
5 Mart 2008 ÇARSAMBA   

TEBLIG 

Tarim ve Köyisleri Bakanligi ndan: 
TÜRK GIDA KODEKSI  GIDA MADDELERI ILE TEMASTA BULUNAN  

PLASTIK MADDE VE MALZEMELER TEBLIGINDE DEGISIKLIK  
YAPILMASI HAKKINDA TEBLIG  

(TEBLIG NO: 2008/7)  
  

MADDE 1 – 4/7/2005 tarih ve 25865 sayili Resmî Gazete’de yay imlanan Türk Gida Kodeksi - Gida 
Maddeleri Ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliginin kapsam baslikli 2 nci  maddesi asagidaki 
gibi degistirilmistir. 

“MADDE 2 – Bu Teblig; son hali ile gidaya temas edebilen veya etmesi tasarlanan, tamamen plastikten 
olusmus olan madde ve malzemeleri, çok katli plastik madde ve malzemeleri ve iki veya daha fazla farkl i plastik 
malzemenin bir araya gelmesiyle t ipalardaki contalar i olusturan plastik katlar veya plastik kaplamalari kapsar.  

Madde ve malzemeler iki veya daha fazla kattan olusuyor ve bu katlardan bir veya birden fazlas i plastik 
degilse, g ida ile dogrudan temasta bulunan yüzeyi plastik olsa dahi bu Teblig kapsam ina dahil degildir.”  

MADDE 2 – Ayni Tebligin  4 üncü maddesine asagidaki tanimlar eklenmistir. 
“Çok katli plastik madde veya malzeme: Her biri tamamen plastik olan iki veya daha fazla kattan olusan ve 

bu katlarin yapistiriciyla veya  baska bir yöntemle birlestirilmesiyle olusan madde veya malzemelerdir. 
Engelleme islevli plastik: 22/4/2002 tarihli ve 24734 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Türk Gida Kodeksi 

– Gida Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliginde  yer  alan genel yükümlülükleri saglayan 
bir veya birden çok plastik kattan olusan engelleme malzemesidir. 

Kendiliginden ge çis: Malzemenin üretim ve depolama gibi asamalarinda çesitli nedenlerle gida ile temas 
etmeyen yüzeyin  gida ile temas eden y üzey ile etkilesiminden kaynaklanacak migrasyondur. 

Yagsiz gidalar: Migrasyon testinde 4/7/2005 tarihli ve 25865 sayili Resmi Gazete ’de yayimlanan T ürk Gida 
Kodeksi - Gida Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bilesenlerinin Migrasyon Testinde 
Kullanilan Gida Benzerleri Listesi Tebliginin EK ’inde yer alan “Benzer D” disindaki  benzerlerin kullanildigi 
gidalardir.” 

MADDE 3 – Ayni Tebligin ürün özellikleri baslikli 5 inci maddesinin (a) bendi asagidaki sekilde 
degistirilmis, (k) bendinin son f ikrasindan sonra gelmek üzere asagidaki fikra eklenmis, (o) bendinden sonra gelmek 
üzere s iras iyla (ö) ve (p) bentleri eklenmistir. 

“a) Plastik madde ve malzemelerin bilesenlerinin gida maddesine geçis miktari, gida maddesinin veya gida 
benzerinin her kilogrami için 60 mg’i geçmemelidir. Bu deger plastik madde veya malzemenin toplam migrasyon 
limiti olarak tanimlanir (mg/kg). Ancak, asagidaki durumlarda bu limit, madde veya malzemenin her 
desimetrekaresi için 10 miligram olacakt ir.  

-Dolum kapasitesi 500 mL ’den az ve 10 L’den fazla olan kaplar veya doldurulabilir kaplar veya kap benzeri 
malzemeler. 

-Film, levha veya diger  madde ve malzemeler gibi doldurulamayan veya temas halinde oldugu madde veya 
malzemenin yüzey alani ile temas ettigi gida miktari arasinda iliski kurulamayan durumlarda.  

1/11/2007 tarihli ve 26687 sayili Resmi Gazete’de yay imlanan Türk Gida Kodeksi-Bebek ve Küçü k Çocuk 
Ek Gidalari, 28/8/1998 tarihli ve 23447 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Türk Gida Kodeksi -Bebek Mamalari-
Bebek Formülleri, 16/8/2000 tarihli ve 24142 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Türk Gida Kodeksi-Devam 
Mamalari-Devam Formülleri Tebliglerinde tanimlanan küçük çocuk veya bebek gidalariyla temas eden veya temas 
edecek madde ve malzemelerde toplam migrasyon limiti 60mg/ kg’i geçmemelidir.” 

