
Bilim ve Teknik  Şubat 2021

Plastik 
Kirliliği

24_39_plastik_subat_2021.indd   2424_39_plastik_subat_2021.indd   24 23.01.2021   09:2923.01.2021   09:29



Plastik kirliliği çağımızın en önemli çevre sorunlarından biri. Bugün 
okyanusların en derin bölgelerinden en yüksek dağların zirvelerine 

kadar her yerde atık plastiklere rastlamak mümkün. Sorunun çözümü 
için gösterilen çabalar olsa da yakın gelecekte plastik kirliliğinin giderek 
büyüyeceği öngörülüyor.   
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Plastikler

Plastikler, polimer türünden 
organik bileşiklerdir. Tüm 

polimerler gibi tekrar eden birimler-
den oluşurlar, ana iskeletlerini kar-
bon atomları meydana getirir. Ka-
uçuk ve ipek doğal plastiklerin ör-
neklerindendir. Günlük hayatta adı-
nı sıklıkla duyduğumuz PET ve PVC 
gibi plastiklerse insanlar tarafından 
tasarlanıp üretilir.

Plastikler, çoğunlukla petrol tü-
revi malzemeler kullanılarak sen-
tezlenir. Maliyetleri düşüktür, hafif 
ve dayanıklıdırlar; kolaylıkla işle-
nebilir ve kalıba dökülebilirler. Gü-
nümüzde inşaattan tekstile, elekt-
ronikten ulaşıma kadar hemen he-
men her alanda plastikler kullanı-
lıyor. 

Geçmişten 
Bugüne 
Plastik 
Üretimi

İlk sentetik plastik olan baka-
lit 1907 yılında üretilmişti. Ancak 
plastiklerin günlük hayatta yaygın-
laşması 1950’lerden sonradır.

1950’de yaklaşık 2 milyon ton 
plastik üretilmişti. Aradan geçen 
70 yılda, finansal krizlerin yaşan-
dığı birkaç kısa dönem haricinde, 
yıllık üretim devamlı arttı ve yak-
laşık 200 katına çıktı. 2015 yılın-
da üretilen 381 milyon ton plas-
tiğin kütlesi yaşayan insanların-

kinin üçte ikisi kadar. 2015 yılına 
kadarki toplam plastik üretimiyse 
yaklaşık 7,8 milyar ton. Bu durum 
bugün hayatta olan her bir insana 
karşılık 1 tondan fazla plastik üre-
tildiği anlamına geliyor.

Hangi sektörlerde ne kadar plas-
tik kullanıldığına bakıldığında en 
çok plastik kullanılan alanın pa-
ketleme endüstrisi olduğu görü-
lüyor. Yıllık birincil (ilk kez kul-
lanıma giren) plastik üretiminin 
%40’ından fazlası yiyecekleri, içe-
cekleri, şampuanları, deterjanla-
rı ve diğer ürünleri paketlemek-
te kullanılıyor. Birincil plastikle-
rin en çok kullanıldığı sektörle-
rin ikinci ve üçüncü sırasındaysa 
inşaat ve tekstil var. Bu iki sektö-
rün her biri toplam birincil üreti-
min yaklaşık %15-20 kadarını kul-
lanıyor.

Atık Plastiklerin 
Çevreye ve 
Canlılara 
Zararları

Plastiklerin canlılara ve çevreye 
zararlarına dair çalışmaların tarihi 
1980’lere kadar gider. Ancak bugün 
hâlâ konunun tüm boyutlarıyla bi-
linmediği düşünülüyor.

Öncelikle şunu belirtelim ki plas-
tiklerin insanların ve diğer canlıla-
rın sağlığını tehdit etmesi için ön-
ce atık hâline gelmesi gerekmiyor. 
Plastikleri yumuşatmak ve daha ko-
lay şekillendirilebilir hâle getirmek 
için kullanılan çeşitli katkı madde-
lerinin insan sağlığına zararlı oldu-
ğu biliniyor. Örneğin PVC bugüne 
kadar üretilmiş en tehlikeli ürün-
lerden biri olarak görülüyor. PVC 
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1950-2015 döneminde tüm dünya genelinde bir yıl içinde üretilen toplam plastik miktarları.

1950’den 2015’e Plastik Üretimi
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üretiminde kullanılan DEHP ve 
BbzP gibi katkı maddeleri endokrin 
sistemine zarar verir, astım ve çeşit-
li alerjilerle bağlantılıdır, bazı kan-
ser türlerine sebep olabilir ve kara-
ciğer, böbrek gibi organlar üzerin-
de olumsuz etkileri vardır. Bu ve 
benzeri etkilere sahip diğer katkı 
malzemelerinin plastiklerden hava 
ve suya sızması insanların ve diğer 
canlıların sağlığı açısından büyük 
bir tehdittir.

Atık plastikler yaban hayatına üç 
yolla zarar verebilir: canlılara dola-
nıp hareketlerini engelleyerek, can-
lılar tarafından yutularak ve çarp-
ma, engelleme gibi biçimlerde can-
lılarla etkileşerek.

Ülkelerin ürettiği toplam plastik atık miktarı. Bu grafikte çevreyi kirletme riski olan plastik atık miktarlarıyla ilgili 
değil herhangi bir işlemden geçirilmeden önceki plastik atık miktarlarıyla ilgili bilgiler yer alıyor.

Veri yok
0 ton 2,5 milyon ton
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Plastik Atık Üretimi, 2010
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Bugüne kadar 300’den fazla tü-
rün plastiklere dolanarak zarar gör-
düğü biliniyor. Bunlar arasında de-
niz kaplumbağası türlerinin tama-
mı, fok türlerinin üçte ikisi, balina 
türlerinin üçte biri ve deniz kuşu 
türlerinin dörtte biri var. 100’e ya-
kın balık ve omurgasız türünün de 
plastiklere dolandığı kayıtlara geç-
miş durumda. Bu canlıların en çok 
dolandığı plastikler arasında, atık 
ipler, balık ağları, olta takımları ve 
paketleme ürünleri var.

Canlılar bilerek ya da bilmeyerek 
plastikleri yutarlar. Ayrıca avcı tür-
ler avladıkları canlılar vasıtasıyla 
dolaylı olarak da plastik yutabilir-
ler. Bugüne kadar plastik yuttuğu 
tespit edilen deniz canlısı türleri-
nin sayısı 200’ün üzerinde. Bu tür-
ler arasında tüm deniz kaplumba-
ğası türleri, fok türlerinin üçte biri, 
balina ve deniz kuşu türlerinin yak-
laşık %60’ı var. Ayrıca bugüne ka-

dar 90’ın üzerinde balık türünün ve 
bazı omurgasızların da plastik yut-
tuğu tespit edildi.

