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Sürdürülebilirlik tanım olarak, kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden 
karşılayabilmemizdir. 
 
Sürdürülebilirlik Ne Zaman Hayatımıza Girdi? 
Kamuoyu sürdürülebilirlik kelimesi ile ilk olarak Birleşmiş Milletler bünyesi altında çalışmakta olan Dünya Çevre ve 
Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılı içerisinde yayınlamış olduğu “Ortak Geleceğimiz” isimli rapor aracılığı ile 
tanıştı. 
Hızlı sanayileşme ve nüfus artışından kaynaklanan sorunlara çözüm üretmek amacıyla yayınlanan rapor, ekonomik 
gelişim ve küreselleşmenin çevre üzerindeki olumsuz sonuçları hakkında bir uyarı niteliğindeydi. Bu raporun geniş 
kitlelerce benimsenmesinin ve sürdürülebilirliğin hayata geçmesindeki en büyük etken 1984 yılında ilk defa tespit 
edilen Antartika üzerindeki insan etkinliği kaynaklı ozon deliği olmuştur. 

Sürdürülebilirliğin Bileşenleri Nelerdir? 
Sürdürülebilirlik nedir denildiğinde akla ilk olarak çevrenin korunması gelse de aslında sürdürülebilirlik kavramı 
ekolojik, ekonomik ve toplumsal boyutları da bir arada barındıran bütünsel bir yaklaşımdır 

 

Sürdürülebilirliğin 3 temel bileşeni bulunmaktadır. Bu bileşenler; çevre koruma, ekonomik büyüme ve sosyal 
gelişimdir. Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için bu kavramlar dengeli bir biçimde yönetilmelidir. 

Çevre Koruma 
Sürdürülebilirlik temel prensip olarak çevre ve doğada yer alan kaynakların tükenebilir olduğunu ve bu nedenle bu 
kaynakları akılcı yaklaşımlar ile kullanmaya odaklanır. Ekosistemlerin bütünlüğü ve esnekliği korunur. 

Ekonomik Büyüme 
Sürdürülebilirlik, çevreye zarar vermeden, toplumları refaha kavuşturacak ekonomik büyümeyi sağlamaya odaklanır. 
Mal ve hizmet tüketimi artarken, insan refahının yükselmesi hedeflenir. 

Sosyal Gelişim 
Sürdürülebilirlik, sağlık, hayat ve eğitim kalitesinin tüm toplumlar için tatmin edici bir düzeye ulaşması konusuna da 
odaklanarak sosyal gelişimi destekler. İnsan ilişkilerinin zenginleştirilmesi güçlendirilmesine ek olarak insanların 
bireysel ve grup olarak hedeflerine ulaşması sağlanır. 

http://ekolojist.net/surdurulebilirlik-kavrami-uzerinde-irdelemeler/


 

  2 / 3  

  
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PAYDAŞ  

BİLGİLENDİRME 

 

Yayın Tarihi: 13/06/2020 
Revizyon No:0 
 

 

Tüm bu bileşenler bir arada uyum içinde çalıştığında, insan istek ve ihtiyaçlarının şimdi ve gelecekte karşılanabilme 
potansiyeli artar ve bununla birlikte sürdürülebilir kalkınma sağlanmış olur. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine göre 
toplum, zaman içinde refahın azalmasına izin vermemelidir. 

 
 
Sürdürülebilirlik Neden Önemli?  
Sanayi devrimi ile beraber hızla büyüyen sanayinin ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacının artması petrol ve kömür gibi 
yenilenemeyen doğal kaynakların kullanılmaya başlanmasına neden olmuştur. Sanayinin giderek baskın sektör 
olması, insanların tarıma dayalı ekonomisinin yarattığı çevresel bozulmalara yenilerinin hızla ve daha büyük çapta 
eklenmesine yol açmıştır. Hızlı sanayileşme ve bunun bir sonucu olarak modern şehirleşme, hızlı nüfus artışı gibi 
etkenler, hava, su ve toprak kirliliğine ve bununla birlikte biyoçeşitlilikte azalmaya neden olmuş, toprak kaybı ve 
çölleşme gibi problemlerin daha da ciddi boyutlara ulaşması sonucunu doğurmuştur. 

Sürdürülebilirlik, işletmeler açısından bakıldığında şirket çıkarlarının toplumsal çıkarlar ile çatışmadığı, sadece 
ekonomik açıdan büyümenin değil sosyal ve çevre konularının da şirket konularına dahil edildiği bir yönetim 
anlayışıyla bütünleşmesi ile gerçekleşebilir. 
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Buna paralel olarak sürdürülebilirlik konusunda bireylere de büyük sorumluluk düşmektedir. Bireyler öncelikle 

sürdürülebilirliğin önemini benimsemeli ve aydınlatma, ısınma, temizlik ve hatta beslenme gibi günlük yaşamlarındaki 

alışkanlıklarında değişikliğe giderek topluma örnek olmalı ve bu sayede geleceğe katkıda bulunmalıdır. 

 

 

Yeşilyur Demir Çelik Sürdürülebilirlik Paydaş Bilgilendirme Notunu; 

Okuyup Onaylayan 

Firma Ünvanı /Adı : 
 
Tarih   : 

Kaşe ve İmza  : 

 


