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COVID-19  PANDEMİSİ VE ÇEVRE SORUNLARI  

 Ğu nu mu zde canlı hayatını tehdit eden bir seviyeye gelen çevre sorunlarının 

temelinde insan faaliyetleri yer almaktadır. I nsanların yerleşik hayata geçmesi ve 

tarımla ug raşmaya başlamasıyla birlikte M.O . 6000’li yıllarda dahi çevre sorunlarının 

ortaya çıktıg ı go ru lmektedir. Bununla birlikte o zellikle sanayi devrimi sonrasında çevre 

u zerinde baskı giderek artmış ve çevre sorunları ku resel hale gelmiştir.   

  I klim deg işiklig i ve ku resel ısınma başta olmak u zere bugu n Du nya’nın karşı 

karşıya kaldıg ı hava, su ve toprak kirlilig i, ço lleşme, biyolojik çeşitlilik kaybı, 

ormansızlaşma, ozon tabakasının tahribatı, asit yag murları, tehlikeli atıklar, deniz ve 

okyanus kirlilig i gibi ku resel çevre sorunları, siyasi sınır tanımaksızın çevrenin 

su rdu ru lebilirlig ini tehlikeye atmakta; insanların gu venlig i, sag lıg ı ve u retkenlig i, dig er 

canlı tu rlerinin bekası ve gıda gu venlig i ile su kaynakları u zerinde tehdit 

oluşturmaktadır (T.C. Dışişleri Bakanlıg ı). Bu çevre sorunlarının ço zu lmesi için bir dizi 

o nlem alınmaya çalışılsa da bu o nlemler çevre sorunlarının ço zu mu nde etkili olmaktan 

çok uzaktır. 

  Çevre sorunlarının insan sag lıg ı u zerindeki o nemli bir etkisi zoonotik 

hastalıkların yayılması olmaktadır. Dog a tahrip edildikçe ve biyolojik çeşitlilik 

azaldıkça insan ve vahşi yaşam arasındaki etkileşim artmakta ve bunun sonucunda da 

hayvanlardan insanlara hastalık bulaşma riski yu kselmektedir (ÜNEP, 2020). Bugu n 

bu tu n du nyayı etkisi altına alan korona viru su  salgını da (COVID-19) zoonotik bir 

hastalıktır ve insanların dog ayı o nemli o lçu de tahrip ettig i ve vahşi yaşamla temas 

ettig i Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır. Du nya Sag lık O rgu tu  (DSO ) tarafından 

pandemi olarak ilan edilen salgın nedeniyle 2020 yılının ilk altı ayında yu zbinlerce 

insan enfekte olmuş ve on binlercesi de yaşamını yitirmiştir. Rakamların daha da 

artacag ı o ngo ru lmektedir.  

  Du nya genelinde devletler, COVID-19 salgının yayılımını kontrol altına almak 

için bir dizi o nlemleri hayata geçirmiştir. Bu o nlemler, sokag a çıkma yasakları, yurt içi 

ve yurt dışı seyahatlerin kısıtlanması, mu mku n oldug unca evden ve/veya do nu şu mlu  

çalışma, sosyal mesafe gibi karantina o nlemlerini ve zorunlu maske kullanımı gibi 

hijyen o nlemlerini kapsamaktadır. Bu tedbirlerin o ncelikli amacı, dog al olarak insan 

sag lıg ını ve hayatını gu vence altına almaktır; ancak tedbirlerin çevre u zerinde bir takım 

dolaylı etkileri de açıg a çıkmıştır. Karantina o nlemlerinin bir sonucu olarak, şehirlerde 

o zel ve toplu taşıma kullanımı azalmış, kara, deniz ve hava taşımacılıg ı durma 

noktasına gelmiştir. Ayrıca, sanayi faaliyetleri de azalmıştır. Yani çevre kirlilig inin 

lokomotifi olan insan faaliyetlerinde bir yavaşlama go ru lmu ştu r. Dolayısıyla da 

pandemi nedeniyle alınan karantina o nlemleri sonucunda hava kirlilig inin, su 

GİRİŞ 
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kirlilig inin ve gu ru ltu  kirlig inin azalması gibi çevre sorunları bakımından bir dizi pozitif 

etki ortaya çıkmıştır. Ancak, bu pozitif etkilerin yanı sıra; pandemi, başta artan atık 

sorunu olmak u zere bir dizi çevresel sorunu da beraberinde getirmiştir.  

 Tu rkiye de pandemiden etkilenmiş ve ilk vaka 10 Mart 2020 tarihinde 

açıklanmıştır. Hasta sayısı Haziran 2020 itibariyle 185.000’i geçmiş ve 5000’e yakın 

kişi hayatını kaybetmiştir.1 Tu rkiye de dig er u lkeler gibi salgını kontrol altına almak 

için karantina o nlemlerine başvurmuştur ve bu o nlemler, du nyadakilere paralel bir 

şekilde, çevre u zerinde olumlu ve olumsuz etkiler dog urmuştur. 

 Pandeminin kontrol altına alınması için alınan karantina tedbirleri, o zellikle 

ekonomiler u zerinde çok bu yu k bir baskı oluşturmuştur. Mevcut ekonomik yapı 

karantina o nlemleri nedeniyle bir krize girmiş ve Tu rkiye da hil pek çok devlet bu 

su reçte mali destek programlarını kabul etmiştir. Bu programlar, o zellikle pandemi 

sonrasındaki du nyada su rdu ru lebilir bir ekonominin oluşturulmasında bu yu k o neme 

sahiptir. 

 Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinin kontrol altına alınması amacıyla 

du nya çapında başvurulan karantina o nlemlerinin mevcut çevre sorunlarını nasıl 

etkiledig ini ortaya koymaktır. Ayrıca, ister olumlu ister olumsuz olsun pandeminin 

çevre u zerindeki etkilerinin kalıcı olup olmadıg ı ile pandemi su recinde çevrenin 

korunması için alınması gereken tedbirlerin ne oldug u tartışılacaktır. So z konusu 

çalışma, o zellikle sıkı sokag a çıkma yasaklarının uygulandıg ı Mart ayına 

odaklanmaktadır. Bu dog rultuda birinci bo lu mde çevrenin ne oldug u ile çevre 

sorunlarının tarihine, nedenlerine ve toplumsal etkilerine, ikinci bo lu mde du nyanın acil 

olarak ço zmesi gereken çevre sorunlarının ne oldug una ve Tu rkiye’deki o nemli çevre 

sorunlarına kısaca deg inilecektir. Do rdu ncu  bo lu mde hastalıg ın yayılımını kontrol 

etmek amacıyla alınan karantina o nlemlerinin çevre u zerindeki olumlu ve olumsuz 

etkileri ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır. Beşinci bo lu mde, COVID-19 pandemisinin 

çevresel etkilerinin kalıcılıg ı ile su rdu ru lebilir ekonomi için bugu n hu ku metler 

tarafından kabul edilen mali destek programlarında hangi hususlara yer verilmesi 

gerektig ine deg inilecektir.  

 

 

 

 

 

1https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/  

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/
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I. ÇEVRENİN TANIMI VE ÇEVRE SORUNLARININ KAYNAĞI 
 

 “Çevre, insanın veya herhangi bir canlının yaşadıg ı ortam olarak tanımlanabilir. 

Bu da toprak, su ve hava ku re olarak u ç geniş ortamı ifade eder.” (O zey, 2014) Dog anın 

temel fiziksel unsurları olan hava, toprak ve su u zerinde zararlı etkilerin oluşması ile 

ortaya çıkan ve canlıların hayati faaliyetlerini olumsuz yo nde etkileyen çevre 

sorunlarının tu mu  çevre kirlilig ini oluşturmaktadır. Çevre kirlilig i, dog anın kendini 

temizleme gu cu nu n u stu nde olan yu klerin meydana getirdig i birikimlerdir (O zey, 

2014). Çevre sorunlarının kaynag ında ise insan faaliyetleri bulunmaktadır. Bu nedenle 

de çevre sorunlarını “yapay çevresini oluşturmak isteyen insanın, dog al çevre u zerinde 

oluşturdug u tu m olumsuz etkiler ile dog al kaynakların aşırı ve yanlış kullanımının 

dog anın u retken potansiyelini tehdit ettig i” bir durum olarak tanımlamak da 

mu mku ndu r (Haila ve Levins, 1992; Ertu rk, 1996; O zer, 1998’den akt. Karaca, 2007). 