Canlılar tarafından yutulan plas-
tiklerin büyüklüğü doğal olarak 
canlının kendi büyüklüğüne bağlı 
olarak değişiyor. İstiridye ve midye 
gibi minik canlılar daha çok plas-
tik iplikçikler gibi ufak şeyleri yutu-
yor. Balıklar gibi daha büyük can-
lılar tarafından yutulan plastikler 
arasındaysa plastik filmler, sigara 
ambalajları, çakmak ve pet şişe gibi 
ürünler var. Plastiklerin canlılar ta-
rafından yutulmasına dair kayıtla-
ra geçmiş en uç örneklere isperme-
çet balinalarında rastlanıyor. 9 met-
re uzunluğunda ip, 4,5 metre uzun-
luğunda boru, 2 saksı yutmuş is-
permeçet balinaları bulundu.

Plastikleri yutan canlıların mide-
lerinin kapasitesi azalıyor ve sahte 
bir doygunluk hissine kapılıyorlar. 

Yutulan plastikler polimer yapısın-
da oldukları için sindirilemiyorlar. 
Ancak plastikten sızan çeşitli toksik 
moleküller kana karışıp özümsene-
biliyor. Plastikler canlıların sindi-
rim organlarına zarar verebiliyor, 
hatta organlarını delebiliyor. Bu du-
rumlar bazen ölümle sonuçlanıyor.

Plastiklerin yutulması ile ilgili 
bir diğer tehlike, toksik maddelerin 
plastiklerin yüzeyinde birikebilme-
si. Örneğin bir balığın yaşadığı su-
lardaki toksik madde miktarı teh-
likeli düzeyde olmasa bile, bu tok-
sik maddeler zamanla plastiklerin 
yüzeyinde birikerek canlıların sağ-
lığını tehdit edebilecek düzeye ge-
lebiliyor. Plastiğin yüzeyinde biri-
ken toksik maddenin derişimi, için-
de bulunduğu sudaki derişimin bir 
milyon katına bile çıkabiliyor.

Söz konusu insanlar olduğunda, 
saksı ya da hortum yutan insanla-
ra pek rastlanmıyor. Ancak insan-
lar da içtikleri sular ve soludukla-
rı hava vasıtasıyla doğrudan ya da 
beslendikleri canlılar yoluyla do-
laylı olarak mikroplastikler (çapı 
5 milimetreden küçük plastik par-
çaları) yutuyorlar. Bu plastiklerin 
kendileri, üzerlerinde biriken tok-
sik maddeler ya da yaydıkları za-
rarlı katkı maddeleri insanların 
sağlığını tehdit edebilir. Ancak bu-
gün insanların ne ölçüde mikrop-
lastiklere maruz kaldığı ve bu mik-
roplastiklerin insan sağlığı üze-
rindeki etkileri hakkında fazla bir 
şey bilinmiyor. Büyük olasılıkla bu 
mikroplastikler sindirim siteminin 
bir ucundan girip diğerinden çıkı-
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yor olabilirler. Kuzey Denizi’nde-
ki balıklar üzerinde yapılan bir ça-
lışmada, vücudunda mikroplas-
tik tespit edilen balıkların %80’in-
de sadece bir parça mikroplastiğe 
rastlandı. 

Mikroplastikler küçük oldukla-
rı için üzerlerinde tehlikeli olabile-
cek miktarda toksik madde biriktir-
meleri zor. Ancak besin zincirinde 
yukarılara çıkıldıkça canlıların vü-
cudunda biriken toksik madde mik-
tarı da giderek artabilir ve tehlike-
li boyutlara ulaşabilir. Yine de mik-
roplastikler nadiren ölümcül olabi-
liyor. Bazı bilimsel çalışmalar sıra-
sında mikro boyutlarda PVC’ye ma-
ruz bırakılan midyelerin öldüğü 
gözlemlenmiş olsa da bu çalışma-
lar sırasında canlıların maruz bıra-
kıldığı mikroplastik miktarı doğa-
da karşılaşılabilecek düzeylerin çok 
üzerindeydi. 

Diğer yandan, plastiklerin çarp-
ma ya da engelleme yoluyla canlı-
lara zarar verdiğine de rastlanıyor. 
Örneğin mercanlara çarpıp zarar 
veren olta takımları var. 

Plastik 
Kirliliğinin 
Boyutları

Kauçuk, ipek gibi plastikler do-
ğada bol miktarda bulunur. Ancak 
bu doğal plastikler, doğada birike-
rek çevre kirliliğine sebep olmaz-
lar. Sentetik plastiklerin çok büyük 
bir kısmıysa mikroorganizmalar 
tarafından parçalanamaz ve çevre 
kirliliğine sebep olurlar.

1950-2015 arasındaki plastik üre-
timine bakıldığında, toplamda 8,3 
milyar ton polimer, sentetik fiber 
ve katkı maddesi üretildiği görü-
lür. Üretilen birincil plastiklerin 2,5 
milyar tonu hâlâ kullanımda. Atık 
plastiklerin 700 milyon tonu yakıl-
dı, 500 milyon tonu geri dönüştü-
rüldü, 4,6 milyar tonu ya hiç top-
lanmadan çevreye saçıldı ya da hiç-
bir işlemden geçirilmeden çöplük-
lere gönderildi. Geri dönüştürülen 
500 milyon ton plastiğin 100 mil-
yon tonu bugün kullanımda, 100 
milyon tonu yakıldı, 300 milyon to-
nuysa ya bilinçsizce etrafa saçıldı 
ya da hiçbir işlemden geçirilmeden 
çöplüklerde biriktirildi.

Plastik üretimi ve kullanımı art-
tıkça atık hâline gelen plastiklerin 
miktarı da doğal olarak yıldan yıla 
artıyor. Hatta bazı yıllar atık plastik-
lerin miktarının birincil üretim mik-
tarını geçtiği bile oluyor. Örneğin 
2010 yılında üretilen birincil plas-
tik miktarı 270 milyon ton iken, atık 
hâline gelen plastik miktarı 275 mil-

Paketleme 146 milyon ton
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yon tondu. Daha önceki yıllarda üre-
tilip atık hâline gelen plastikler se-
bebiyle atık miktarı üretim miktarı-
nı geçmişti.