“Türk Gida Kodeksi-Bebek ve Küçü k Çocuk Ek Gidalari , Türk Gida Kodeksi-Bebek Mamalari Bebek 
Formülleri, Türk Gida Kodeksi-Devam Mamalar i ve Devam Formülleri   Tebliglerinde tanimlanan küçük çocuk 
veya bebek gidalariyla temas eden veya temas edecek madde ve malzemelerde spesifik migrasyon limitleri (SML) 
daima mg/kg olarak uygulanmal idir.”  

“ö) EK -3 BÖLÜM A’da yer alan 74640, 74880, 74560, 75100, 75105 referans numaral i fitalatlar  i çin 
spesifik migrasyon limitlerinin dogrulanmasi sadece gida benzerleri ile gerçeklestirilir. Ancak, spesifik migrasyon 
limitinin dogrulanmasi, gidanin madde veya malzeme ile henüz temas etmedigi ve fitalat için spesifik migrasyon ön 
testinde bulunan miktar in istatistiksel olarak önemli olmadigi veya tespit limitinden büyük ya da esit oldugu 
durumlarda, dogrudan gida ile yapilabilir.  

p) Çok katli plastik madde veya malzemelerde her bir plastik katin bilesimi bu tebli g hükümlerine uygun 
olmalidir. Ancak, bundan farkli olarak, katmanin dogrudan gida ile temas etmedigi, gidadan engelleme islevli 
plastikle ayrildigi ve son ürünün bu tebligde verilen spesifik ve toplam migrasyon limitlerini sagladigi durumda, 

1) Katmanin bu Tebligde belirtilen kisitlama ve özelliklerle uyumlu olmasi gerekli degildir. 
2) Katman, bu Teblig ya da gida ile temas eden plastik madde ve malzemelerle ilgili di ger mevzuatta yer 

almayan maddelerden üretilmis olabilir. 
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Bu maddenin (2) numarali alt bendinde yer alan maddelerin gida veya gida benzerine migrasyonu 0,01 
mg/kg’i geçmemelidir ve daima gida veya gida benzerindeki derisimi cinsinden ifade edilmelidir. Bu limit, yapisal 
ve toksikolojik olarak iliskili bilesik gruplarina, özellikle de izomerlere veya ayni fonksiyonel gruba sahip 
bilesiklere uygulanmali ve bunlar bu Tebli gin 2 nci maddesinde   tanimlanan “kendiliginden geçis” i de içermelidir.  

Bu maddenin (2)   numarali alt bendinde  yer alan maddeler, karsinojenik, mutajenik veya üreme üzerinde 
toksik etkiye sahip maddeler olarak kabul edilen ya da olmasindan süphelenilen grup içinde yer almamalidir.” 

MADDE 4 – Ayni Tebligde yer alan   EK-1’in (a) bendinin (2) numarali alt bendinden sonra gelmek  üzere 
asagida yer alan (3 ) ve (4) numaral i  alt bentler eklenmis ve diger alt bentler buna göre teselsül ettirilmistir. 

“3) Yag içerigi % 20 ’den fazla olan gidalarda dogru spesifik migrasyon limitinin hesaplanmas i, Yag 
Indirgeme Faktörü (YIF) ile yapilir. 

3.1 - Yag Indirgeme Faktörü (YIF): Spesifik migrasyon limiti ile karsila stirmadan önce, ya gli gidalara veya  
benzer D ve benzer D yerine kullanilan maddelere geçen lipofilik maddelerin ölçülen migrasyon degerinin 
bölündügü 1 ile 5 aras inda bir fakt ördür. 

3.2 - YIF’in uygulanacagi lipofilik olarak kabul edilen maddeler EK -7 de verilmistir. Lipofilik maddelerin 
mg/kg (M) cinsinden spesifik migrasyonu 1 ile 5 arasinda degisen YIF ile düzeltilmelidir (MYIF). Lipofilik 
maddelerin mg/kg (M) olarak migrasyonlar inin  düzeltmesi için asagidaki formül uygulanir. 

