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5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ 

 ‘’Plastik Kirliliğinin Üstesinden Gelmek’ 

 

Sağlık bir esenlik hâli olarak çevresel etkenlerden yoğun olarak etkilenen bir süreçtir. Çevresel faktörler 
kişinin genetik yapısı ile etkileşerek sağlık durumunu etkiler. Bu etkileşme çevresel etkenlerin özelliklerine 
ve bu etkenlerle karşılaşma düzeyine göre değişir. Çevresel etkenlerin taşıdığı zararlı unsurlar giderek artan 
sayıda sağlık sorununa neden olmakta ve çevre kirliliği sağlık açısından günümüzün önde gelen problemleri 
arasında yer almaktadır1. Bugün çevre kirliliği hastalık ve ölümlerin en önemli çevresel nedenidir ve dünya 
genelinde 2015 yılı ile ilişkili hesaplamalara göre dokuz milyon kişinin erken ölümüne doğrudan çevre 
kirliliği neden olmuştur2. Temiz su, güvenli gıda, barışçıl ortam, barınma, gelir gibi sağlığın ön koşulları 
arasında stabil bir ekosistem de yer almaktadır. Dünyanın ekosistemlerinin birçoğu yüksek nüfus artışı ve 
ekonomik gelişme nedeniyle geri dönüşü olmayan değişimler yaşamaktadır. 2050 yılına kadar, eğer mevcut 
tüketim ve üretim kalıpları aynı kalırsa ve 9,6 milyara ulaşması beklenene nüfus artışı ile yaşam ve tüketim 
yollarımızı sürdürmek için üç gezegene ihtiyaç olacağı düşünülmektedir. Sürdürülebilir yaşamak, daha az 
şeyle daha çok ve daha iyi yapmakla ilgilidir. Bu, artan oranlarda doğal kaynak kullanımının ve oluşan 
çevresel etkilerin ekonomik büyümenin gerekli bir sonucu olmadığını bilmekle ilgilidir.3 
 
Çevrenin giderek birey ve toplum sağlığında daha büyük tehditlere yol açtığı günümüzde çevresel sorunlara 
karşı çözüme ve korunmaya yönelik çabalar ve arayışlar da çoğalmıştır. Bu kapsamda 5 Haziran Dünya 
Çevre Günü her yıl farklı bir tema ile dünya çapında çevreyi korumaya yönelik farkındalığı ve eylemi 
arttırmak için konuyu gündeme getirmektedir4.  Her Dünya Çevre Günü, özellikle acil bir çevresel kaygıya 
odaklanan bir tema etrafında düzenlenmekte, resmi kutlamalar her yıl farklı bir ülkenin ev sahipliğinde 
yapılmaktadır. Bu yılki ev sahibi Hindistan’dır. Bu günün bu yılki teması ise ‘’plastik kirliliğinin üstesinden 
gelmek’’ olarak belirlenmiştir.5  
 
Her yıl dünyanın çevresini dört kez dolaşabilecek miktarda plastik doğaya bırakılmaktadır. Ayrıca bu 
plastiklerin %50’sinin sadece bir kez kullanıldığı tahmin edilmektedir.6 
Plastik bir poşetin doğada çözünebilmesi için 20 yıl, plastik şişelerin ise 450 yıl geçmesi gerekmektedir. 
Özellikle denizlerde var olan plastikler deniz kirliliğinin en önemli nedenidir. Denizlerdeki plastik atık 
kirliliğinin %80’i kara kaynaklı, %20’si ise deniz seyahatlerindeki yolcu ve balıkçı atıkları kaynaklıdır. Naylon 
kumaşın 30-40 yıl, lastik ayakkabı tabanının 50-80 yıl, çocuk bezinin 450 yıl ve denize atılan misinanın 600 
yıl denizde çözünmeden kalabildiği bilinmektedir. Hatta denizin derinliklerinde güneş ışığı ve oksijenin 
eksikliği de düşünüldüğünde bu süreler daha da uzayabilmektedir.7 
 
Plastiklerin yol açtığı bir başka sorun doğrudan insan sağlığı ile ilgilidir. Plastiklerde bulunan bazı kimyasallar 
vücuda alındığında hormonal sistemlerde yıkıma yol açmakta başta bebekler ve çocuklar olmak üzere ciddi 

                                                           
1 Güler, Ç. (Ed), Çevre Sağlığı (Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla), 1. ve 2. Cilt, Yazıt Yayıncılık, Ankara, 2012. 
2 [Internet]  https://www.thelancet.com/commissions/pollution-and-health Erişim: 27.05.2018. 
3 [Internet] http://www.who.int/life-course/news/events/world-environment-day/en/ Erişim: 24.05.2018. 
4 [Internet]  http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/world-environment-day/) Erişim: 23.05.2018. 
5 [Internet] https://www.unenvironment.org/events/un-environment-event/world-environment-day-2018) Erişim: 24.05.2018. 
6 [Internet] http://inovatifkimyadergisi.com/abdde-bir-ilk-san-francisco-plastik-sise-satisini-yasakliyor Erişim: 25.05.2018. 
7 [Internet]  https://www.suhakki.org/2017/03/dosya-denizlerde-plastik-kirliligi/ Erişim: 24.05.2018. 
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olumsuz sağlık etkileri ortaya çıkabilmektedir. Bisphenol A, fitalat, tributilin gibi kimyasallar “hormonal 
sistem bozucular” olarak adlandırılan bir grup kimyasal madde arasında plastik ürünlerden kaynaklanan 
kimyasal maddelerdir8,9.   
 
Plastik ürün kullanımı giderek artan oranlarda ciddi sorunlara neden olmakta ve tüketim hızla 
artmaktadır:10,11 
 

✓ Her yıl dünya genelinde beş trilyon adet plastik poşet kullanılmaktadır.  
✓ Son on yılda üretilen plastik miktarı geçen yüzyılda üretilenden daha fazladır.  
✓ Kullanılan plastiklerin yarısı tek kullanımlık ya da “kullan-at” türde plastiklerdir. 
✓ Dünya genelinde dakikada 1 milyon plastik şişe satın alınmaktadır 
✓ Her yıl plastik su şişeleri üretimi için 17 milyon varil petrol tüketilmektedir.  
✓ Plastikler atıkların %10’unu oluşturmaktadır.  
✓ Her yıl 13 milyon ton plastik denizlere ve okyanusları kirletmekte ve deniz canlılarını tehdit 

etmektedir. 
 

Daha yaşanılabilir bir çevre için plastik üretimi ve kullanımı azaltılmalı, kullanılan plastikler için ‘’geri 
dönüşüm dostu‘’ adımlar atılmalı ve gereken önlemler arttırılmalıdır. 

 

Unutmayalım, plastik kirliliği ile başedebiliriz. 

Gündelik hayatımızdan başlayarak plastik tüketimini azaltalım, çevremizi sağlığımızı geleceğimizi 

koruyalım! 

                                                           
8 State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012 / edited by Åke Bergman, Jerrold J. Heindel, Susan Jobling, Karen A. 
Kidd and R. Thomas Zoeller. United Nations Environment Programme and the World Health Organization, 2013.  
9 [Internet]  http://cevresagligi.org/hayatimiza-plastiklerin-armagani-soru-ve-yanitlarla-bisphenol-a-bpa-cavit-isik-yavuz/ 
Erişim:27.05.2018. 
10 [Internet] http://worldenvironmentday.global/en/about/beat-plastic-pollution Erişim: 27.05.2018. 
11 [Internet] http://www.un.org/en/events/environmentday Erişim: 27.05.2018. 
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