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MİKROPLASTİKLER 
(26.3.2021) 

 

Plastik nedir? 
Plastik, istenen şekli alabilen, kolayca şekillenebilen ve istenen şekli alabilme yeteneği olan madde olarak 
tanımlanmaktadır1. Plastikler petrol kaynaklı yarı organik materyallerdir. Küresel plastik üretimi 2019’da 368 
milyon tona ulaşmıştır. Avrupa’da %39,6 ile ambalaj sektörü, %20,4 ile yapı sektörü ve %9,6 ile otomotiv sektörü 
en yüksek plastik talebi olan sektörlerdir2. Ürün bileşimine bağlı olarak atık plastik hiçbir değişikliğe uğramadan 
kalabilir ya da mikrobiyal ısı üretimi ve ileri biyobozunma ile karbondioksit ve su ile küçük parçalara ayrılabilir3.  
 
Plastik atığı olarak karşılaştığımız en yaygın polimerler polipropilen (PP), polietilen(PE), polivinilklorit (PVC) , 
Polistiren (PS), Polietilen terefitalat (PET) olarak gösterilmektedir4. Deniz Çevresinin Korunmasının Bilimsel Yönleri 
Üzerine Ortak Uzmanlar Grubu (GESAMP) 1metre-2,5 cm aralığındaki plastikleri makroplastikler; 1 mm-1µm 
çapındaki plastikleri mikroplastikler ve 1 µm çapından küçük plastikleri nanoplastikler olarak tanımlamaktadır5. 

 
Mikroplastik kaynakları nelerdir? 
Elastikiyet ve dayanıklılık özellikleri ile çok çeşitli amaçlarla kullanımı sebebiyle çevrede biriken plastik ve plastik 
ürünlerinin üretimi son yıllarda giderek yükselmektedir. Katı atıkların çok büyük bir bölümünü kullanılmış plastik 
ambalaj ürünleri oluşturmaktadır. Mikroplastik oluşumu için diğer kaynaklar diş macunu, şampuan, peeling 
(soyma) etkili cilt temizleme ürünleri, deterjan ve duş jeli gibi pek çok ürün içeriğinde bulunan polietilen 
mikroboncuklardır.  Ayrıca yıkama sırasında kumaşlardan kopan elyaf tekstil lifleri de bir diğer mikroplastik 
kaynağıdır3. Bu kaynakların yanında geçmiş dönemlerde buzullarda hapsolan yüksek miktarda mikroplastiğin 
küresel ısınma etkisiyle hızlı erime sürecine giren buzullardan açık denizlere salındığı bildirilmektedir6. Ayrıca 
içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi sebebiyle artan tek kullanımlık malzeme ve maske kullanımı ve 
bunlardan kaynaklanan makroplastik ve mikroplastiklerin çeşitli yollarla su ve toprağa ulaşması ile mikroplastik 
kirliliğinin önümüzdeki süreçte öngörülenin üstünde olması beklenmektedir7. 