Hangi sektörün ne kadar atık plas-
tik ürettiğine bakıldığında birinci sı-
rada yine paketleme endüstrisinin 
olduğu görülüyor. Paketleme için 
üretilen birincil plastiklerin ortala-
ma kullanım ömrü altı ay ya da da-
ha azdır. Bu plastiklerin büyük kısmı 
üretilmelerinin üzerinden bir yıl bi-
le geçmeden atığa dönüşüyor. 2015 
yılındaki 302 milyon ton atık plasti-
ğin 146 milyon tonunun kaynağı pa-
ketleme ürünleriydi. Kriter olarak 
kullanıma bakıldığında ikinci sırada 
yer alan inşaat sektörü ise atık plas-
tik üretme bakımından en son sıra-

larda yer alıyor. Bu durumun nede-
ni inşaatlarda kullanılan plastiklerin 
ortalama kullanım ömrünün uzun 
olması. Bu plastikler atık hâline gel-
meden önce ortalama 35 yıl kullanılı-
yor. En çok atık plastik üreten sektör-
lerin ikinci sırasında tekstil var. 2015 
yılındaki atık plastiklerin 42 milyon 
tonundan fazlasının kaynağı tekstil 
ürünleriydi. 

1980’lerden önce plastikler yakıl-
mıyor ya da geri dönüştürülmüyor-
du. Atık plastiklerin tamamı ya çöp-
lüklerde biriktiriliyor ya da hiç top-
lanmadan çevreye saçılıyordu. Atık 
plastiklerin yakılma oranı 1980’ler-
den beri, geri dönüştürülme oranı 
da 1990’lardan beri her yıl yaklaşık 
%0,7 oranında artıyor. 2015 yılında 

atık plastiklerin %25’i yakılmış, %20
’si geri dönüştürülmüştü. Yakma ve 
geri dönüştürme oranlarındaki ar-
tışın aynı biçimde devam etmesi 
durumunda, 2050 yılına gelindiğin-
de atık plastiklerin %50’sinin yakı-
lacağı, %44’ünün de geri dönüştü-
rüleceği tahmin ediliyor.

Kişi başı plastik atık miktarına 
bakıldığında yüksek gelirli ülkeler-
deki insanların daha çok atık üretti-
ği görülüyor. Kuveyt, Almanya, Hol-
landa ve İrlanda gibi ülkelerde ya-
şayan bir insanın ürettiği ortalama 
atık plastik miktarı Tanzanya, Mo-
zambik, Hindistan ve Bangladeş gi-
bi ülkelerdeki atık miktarının on 
katından fazladır. 

Veri yok % 0 % 0,1 % 0,5 % 2,5 % 20% 1 % 10% 5 % 30

İyi idare edilmeyen atıkların ülkelere göre dağılımı. İyi idare edilmeyen atıklar, bilinçsizce çevreye saçılan atıkların 
yanı sıra hiçbir işlemden geçirilmeden açık ortamlarda biriktirilen atıkları da kapsıyor. 

İyi İdare Edilmeyen Atıklar, 2010
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Üretilen atık miktarına ülkeler ba-
zında bakıldığında en çok atık üre-
ten ülkeler arasında ilk sıralarda Çin, 
ABD, Almanya ve Brezilya var. Bu ül-
kelerin 2010 yılındaki toplam plastik 
atık üretimi sırasıyla 60, 38, 14,5 ve 12 
milyon ton. 

Söz konusu olan kirlilik olduğun-
da, önemli olan bir ülkenin toplam 
atık üretimi ya da o ülkedeki insanla-
rın kişi başı atık üretimi değil bu atık-
ların ne kadarının çevre ve sağlık açı-
sından tehlike arz ettiğidir. Konuya 
bu açıdan bakıldığında plastik kirlili-
ğinde büyük payı olan ülkelerin ge-
lişmekte olan orta gelirli ülkeler ol-
duğu görülür. Fakir ülkelerin plastik 
kirliliğindeki payları azdır. Çünkü ki-
şi başı atık miktarı düşüktür. Zengin 
ülkelerse kişi başı atık miktarı fazla 
olmasına rağmen atıkları toplamada, 
güvenli bir biçimde depolamada, iş-
lemede ve geri dönüştürmede gayet 
başarılıdırlar. Plastik kirliğinde bü-
yük payı olan ülkeler, üretimin hızla 
artmakta olduğu ancak atık toplama, 
depolama, işleme ve geri dönüştür-
me sistemlerinin gelişmemiş oldu-
ğu ülkelerdir. Bugün Avrupa’nın bü-
yük bir kısmında, Kuzey Amerika’da 
ve ayrıca Avustralya, Yeni Zelanda, 
Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler-
de toplanan atıklar yakılmasa ya da 
geri dönüştürülmese bile güvenli ve 
kapalı ortamlarda depolanıyor. Böy-
lece atık plastiklerin ve bu plastik-
lerden sızan toksik maddelerin çev-
reye yayılması engelleniyor. Bu ülke-
lerde çevre için tehlike arz eden plas-
tik atık miktarı yok denecek kadar 
az. Güney Asya’da ve Afrika’da Sah-
ra Çölü’nün güneyinde kalan kısım-

lardaysa düzgün idare edilemeyen 
plastik atıkların toplam plastik atık-
lar içindeki oranı %80-90’lara çıkıyor. 
Yakılmayan, geri dönüştürülmeyen, 
açık havada tutulan bu atıklar çev-
re için büyük risk oluşturuyor. Tüm 
dünya genelindeki bir sorunsa kul-
lanım ömrünü doldurmuş plastik-
lerin çöplere atılmayarak bilinçsizce 
çevreye saçılması. Bilimsel çalışma-
lar zengin ya da fakir tüm ülkelerde 
atık plastiklerin %2’sinin rastgele et-
rafa saçıldığını gösteriyor.

İyi idare edilemeyen atıkların dün-
yadaki dağılımına bakıldığında bi-
rinci sırada %60 gibi çok yüksek bir 
oranla Doğu Asya ve Pasifik’in yer 
aldığı görülür. Daha sonra sırasıyla 
%11 ile Güney Asya, %9 ile Sahra Al-
tı Afrika, %8,3 ile Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika, %7,2 ile Latin Amerika, %3,6 
ile Avrupa ve Orta Asya, %1 ile Kuzey 
Amerika geliyor. 

Sonuç olarak plastik kirliliğinin 
önlenmesi açısından en önemli şey, 
ne kadar atık plastik olduğu değil, 
bu atıkların ne ölçüde iyi yönetildi-
ğidir. 

Mikroplastikler

Mikroplastikler, boyutları 5 mi-
limetreden daha küçük olan plas-
tiklerdir. Mikroplastiklerin kaynağı 
kozmetik ürünleri, kumaşlar ya da 
endüstriyel süreçler olabilir.

Mikroplastiklerin bazıları birin-
cildir, bilinçli olarak bu şekilde üre-
tilirler. Bu mikroplastiklerin kulla-
nıldığı ürünler arasında kozmetik 
ürünleri ve yüz temizleyiciler yer 
alır. Ayrıca mikroplastiklerin tıpta 
ilaçların dokulara aktarılmasında 
taşıyıcı olarak kullanıldığı bilimsel 
çalışmalar da vardır.