MYIF = M/YIF   
ve 
YIF = (gidadaki g yag /kg g ida)/200 = (% yag × 5)/100   
3.3 - YIF asagidaki durumlarda kullanilmaz. 
-Yag içerigi  % 20’den az olan gida ile temas eden veya temas etmesi beklenen madde veya malzemelerde.  
- TGK-Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gidalari, TGK-Bebek Mamalari Bebek Form ülleri (98/20), TGK-Devam 

Mamalari ve Devam Formülleri (2000/30) Tebliglerinde tanimlanan küçük çocuk veya bebek gidalariyla temas eden 
veya temas edecek madde ve malzemelerde. 

- EK-2 ve EK -3  Sütun 4’te  SML=ND kisitlamasina sahip olan veya listede yer almayan ve engelleme 
islevli plastik arkas inda kullanilan ve bu Tebligin 3 üncü maddesinde açiklanan 0.01 mg/kg migrasyon limitli 
maddelerde. 

- Sekil veya kullanim gibi nedenlerle yüzey alani ile temas edecek gida miktari arasindaki iliskinin tespit 
edilemedigi ve migrasyon miktarinin yüzey alani/hacim çevrim faktörü olan 6dm 2/kg’in kullan ilmasiyla 
hesaplandigi madde ve malzemelerde. 

3.4 -YIF ile hesaplama belirli kosullar alt inda asagidaki durumlarda uygulanir. 
- Yag içeri gi %20’den fazla olan gida ile temas eden, dolum kapasitesi 500 mL’den az ve 10 L’den fazla 

olan kaplar ve doldurulabilir diger malzemeler   ile levha ve filmler için migrasyon ya gida veya gida benzerinde 
derisim olarak (mg/kg) hesaplanip YIF ile düzeltilir ya da YIF kullanilmaksizin mg/dm2 olarak yeniden hesaplanir. 
Eger iki de gerden birisi  SML’nin altindaysa madde veya malzeme uygun kabul edilir. 

- YIF’nin uygulanmasi toplam migrasyon limitini ge çecek bir spesifik migrasyon limitine yol açmamal idir.  
4) Benzer D ‘de spesifik migrasyon limitinin hesaplanmasi. 
Benzer D ve benzer D yerine kullanilan maddelere lipofilik maddelerin spesifik migrasyonu asagidaki 

faktörlerle düzeltilmelidir. 
4.1 - Gida Malzemeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bilesenlerinin Migrasyon 

Testinde Kullanilan Gida Benzerleri Listesi Tebligi  EK ’inde yer alan 3 üncü maddede geçen indirgeme faktörü 
bundan sonra   benzer D indirgeme fakt örü (DIF) olarak an ilacaktir. 

4.2 - Son üründe spesifik migrasyon testi yapilan maddenin % 80’inden fazlas i benzer D’ye spesifik 
migrasyona ugruyorsa DIF uygulanmayabilir, örnegin ince filmler. DIF’in uygulanabilir olup olmadiginin tespiti 
için en kritik gidalarla yapilan testler gibi bilimsel veya deneysel kanit gereklidir.  

4.3- Ayrica, bu Tebligin EK -3 Sütun 4’te  SML=ND kisitlamasina sahip olan veya listede yer almayan ve 
engelleme islevli plastik arkasinda kullanilan ve bu Tebligin 3 üncü maddesinde açiklanan migrasyon limiti 0,01 
mg/kg olan maddelerde DIF uygulanmaz.   

4.4 - YIF, ambalajlanacak g idanin yag miktarinin bilinmesi ve (3) numaral i alt bentte bahsi geçen hükümleri 
sa glamasi kosuluyla gida benzerlerine uygulanabilir.  

4.5 - Toplam Indirgeme Faktörü(TIF): Yasal limitle karsilastirilmadan önce, benzer D veya benzer D yerine 
kullanilan maddelere spesifik migrasyon degerinin bölündügü ve en büyük de geri bes olan faktördür.  YIF ve 
DIF’nin her ikisinin de kullanilabildigi durumlarda, TIF bunlarin çarpimindan elde edilir.” 

MADDE 5 – Ayni Tebligde yer alan  EK-1’in (a ) bendine a sagida yer alan (8) numaral i alt bent eklenmistir. 
“8) Kapak, tipa, conta ve benzeri kapatma elemanlari için;  
- Beklenen kullanim kosullari biliniyorsa, bu tür maddeler normal veya öngörülebilen kullanim kosullari 

dikkate alinarak istenilen kapatma sartlari altinda, kaplara uygulanarak test edilmelidir. Bu maddelerin kabi 
dolduran gida maddesi miktar i ile temas ettigi kabul edilir. Sonuçlar, 3 üncü maddedeki kurallara göre kabin ve 
kapatma elemaninin tüm temas eden y üzeyi dikkate alinarak mg/kg veya mg/dm 2 olarak belirtilmelidir.  

