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ÖZET  

Günümüzde çağdaş işletmelerin iş ve yaşam kalitesini yükselten çevresel 
iklim değişimlerine duyarlılığı artmaktadır. İş ve yaşam kalitesi küresel etkilere 
açıktır. Dünya kaynaklarının kullanımında gelecek kuşaklara yönelik 
sorumluluklar vardır. Bu organizasyonlarda işletme yöneticilerinin ve insan 
kaynakları uzmanlarının görev ve sorumlulukları vardır. İşletmeler arası, her 
türlü iletişimin, ekonomik ve sosyal iş birliği ile barışın korunumu, çevre ve 
iklim değişimleri açısından önemlidir. Bugünden yarına, dünya kaynaklarının 
korunarak iklim değişimleri istenilen ölçülerde sürdürülmelidir. Özlenen dünya 
barış vizyonu için çağdaş işletmelerin ortak bir anlayışla hareketine gereksinim 
duyulur. Bu bildiride, işletmelerin iş ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik 
iklim değişimlerine duyarlılıklar açıklanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İş ve yaşam kalitesi, iklim değişikliği, çevrebilim, 
sosyal sorumluluk. 

ABSTRACT 

Importance of the Increase Sensetivity to Job and Life Quality for the 
Business Toward to Climate Change 

Toward the job and life quality of contemporary business’ climate 
sensetivity is going the increasing nowadays. Job and life quality is open to 
global affects. We have responsibilities for using worldwide source for future 
generations. For this organisations, company managers and human resource 
professionals have responsibilities. It is important to sustain peaceful actions for 
economic and social cooperation environment and climate. We can sustain our 
live in the world by providing word resource from today to tomorrow. For 
expected worldwide peace vision all the business companies must act together. 
In this paper, we try to explain job and life quality sensetivities of business 
companies for climate change.  
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GİRİŞ 

Çevre Yönetimi ve İklim Değişimlerinin Ekosistem ve Topluma Etkileri 

Mavi gezegende yedi milyarlık bir aile yaşar. Büyük Atatürk’ün ifade ettiği 
üzere: “Dünyanın bir yerinde acı olursa, tüm dünyayı etkiler”. İnsanlığın barış 
içinde mutlu bir şekilde yaşamasını: “Yurtta barış, dünyada barış” vecizeleriyle 
dile getirir. Küresel ortam dikkate alındığında, bu sözün ne kadar önemli olduğu 
apaçık ortadadır.  

Dünya kaynakları itibarıyla dikkate alındığında, kapalı bir sistem olarak 
düşünülebilir. Yani insan yaşamı için vazgeçilmezle olan; su, hava, toprak 
kaynakları sınırlıdır. Bu yaşamsal kaynakları, ortak bir anlayışla çevresel 
duyarlılığı içeren bütünsel entegre bir yaklaşımla işlemek temel esastır. Şu an 
itibarıyla çevreye bakıldığında; ağaçlar erken çiçek açıyor, her yıl bir Fransa 
yok oluyor. Küresel iklim değişikliği bütün insanlığın ortak ve öncül temel 
gündemine gelmiş bulunmaktadır. Geleceğin akıllı yaşam merkezleri yanında, 
işletmelerin geri dönüşümle ve kazanım içeren bir yaklaşımla kaynakları 
değerleyişi ön plana çıkmaktadır.  

Çağdaş insan kaynakları yönetimi sağlıklı bir çevre yönetimini öngörür. 
İşletmelerde insan kaynakları yönetimi ve çağdaş kent yönetişiminde çevresel 
konular giderek önem kazanır.  

Bugün dünya; iklim değişimi, kuraklık, açlık ve yoksullukla karşı karşıya 
kalmanın yanında savaşların, doğal varlıkların ve kaynakların sınırsız kullanımı 
ile yüz yüzedir. Plansız kentleşme çevre bilinci konularında gelişim sorunları 
gibi olgular çevreyi olumsuz yönde etkiliyor. Dünya’da ısınma sorunu, 
karbondioksit oranın yükselmesine parallel olarak artış gösteriyor. Okyanuslar 
ısınıyor, buzullar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor, orman yangınları artıyor, 
göller küçülüyor ve mevsimler değişiyor. Küresel ısınmayla ortaya çıkan felaket 
senaryolarına göre 2030 yılında Güney Afrika ısınmadan etkilenecek, su 
sıkıntısı yaşanacaktır. 2050 yılında 10 milyon kişi iklim mültecisi olacak, birçok 
canlı türü yok olacak. 2070 yılında ise açlık, susuzluk gibi tehlikeler nedeniyle 
ciddi sağlık sorunları ile canlı türleri azalacak. Böylece, eko-denge önem 
kazanacağı için sürdürülebilirlik temelli çevre politikalarının genel politikaya 
yansıyışı önemli olacaktır.  

“Çevre politikası” kavramı ile bir ülkenin çevre konusundaki ve çevre 
sorunları alanındaki çözüm arayışlarına yönelik tercih ve hedeflerinin 
belirlenmesidir. Çevre politikası, en genel anlamı ile toplumların sağlıklı bir 
çevrede yaşamalarının sağlanıp doğal varlıkların korunmasını hedefler. Her 
insanın sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, çevreyi iyileştirme, çevre 
sağlığını koruma ve çevre kirliliğini önlemleme işi, hem devletin hem de 
yurttaşların görevidir. Çevre konusunda stratejiler; bedensel, ruhsal, zihinsel, 
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kültürel gelişimde olumlu etkileri olduğu bilinen çevresel etmenlerin yanı sıra, 
bu etkilerden yararlanış biçimi ile yaşam kalitesini iyileştirip çevresel değerlerin 
korunarak gelişimine yönelik tutum ve davranışlardır. Bireysel, kurumsal, 
ulusal ve küresel olarak bilinç düzeyini yükseltip çevresel değerlerin korunup 
gelişimine yönelik yönetim, yaşam koşullarının bütün yaşama ortamlarının 
estetik özelliklerinin korunarak geliştirip güvenin yükseltilerek kalkınma 
modelini belirlemektir. Çevre sorunları çözüm önerilerini ve sürdürülebilir 
kalkınmayı çevre korumayla birlikte düşünüp çevre politikalarının 
entegrasyonudur. Ortaya çıkan sorunların incelenişi, teknik ve bilimsel 
gelişimlerin kamu, özel sektör, üniversite temsilcileri, araştırıcı, endüstrici, 
işletmeci ve meslek odaları ile uygar toplum kuruluşları aynı platformda 
buluşup yeni çözümler geliştirebilirler.  

