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ÖZ

Sürdürülebilirlik bir kavram olarak ilk ortaya çıktığı yıllardan beri ulusal düzeyde devletlerin, 
uluslararası düzeyde örgütlerin ve kuruluşların izlediği politikalarda temel ilke olmuştur. 
Ekonomik hedefler ile çevresel kaygılar arasında bir tercih yapmaya gerek duymaksızın 
gelişme amacına ulaşma arayışlarına çözüm olarak sunulmuştur. Günümüzde sürdürülebilirlik 
ekonomiye atıfta bulunan yönü sabit kalmak koşuluyla pek çok alanda adı anılan bir kavram 
olarak karşımıza çıkmaktaysa da özünü koruduğu şekliyle sürdürülebilir gelişmenin temelini 
oluşturarak, ekonomik yapabilirlik, toplumsal gelişme ve çevresel korumayı kuşak içi ve 
kuşaklararası adaleti temel alarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 

Doğal kaynakların canlıların temel yaşamsal gereci olduğu gibi ekonominin temel girdisi 
olduğu düşünüldüğünde sürdürülebilirlik kavramı büyük önem taşımaktadır. Ekonomik 
gelişme hedeflerine ulaşmada doğal kaynakların ekonomik değerini hesaplamak kadar 
kaynaklara yaşarkalmak için ihtiyaç duyanlar ile kaynakların yarattığı katma değerin 
bölüşümünde toplumun her kesimini göz önüne almak sürdürülebilir doğal kaynak 
politikalarının ön koşuludur. 

Bu çalışmada sürdürülebilirlik kavramsal açıdan incelenerek doğal kaynak politikalarında 
sürdürülebilirlik Türkiye’deki uygulamalarından hareketle değerlendirilecektir. 
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ABSTRACT

Since sustainability was put forward as a concept, it has been a fundamental principle 
in policies at international and national level. It has been proposed as a solution for 
achieving development goals without making any preference between economic objects and 
environmental concerns. Nowadays, as a term of sustainability is mentioned and emerged 
in many areas provided that economic aspects are constant but, with the protection of 
essence it underlies the sustainable development and aims economic ability, social evolution, 
environmental protection grounding on intragenerational and intergenerational justice.

When it’s considered that the natural resources are essential for living beings as well as basic 
input of economy, sustainability becomes significant. Assessing the value of natural resources 
is prerequisite for sustainable natural resource policies as well as considering both living 
beings need resources for surviving and every segment of society sharing the added value 
created by resources in achieving economical development goals.

In this study, sustainability will be cognitively examined whereas sustainability in natural 
resource policies will be evaluated by means of applications in Turkey.
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