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ÖZ 

 

Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve bu büyümenin kalkınmaya yansıması günümüzün en 

önemli sorunlarından biridir. Özellikle uzun dönemde, ekonomik büyüme ve kalkınma süreci 

çevresel etkiler gibi negatif dışsallıkları beraberinde getirmektedir. 20.yüzyılın hızlı ekonomik 

gelişiminin bir yansıması olarak çevre kirliliği konusu öne çıkmaktadır. Sürekli artan ve yapı 

değiştiren üretim ve tüketim nedeniyle doğal kaynaklar üzerinde oluşan baskı, bu baskının 

azaltılması için çıkan ikame üretim yapıları bu tartışmayı daha da derinleştirmektedir. 

Büyüme ve refah artışı odaklı ekonomik yapı, ekonomi ile doğal çevre arasında kısa vadede 

kazan-kaybet ilişkisini dayatırken uzun vadede kaybet-kaybet ilişkisi daha ağır basmaktadır. 

Çalışmada, farklı gelir düzeylerindeki ülke gruplarının istatistiki verilerinden hareketle 

ekonomik büyüme ile çevre kirliliği arasındaki ilişkinin derecesi ve yönü ortaya konulmaya 

çalışılacak ve buradan hareketle önermelerde bulunulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Çevre Kirliliği, CO2 Emisyonu 

 

Jel Kodu: O44, Q53 

     

 The Relationship between Environment, Economic Growth and 

Development: Against or with Environment? 
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ABSTRACT 
 

Nowadays one of the most important issues is how sustainable economic growth influences 

development. Economic growth and development process accompany negative externalities in 

long term and environmental pollution becomes prominent because of the rapid economic 

growth in the 20
th

 century. In addition this issue deepens because of ever-increasing and 

changing production and consumption. The economic structure which focus on growth and 

welfare causes win-lost relationship in the short term between economy and natural 

environment but in the long term lost-lost relationship weigh it down. In the present study the 

relationship degree and it’s aspect between growth and environmental pollution is analysed 

by statistics in the country groups which have different level of incomes. Starting point of this 

view some resolutions are revealed about it. 
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1.Giriş 

Çevre ve ekonomi ilişkisine temelde iki farklı noktadan bakılması mümkündür. Bunlardan ilki iktisadi 

faaliyetin tamamlanması öncesindeki ilişkidir. Burada, doğal kaynakların ekonomik aktivite için bir 

hammadde yahut aramal olarak kullanılması ve bu noktada doğal çevre ile girilen üretim ilişkisidir. İkinci 

nokta ise iktisadi faaliyetin tamamlanması sonrası ortaya çıkan ilişki boyutudur ve genelde tüketimle 

bağlantılıdır. Ortaya çıkan tüketim atığı neticesinde doğal çevre ile ekonomi ilişkisi bağlantılandırılabilir. 

Her iki durumda da ekonomik faaliyetin çevre üzerindeki negatif baskısı yoğun olmaktadır. Bu sürecin 

sürdürülebilir olmasına yönelik tedbirlerin alınamaması durumunda ekonomide üretim faktörü olarak 

adlandırılan bileşenlerden en önemlisi ve yenilenebilirliği en güç yahut imkansız olan parçanın zarar görmesi 

söz konusu olacaktır. 

Dünya ekonomisinde meydana gelen hızlı değişim üretim ve tüketim yapısındaki baş döndürücü dönüşüm 

ekonomide önemli kazanımlara yol açmakla birlikte bir o kadar da olumsuzluğu beraberinde getirmiştir. 

