Ekoloji ve Çözümler 

 

I. GİRİŞ 

Çevre kavramının sınırlarının çizilmesi oldukça zordur. 

Bundan dolayı çevrenin birçok tanımı yapmak mümkündür. 

Çevre, insanın ve diğer canlıların yaşadığı ortamlar olarak 

tanımlanabilir. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler bu ortamları 

ifade eder [1]. Son zamanlardaki tanımlamalarda ise çevre, 

canlıları özellikle de insanı etkileyen ve ondan etkilenen dış 

şartların tamamı şeklinde ifade edilmektedir. Çevre 

kavramını doğru kavrayabilmek için çevreyle sık sık telaffuz 

edilen ekoloji ve ekosistem kavramlarını doğru tanımlamak 

gerekir [2].  Ekoloji kelimesi ilk defa 1869 yılında Alman 

Ernest Haeckel tarafından kullanılmıştır. Ekoloji canlıların 

çevreleri ile uyum içinde yaşamlarını sürdürmelerini 

inceleyen bir bilim dalıdır [1]. Ekosistem ise dünya 

üzerindeki çeşitli canlıların, çevrelerindeki diğer canlılar ve 

cansız öğeler ile karşılıklı ilişki ve etkileşimler kurarak 

oluşturdukları yaşam dünyalarıdır. Burada doğal denge veya 

ekolojik denge kavramını da açıklamak gerekir. Eğer bir 

sistem hiçbir sorun yaratmadan işlevini yerine getirebiliyorsa 

bu sistem dengededir. Tersi durumda ise sistem dengesi 

bozulmuş demektir. Doğa ölümsüz yenileyiciler olarak 

nitelenen ekolojik döngüler denen olayları yaratarak, doğal 

ekosistemlerdeki dengelerin sürekliliğini sağlamıştır.  Bugün 

tüm dünyada yaşanan ve çözümleri için çare aranan dünyanın 

temel ekolojik sorunları doğal (ekolojik) bozulması 

sonucunda ortaya çıkmıştır [3].  

Dünyada insanoğlu varlığından itibaren hem çevresindeki 

olaylardan etkilenmiş hem de çevresini etkileyip tahrip 

ederek kirlenmesine neden olmuştur. İnsanlık gelecek kaygısı 

duymadan yüzyıllar boyunca doğanın sağladıkları olanakları 

sömürmüş, doğaya daha fazla hükmederek doğayı istediği 

makineleri üretebileceği bir meta olarak görmüş ve 

sanayileşme ile birlikte bu zirveye çıkmıştır. İçinde 

yaşadığımız yüzyılda hızlı nüfus artışı, üretim ve tüketimin 

artması, teknolojinin gelişmesiyle beraber dünya 

ekonomisindeki büyümeler, insanın doğa ile ilişkilerinde çok 

büyük dengesizlikler ortaya çıkarmıştır [4]. 

Ekolojik dengeye yapılan müdahaleler mutlak olarak bu 

dengede değişimler meydana getirmektedir. Bu 

müdahalelerde bazen yeni bir denge ortaya çıkarken bazen de 

denge bozularak büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır. İnsan 

çevre ilişkilerinde sorun ortaya çıkması, insan kaynaklı 

etkilerin, doğal ilişkiler sistemini ve dengeleri zorlaması ile 

olmaktadır. Bu durumda çevre sorunlarının tanımı şu şekilde 

yapılabilir. İnsanların sonradan oluşturduğu çevrenin doğal 
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çevreye etkileri ile yapay çevrede mevcut olan olumsuzluklar 

ve her iki çevrede görülen sorunlardır. Dar anlamda hava, 

toprak ve su kirliliğidir [2]. Çevre sorunlarına çevre 

kirlenmesi olarak bakıldığında, kirlenme çevrenin 

kötüleşmesi, insan ve canlıların yaşamasına uygun ortam 

olmaktan çıkmasıdır . Çevre kirlenmesi çevre kanunun [5] 2. 

maddesinde “ çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, 

çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü 

olumsuz etki” şeklinde tanımlanmıştır. 

