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Küreselleşme nedir?

• Küreselleşme, ürünlerin, fikirlerin, 

kültürlerin ve dünya görüşlerinin alış 

verişinden doğan bir uluslararası 

bütünleşme sürecidir. Küreselleşme 

kavramının en çarpıcı özelliklerinden 

biri, olası etkilerinin çok sayıda ve 

çeşitli olduğu izlenimini vermesidir.





Küreselleşmenin dünya üzerindeki 

etkileri nelerdir?

• Günümüzde çevre sorunları son yıllarda giderek artış 
göstermiş ve ulusal ülkeler bu konunun ciddiyetini 
giderek daha fazla anlamıştır. Bunun nedeni, çevre 
sorunlarının sınır tanımaksızın insan hayatını, her 
yerde tehdit eder olmasıdır.

• Küreselleşme sürecinin etkileri dünyada farklı 
şekillerde hissedilmiştir.

• Örneğin bilgiye ulaşım artmış, kültürler birbirine 
yaklaşmış, insanlar daha modern bir yaşam 
seviyesine ulaşmış ve hatta uluslar arası alanda 
Dünya Bankası, uluslar arası para fonu, Dünya ticaret 
örgütü gibi birçok yeni kuruluşlar oluşmuştur.



Çevre sorunları
• Son yıllarda dünyada olan iklim değişiklikleri, 

sıcaklıkların artması, buzulların erimesi, fırtınalar ve 
doğal bitki örtüsünün değişim göstermesi uluslararası 
alanda birçok ülkenin beraber hareket etmesini sağlamış 
ve uluslar arası sorun sayılmaktan çok, küresel sorun 
olarak kabul edilmiştir.

• Doğayla insanoğlu arasındaki ilişkide, dengeler 
doğanın aleyhine iyice bozulmaya başlamıştır, 
insanlığın elindeki üretim, doğanın kendini 
koruma, yineleme olanakları ile toleranslar 
dahilinde kalabilmesi oldukça güçleşmiş ve bazı 
yerlerde hemen hemen tamamen geri dönülmez 
bir sürece girmiştir. 





• Örneğin; Mevsimler değişmekte, buzullar 
erimekte, ormanlar acımasızca katledilmekte, 
denizler kirletilmekte, soluduğumuz hava zehirle 
yüklenmekte, kulaklarımız, gözlerimiz ve 
beynimiz; gürültü, beton ve metal kirliliği ile 
doldurulmaktadır.

• Bir yandan insanlığın devamı sağlanırken, diğer 
yandan gelecek kuşakların tercihleri inanılmaz 
süratle yok edilmektedir. Diğer bir deyişle; 
kaynakların bugünkü ihtiyaçlara yetmesi 
sağlanırken gelecek kuşakların ihtiyaçlarını 
karşılayabilme olanakları sorumsuzca 
ellerinden alınmaktadır.





Küresel ölçekte çevre sorunlarının 

çözüm yolu politikaları

• Çevre sorunlarının çözümü için uluslararası 

işbirliği ve karşılıklı güven ortamının oluşması,

• Uluslararası planda yoğun bilgi alışverişi ve 

şeffaf çevre programlarının oluşturulması,

• Oluşturulan çevre programlarının temelini teşkil 

eden araştırma ve geliştirme çalışmaları için 

yeterli kaynakların oluşturulması ve gerekli 

ekonomik desteğin sağlanmasıdır.





Küreselleşmeyle gelen çevresel 

sorunlar nelerdir?
• Nükleer kazalar 

• Genetik kaynaklar ve biyolojik çeşitlilikteki kayıplar 

• Kaynaklar ve yeraltı suyunun kalitesi

• İklim değişikliği 

• Orman tahribatı 

• Atıkların imhası 

• Nükleer atıklar 

• Kentsel hava kalitesi 

• Doğal kaynakların korunması ve hassas eko sistemler 

• Sanayi kazaları 

• Denizlerin doğrudan akıtma veya boşaltma ile kirlenmeleri 

• Tehdit altındaki türlerin korunması 

• Atıklar 

• Yeryüzü ve atmosfer arasındaki su alış-verişindeki değişiklikler 

• Büyük nehir ve göllerin yönetimi 

• Çölleşme 

• İçme suyu temini ve güçlükleri 

• Turizmden kaynaklanan baskılar ve değer kayıpları 

• Gıdalarda hijyenik ve kalite güvenliği 

• Kentsel atıklar 



• Dayanıklı organik bileşiklerin canlılarda birikimi 

• Enerji ihtiyacının giderilmesi ve üretim sırasında ortaya çıkması muhtemel riskler ve 
kirliliklere karşı güvenliğin sağlanması 