 Çevre sorunlarının en temel kaynag ı insan faaliyetleri oldug undan bu sorunların 

tarihi de insanlık tarihi kadar eskidir. Çevre sorunları, insanların yerleşik yaşama 

geçmesi ve tarımsal faaliyetlerin giderek artmasıyla başlamıştır (O zey, 2014). “O rneg in 

3700 yıl o nce Su mer kentleri aşırı sulama nedeniyle toprag ın tuzlanarak ço lleşmesi 

sorunuyla karşılaşmıştır” (Çetin, 2013). Kasabaların, ko ylerin ve insan nu fusunun 

artması daha fazla barınma, ısınma ve dig er ihtiyaçların karşılanmasını 

gerektirdig inden ormansızlaşma su reci başlamıştır. “Ü rdu n’de bulunan arkeolojik 

bulgular, M.O . 6000 yılı kadar erken bir tarihte yani yerleşik toplulukların 

oluşmasından bin yıl sonra, ormansızlaşma sonucunda” toprak erozyonu yaşandıg ını 

go stermektedir (O zey, 2014). Bununla beraber geçmişteki bu çevre sorunları bo lgesel 

du zeyde kalmıştır. Ancak sanayi devrimi sonrası çevre sorunları katlanarak artmış ve 

gu nu mu zde bo lgesel sorunlar olmaktan çıkarak du nya u zerindeki yaşamı tehdit edecek 

şekilde ku resel bir boyut kazanmıştır.  

 Çevrenin tahrip edilmesi ve dog al kaynakların aşırı kullanımı, Aydınlanma ile 

birlikte gelen ve insanı dog adan ayrıştıran, dog anın u zerinde konumlandıran anlayış ile 

dog a u zerinde insan ha kimiyetinin kurulması gerektig i fikriyle dog rudan ilişkilidir.  

“Bacon, Descartes ve Newton’un fikir babası oldukları paradigma; dog anın insanlara refah 

içinde yaşamaları için sunulmuş bir nimet oldug unu ve insanların onu sınırsızca tu ketme 

hakkı bulundug unu savunuyordu. I şte bu yeni paradigma ile çevre krizinin temelleri atılmış 

ve dog a kendini yenileme kapasitesinin u stu nde kullanılmaya başlanmıştı” (Karakoç, 

2004’ten akt. Karaca, 2007).  

I nsanı merkeze koyan, dig er canlılardan ve dog adan u stu n oldug una vurgu yapan bu 

anlayış sonucunda insanın dog aya karşı sorumlulug u da ortadan kalkmıştır. Bu da, 

insan dışındaki canlı ya da cansız bu tu n varlıkların u retim için bir girdi/meta olarak 
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go ru lmesi ve dog anın aşırı tahribatı için bir zemin oluşturmuştur.  “Sanayi Devrimi’yle 

birlikte u retim unsuru olarak algılanmaya başlayan çevre, sanayileşme su recinde çok 

yog un biçimde u retime katılmıştır. Çevrenin bir u retim unsuru olarak go ru lu p bu 

şekilde kullanılması, başta kirlilik olmak u zere çeşitli çevre sorunlarına yol 

açmıştır” (Ğo rmez, 2003’ten akt. Karaca, 2007). 

 Çevre sorunları gu nu mu zde artan bir şekilde o nem kazanmıştır. Du nya 

u zerindeki canlı su reklilig ini tehdit eden çevre sorunları dog rudan insan hayatı ve 

sag lıg ı u zerinde de o nemli etkilere sahiptir. O rneg in du nyada milyonlarca insan hava 

kirlilig ine maruz kalmaktadır. “Mortalite risk fakto rleri arasında hava kirlilig i sekizinci 

sıradadır ve gelişmekte olan u lkelerdeki o lu mlerin %2,5’inden sorumludur 

(I badullayeva ve dig erleri, 2019). Toprak kirlilig ine bag lı olarak insanlarda kanser; 

dog um defektleri vb. hastalıklar go ru lebilmektedir (I badullayeva ve dig erleri, 2019). 

“Herhangi bir nedenle kirlenen/kirletilen su, içinde barındırdıg ı birçok maddeyle, 

mikroorganizmayla çeşitli hastalıkların nedeni olabilmektedir. Suyun içinde bulunan 

ço zu nmu ş veya ço zu nmemiş inorganik tuzlar, bakteriler, parazitler, viru sler ve bitkisel 

maddeler birçok hastalıg ın meydana gelmesine yol açmaktadırlar” (I badullayeva ve 

dig erleri, 2019).  Ayrıca, sag lık koşullarının yetersizlig i ve açlık yu zu nden milyonlarca 

insan yaşamını yitirmektedir (Çalışkan, 2006).  

 Bazı toplumsal gruplar, çevre sorunlarından dig erlerine kıyasla çok daha fazla 

etkilenmektedir. “Çevresel adaletsizlik” olarak adlandırılan bu durum, o zellikle 

yoksulların, çevre sorunlarına daha fazla maruz kalmasına; ancak sag lıklı u ru nlere 

daha zor erişebilmesine işaret etmektedir. O rneg in, ABD’de yapılan çalışmalar; 

yoksulların ve etnik azınlıkların, tehlikeli tesislerden ve atık alanlarından kaynaklanan 

çevresel sag lık risklerine genellikle daha fazla maruz kaldıg ını go stermektedir (Bullard, 

1999’dan akt. Burningham & Thrush, 2013). Ayrıca, Birleşik Krallık’ta yapılan bir dig er 

çalışma, kirlilig e en çok sebep olan endu striyel kuruluşların neredeyse 2/3’u nu n 

ortalama gelirin du şu k oldug u yerlerde bulundug unu ortaya koymuştur (McLaren 

1999’dan akt. Burningham & Thrush, 2013). Sanayi kuruluşlarının yakınında 

yaşamanın yanı sıra, kirlig e yol açan dig er fakto rlerde de bir eşitsizlik bulunmaktadır. 

O rneg in, taşımacılıktan/trafikten kaynaklanan o nemli du zeydeki hava kirlilig i ag ırlıklı 

olarak yolların en çok yog unlaştıg ı en yoksul bo lgelerde go ru lmektedir ki aslında hava 

kirlilig ine en çok maruz kalan bu kişilerin araç sahiplig i oranı da oldukça du şu ktu r 

(Stevenson 1998’den akt. Burningham & Thrush, 2013). Ayrıca, yog un trafig in oldug u 

bo lgelerde yaşamak, gu ru ltu  kirlilig inin yol açtıg ı stres ve trafik kazalarına bag lı daha 

fazla o lu m gibi başka riskleri de beraberinde getirmektedir (Burningham & Thrush, 

2013).  
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 Çeşitli du zeylerde ve farklı çevresel risklere maruz kalmanın yanı sıra yoksullar 

ayrıca sag lıklı veya çevre dostu denilebilecek u ru nlere- yeterli ve temiz yakıtlara, 

sag lıklı besinlere, temiz suya vb.- erişemezler ya da çok sınırlı erişebilirler. Dahası 

yoksul bireyler, sag lık hizmetlerine de etkili ya da eşit bir şekilde erişememe riski 

altında olabilirler. Bu tu n bunlar go z o nu nde bulunduruldug unda, toplumların en yoksul 

kesimlerinin çevresel risklerden orantısız bir şekilde etkilendig i açık bir şekilde 

go ru lmektedir.  

 Bugu n başta Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili kuruluşları olmak u zere 

uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birlig i gibi bo lgesel mekanizmalar ve STK’lar başta 

iklim deg işiklig i olmak u zere çevre sorunlarına karşı etkili ço zu mler u retilmesi için 

hu ku metlere çag rılarda bulunmaktadır. O rneg in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

(ÜNDP) tarafından kabul edilen Su rdu ru lebilir Kalkınma Amaçları (SKA), dig er bir 

deyişle Ku resel Amaçlar, yoksullug u ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tu m 

insanların barış ve refah içinde yaşamasını sag lamak için evrensel eylem çag rısında 

bulunmaktadır (ÜNDP Tu rkiye). Paris I klim So zleşmesi, I klim Deg işiklig i-Kyoto 

Protokolu , Montreal So zleşmesi gibi uluslararası so zleşmeler yoluyla da çevre sorunları 

kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.  Ancak bu tu n bu çabalar bu yu k oranda yetersiz 

kalmakta ve iklim deg işiklig i ve ku resel çevre sorunları du nya için o nemli bir sorun 

olmaya devam etmektedir.  

 

II. DÜNYANIN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI ACİL ÇEVRE 

SORUNLARI 
 

 Çevre sorunları, birbirine bag lı ve birbiriyle ilişkili bir nitelik arz etmektedir. Bu 

nedenle de yalnızca u lkesel veya bo lgesel geçici çabalarla deg il, ku resel ve istikrarlı 

çalışmalarla çevre sorunlarına bir ço zu m bulunulabilir.  

 21. yu zyıla gelindig inde insanlıg ın du nya tarihinde daha o nce rastlanmamış 

bu yu klu kte çevre sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır.  