Çevre, bir ülkenin toplumsal gelişimi ve geleceği için en önemli ve yaşamsal 
olgudur. Bu bağlamda, çevre örgütlenişi ve çevre mevzuatı, katılımcı bir çevre 
yönetimi, toplumsal değerleri ve doğal varlıkları, öncelikli çevre politikası ile 
olanaklıdır. Çevre bilimleri ve teknolojileri, denizler ve hava kirliliği, çevre 
politikaları ve yasaları, enerji ve çevre, işletmelerde insan kaynakları yönetimi 
açısından çevre sorunlarına bakış, çevre ve organizasyonel yaklaşımlar gibi çok 
çeşitli konular tartışılabilir.  

İşletmeler açısından çevre konusunda kalite için yeni yasal düzenlemeler, 
çevre insan sağlığını tehdit eden öğelere karşı yaptırımlar gerekebilir. Çevre 
standartlarının oluşumunda toksisite verileri ve risk değerlendirmesi öne 
çıkıyor. Çevre standartlarının başlangıç noktasının toksisite değerleri olabilir. 
Her kimyasalda, doza bağlı olarak bir toksit etki vardır. Küresel ısınma, çevre 
konusunun gündeme gelmesinde etkilidir.  

Diğer yandan, su sistemleri iklim ve çevresel faktörlerinden etkilenmektedir. 
Su, yaşamın en önemli yapı taşı olduğu için; tatlı sular, insan toplulukları ve 
canlıların korunmasında önemlidir. Tatlı sular, sulak alanlar ve göller olarak 
dünya yüzeyinin sadece % 1’ini kaplamasına karşın, tüm türlerin % 40’ından 
daha fazlasını barındırırlar. Yapılan son çalışmalar, küresel hava sıcaklığının 
geçen yüzyıl boyunca ortalama olarak yaklaşık 1°C yükseldiğini göstermiştir. 
Dünya’nın yüzey sıcaklığındaki bu artıştan dolayı, özellikle sucul bitkilerin ve 
hayvanların dağılımlarını ve ekosistemlerin temel işlevlerini etkileyerek çok 
büyük ekolojik değişiklikler beklenmektedir. Kuraklığa ve artan sıcaklığa 
duyarlılığı nedeniyle Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz bölgesi, 
Avrupa’da, iklim değişikliklerinden en çok etkilenen bölgedir. Dolayısıyla, bu 
bölgedeki sucul ekosistemlerin; su seviyesinde düşüş, tuzlanım ve türlerin 
yokluğu tehlikesinden etkilenebilir. Küresel iklim değişikliğinin sucul 
ekosistemler üzerine etkileri yüksektir.  

Günümüzde çevre koruması, bir insan hakkıdır. Çevrenin olmadığı yerde 
yaşam da olamaz. Çevre bir kaynak kullanımıdır. Çağdaşlık ölçütüdür. Çevre, 
insanları ortak bir amaç etrafında birleştiren, insan haklarının yeniden gündeme 
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gelmesini sağlayan çok önemli evrensel bir değerdir. İşletmelerde insan 
kaynakları yönetimi açısından çevre duyarlılığı, çağdaş kent yönetişimi 
açısından çevreye yaklaşımlar, çevre bilimleri ve teknolojileri, denizler, 
ekolojik dengeli sürdürülebilir çevre, hava kirliliği, çevre politikaları ve 
yasaları, atık yönetimi, çevre ve kıyı yönetimi, çevre bilinci, bilgi sistemleri, 
çevresel organizasyonlar, çevre sosyal ve psikolojik boyutları, su kaynakları 
yönetimi, enerji ve çevre eğitimine yönelik görüş ve düşünceler ve net 
ortamında paylaşımlar gelişime katkı sağlayabilir. İşletmelerin yaşanabilir güzel 
geleceğe birlikte erişimde gösterebilecekleri ortak duyarlılık ve eğitim içeren 
çabaları daha da gelişebilir.  

 İşletmelerde İş ve Yaşam Kalitesinin Artırımında İklim Duyarlılığı ve 
Çevre Yönetimi 

Çağdaş işletmecilik, gelişim ve yenilikleri işletmenin en önemli sermayesi 
konumunda olan insan kaynaklarının iş ve yaşam kalitesini etkiler. Çağdaş 
insan kaynakları yönetimi, bu kaynağı rekabetçi ortamda üstünlükle etkin ve 
verimli bir şekilde değerlendirmenin yeni yollarını buluş gayretindedir. İnsan 
kaynakları böylece, İK’nın bilgi, beceri ve yetkinliğini arttırarak yaşam 
kalitesinin yükseltilmesinde, iklim duyarlılığı ve çevresel eğitimin çok yönlü 
katkıları ile değişime uyum, kendine güven, esneklik zorlukları yenme ve 
iyimserliğin yanında, çevre eğitimiyle insanları, duyuşsal, düşünsel, bedensel ve 
yetkinlik açısından gelişimini sağlar. Çalışan insanların iş yerlerinde sağlıklı, 
güvenli ve verimli olarak çalışabilmeleri için insan kaynaklarının iş biliminin 
gerektirdiği kalite ve standartta eğitilerek yönetimin örgütsel değişimle 
gelişimini sağlar. İnsana yönelik bilgi ve modern sistemlerin gelişimi İK’nın 
görev ve sorumluluklarını arttırır. İKY’nin insana dönük işlevleri, İK’nın 
sağlanışı, yönlendirilişi, eğitimin geliştirilerek emeğinin karşılığının ödenişidir. 