- Beklenen kullanim kosullari bilinmiyorsa, bu maddelere ayr i bir test uygulanmali ve sonuç mg/kapatma 
elemani olarak belirtilmelidir. Kapaktan elde edilen bu deger, uygun oldugunda, bu kapatma elemanlariyla 
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kullanilacak kaplardan kaynakl i migrasyon miktarina eklenecektir.” 
MADDE 6 – Ayni Tebligde yer alan   EK - 2’nin (a) bendinin (2) numaral i  alt bendi asagidaki sekilde 

degistirilmistir. 
“2) Bu liste izin verilmis asitlerin alüminyum, amonyum, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum ve 

sodyumun çift tuzlar ve asit tuzlari dahil  olmak üzere tuzlarini, izin verilmis fenolleri, alkolleri veya asitleri 
kapsamaz. Bununla birlikte ilgili serbest asitlerden bahsedilmedigi durumlarda, isimlerinde “...asit(ler), tuz(lar)” 
ibaresini içeren maddeler listede yer alir. 

2.1- Bu liste izin verilmis asitlerin çift tuzlar ve asit tuzlari da dahil olmak üzere çinko tuzlarini, fenolleri 
veya alkolleri kapsamaz. Bu gruptaki tuzlar için limit SML= 25mg/kg olmalidir. Ayni kisitlama çinko için asagidaki 
maddelere uygulanir. 

a) Ilgili serbest asitlerden bahsedilmedigi durumlarda listede yer alan ve isimleri “… asit(ler), tuzlar” 
ifadesini içeren maddeler. 

b) EK – 6 ‘da  (38) numarali açi klamada bahsedilen maddeler. ” 
MADDE 7 – Ayni Tebligin EK -2 BÖLÜM A tablosuna asagidaki referans numarasina uygun olarak 

monomer ve baslangiç maddeleri ilave edilmistir.  
“ 

                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                

MADDE 8 – Ayni Tebligin EK-2  BÖLÜM A tablosunda CAS Numaralari ve Kisitlamalar ve/veya 
Özellikler sütünunda  asagidaki degisiklikler yapilmistir.  
“ 

REF No:  CAS No:  Isim Kisitlamalar ve /veya Özellikler 
(1) (2) (3) (4) 
11005 012542-30-2 Akrilik asit, disiklopentenil  ester QMA=0,05 mg / 6 dm2 
11500 000103-11-7 Akrilik asit, 2-etilhekzil  ester SML=0,05 mg/kg  
12786 000919-30-2 3-aminopropiltrietoksisilan Inorganik dolgular in reaktif yüzey 

uygulamalarinda kullan ildiginda, 
 3-aminopropiltrietoksisilan’in 
ekstrakte edilebilen kalinti miktari 
3mg/kg dolgudan az olmal idir. 
SML=0,05 mg/kg (madde ve 
malzemelerin yüzey uygulamalar inda 
kullanildiginda).  

13317 132459-54-2 N,N'-Bis[4-(etoksikarbonil)-fenil]-1,4,5,8-
naftalintetrakarboksidiimid  
  

SML=0,05 mg/kg (safl ik > %98.1 
(w/w). Sadece poliesterler  (PET, PBT) 
için ko-monomer (en fazla %4) olarak 
kullanilir  

14260 000502-44-3 Kaprolakton SML=0,05 mg/kg (Kaprolakton ve 6-
hidroksihekzanoik asitin toplami 
olarak ifade edilir.) 

15267 000080-08-0 4,4 '-Diaminodifenil  sülfon SML = 5 mg/kg 
16955 000096-49-1 Etilen karbonat  En fazla 10 g hidrojel  içeren 1kg 

gidadaki kal inti miktari 5mg/kg dir. 
Etilenglikol i çeren hidrolizat  için 
SML=30mg/kg dir. 