“Du nya u zerinde yaşamın su reklilig ini sag layan hava, su ve toprak gibi dog al kaynaklar 

u rku tu cu  boyutlarda kirlenmekte veya tu kenmektedir. Nu fus hızlı biçimde artmakta ve 

besin temini için gerekli tarım arazileri, ekolojik dengenin sigortası olan ormanlar ve ana 

biyolojik sistemler hızla kaybolmaktadır. Ğelecek kuşakları tehdit eden zehirli gaz ve atıklar 

tu m du nyada artmaktadır. I klim deg işiklig ini dog uran nedenler, ozon tabakasını delecek ve 
birçok kara parçasını sular altında bırakacak seviyeye getirmiştir.” (Karaca, 2007) 
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 Du nyanın karşı karşıya kaldıg ı en acil çevre sorunları şu şekilde sıralanabilir 

(OECD, 2008; T.C. Dışişleri Bakanlıg ı; O zey, 2014):  
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 Ü lkemiz de du nyanın geri kalanı gibi bir takım çevre sorunları ile karşı 

karşıyadır. O ncelikle iklim deg işiklig i, du nyanın geri kalanında oldug u gibi Tu rkiye’de 

de o nemli bir çevre sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. “Ekolojik yapısı da kırılgan 

olan Tu rkiye, içinde bulundug umuz yu zyılın sonlarına dog ru Avrupa ve Orta Asya 

Bo lgesi’nde aşırı hava olaylarına en çok maruz kalacak u lkeler listesinde u çu ncu  sırada 

go sterilmektedir” (Kadıog lu, 2012 ). Bu nedenle de iklim deg işiklig inin bu tu n du nyada 

oldug u gibi Tu rkiye’de de o ncelikli çevre sorunlarından biri oldug unu so ylemek 

mu mku ndu r. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlıg ı tarafından yayımlanan Tu rkiye Çevre 

Sorunları ve O ncelikleri Deg erlendirme Raporu (2018)’e go re ise Tu rkiye’deki o ncelikli 

çevre sorunları sırasıyla şo yledir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· 

 

 Sonuç olarak çevre sorunları geçmişten bugu ne artarak ilerlemiş ve acil olarak 

ço zu m u retilmesi gereken bir konu haline gelmiştir. Çevre sorunlarına ço zu m bulmaya 

yo nelik girişimler, 1960’lı yıllardan itibaren tedricen uluslararası toplumun 

gu ndeminde yer almaya başlamıştır. 1972 Stockholm Birleşmiş Milletler (BM) I nsan 

Çevresi Konferansı, 1987 yılında Du nya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nca hazırlanan 

ve Brundtland Raporu olarak da bilinen “Ortak Ğeleceg imiz” başlıklı rapor, 1992 Rio 

BM Çevre ve Kalkınma Konferansı, , 2000 yılında du zenlenen BM Binyıl Zirvesi, 2002 

Johannesburg Su rdu ru lebilir Kalkınma Du nya Zirvesi (Rio + 10), 2012 Rio+20 BM 

Su rdu ru lebilir Kalkınma Konferansı ve 2015 BM Su rdu ru lebilir Kalkınma Zirvesi 

çevreye yo nelik uluslararası işbirlig inde o nemli do nu m noktalarını teşkil etmektedir 

(T.C. Dışişleri Bakanlıg ı).   
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 Çevre sorunları ve çevrenin korunması ku resel bir endişe kaynag ı haline gelmiş 

olmakla beraber uluslararası çevre hukuku çevre sorunlarına yanıt verebilecek şekilde 

gelişmemiştir. Ancak yine de bazı o nemli ilkeler uluslararası olarak kabul edilmiştir: 

Bunlardan en o nemlisi ise “su rdu ru lebilir kalkınma”dır. I lk kez 1987 yılında BM’nin 

Du nya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun yayımladıg ı “Ortak Ğeleceg imiz” adlı bir 

raporda bu kavrama yer verilmiştir. Bu rapora go re su rdu ru lebilir kalkınma, geleceg in 

ihtiyaçlarını tehlikeye atmaksızın o zellikle du nyanın yoksul bo lgelerinin mevcut 

ihtiyaçlarını karşılayan ekonomik ve çevresel deg işimleri içeren bir kavramdır. 

Su rdu ru lebilir kalkınmanın odag ı bir yanda fiziksel su rdu ru lebilirlik iken dig er yanda 

şimdiki kuşaklar ile gelecek kuşaklar arasında bir eşitlig in sag lanmasıdır (Ritzer, 

2011). 

 Su rdu ru lebilir Kalkınma Amaçları (SKA)  dig er bir deyişle Ku resel Amaçlar 

ise, yoksullug u ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tu m insanların barış ve 

refah içinde yaşamasını sag lamak için BM tarafından belirlenmiş bir evrensel eylem 

çag rısıdır. Bu 17 Amaç, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının u zerine inşa 

edilmiştir. Amaçlar, iklim deg işiklig i, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, su rdu ru lebilir 
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tu ketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içermektedir. Amaçlar birbiriyle 

bag lantılıdır; bir amaçta başarının anahtarı, birbiriyle ortak yo nleri olan sorunları 

hep birlikte ele almaktır. SKA'lar, gelecek nesiller için yaşamı su rdu ru lebilir biçimde 

iyileştirmek için, bugu nden dog ru seçimleri yapacak şekilde ortaklık ve pragmatizm 

ruhuyla yu ru r. (ÜNDP Tu rkiye). 

 

III. TEMEL BİR İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE HAKKI  
 
 Bu tu n insanlar içinde yaşadıg ımız çevreye bag ımlıdır. Temiz, gu venli, sag lıklı ve 

su rdu ru lebilir çevre pek çok temel hak ve o zgu rlu kle dog rudan ilişkilidir:  

 Sag lıklı bir çevre olmaksızın, insan haklarının korunması mu mku n deg ildir. 

Çevre hakkının kullanıcıları ise şimdiki ve gelecek kuşaklardır. Hak sahipleri arasında 

gelecek kuşakların bulunması, çevre hakkının yararlanıcıları bakımından dig er 

haklarda bulunmayan bir o zellig i de yansıtmaktadır. Bu hak gu nu mu z insanlarının 

gelecek kuşaklara karşı sorumlulug u ve iki kuşak arasındaki dayanışmayı 

go stermektedir. 

 

Temiz su hakkı 
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IV. COVİD-19 PANDEMİSİNİN ÇEVRE SORUNLARI İLE İLİŞKİSİ 
 

   Çin'in Wuhan şehrinde bilinmeyen bir pno moni tespit edildig i Du nya Sag lık 

O rgu tu  (DSO ) Çin Ofisine 31 Aralık 2019 tarihinde bildirilmiştir. DSO , 30 Ocak 2020 

tarihinde salgın nedeniyle “uluslararası kamu sag lıg ı acil durumu” ilan etmiş, 11 Şubat 

2020 tarihinde yeni korona viru su  hastalıg ının adının COVID-19 oldug unu duyurmuş 

ve 11 Mart 2020’de COVID-19 salgınını pandemi olarak ilan etmiştir (DSO , 2020).  

  Epidemi ve pandemilerin başlangıç noktaları daima dog al bozulmanın meydana 

geldig i yerler olmuştur. Yeni tip korona viru s, zoonotik bir hastalıktır. Zoonotik 

hastalıkların ortaya çıkmasında çevre sorunları o nemli bir rol oynamaktadır. Farklı  

 STOCKHOLM BİLDİRİSİ 

 
«Hürriyet, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve refah içinde bir 
çevrede yaşamak insanın temel hakkıdır. İnsanın bugünkü ve gelecek nesiller 
için çevreyi korumak ve geliştirmek için ciddi bir sorumluluğu vardır. Bu bakım-
dan; kayıtsızlık, ırk ayrımı, ayrımcılık, kolonyal veya diğer biçimlerde baskı, 
yabancı hakimiyetini destekleyen, sürekli kılan politikalar mahkum edilmiştir 
ve terk edilmiştir.» 
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IV. COVİD-19 PANDEMİSİNİN ÇEVRE SORUNLARI İLE İLİŞKİSİ 
 

   Çin'in Wuhan şehrinde bilinmeyen bir pno moni tespit edildig i DSO  Çin Ofisine 

31 Aralık 2019 tarihinde bildirilmiştir. DSO , 30 Ocak 2020 tarihinde salgın nedeniyle 

“uluslararası kamu sag lıg ı acil durumu” ilan etmiş, 11 Şubat 2020 tarihinde yeni korona 

viru su  hastalıg ının adının COVID-19 oldug unu duyurmuş ve 11 Mart 2020’de COVID-19 

salgınını pandemi olarak ilan etmiştir (DSO , 2020).  

 

  Epidemi ve pandemilerin başlangıç noktaları daima dog al bozulmanın meydana 

geldig i yerler olmuştur. Yeni tip korona viru s, zoonotik bir hastalıktır. Zoonotik 

hastalıkların ortaya çıkmasında çevre sorunları o nemli bir rol oynamaktadır. Farklı 

canlı tu rlerinden bazılarının yok olması ve hayvan monoku ltu ru  oluşturmak zoonotik 

hastalıkları bulaştırıcı hale getirebilmektedir (ÜNEP, 2020).  Çevre tahribatı ve 

biyolojik çeşitlilig in azalması, insan ile vahşi yaşam arasındaki etkileşimi arttırmakta ve 

normalde vahşi hayvanlarda go ru len bir viru s tu ru nu n mutasyon geçirerek insanlara 

bulaşabilen bir hastalıg ın ortaya çıkmasına ve pandemiye yol açabilmektedir (Ayaz, 

2020).  