 İK yönetim fonksiyonlarının gelişiminde İK planlaması önemlidir. İK 
planlaması, işletmenin gelecekteki faaliyet ve çevresel talebi tahmin ederek 
ortaya çıkacak personel gereksinimini karşılama çabası olarak tanımlanmaktadır 
(Kozak, 1999: 19).  

Günümüzde insan makine sistemlerini sosyo-teknik sistemler olarak ele alan 
yeni kuramlar geliştirilmiştir (Bridger, 1995: 462-465). Bu tür yaklaşımlarda 
insan faktörünün işlevsel değerlendirilmesi, doğrudan doğruya sistemin 
bütünüyle incelenmesi sürecinde olduğu gibi kurgu ve benzetme modelleri ile 
de sağlanabilir ( Erkan, 2003:213). Bu durum insan kaynaklarının eğitim, sağlık 
ve güvenliği ile beraber iş yeri demokrasisinin de bir gereğidir.  

Küreselleşme ile birlikte günümüzde, işletmelerin rakiplerine karşı önemli 
üstünlüğünde, küresel rekabet standartlarını yerine getirmeleri gereği ortaya 
çıkmıştır (Deniz ve Taştan, 2004:1-11).  

İş, amacı insan gereksinimlerini gidermek olan mal ve hizmetlerin 
üretiminde, zihinsel ve fiziksel çaba harcamasını gerektiren bazı görevlerin 
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yapılması, hem üretim hem de bölüşüm için gerekli kurumlardan oluşan 
ekonomik sistemin temelidir (Giddens, 2000).  

Yönetim, çalışanların bulundukları çalışma ortamlarında rahatça 
çalışabilmeleri için gerekli tüm önlemleri almalıdır. Bu önlemlerin başında, 
mevcut çalışma ortamında çalışabilecek kişilerin işe alınması gelir.  

Çevre yönetimi yaklaşımlarının giderek daha çok benimsendiği çağımızda, 
sistem sorunlarına yaklaşım içinde iş gören sağlığı ve iş güvenliği sorunları öne 
çıkmıştır. İstenmeyen çalışma koşulları işten ayrılmaları, dolayısıyla personel 
değişim oranını arttırır. Personel değişim oranı, bir işletmede belirli bir dönem 
içinde çalışan personelin, o dönem içinde işten ayrılan personele yüzdesini ifade 
eder (Sabuncuoğlu, 2000: 40). Bu kararlar iş yeri ortamıyla yakından ilişki 
içindedir. İşletme içi, işletme dışı ve kişisel yaşam ile ilgili nedenler süreç 
içinde sürekli olarak birbirlerini etkileyerek, bütünleyerek bireyi alacağı karara 
doğru sürüklerler (Uyargil, 2000: 89). Bu nedenle, İKY’leri işlerin yeniden 
çevresel tasarımında verimliliğini artıran, iyileştirmeyi amaçlayan çevre 
duyarlılığı eğitimleri kariyer gelişimi açısından sistemli düzenlemelidir. 
Böylece insanların iş tatmini ve işlerin yeniden tasarımı yapılabilir.  

Üniversite ve endüstride yapılacak çevresel eğitimlerle elde edilen sonuçlar, 
daha sonraki çalışmalar için bir ön bilgi olarak kayıtlandırılmalıdır. Özellikle, 
ilkokul öğretmenleri olmak üzere, öğretmenlerin temel çevre duyarlılığına sahip 
oluşu öğrenci yaşam sağlığı açısından gereklidir. Günümüzde insanlar, rutin 
çalışma hayatı içinde yaşanan streslerden dolayı çeşitli sorunlar içindedir 
(Alptekin ve diğ., 1997: 16).  

Modern işletmecilik birey hak ve özgürlüğüne değer vererek bireyin yaşam 
kalitesinin artışını amaçlar. Çalışanların iş yaşam koşulları; iş gören sağlığı, 
gönenci ve performansını etkiler. Bu nedenle; iş görenin gereksinmelerini 
karşılayabilmek amacıyla yapmış olduğu mal ve hizmet üretiminde karşılaştığı 
çalışma koşulları, çalışma yaşam kalitesi açısından oldukça önemlidir (Tınar, 
1996: 125). Çalışan birey açısından yaşamsal görülen çalışma yaşamı kalitesinin 
sağlanışı örgütün etkililiğinde belirleyicidir (Özkalp ve Kırel, 2001: 554).  

Yaşam standardı, bireyin yaşamda ulaşmayı arzu ettiği ve bunun için gayret 
gösterdiği bütün her şeyi ifade eder (Rice, 1986). Yaşam standardı; gelir elde 
etme, işten ayrılmalar, boşanma ya da yeniden evlenme az ya da düzensiz 
kazanç, eşin kaybedilmesi gibi birçok durumun bir ya da birkaçından 
etkilenebilir (McGregor ve Goldsmith, 1998).  

Yaşam kalitesi, kişisel ve toplumsal ölçütlerle bireyin kişi-çevre sisteminde 
gerçekleşen çok yönlü bir değerlendirmedir (Dündar, 1993: 50; Lawton, 1991: 
6). İş görenlerin yaşam kalitesinin sağladığı mutluluk, adalet, özgürlükle 
yetkinlik kavramları bütün olarak tasarlanmalıdır. Böylece iş ve yaşamda 
verimlilik ve kalite artarak sağlanır. İK uzmanları olduğu kadar, birçok meslek 
grupları iklim ve çevre alanında uzmanlaşabilmektedir. Çağdaş işletmecilikte 
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olduğu kadar, modern bir kentin estetik tasarımı da dâhil çevrecilik anlayışı 
gereklidir. Estetik sanat için insanının duyuşsal dünyasında psikolojik 
beklentilerini karşılayan güzellik ve sosyo-kültürel yargılarını biçimlendiren 
etikle birlikte endüstri için insanın üretime, verimliliğe ve yaşam koşullarına 
yönelik metafizik gerçeklik kapsamında karşımıza çıkar (Asatekin, 1997). 
Çevrenin odağındaki insan ve çevre uyumu, yaşam kalitesinin artmasını sağlar.  