21370 010595-80-9 Metakrilik asit, 2-sülfoetil  ester QMA=ND (DL=0,02 mg/ 6 dm2  ) 
21970 000923-02-4 N-Metilolmetakrilamid  SML = 0,05 mg/kg  
22210 000098-83-9 Alfa-Metilstiren SML=0,05 mg/kg 
22932 001187-93-5 Perflorometil perflorovinil eter  SML=0,05 mg/kg. Sadece 

yapismayan kaplamalarda kullanilir. 
24886 046728-75-0 5-Sülfoizofitalik asit, monolityum tuzu SML = 5 mg/kg ve lityum için 

SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (lityum 
cinsinden ifade edilen) 

24903 068425-17-2 Suruplar, hidrolize nisasta, hidrojenize 
nisasta  

Ek-5deki özelliklerle uygun olarak  

25540 000528-44-9 Trimelitik asit SML(T)=5 mg/kg(35) 
25550 000552-30-7 Trimelitik anhidrit  SML(T)=5 mg/kg(35) (Trimelitik asit 

olarak ifade edilen)  

REF No:  CAS No:  Isim Kisitlamalar ve /veya Özellikler 
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                                                                     ” 

MADDE 9 –Ayni Tebligin EK -2 BÖLÜM A tablosundan asagidaki satir çikarilmistir. 
“ 

                                                                                                                                                                                    
             

” 
MADDE 10 – Ayni Tebligde yer alan   EK -2 BÖLÜM B tablosundan asagidaki satirlar çikarilmistir.  

“ 

                                                                                                                                                                ”           
MADDE 11 – Ayni Tebligde yer alan EK-3’ün  (2) numaral i alt bendi asagidaki sekilde degistirilmistir.  
“2) Bu liste izin verilmis asitlerin alüminyum, amonyum, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum ve 

sodyumun çift tuzlar ve asit tuzlari dahil olmak üzere tuzlar ini, fenolleri veya izin verilmis alkolleri kapsamaz. 
Bununla birlikte ilgili serbest asitlerden bahsedilmedigi durumlarda, isimlerinde “...asit(ler), tuz(lar)” ibaresini 

(1) (2) (3) (4) 
10690 000079-10-7 Akrilik asit  SML(T)=6 mg/kg(36) 
10750 002495-35-4 Akrilik asit, benzil ester SML(T)=6 mg/kg(36) 
10780 000141-32-2 Akrilik asit, n-bütil ester SML(T)=6 mg/kg(36) 
10810 002998-08-5 Akrilik asit, sek-bütil ester SML(T)=6 mg/kg(36) 
10840 001663-39-4 Akrilik asit, ter-bütil ester SML(T)=6 mg/kg(36) 
11470 000140-88-5 Akrilik asit, etil ester SML(T)=6 mg/kg(36) 
11590 000106-63-8 Akrilik asit, izobütil ester SML(T)=6 mg/kg(36) 
11680 000689-12-3 Akrilik asit, izopropil ester SML(T)=6 mg/kg(36) 
11710 000096-33-3 Akrilik asit, metil ester SML(T)=6 mg/kg(36) 
11830 000818-61-1 Akrilik asit, etilenglikollü monoester SML(T)=6 mg/kg(36) 
11890 002499-59-4 Akrilik asit, n-oktil  ester SML(T)=6 mg/kg(36) 
11980 000925-60-0 Akrilik asit, propil  ester SML(T)=6 mg/kg(36) 
13720 000110-63-4 1,4-Bütandiol SML(T)=5mg/kg (24) 
16450 000646-06-0 1,3-Dioksolan   SML=5 mg/kg  
20020 000079-41-4 Metakrilik asit SML(T)=6 mg/kg(37) 
20080 002495-37-6 Metakrilik asit, benzil ester SML(T)=6 mg/kg(37) 
20110 000097-88-1 Metakrilik asit, bütil ester SML(T)=6 mg/kg(37) 
20140 002998-18-7 Metakrilik asit, sek-bütil ester SML(T)=6 mg/kg(37) 
20170 000585-07-9 Metakrilik asit, ter-bütil ester SML(T)=6 mg/kg(37) 
20890 000097-63-2 Metakrilik asit, etil ester SML(T)=6 mg/kg(37) 
21010 000097-86-9 Metakrilik asit, izobütil ester SML(T)=6 mg/kg(37) 
21100 004655-34-9 Metakrilik asit, izopropil ester SML(T)=6 mg/kg(37) 
21130 000080-62-6 Metakrilik asit, metil ester SML(T)=6 mg/kg(37) 
21190 000868-77-9 Metakrilik asit, etilenglikollü monoester SML(T)=6 mg/kg(37) 
21280 002177-70-0 Metakrilik asit, fenil ester SML(T)=6 mg/kg(37) 
21340 002210-28-8 Metakrilik asit, propil  ester SML(T)=6 mg/kg(37) 
21460 000760-93-0 Metakrilik anhidrit SML(T)=6 mg/kg(37) 
24190 008050-09-7 Rosin wood Bak. Rosin (Ref. No:24100) 
24520 008001-22-7 Soya ya gi   
25900 000110-88-3 Trioksan QM=5 mg/kg 

