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İNSAN SAĞLIĞI İLE ALAKALI ÜRÜN VE AMBALAJLARDA  
PVC KULLANIMININ  

YOL AÇABİLECEĞİ OLASI OLUMSUZLUKLAR 

 

Amaç 

Günümüzde çok yaygın kullanılan Polivinil Klorür (Polyvinyl Chloride - PVC) plastiğin üretimi, 

kullanımı ve bertaraf edilmesi aşamalarında çevreye ve insan sağlığına zararlı maddelerin açığa 

çıkıyor olması sebebiyle, özellikle sağlık sektöründe ürün ve ambalajlamada kullanılması 

durumunda, yol açabileceği olası olumsuzlukları gündeme getirmek.   

Polivinil Klorür (PVC) 

Polivinil Klorür (PVC), inşaattan ambalaja, elektronikten oyuncağa, hemen her alanda yaygın 

kullanımı olan bir plastik olduğundan, günlük yaşamın birçok evresinde direkt veya endirekt 

olarak insan vücudu ile temasta olabilir.   

Kendi halinde PVC’nin insan sağlığına bilinen bir olumsuz etkisi olmamakla beraber, üretiminde 

kullanılan temel hammadde ve ara ürünler, yardımcı maddeler, kullanımını kolaylaştırmak için 

üretim aşamasında eklenen katkı maddeleri, üretiminde ve bertaraf edilmesinde ortaya çıkan 

atıklar çevre ve insan sağlığı için oldukça etkili ve kalıcı tehlikeler arz etmektedir.   

Klor (Chlorine – Cl) 

PVC üretiminde hammadde olarak klor (Chlorine - Cl) gazı kullanılmaktadır.  Öte yandan, 

üretilen klor gazının çoğu PVC üretiminde harcanmaktadır.  Klor gazının kendisi belirli 

dozda insan sağlığına tehlikeli olmakla birlikte, klor bileşenlerinin bir çoğu da insan sağlığı 

ve çevre için ciddi sorunlara sebep olmaktadır.   

Civa (Mercury – Hg) 

PVC üretiminde temel hammadde olan klor gazının üretiminde ağırlıkla civa (Mercury - Hg) 

kullanılmaktadır.  Civa ve civa bileşenlerinin birçoğunun insan sağlığı için tehlikeli oduğu 

bilinmektedir.   

Vinil Klorür (Vinyl Chloride Monomer - VCM) 

PVC üretiminde ara ürün olarak Vinil Klorür (Vinyl Chloride Monomer - VCM) 

kullanılmaktadır ki bu oldukça zehirli ve karsinojen bir maddedir.  PVC üretimi esnasında 

atmosfere yayılan az miktarda Vinil Klorür dahi oldukça tehlikeli zehirlenmelere yol açar.  

Ayrıca, karaciğer kanserine sebep olduğuna dair ciddi çalışmalar mevcuttur.   

Etilen Diklorür (Ethylene Dichloride - EDC) 

PVC üretiminde ara ürün olarak kullanılan Etilen Diklorür (Ethylene Dichloride - EDC) 

oldukça zehirli bir maddedir; muhtemel karsinojen olduğuna dair şüphe vardır.   

Kurşun, Kadmiyum benzeri ağır metaller (Lead, Cadmium – Pb, Cd) 

PVC, sıcağa ve ışığa duyarlı ve kırılgan olduğu için, ürünü stabilize etmek amacıyla kurşun 

ve kadmiyum gibi ağır metaller veya organotinler kullanılmaktadır.  Sözü edilen elementler 

ve bileşenlerinin farklı dozlarda insan sağlığı için zararlı olduğu bilinmektedir.   