Günümüzde doğal çevreyle ilgili olarak beş ana konu çevre 

sorunları olarak gündemdedir. Bunlar [6]; 

 İklim değişikliği, 

 Ozon tabakasının incelmesi, 

 Tropik ormanların tahribi ve biyolojik çeşitliliğin 

azalması 

 Büyük çaptaki radyo aktif kirlenmeler 

 Doğal kaynakların tükenmesi. 

Dünya çapında olamasa da geniş bölgeleri etkileyen ve 

uluslararası boyutları olan çevre sorunları ise şunlardır [6]; 

 Asit yağmurları, 

 Erozyon ve çölleşme, 

 Toksik atıklar, 

 DDT (dikloro difenil trikloroethan baş harflerinden 

oluşan etkili bir böcek öldürücüdür) kirlenmesi, 

 Denizlerdeki petrol kirlenmesi, 

 Civa kirlenmesi. 

Çevre sorunlarının nedenlerini her ne kadar birbirinden 

ayrıştırmak zor olsa da ana başlıklar halinde şu şekilde 

belirtilebilir [1]: 

 Nüfus 

 Sanayileşme 

 Kentleşme 

 Turizm 

 Tarımda kimyasalların kullanılması. 

Hızlı nüfus artışı ve gelişen teknoloji ile insan, çevreyi 

yoğun bir biçimde etkisi altına almıştır. İnsanların dünyanın 

bir parçası olduğu unutularak, dünyanın insanlara ait olduğu 

yanılgısına düşülmüştür. Çevre sorunlarının çözümünde 

birçok öneri ileri sürülmüştür. Bunlar;  

 Nüfus artışının tüm dünyada durdurulması 

 Doğal kaynaklardan sürdürülebilir bir şekilde 

yararlanmanın sağlanması, 

 Hukuksa (yasal) düzenlemelerin yapılması, 

 Çevrenin sürdürülebilirliği konusunda eğitim ile 

bilinçlendirme, [7], 

 Doğal kaynaklardan yararlanmanın sınırlı tutulması 

 Doğal kaynaklardan ücret karşılığı yararlanma, 

 Çevre ahlakı oluşturma, 

 Doğayı korumada ekolojik ilkelerden yararlanma, 

 Doğayı korumada teknolojik ilkelerden yararlanma 

[3]. 

Çevre sorunlarının doğuşunda insanların kıt kaynaklardan 

sağladığı kazancı maksimum yapama eğiliminin de payı 

vardır. Mevcut kaynaklarla tüketici faydasını üretici ise kârını 

maksimum yapmaya çalışır. Bir malı en düşük maliyetle 

üreterek kârını maksimum yapmak isteyen bir üretici, oluşan 

üretim artıklarını önleme ve yok etmenin çevreye sağladığı 

faydaları hesaba katmaktan genellikle kaçınır [8].  

Bu açıklamalardan sonra şunu da unutmamak gerekir. 

Çevre sorunları insanoğlunun dünyada yaşamasıyla ortaya 

çıkan bir sorun olmadığıdır. İnsanın olmadığı zamanlarda da 

çevre sorunları vardı. Örnek olarak verilirse yanardağların 

patlaması neticesinde oluşan doğal ortamın bozulması [9] 

gibi. İnsanoğlunun varlığı çevre sorunlarını kat be kat artıran 

bir unsur olarak düşünülmelidir. 

II. ÇALIŞMANIN AMACI 

Ekonomik teoriler ve göstergeler ekonominin dünyanın 

doğal sistemlerini nasıl tahrip ettiğini açıklamamaktadır. 

