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GELECEK KUŞAKLAR İÇİN  
EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

 
DOÇEV, Dünya Çevre Günü’nde “Doğanın gelecek kuşakların ihtiyaçlarına 
cevap verebilme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük gereksinimlerimizi temin 
ederek kalkınmaya, ekolojik sürdürülebilirliğe” dikkat çekiyor.   
 
Birleşmiş Milletler, 2021 yılı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün temasını "Ekosistem 
Restorasyonu” olarak belirledi. İnsan faaliyetleri tarafından tahrip olmuş 
ekosistemlerde onarım çalışmaları yaparak ve biyolojik çeşitlilik bozulmalarına yol 
açan uygulamalarla mücadele ederek ekosistemlerin orijinal durumuna 
dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. 
 
Ne yazık ki insan kaynaklı çevre sorunları zamanla yoğunlaşarak; hava, toprak, su 
gibi yaşamın temel unsurları ve çevresel değerler önemli derecede zarar görmüş, son 
yıllarda ise iklim değişikliğine bağlı olarak küresel ısınma olgusu ciddi tehditler 
yaratmıştır. İnsanoğlu dünyadaki doğal ekosistemlerin yenilenme kapasitesinin 1,5 
katını tüketmektedir. Tüketim anlayışımızın bu şekilde devam etmesi durumunda 
2030 yılında ihtiyaçların karşılanması için iki, 2050 yılında ise üç dünyaya ihtiyacımız 
olacağı öngörülmektedir.  
 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölge iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı en 
hassas bölgelerden biri olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde küresel ısınmadan 
kaynaklı kuraklığın etkileri yoğun olarak yaşanmaktadır. Göller ve akarsuların suyu 
azalmış, bazıları kurumuş, çoğu kurumaya yüz tutmuştur.  Tarımsal üretim ve gıda 
temini risk altında olup bir süre sonra kırsaldan şehre göçün artacağı, sosyal ve 
ekonomik etkilerini daha fazla hissetmeye başlayacağımız bir sürecin oluşacağı 
varsayılmaktadır.  
 
Kovid-19 pandemisi nedeniyle doğal kaynakları korumanın ve sürdürülebilir hale 
getirmenin ne denli önemli olduğu daha da anlaşılmaya başlandı. Göremediğimiz 
küçücük bir virüs gezegenimize yaptıklarımızı sorgulamamızı sağladı. 
 
Doğanın gelecek kuşakların ihtiyaçlarına cevap verebilme yeteneğini tehlikeye 
atmadan, günlük gereksinimlerimizi temin ederek kalkınmayı ekolojik sürdürülebilirliği 
sağlayabilmek için doğayla barışabiliriz. Doğal dengenin en önemli unsurlarından 
olan ormanlarımızı koruyabilir, yeni ormanlar kurabiliriz.  Tüketim alışkanlıklarımızı 
değiştirerek gıda ve enerjideki israfı önleyebilir, gelecek kuşakların da sağlıklı bir 
çevrede yaşamalarına olanak sağlayabiliriz. 
 
Yaşanabilir bir dünyayı paylaşmak dileğiyle… 
 
Saygılarımızla. 
 
DOÇEV YÖNETİM KURULU 
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