Verimlilik, iş doyumu ve motivasyonu artırıcı bir unsur olduğundan 
geçerlidir. Çevre duyarlılığı insan kaynaklarının işini kolaylaştıracaktır. İş ve 
insan kalitesini arttırmak ve kaliteyi yakalayacak elemanların temini için, 
eğitim, insan kaynaklarının sürekli ve sağlıklı bir şekilde artmasını sağlar. 
İnsanın çalışma ortamında daha etkin çalışması; iş kazalarının azalmasını, 
insanın daha doyumlu ve mutlu bir biçimde çalışmasını sağlar. Çalışanların 
verimliliklerinin arttırılmasında, iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
azaltılmasının, kişinin kendi sağlığını korumasının ve yaşam kalitesinin 
arttırılmasının önemli bir yeri vardır. Çalışanların sağlık ve güvenliği, yaşam 
kalitelerinin artışı ve iş tatmini sağlamak için gereklidir. Çalışma sağlığı, iş 
verimliliği, iş kazalarının azaltılması, sosyal sorumluluk, sağlık (iş gören sağlığı 
ve güvenliği), yaşam kalitesi için verimlilik ve sağlıklı kişilerin çalışmasını 
sağlar. Çalışanların çalışma yaşamı kalitesini ve buna bağlı olarak da üretilen 
ürün kalitesini artırmak, TKY’ne ulaşmak için gereklidir. Sağlık ve güvenlik ön 
planda tutulduğunda, iş tatmini, motivasyon, verimlilik ve kalite için 
çalışanların bilincini arttırmak, insanın doyumu, memnuniyeti, işten ayrılışı, 
motivasyon ve verimlilik için gereklidir. Çünkü iklim ve sağlıklı çevre insan 
odaklıdır. İKY; çevresel faktörleri öncelikli ve sağlıklı bir ortam için gerekli 
görmektedir.  

Çocuk yaşta başlaması gereken çevre duyarlılığı eğitiminin ailede başlayıp 
okul ve çalışma hayatında devam etmesi, iş verimini artıracağı için daha az 
stresli ortamların yaratılmasında etkili olur. Bu durum aynı zamanda iş 
memnuniyetini arytıracağı için çalışanların daha da bilinçlenerek kendilerine 
gelişim olanağı sağlar, daha sağlıklı bir toplum oluşturur. Bu konu herkesi 
ilgilendirir. İlköğretim içinde verilmelidir. İş tatmini, güvenli ve sağlıklı (ruhsal, 
bedensel, zihinsel) çalışanlara sahip olarak, verimliliği arttırır. Çalışanların 
çevreyi doğru olarak kullanmasını sağlar. Uyumlu insanların birlikte 
çalışmasıdır. Çalışma yaşam kalitesi ve ürün kalitesi, kısıtlı kaynaklar 
kullanılarak maksimum yarar elde eder. İnsan kaynaklarının önemi, iş sağlığı ve 
iş güvenliği için çalışan ortama göre alan belirlenmeli. Çevre eğitimi, tıp ve 
mühendislik alanlarında da verilmelidir. Bu takdirde de verimlilik artar. 
Tarımdan, uzay sanayine kadar geniş bir alanda yapılan eğitim, uygulamaya 
bağlı olarak işe girme öncesi ve sonrası süreklidir. Yaygınlaştırılarak gelişen 
teknolojiyi iş hayatına uyarlamada, maddi olanak kısıtlılığı engeli aşılabilir.  

Çevre duyarlılığı ve bilinç kazanımı eğitimi, okullara ve üniversitelere 
taşınabilir. Tüm dünyada üzerinde önemle durulan bir konu olması, çok sayıda 
araştırmalar yapılarak disiplinler arası bir bilim olarak birçok branşı kapsaması 
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durumunda daha da önem kazanıp eğitim sayısı artacaktır. Çevre eğitimi sadece 
iş yerinde çalışanlara değil, aynı zamanda günlük hayat içerisinde de daha 
sağlıklı yaşama sahip olmak için çocukluktan itibaren okullarda da verilmelidir. 

İklimi; atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biyosferin kendi aralarındaki karmaşık 
ilişki ve etkileşimler sonucu oluşan doğal bir sistem olarak nitelendirmek 
gerekir. İklim sisteminin düzenli bir doğal denge içinde çalışması ancak bu 
sistemi oluşturan unsurların arasındaki ilişkilerin gerektiği gibi düzenli dengeli 
bir biçimde devamıyla olanaklıdır. Aksi takdirde, iklimde bir bozulma başka bir 
deyişle bir değişim söz konusu olacaktır. Nitekim dünyamızın yaklaşık 4.5 
milyarlık jeolojik tarihi boyunca ikilim sistemini oluşturan unsurların bozulması 
sonucu, iklimde farklı dönemlerde, farklı şekilde ve ölçekte büyük değişmeler 
olmuştur. Milyonlarca yıl süren sıcak ve soğuk dönemler birbirini izlemiştir. 
Atmosferin ve yeryüzünün ısınması “Doğal Sera Etkisi” sayesinde olmaktadır. 
Güneşten gelen enerji ile uzaya geri verilen enerjinin denkliği atmosferin doğal 
yapısını korunmasıyla mümkündür. Atmosferdeki sera gazlarının oranlarında 
olan bir değişme, ısı ve atmosferin mevcut doğal dengesini bozmaktadır. Bu 
durum, küresel boyutta sıcaklığın artışına ya da azalışına neden olur. Özellikle 
atmosferde biriken sera gazları, atmosferdeki doğal sera etkisini 
kuvvetlendirdiği, küresel ortalama sıcaklıkta görülen artışın bundan 
kaynaklandığı iddia edilmektedir. IPPC’nin değerlendirme raporlarına, 
WMO’nun 2003 yılında basılan 952 sayılı küresel ısınmaya bağlı yayınına ve 
diğer bazı kaynaklara göre, 1860 yılından günümüze kadar iklimde gözlenen 
önemli küresel değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenebilir (http://www.iklim. 
cevreorman.gov.tr/ Gazi/makale_sengun. htm): 

 Dünyanın değişik bölgelerindeki atmosfer davranışı ile fauna ve 
floradaki değişikler iklimde olan değişmenin en büyük kanıtıdır.  

