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5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ (2021) 
 

“Ekosistem Restorasyonu” 
 

Giderek yoğunlaşan çevre sorunları sağlığı toplumsal düzeyde tehdit etmekte ve birçok rahatsızlık ve 

hastalığın nedeni olarak öne çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan değerlendirmelere 

göre küresel düzeyde yıllık ölümlerin %24’ü çevresel nedenlerle ortaya çıkmaktadır1. Yirminci yüzyılın 

ikinci yarısında yoğunlaşan çevresel sorunlar ekosistemler üzerinde de büyük yıkımlara yol açmakta ve 

insan ihtiyaçlarının giderilmesindeki en önemli kaynaklar olarak ekosistemler çökmektedir. Yaşanan 

sorunların yoğunlaşması ve etkilerinin derinleşmesi çevre ve ekolojiyi sağlık gündeminin odağına 

yerleştirmiştir. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından çevre sorunlarına 

dikkat çekmek için 1972’de İsveç’te yapılan toplantıda 5 Haziran tarihi Dünya Çevre Günü olarak kabul 

edilmiştir2 ve bu özel gün her yıl ayrı bir tema ile değerlendirilmektedir. 2021 yılı Dünya Çevre 

Günü’nün teması “ekosistem restorasyonu” olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre 

Günü ile Birleşmiş Milletler’in 2021-2030 yılları arasındaki on yıllık dönemi “Ekosistem restorasyonu 

dönemi” olarak ilan edilmektedir.  

 

İnsan kaynaklı faaliyetlerin artışı sonucunda ekosistemlerin tahribi ciddi boyutlara ulaşmış, bu tahribin 

sonuçları diğer canlıların ve insan türünün sağlığını tehdit eder noktaya gelmiştir. Dünya üzerinde her 3 

saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde orman çeşitli sebeplerle yok edilmektedir. Geçen yüzyıl 

boyunca sulak alanların yarısı tahrip edilmiştir. Mercan kayalıklarının %50’si şimdiden yok olmuş 

durumdadır ve küresel sıcaklık artışı 1,5ᵒC’de tutulsa bile 2050’ye kadar mercan kayalıklarının % 90’ının 

kaybedilebileceği öngörülmektedir. Ekosistem kaybı, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini sınırlayabilecek 

karbon yutaklarının da kaybı anlamına gelmektedir. Ayrıca 2019 sonunda ortaya çıkan COVID-19 

pandemisi ile yaban hayatına müdahale ve ekosistem tahribatının yeni patojenlerin ortaya çıkışına 

zemin hazırladığı açıkça görülmektedir3. Bu kapsamda 2021 yılı Dünya Çevre Günü teması “Ekosistem 

Restorasyonu” olarak seçilmiştir. Bu amaçla 2021-2030 yılları için bozulmuş, tahrip edilmiş ya da hassas 

 
1 İnternet:  Environmental health impacts. https://www.who.int/activities/environmental-health-impacts 
Erişim:29.05.2021. 
2 İnternet: https://www.worldenvironmentday.global/about/world-environment-
day#:~:text=UN%20designates%205%20June%20as,slogan%20%E2%80%9COnly%20One%20Earth.%E2%80%9D 
Erişim:22.05.2021. 
3 İnternet: https://www.un.org/en/observances/environment-day Erişim:22.05.2021. 
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ekosistemleri koruma altına almak ya da onarmak adına somut eylemler planlanmıştır. Ekosistem 

restorasyonu ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin sınırlanması, gıda güvencesinin sağlanması ve 

yoksulluğun azaltılması, pandemi potansiyeli taşıyan zoonotik hastalıkların önlenmesi, biyoçeşitliliğin 

korunması gibi kazanımların elde edilmesi hedeflenmektedir. 

Ekosistem restorasyonuna katkıda bulunmak için gerçekleştirilebilecek üç somut eylem önerilmiştir4: 

1. Bir bölgede ekosistem restorasyonunu başlatmak ya da ekosistem restorasyonuna destek 

olmak 

2. Yalnızca sürdürülebilir ürünleri almak ve diyet içeriğini sürdürülebilirliğe göre düzenlemek 

3. Ekosistemin korunması ve restorasyonu için ses yükseltmek 

 

Ekosistemlerin restorasyonu amacıyla her ekosistem için ayrı öneriler getirilmiştir5: Orman 

ekosistemlerinin restorasyonu için yerleşim yerleri ve tarım arazileri dâhil olmak üzere bu alanların eski 

ormanlık arazilere geri döndürülmesi ve bozulmuş orman ekosistemlerinin durumunun iyileştirilmesi 

için çözümler üretilmelidir. Nehir ve göl ekosistemlerini restore etmek için su kalitesi iyileştirilmeli, bu 

ekosistemlerin ve bu ekosistemlerin çevresindeki arazilerin kullanımı kontrol edilmeli ve doğal 

süreçlere insan etkisi durdurulmalı ya da tersine çevrilmelidir. Kentsel ekosistemlerde kamuya açık 

alanlar yeşillendirilmeli, şehir planlamasında sürdürülebilirlik esas alınmalı, ev, işyeri ya da okul 

bahçesinde ağaçlandırma ve kompostlama işlemleri ile küçük ölçekli ekosistem restorasyonları 

sağlanabileceği hatırlanmalıdır. Okyanus ve kıyı ekosistemlerinin restorasyonu için atıkların sahillere ve 

denizlere boşaltılmasının önüne geçilmeli, gereksiz plastik kullanımından kaçınılmalıdır. Tarım arazileri 

ve otlakların restorasyonu için zararlılarla doğal yollarla mücadele edilmeli, organik gübre kullanımı 

önerilmeli, ürün çeşitliliği korunmalı, yerli türlerin yeniden yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Dağ ekosistemi 

restorasyonu için ormanlar aracılığıyla erozyon önlenmeli, su kaynakları korunmalı ve sürdürülebilir 

tarım teknikleri kullanılmalıdır. Turbalık ekosisteminin restorasyonu için turbalıkların drenaj kanalları 

kapatılarak su akımı yavaşlatılmalı, yakıt olarak turbalıklar yerine alternatif kaynaklar kullanılmalıdır. 

 

 

 

 
4 İnternet: https://www.worldenvironmentday.global/get-involved/ecosystem-restoration-playbook Erişim:23.05.2021. 
5 İnternet: https://unenvironment.widen.net/s/ffjvzcfldw/ecosystem-restoration-playbook Erişim:23.05.2021. 
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