“Habitat yıkımları, ormansızlaşma gibi insan etkileri, biyoçeşitlilig i yok etmekte ve vahşi 

yaşamın do ngu su  içinde bulunan patojenlerin insana geçmesine sebep olmaktadır. Bunun 

en iyi o rneklerinden biri 1920’li yıllarda Afrika’da şempanzeleri avlayarak yiyen avcılarda 

ilk kez HIV go ru lmesidir. Bunu pek çok zoonotik hastalık izlemiştir. 2014-2016 yılları 

arasında Batı Afrika’da patlak veren Ebola viru su  salgını da, bo lgedeki zengin biyoçeşitlilik 

noktalarının bozulmaya ug radıg ı yerlerde başlamıştır. Koronaviru s ailesi tu rlerinin 

rezervuar konag ı yarasa, armadillo, misk kedisi gibi vahşi hayvanlardır. Viru slerin bu 

hayvanlardan insanlara geçebilmesi ancak insanın vahşi dog anın içlerine girmesi, daha 

o nce temasta bulunmadıg ı hayvanlarla sık teması ya da vahşi hayvanların yaşam alanlarını 

kaybetmelerinden o tu ru  insan yerleşimlerine dog ru kaymaları sebebiyledir.” (Ayaz, 2020) 

  COVID-19 salgınının çıkış noktası olan Wuhan kenti de bir istisna teşkil 

etmemekte ve “1984 ve 2020 yıllarındaki uydu go ru ntu leri, şehrin dog al alanların içine 

ne derece girdig ini ve habitat tahribatını go stermektedir” (Ayaz, 2020). Aslında 

çevrenin ve biyoçeşitlilig in korunması, insanları bu tu r hastalıklardan korunmasını 

sag layacaktır. Seyreltme etkisi (dilution effect) olarak adlandırılan bu husus, biyolojik 

çeşitlilig in su rdu ru lmesiyle zoonotik hastalık riskinin azalacag ını o ngo rmektedir 

(ÜNEP, 2020).  

  19.06.2020 tarihi itibari ile du nya genelinde onaylanmış vaka sayısı 8.385.440’e 

ulaşırken 450.686 kişi korona viru su  nedeniyle hayatını kaybetmiştir. COVID-19’un 

yayılımının kontrol altına alınması için du nya çapında hu ku metler bir dizi o nlem 

almıştır. Bunlar, olag anu stu  hal ilanlarını, sokag a çıkma yasaklarını, seyahat 
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kısıtlamalarını, sosyal mesafe vb. gibi karantina o nlemlerini ve zorunlu maske 

kullanımı gibi hijyen kurallarını kapsamaktadır.  O rneg in Çin Hu ku metinin uyguladıg ı 

sıkı sokag a çıkma yasag ı nedeniyle Wuhan sokakları bomboş kalmıştır. I talya’da, I kinci 

Du nya Savaşı’ndan sonra ilk defa bu kadar kapsamlı seyahat kısıtlanmaları 

uygulanmıştır. Londra’da normal zamanlarda su rekli kalabalık olan publar, barlar ve 

tiyatrolar kapatılmıştır (Henriques, 2020).  Du nya genelinde uçuşlar kısıtlanmıştır ve 

bir rapora go re, COVID-19 nedeniyle hava yolculug u %96 oranında azalmıştır ki bu 

oran, son 75 yıl içerisindeki en du şu k oran olarak kaydedilmektedir (Muhammad, Long, 

& Salman, 2020).   

   Bu o nlemlerin alınmasında o ncelik, dog al olarak insan sag lıg ının korunması 

oldug undan ve su reç devam ettig inden COVID-19 pandemisinin dog a u zerindeki dolaylı 

etkilerine ilişkin henu z kapsamlı bir araştırma ortaya koyulmamıştır. Bununla beraber, 

ilk çalışmalar pandeminin çevre u zerindeki dolaylı etkilerinin pozitif oldug u 

yo nu ndedir (Zambrano-Monserrate, Ruano, & Sanchez-Alcalde, 2020). I klim uzmanları 

sera gazı emisyonunun I kinci Du nya Savaşı’ndan beri go ru lmeyen bir orana 

du şebileceg ini o ngo rmektedir. Bu sonuç, bu yu k oranda pandemi nedeniyle 

hu ku metlerin uyguladıg ı karantina politikalarından kaynaklanmaktadır (Zambrano-

Monserrate, Ruano, & Sanchez-Alcalde, 2020).  

  Üzmanlar, bir salgın hastalıg ın atmosferdeki karbondioksit (CO2) oranlarını ilk 

defa etkilemedig ini, tarih boyunca -hatta sanayi devriminden bile o nce- salgın 

hastalıkların yayılmasının daha du şu k emisyona yol açtıg ını ifade etmektedir. O rneg in, 

14. yu zyılda Avrupa’daki veba salgını ve 16. yu zyılda Ğu ney Amerika’ya I spanyollar 

tarafından taşınan suçiçeg i salgını nedeniyle atmosferdeki CO2 oranlarında bir du şu ş 

yaşandıg ı, bu du şu şu n sebebinin ise salgınlara bag lı yu ksek o lu m oranları oldug u 

belirtilmektedir. Başka çalışmalar, bu o lu mler nedeniyle daha o nceden kullanılan 

bu yu k arazilerin terk edildig ini, dolayısıyla buralarda dog al yaşamın geliştig ini ve 

bunun CO2 miktarında o nemli bir azalmaya yol açtıg ını go stermektedir. Ancak COVID-

19 salgınının çevresel etkileri, bu salgınlardan farklı olarak yu ksek o lu m oranları ve 

toprak kullanımının deg işimiyle ilişkili deg ildir. Bu nedenle de salgının çevre 

u zerindeki etkileri ku resel emisyonların bir yıl boyunca azalma go sterdig i 2007-2008 

ekonomik krizine benzetilmektedir; çu nku  emisyonlardaki du şu ş, endu striyel 

faaliyetler ve ulaşım-taşımacılıkta go ru nen azalmayla ilişkilendirilmektedir (Henriques, 

2020).    

  COVID-19 salgınının, hava kirlilig indeki go zle go ru len du şu şu n yanı sıra, 

denizlerin, sahillerin ve kanalların temizlenmesine ve gu ru ltu  kirlilig inin azalmasına 

etki ettig ini go steren veriler de bulunmaktadır. Bu tu n bunlar, halihazırda COVID-19 

pandemisinin çevre u zerindeki dolaylı pozitif etkileri olarak kabul edilebilir. Bununla 
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beraber, olumlu etkilerinin yanı sıra pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin çevre 

u zerinde olumsuz etkileri olabileceg ine de dikkat çekilmektedir. Bunların başında ise 

artan atık u retimi, geri do nu şu m faaliyetlerinin azalması ve ekosistemin korunmasında 

ortaya çıkan riskler gelmektedir.  

 

A. COVID-19 Pandemisinin Çevre Üzerindeki Olumu Etkileri 
 

1. Hava Kirliliği Üzerindeki Etkileri 

  Hava kirlilig i insan sag lıg ı ve iklim u zerindeki en o nemli çevresel risklerden 

biridir. DSO ’ye go re du nya nu fusunun %91’i hava kirlilig inin yog un oldug u yerlerde 

yaşamaktadır ve hava kirlilig inin du nya çapında her yıl 7 milyon erken o lu me neden 

oldug u tahmin edilmektedir (DSO , 2016). Ayrıca hava kirlilig ine neden olan Nitrojen 

Dioksit (NO2)’e uzun su re maruz kalmanın, I talya, I spanya, Fransa ve Almanya’da ve 

belki de tu m du nyada COVID-19’a bag lı o lu m riskini arttırabileceg ini o ne su ren bazı 

çalışmalar da bulunmaktadır (bkz. Ogen, 2020).  

  Hu ku metlerin korona viru su n yayılmasını engellemek için sokag a çıkma 

yasakları uygulamasından beri du nya genelinde hava kirlilig inde ciddi bir du şu ş 

yaşandıg ı raporlanmaktadır. Karantina o nlemleri kapsamında gu nlu k yaşamda o zel 

araç ve toplu taşıma kullanımı, hava, kara ve deniz taşımacılıg ının sınırlandırılması ve 

bu kısıtlamalar sonucunda daha az enerji harcanması ve petrole olan talebin du şmesi, 

sanayi ve u retim faaliyetlerindeki azalmayla birlikte (Muhammad, Long, & Salman, 

2020)  o nemli kirleticiler olan sera gazının, Ozon (O3), partiku l madde (PM) ve NO2 

emisyonunun azalmasına (o zellikle NO2 emisyonunda o nemli bir du şu ş yaşanmıştır – 

NO2 oranı %30’a kadar du şmu ştu r)  yol açmıştır (Hamwey, 2020).  