 Meteorolojik gözlemlere göre yeryüzü ve troposfer ısınmış stratosfer ise 
soğumuştur.  

 Günlük maksimum ve minimum sıcaklıklarda bir artış olmuştur. Ancak 
ortalama minimumlardaki artış daha fazladır.  

 Eski iklim kayıtlarına göre, 20. yüzyılda görülen ısınmanın süresi ve 
değeri, son 1000 yılın herhangi bir döneminde görülenden daha fazladır.  

 20. yüzyıl 1000 yılın en sıcak yüzyılıdır. 1990’lı yıllar en sıcak 10 yıl, 
1998 en sıcak yıl, 2001 ise, ikinci en sıcak yıldır.  

 Küresel, yıllık ortalama sıcaklık 1990 yılından 1998 yılına kadar yaklaşık 
0,7˚C artmıştır.  

 Küresel yıllık ve mevsimlik ortalama sıcaklıklar 1979-1998 döneminde 
bundan önceki herhangi bir dönemdekinden daha hızlı bir biçimde artmıştır.  

 20. yüzyılın başından beri Kuzey Yarım Küre’nin Doğu Asya dışındaki, 
orta ve yüksek enlemlerinde geniş karalar üzerindeki bulut kapalılığı % 2 
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oranında artmıştır. Buna paralel olarak da buralardaki yağışlarda hızlı bir artış 
olmuştur.  

 Geniş karalar üzerinde küresel boyutta daha fazla bir ısınma gözlenmiştir.  

 1970’lerden beri süren çalışmalarda, elde edilen yapay uydu görüntüleri 
değerlendirilerek artan sıcaklığa paralel olarak değişik bölgelerdeki kar 
örtüsünde bir azalma, buzullarda ise incelme ve geriye çekilme görülmüştür.  

 20. yüzyıl boyuca deniz seviyesinde yılda ortalama 1.0 ile 2.0 mm 
arasında bir yükselme gözlenmiştir.  

IPCC’nin senaryolarından başka, bazı atmosferik iklim modelleri de, 
gelecekte görülebilecek iklim üzerinde değişik sonuçlara varmaktadır. Bunların 
birçoğu Doğu Akdeniz Havzasını ve Türkiye’yi de içine alan suptropikal 
kuşağın büyük bir bölümünde, özellikle kış yağışlarının azalacağını gösterir. 
İklimde doğal ve/veya beşerî nedenlere bağlı olarak olabilecek değişmeler; 
fizikî çevrenin bozulmasına, birçok ekosistemin yok olmasına, deniz seviyesinin 
yükselmesine ve ekstrem hava olaylarının görülmesine neden olacaktır. Bunun 
sonucunda başta insanlar olmak üzere bütün canlılar, yeni iklim koşullarına 
uymakta zorlanacak, belki de canlıların önemli bir kısmı yok olacaktır 
(http://www.iklim.cevreorman.gov.tr/Gazi/makale_sengun.htm).  

Türkiye’de son 40 yılda Van Gölü’nün 3 katı, Türkiye’nin en büyük tatlı su 
gölü olan Beyşehir Gölü’nün 25 katı oranında sulak alan yok olurken kara 
yüzeyinin yüzde 90’ında çeşitli şiddetlerde erozyon görülüyor ve verimli 
topraklar da hızla kaybediliyor. (http://haber.mynet.com/detail_news/?type= 
Science&id=X1186469174609&date=08Agustos2007).  

Tüm ülkeler, yurttaşlarının ve gelecek nesillerinin çıkarlarını kollayan 
kamusal bir girişime gereksinim duyar. Ülkeler, yerel ve merkezî hükûmetlerin 
kamusal girişimlerini, kişilerin ya da özel kuruluşlar yerine, enerji sektörünü ülke 
ekonominin temel sürücü gücü olarak görür. Enerji üretim ve kullanım 
teknolojilerine ilişkin alınacak yatırım kararları ileriye dönük değiştirilemez 
etkiler yaratır.  

Enerji sektörü; enerji kaynaklarını, enerji üretim ve çevrim teknolojileri ile 
ulaşım, konutlar, sanayi ve tarım için son kullanım teknolojilerini içerir.  Bütün 
canlı türleri, doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınmanın kurallarına uygun 
olarak yönetilmesinde dikkatli davranmak durumundadır. Ancak bu şekilde 
doğanın bize sağladığı paha biçilmez zenginlikleri koruyabilir ve sonraki nesillere 
devre-dilebiliriz. Bizim ve bizden sonrakilerin refahı için şimdiki sürdürülemez 
üretim ve tüketim kalıplarının değişmesi gerekiyor. (BM Bildirisi 6. paragraf, 5. 
satır başı). (http://www.undp.org.tr/ Gozlem3.aspx?WebSayfaNo=325).  

BM sekiz alanda izlenen Binyıl Kalkınma Hedefinden biri olan “çevresel 
sürdürülebilirliğin sağlanması” hedefine, sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin ülke 
politikalarına ve programlarına, stratejik entegrasyonuna çevresel kaynakların 
kaybı durdurularak varılacaktır. Bu kalkınma hedefi aynı zamanda, temiz içme 
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suyuna erişimi olmayan insanların oranını 2015 yılına kadar yarıya indirmeyi ve 
2020 yılına kadar en az 100 milyon yoksul gecekondu insanının hayatlarında 
önemli bir ilerleme kaydetmiş olmayı amaçlıyor. (http://www. undp. org.tr/ 
Gozlem3.aspx?WebSayfaNo=325).  