Özellikle, doğal kaynaklar üzerinde meydana gelen baskı her geçen gün daha artmaktadır. Sanayi üretiminde 

meydana gelen hızlı artış doğal kaynak kullanımını beraberinde artırmaktadır. Enerji gereksiniminin giderek 

artması ve fosil yakıt kullanımında ortaya çıkan aşırı tüketim, beraberinde kirliliği de getirmiştir. II.Dünya 

Savaşı sonrasında daha da hızlanan bu süreç, toplumları, 1960’ların sonlarından başlamak üzere çevre 

kirliliği konularında daha yoğun düşünmeye ve önlemler almaya yöneltmiştir. Ancak, yeni nesil enerji 

alternatiflerinin yetersizliği ve yaygınlaştırılamaması gibi nedenlerle günümüzde halen en önemli 

sorunlardan biri olarak ekonomik büyüme-çevre kirliliği ikilemi devam etmektedir. Kirlilikle ilgili birinci 

olarak; doğal kaynakların hızlı tüketimi ile birlikte doğal yapının bozulması, iklim değişikliği, fosil yakıt 

kaynaklı sera gazı salınımları ile ortaya çıkan hayat kalitesinin bozulmasından, ikinci olarak tüketim 

kaynaklı atık sorunlarından ve bunların absorbe edilememesi nedeniyle temiz suların, havanın, okyanusların 

ve toprağın kirlenmesinden kaynaklı sorunların varlığından söz edilebilmektedir. Her iki durumda da 

ekonomide bir genişleme ve görece gelir artışı sağlanırken reel hayat kalitesinde bir düşmenin olduğu açıktır. 

Ekonomik olarak daha yüksek refah standardında yaşamak tüm insanlığın ortak amacıdır. Böylece, sosyal 

refah standardında da bir genişlemenin ortaya çıkacağı da bilinen bir gerçektir. Ancak, bu refahın uzun 

vadede kuraklık, açlık, salgın hastalık, toplu ölümler ve tüm dünyanın ortak refah düşüşüne yol açacağı da 

muhakkaktır. Dahası, günümüz dünyasının kaynakları sömürülen ülkelerinin hem bugün hem de ilerleyen 

dönemlerde aynı sorunlarla karşılaşacak olması da ayrı bir sorundur. Dünyanın azgelişmiş ülkelerine rağmen 

zenginleşen sanayi ülkelerinin yol açtığı durumun uzun vadede kendileri ile birlikte yine bu azgelişmiş 

ülkelere fatura ödetmesi üzerinde ayrıca düşünülmesi gereken bir sorun olarak ortada durmaktadır. 

Ekonomik büyüme, ekonomik büyümenin uzun vadede kalkınmaya imkan sağlaması ve tüm bunlar 

gerçekleşirken ortaya çıkan negatif dışsallıkları konu etmeyi amaçlayan bu çalışmada ana hatları ile bu 

adaletsizliğin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çok farklı ve detaylı verilerle desteklenebilme imkanı 

olmasına karşın, nihayet birkaç farklı istatistiki veriden hareketle ekonomik büyüme ve kalkınma ile çevre 

kirliliği arasındaki ilişki bu çalışmanın kapsamında olacaktır. Buradan hareketle, Dünya Bankası ve OECD 

verileri ile Uluslararası Enerji Ajansı verilerinden hareketle, ülkelerin ekonomik büyüme rakamları, 

gelişmişlik kategorileri ve bir kirlilik göstergesi olarak karbon salınımları verilerinden hareketle 

değerlendirme yapılacaktır. 

 

2.Literatür Araştırması 

Özellikle II.Dünya Savaşı sonrası hızla artan sanayi tesisleri, uluslararası şirketler vasıtasıyla genişleyen 

ticaret ağları, hammadde gereksiniminin çoğunlukla üçüncü dünya ülkelerinden karşılanmaya çalışılması, 

iletişimin hızlanması ile ortaya çıkan üretim ve tüketim artışları, üretim ve tüketimin yapı değiştirmesi gibi 

nedenlerden ötürü son 70-80 yıl içerisinde dünya ekonomisi bugüne kadar olan toplam işlem hacminden 

daha fazlasına şahit olmuştur. Ekonomiler bir yandan büyürken diğer yandan uzun vadede refah kaybına yol 

açacak olumsuz çıktılara da neden olmuşlardır. Literatürde bu ilişkinin incelendiği oldukça çok sayıda 

çalışma mevcuttur. Ekonomik büyümenin çevre kirliliğine yol açtığına ilişkin doğrusal ilişki bu çalışmaların 



Adem Karakaş-Ahmet Deniz                                       Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, C:1,S:1, Haziran 2017 

