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DOSYA / SAVUNMA SANAYİİ

2050’DE
OKYANUSLARDA
BALIKTAN ÇOK
PLASTİK OLACAK

AFAM Uzmanı Serhat Yılmaz, “2050 yılında denizlerde plastik atık miktarının 850- 
900 milyon ton arasında bir seviyeye ulaşacağı belirtiliyor. Aynı raporda 2050 
yılında denizlerdeki balık miktarının da 899 milyon ton olacağı açıklandı” dedi. 

Yapılan araştırmalarda 2018 yı-
lında okyanuslarda 150 milyon 
ton plastik atığın bulunduğunu 
söyleyen İstanbul Aydın Üniver-

sitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Koordinatörü Serhat Yılmaz, “Bazı 
araştırmalarda 1 milyon su kuşunun ve 100 
bin deniz canlısının plastik atıklar nedeniy-
le öldüğü belirtiliyor” dedi. Serhat Yılmaz, 
ortalama her yıl dünya genelinde 8 milyon 
ton plastik atığın okyanuslara karıştığını ve 
200’den fazla deniz canlısının da bu plastik 
atıklar nedeniyle tehlike altında olduğunu 
gösteren raporlar olduğunu belirtti. Plastik 
atıkların okyanuslara ve denizlere karışmaya 
bu şekilde devam etmesi halinde gelecekte 
çok daha fazla canlıların ölümünün yaşana-
cağını söyleyen Yılmaz, “Bu süreçte insanlık 
eliyle nasıl afetler yaratılabileceğinin bir ör-
neğini görüyoruz” diye konuştu.

Afetlerin doğa ve insan kaynaklı tehlikeler 
sonucunda açığa çıktığını söyleyen Serhat 
Yılmaz, “Uluslararası birçok raporda be-
lirtilen ve her geçen yıl daha fazla problem 
oluşturmaya başlayan plastik atık kaynaklı 
kirliliğin de gösterdiği gibi, yaşadığımız yüz-

yılda insan kaynaklı afetlerin doğa kaynaklı 
afetlere nazaran daha fazla kayıplara neden 
olmaya başladığını görüyoruz” şeklinde ko-
nuştu. 

MİKROPLASTİKLER TEHDİT 
SAÇIYOR

Dünyada her yıl 1 trilyonun üzerinde 
plastik poşet üretildiğini ifade eden Serhat 
Yılmaz, “Plastikten kaynaklı çevre kirliliği 
sadece poşetlerden kaynaklanmıyor. Gün-
lük yaşam içerisinde tekstilden otomotive, 
kırtasiyeden kozmetiğe kadar hemen hemen 
her alanda plastikleri kullanıyoruz” dedi. Şu 
anda görülebilen plastik atıklar nedeniyle 
kamuoyunda bu konunun popülerleşmeye 
başladığını belirten Yılmaz, ancak 5 milimet-
reden daha az uzunluğa sahip olan mikrop-
lastiklere yönelik de çözümlerin üretilmesi 
gerektiğini söyledi. 

PLASTİĞİ GERİ 
DÖNÜŞTÜREMİYORUZ

Sanayi devrimi sonrası açığa çıkan ve ar-
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tık kontrol edilemeyen üretim çılgınlığının 
getirmiş olduğu noktada bu sorunların baş-
ladığına dikkat çeken Yılmaz, “Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı’nın açıkladığı 
rapora göre, 1950’lere gelindiğinde dünyada 
yılda 1.5 milyon ton plastik üretilirken, 2018 
yılında üretimin 300 milyon tona yaklaştığı 
belirtiliyor. Türkiye’de ise 2018 yılında 9.5 
milyon ton plastik üretildi” açıklamasını 
yaptı.

“Günümüzde hayatın her alanında plas-
tikler kullanılıyor ancak ürettiğimiz atıkların 
ne kadarını dönüştürdüğümüze baktığımızda 
durumun çok iç açıcı olmadığını görüyoruz. 
Örneğin sadece Türkiye özelinde baktığı-
mızda Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teş-
kilatının raporuna göre çöpümüzün sadece 
yüzde 1’ini dönüştürebiliyoruz” diyen Serhat 
Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “TÜİK ve-
rilerine göre, Türkiye’de belediyeler tarafın-
dan toplanan çöplerin sadece yüzde 9.8’i geri 
dönüştürülüyor. 

Bu nedenle öncelikle, doğada kendiliğin-
den çözülebilen zararsız ürünler kullanılarak 
plastikten vazgeçilmelidir. Ayrıca mevcut 
plastik atıklar ve üretilen plastikler için geri 
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Dünyada 1 milyara yakın insanın 
ekonomisini denizlerden sağladığını ifade 
eden AFAM Uzmanı Serhat Yılmaz, “Mevcut 
kirlilik devam ederse balıkçılık büyük 
oranda zarar görecek” diye konuştu.

dönüştüren sistemler yapılmalı. Bilinçlendir-
me ve bilgilendirmeyle insanlara plastik atık-
lardan kaynaklanan çevre kirliliğinin neden 
ve sonuçları anlatılmalı. 

Bu konuda toplumsal farkındalığın artı-
rılması, tüketim tercihlerinin değişmesi için 
medya ve eğitim çalışmaları bu noktada çok 
önem arz ediyor. Plastik kullanımı ve plas-
tiklerden kaynaklanan kirliliğin azaltılma-
sına yönelik yasal düzenlemeler yapılması 
gerekiyor.” 

 
“TOPLUMSAL SORUNA 

DÖNÜŞEBİLİR”

Dünyada 1 milyara yakın insanın ekono-
misini denizlerden sağladığını ifade eden 
Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Mevcut 
kirlilik devam ederse balıkçılık büyük oran-
da zarar görecek. Ayrıca sadece ekonomik 
açıdan değil dünya nüfusu 2050 yılında tah-
mini 10 milyara yaklaşacak. Bu kadar nüfusu 
beslemek için denizlerdeki kaynaklar elbet-
te yeterli olmayacak. Daha çok tüketmeye 
meyledeceğiz. Bu da farklı sorunlar teşkil 
edecek.” E