 
Mikroplastik kirliliği nerelerde gözlenir? 
Üretilen plastik miktarında artış, plastiğin kimyasal yapısının görece stabil olması ve geri dönüşüm süreçlerinin 
yeterince etkin işletilememesi gibi sebeplerle çevrede yaygın plastik atık sorunu mevcuttur. Geri dönüşüm 
süreçleri ile etkin şekilde dönüştürülemeyen ya da yeniden kullanılamayan plastikler atık depolama alanlarındaki 
katı atıkların büyük kısmını oluşturmaktadır. Plastik atıklar rüzgâr, yağmur ve erozyonla sürüklenerek nehir ve 
derelere ulaşmakta ve denizlere taşınmaktadır. Bu sebeple kıyı bölgelerde yoğun plastik kirliliği oluşmaktadır. 
Plastik kirliliğine ilişkin çalışmalar genellikle su canlıları ya da su ekosistemleri üzerinde gerçekleştirilmektedir. 
Yapılan araştırmalar sonucunda derin denizlerden kutuplara kadar birçok su kaynağında mikroplastik varlığı 
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3 Lehner, R., Weder, C., Petri-Fink, A., & Rothen-Rutishauser, B. (2019). Emergence of nanoplastic in the environment and possible impact on 
human health. Environmental science & technology, 53(4), 1748-1765. 
4 Andrady, A. L. (2011). Microplastics in the marine environment. Marine pollution bulletin, 62(8), 1596-1605 
5 Kershaw, P. J., & Rochman, C. M. (2015). Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: part 2 of a global assessment. 
Reports and Studies-IMO/FAO/Unesco-IOC/WMO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental 
Protection (GESAMP) Eng No. 93. 
6 Obbard, R. W., Sadri, S., Wong, Y. Q., Khitun, A. A., Baker, I., & Thompson, R. C. (2014). Global warming releases microplastic legacy frozen in 
Arctic Sea ice. Earth's Future, 2(6), 315-320. 
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gösterilmiştir6,8. Ülkemizin Akdeniz kıyılarında gerçekleştirilen bir çalışmada ise balıkların %58’inin sindirim 
sisteminde mikroplastik tespit edilmiştir9. Bunun yanında plastiklerin toprakta ya da atmosferde oluşturduğu 
kirliliğe ilişkin sınırlı sayıda araştırma mevcuttur. Atık plastiklerinin çevredeki miktarını belirlemeye yönelik 
standart yöntemlerin mevcut olmaması bu alandaki çalışmaları güçleştirmektedir10. Çin’de yapılan bir çalışmada 
topraktan alınan örneklerin tamamında mikroplastik parçacıklar saptanmıştır. Bu çalışmada çoğunlukla plastik 
lifler olmak üzere alınan 100 gramlık toprak örneklerinde 7100 ile 42960 plastik parçacığı saptanmıştır11. Bir diğer 
çalışmada ise yurt, ofis ve koridordaki yapı içi havada mikroplastik kirliliği incelenmiş, en yüksek kirlilik sırasıyla 
yurt, ofis ve koridorda gözlenmiştir. Bu alanlarda havadaki mikroplastik kirliliğin çoğunlukla tekstil ürünlerinden 
kaynaklandığı ve klima gibi kaynakların etkisiyle oluşan hava hareketinin mikroplastik liflerinin daha uzun süre 
havada asılı kalmasına sebep olduğu gösterilmiştir12. Ayrıca deniz ürünleri, tuz, bira, ambalajlı su, meşrubatlar ve 
mineralli su (soda) gibi yiyecek ve içecek maddelerinin de mikroplastik içerdiğine ilişkin çalışmalar mevcuttur13. 

 
Mikroplastiklerin olası sağlık etkileri nelerdir? 
Mikroplastiklere ilişkin kaygılar toprak ve su biyoçeşitliliği, gıda güvenliği ve insan sağlığı gibi pek çok alanla 
ilişkilidir14. Bitkiler mikroplastiklere toprak, su ve hava yoluyla; hayvanlar bu yollara ek olarak besin kaynakları ile 
insanlar ise hayvanların maruz kaldığı yollara ek olarak mikroplastik kirliliğine maruz kalmış bitki ve hayvanları 
tüketerek ve kişisel bakım ürünleri ile maruz kalmaktadır. Maruz kalım doğrudan temas yolu ile, ağız yolu ile ve 
solunum yolu ile gerçekleşebilir. Bitkilerde yapılan çalışmalar gelişimde olumsuzluklara işaret etse de bu etkiler 
kısa vadeli ve geçici etkilerdir. İnsan ve hayvanlarda gerçekleştirilen çalışmalar ise son derece sınırlıdır. Bunun 
yanında insanların besin zincirinin üst noktalarında olması sebebiyle mikroplastik kirliliğine potansiyel olarak en 
fazla maruz kalan türler arasında olduğu düşünülmektedir15. Plastik parçacıkların olası toksik etkileri 3 mekanizma 
ile açıklanmaktadır. Birincisi plastik parçacığın kendisinden kaynaklanmaktadır, ikincisi plastiklere emdirilen kalıcı 
organik kirleticilerin salınımına ve üçüncüsü plastiklerdeki katkı maddelerindeki sızıntılara bağlıdır16. Bu katkı 
maddelerinin arasında ağır metaller, fitalatlar ve Bisfenol gibi toksik maddeler de bulunmaktadır17. 
 