Ekonomi yalnızca doğaya verilen aşırılıkların maliyetlerini 

ölçmede rol üstlenmektedir. Ekonominin dünyanın doğal 

sistemleri ile çatışma halinde olduğunun kanıtı günümüzde de 

sık sık yaşadığımız şu olgulardır: Yok olan balık yatakları, 

azalan ormanlar ve orman alanları, bozulan meralar, 

genişleyen çöller, tahrip olan topraklar, artan CO2 

(Karbondioksit) düzeyleri, azalan taban suyu seviyeleri, artan 

sıcaklıklar, daha yıpratıcı fırtınalar, eriyen buzullar, yükselen 

deniz seviyesi, ölen mercan kayalıkları ve nesli tükenen 

canlılar… Ekonomi ve dünyadaki ekosistemler arasında 

giderek artan çatışmalı durumu ortaya koyan bu trendler 

ekonomik kayıplara da sebep olmaktadır. Çevre tahribatı 

uzun vadeli ekonomik düşüşlere yol açmadan bu trendleri 

tersine çevirmek gereklidir [10]. Bu nedenle çalışmanın ana 

amacı da çevreye zarar veren ekonominin çevrenin 

sürdürülebilir yapısına katkı sağlanması noktasında 

ekonomik politikaların şekillenmesinde ekonomist ve 

ekologların yer aldığı yeni ekonomi denilebilecek bir yapının 

oluşturulmasına katkı sağlanmasıdır.  

III. ÇEVRE VE EKONOMİ 

Çevre sorunlarının birçok yönü ekonomiyle yakından 

alakalıdır. Çevreyi, bu boyutlarından soyutlamaya olanak 

yoktur. Çevre sorunlarının birçoğu ekonomik önemi 

nedeniyle sık sık ulusal ve uluslararası alanlarda 

gündemdedir. Çevrenin korunması bir ekonomik maliyet 

sorunudur.  Çevre ile ekonominin arasındaki ilişki iki 

noktada ortaya çıkar. İlk olarak, çevrenin, çevre değerlerinin 

korunması ve iyileştirilmesi için yapılması gereken 

harcamalardır. İkinci olarak ise çevreye verilmiş olan 

zararların yok edilmesinde ekonominin katlanmak zorunda 

kaldığı maliyet ve harcamalardır. Ayrıca bunlara bu 

harcamalar yapılmaz ise bundan milli gelirin ve ekonominin 

görmesi olasılık dahilinde olan zararların varlığıdır [11].  

Çevre sorunları genel anlamda, ekonomik olarak refahın 

artırılması amacında olan ülkelerin bu amaca ulaşmak için 

gerçekleştirdikleri sosyo-ekonomik etkinlikler sırasında 

çevreyi dikkate almayan davranış ve düşüncelerin doğal bir 

sonucudur. Sanayileşme ile beraber kentleşme olgusu 

insanların belirli alanlarda yoğunlaşması daha büyük 

miktarlarda artık bırakmalarının ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamıştır. Ekonominin üretim ve tüketim etkinlikleri 

doğal çevrenin taşıma kapasitesini dikkate almadan 

gerçekleştirildiğinde sorunlara sebep olur. Bu yönüyle çevre 

ve ekonomi arasında karşılıklı ilişki vardır [6].  
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IV. ÇEVRE SORUNLARININ EKONOMİK 

ÇÖZÜMÜ 

Toplumsal yapılar ekonomiden bağımsız 

düşünülemeyeceğinden ekonomi toplumsal, siyasal ve 

kültürel yapıları doğrudan etkileyen önemli bir oluşumdur. 

Ortaya çıkan her düşüncede ekonomi önem kazanan bir 

kavramdır. Ekonomik sorunların temelinde kıtlık olgusu 

vardır. Uzun süre hatta Adam Smith’ten beri ekonomi 

biliminin amacı maksimum miktarda mal ve hizmet 

üretiminin ve tüketiminin sağlanarak refah düzeyinin 

yükselmesi olarak algılanmıştır. Klasik refah teorisinde de 

doğal dengenin gözetilmesi ve çevre elemanları yer almaz. 