İşletmeler, ekonomik, sosyal, hukuki ve etik sorumlulukları çerçevesinde 
iklim duyarlılığı ve çevresel konulara gerekli uyumu sağlamalıdır. UNDP, 
AB’ye 2004’te katılan yeni ülkelerin deneyimlerinin ışığında, politika, yasal 
düzenleme ve kurumsal reform alanlarında önlem alınmasını ve çevresel alanda 
büyük yatırımlar yapılmasını öngörüyor. Çevre ve sürdürülebilir kalkınma 
programı; ulusal, uluslararası, hükûmet, sivil toplum örgütleri, akademisyen ve 
özel sektör ortaklarıyla iş birliği yaparak sürdürülebilir bio-çeşitlilik, enerji 
etkinliğini artırma ve doğal kaynakların korunması konularında ulusal çabalara 
destek vermeye devam edecek.(http://www.johannesburgsummit.org/html 
/documents/summit_docs/2309_planfinal.htm).  

Türkiye’nin iklim senaryoları, küresel ısınmanın etkisiyle ortaya çıkan 
mevsim değişiklikleri, gelecekte sürebilir. Kışın doğuda, yazın batıda 
sıcaklıklarda artışlar görülmektedir. Kışın yağışlarda değişim yaşanmaktadır. 
Hızlı kentleşmeyle birlikte görülen stres, gürültü, kira fiyatlarının artması gibi      
sosyo-ekonomik etkilerin yanında; hava kirliliği, su kirliliği gibi çevre üzerinde 
de olumsuz etkiler artmaktadır. Kalabalıklaşma maliyeti, kira ve arsa 
fiyatlarındaki artış. Gecekondulaşma, maliyetlerin artışı vb. olumsuzluklar 
gerekli önlemler alınmadığında daha da ciddi boyutlara erişecektir. 
(http://www. internet. com. Tr / ana / haber, 10362, iste_turkiyenin_iklim 
_senaryolari. htm).  

“Yönetişim”; iktidarın nasıl kullanıldığını, kararların nasıl alındığını, 
yurttaşların ya da diğer ilgili kişi ve kuruluşların söz haklarını nasıl 
kullandıklarını belirleyen kurumlar, süreç ve gelenekler arasındaki etkileşimleri 
kapsayan bir kavramdır. İşletmelerin endüstriyel ekonomik faaliyetleri, üretim 
ve tüketim sırasında doğadaki biyo-ekolojik dengenin bozuluşu ve doğal 
çevrenin kirlenişine yol açar. Hızlı nüfus artışının doğal çevre üzerindeki 
önemli etkisi, madenler, su, gıda maddeleri, oturulabilir alanlar, tarım alanları 
ve diğer sınırlı doğal kaynaklar üzerinde oluşacak talep baskısıdır. Hızlı 
kentleşme, tarım alanlarının hızla yok edilmesi, kentlerde konut sayısının 
artması, daha çok taşıt, daha çok hava kirliliği demektir.  

Öte yandan, aşırı kentleşmenin iklim değişikliği yarattığı, sis oranını 
artırırken yağış miktarını azlattığı da bir gerçektir. Artan nüfus, beslenme 
sorunları ortaya çıkartmakta, kentleşme nedeniyle yok edilen tarım alanlarının 
yerine, ormanların yok edilmesi pahasına yeni tarım alanları açılmakta, bu da 
çevre ve iklim değişikliklerine yol açmaktadır.  

Diğer taraftan, tarım üretimini yaygınlaştırmak amacıyla aşırı şekilde 
artırılan gübre ve ilaç kullanımı, toprakta kimyasal kirlenmeye yol açmakta ve 
toprak komposizyonunu zayıflatmaktadır. Bu ise, doğal sistem ve dengelerin 
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bozulması, yer altı su kaynaklarının kirlenmesi anlamına gelmektedir. Çevre 
kirliliğine yol açan önemli bir etken de, işletmelerin neden olduğu endüstriyel 
atıklardır.  

Çevre kirliliği çeşitleri, genel bir ayrıma gore; hava, toprak, su ve gürültü 
kirliliği ile radyoaktif kirlenme olarak sınıflandırılabilir. Kentleşme ve 
endüstrileşmenin artması, çevre kirliliği boyutununda kirliliğe yol açar. 
Kentleşme nedeniyle konutlarda kullanılan yakıtlar, sanayi ve motorlu araçların 
eksozlarından çıkan gazlar; sanayileşme alanında ise, sanayinin kuruluş yeri 
seçimindeki yanlışlık ve yanma sonucu ortaya çıkan atık gazların önlem 
alınmadan havaya bırakılması, hava kirliliğine yol açmaktadır.  

Toprak kirliliğine yol açan nedenler şöyledir: hava kirliliğinden kaynaklanan 
kirlenme, su kirliliğinden kaynaklanan kirlenme, katı atıklardan kaynaklanan 
kirlenme ve tarım mücadele ilaçları ve yapay gübrelerden kaynaklanan 
kirlenme.  

Su kirliliğinin nedenleri; bireyler ve işletmeler tarafından yapılan tarımsal 
faaliyetler, endüstrileşme ve yerleşim yerlerinden kaynaklanan kirlilik olmak 
üzere üç grupta toplanabilir.  

Gürültü de, insan yaşamını olumsuz etkileyen unsurlardan birisidir. Ses 
kirliliği olarak da adlandırılan gürültü arttıkça, insanların ruh sağlığını bozduğu 
ve iş verimliliklerini düşürdüğü kabul edilen bir gerçektir. Ancak, nüfus artışı, 
kentleşme ve sanayileşmeyle birlikte gürültünün de arttığı ve artacağı önemli bir 
gerçektir.  

Yeni enerji kaynağı olarak kullanılan nükleer enerji ise, çeşitli yollarla çevre 
kirliliğine yol açmaktadır. Nükleer enerji merkezleri, nükleer reaktörler ve 
nükleer silahlar başta olmak üzere, birçok materyaller radyasyon yayarak, 
doğaya önemli ölçüde zarar vermektedirler (http://www.aofsitesi.com/ 
kentlesmevecevre12.htm).  