  Çin’in COVID-19 salgınının yayılmasını kontrol altına almak için uyguladıg ı sert 

seyahat kısıtlamaları ve karantina o nlemleri hava kirlilig inde o nemli deg işikliklere 

neden olmuştur ve sanayi bo lgesi olan ve ekonomik faaliyetleri yavaşlayan Şanghay ve 

Wuhan şehirlerinde ve genel olarak Çin’de havadaki NO2 miktarı belirgin şekilde 

du şu rmu ştu r (Euronews, 2020). Hatta hava kirlilig indeki bu du şu şu n kirlilig e bag lı 

olarak meydana gelen erken o lu mlerin azalmasını sag layacag ı, bu nedenle de Çin’de 

hayatını korona viru su  nedeniyle kaybedenlerin 20 katı kadar insanın erken o lu mu nu n 

engellendig i o ne su ru lmu ştu r (Euronews, 2020). 
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Resim 1:   Çin’de Sokağa Çıkma Yasakları Öncesi ve Sonrası NO2 Emisyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kaynak: Muhammad, Long ve Salman, COVID-19 pandemic and environmental pollution: A 

blessing in disguise?, Science of the Total Environment (2020) 

 

  Benzer şekilde du nyanın havası en kirli şehirlerinden biri olan Hindistan'ın 

başkenti Yeni Delhi'deki kalın koyu kir tabakası nerdeyse kaybolmuş ve onlarca yılın 

ardından ilk defa Himalayalar şehirden net bir şekilde go ru nu r hale gelmiştir 

(Euronews, 2020).  

  Amerika Birleşik Devletleri'ndeki NO2 kirlilig i % 30 du şu ş kaydetmiştir 

(Euronews, 2020). 

   Avrupa’da da hava kirlilig i çarpıcı bir şekilde azalmıştır. Fransa, Almanya, I talya ve 

Fransa gibi Avrupa u lkelerinde NO2 oranında bu yu k bir du şu ş yaşanmıştır (Zambrano-

Monserrate, Ruano, & Sanchez-Alcalde, 2020). I talya'nın başkenti Roma'da hava kirlilig i 

bir o nceki yılın aynı do nemine kıyasla tam %49 oranında azalmıştır. Ğeceleri yıldızların 

çok daha net go ru ndu g u  rapor edilmiştir (Euronews, 2020). 

 Tu rkiye’de de benzer olumlu etkiler go zlemlenmiştir. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlıg ı Su rekli I zleme Merkezi’ndeki istasyon verilerinden alınan bilgiye go re, 

korona viru s vakasının henu z go ru lmedig i 5 Mart ile 19 Mart tarihi arasındaki hava 
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kalitesinde go zle go ru lu r bir fark ortaya çıkmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlıg ı’nın 

Su rekli I zleme Merkezi tarafından o lçu len deg erlere go re 5 Mart tarihinde I stanbul 

dahil olmak u zere yurdun bu yu k bir bo lu mu nde hava kalitesi orta ve hassas derecede 

iken pandemi o nlemleri sonrasında aradan geçen 14 gu n içinde hava kalitesi bazı 

merkezler dışında genel itibariyle iyi kalitede o lçu lmu ştu r (CNN Tu rk, 2020).  

 

Resim 2:  Avrupa’nın bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasakları öncesi ve sonrası NO2 emisyonu 

Kaynak: Muhammad, Long ve Salman, COVID-19 pandemic and environmental pollution: A blessing in disguise?, 

Science of the Total Environment (2020) 

 

   Hava kirlilig i son beş yılın ortalaması ile karşılaştırıldıg ında ise Paris'te %46, 

Hindistan'ın Bengaluru şehrinde yu zde %38, Sydney'de % 29, Los Angeles'ta % 26, Rio 

de Janerio ve Ğu ney Afrika'nın Durban şehrinde yu zde %9 du şu ş kaydedildig i 

belirtilmektedir (Euronews, 2020). Sonuç olarak, COVID-19 salgını kapsamında alınan 

karantina o nlemleri sonucunda du nyanın farklı bo lgelerinde hava kalitesinin arttıg ı 

go ru lmektedir. 
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2. Sahiller ve Sudaki Yaşam Üzerindeki Etkileri 

    Sahiller, kıyı bo lgelerindeki en o nemli dog al varlıklardan birini oluşturmaktadır 

ve kıyı topluluklarının hayatta kalması için kritik olan ve aşırı so mu ru ye karşı 

korunması gereken içsel deg erlere sahip hizmetler (arazi, kum, rekreasyon ve turizm) 

vermektedirler. Ancak, pek çok sahil, insanların sorumsuz kullanım biçimleri nedeniyle 

kirlilik sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır (Zambrano-Monserrate, Ruano, & Sanchez-

Alcalde, 2020).  Bununla beraber normalde du nyanın do rt bir yanından insanlarla dolu 

plajlar sokag a çıkma yasakları ve karantina uygulamaları nedeniyle turizm 

faaliyetlerine başlayamamıştır ve boş bir halde beklemiştir. Buna bağlı olarak da dünya 

genelinde turistlerin sahillere bıraktığı atıklar büyük oranda   du şmu ş ve dolayısıyla sahiller 

temizlenmiştir. O rneg in Acapulco (Meksika), Barselona (I spanya) ve Salinas (Ekvador) 

sahilleri çok daha temiz go ru nmektedir ve suları da berraklaşmıştır (Zambrano-

Monserrate, Ruano, & Sanchez-Alcalde, 2020).  

  Karantina o nlemlerinin sahiller u zerindeki bir dig er dolaylı etkisi ise bu 

sahillere yumurtalarını bırakan canlılara ilişkindir. O rneg in COVID-19 salgını nedeniyle 

du nyanın en o nemli caretta caretta yuvalama alanlarına sahip Antalya’da, her yıl 

binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettig i du nyaca u nlu  sahiller, korona viru su  

yasakları nedeniyle bu yu k bir sessizlik içinde kalmıştır (So zcu , 2020). Deniz 

kaplumbag ası caretta carettaların yumurtlayabilmeleri için yumurta bırakacakları 

alanların koruma altına alınarak yapay ışıktan dahi arındırılması gerektig i 

belirtilmektedir. Ancak turizm faaliyetleri sonucunda şezlonglar ve gelişigu zel sahile 

yerleştirilen materyallerin caretta carettaların yumurtlamalarını çog u zaman 

engelledig i, bunun yanı sıra insanların bilinçsiz davranışlarının da carettaları tedirgin 

ederek denize do nmesine sebep oldug u ifade edilmektedir (Antalya Ekspres, 2019). 

Fakat COVID-19 salgını yu zu nden sahillerde turizm hareketlilig inin olmaması, du nyada 

nesli tehlike altındaki tu rlerden biri olan caretta caretta tu ru  deniz kaplumbag aların da 

yumurta bırakma do nemlerinde turizm faaliyetlerine bag lı olarak ortaya çıkan 

sorunları da kendilig inden ortadan kaldırmıştır (So zcu , 2020). 

  Karantina o nlemlerinin bir dig er o nemli etkisi ise kanallar ve sudaki yaşam 

u zerine olmuştur. Du nyada o nemli turizm noktalarından biri olan Venedik’te ziyaretçi 

sayısının azalmasına bag lı olarak çevre kirlilig inin du şmesi kanalların temizlenmesini 

sag lamıştır. Üzmanlara go re, karantinanın ardından I talya'nın kuzeyinde NO2 

seviyesinin hızla du şmeye başlaması ve botların kullanımının da azalmasıyla birlikte 

Venedik kanallarındaki yeşil çamurlu su berraklaşmış ve balıklar, kug ular ve 

denizanaları kanalda dolaşmaya başlamıştır (NTV, 2020).  

 Korona viru s salgını nedeniyle alınan o nlemler sonucunda denizlerde insan 

faaliyetlerinin azalması, deniz kirlilig ini de kısmen azaltmıştır (NTV, 2020).  Marmara 
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Denizi’nde Aralık 2019-Mart 2020 tarihleri arasında deniz kirlilig i ve ku resel iklim 

deg işiklig inin tetikledig i bir musilaj olayının oldug u ve bo lgede nu fus, sanayi ve deniz 

trafig inin yog un olmasının, yarı kapalı bir deniz olan Marmara Denizi'nin oksijen 

seviyelerinde du şu şler oldug u ve balık sayısının azaldıg ı  ifade edilmiştir (NTV, 2020). 

Bununla beraber pandemi sonrasında denizlerdeki insan faaliyetinin azalması kısmen 

de olsa denizin temizlenmesine yardımcı olmuştur ve bu, balıkçılık faaliyetlerinin 

azalmasıyla birlikte denizdeki balık popu lasyonun u zerindeki baskının azalmasını 

sag lamıştır. Bu nedenle de denizdeki oksijen seviyesinin artmasının ve o nu mu zdeki 

yıllarda balık çeşidi ve miktarında bir artış yaşanması beklendig i belirtilmiştir (NTV, 2020).  