 

3 
 

ağırlıklı çoğunluğunda ortaya konulmuştur. Çok az sayıda çalışmada ekonomik büyümeden kirliliğe doğru 

olan ilişkinin anlamsızlığına rastlanmaktadır. Ekonomik büyüme, kalkınma ve çevre kirliliği arasındaki 

bağlantının incelendiği çalışmaların bulgularından elde edilen sonuçlar genelde şu şekildedir; 

Birinci tür çalışmalarda, ekonomik büyüme ile kirlilik arasında pozitif bir ilişki mevcuttur. Her bir ekonomik 

büyüme aşaması beraberinde kirliliğin artışını getirmektedir. İkinci tür çalışmalarda ise biraz daha detaya 

inilerek ekonomik büyüme ile kirlilik arasında başlangıçta pozitif bir ilişkinin var olduğu ancak büyümenin 

beraberinde kalkınmayı getirdiği durum sonrasında kirliliğin kısmen azaldığı ve belirli bir refah 

seviyesindeki ülkeler için ekonomi büyüdükçe kirliliği azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu türden çalışmalar 

genelde Kuznets Eğrisi dikkate alınarak yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Testlerde Kuznets eğrisinin U 

şeklinde mi yoksa ters U şeklinde mi veya N şeklinde mi oluştuğu test edilmektedir. 

Ekonomi ve çevre arasındaki ilişkiyi farklı çevre istatistiklerinden derleyerek analiz eden Panayotou (1993), 

bu iki değişken arasında güçlü bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır.  

Küresel Çevre İzleme Sistemi (GEMS) verilerinden hareketle farklı gelir grubu ülkeler için ekonomi ve 

çevre ilişkisini araştıran Grossman ve Krueger (1994), yaptıkları analizlerde bu iki değişken arasında anlamlı 

bir ilişkinin varlığı ortaya koymuşlar ve ek olarak gelir düzeyi düşük olan ülkelerde ekonomik büyümenin 

daha fazla kirliliğe rağmen gerçekleştiğini vurgulamışlardır.  

Çevre değişkenini içsel büyüme modeline dahil ederek ekonomik büyüme ile çevre kirliliği arasında bir ilişki 

bulunduğunu ifade eden Bovenberg ve Smulders (1995), çevre politikalarının kısa dönemde büyümeyi 

negatif etkilediğini ancak uzun vadede artan refaha bağlı olarak çevre politikalarının ekonomik büyümeyi 

artırabileceğini savunmuşlardır.  

Kuznets eğrisi çerçevesinde yaptıkları çalışmalarında çok açık sonuçlar olmasa da sürdürülebilir kalkınma 

için bu iki değişken arasındaki ilişkiye dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Stern, Common ve Barbier 

(1996), ekonomik kalkınmışlık ile kirlilik arasında bir ilişkinin varlığını ortaya koymuşlardır.  

Jebli, Youssef ve Öztürk (2016), 1998-2010 yılları için 25 OECD ülkenin karbon emisyonu, gelir, enerji 

tüketimi ve dış ticaret istatistiklerini kullanarak yaptıkları çalışmalarında tüm değişkenler arasında uzun 

dönemde çift yönlü ilişkinin varlığını ortaya koymuşlardır.  

Sarısoy ve Yıldız (2013), farklı gelir gruplarındaki ülkeler için gelir ve kirlilik değişkenleri kullanarak 

yapmış oldukları çalışmalarında gelir, nüfus ve kirlilik arasında güçlü bir ilişkinin varlığını ortaya 

koymuşlardır.  

Yüksek gelir düzeyinde de kirliliğin artabileceğine ilişkin bulgular ortaya konulmaktadır. Ong ve Sek (2013), 

farklı ülkeler için yapmış oldukları çalışmalarında gelir ile kirlilik arasındaki ilişkiyi test etmişlerdir. Yüksek 

gelir grubu ülkelerinde gelir ile kirlilik arasında etkileşim yokken orta ve düşük gelir grubu ülkeleri için gelir 

ile kirlilik arasında doğrusal bir ilişkinin varlığı ortaya konulmaktadır.  