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

İşletmeler, BM tarafından önerilen ilkelere sıkı sıkıya uyum sağlamalıdır. 
Çünkü içinde yaşadıkları ve faaliyet gösterdikleri mavi gezegeni koruma ve 
kollama görevi için sosyal sorumluluk ve iklim duyarlılığı anlayışı ile hareket 
etmeleri gerekiyor. Çevre etik ilkeler, çevre ombusmanı, şeffaflık, izlenime 
açıklık, gönüllü çevreciler, yenileşen enerji kaynakları, akıllı evler, akıllı kent e-
çevre yönetişim sistemi, orman yangınları, çevre tatbikatları, afet yönetimi, 
deprem, sel, yangın, bütünleşik sistemler, iş ve yaşam kalitesi ile mutluluğu, 
geleceğin çevre kalitesinin oluşturulmasında çağdaş işletme yönetici ve 
çalışanlarının görev ve sorumlulukları vardır. İşletmeler, fosil yakıtların aşırı 
kullanımını, onların tahribini, yanlış arazi kullanımını, doğal kaynakların 
bilinçsizce tüketimini ve atmosfere salınan sera gazları ile iklim sisteminin 
doğal yapısının bozulmasına neden olan olayları önleyici tedbirleri almalıdır. 
İklimde doğal ve/veya beşerî nedenlere bağlı olarak olabilecek değişmeler; 
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fizikî çevrenin bozulmasına, birçok ekosistemin yok olmasına, deniz seviyesinin 
yükselmesine ve beklenmeyen iklim olaylarına neden olabilir. Bu yeni iklim 
durumu dünyada canlı yaşamını zorlaştırabilir. Bunun sonucunda insanlar ve 
canlılar, yeni iklim koşullarına uyumda zorlanabilecektir. İşletmeler afet ve kriz 
yönetim planlarını güncel tutmalı ve hazırlıklı olmalıdır. Erozyonu önleyici, 
mevcut su kaynaklarını koruyucu tedbirler almalıdır. İşletmeler deniz 
seviyesinin yükseleceğini göz önüne alarak, yerleşim ve işletim planlarını 
yeniden düzenlemelidir. Ormanlaştırma faaliyetlerine destek vermelidirler.  

Çölleşme, ekonomik kaynaklar üzerinde büyük bir yüktür. Küresel düzeyde, 
çölleşmeden doğrudan etkilenen bölgelerde yıllık gelir kaybı 42 milyar 
dolarken, çölleşme ile mücadelenin yıllık bedeli sadece 2,4 milyar dolardır. 
Dolaylı ekonomik ve sosyal kayıplar buna dâhil edilirse kaybın daha da büyük 
olacağı açıktır. Zamanında ve tutarlılıkla uygulanması çok önemlidir. 
İşletmelerin ödenek planları açık, şeffaf ve dürüst bir biçimde geliştirilmelidir. 
Çevre konusunda sorumlu kuruluş sayısı çok fazladır. İşletmelerin hangi birime 
başvuru yapılacağı konusunda karmaşayı çözen yaklaşımlar esastır.  

1. İşletmeler, yeni iklim şartlarına uyum sağlayacak yöntem ve 
uygulamaların geliştirilmesi noktasında olmalıdır. İşletmelerin sürdürülebilir 
kalkınma ilkelerini, diğer tüm sektör politikalarının tanımlamalarına ve 
uygulamalarına entegre etmesi gerekir.  

2. İşletmelerde, iklim ve çevre duyarlılığı konusunda yetkili biriminin 
oluşturulması uygundur. İşletmeler, tüm faaliyetlerini kayıtlandırmalıdır. 
İşletmelerde, atık su ve katı maddeler filtre edilmeden doğaya bırakılmamalıdır.  

3. İşletmeler Kyoto felsefesi ve duyarlılığını tam olarak benimesemelidir. 
Gelecek iklim değişim rejimlerinde, tam bir global katılımla emisyon değişim 
planının ülkelerdeki işletmelerde zararlı emisyonları azaltacak Kyoto 
mekanizmalarıyla tam bir uyum içinde bağlantısının sağlanmasıdır.  

4. İşletme yönetişimi; şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımın çok boyutlu 
uygulamalarıyla iklim duyarlılığı ve çevre eğitimleri daha yoğun ve davranış 
değişikliği yaratabilir düzeyde tasarımlanabilir.  

5. Çevre eğitimlerinin işlerin yeniden tasarım ve yapılandırılmasına katkı 
sağladığı oranda iş devir oranları ve işten ayrılmalar azalabilecektir. 21. yüzyıl 
değişimleri, modern iş yaşamında da değişimlere neden olmakta iş güvenliği 
iklim v çevre eğitimi konularının önemi artmaktadır.  

6. İşletmeler, endüstrileşme sürecinde atık yönetimi ve çevreyi korumayla 
ilgili olarak kendilerini açık bir biçimde yöneterek denetlemelidir. Yeni 
teknolojilerin çevre dostu ve çevreye uyumlu olmasına özen göstermelidir.  

7. İşletmeler, çalışanlarına aile planlaması ile ilgili eğitimler vermelidirler. 
İşletmeler kendi ülkelerinde bir bölgede toplanmak yerine, daha fazla bölgeye 
yayılarak sağlıklı kentleşmeye yardımcı olmalı, göçlere neden olmamalıdır. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeleri uygundur.  
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8. Fosil yakıta bağımlı bir ulaştırma politikası yerine, yenilenebilir kaynak 
kullanımı esastır. Doğal kaynakları sonraki nesillerin de yararlanacağı 
düşünülerek sorumlu kullanımı gerekir. Doğal çevrenin üç önemli bileşeni olan 
hava/toprak/suyun korunum hakkı gözetilmelidir. Önlemler yaptırım 
içermelidir.  

9. İşletmelerin mimarilerinin de şüphesiz sorgulanması gerekir. Mimarlık 
uygulama pratiği, günlük yaşama yansımalıdır. Bu konuyla ilgili hususlar, İmar 
Mevzuatı’na ve yönetmeliklere girmelidir. Sıfır emisyonlu mimarlık 
içselleştirilerek çevreye duyarlı bir mimarlık oluşturulmalıdır.  

10. İşletmeler, iklim duyarlılığı ve çevre bilincinin yaratılmasında gönüllü 
toplumsal kampanyalara öncülük edecek yeni girişimler geliştirebilirler. İklim 
duyarlılığı ve çevresel etik kurulları kurarak etkin işletimi sağlamalıdırlar.  