Ayrıca sulak alanlardaki flamingo, martı, o rdek ve turna gibi su kuşlarının sayısının da 

arttıg ı dile getirilmiştir (NTV, 2020). 

 Resim 3: Venedik’te temizlenen kanallar 

 

 

 

 

Kaynak:  NTV, https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/corona-virus-nedeniyle-karantinaya-alinan-

venedikte-kanallar-kristal-berrakligina-ulasti,dwCvr3kSS0-gZXke_VhtSA/NH_Mx1TAOkKjgRIYXKĞwCQ 
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3. Gürültü Kirliliği Üzerindeki Etkileri 

  Ğu ru ltu  kirlilig i toplum ve çevre için ana rahatsızlık kaynaklarından birini teşkil 

etmektedir. Ğu ru ltu  kirlilig i sag lık sorunlarına neden olmakta ve ekosistemlerin dog al 

koşullarını deg iştirmektedir (Zambrano- Monserrate and Ruano, 2019’dan akt. 

Zambrano-Monserrate ve dig erleri, 2020). Karantina o nlemlerinin uygulanması ve 

dolayısıyla insanların evinde kalması, o zel araç ve toplu taşıma kullanımını ve ticari 

faaliyetleri o nemli o lçu de du şu rdu g u nden kentlerde gu ru ltu  kirlig inin azalmasını 

sag lamıştır (Zambrano-Monserrate ve dig erleri, 2020).  
 

Resim 4: İstanbul Boğazı’nda görülen yunuslar 

Kaynak: Hu rriyet, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/istanbul-bogazinda-yunus-surprizi-41163304  

 

 Korona viru su  sonrası deniz trafig inin azalması, gu ru ltu den olumsuz etkilenen 

deniz canlılarının, o zellikle deniz memelilerinin daha rahat dolaşmalarına yol açmıştır 

(NTV, 2020). O rneg in I talya'nın Cagliari bo lgesinde feribotların çalışmaması nedeniyle 

yunusların limana kadar geldikleri go ru lmu ştu r (NTV, 2020). I stanbul Bog azı ve 

sahillerinde de deniz trafig inin azalması yunusların daha rahat dolaşmasını ve 

birbiriyle iletişimlerini kolaylaştırmıştır; bu nedenle de Bog az’da yunuslar go ru lmeye 

başlanmıştır (NTV, 2020).  
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  COVID-19 salgının kontrol altına alınması için alınan tedbirlerin gu ru ltu  

kirlilig ini azaltmasından kuşların da faydalandıg ı go zlemlenmiştir. Buna go re, o nceleri 

gu ru ltu  kirlilig ine bag lı olarak daha yu ksek desibelde ses çıkararak birbirleriyle iletişim 

kuran kuşların gu ru ltu  kirlilig inin azalmasına bag lı olarak daha du şu k desibelde 

cıvıldadıkları tespit edilmiştir (DW, 2020).  
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B. COVID-19 Pandemisinin Çevre Üzerindeki Olumsuz 

Etkileri 
 

1. Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Üzerindeki Etkileri 

  Çevre u zerindeki pozitif etkilerinin yanı sıra COVID-19 salgınının negatif etkileri 

de bulunmaktadır. Bunlardan ilki, geri do nu şu m faaliyetlerinin salgın nedeniyle 

sekteye ug ramasıdır. O rneg in, ABD’de bazı eyaletlerde geri do nu şu m merkezlerinde 

viru su n yayılmasından endişe edildig inden, geri do nu şu m programları askıya 

alınmıştır. Benzer şekilde Avrupa’da da, o zellikle salgından yog un bir şekilde etkilenen 

u lkelerde, atık yo netimi kısıtlanmıştır. O rneg in I talya, enfekte olan vatandaşların 

atıklarını ayırmasını yasaklanmıştır (Zambrano-Monserrate ve dig erleri, 2020).  

 Pandeminin yarattıg ı en o nemli çevresel sorun ise, giderek artan atık miktarıdır. 

Ğıda perakendecileri, tu keticilerin yeniden kullanabileceg i bez veya ka g ıt poşetlerin 

kullanımıyla ilgili sag lık kaygılarını belirterek plastik torbalar kullanmaktadır 

(Hamwey, 2020). I nternet u zerinden daha fazla yemek siparişi verilmektedir ve bu 

hem organik hem de  inorganik evsel atıklarda bir artışa yol açmıştır (Zambrano-

Monserrate ve dig erleri, 2020). Tu m bu gelişmeler, korona viru su  krizi nedeniyle sınırlı 
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kapasitede faaliyet go sterdikleri bir do nemde atık yo netimi endu strisi için ciddi 

zorluklar yaratmıştır (Hamwey, 2020).  

 Bazı u ru nlerin ihracatının sınırlandırılması ve kargo hizmetlerindeki azalma, 

sevk edilemeyen tarımsal ve balıkçılık u ru nlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

I hracata yo nelik u retim yapan pek çok u retici, iç pazar tarafından tu ketilemeyecek 

hacimde u retim yapmaktadır ve dolayısıyla organik atık seviyeleri o nemli o lçu de 

artmıştır. Bu atıklar çu ru meye bırakıldıg ından, çu ru yen u ru nlerden kaynaklanan ve bir 

sera gazı olan metan (CH4) emisyonlarının krizde ve krizden hemen sonraki aylarda 

keskin bir şekilde artması beklenmektedir (Hamwey, 2020).  

Kaynak:https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52809067  

 Bunların yanı sıra, tıbbi atık miktarında da bir artış yaşanmaktadır. O rneg in 

Wuhan’daki hastaneler salgın su recinde gu nlu k 240 metrik ton tıbbi atık u retmiştir. Bu 

miktar salgın o ncesinde 50 tondan daha az seviyededir. ABD gibi dig er u lkelerde de 

maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu malzemeler nedeniyle ço p miktarında bir artış 

yaşanmıştır (Calma, 2020’den akt. Zambrano-Monserrate ve dig erleri, 2020). 

 Kullanılmış maskeler, eldivenler, kullanılan veya son kullanma tarihi geçmiş 

ilaçlar gibi tıbbi atıklar ya evsel atıklarla beraber ya da sokaklara atılabilmektedir. Bu 

atıkların sokag a atılması yalnızca sag lık bakımından deg il çevre bakımından da bir risk 

oluşturmaktadır. Sokaklara atılan kullanılmış maske ve eldivenler ru zgarlarla ve 
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yag murlarla kanalizasyonlara, oradan da okyanuslara ve sulara karışmaktadır.  Deniz 

kuşları, kaplumbag alar ve dig er deniz memelileri parlak renkleri nedeniyle o zellikle 

eldivenleri yiyecekle karıştırmakta ve bu da ciddi yaralanmalara ve o lu mlere yol 

açabilmektedir (BBC Tu rkçe, 2020). Bu nedenle bu atıkların toplanma biçimi oldukça 

o nem taşımaktadır. Çevre u zerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için bunların dig er 

evsel atıklardan ayrı bir şekilde atılması  ve   uzmanlaşmış belediye operato rleri veya 

atık yo netimi operato rleri tarafından toplanması gerekmektedir (Zambrano-

Monserrate, Ruano, & Sanchez-Alcalde, 2020)  

 

2. Ekosistem üzerindeki etkileri  

 Dog al ekosistemler ve koruma altındaki tu rler pandemi dolayısıyla alınan 

tedbirler nedeniyle risk altına girmiştir. Pek çok u lkede, milli parklarda ve koruma 

bo lgelerinde çalışan çevre koruyucuları sokag a çıkma yasakları nedeniyle evlerinde 

kalmıştır ve bu bo lgeler izlenememiştir. Çevre koruyucularının go zetiminin olmayışı, 

yasadışı ormansızlaşma, balıkçılık ve vahşi yaşam avcılıg ında bir artışa yol açmıştır 

(Hamwey, 2020).  

 O rneg in Antalya’da carette carettelerin yumurtlama alanları normalde 

koruyucular tarafından korunmaktadır. Ancak turizm faaliyetlerinin durması nedeniyle 

bu faaliyetlerden kaynaklanan sorunlar ortadan kalkmışsa da koruyucuların 

bulunmaması bir risk olarak go ru lmu ştu r (So zcu , 2020).  