24_39_plastik_subat_2021.indd   3124_39_plastik_subat_2021.indd   31 23.01.2021   09:3023.01.2021   09:30



32

Bazı mikroplastikler ise daha bü-
yük plastiklerin fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik etkenlere maruz kala-
rak parçalanmasıyla ortaya çıkar. 

Plastiklerin parçalanarak ufalması 
canlılar tarafından yutulması ve vü-
cutlarında birikmesi olasılığını artı-
rır. Okyanuslarda güneş ışığı ve tuzlu 
suyun etkisiyle kırılganlaşan plastik-
ler parçalandığında ufak balıklar ve 
hatta zooplanktonlar tarafından bi-
le yutulabilecek kadar küçük plastik 
parçaları ortaya çıkar. Bugüne kadar 
denizlerde yaşayan 100’ü aşkın türde 
mikroplastikler tespit edildi. Bu can-
lıların bazıları okyanusların en derin-
lerindeki çukurlarda yaşıyor. 

Bilimsel çalışmalar derin denizler-
deki akıntıların mikroplastiklerin ok-
yanusların belirli bölgelerinde birik-
mesine neden olduğunu gösteriyor. 
Örneğin İtalya yarımadasının batı-
sındaki Tiren Denizi’nde metrekare-
de 2 milyon civarı mikroplastik bulu-
nan bir bölge keşfedildi.

Bugüne kadar okyanuslarda tes-
pit edilen en küçük mikroplastik 1,6 
mikrometre çapındaydı. Ancak mik-
roplastiklerin daha da ufak parçalara 
bölünmesinin mümkün olduğu dü-
şünülüyor.

Denizlerdeki 
Kirlilik

Plastik kirliliği karalarda pek çok 
soruna sebep olur. Atık plastikler ka-
nalizasyonları tıkayarak sellere yol 
açar, yabani hayvanlar besin zan-
nettikleri plastikleri yutarlar. Ancak 
plastik kirliliği ile ilgili asıl büyük 
sorun karalardan çok denizlerdedir. 

Herhangi bir karasal bölge dere-
ler, çaylar, nehirler ve yer altı suları 
vasıtasıyla eninde sonunda denizler-
le bağlantılıdır. Bu yüzden karalarda-
ki plastik kirliliğinin önemli bir kısmı 
bir süre sonra denizlere ve okyanus-
lara karışır. Bu plastiklerin büyük ço-
ğunluğu çöplere atılmadan rastgele 
etrafa saçılan atıklardır.

2015 yılında bir grup araştırma-
cının Science’ta yayımladığı bir ça-
lışmaya göre, her yıl 8 milyon ton 
plastik okyanuslara karışıyor. Üste-
lik bu rakamın giderek artacağı tah-
min ediliyor. Kıyı bölgelerinde bü-
yük nüfuslara sahip pek çok ülke-
nin, plastik atıkları iyi idare edeme-
yen ülkeler olması da okyanuslar-
daki kirlilik sorununu daha da bü-
yütüyor.

2010 yılında dünya genelinde 
üretilen toplam plastik atık mikta-
rı 275 milyon tondu. Bu atıkların 
yaklaşık 99,5 milyon tonu sahillere 
50 kilometreden daha yakın bölge-
lerdeydi. Okyanus sularına karış-
ma ihtimali daha yüksek olan bu 
atıkların iyi idare edilemeyen kıs-
mıysa yaklaşık 31,9 milyon tondu. 
Her yıl okyanuslara karışan 8 mil-
yon ton atık bu rakamın dörtte bi-
rine, dünyadaki toplam atık plastik 
miktarınınsa yaklaşık %3’üne denk 
geliyor.
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Okyanuslardaki plastik kirliliği-
nin kaynağı sadece karalar değildir. 
Bugün okyanuslardaki plastik kirli-
liğinin %20-30’luk kısmını denizci-
ler ve balıkçılar tarafından doğru-
dan denize bırakılan balık ağları, 
olta takımları, ipler ve diğer plastik-
ler oluşturuyor. 

Karalardaki atık plastikler çeşit-
li yollarla denizlere taşınabilir. Bu 
yolların en önemlilerinden biri ne-
hirlerdir. İyi idare edilemeyen atık 
plastiklerin büyük çoğunluğu Do-
ğu ve Güney Asya’da olduğu için 
okyanuslara en çok atık plastik taşı-
yan nehirler de doğal olarak bu böl-
gelerde yer alıyor. İlk sırada 6300 ki-
lometrelik uzunluğuyla Asya’nın 
en uzun nehri unvanına sahip olan 
Çin’deki Yangtze Nehri var. Her yıl 
333.000 ton atık plastiği Pasifik 
Okyanusu’na taşıyor. İkinci sırada 
ise Hindistan ve Bangladeş’in için-
den geçip Hint Okyanusu’na dökü-
len Ganj Nehri var. Her yıl karalar-
dan topladığı 115.000 ton atık plas-
tiği Bengal Körfezi’ne boşaltıyor. 

Asya’daki nehirlerin okyanuslara 
taşıdığı atık plastiğin tüm dünya 
genelinde nehirler tarafından ok-
yanuslara taşınan atık plastik için-
deki payı yaklaşık %86. Daha son-
ra sırasıyla %7,8 ile Afrika’daki ve 
%4,8 ile Güney Amerika’daki nehir-
ler geliyor. Orta ve Kuzey Amerika, 
Avrupa, Avusturalya-Pasifik bölge-
lerindeki nehirlerin toplam payı ise 
%1’den daha az. 

Bugün okyanuslarda ne kadar 
plastik var? Plastiklerin büyük ço-
ğunluğu hafif ve su üzerinde yüze-
bilen nesnelerdir. Dolayısıyla okya-
nuslara karışan plastiklerin büyük 
çoğunluğunun bugün yüzey sula-
rında olmasını beklersiniz. Eğer her 
yıl 8 milyon ton plastik okyanus su-
larına karışıyorsa bugün yüzey su-
larında yüz milyonlarca ton atık 
plastik olmalıdır. Ancak 2014 yılın-
da yayımlanan bir çalışmaya göre, 
okyanus sularında yüzen plastikle-
rin toplam kütlesi 300 bin ton bile 
değil. Peki öyleyse geriye kalan mil-
yonlarca ton plastiğe ne oldu? Bu 
soru kayıp plastik problemi olarak 
anılıyor.

