
COVID-19 PANDEMİSİNDE 
TÜRKİYE’DE EKOLOJİK YIKIM 

AHMET SOYSAL 



1. COVID-19 pandemisinin çevresel nedenleri, 

2. COVID-19 pandemisinin çevre üzerine 
etkileri, 

3. COVID-19 pandemisini fırsata çevirenler… 

 

 



Pandeminin çevresel nedenleri 



• Hayvan türleri arasındaki ekolojik dengenin 
bozulması 

• Doğal yaşam alanlarına insanların daha çok 
girmesi, toprak kullanım politikaları 

• Gelir adaletsizlikleri, fakirliğin artışı, 

• Halk sağlığı yaklaşımının yok olması, 

• Yanlış çevre politikaları… 

 

 

 



• Pandeminin çevre üzerine etkileri; 

– Anlık etkiler (gözleme dayalı) 

– Uzun vadeli değişiklikler (tahmine dayalı) 

 



• COVID-19 pandemisinin çevresel etkisinin 
büyük bölümü doğrudan virüsün kendisinden 
kaynaklanmamıştır.  

• Ağır sanayi, ulaşım veya konaklama işletmeleri 
gibi ekonomik sektörlerin aniden 
sınırlandırılması veya kapatılmasının sonucu 
çevreyi doğrudan etkilemiştir. 



COVID-19 pandemisinin çevre üzerine etkileri 

 



• Anlık etkiler… 

– Hava, toprak ve su kalitesinde düzelmeler, 

– Hassas türlerin görülmeye başlanması, 

– Gürültü ve trafikte azalma.. 

– Atık kompozisyonunda değişiklikler 

• Katı 

• Sıvı 

• Kısa vadede ortaya çıkan etkiler (aylar içinde) 

• Uzun vadede ortaya çıkan etkiler (yıllar içinde)  







• Orta vadede (aylar içinde) ortaya çıkan etkiler 

– Sosyal ve ekonomik değişiklikler 

• Gelir dağılımın bozulması 

• İşsizliğin artması 

• Evden çalışmanın kalıcı hale getirilmesi 

– Pandemilere dirençli kentler tartışmalarının 
başlaması 

• Gökdelenler dönemi bitti mi? 

• Yatay kentleşme, yeşil alanların artırılması 

– Bölgesel düzeyde iklim politikalarının tartışılması 

– Kentler düzeyinde yeni pandemi planları yapılması  



• Uzun vadede (yıllar içinde) etkileri… 

– Yeni  çevre koruma ve iklim değişikliği ile mücadele 
planları geliştirmek… 

– Yeni toplum yaşamının ne olacağı ve değişikliklerle 
ilgili tartışmalar.. 

• Aşı pasaportları 

• Esnek çalışma 

• Gelir dağılımı.. 

– Doğal yaşam alanları ile insan arasındaki 
mesafenin korunması ile ilgili planlar 



ÜLKEMİZ? 
• Ülkemiz de ise pandemi dönemi çevresel etkileri 

açısından tartışmalı projelere hız verilen bir dönem 
oldu… 
– Kanal İstanbul, 
– Rize liman ve İkizdere Taş Ocağı, 
– Artvin-Cerrattepe? 
– Çanakkale Kaz Dağlarında yeni maden ruhsatları, 
– Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yeni kömürlü termik 

santraller, 
– İzmir-Çeşme Turizm Projesi, 
– İzmir-Selçuk’ta sit derecelerinin düşürülmesi, 
– Yeni otoyol projeleri, 
– … 
– … 

 



ÖRNEK BİR OLAY… 

• Çeşme Turizm Projesi; adım, adım… 
– 2014; körfez geçiş projesi; körfeze yapılacak bir 

köprüyle İstanbul-İzmir otobanını Narlıdere 
üzerinden  İzmir-Çeşme otobanına bağlanmak 
istendi.  

– İzmir Tabip Odası’nın da davacıları arasında olduğu 
bir hukuksal süreç sonunda İzmir İdare 
Mahkemesince proje iptal edildi… 

– 2017; Çeşme’de doğal sit alanlarının statüsü 
değiştirildi; böylece imarlaşmanın önü açıldı… 



• Turpun büyüğü heybeden çıktı… 

– Ağustos 2019’da Çeşme ‘turizm gelişim bölgesi’ 
ilan edildi… 

• Ve pandemi günleri… 

– Şubat 2020’de ise üstelik pandemi koşullarının 
ağırlaştığı bir dönemde; yeni bir kararla turizm 
bölgesi sınırları genişletildi. 

– Üstelik bu kararla orman sahaları, zeytinlikler, 
Çeşme ve Alaçatı’da önemli sahil şeridi proje 
kapsamına alındı. 

 



• Proje ile; 

– Çeşme’de olmak üzere büyük bölümü kamu arazisi 
olan bölge çok sayıda parsele bölünerek turizm 
yatırımcılarına verilecek.  

– Bu parsellerin üzerinde sadece oteller değil; sayısı 
yirmiyi bulan golf sahaları, marinalar, alışveriş 
merkezleri de yapılacak. Üstelik 27 delikli bir golf 
sahasının ortalama büyüklüğü 150 hektarı buluyor. 
Bu durumda büyük bir bölümü kamuya ait olan 
3000 hektarlık bir alanın sadece golf sahası olmak 
üzere ayrılacağı anlaşılıyor.  

– İzmir su fakiri bir kent… 



– Bölgede 19 endemik tür var… 

– Ülkemizde fokların üremesi için seçilen 5 ayrıcalıklı 
bölgeden biri… 

– %97’si alanın kamu arazisi; %3’ü için ‘acele 
kamulaştırma kararı’ alındı.  

– Pandemi koşullarına rağmen İzmir Tabip Odası 
acele kamulaştırma kararının iptali için dava açtı. 

– Süreç devam ediyor.  

 

 



TÜRKİYE ÇÖPLÜK DEĞİLDİR… 

• 2018; Türkiye plastik ağırlıklı çöp ithal eden 
dünyada ilk 10 ülke arasında değil… 

• 2021 Türkiye dünyanın en büyük plastik atık 
ithalatçısı… 

• Üstelik; 
– Türkiye yılda kendi atığının sadece %2’ni geri 

kazanabiliyor. 

– 1950’den bu yana dünyada teknolojik ve ekonomik 
nedenlerden dolayı plastik atıkların sadece %9’u geri 
kazanılabildi…  



• Pandemi günlerinin bir başka olayı… 

– Nae Sao Paula atık uçak gemisi… 

– Sökmek için üzerine para istenen gemi Aliağa 
Gemi Söküm Tesislerine satıldı… 

 



• Pandeminin üçüncü başlığı; 
– Ülkemizde; çevreyi sadece ucuz bir hammadde 

kaynağı olarak görüp; yağmalayan kesim; bu 
dönemin olağandışı koşullarından faydalanarak 
eskisinden daha hızlı ve acımasızca yağmalarını 
sürdürmek istiyor.  

– Tüm zorluk ve baskılara rağmen bilimsel, hukuksal 
ve toplumsal  direnişimiz artık her zamankinden 
daha önemli…  

– Tabip Odalarının bu anlamda bölgelerinde ekolojik 
direnişe sahip çıkmaları her zamankinden daha 
önemli… 



TEŞEKKÜR EDERİM 