 Ekolojik sistem u zerindeki tehditlere o rnekler arasında basında da yer alan 

Salda Ğo lu ’nde yapılan inşaat çalışmaları da yer almaktadır. Salda Ğo lu ’ne yapılması 

planlanan millet bahçesi projesini yu ru ten yu klenici firmaya ait iş makinesi ve 

kamyonlar ile alandaki kumsal tahrip edilmiştir. Kumların kepçeyle kazılıp 

kamyonlarla sahilden alınarak 5 kilometre uzag a go lu n başka noktasındaki kıyıya 

go tu ru lmu ştu r (Hu rriyet, 2020). Çevre ve Şehircilik Bakanlıg ı yu klenici firmaya, 

projede yer almayan bir uygulama yaptıg ı için gerekli cezaların verildig ini ve mu şavir 

firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatıldıg ını kamuoyuna 

duyurmuştur (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlıg ı, 2020). Yaşanan bu hadisenin, bir 

yanda pandemi nedeniyle koruyucuların bulunmamasına ve genel olarak insanların 

evlerinde olmasına bag lı olarak çevrenin korunmasının ve bu tarz eylemlerin 

izlenmesinin zorlaşması dig er yanda ise pandemi o nlemlerinin ifade o zgu rlu g u , 

toplanma ve go steri yu ru yu şu  yapma haklarının kullanılması u zerindeki belirsiz 

etkilerinden etkilendig ini so ylemek yanlış olmayacaktır.  
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Resim 5: Salda Gölü’nün taşınan kumları 

Kaynak: Hürriyet, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bu-goruntuler-tepki-cekmisti-saldadaki-derin-

cukurlarin-nedeni-41497031  

 Ekoturizm faaliyetlerindeki duraksama da ekosistemleri yasadışı hasat ve 

tahribat riski altına bırakmıştır; çu nku  ekoturizm kimi bo lgelerde en o nemli geçim 

kaynag ıdır ve pandeminin yol açtıg ı ekonomik kriz bu sekto rdeki işsizlig i arttırmıştır. 

Bu da, bu iş dalından gelir elde eden kişilerin, geçimlerini sag lamak için alternatif 

yollara başvurmasına ve kırılgan ekosistemlerdeki kaynakları su rdu ru lebilir olmayan 

biçimlerde kullanmasına yol açabilir (Hamwey, 2020).   
 

V. PANDEMİ SONRASI: OLUMLU ÇEVRESEL ETKİLERİN 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE EKONOMİK PERSPEKTİF 
 

 Pandemi nedeniyle alınan karantina o nlemlerinin çevre u zerinde sera gazı ve 

NO2 emisyonlarının du şmesine bag lı olarak hava kirlilig inin azalması; sahillerin, 

denizlerin, kanalların temizlenmesi, denizlerdeki biyoku tlede bir artış yaşanması ve 

gu ru ltu  kirlilig inin azalması gibi olumlu çevresel etkileri oldug u; ancak aynı zamanda 

geri do nu şu m faaliyetlerinin yavaşlaması, tıbbi ve evsel atık miktarının artması ve 

çevre koruyucularının go zetimi olmaması nedeniyle koruma altındaki yerlerin ve 
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tu rlerin risk altında olması gibi olumsuz etkileri oldug u go ru lmektedir. Bu aşamada, 

COVID-19 sonucu ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz çevre etkilerinin pandemi 

sonrasında kalıcı olup olmayacag ının belirlenmesi ve bunların du nyanın karşı karşıya 

oldug u çevre krizinde nasıl bir etkisi olacag ı o nem kazanmaktadır.  

 Ğenel olarak pandemi sonucu o zellikle hava kalitesinde yaşanan iyileşmelerin 

uzun do nemli bir etkisi olmayacag ı belirtilmektedir. O ncelikle bazı sera gazlarının 

emisyonunda bir du şu ş yaşanmışsa da bu du şu şu n on yıllarca atmosferde biriken 

toplam sera gazı konsantrasyonları u zerinde çok az etkisi olabileceg i ifade 

edilmektedir. Ayrıca, ha lihazırda go zlemlenen sera gazı emisyonlarındaki azalmanın 

bazı u lkelerde geçici oldug u; çu nku  pandemi sona erdig inde, bu yu k ihtimalle 

devletlerin o nceki ekonomik faaliyetlerine geri do neceg i ve dolayısıyla da sera gazı 

emisyonlarının birdenbire yu kseleceg i dile getirilmektedir. Bu nedenle de sera gazı 

emisyonlarının kısa bir su re için du şmesinin çevrenin temizlenmesi için su rdu ru lebilir 

yol olmaktan uzak oldug u du şu nu lmektedir (Zambrano-Monserrate ve dig erleri, 2020).  

 Birleşmiş Milletler Çevre Programı (ÜNEP) endu striyel faaliyetlerin yanı sıra 

araç ve hava trafig inin Ocak 2020 tarihinden itibaren ciddi bir du şu ş go stermiş 

olmasına rag men, elektrik ihtiyacını gidermek için kullanılan kaynaklarda bir deg işiklik 

olmadıg ına ve fosil yakıt kullanımın devam ettig ine dikkat çekerken ısıtma 

sistemlerinin de COVID-19 salgını o ncesiyle aynı şekilde çalışmaya devam ettig ini ve en 

o nemli fakto rlerin deg işmedig ini, o rneg in yenilenebilir enerji kaynaklarına, toplu 

taşımaya bir yo nelme olmadıg ını, ormansızlaşmanın devam ettig ini belirtmektedir. 

Dahası ÜNEP, iklim deg işiklig i nedeniyle giderek artan ve ag ırlaşan kontrol edilemez 

orman yangılarının Brezilya, Honduras, Myanmar, Tayland ve Venezuela’yı sardıg ını ve 

bu yangınların aynı zamanda atmosferde fazladan CO2 emisyonu anlamına geldig ine de 

dikkat çekmektedir (ÜNEP, 2020) 

 Belirtildig i u zere pandemi su recinde atık u retimi o nemli bir artış go stermiştir. 

Zambrano-Monserrate ve dig erlerine go re atık kontrolu  yapılamazsa korona viru su  

salgını sonrası etkileri daha uzun su ren ve yo netilmesi daha zor çevre sorunlarıyla 

hu ku metler karşı karşıya kalabilecektir (2020). Hamwey ise, bu konuya daha pozitif 

yaklaşarak COVID-19 salgınının yol açtıg ı çevresel sorunların çog unun, kriz sona 

erdig inde ve o nceki ekonomik faaliyet seviyeleri devam ettikten sonra kendi başlarına 

yavaş yavaş ço zu leceg ini belirtmektedir (2020).  

 Pandeminin o zellikle çevre u zerindeki olumlu sonuçlarının kriz sonrasında 

kayda deg er bir etkisi olmayacag ı o ngo ru lse de bu çevre adına olumlu hiçbir etkisi 

olmadıg ı anlamına gelmemektedir. Pandemi nedeniyle ku resel ekonomik aktivitedeki 
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keskin du şu şlerin çevresel faydaları ve riskleri hakkında o g renilenler, çevresel 

su rdu ru lebilirlig in mekanig ini, toplumsal tu ketim kalıplarını ve gelecekte pandeminin 

son buldug u bir du nyada çevresel bozulmanın nasıl azaltılabileceg inin anlaşılmasına 

kesinlikle yardımcı olacag ı vurgulanmaktadır. (Hamwey, 2020) Bu bag lamda,  

devletler, COVID-19 do neminde ve sonrasında su rdu ru lebilir kalkınma hedeflerine 

uygun bir şekilde ekonomilerini yeniden yapılandırmaya davet edilmektedir.  ÜNEP, 

do nu şu msel ve yeşil toparlanmanın temelinin, iklim deg işiklig ini ele almak, habitat 

kaybını ve parçalanmayı o nlemek, biyoçeşitlilik kaybını tersine çevirmek, kirlilig i 

azaltmak ve atık yo netimi ve altyapısını iyileştirmek için uzun vadeli bir gu ndemde 

derhal eyleme geçmek oldug unu belirterek  COVID-19 salgının yol açtıg ı sag lık ve 

ekonomik krizin etkilerini azaltmak için hu ku metler tarafından ekonomik paketlerin 

kabul edildig ine dikkat çekmektedir. ÜNEP, COVID-19 salgını nedeniyle kabul edilen 

mali teşvik paketlerinin çevre dostu işlerin oluşturulmasıyla do nu şu msel ve yeşil 

toparlanma için o nemli bir fırsat sundug unu vurgulamaktadır (ÜNEP, 2020). ÜNEP, 

dekarbonizasyonu, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını teşvik eden mali destek 

paketlerinin yalnızca kısa do nemli bir kazanç olmadıg ını, gelecek için de bir kazanım 

oldug unu belirtmektedir (ÜNEP, 2020).  

 The Institute for Climate Economics (I4CE) su rdu ru lebilir bir ekonomi ve 

çevrenin korunması için bu su reçte mali teşvik paketlerinin şunlara o ncelik verilmesi 

gerektig ini belirtmektedir: (ÜNEP, 2020) 

“       Çevre: Yeşil Avrupa Anlaşmasının güvenirliğini sürdürerek, düşük 

karbon salınımı olan sanayi merkezlerini koruyarak ve ekonomiyi iklim 

deg işiklig ine adapte ederek çevreye o ncelik verilmesi. 

        Ekonomi: İşletmelerin kısa vadede canlanmasına katkıda 

bulunurken eş zamanlı olarak petrol fiyatı şokları veya gıda ve endu striyel 

tedarik zincirlerinin ço ku şu  gibi gelecekte oluşabilecek krizlerin etkisini 

azaltacak o nlemler alarak ekonominin korunması. 