BRIC ülkeleri için yaptıkları çalışmalarında Uçak ve Usupbeyli (2013) bazı ülkeler için gelir ile kirlilik 

arasında anlamlı bir ilişkinin varlığını ortaya koyarlarken bazı ülkeler için bu değişkenler arasında anlamlı 

bir ilişkinin olmadığını ifade etmektedirler.  

Han ve Lee (2013), 19 OECD ülkesi üzerinde yaptıkları çalışmalarında ekonomik büyüme ve kirlilik 

arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığından bahsetmektedirler. Uzun dönemde ekonomi büyüme 

üzerindeki karbondioksit salınımı etkisinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Yıldırım (2013), ekonomik açıklık, gelir ve karbondioksit emisyonu değişkenlerini kullanarak yaptığı 

çalışmasında gelir ile kirlilik arasında doğrusal bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte 

gelişen teknoloji etkisi ile bu ilişkinin tersine döneceğini belirtmektedir.  

Ekonomik büyüme ve karbondioksit emisyonu verilerini kullanarak yaptıkları çalışmada Arı ve Zeren 

(2011), ekonomik büyümenin başlangıcında kirliliğin arttığı belirli bir düzeyden sonra da ekonomik büyüme 

artarken kirliliğin azaldığını ifade etmektedirler. Buna ek olarak, ekonomik büyümenin belirli bir 
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aşamasından sonra artan gelir, nüfus ve enerji tüketimi nedeniyle yeniden kirliliğin arttığı sonucuna 

ulaşmışlardır.  

Arouri, Youssef, M’henni ve Rault (2012), yaptıkları çalışmalarında enerji tüketimi, karbondioksit salınımı 

ve gelir değişkenlerini kullanarak aralarındaki ilişkiyi test etmişlerdir. Yapılan analizler sonrasında bu 

değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin varlığını ekonomik büyümenin belirli bir aşamadan sonra kirliliği 

azalttığını ortaya koymuşlardır.  

Saatçi ve Dumrul (2011) yaptıkları çalışmalarında, 58 yıllık verilerden hareketle Türkiye’de ekonomik 

büyüme ile çevre kirliliği arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını ortaya koymuşlardır. Türkiye’de çevre 

kirliliğinin büyük ölçüde tüketim, gelir artışı ve fosil yakıt kaynaklı enerji tüketiminden kaynaklı olduğunu 

ifade etmişlerdir.  

Şahinöz ve Fotourehchi (2013), yaptıkları çalışmalarında ekonomik büyüme ile çevre arasında net bir yapısal 

ilişkinin varlığını ortaya koymuşlardır. Gelir ile karbondioksit salınımı arasındaki ilişkinin Çevresel Kuznets 

Eğrisi bağlamında incelenmesi sonucunda N şeklinde bir trendin ortaya çıktığı görülmektedir.  

Karaca (2012), 37 ülke ve 38 yıllık veriler çerçevesinde yapmış olduğu çalışmasında ekonomik büyüme ile 

çevre arasında anlamlı bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Kalkınma göstergelerinde ortaya çıkan bir 

iyileşme ile çevre kirliliği arasında negatif ve anlamlı bir ilişkinin varlığı ispat edilmiştir.  

Kesgingöz ve Karamelikli (2015), 1960-2011 yılları için Türkiye için yaptıkları çalışmalarında karbondioksit 

emisyonu, dış ticaret ve ekonomik büyüme değişkenlerinden hareket ederek bu değişkenlerin çevre kirliliği 

üzerinde uzun dönemde anlamlı bir etkisinin varlığını ortaya koymuşlardır. 

 

3. Veriler-Metodoloji ve Bulgular 

Metnin başlangıç kısmında da değinildiği üzere çevre ile ekonomi arasındaki bağlantı oldukça güçlüdür. 