Doğada mikroplastikler bakteriler için biyofilm tabakası oluşumunu sağlayarak mikrobiyal kontaminasyona da 
sebep olmaktadır. Biyofilm tabakası suda mikroplastik varlığında 7 gün gibi kısa sürede meydana gelmektedir ve 
kolonize olan bakterilerin arasında kolera etkeni Vibrio gibi hastalık yapıcı türler de bulunmaktadır18. 
 
Laboratuvar çalışmalarında ve hayvan deneylerinde mikroplastik maruz kalımının parçacık toksisitesi sebebiyle 
iltihabi lezyonlara sebep olabileceği, bağışıklık sisteminin sentetik parçacıkları uzaklaştırmada yetersiz kalması 

 
8 Woodall, L. C., Sanchez-Vidal, A., Canals, M., Paterson, G. L., Coppock, R., Sleight, V., ... & Thompson, R. C. (2014). The deep sea is a major sink 
for microplastic debris. Royal Society open science, 1(4), 140317. 
9 Güven, O., Gökdağ, K., Jovanović, B., & Kıdeyş, A. E. (2017). Microplastic litter composition of the Turkish territorial waters of the Mediterranean 
Sea, and its occurrence in the gastrointestinal tract of fish. Environmental Pollution, 223, 286-294. 
10 Rocha-Santos, T., & Duarte, A. C. (2015). A critical overview of the analytical approaches to the occurrence, the fate and the behavior of 
microplastics in the environment. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 65, 47-53. 
11 Zhang, G. S., & Liu, Y. F. (2018). The distribution of microplastics in soil aggregate fractions in southwestern China. Science of the Total 
Environment, 642, 12-20. 
12 Zhang Q, Zhao Y, Du F, Cai H, Wang G, Shi H. Microplastic Fallout in Different Indoor Environments. Environ Sci Technol. 2020 Jun 
2;54(11):6530-6539. doi: 10.1021/acs.est.0c00087. 
13 Bradney, L., Wijesekara, H., Palansooriya, K. N., Obadamudalige, N., Bolan, N. S., Ok, Y. S., ... & Kirkham, M. B. (2019). Particulate plastics as a 
vector for toxic trace-element uptake by aquatic and terrestrial organisms and human health risk. Environment international, 131, 104937. 
14 Wang, J., Liu, X., Li, Y., Powell, T., Wang, X., Wang, G., & Zhang, P. (2019). Microplastics as contaminants in the soil environment: A mini-review. 
Science of The Total Environment, 691, 848-857. 
15 Enyoh, C. E., Shafea, L., Verla, A. W., Verla, E. N., Qingyue, W., Chowdhury, T., & Paredes, M. (2020). Microplastics Exposure Routes and Toxicity 
Studies to Ecosystems: An Overview. Environmental Health and Toxicology, 35(1), 28-37. 
16 Bouwmeester, H., Hollman, P. C., & Peters, R. J. (2015). Potential health impact of environmentally released micro-and nanoplastics in the 
human food production chain: experiences from nanotoxicology. Environmental science & technology, 49(15), 8932-8947. 
17 Yurtsever, M. (2019). Nano-ve Mikroplastik’lerin İnsan Sağlığı ve Ekosistem Üzerindeki Olası Etkileri. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri 
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sebebiyle kronik iltihap ve kanser öncülleri oluşturabileceği gösterilmiştir. Ayrıca mikroplastiklerin bazı vakalarda 
bağışıklık sisteminin baskılanmasına yol açabileceği ya da otoimmün hastalıklara sebep olabileceği 
düşünülmektedir19. 
 
Plastiklere ilişkin çalışmalarda analiz yöntemlerinin yetersizliği sebebiyle yalnızca nano boyutun üstündeki 
parçacıklar incelenebilmektedir. Bu durum daha küçük boyuttaki parçacıklardan kaynaklanan potansiyel sağlık 
etkilerinin gözden kaçırılmasına sebep olabilir16. Dünya Sağlık Örgütü’nün içme suyundaki mikroplastiklere ilişkin 
hazırladığı raporda sularda yaygın şekilde bulunan mikroplastiklere ilişkin sahip olduğumuz sınırlı bilgiye dayanarak 
mevcut düzeylerde sağlık riski gözlenmediği belirtilmektedir20.  
 