        Sağlık: Sağlık tehditlerine karşı toplumun kırılganlığını azaltarak, 

o zellikle de hava kalitesini arttırarak ve yakıt yoksullug unu du şu rerek insan 

sag lıg ına o ncelik verilmesi.” 

  

 I4CE iklim dostu ve iyileşmeyi sag layacak 30 yatırım alanı tanımlamıştır. Bunlar, 

kamusal ve o zel tu m binaların uyarlanması, du şu k emisyonlu yolcu araçlarını 

yaygınlaştırılması ve kentsel toplu taşıma altyapısının, demiryolları altyapısının ve 

bisiklet yollarının ve ag larının geliştirilmesi ile yenilenebilir elektrik u retimini 

kapsamaktadır (I4CE, 2020). 
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SONUÇ 

 Çevre sorunları, giderek artan bir şekilde du nyayı etkilemeye başlamış ve 

ku reselleşerek du nya u zerindeki bu tu n canlıları tehdit edecek boyutlara varmıştır. 

Ğu nu mu zde başta iklim deg işiklig i olmak u zere hava, su ve toprak kirlilig i, 

ormansızlaşma, biyoçeşitlilig in azalması, okyanus sistemlerinin ço ku şu , atıklar gibi pek 

çok sorun bu tu n du nyada ekosistemleri etkilemektedir. Çevre sorunları, insan yaşamı 

ve sag lıg ı için de bir tehdit oluşturmakta ve çevre kirlilig ine bag lı pek çok hastalık 

insanların, o zellikle de yoksulların, sag lıg ı ve hayat kalitesi u zerinde olumsuz etkiler 

dog urmaktadır. Çevre sorunlarının insan sag lıg ı ve yaşamı u zerindeki bir dig er o nemli 

sonucu ise, bugu n du nyanın karşı karşıya oldug u COVID-19 salgını gibi salgın 

hastalıkların ortaya çıkmasına ve yayılmasına yol açması olmaktadır.  

 Du nya genelinde binlerce insanın o lu mu ne yol açan COVID-19 salgının kontrol 

altına alınabilmesi için hu ku metler, karantina tedbirlerine başvurmuştur. Bu tu n 

bunların sonucunda ise du nyanın her yerinde sera gazı emisyonlarında, NO2 ve PM 

miktarında o nemli du şu şler yaşanmış ve dolayısıyla hava kirlilig i %30 civarında 

azalmıştır. I nsanların evlerinde kalmalarına bag lı olarak turizm faaliyetleri de nerdeyse 

durmuş; sonucunda da sahillerde ve su kanallarında çevresel iyileşmeler 

go zlemlenmiştir. Deniz taşımacılıg ının ve balıkçılık faaliyetlerinin azalması denizlerin 

temizlenmesine ve canlı tu rlerinin artmasına imka n sag lamıştır. Ayrıca taşımacılık 

faaliyetlerindeki azalma ve endu striyel aktivitelerdeki daralma gu ru ltu  kirlig ini 

azaltmıştır.  

 Pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin çevre u zerinde olumlu etkilerinin yanı sıra 

olumsuz etkileri de ortaya çıkmıştır. Du nyanın karşı karşıya oldug u o nemli bir çevre 

sorunu olan atıkların, o zellikle de tıbbi atıkların miktarında, pandemi nedeniyle ciddi 

bir artış yaşanmıştır. Bu nedenle de atık yo netimi daha da o nemli bir hale gelmiştir; 

fakat korona viru su nu n yayılmasının azaltılması için geri do nu şu m çalışmaları bazı 

yerlerde tedbir olarak kısıtlanmıştır. O zellikle gıda sekto ru nde tek kullanımlık plastik 

poşetler tercih edilmeye başlanmış, daha fazla dışarıdan yemek sipariş edilmesi tek 

kullanımlık paketlerin kullanımını arttırmıştır. Taşımacılıg ın sınırlandırılmasına bag lı 

olarak da iç pazarın tu ketemeyeceg i miktardaki tarım ve balıkçılık u ru nleri çu ru meye 

bırakılmıştır. Sokag a çıkma yasaklarına bag lı olarak çevre koruyucularının koruma 

altındaki bo lgeler ve tu rler u zerindeki go zetimi ve denetimi azalmış, sonucunda da 

yasa dışı ormansızlaşma, balıkçılık ve vahşi hayvan avcılıg ı da çog almıştır. Ayrıca, 

korona viru su  nedeniyle ekoturizm faaliyetlerde yaşanan daralma, bu sekto rden 

geçimini sag layan bireylerin işsiz kalması nedeniyle gelir elde etmek için çevreyi tahrip 

etme ihtimalini de arttırmıştır.  
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 COVID-19 salgının çevre u zerindeki go zle go ru nen etkileri olmakla beraber 

o zellikle olumlu etkilerin uzun do nemli olamayacag ının altı çizilmektedir. O zellikle 

hava kirlilig indeki azalmanın, uzun yıllardır atmosferde biriken sera gazının azalması 

ve iklim deg işiklig i konusunda bir etkisi olmayacag ı vurgulanmakta, bu iyileşmelerin 

geçici oldug u, u lkelerin eski ekonomik du zenlerine geri do ner do nmez bu iyileşmelerin 

ortadan kalkacag ına işaret edilmektedir. Bu nedenle de daha uzun o mu rlu  o nlemlerin 

alınması ve su rdu ru lebilir kalkınma hedeflerine uygun bir deg işiklig e gidilmesi 

gerektig i o nemle belirtilmektedir. Ü stelik pandemi nedeniyle ortaya çıkan kimi 

sorunların, o rneg in daha da bu yu yen atık sorununun, ileride çevre u zerinde daha fazla 

etkileri olabileceg i  ve şimdiden gerekli tedbirlerin alınmasının o nemi 

vurgulanmaktadır. Bununla beraber, uzun do nemde pandeminin çevre u zerindeki 

etkileri ortadan kalkacak olsa da insan faaliyetlerinin azalmasına bag lı olarak çevresel 

yenilenmenin ve yeşil toparlanmanın mekanizmasının ve ileride çevre sorunları için 

alınacak tedbirlerin nasıl olması gerektig inin daha iyi anlaşıldıg ının da altı 

çizilmektedir. Bu bag lamda, çevre dostu u retim biçimlerinin ve ekonomilerin 

geliştirilmesi gerektig i ve pandemiyle beraber hu ku metlerin ardı ardına kabul ettig i 

mali destek programlarının bu hususu go zetmesi gerektig i vurgulanmaktadır. Bu 

çerçevede, su rdu ru lebilir kalkınma hedeflerine uygun, çevreyi, sag lıg ı ve ekonomiyi 

o ncelikli hale getiren tedbirlerin alınması gerektig i ve dog anın korunması için o zellikle 

temiz-çevre dostu sanayi kollarına yatırımların-bisiklet yollarının geliştirilmesi, du şu k 

emisyonlu araçların yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji kaynakları için alt yapıların 

geliştirilmesi vb.- teşvik edilmesi gerektig i ifade edilmektedir.  

 Sonuç olarak, aslında u zerinde yaşadıg ımız du nyaya ne kadar zarar verirsek, o 

kadar zarar go rdu g u mu z bir kez daha anlaşılmıştır. Çevre sorunlarına bag lı olarak 

kronik hastalıkların yanı sıra salgın hastalıkların da ortaya çıktıg ı ve insan yaşamını ve 

sag lıg ını olumsuz etkiledig i go ru lmektedir. Çevresel sorunların azalmasının, 

ormanların ve biyoçeşitlilig in korunmasının ise salgın hastalıkların ortaya çıkma ve 

yayılma riskini o nemli o lçu de azalttıg ı belirtilmektedir. Bununla beraber, çevre 

tahribatı, korona viru su  nedeniyle her ne kadar kısmen yavaşlamış olsa da, hala devam 

etmektedir ve pandemi su recinde dahi u lkeler yavaş yavaş normalleşmeye dog ru 

ilerlerken, pandemi o ncesi ekonomik faaliyetlerine oldug u gibi geri do neceklerinin de 

sinyalini vermektedir. Bunun sonucu da kaçınılmaz olarak çevre sorunlarının artması 

ve dolayısıyla da insan sag lıg ı ve yaşamının, dig er canlılarla beraber, daha bu yu k bir 

baskı altına girmesi olacaktır. O nedenle, çevre sorunlarına bag lı olarak ortaya çıkan 

hastalıklardan biri olarak COVID-19 salgının bir salgınlar zincirinin ilk halkası 

olmaması için çevre sorunlarıyla mu cadele amacıyla ku resel du zeyde acil eyleme 

geçilmesi ve su rdu ru lebilir kalkınma hedeflerine uygun ve çevre dostu ekonomi 

politikalarının kabul edilmesi gerektig i açıkça ortadadır.  COVID-19 salgını, hem 

çevresel iyileşmenin mekanizmasının daha iyi anlaşılması hem de ekonomik yeniden 

yapılanma nedeniyle bu deg işim için o nemli bir fırsat sunmaktadır.  
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