Sürdürülebilir ekonomik gelişme ile sürdürülebilir çevre yönetiminin birbirine paralel yürümesi 

gerekmektedir. Ancak, tarihin, Sanayi Devrimi sonrası yakın tarihin ve II.Dünya Savaşı sonrası dönemin 

günümüz dünyasına gösterdiği deneyimlerden hareket ederek bu dengenin daima çevre aleyhine 

sürdürüldüğü görülmektedir. Çalışmada, ekonomi ile çevre arasında sürdürülebilirlik açısından çok sağlık bir 

durumun olmadığı önermesinden hareketle farklı ülkeler ve farklı gelir düzeyleri için çevre verilerinden 

yararlanılarak bir durum tespiti yapılması amaçlanmaktadır. Bu tespitler sonrasında bir dizi öneri ortaya 

konulmaya çalışılacaktır. Dünya Bankası’nın gelir aralığı ile ilgili olarak kullandığı Atlas Metodu’na göre 

ülkeler, 1.045 Dolar ve altındakiler düşük gelirli, 1.045 ile 12.736 Dolar arasındakiler orta gelirli ve 12.736 

Dolar üzerindekiler yüksek gelirli olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya bağlı olarak her gelir 

grubundan eşit miktarda ülkenin nüfus değişim hızı, gelir değişim hızı ve en önemli kirlilik göstergelerinden 

biri olarak kullanılan CO2 salınımı arasındaki ilişki ve trend analiz edilecektir. 

 

Tablo 1: Ülkeler 
N Yüksek Gelirli Ülkeler N Orta Gelirli Ülkeler N Düşük Gelirli Ülkeler 

1 ABD 1 Meksika 1 Benin 

2 Japonya 2 Türkiye 2 Demokratik Kongo Cum. 

3 Almanya 3 Çin 3 Etiyopya 

4 İngiltere 4 Hindistan 4 Fildişi Sahilleri 

5 Fransa 5 Brezilya 5 Gana 

6 İtalya 6 Endonezya 6 Tanzanya 

7 Kanada 7 Güney Afrika 7 Zambia 

8 İspanya 8 İran 8 Sudan 

9 Güney Kore 9 Tayland 9 Senegal 

10 Avustralya 10 Kolombiya 10 Eritre 

World Bank; (2014), http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups ve IEA Country Statistics 

verilerinden hareketle derlenmiştir.  
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Grafik 1: Düşük Gelir Grubundaki Ülkeler 

  

  

  

  

  

0

1000

2000

199019921994199619982000200220042006200820102012

Benin 

Büyüme Nüfus CO2 Ems

0

100

200

300

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 

Milli Gelir Nüfus CO2 Ems

0

200

400

600

199019921994199619982000200220042006200820102012

Etiyopya 

Milli Gelir Nüfus CO2 Ems

0

100

200

300

400

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Fildişi Sahilleri 

Milli Gelir Nüfus CO2 Ems

0

200

400

600

199019921994199619982000200220042006200820102012

Gana 

Milli Gelir Nüfus CO2 Ems

0

200

400

600

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Tanzanya 

Milli Gelir Nüfus CO2 Ems

0

200

400

199019921994199619982000200220042006200820102012

Zambia 

Milli Gelir Nüfus CO2 Ems

0

200

400

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Sudan 

Milli Gelir Nüfus CO2 Ems

0

200

400

199019921994199619982000200220042006200820102012

Senegal 

Milli Gelir Nüfus CO2 Ems

0

500

1000

199019921994199619982000200220042006200820102012

Eritre 

Milli Gelir Nüfus CO2 Ems



Adem Karakaş-Ahmet Deniz                                       Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, C:1,S:1, Haziran 2017 

 

6 
 

Grafik 2: Orta Gelir Grubundaki Ülkeler 
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Grafik 3: Yüksek Gelir Grubundaki Ülkeler 
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Grafiklerde farklı ülke gruplarının nüfus artışı, gelir artışı ve CO2 emisyonuna ilişkin bilgiler görülmektedir. 

