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Misyonumuz

Başta gıda ve beslenme endüstrisi olmak üzere, su&çevre, tarım kimyası, tüketici
ürünleri, ilaç ve kozmetik gibi halk sağlığını ilgilendiren konularda; test&araştırma,
danışmanlık ve denetim hizmetlerimizle kendimizi dünya çapında tüketici sağlığını
korumaya adadık.
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Neyi satın alıyoruz?
«Gıda+Ambalaj»

Amerikan resmi kurumu
FDA, ambalajı gıda katkısı
olarak kabul ediyor.

Gıda Güvenliği hakkında
konuşuyorsak; Gıda
Ambalajının Güvenliğini
de konuşuyor olmamız
gerekiyor.
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Gıda Güvenliği ve Ambalaj
1.Gıda ve ambalaj arasındaki etkileşimi incelemenin amacı:
 Ambalajın uygunluğunu ve
 Tüketici sağlığını garantiye almaktır.
2. Normal kullanım koşulları altında ambalajlar (gıdayla temas eden maddeler):


İnsan sağlığını tehdit etmemeli



Hiç bir şekilde gıdanın bileşiminde kabul edilemeyecek bir değişime yol açmamalı



Gıdanın duyusal özelliklerini bozmamalı

3. İtici güçler:



Mevzuat
Tüketici algısı/hassasiyeti (sağlık+çevre)
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Spesifik AB Yasal Düzenlemesi
(EC) No
1935/2004
Framework

2007/42/EC
Regenerate
d Cellulose
Film

84/500/EE
C
Ceramics

2023/2006/EC Good Manufacturing
Practice (applicable to all food contact
materials)

Elastomers
and
Rubbers

Plastic
Materials

2005/31/EC
1st
amendment

Regulation
UE 10/2011

(EC) No
282/2008
Recycled
Plastics

93/11/EEC
Nitrosamines

1895/2005/EC
BADGE/BFDG
E/NOGE

Paper and
Board

(EC) No
450/2009
Active and
Intelligent
materials

Glass

Wood



Genel koşullar
Cork



Bazı maddeler için spesifik koşullar



Diğer materyaller hakkında ulusal hükümler
DOC – Uygunluk Beyanı

Textiles

Risk Değerlendirmenin Temelini Oluşturur!
Waxes

Varnishes and
coatings

Metals and
alloys

Silicones

Printing inks

Adhesives

Ion-exchange
resins
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Gıda ambalajlarındaki bulaşanlar
Ambalaj

Migrasyon

Çözelti

Simulant?, Sıcaklık ?, Süre?



IAS: Intentionally added substances : «Bilinerek eklenen maddeler»
(Ftalatlar, BPA, monomerler vs)



NIAS :Non intentionally added substances : «Bilmeden eklenen maddeler»






Reaksiyon yan ürünleri
Safsızlıklar
Ürünün depolanması sırasında oluşan maddeler

«Yeni ortaya çıkan tehlikeler»




Nanopartiküller
BPS
PFAS(poli fluoroalkil maddeler)
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Ambalajda Gıda Güvenliği Nasıl Kontrol
Ediliyor?
 TOPLAM

MİGRASYON

Ambalajdan gıdaya geçebilecek olan
maddelerin toplam miktarı



SPESİFİK MİGRASYON
Belirli bir maddenin ambalajdan gıdaya
geçebilecek olan maksimum miktarı

 TARAMA

TESTLERİ

Tehlikeli maddelerin bulunması veya
migrasyonunu ortaya çıkaracak
Hedeflenmemiş (NTS) analiz yaklaşımı

 SET-OFF(Bulaşma)

TESTLERİ

Baskı filmler için
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Yeni ortaya çıkan bulaşanlar?


Madeni yağlar (MOH)
 MOSH (Doymuş Hidrokarbon Madeni Yağlar)
 MOAH (Aromatik Hidrokarbon Madeni Yağlar)







Bisfenoller



Ftalatlar



PFAS (poli floro alkil maddeler)



Alkil fenoller (nonil fenol)



Mikroplastikler(100nm-5mm)



Nanopartiküller(<100nm)

Gelecek madde? : Nanoplastikler !
“Sürdürülebilir Ambalaj”
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MOH: MOSH ve MOAH
Hidrokarbon madeni yağlar(MOH); farklı moleküler yapı ve boyutta binlerce farklı
hidrokarbon karışımlarından oluşurlar. MOH’ların çoğu petrol kökenlidir.
EFSA gıda güvenliği açısından iki tip MOH belirlemiştir:
 MOSH - Mineral Oil Saturated Hydrocarbons (Doymuş Hidrokarbon Madeni Yağlar)
 MOAH - Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons (Aromatik Hidrokarbon Madeni Yağlar)
•
•

Potansiyel genotoksik ve karsinojenik özellikle 3-7 halkalı PAC (EFSA, 2012)
Östrojenik aktif maddeler içerebilir(BfR, 2016)

MOSH ve MOAH nerede bulunur?:


Ambalajlarda (geridönüşümlü karton ve plastik)



Gıdalarda (makine yağı)

MOAH

MOSH
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Ambalajlardan gelen MOSH ve MOAH


Ambalajlardan gıdaya migrasyonla geçen MOSH ve MOAH en önemli
bulaşı kaynağını oluşturmaktadır.