Kayıp plastik problemi için öne 
sürülmüş çeşitli düşünceler var. İlk 
olarak gözlemlenen durum ölçüm-
lerdeki hatalardan kaynaklanıyor 
olabilir. Okyanuslara karışan plas-
tik miktarı gerçekte olduğundan 
daha fazla ya da yüzey sularında-
ki plastik miktarını gerçekte oldu-
ğundan daha düşük tahmin edili-
yor olabilir. Ancak kullanılan yön-
temlerdeki hata payları göz önü-
ne alındığında bu durum pek ola-
sı görülmüyor. İkinci olarak morö-

tesi ışınların ve dalgaların büyük 
plastikleri birkaç sene içinde parça-
layıp mikroplastiklere düştürdüğü 
ve bu ufak parçaların büyüklere kı-
yasla daha kolay bir biçimde deniz 
tabanlarına gömüldüğü ya da or-
ganizmalar tarafından yutulduğu 
öne sürülüyor. Bilimsel çalışmalar 
da okyanusların tabanlarındaki tor-
tularda yüzey sularında olduğun-
dan çok daha fazla plastik olduğu-
nu gösteriyor. Üçüncü bir açıklama 
ise okyanus sularına karışan atık 
plastiklerin büyük çoğunluğunun 
açık denizlerde değil kıyı şeritle-
rinde olduğu. 2019 yılında yayımla-
nan bir bilimsel çalışmaya göre, kı-
yı bölgelerindeki sularda yüzen ya 
da topraklara gömülmüş 122 mil-
yon ton plastik var. Bu plastiklerin 
82 milyon tonunu makroplastikler, 
40 milyon tonunu ise mikroplastik-
ler oluşturuyor. Aynı çalışmaya gö-
re, kıyı bölgelerindeki makroplas-
tiklerin büyük çoğunluğunu son 15 
yıl içinde üretilmiş plastikler oluş-
tursa da azımsanamayacak miktar-
da makroplastik daha eski. Söz ko-
nusu açık denizler olduğunday-
sa, 1950’lerden ve 1960’lardan kal-
ma makroplastiklere bile rastlamak 
mümkün. Bu sonuçlar makroplas-
tiklerin morötesi ışınlar ve dalga-
lar tarafından birkaç sene içinde 
mikroplastiklere dönüştürüldüğü-
nü öne süren hipotezi yanlışlıyor. 
Okyanus sularına karışan plastikle-
rin önemli bir kısmı sahil şeritlerin-
deki topraklara gömüldükten yıllar 
sonra yeniden yüzeye çıkıp açık de-
nizlere doğru yol almaya başlayabi-
liyor. 
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Bugün okyanuslardaki yüzey sula-
rında 5 trilyondan fazla plastik parça-
sının yüzdüğü tahmin ediliyor. Bunla-
rın büyük çoğunluğu mikroplastikler 
olsa da makroplastiklerin toplam küt-
lesi mikroplastiklerinkinden fazla. 

Okyanuslardaki 
Çöplükler

Kaliforniyalı denizci, çevreci ve 
araştırmacı Charles Moore 1997 yı-
lında katıldığı bir yelken yarışından 
dönerken normal rotasından sapıp 
Pasifik Okyanusu’nda biraz gezme-
ye karar verir. Doldrums diye adlan-
dırılan, az rüzgâr aldığı için denizci-
lerin pek geçmediği bir bölgeye gelir 
ve gördüğü manzara karşısında şok 
olur. Dört bir yanı şampuan kutula-
rı, sabun şişeleri, poşetler ve balıkçı-
lık ekipmanlarıyla doludur. Karalar-
dan ve insanlardan uzak bu yere bu 
kadar plastik nasıl gelmiş olabilirdi?

Yüksek basınç sistemlerinin sebep 

olduğu hava akımları okyanuslarda 
girdap biçimli akıntıların ortaya çık-
masına sebep olur. Dünya genelinde 
beş ana okyanus akıntısı vardır: Ku-
zey ve Güney Pasifik Tropik Altı Gir-
dapları, Kuzey ve Güney Atlantik Tro-
pik Altı Girdapları ve Hint Okyanusu 
Tropik Altı Girdabı. Okyanuslarındaki 
yüzey sularının %40’ı başka bir deyiş-
le yeryüzünün %25’i orta enlemlerde 
yer alan bu girdapların içinde kalır.

 
Okyanus sularına karışan plastik-

ler bir kez girdaplara kapıldıktan son-
ra akıntıyla beraber girdabın merke-
zine doğru sürüklenmeye başlar. Bu 
durum okyanuslardaki plastik kirlili-
ğinin önemli bir kısmının girdaplar-
da birikmesine sebep olur. Okyanus-
lardaki çöplüklerin en bilineni ve üze-
rine en çok çalışmalar yapılanı Ku-
zey Pasifik Çöplük Bölgesi’dir. Kap-
tan Moore’un keşfettiği, bugün Do-
ğu Çöplük Bölgesi olarak anılan çöp-
lük de bu devasa çöplüğün doğu kıs-
mını oluşturur. 

Kuzey Amerika’nın Pasifik sahil-
lerinin 1600 kilometre ötesinden 
başlayıp batı yönünde yüzlerce ki-
lometre uzanan Büyük Pasifik Çöp-
lük Bölgesi (BPÇB) tahminlere göre 
toplamda 1,6 milyon kilometre ka-
relik bir alana yayılıyor. Bu durum 
Kuzey Pasifik’teki okyanus çöplü-
ğünün İspanya’nın yüz ölçümünün 
üç katı kadarlık bir alanı kapladığı 
anlamına geliyor. 

2018 yılında Nature’da yayımla-
nan bir çalışmaya göre, BPÇB’de 
toplam kütlesi 79.000 ton olan 1,8 
trilyon plastik parçası var. Bu plas-
tiklerin %52’sini balık ağları ve ip-
ler gibi balıkçılık malzemeleri oluş-
turuyor. 

Bilimsel çalışmalar kuzeydeki 
okyanus çöplüklerinde güneydeki-
lerden daha fazla plastik olduğunu 
gösteriyor. Kuzey Yarımküre’de ya-
şayan insan nüfusu daha fazla ol-
duğu için bunun zaten beklenen 
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Okyanusların yüzey sularındaki atık plastik miktarı. Derin sulardaki ve okyanus tabanlarındaki 
atıklar dahil değil. 

Okyanusların Yüzey Sularındaki Plastikler, 2013
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bir durum olduğu söylenebilir. An-
cak gözlemlenen fark nüfus oran-
larından beklenen derecede büyük 
değil. Bu durumun bir nedeni, var-
sayılandan daha kolay bir biçimde 
plastiklerin farklı girdaplar arasın-
da hareket edebilmesi olabilir.