 Uygar yaşam standartlarının yayılıp benimsenmesi, iş görenlerin beklenti ve 
gereksinimlerini şekillendirir. İşgörenler her türlü ücret, yükselme ve 
ödüllendiriş işlemlerinde göstermiş oldukları çabaların değerlendirilmesinin bir 
düzen içinde yapılmasını beklerler. Öncelikle her işletme düzeyinde, ulusal ve 
küresel boyutta etkin bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim ve kontrol sistemi 
içinde çevre eğitimiyle ilgili gerekli çalışmalar yapılmalıdır.  

İklimin tıp, mühendislik, iktisadi ve idari bilimlerin yanı sıra farklı 
disiplinlerin bir arada çalışmasını gerekli kılması, iklim eğitimleri için yeni 
terminoloji çalışmalarını öngörmektedir. İklim duyarlılığı eğitimlerinin asıl 
amacı, İK sermayesinin artan önem ve değerleri’ ile yaşam kalitesi ve 
mutluluğunu kazanabilmek için, gerekli bilgi, görgü ve kariyer gelişimleri 
kazanarak yaşamda başarıyla uygulayabilmektir. İklim duyarlılığı gelişimi 
eğitimi, insanların iş ve yaşam koşullarında daha yüksek bir farkındalık bilinci 
ve kültürünün oluşması yönünde uzmanlık ve profesyonelliği; iş, etik ilke 
rehberliğindedir. Böylece iklim danışmanlığı, araştırma ve geliştirmelerinin 
yanı sıra, iklim eğitimcilerine oldukça büyük görevler düşmektedir.  

Sonuç olarak, bölgesel ve global düzeyde iklim iş birliği olanakları 
geliştirilerek ortak ergonomi eğitim projeleri ergonomik kariyer gelişiminin 
sağlanması açısından üretilmelidir. BM’ye bağlı çeşitli organizasyonlar, iklim 
ve çevre kuruluşlarıyla ulusal, uluslararası iş birliği ajanslarındaki iklim 
duyarlılığı eğitimi ile kariyer için teknik ve mali katkılar sağlanmalıdır. Çağdaş 
İKY sosyal politikaları, insan kaynaklarının sağlık ve güvenliğini ön planda 
tutmaktadır.  

Modern işletmecilik organizasyonu ile sosyal ve psikolojik çevrenin, iş 
yerinde oluşabilecek tehlikelere karşı önleyici bir yaklaşımla değerlendirilerek 
çalışma koşullarının insancıllaştırılması, özgün iklim ve çevre eğitim 
sistemlerinin iş yaşamında sağlıklı gelişimiyle sağlanabilir.  

Yönetişim, sözleşmenin temel unsurları olan katılım, ortaklık ve merkezden 
uzaklaşma prensipleri üzerine kurulmuştur. Sözleşmenin taraflardan beklentisi; 
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tüm ilgili aktörlerin, uzun vadeli programların geliştirimi uygulanışı ortaklaşa 
çalışmayı garanti etmeleridir. Karar alma, planlama, program geliştirme 
konularında tam ve etkili bir katılım önemlidir. İşletmeler arasında iklim ve 
çevre duyarlılığı ve toprağın korunumu için çevre, bilgi alışverişi, ülkeler ve 
bölgeler arasında iş birliği yapma fikri geliştirilmelidir. Buna bağlı olarak 
çalışmalar, ortak bir platform bulma ve tekrardan kaçınma amacı ile İklim 
Değişikliği Sözleşmesi (FCCD), Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) gibi 
diğer uluslararası organizasyonlarla ortak geliştirilmektedir. Bunda işletmelerin 
toprak istismarını önleyen biyoçeşitliliği koruyan girişimleri önceliklidir. “İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi”, “Biyoçeşitlilik Sözleşmesi” ve “Çölleşme ile 
Mücadele Sözleşmesi” oldukça önemlidir. Doğal kaynak yönetimi uyumlanır. 
İşletmeler ağaçlandırma ile çölleşmeyle mücadelede, iklim değişikliği ve 
biyoçeşitlilik kaybında da önlem alabilirler. İşletmeler, birçok bilimsel 
araştırmlara destekleyerek bir kısmında bizzat önderlik yapabilirler. Çağdaş 
işletme yöneticileri, gerek kendi çalışanlarına, gerek yurttaşlarına bu yönde 
model olacak girişimlere model olabilirler. Bu çalışmaları karşılıklı iletişim, 
bilgi ve iletişim ağları ile entegre geliştirebilirler. Bir işletmenin iç ve dış 
çevresine karşı sorumluluklarını, bilimsel ve akılcı çalışmalarla geliştirebilirler. 
Bir işletmenin doğaya ve çevreye karşı saygılı olması, doğayı ve çevreyi 
kirletmeyecek önlemlerden sorumlu olmasını gerektirir. Bir işletmenin asıl 
amacı kâr sağlamak olsa da içinde yaşadığı toplumun sorunlarına da duyarlılık 
göstermesi gerekir. Bu sorunlara yönelik uygar toplum kuruluşları ile iş birliği 
ve ortak çalışma yapılması uygundur. Sosyal sorumluluk, doğaya ve çevreye 
karşı sorumluluğu da içeren oldukça geniş bir kavramdır. Sosyal sorumluluk 
açısından iklim duyarlılığı ve çevre etiğine işletme yöneticilerinin ekonomik 
kalkınma ve çevrenin nasıl bir arada ve uyum içerisinde sürdürülebilir kalkınma 
ve sürdürülebilir yaşam konusunda hassasiyet gösterilmelidir. Bu tür 
yaklaşımlar sonucunda gerçekleştirilen uygulamalardaki sorunlarla mimari 
çevreyle sosyal çevre arasındaki ilişkinin mimarlar ve plancılar tarafından 
yeniden ele alınması gerekir. Çağdaş işletmeler, sağlıklı iş ve yaşam için iklim 
duyarlılığı ve çevresel bilincin öncüsü olacaktır.  
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