REF No: CAS No: Isim Kisitlamalar ve /veya Özellikler 
(1) (2) (3) (4) 
11000 050976-02-8 Akrilik asit, disiklopentadienil ester QMA=0,05 mg / 6 dm 2 

REF No:  CAS No:  Isim Kisitlamalar ve /veya Özellikler 
(1) (2) (3) (4) 
11500 000103-11-7 Akrilik asit, 2-etilhekzil  ester   
14260 000502-44-3 Kaprolakton   
21370 010595-80-9 Metakrilik asit, 2-sülfoetil  ester   
21970 000923-02-4 N-Metilolmetakrilamid    
22210 000098-83-9 Alfa -Metilstiren   
25540 000528-44-9 Trimelitik asit  QM(T)=5 mg/kg son üründe 
25550 000552-30-7 Trimelitik anhidrit QM(T)=5 mg/kg son üründe 

(Trimelitik asit olarak ifade edilen) 
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içeren maddeler listede yer alir. 
a) Bu liste izin verilmis asitlerin çift tuzlar ve asit tuzlari da dahil  olmak üzere çinko tuzlar ini, fenolleri veya 

alkolleri kapsamaz. Bu gruptaki tuzlar için limit SML= 25mg/kg olmalidir. Ayni kisitlama çinko için asagidaki 
maddelere uygulanir. 

- ilgili serbest asitlerden bahsedilmedigi durumlarda listede yer alan ve isimleri “… asit(ler), tuzlar” ifadesini 
içeren maddeler. 

- EK  – 6 ‘da  (38) numarali açiklamada bahsedilen maddeler. ” 
MADDE 12 – Ayni Tebligde yer alan  EK-3  BÖLÜM A tablosuna   referans numaras ina uygun olarak 

asagidaki monomer ve baslangiç maddeleri ilave edilmistir.   
“  
REF No:  CAS No:  Isim Kisitlamalar ve /veya Özellikler 
(1) (2) (3) (4) 

30340 330198-91-9 
12-(Asetoksi )stearik asit, 2,3- bis (asetoksi)
propil  ester 
  

  

30401 - Asetillendirilmis yag asitlerinin mono- ve 
digliseritleri   

31542 174254-23-0 Akrilik asit, metil ester ile 1-dodekantiol (C16-
C18) alkil esterlerin, telomeri , 

FP’de QM = % 0,5  (w/w)   
  

38885 002725-22-6 2,4-Bis (2,4-dimetilfenil)-6- 
(2-hidroksi-4-n-oktiloksifenil)- 1,3,5-triazin 

SML = 0,05 mg/kg. (Sadece sulu 
gidalar için) 
  

42080 001333-86-4 
  Karbon siyahi Ek-5 te verilen özelliklerle uyumlu  

43480 064365-11-3 Aktif karbon  Ek-5 B bölümündeki özelliklerle 
uyumlu  

45705 166412-78-8 1,2-siklohekzandikarboksilik asit, diizononil  
ester   

62020 007620-77-1 12-Hidroksistearik  asit, lityum tuzu SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (lityum 
cinsinden ifade edilen) 

62245 012751-22-3 Demir fosfür Sadece PET polimerler ve 
kopolimerler için 

64990 025736-61-2 Maleik anhidrit-stiren, kopolimer, sodyum 
tuzu Ek-5 te verilen özelliklerle uyumlu 

66905 000872-50-4 N-Metilpirrolidon    

66930 068554-70-1 Metilsilseskiokzan   
Metilsilseskiokzan daki kalinti 
monomer miktari: < 1mg 
metiltrimetoksisilan/kg 
metilsilseskiokzan  

67155 - 

4-(2-Benzoksazolil)-4’- 
(5-metil-2- benzoksazolil)stilben, 
4,4 '-bis (2- benzoksazolil) stilben 
ve 4,4 '-bis (5-metil-2- benzoksazolil) 
stilben) karisimi 

Agirlikça % 0,05’ten (w/w) fazla 
olmamali (kullanilan madde 
miktari/formülasyondaki  miktari)   
Ek-5 teki özelliklerle uyumlu 

71960 003825-26-1 Perflorooktanoik asit, amonyum tuzu 
Sadece yüksek s icaklikta ergitilip 
katilastirilarak tekrar kullanilan 
malzemeler için.  