Plastiklerin 
Geri 
Dönüştürülmesi

Plastik kirliliğini azaltmanın 
yollarından biri daha fazla plasti-
ği geri dönüştürmek, böylece hem 
atıkları yeniden yararlı hâle getir-
mek hem de birincil üretimi azalt-
mak. Bugün de önemli miktarda 
plastik geri dönüştürülüyor. Hat-
ta geri dönüşüm oranı yıldan yıla 
artmaya devam ediyor. Ancak plas-
tiklerin daha verimli bir biçimde 
geri dönüştürülmesi için aşılması 
gereken çeşitli zorluklar var. 

Belirli bir türdeki plastiğin ge-
ri dönüştürülmesindeki en önem-
li zorluk, çok çeşitli türlerde plastik 
içeren atıklar arasından o tür plas-
tiklerin nasıl ayıklanacağıdır. Plas-
tiklerin işlev, biçim, sertlik, yumu-
şaklık ve dayanıklılık açısından çok 
farklı çeşitleri vardır. Atık plastikle-
rin verimli bir biçimde geri dönüş-
türülebilmeleri için önce bileşimle-
rine göre birbirlerinden ayırt edil-
meleri gerekir.

Bir plastik geri dönüşüm tesisi-
ne gelen atıklar her zaman sadece 
plastiklerden oluşmaz. İçinde baş-
ka türden çöpler de olur. Bu isten-
meyen atıkları ayırma işi bugün 
çoğunlukla insan eliyle yapılıyor. 
Plastik atıklar arasından belirli bir 
türdeki plastikleri ayıklamak söz 
konusu olduğundaysa çoğu zaman 
teknolojiden yararlanılıyor.

PET ve PVC türü plastikleri ayık-
lamak için kullanılan bir yöntemde 
atıkların optik özelliklerine bakılı-
yor. Önce özel kameralarla atıkların 
optik özellikleri analiz ediliyor. Da-
ha sonra üzerlerine hava püskürtü-
lerek istenmeyen türdeki plastikler 
ortamdan uzaklaştırılıyor. Bu yön-
temin bir dezavantajı koyu renkli 
plastikleri ayırt etmekte zorlanma-
sı. Kameralar tarafından kullanı-
lan kızılötesi ışık, koyu renkli mal-
zemeler tarafından güçlü bir biçim-
de yansıtılmıyor ve bu durum fark-
lı türleri ayırt etmeyi zorlaştırıyor. 

Farklı türde plastikleri ayrıştır-
mak için kullanılan bir başka yön-
temdeyse yoğunluk farklarından 

yararlanılıyor. Bu yöntemde, önce 
atıklar suyun içine bırakılıyor, son-
ra da suda yüzüp yüzmediklerine 
bakılarak farklı türler birbirlerin-
den ayrıştırılıyor. Bu yöntemin ve-
rimli olabilmesi için ayrıştırılmaya 
çalışılan malzemeler arasında en 
azından 0,2 g/cm3 yoğunluk farkı 
olması gerekiyor.

Bir başka yöntem ise “triboelekt-
rik ayıklama” olarak adlandırılıyor. 
Bu yöntemde önce sürtünme yo-
luyla atıklar elektriklendiriliyor. Da-
ha sonra artı ve eksi yüklü elektrot-
lar tarafından çekilmelerine veya 
itilmelerine bakılarak birbirlerin-
den ayrıştırılıyor. Bu yöntemle PET 
ve PVC türü plastikler de dâhil ol-
mak üzere çok çeşitli türde plastik-
leri ayıklamak mümkün. Yöntemin 
önemli bir dezavantajı ise atıkların 
kuru olmasının gerekmesi.

Farklı yöntemleri bir arada kul-
lanarak atık plastikleri daha verim-
li bir biçimde ayıklamak tabii ki 
mümkün. Ancak atık plastik tesis-
leri genellikle tüm yöntemleri de-
ğil bir ya da birkaçını kullanıyor. 
Bu durum geri dönüştürülebilecek 
pek çok atığın ayıklanamayıp çöp-
lüklere gitmesine sebep oluyor.
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Londra’daki Brunel Üniversite-
si’nde çalışan bir grup araştırmacı 
tarafından plastikleri daha iyi ayık-
lamak için önerilmiş bir yöntem, 
üretimleri sırasında plastikleri fos-
forlu malzemelerle etiketlemek. 
Böylece morötesi ışık dedektörle-
ri kullanarak farklı türde plastikleri 
ayırt etmek mümkün olabilir. 2017 
yılında bu yöntemi test eden Nor-
veç menşeili bir firma karışık atık-
lar arasından fosforlu plastiklerin 
%98’ini %95 doğrulukla ayıkladık-
larını açıkladı. Bu yöntemle ilgili 
önemli bir sorun üretilen plastikle-
rin hangi kriterlere göre etiketlene-
ceği. İlk olarak polimer zincirinde-
ki tekrar eden birimlere (monomer-
lere) göre etiketlemenin uygun ola-
cağı düşünülebilir. Ancak aynı mo-
nomerden üretilen plastikler ba-
zen birbirinden çok farklı özellik-
lere sahip olabiliyor. Çünkü plastik-
lerin özellikleri üretim süreçlerine 
ve kullanılan katkı maddelerine de 
bağlıdır. Aynı monomerleri içeriyor 
olsalar bile bir türdeki plastiği ge-
ri dönüştürüp başka türde bir plas-
tiğin üretiminde kullanmak her za-
man iyi sonuç vermeyebilir.

Plastiklerin geri dönüştürülmesi 
süreci genellikle şu şekilde ilerler: 
Önce atık plastikler mekanik olarak 
parçalanıp topaklar hâline getirilir. 
Daha sonra bu topaklar eritilip ka-
lıplara dökülür. Malzemenin soğu-
yup katılaşmasıyla üretim tamam-
lanır.

En başarılı biçimde geri dönüştü-
rülen plastiklerin başında içecek şi-
şeleri gelir. Bu durumun ana nede-
ni tüm üreticilerin içecek şişelerinin 
üretiminde aynı malzemeyi, PET tü-

rü plastikleri, kullanmasıdır. Böyle-
ce hem atıkların ayıklanması hem 
de geri dönüştürülmesi kolaylaşır.

Geri dönüşüm süreciyle ilgili 
önemli bir sorun mekanik parça-
lanmaların malzemenin kalitesini 
düşürmesidir. Her geri dönüşüm-
den sonra polimer zincirleri biraz 
daha kısalır. Ayrıca plastiğin yapı-
sına arzu edilmeyen malzemeler 
karışır, saflığı düşer. Bu yüzden bir 
plastiğin kaç kez geri dönüştürüle-
bileceğinin bir sınırı vardır. Günü-
müzde bu sınırın nasıl yukarı taşı-
nabileceği üzerine araştırmalar ya-
pılıyor. 