Lakin çevreyi korumadan insanın duyacağı haz ve tatmin 

uzun vadede refahı sağlamaz aksine kaliteli bir çevre refahın 

tamamlayıcı bir unsurudur. Kaliteli ve temiz bir çevre 

ekonomik refahı artıran rasyonel davranış kriterine uyacaktır 

[8].  

Çevre ile ekonomi arasındaki ilişki başlıca iki noktada 

ortaya çıkar. Birinci olarak çevre değerlerinin korunması ve 

iyileştirilmesi için yapılan harcamaların ekonomiye etkisidir. 

İkincisi ise çevreye verilen zarar için ekonominin katlanması 

gereken maliyettir [11]. Çevre ve ekonomi arasında ilişki ilk 

kez ve önemli olarak 1972 yılında Stockholm’de yapılan 

konferansta ortaya konmuş sanayileşme, kalkınma ve 

büyüme gibi ekonomik kavramlar çevre sorunları ile ilgili 

olarak tartışılmaya başlanmıştır.  Ekonomi çevre konusunda 

neler yapılabilineceğine bakılırsa, ilk olarak ekonomik 

maliyetlerin daha uygun yöntemlerle çevre politikalarının 

hedeflerine ulaşması için akılcı çevre politikaları önerileri 

getirilebilir. Çevre politikalarının istihdam ve yatırım 

koşullarını etkileyerek iş alanlarını yok edip etmeyeceği 

ortaya konabilir. Son olarak ise çevrenin bozulması 

ekonomiyi olumsuz yönde etkileyecektir [12]. 

Mevcut üretim sisteminin artan çevre sorunları karşısında 

direnci kırılmaya başlaması ekolojik bir ekonomi arayışını 

tetiklemektedir. Üreticiler bu kapsamda yeşil barkotlu ve geri 

dönüşümlü ürünleri piyasaya sürdürülebilir ekonomi 

çerçevesinde sunmaktadırlar [13].  

20. yüzyılın ikinci yarısına ait ekonomik göstergeler 

ekonominin ciddi ilerlemeler kaydederek 7 kat büyüdüğünü 

göstermektedir. Ekolojik göstergelere bakıldığında durum 

aynı değil aksine tam tersinedir. Dünya ekonomisinde 

büyümeyi sağlayan ekonomik politikalar aynı zamanda 

destek sistemlerinin yıkımına sebep olmuş ve olmaya devam 

etmektedir. Ancak gerçeği yansıtan ekonominin ekolojiye 

dayalı olması, ekonominin ekolojiye entegre edilmesi fikrini 

doğurmuş ve ekonomistlerin giderek ekoloji hakkında 

bilinçlenmesi artan çevre bilincinin bir göstergesi olmuştur 

[10]. 

İnsanoğlu şu hususu iyi bilmelidir ki, doğanın tüm 

ekonomisi çok hassas bir denge üzerine kurulmuştur. Doğa, 

ne kadar fakirleşirse ve bu da tek yönlü olursa o kadar 

zayıflar ve varlığı tehlikeye düşer. Doğanın zayıflığı 

ekonomiyi de zayıflatır. Bundan dolayı çevre sorunlarının 

birden fazla çözüm öğeleri olmasına rağmen her sorun 

yaratan olgu o sorunu azaltmak için çaba sarf etmelidir. 

Ekonomide yarattığı çevre sorunlarına çözüm getirmelidir. 

Çevre sorunlarının ekonomik çözümleri şu başlıklar altında 

toplanabilir: 

Üretim ve tüketim faaliyeti ve büyüme hızı ile ilgili olanlar 

şeklinde ele alınabilir [14]. 