• En hafif ve uçucu ve de daha toksik olan
madeni yağlar buharlaşma ve yoğuşma
şeklinde ambalajdan gıdaya hava
üzerinden bulaşır.
• Polietilen veya kağıt gibi fiziksel bariyerler
dış kaynaklı bir migrasyona karşı tam
olarak güvenilir bir koruma sağlamaz.
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Gıda üretimi sırasındaki kontaminasyon
Kontaminasyon genellikle gıda üretimi sırasında ortaya çıkar:


Kazayla: Arızalar veya üretim hataları



Günlük Üretim Sırasında: Gıdanın makine parçalarına teması – “Food
Grade Lubricants”



Basınçlı havadan: transport, karıştırma, paketleme
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Yasal Düzenleme

AB’de şu an MOSH ve MOAH için bir yasal maksimum limit yok.

Referans dokümanlar:


EFSA bilimsel görüş (2012)



Almanya: BFR (Federal Institute for Risk
Assessment) rehberleri ve taslak düzenleme
(Mineral Oil Ordinance)



FoodDrink Europe ToolBox
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Endokrin bozucu kimyasallar


EFSA ve diğer resmi kurumlar ambalajlardan gıdaya migrasyonla geçen
bazı kimyasal maddelerin veya partiküllerin Endokrin Bozucu özelliklerinin
olduğundan şüpheleniyorlar.



Dünya Sağlık Teşkilatı-WHO, Endokrin Bozucu Kimyasalları; canlıların
hormonal sisteminin normal işlevini değiştiren maddeler olarak tanımlıyor.



Bisfenol A, Ftalatlar ve PFAS endokrin bozucu kimyasallar olarak
değerlendiriliyorlar.



Düşük-Doz etkisi !
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Bisfenoller
Bisphenol A (BPA) bazı plastiklerin üretiminde kullanılan endokrin bozucu bir
kimyasal maddedir.


Özellikle içecek su ve içecek şişelerinde ve bebek biberonlarında tabak ve
bardaklarda yaygın olarak kullanılıyor/du.



Kullanımı AB’nin 10/2011 sayılı regülasyonu ile onaylanan BPA’nın bebek
biberonlarında kullanımı yasaktır. Spesifik migrasyon limiti de 0.05 mg/kg
olarak revize edilmiştir.



Bisfenol S (BPS) BPA yerine kullanılmakta, ancak insan sağlığı üzerinde
benzer etkileri olduğu konusunda ciddi şüpheler bulunmaktadır.
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Ftalatlar
Ftalatlar plastik esnekliği, şeffaflığı, dayanıklılığı ve plastiğin ömrünü
arttırmak için kullanılır. En çok PVC ürünlerde kullanılır.
 EFSA 2005 yılında yayınlamış olduğu çeşitli
risk değerlendirmesi raporlarına göre ftalatların
üreme üzerine toksik etkileri olduğunu
bulmuştur.
ECHA uzmanları 2017’de DEHP, DBP, BBP
ve DIBP gibi dört ftalatı Endokrin maddeler
listesine eklediler. Bu kimyasallar Çok Yüksek
Kaygı Duyulacak Kimyasallar olarak
sınıflandırılmışlardır.
EFSA 2019 yılında taslak görüşünü
güncelleyerek bu dört madde grubu için tolere
edilebilir günlük alım miktarını (TDI) 50 µg/kg
vücut ağırlığı.gün olarak belirlemiştir.
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Gıda ambalajlarında PFAS lar


PFAS’lar poliflorlu alkil maddeler ailesidir ve çeşitli türevleri vardır.



PFAS’ler gıda ambalajlarında su ve yağ geçirgenliğini engellemek için kullanılır.
Ambalaj üretiminde ana karışımına karıştırılabileceği gibi, ambalajın yüzey
tabakalarına da uygulanabilir.



İnsanlara PFAS lerin bulaşmasında ambalajlar önemli bir yer tutuyor.



PFAS ların karsinojenik, immunotoksik ve endokrin bozucu olmasından
şüpheleniliyor.