74560 000085-68-7 Fitalik asit, benzil bütil ester 
  

Sadece 
(a)  kullanimi tekrarlanan madde ve 
malzemelerde plastiklestirici olarak, 
(b) TGK-Bebek Formülleri, TGK-
Devam Formülleri ve TGK-Bebek ve 
Küçük Çocuk Ek Gidalari tebliglerinde 
tanimlanmis olanlar hariç yagsiz 
gidalarla temas eden  tek kullanimlik 
madde ve malzemelerde plastiklestirici 
olarak  
(c) son üründe % 0,1’e kadar teknik 
yardimci madde olarak  
kullanilir. 

Page 5 of 13T.C. Resmî Gazete

11.03.2008http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/03/20080305-9.htm



SML = 30 mg/kg g ida benzeri  

74640 000117-81-7 
  

Fitalik asit, bis  (2-etilhekzil) ester 
  

Sadece 
(a) kullanimi tekrarlanan ve yagsiz 
gidalarla temas eden madde ve 
malzemelerde plastiklestirici olarak  
(b) son üründe % 0,1’e kadar teknik 
yardimci madde olarak  
kullanilir. 
SML = 1,5 mg/kg gida benzeri  

74880 000084-74-2 Fitalik asit, dib ütil ester 

Sadece  
(a) kullanimi tekrarlanan ve yagsiz 
gidalarla temas eden madde ve 
malzemelerde plastiklestirici olarak  
(b) son üründe poliolefinlerde % 0,05 
e kadar olan derisimlerde teknik 
yardimci madde olarak 
kullanilir 
SML = 0,3 mg/kg gida benzeri  

75100 
068515-48-0 
028553-12-0 
  

  
Fitalik asit, diesterleri, birincil  
doymus dallanm is C8-C10 alkollerle, %60’dan 
fazla C9’lu  
  

Sadece 
(a) kullanimi tekrarlanan madde ve 
malzemelerde plastiklestirici olarak  
(b) TGK-Bebek Formülleri, TGK-
Devam Formülleri ve TGK-Bebek ve 
Küçük Çocuk Ek Gidalari tebliglerinde 
tanimlanmis olan lar hariç yagsiz 
gidalarla temas eden  tek kullanimlik 
madde ve malzemelerde plastiklestirici 
olarak  
(c) son üründe % 0,1’e kadar olan 
derisimlerde teknik yardimc i madde 
olarak 
kullanilir  
SML(T) = 9 mg/kg g ida benzeri (42). 

75105 068515-49-1 
026761-40-0 

Fitalik asit, diesterleri, birincil doymus C9-C11 
alkollerle, %90’dan fazla C10’lu  
  
  

Sadece 
(a) Kullanimi tekrarlanan madde ve 
malzemelerde plastiklestirici olarak  
(b) TGK-Bebek Formülleri, TGK-
Devam Formülleri ve TGK-Bebek ve 
Küçük Çocuk Ek Gidalari tebliglerinde 
tanimlanmis olan lar hariç yagsiz 
gidalarla temas eden  tek kullanimlik 
madde ve malzemelerde plastiklestirici 
olarak  
(c) son üründe % 0,1’e kadar olan 
derisimlerde teknik yardimc i madde 
olarak 
kullanilir  
SML(T) = 9 mg/kg g ida benzeri (42) 

76415 019455-79-9 Pimelik asit, kalsiyum tuzu   

76815 - 
Gliserin veya pentaeritritol  ile adipik asitin 
poliesterinin, çift karbon sayili, dallanmamis 
(C12-C22) yag asit esterleri 

Ek-5teki özelliklerle uyumlu 

76845 031831-53-5 1,4-bütandiolün kaprolakton poliesteri 
14260 ve 13720 referans numaral ilar 
için olan kisitlamalar dikkate 
alinmal idir.  
Ek-5teki özelliklerle uyumlu.  