Her üç gelir grubundan 10 ülkenin verilerinin yer aldığı grafiklerde literatüre uygun olarak beklenen/tahmin 

edilen sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir. Bu bağlamda grafikler tek tek değil ancak toplu şekilde 

yorumlanacak olursa şu şekilde bir görünüm ile karşı karşıya kalınmaktadır; 

Grafik 1’de Dünya Bankası verilerine göre düşük gelir grubunda yer alan ülkelerden en düşük grupta yer 

alan 10 ülkenin verilerinden derlenen grafikler yer almaktadır. Düşük gelir grubunda yer alan ülkelerde, 

ekonomik büyüme birincil hedeftir. Bu nedenle ekonomik büyüme hedefinin öncelenmesi, çevre kirliliğine 

neden olmasına karşın üretimde bir yapısal değişime yahut maliyet artırıcı bir düzenlemeye gidilmesini 

güçleştirmektedir. Bununla birlikte, az gelişmiş ülkelerdeki aşırı nüfus artışı ve bunun beraberinde getirdiği 

tüketim baskısı da daha fazla ancak daha kalitesiz ve sağlıksız üretim ve tüketim tarzını zorlamaktadır. 

Sonuçta, ekonomik büyüme ile birlikte nüfus artışı hızı ve kirlilik arasında eş yönlü bir hareketlilik ile 

karşılaşılmaktadır. Ancak, gelir artışı ile nüfus artışı, kirlilik artış hızından kısmen daha düşük kalmaktadır. 

Grafik 2’de Dünya Bankası verilerine göre orta gelir grubunda yer alan ülkelerden en iyi düzeyde yer alan 10 

ülkenin verilerinden derlenen grafikler yer almaktadır. Gelir ve çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi test eden 

çalışmalarda gelir ile kirlilik arasındaki ilişkilerin belirli bir gelir seviyesinden sonra tersine dönmeye 

başladığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bunun anlamı, gelirdeki artışın nüfus artışından daha fazla olması ve gelir 

artışına göre kirlilik trendinin ya azalışa geçmesi yahut nispi olarak azalmasıdır. Bu grupta yer alan 

ülkelerde, bu üç değişken arasındaki ilişkiye bakıldığında ana eğilimin literatüre uygun olduğu 

görülmektedir. Gelir artışı yüksek, nüfus artış hızı kısmen düşük ve kirlilik trendi ya stabl ya oldukça düşük 

bir artış hızı göstermektedir. 

Grafik 3’te Dünya Bankası verilerine göre yüksek gelir grubunda yer alan ülkeler içerisinden en yüksek milli 

gelire sahip 10 ülkenin verilerinden derlenen grafikler yer almaktadır.  Literatürde, gelişmiş ekonomilerdeki 

üretim tekniği, çevre kirliliğine yönelik alınan tedbirler, yasal mevzuatlar gibi nedenlerden dolayı ekonomik 

büyüme ile kirlilik arasındaki ilişkinin negatif bir trendde olması beklenmektedir. Ekonomik büyüme 

artarken nüfus artışı ya stabl olur yahut oldukça yavaş bir artış seyreder. Buna karşın çoğunlukla kirlilik 

trendi stabl yahut azalış yönünde olacaktır. 

 

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Dünya nüfusundaki hızlı artış ve bunun sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçların sürekli olarak artması doğal 

çevre üzerinde aşırı bir baskı ortaya çıkarmaktadır. Sadece gıda ve barınma ile ilgili değil, artan ve çeşitlenen 

tüketimler nedeniyle de bu baskı oluşmaktadır. Ülkelerin kendi aralarındaki rekabetten kaynaklanan ve 

dünya gelirlerinin paylaşılmasına ilişkin yıkıcı bir çatışmaya girişmekten çekinmemeleri ortak bir paydada 

buluşulmasını engellemektedir. Bunun en açık örneklerinden biri Kyoto Protokolü olarak adlandırılan 

metindir. 1997 yılında anlaşma yapılmasına rağmen uygulamaya ancak 2005 yılında geçilebilmesi, 

uygulamanın da örümcek ağı örneğindeki gibi sadece küçük ve güçsüz ülkelere dayatılan bir takım 

önermelerden ibaret olduğu ve en nihayetinde etkisizliğinin kabul edilmiş olduğundan anlaşılabilmektedir. 