1. Üretim ve tüketim faaliyeti ile ilgili olanlar; 

 Geri dönüşüm denilen üretim sırasında ortaya çıkan 

artık ve kirleticilerin tekrar kullanılması, 

 Üretimde ve tüketimde temiz girdiler kullanmak, 

 Birim mal başına nispeten daha az artıklar bırakan 

teknikleri uygulamak, 

 Demode üretim araçlarını tasfiye etmek, 

 Fazla ve yoğun kirletici nitelikteki üretim ve tüketim 

faaliyetlerinden daha az kirletenlere yönelmek, 

 Üretim faaliyetlerinde kullanılan hammaddelerin 

kesintisiz ve istikrarlı bir şekilde temin edilmesinin 

yanı sıra bu hammaddelerin eskisine oranla daha fazla 

elde edilebilmesini sağlamak veya eski konumuna 

getirmek, 

 Kâr amaçlı anlayıştan çevre merkezli bir anlayışa 

geçilmesi, 

 Ekonominin ekolojiye dayalı olması ve ekonominin 

ekolojiye entegre edilmesi [14]. 

 Doğal servetler yararlanma vergilendirilmelidir. 

Bunun için kıstaslar belirlenirken su, hava ve toprak 

kaynaklarının kullanılma derecesiyle kirletme ilişkileri 

göz önünde bulundurulmalıdır [7]. 

2. Büyüme hızı ile ilgili olanlar; 

 Sıfır büyüme (Zero Growth): Ekonomik olarak dünya 

ülkelerinin şuan ki gelişmişlik düzeylerinde kalması 

ve kalkınma ve büyüme için yeni girişimler 

yapılmamalıdır. Bu fikir bazı gelişmiş ülkeler ve bu 

ülkelerin ekonomistler tarafından desteklenmektedir. 

Yaşanabilir bir dünya için dünyanın yaratılışından itibaren 

ormanların yok edilmesi, karaların ve sular dünyasının 

kirletilmesi şeklindeki tutum ve davranışların dışında yeni 

davranış şeklini kabul etmeliyiz.  Örneğin koruma tabanlı bir 

ekonomik sisteme geçilirse doğal kaynaklara zarar vermeden 

onlardan yararlanabiliriz. Doğal kaynaklar ekonomik 

sistemin bankaları şeklinde düşünüldüğünde, bankaların 

sadece faizinden yararlanarak anaparayı tüketmemek 

gereklidir. Burada kısaca şu olmalıdır. Doğal düzenin 

sürekliliğini sağlamak için doğal kaynakların tüketilmesinden 

ziyade onları yaşatma ve sürekliliğini sağlamak gerekir [3]. 

V.SONUÇ 

Günümüz itibariyle çevresel sorunlar ve krizler küresel 

ölçekte meydana gelmektedir. Bu sorunlar dünyanın 

oluşmasından itibaren hiçbir zaman tek yanlı olmamış ve 

çevresel sorunlar, oran ve yoğunluk olarak kısa sürede 

geometrik bir biçimde artış göstermiştir. Çevreyi meydana 

getiren toprak, hava ve su birbirine ayrılmaz bir şekilde bağlı 

ve birbirine sürekli etkide bulunurlar. Birinde meydana 

gelecek bozulma diğerine sirayet eder. Çevresel sorunların 

nedenlerinin çok karmaşık olduğu günümüzde, kısa süreler 

içinde çevre sorunlarına çözüm bulmak mümkün değildir. 

Ancak çevre sorunları azaltılarak uzun vadede sorunlara 

sebep olan nedenler giderek daha çevreye duyarlı hale 

getirilebilir. Çevreye dair sorunların uluslararası boyutlarda 

ele alınarak işbirliğinin geliştirilmesi sorunlara ortak 

çözümler üretmeyi gerekli kılmaktadır. Çevre konusunda  

Çevre açısından ekonominin ekolojiye entegre olması 

düşüncesi çok uçuk bir fikir gibi görünse de ekonominin 

kendi sürekliliği için bu zorunlu bir durum haline gelebilir. 

Yine çevre açısından ekonomistlerin ekoloji hakkında 
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bilinçlenmesi ve ekonominin ekosisteme dayalı olduğunun 

anlaşılması iyi bir gelişmedir. 
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