Fluorinated Compounds in U.S. Fast Food Packaging
Environ. Sci. Technol. Lett., 2017
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Bundan sonra ne gelecek?
Gıdaya MİGRASYONLA geçebilen
maddeler

IAS

NIAS

BİLEREK EKLENEN
MADDELER

BİLMEDEN EKLENMİŞ
MADDELER

• Fonksiyonel özellikleri bulunan
katkı maddeleri (stabilizatörler,
plastifiyanlar, yağlayıcı-kaydırıcılar,
antioksidanlar, vs)
• Yapıştırıcılar, laklar ve
mürekkeplerden gelen katkı
maddeleri
• Reaksiyona girmemiş ve
katalizatörler

• Polimerlerden veya katkılarının
bozunmasından kaynaklanan
maddeler
• Hammaddelerdeki safsızlıklar
• Reaksiyon yan ürünleri
• Diğer bulaşanlar
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NIAS ve NTS-Hedeflenmemiş Tarama
NIAS : Non Intentionally Added Substances (Bilmeden Eklenmiş Maddeler)
NTS : Non-Targeted Screening (Hedeflenmemiş Tarama)

AB Regülasyonu no. 10/2011 Gıdayla temas halinde olan plastik materyallerde
bulunan “bilmeden eklenmiş maddelere” (NIAS) ait uygun risk değerlendirmesi
çalışması yapılır ve bu maddeler spesifikasyonlara da dahil edilir.
Bir çok safsızlık üretici tarafından tahmin edilebilmesine ragmen, safsızlıkların
büyük bir kısmı bilinememektedir. Son ürünün güvenliği 1935/2004 regülasyonu
uyarınca garantiye alınmak zorundadır.
NIAS riskleri:


Gıdayı sağlıksız hale getirebilir



Ambalajda şüphe ve tedirginlik yaratabilir



Marka üzerinde negative sonuçlar…

20

NIAS
NIAS tanım gereği:


engellenemez



ne olduğu önceden bilinemez



Risk Değerlendirmesi gerekir
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Ambalaj Migrasyon Analizleri
•

Öngörülebilir (malzemenin ve nerede kullanıldığının bilinmesinden dolayı)

•

Öngörülemez

ÖNGÖRÜLEBİLİR
MADDELER

HEDEFLENMİŞ
ANALİZ

Analizi yapılacak her
madde için ayrı ayrı

ÖNGÖRÜLEMEZ
MADDELER

HEDEFLENMEMİŞ
ANALİZ

Migrasyon sonucunda
bulunan maddelerin
tümü bir arada

.
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IAS+NIAS YAKLAŞIMI

1. METALLER

ICP-MS

2. UÇUCU
MADDELER

HS-GC-MS

Hedeflenmiş analiz

NIST’in özel spektral veri kütüphanesi

AMBALAJ
3. YARI UÇUCU
MADDELER

4. UÇUCU OLMAYAN
MADDELER

GC-MS

NIST’in özel spektral veri kütüphanesi

UHPLC-ESI
MS/HMRS
(Q Orbitrap)

70 Hedeflenmiş analiz ve HRMS
kütüphanesinde 6500 madde.

Hedeflenmiş+hedeflenmemiş
analizler
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Toksikolojik Değerlendirme
Toksikolojik Risk Değerlendirme:
 Yasal düzenlemeler ve rehber dokümanlardaki limitlerle karşılaştırma
 Cramer sınıflandırması, In silico ve Kabul Edilebilir Günlük Alım değerlerni
temel alan değerlendirmeler
 Uzman toksikologların değerlendirmesi
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Yeni Trend: sürdürülebilir ambalaj
Sürdürülebilirlik sadece yasal anlamda uyulması
gereken bir konu değil, aynı zamanda da büyük bir
rekabet avantajı değeri taşıyor. Tüketiciler ürün
seçimlerinde; kalite ve fiyattan sonra, sürdürülebilirliği
üçüncü ana faktör olarak görüyorlar. (EU Cons.Survey19)
Sürdürülebilirlik
konusundaki
kompostlanabilirlik,
bio-kaynak,
kullanılabilirlik, geridönüştürülebilirlik

testler:
tekrar

Geri dönüşüm materyalinin güvenlik ve kalite testleri:
 IAS, NIAS
 Spesifik marker moleküller
 Duyusal test
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Sonuç
 Ambalaj
 Gıda



gıdanın ayrılmaz bir parçasıdır

Güvenliği tartışmaya açık bir konu değildir

Ambalajlardan gıdaya migrasyon olabilir.
Hedeflenmiş testler mevzuata uyum açısından kesin bir gereklilik
olmakla beraber; hedeflenmemiş tarama olası problemlerin
görülmesi ve engellenmesi için önemli bir araçtır ve AB
mevzuatında da NIAS olarak bulunması nedeniyle özellikle küresel
müşteriler tarafından talep edilmektedir.

 Yeşil

ambalaj konusu sadece bir seçenek değil, geleceğin ta
kendisidir.



Geri dönüşümü sağlanan ambalaj malzemesinin güvenliği kritik bir
önem taşımaktadır.
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KEY FACTS

Teşekkür ederim…
samim.saner@mxns.com
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