Bunun yerine daha makul bir protokol olarak Paris İklim Değişikliği Anlaşması uygulaması Nisan 2016 

tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. 175 ülkenin imza koyduğu anlaşma ile dünya kirliliğinin 

azaltılmasına yönelik ortak amaçların uygulanmasına çalışılacaktır. Uygulamanın temel hedefi, uygulanabilir 

bir mücadele yöntemi ortaya konularak kirliliğin azaltılmasını sağlamaktır. 

Her ne kadar ekonomik büyüme ile kirlilik arasındaki ikilemde ekonomi kefesi ağır basıyor olsa da uzun 

vadede sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi ve nesiller arası adil dağılım gibi amaçlara yönelik olarak bir 

takım düzenlemeler yapılmak zorundadır. Sadece kısa vadeli ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması 

ve bunu gerçekleştirirken doğal kaynaklara kalıcı zarar verilmesi uzun vadede kaybet-kaybet noktasına 

gelineceğini gösterir. Bu ülkelerin dikkatsizce alabileceği bir risk değildir.  

Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki trendler incelendiğinde kirlilik artış trendinin gelir ve nüfus artış 

trendine göre daha yüksekte olduğu ve aralarındaki mesafenin oldukça açık olduğu görülmektedir. Gelişmiş 

ülkeler açısından durum biraz daha farklıdır. Genelde, nüfus trendi stabil iken ekonomik büyüme ile kirlilik 
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arasında ters bir eğilim görülmektedir. Bu, gelişmiş ülkelerin sürdürülebilirliği biraz daha önplana aldıklarını 

ve kirliliği azaltıcı politikalara ağırlık verdiklerini göstermektedir. Hatta, gelişmiş ülkelerdeki eğitim düzeyi, 

gelir dağılım adaleti gibi verilerle kirlilik arasında ters orantı görülmektedir. Eğitim arttıkça ve gelir dağılım 

adaleti yükseldikçe kirlilik oranlarının azaldığı görülmektedir. Bu durum, az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde ise tersine işlemektedir. Buradan hareketle, azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik 

kaygıların gelişmiş ülkelere oranla daha önplanda yer aldığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, 

refah devleti anlayışı kapsamında yetersiz de olsa kirliliği önleyici uygulamalara daha fazla önem verildiği 

sonucu çıkmaktadır. 

Literatür çalışmasında da görüldüğü üzere ekonomik büyüme, kalkınmışlık, eğitim, nüfus artışı, enerji 

tüketimi gibi değişkenler arasında anlamlı ilişkiler bulunduğu ispatlanmaktadır. Bu bağlamda genelde eğilim 

nüfus artışı, tüketim artışı, enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve kirlilik arasında doğrusal bir ilişkinin 

varlığını ortaya koyarken, gelişmişlik ayrıntısına göre detaylandırıldığında az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde bu değişkenler ile kirlilik arasında doğrusal bir trend, gelişmiş ülkelerde ise tersine bir trend 

gözlemlenmektedir. 

Sonuç olarak güncel tahminlerde Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Konseyi tahminlerine göre 

dünya nüfusunun sürekli olarak artacağı tahmin edilmektedir. 2015 yılında 7 milyar 350 milyon olarak 

bilinen dünya nüfusunun 2020’de 7 milyar 758 milyona, 2025’te 8 milyar 141 milyona ve 2030’da 8 milyar 

838 milyona ulaşacağı, 2050 yılı sonrası bu rakamların 11 milyarın üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Dolayısıyla, parçalı üçüncü dünya savaşı, enerji savaşları ve su savaşları adı altında siyasi analizlerin 

yapıldığı günümüz dünyasında sürdürülebilir bir ekonomi ve refah için bu ilişkilerin detaylı analiz edilmesi, 

projeksiyonların ve güç ilişkilerinin bu konsept de dikkate alınarak belirlenmesi gerekliliği açıktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adem Karakaş-Ahmet Deniz                                       Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, C:1,S:1, Haziran 2017 

 

10 
 

Kaynakça 

Arı, Ayşe ve Fatma Zeren; (2011), “CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi,” Celal Bayar 

Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, C:18, S:2, pp:37-47. 