2 

Dioksin (Dioxin) 

PVC üretimi sürecinde ve PVC içeren ürünlerin bertaraf edilmesinde açığa çıkan dioksin 

oldukça tehlikeli bir maddedir.  PVC üretiminin çeşitli aşamalarında dioksin açığa 

çıkmaktadır; buna ilaveten, PVC içeren ürünler yandığında, yakılarak bertaraf edildiğinde 

veya toprağa gömüldüğünde de dioxin açığa çıkmaktadır.  Açığa çıkan ve çoğunlukla çevreye 

salınan dioxinin besin zinciri vasıtasıyla insan vücuduna girmesi halinde -çok düşük 

dozlarda dahi- insan sağlığı üzerinde zararlı olduğuna dair birçok çalışma mevcuttur.   

Dioxinlerin karsinojen olması ihtimali üzerine var olan raporlara ilaveten, bağışıklık sistemi 

ve üreme sistemi üzerinde olumsuz etkilerini ortaya çıkaran çalışmalar mevcuttur.   

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü internet sitesinin mevzuat 

bölümünde yer alan, Türk Gıda Kodeksi çerçevede yayınlanan 2008/26 numaralı, “Gıda 

Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkındaki Tebliğ”de belirtildiği üzere, 

besin ürünlerinde trilyonda 1-10 mertebesinde dahi dioksin veya dioksin benzeri madde 

bulunması kabul edilmemektedir.   

Ftalatlar (Phthalates) 

PVC sert bir madde olduğu için, yumuşaklık kazandırmak amacıyla üretim aşamasında ftalat 

tabir edilen katkı maddeleri eklenir.  Yumuşaklık ve kayganlık temin etmek amacıyla 

kullanılan ftalat katkı maddeleri PVC molekülleri ile sıkı bağ oluşturmamaktadırlar.  

Dolayısıyla, içeriğinde yer aldıkları PVC eğer ambalaj amacıyla kullanılıyorsa, ambalajın 

muhafaza etmekte olduğu ürüne kolaylıkla geçebilmektedirler.   

PVC sağlık ürünlerinde çoklukla kullanılan bir tür ftalat olan dietil hekzil ftalat (di-2-

ethylhehexyl-phthalate - DEHP) muhafaza edilen malzemeye karışabilmekte -bazı kanser 

ilaçları ve özellikle lipofilik solüsyonlar söz konusu olduğunda- bu geciş daha da 

kolaylaşabilmektedir.  Muhafaza edilen solüsyonun lipiditesi, sıcaklığı ve bekleme süresine 

bağlı olarak ftalatın solüsyona karışma miktarı değişmektedir.   

DEHP ile ilgili olarak, özellikle erkek çocukların üreme fonksiyonunu etkileyen tehlikelerin 

ele alındığı, birçok çalışma mevcuttur.   

Durum 

Gerek üretimi, gerek kullanımı, gerekse bertaraf edilmesi süreçlerinde çevre ve insan sağlığı için 

ciddi tehlikelere sebep olabilen PVC içeren ürünler, sahip oldukları elde etme kolaylığı ve 

maliyet avantajı sayesinde halen çok yaygın kullanım alanı bulmaktadırlar.   

PVC içeren ürünler üzerinde nasıl bertaraf edileceğini belirten uyarıcı işaret mutlaka bulunmalı; 

ancak, birçok üründe bu kurala riayet edilmemektedir.  PVC içeren ürünlerde kullanılan katkı 

maddelerinin bazıları geri kazanım tesislerine zarar verdiği için, kullanımı sona eren PVC 

ürünler genellikle yakılarak veya toprağa gömülerek bertaraf edilmekte ki bu da insan sağlığına 

ve çevreye zararlı kimyasalların çevreye salınmasına sebep olmaktadır.   

Tüm bu olumsuz özellikleriyle PVC artık “zehirli plastik” olarak tanımlanmakta ve kullanıcılar 

mümkün olduğunca PVC içeren ürünlerden uzaklaşmaktadırlar.  Zamanla oluşan bilinçli 

kamuoyu etkisiyle, üreticiler, kullanıcılar, özel ve kamu denetleme kuruluşları söz konusu zararlı 

etkileri en aza indirecek, hattâ giderecek tedbirleri uygulamaya koymaktadırlar.  Benzer şekilde, 

geri kazanım ve bertaraf etme yöntemleri de iyileştirilmektedir.  Son zamanlarda birçok saygın 
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şirket, PVC içeren ürün ve ambalaj malzemesi kullanmadığını olumlu reklam unsuru olarak ilan 

etmektedirler.  Bu şekilde azalan talep sonucunda PVC kullanımının tehlikeleri gitikçe 

azalacaktır.   