Polimerlerin geri dönüştürül-
mesi için kimyaya dayalı çeşitli 
yöntemler de söz konusu. Örneğin 
geri dönüşüm sürecinde önce poli-
mer zincirleri kimyasal olarak par-
çalanabilir. Daha sonra ortaya çı-
kan monomerler yeniden polimer-
leştirilerek yüksek kalitede plas-
tiklerin üretiminde kullanılabilir. 
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Dünya genelinde en çok plastik taşıyan nehirler, bu nehirlerin geçtiği ülkeler ve bir yıl içinde 
okyanuslara taşıdıkları plastik miktarları.

En Çok Plastik Taşıyan 20 Nehir, 2015
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Bu yöntem özellikle tekstil ürün-
lerindeki plastiklerin geri dönüş-
türülmesinde yararlı olabilir. Çün-
kü kumaşlardaki plastikler, genel-
likle mekanik süreçlerle ayrıştırıla-
mayan başka malzemelerle bir ara-
da kullanılır.

Mikroplastikler ise geri dönüş-
türülmesi en zor olan plastiklerdir. 
Çünkü bu ufak plastik parçaları-
nı makro büyüklükteki atıklar ara-
sından ayıklamak çok zordur. Konu 
üzerine çeşitli çalışmalar olsa da 
yakın bir gelecekte mikroplastikle-
rin verimli bir biçimde geri dönüş-
türülmeye başlanması pek olası gö-
zükmüyor. 

Biyolojik 
Çözümler

2016 yılında Japon araştırmacılar 
Sakai’deki bir PET geri dönüşüm te-
sisinde çok önemli bir keşfe imza attı-
lar. Tesisisin civarından alınan çamur-
lu topraklarda daha önceleri bilinme-
yen bir tür bakteri yaşıyordu. İlginç 
olan şey, Ideonella sakaiensis adı veri-
len bu bakterilerin PET türü plastik-
lerle beslenmesiydi. Bilimsel çalışma-
lar bakterilerin PETaz ve MHETaz adı 
verilen iki enzimi kullanarak plastik-
leri parçaladığını gösterdi. Üstelik or-
taya çıkan son ürünler de çevreye za-
rarsızdı.

Bakteriler tarafından parçalandığı 
bilinen tek plastik türü PET değil. Ya-
kın zamanlarda bir grup Alman araş-
tırmacı poliüretan içeren plastikle-
ri parçalayan bir bakteri türü keşfet-
ti. Naylon sentezinin yan ürünleriy-
le beslenen mikroorganizmaların var 
olduğuysa 1970’lerden beri biliniyor.

Plastikleri parçalayan bakteriler, 
plastik kirliliği sorununa biyolojik 
bir çözüm sunabilir. Günümüzde 
pek çok araştırmacı bu konu üzeri-
ne kafa yoruyor. Örneğin bir grup 
araştırmacı laboratuvar ortamında 
PETaz enziminin yapısına müdaha-
le ederek süreci %20 oranında hız-
landırmayı başardı. Aynı araştırma 
grubu yakın zamanlarda Ideonella 
sakaiensis türü bakterilerin PET’leri 
parçalamak için kullandığı iki enzi-
mi kimyasal olarak birbirine bağla-
yarak bir süperenzim elde etti. De-
neyler, süperenzimin PET’leri, do-
ğal iki enzime kıyasla, üç kat daha 
hızlı parçaladığını gösterdi.

Söz konusu olan geri dönüşüm 
olduğunda PET’ler, özellikle de PET 
şişeler, zaten en başarılı biçimde 
geri dönüştürülen plastik türlerin-
den. Ancak verimli bir biçimde ge-
ri dönüştürülebilen PET şişelerin 
tüm PET’ler içindeki oranı sade-
ce %30. PET’lerle beslenen bakteri-
ler sayesinde bu oran çok daha yu-
karılara çekilebilir. Örneğin halı ve 
giysilerde kullanılan PET iplikçikle-
rin verimli bir biçimde geri dönüş-
türülmesinde bakteriler çok yarar-
lı olabilir.

Gelecekte sadece PET’leri ve po-
liüretanlı plastikleri değil diğer 
plastik türlerini parçalayan bak-
teriler de keşfedilebilir. Hatta bu 
tür bakteriler tasarlanıp laboratu-
var ortamında üretilebilir. Biyolojik 
yöntemler plastiklerin geri dönüşü-
münde giderek büyüyen bir rol oy-
namaya aday.
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Plastik 
Kirliliğinin 
Geleceği

Plastik kirliliği giderek büyüme eği-
liminde. Özelikle tek kullanımlık plas-
tiklerin üretimindeki artış ve kullan-
at kültürü durumun daha da kötüleş-
mesine neden oluyor. Sorunun büyü-
mesine neden olan bir diğer etken de 
atık plastiklerin ticaretinin yapılması! 
Plastik üretimini ucuza getirmeye ça-
lışan bazı ülkeler, atık plastikleri ithal 
edip geri dönüştürme yoluna gidiyor-
lar. Ancak bu ülkelerin büyük çoğun-
luğunun atık yönetiminde çok da ba-
şarılı olmaması kirliliğin daha da art-
masına neden oluyor. 

Tahminlere göre, yıllık plastik üre-
timindeki ve atık miktarındaki artış 
bu şekilde büyümeye devam eder-
se 2050 yılına gelindiğinde kötü ida-
re edilen plastik atık miktarı iki katı-
na çıkacak. Okyanuslardaki plastik 
miktarınınsa 2025 yılına gelindiğinde 
2010’dakinin on katına çıkacağı tah-
min ediliyor. 

Günümüzde bazı ülkeler, yasaklar 
ya da vergiler yoluyla plastik tüketi-
mini azaltmaya çalışıyor. Avrupa Bir-
liği, tek kullanımlık plastikler ile ilgi-
li bir yönerge çıkardı. 1992 yılında yü-
rürlüğe giren ve bugüne kadar 186 ül-
kenin imza attığı, zararlı atıkların sı-
nırlar arası hareketleriyle ilgili Basel 
Sözleşmesi’ne plastik atık ticareti ile 
ilgili maddeler eklendi. Bilim insan-
ları ve çevre örgütleri soruna çözüm 
bulmak için çalışmaya devam ediyor-
lar. Ancak tüm bu çabalara rağmen 

sorunun küresel ölçekte çözülmesi-
ni sağlayabilecek, gerçeklere dayalı, 
pratik ve ölçülü önlemler bulunabil-
miş değil. 