Arouri, Mohamed El Hedi, Adel Ben Youssef, Hatem M’henni ve Christophe Rault; (2012), “Energy 

Consumption, Economic Growth and CO2 Emissions in Middle East and North African 

Countries,” Energy Policy 45 (2012), pp:342-349. 

Bovenberg, A. Lans ve Sjak Smulders; (1995), “Environmental Quality and Pollution-Augmenting 

Technological Change in a Two-Sector Endogenous Growth Model,” Journal of Public Ec, 57, 

pp:369-391. 

Grossman, Gene M ve Alan B. Krueger; (1994), “Economic Growth and the Environment,” National Bureau 

of  Economic Research Working Paper, No:4634, USA. 

Han, Chirok ve Hyelim Lee; (2013), Dependence of Economic Growth on CO2 Emissions,” Journal of 

Economic Development, Vol:38, No:1, pp:47-57. 

International Energy Agency; (2016), Country Statistics, http://www.iea.org/statistics/, (Erişim:24.04.2016). 

Jebli, Mehdi Ben, Slim Ben Youssef ve İlhan Öztürk; (2016), “Testing Environmental Kuznets Curve 

Hypotesis: The Role of Renewable and Non-Renewable Energy Consumption and Trade in OECD 

Countries,” Ecological Indicators, 60, pp:824-831. 

Karaca, Coşkun; (2012), “Ekonomik Kalkınma ve Çevre Kirliliği İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine 

Ampirik Bir Analiz,” Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 21, Sayı3, 2012, Sayfa 139-156. 

Kesgingöz, Hayrettin ve Hüseyin Karamelikli, (2015), “Dış Ticaret-Enerji Tüketimi ve Ekonomik 

Büyümenin CO2 Emisyonu Üzerine Etkisi,” Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, Eylül 2015, S: 9, ss:7-17. 

Ong, Suan Mei ve Siok Kun Sek; (2013), “Interactions between Economic Growth and Environmental 

Quality: Panel and Non-Panel Analyses,” Applied Math. Sciences, Vol:7, No:14, pp:687-700. 

Panayotou, Theodore; (1993), Empirical Tests and Policy Analysis of Environmental Degradation at 

Different Stages of Economic Development, World Employment Programme Research Working 

Paper, Wep 2-22, WP:238, Geneva. 

Saatçi, M. ve Y.Dumrul; (2011), “Çevre Kirliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Çevresel Kuznets Eğrisinin 

Türk Ekonomisi İçin Yapısal Kırılmalı Eş-bütünleşme Yöntemiyle Tahmini,” Erciyes Üniversitesi 

İİBF Dergisi, S:37, Ocak-Haziran 2011, ss:65-86. 

Sarısoy, Sinan ve Fazlı Yıldız; (2013), “Karbondioksit Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmiş ve 

Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi,” Sosyal Bilimler Metinleri, No:02, pp:1-22. 

Stern, David I, Michael S. Common ve Edward B. Barbier; (1996), “Economic Growth and Environmental 

Degradation: The Environmental Kuznets Curve and Sustainable Development,” World 

Development, Vol:24, No:7, pp:1151-1160. 

Şahinöz, Ahmet ve Zahra Fotourehchi; (2013), “Çevresel Kuznets Eğrisi: İndirgenmiş ve Ayrıştırılmış 

Modellerle Ampirik Bir Analiz,” H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler F.Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, 2013, s. 

199-224. 

Uçak, Sefer ve Akın Usupbeyli; (2013), “Sürdürülebilir Kalkınmada Karbondioksit Emisyonları-Büyüme 

İlişkisi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye,” Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, C:5, No:2, 492-504. 

World Bank; (2014), Ülke Sınıflandırması ve Atlas Metodu, http://data.worldbank.org/about/country-and-

lending-groups, (Erişim:24.04.2016). 

Yıldırım, Bayram; (2013), “Ticari Açıklı ve CO2 Emisyonu: Karşılaştırmalı Ülke Analizi,” International 

Journal of Social Science, Vol:6, Issue:1, pp:1611-1621. 