Sağlık sektöründe durum 

Tehlikeli katkı maddelerinin terkibinde yer almamasına özen gösterilmesine rağmen, PVC içeren 

ürünler ve ambalaj malzemesi sağlık sektöründe halen kullanılmaktadır..   

Öte yandan, vücutta birikim yaptığında ve hattâ düşük dozlarda alındığında dahi zararlı 

oldukları bilinen hammadde, ara madde ve atıkların PVC üretimi ve bertaraf edilmesi 

süreçlerinde açığa çıkıyor olması gerçeği böylesi bir ürünün sağlık sektöründe kullanılmasını 

olumsuz şekilde gölgelemektedir.  Şöyle ki:  

 PVC üretim sürecinde klor, vinil klorür, dioxin gibi zararlı ve tehlikeli maddeler çevreye 

salınmaktadır.    

 PVC içeren atıkların genellikle gömülerek veya diğer tıbbi atıklarla birlikte yakılarak 

bertaraf edildiğinden çevreye dioxin salınmaktadır. 

 PVC ürüne yumuşaklık ve esneklik kazandırmak amacıyla katılan ftalat maddesi zamanla 

ürünün temas ettiği veya muhafaza ettiği ilaç veya solüsyona karışmakta ve bu yolla 

doğrudan insan vücuduna geçmektedir.  

 Su, su buharı, azot ve hidrojen geçirgenliğinden ötürü PVC torbalarda muhafaz edilen 

solüsyon dışarı sızmaktadır.   

İnsan sağlığının birinci derecede önemsendiği sağlık sektörüne yönelik ürünlerin en ileri 

düzeyde duyarlılık göstererek üretiliyor, kullanılıyor ve bertaraf ediliyor olması gerekmektedir.  

ABD ve Avrupa devletleri bu hususta önemli adımlar atmakta, devlet kurumları ve bu ülkelerde 

yerleşik önde gelen üreticiler gerekli tedbirleri uygulamaya koymaktadırlar.  Buna ilaveten, bazı 

hastaneler, sağlık kurumları, sigorta kurumları, bilinçli hastalar ve hasta yakınları da PVC içeren 

ürünlerin kullanımına karşı çıkmaktadırlar.  Birçok ülkede parenteral solüsyonlar (serum) söz 

konusu olduğunda devlet veya özel sağlık kuruluşları PVC içeren torba için ödeme yapmamakta 

veya farklı ödeme yapmaktadır.  Dolayısıyla, PVC içeren ürün ve ambalaj malzemesinin sağlık 

sektöründe kullanılması gittikçe azalmaktadır.   

Türkiye sağlık sektöründe durum 

“Zehirli plastik” olarak adlandırılan PVC’nin ABD ve Avrupa sağlık sektöründeki kullanımı son 

yıllarda gittikçe azalıyor olmasına rağmen, PVC içeren ambalaj malzemesi ve ürünler -özellikle 

parenteral solüsyon (serum) torbaları- Türkiye’de sağlık sektöründe halen çoklukla 

kullanılmaktadır.   

Öneri 

Türkiye’de yiyecek veya içecek ambalajı olarak kullanılması dahi yasak olan “zehirli plastik” 

PVC’nin  sağlık sektöründe kullanımının azaltılması, mümkün olduğunca engellenmesi 

hususunda gerekli girişimin bir an evvel başlatılması, bu çerçevede özellikle parenteral solüsyon 

(serum) torbalarının üretiminde PVC kullanımının terk edilmesi ve alternatif olarak PVC 

olmayan (non-PVC) torba kullanımının öne çıkarılmasında yarar vardır.   
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