Plastik kirliliği sorunu için öne sü-
rülen bazı çözümler, atıkların daha iyi 
idare edilmesine odaklanıyor ve atık 
toplama, işleme ve geri dönüştürme 
sistemlerine büyük yatırımlar yapıl-
masını gerektiriyor. Bazı çözümlerse 
var olan plastikleri tekrar tekrar kul-
lanarak ya da alternatif malzemele-
re yönelerek birincil plastik üretimini 
azaltmayı hedefliyor. 

Winnie W. Y. Lau ve arkadaşları, bil-
gisayar benzetimleri yaparak plas-
tik kirliliğinin geleceği hakkında 
tahminler yaptılar. Araştırmacıların 
Science’te yayımladıkları sonuçlara 
göre, bugün çeşitli ülkeler ve kuruluş-
lar tarafından verilen tüm taahhüt-
ler yerine getirilse bile 2040 yılına ge-
lindiğinde, her şeyin olduğu gibi de-
vam etmesi durumuna kıyasla, kara-
lara ve denizlere karışan plastik kirli-
liği sadece %6 oranında azalacak. An-

cak büyük çapta sistemsel değişiklik-
ler yaparak, güncel bilgi ve teknoloji-
lerle bu oranı %78’e kadar çıkarmak 
mümkün olabilir. Uygulanabilecek 
sistemsel değişiklikler arasında şun-
lar var: kullanımdaki plastik miktarı-
nı azaltmak, plastikler yerine başka 
malzemeler kullanmak, öne sürülen 
geri dönüşüm yöntemlerini ve tekno-
lojilerini kullanmaya başlamak, atık 
toplama kapasitesini artırmak, atıkla-
rı ayıklama ve geri dönüştürme kapa-
sitesini artırmak, kimyasal dönüşüm 
kapasitesini artırmak, toplanan atık-
lardan çevreye sızıntı olmasını engel-
lemek ve ticareti yapılan atık plastik 
miktarını azaltmak. 

Öncelikle sistemsel değişiklik-
ler yapılarak her yıl çevreye saçılan 
atık plastik miktarının azaltılmasının 
plastik kirliliği sorununun çözüleceği 
anlamına gelmediğinin altını çizmek 
gerek. Doğada kendiliğinden parça-
lanma süreleri çok uzun olduğu için, 
plastikler birikmeye ve çevreyi kirlet-
meye devam edecek. Hatta bugün ok-
yanuslara karışan plastik miktarı sıfı-
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ra inse bile, gelecek otuz yıl boyunca 
okyanuslardaki plastik çöplükleri bü-
yümeye devam edecek. Benzer bir 
durum açık çöp toplama alanları için 
de geçerli. En iyi ihtimalle bile 2040’a 
kadar açık çöplüklerde 250 milyon 
ton plastik atık birikeceği ve bunla-
rın çevreyi tehdit etmeye devam ede-
ceği tahmin ediliyor. Bugün atık plas-
tiklerden kurtulmanın en yaygın yön-
temlerinden biri yakıp yok etmek. An-
cak plastikleri yakmanın kirliliği önle-
mek için bir yöntem olduğu söylene-
mez. Yakma sonucunda pek çok za-
rarlı organik bileşik, sera gazı ve mik-
roplastik atmosfere karışıyor. Tahmin-
lere göre 2040’a kadar en azından 1,2 
trilyon ton plastik daha yakılarak yok 
edilecek.

Öte yandan, %78’lik azalmaya ulaş-
mak için gerekli sistemsel değişiklik-
leri yapabilmek için de pek çok zorlu-
ğun aşılması gerekiyor. Örneğin bu-
gün, özellikle düşük ve orta gelirli ül-
kelerde, milyonlarca eve belediyeler 
tarafından çöp toplama hizmeti ve-
rilmiyor. Bu bölgelerde, geri dönüştü-
rülen ya da yakılarak yok edilen plas-
tikler, atık toplama işini kendine mes-
lek edinmiş, bu işten para kazanan in-

sanlar tarafından toplanıyor. Bu gö-
nüllüler, bugün dünya genelinde ge-
ri dönüştürülen plastiklerin yaklaşık 
%60’ını topluyorlar. Atık plastik top-
lama kapasitesini artırmak amacıyla 
gönüllü atık toplama işini daha kârlı 
hâle getirmenin yollarını aramak ge-
rekebilir. Ayrıca sadece atık toplama, 
ayıklama ve güvenli depolama alan-
larına yatırım yapılması yeterli değil; 
bu yatırımların, tüm dünya genelinde 
koordineli bir biçimde idare edilmesi 
de gerekli. Plastik kirliliğini azaltmak 
ve neredeyse sıfıra indirmek için iş 
dünyasının, çevre örgütlerinin, idari 
yönetimlerin ve tabii ki bireylerin bu 
amaca uygun davranışlar sergileme-
sine ihtiyaç var.

Sonuç

Plastik kirliliği giderek büyüyen 
bir çevre sorunu. Şu anki bilgileri-
mizle ve var olan teknolojilerle ya-
kın gelecekte çözülmesi pek müm-
kün gözükmüyor. Plastiklerin çevre-
ye ve canlılara verdiği zararı azalt-
mak için daha verimli biçimde geri 
dönüşümü mümkün kılan teknolo-
jilere, atık plastiklerin zararsız mad-

delere dönüşümünü sağlayan kim-
yasal ve biyolojik çözümlere ihtiyaç 
var. Plastiklerin yerine başka malze-
meler kullanmak ya da belirli işler-
de plastiklerin kullanımını yasakla-
mak, plastik kirliliğini azaltmanın 
en basit yöntemleri olabilir. Ancak 
bu tarz önlemler alırken plastikle-
rin sahip olduğu üstün özellikleri 
de unutmamak gerekiyor. Plastik-
ler ucuz, hafif, dayanıklı ve çok çe-
şitli amaçlar için kullanılabiliyorlar. 
Gıda güvenliğini sağlamakta, gıda-
ların bozulmasını önlemekte önem-
li işlevleri var. Plastiklerin yerine 
başka malzemeler kullanmak ya da 
plastiklerin kullanımını yasaklamak 
faydadan çok zarar da getirebilir. Bu 
yüzden yapılması gerekenlerin en 
başında insanların plastik atıklar 
konusunda daha duyarlı olması ge-
liyor. Belki gelecekte plastikleri geri 
dönüştürmenin ya da çevreye zarar-
sız hâle getirmenin kusursuz yön-
temleri keşfedilebilir. Ancak bu yön-
temlerin keşfedilmesinden daha da 
önemli olan şey, ne ölçüde kullanıla-
cakları. Atıklar bilinçsizce etrafa sa-
çılmaya devam edildikçe plastikler 
de çevreyi kirletmeye devam ede-
cektir. n
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