Mekanizma yeterince açık olmasa da bu maddelerin insan vücudunda yarattığı etkilerin uzun bir latent dönem 
sonunda oluşması, artan üretim kapasitesi sebebiyle her geçen gün maruz kalımının artış göstermesi ve 
nanoplastiklerin insan vücudu için mikroplastiklerden daha yüksek giricilik özelliği göstermesi gibi sebeplerle 
öngörülemeyen sağlık riskleri oluşturabileceği belirtilmektedir16,21

. 

 

Koruma ve kontrol önlemleri nelerdir? 
Mikro ve nanoplastik kirliliğinin yaratabileceği potansiyel olumsuz etkilerden korunmak için ülkeler bir süredir 
yapılan çağrıları göz önünde bulundurarak bazı önlemler almaktadır. Bu amaçla bazı ülkeler plastik üretimini 
sınırlayarak ya da bazı plastik türlerini yasaklayarak çevreye ulaşan mikroplastik miktarını azaltmayı 
amaçlamaktadır. Bu kapsamda bazı ülkelerde tek kullanımlık plastikler yasaklanmış ya da bu ürünlerin sınırlı 
şekilde kullanımına izin verilmiştir. Benzer şekilde tek kullanımlık plastik poşetler için ücret alınmasının bu 
ürünlerin kullanımını azalttığı gösterilmiştir. Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gibi bazı ülkeler kişisel 
bakım ürünlerindeki mikroboncukları yasaklamıştır. Kanada’nın Ontario eyaletinde mikroboncuk üretimine 
sınırlama getirilmiştir22.  
 
COVID-19 pandemisi sebebiyle plastik kirliliğinin çevrede yüksek boyutlara ulaşması beklenmekte, bu durum 
mikroplastik ve nanoplastiklere ilişkin kaygıları artırmaktadır. Tek kullanımlık plastik malzemeler yerine mümkün 
olduğunca tekrar kullanılabilir ürünleri tercih etmek, kaynakta ayırma ve geri dönüşüm süreçlerine aktif olarak 
katılmak, kişisel bakım ürünleri ve giyeceklerdeki mikroplastiklere ilişkin farkındalık kazanarak bu ürünlerin yerine 
daha sağlıklı ve sürdürülebilir alternatiflere yönelmek bu  amaçla bireysel olarak alınabilecek önlemlerin arasında 
sayılabilir. 
 

Sonuç olarak;  
Plastik atıkların miktarı her geçen gün artış göstermektedir. Atık plastiklerin çevredeki miktarını belirlemek için 
standart yöntemler mevcut değildir. Bu durum plastiklerin çevrede yarattığı olumsuz etkileri belirlemeyi de 
güçleştirmektedir. Mikroplastik ve nanoplastiklerin sağlık etkileri ile ilgili mevcut bilgiler sınırlıdır. Plastik kirliliği ve 
bu kirliliğin sebep olduğu olumsuz sağlık sonuçlarına ilişkin araştırmalar dikkatle izlenmelidir. Plastik kullanımının 
azaltılması çevrede oluşabilecek olumsuz etkileri önlemek için kritik öneme sahiptir. Ayrıca kullanımından 
kaçınılamadığı durumlarda plastik malzemenin sıcakla temasından kaçınmak, gıda ile mikroplastik ve nanoplastik 
maruz kalımından korunmak bakımından önemlidir. 
 

 
19 Prata, J. C., da Costa, J. P., Lopes, I., Duarte, A. C., & Rocha-Santos, T. (2020). Environmental exposure to microplastics: An overview on possible 
human health effects. Science of the Total Environment, 702, 134455. 
20 Microplastics in drinking-water. Geneva: World Health Organization; 2019. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO http://apps.who.int/iris 
21 Barboza LGA, Dick Vethaak A, Lavorante BRBO, Lundebye AK, Guilhermino L. Marine microplastic debris: An emerging issue for food security, 
food safety and human health. Mar Pollut Bull. 2018 Aug;133:336-348. doi: 10.1016/j.marpolbul.2018.05.047. 
22 Karbalaei, S., Hanachi, P., Walker, T. R., & Cole, M. (2018). Occurrence, sources, human health impacts and mitigation of microplastic pollution. 
Environmental Science and Pollution Research, 25(36), 36046-36063. 
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