• Toprak erozyonu 

• Yüzeysel suların mikrobiyolojik kirlenmesi 

• Denizlerde petrol döküntülerinin çevre kirliliğine yol açan tabaka ve alanları 

• Deniz seviyesi yükselmesi 

• Toprakların aşın ve yoğun kullanımı 

• Endüstriyel hammaddelerde açık 

• Deniz kıyılarındaki erozyon 

• Doğal radyoaktivite (Radon) 

• Tarım alanlarındaki kayıplar 

• Sulak alanların kurutulması 

• Seller, kuraklıklar, fırtınalar 

• Toplum hekimliği 

• Peyzaj değişikliği 

• Gürültü 

• İş sağlığı 

• Kültürel mirasın kaybı 

• Sismik faaliyetler, volkanlar 

• Zararlı böcekler ve çekirgeler 

• Sıcak su kirliliği



• Çevresel sorunların küreselleşmesinin en 

önemli göstergeleri ozon tabakasındaki 

incelme ve sera etkisi sonucu oluşan 

küresel ısınmadır.

• Çevre sorunlar küreselleşmenin etkisiyle 

uluslararası bir boyut kazanmıştır. 

Dünyanın ortak sorunu haline gelen bu 

sorunların ancak uluslararası iş birliğiyle 

çözüleceği düşünülmektedir.





Çok uluslu şirketler ve küresel-

çevresel refleks

• Çevre sorunlarının küresel bir nitelik 

kazanması kendi içinde bir çevresel bilinç 

ve küresel bir çevresel refleks yaratma 

potansiyeli taşımaktadır



• Çevresel sorunların küreselleşmesi 

üzerine çalışan harper, küresel çevresel 

bir bilincin ortaya çıkışını ve çevre 

sorunlarının küreselleşmesini şu şekilde 

açıklar: 'nükleer radyasyon, hava ve şu 

kirlenmesi, tehlikeli atıkların sınır ötesine 

atılması, küresel-biyolojik çeşitliliğin 

azalması bulaşıcı hastalıkların 

yaygınlaşması, denizler, antartika ve 

uzayın derinliklerinin kullanılmasına ilişkin 

bilinmeyenler gibi ulusal sınırları aşan 

sorunlar küresel ve çevresel bilinci arttırdı.





Uluslar arası Boyut ve küresel 

çevreci bir bakış açısı

• Uluslar arası bağlamda çevrenin 

korunması ve sürekli kalkınma ile ilgili 

çalışmalara bakacak olunursa, birleşmiş 

milletler çevre ve kalkınma komisyonunca 

1987 yılında yayımlanan Ortak 

geleceğimiz çevre konusunda bütün 

ülkelerde yankı uyandırmıştır.



Sürdürülebilir kalkınma ve 

sonuç ve öneriler
• İnsanlığın ilerlemesini sürdürmek için 

ihtiyaçların karşılanması ve beklentilerin 

yerine getirilmesi çabalarında da 

düşünülmektedir. Görüldüğü gibi çevre 

de,kalkınma da ‘insan’ odaklıdır. 





Sorular
• Dengeli ve sürdürülebilir Kavramı ilk defa hangi komisyonda dile getirildi?

• BM kalkınma programında çevre tanımını hangi raporda incelemiştir?

• Ortak geleceğimizin asıl amacı nedir?

• Haziran 1992 Rio da çevre ve kalkınma konferansının çıktısı nedir?

• Ozon hangi kimyasal reaksiyonlar sonucu tahrib olmaktadır?

• Çevre sorunlarına 5 örnek veriniz.

• Çevresel sorunların en önemli küresel sorunlar haline gelmesini hangi komisyon ve çevre 

programı belirtmiştir?

• Ozon tabakasındaki incelmeye yönelik uluslar arası toplumun gösterdiği tepkileri birer örnekle 

yazınız.

• küreselleşme olgusunun etki alanları kaça ayrılır yazınız.

• Modernleşme düşüncesinin temelinde yatan düşünce nedir?


