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Fitalatlar, oyuncaklar, vinil zeminler 
ve duvar kaplamaları, deterjanlar, yağlama 
yağları, gıda ambalajları, ilaçlar, kan 
torbaları ve hortumlar  gibi yüzlerce üründe 
ve oje, saç spreyleri, tıraş losyonları, 
sabunlar, şampuanlar, parfümler vb. kişisel 
bakım ürünlerinde kullanılan  bir  grup 
kimyasaldır.

Gıda ile temas eden madde ve 
malzemelerden gıdalara geçen fitalatların 
kalıntı analizi, sağlığa potansiyel zararları 
nedeniyle, önem arz etmektedir.

Bu çalışmada, gıda ile temas eden madde 
ve malzemelerden bitkisel yağa geçen bazı 
fitalat esterlerinin ve miktarlarının GCMS ile 
tespit edilmesi amaçlanmaktadır. İçerisine 
gıdanın doldurulabildiği veya belirlenmiş 
büyüklükte parçaların kesilebileceği tüm 
gıda ile temas eden madde ve malzemelere 
uygulanabilir.

METOD VE MATERYALLER
Çalışmamız, Shimadzu marka GCMS-

QP2020 model GCMS sistemi ile yapılmıştır.
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1. Kromatogramlar 
    Hesaplama 

 
Standart karışım kullanılarak internal standart yöntemine göre miktar tayini yapılmaktadır. 
İnternal standart olarak BHT kullanılmıştır. 
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