77370 070142-34-6 Polietilenglikol-30 dipolihidroksistearat    

79600 009046-01-9 Polietilenglikol  tridesil  eter fosfat 
SML=5mg/kg. Sadece sulu g idalarla 
temas edecek madde ve malzemeler 
için. Ek-5’te verilen özelliklerle 
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                                                    ” 

MADDE 13 – Ayni Tebligde yer alan  EK -3 BÖLÜM A tablosunda   CAS Numaralari ve Kisitlamalar 
ve/veya Özellikler sutunlarinda asagidaki degisiklikler yapilmistir.    
“ 

  
” 

MADDE 14 – Ayni Tebligde yer alan   EK -3 BÖLÜM A tablosundan asagidaki  satirlar çikarilm istir.  
“ 

uyumlu 
79920 009003-11-6 

106392-12-5 Poli (etilen propilen) glikol   
80000 009002-88-4 Polietilen vaks       
81060 009003-07-0 Polipropilen vaks   
81500 9003-39-8  Polivinilpirrolidon Ek-5’te verilen özelliklerle uyumlu 
93760 000077-90-7  Tri -n-butil  asetil sitrat   

95020 6846-50-0  2,2,4-Trimetil-1,3-pentandiol  diizobütirat  SML = 5 mg/kg gida. Sadece tek 
kullanimlik eldivenlerde kullanilir. 

95420 745070-61-5  1,3,5-tris (2,2-dimetilpropanamido)-benzen SML = 0,05 mg/kg gida 

REF No:  CAS No:  Isim Kisitlamalar ve /veya Özellikler 
(1) (2) (3) (4) 

30080 004180-12-5 Asetik asit, bakir tuzu SML(T) = 5 mg/kg (7) (bak ir 
cinsinden ifade edilen) 

45200 001335-23-5  
  Bakir iyodür  

SML(T) = 5 mg/kg (7) (bak ir 
cinsinden) ifade edilen) ve SML = 1 
mg/kg (11)  
(iyot cinsinden ifade edilen) 

81515 087189-25-1 Poli (çinko gliserolat) SML(T) = 25 mg/kg (38) (çinko 
olarak) 

81760 - 
Bakir, kalay ve demirin metal alasimlari ve 
kalay, bakir, bronz, pirinç, paslanmaz 
çeligin tozlari, levhalari ve lifleri 

SML(T) = 5 mg/kg(7) (bakir cinsinden 
ifade edilen)  
SML= 48 mg/kg (demir cinsinden 
ifade edilen)  

88640 008013-07-8 Soya ya gi, epokside edilmis 
  

SML = 60 mg/kg.  
TGK-Bebek Formülleri, TGK-Devam 
Form ülleri ve TGK-Bebek ve Küçük 
Çocuk Ek Gidalari tebliglerinde 
tanimlanm is olan g idalarin koyuldugu 
cam kavanozlar in kapak contalari için 
limit 30 mg/kg’dir. 
Ek -5’te verilen özelliklerle uyumlu 

89200 007617-31-4 Stearik asit, bak ir tuzu SML(T) = 5 mg/kg (7) (bak ir 
cinsinden ifade edilen)  

92030 010124-44-4 Sülfirik asit, bakir tuzu SML(T) = 5 mg/kg (7) (bak ir 
cinsinden ifade edilen) 

96190 020427-58-1 Çinko hidroksit SML(T) = 25 mg/kg (38) (çinko 
olarak) 

96240 001314-13-2 Çinko oksit SML(T) = 25 mg/kg (38) (çinko 
olarak) 

96320 001314-98-3 Çinko sülfür SML(T) = 25 mg/kg (38) (çinko 
olarak) 

REF No:  CAS No:  Isim Kisitlamalar ve /veya Özellikler 
(1) (2) (3) (4) 
30400 - Asetillendirilmis gliseridler   

38320 005242-49-9 4-(2-Benzoksazolil)-4'-(5-metil -2-
benzoksazolil)stilben 

EK 5 de verilen özelliklere uygun 
olarak 

36640 000123-77-3 Azodikarbonamid Sadece püskürtme maddesi olarak 
kullanilir 

Fitalik asit, n-desil n-oktil  ester (%50 
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” 

MADDE 15 – Ayni Tebligde yer alan  EK-3  BÖLÜM B tablosuna referans numaras ina uygun olarak 
asagidaki monomer ve baslangiç maddeleri ilave edilmistir.  
  
“ 

                                                                                                                                                             ” 
MADDE 16 – Ayni Tebligde yer alan  EK-3  BÖLÜM B tablosunda  CAS Numaralari ve Kisitlamalar 

ve/veya Özellikler sutunlarinda asagidaki degisiklikler yapilmistir.    
“ 

67180 - 
kütle/kütle), fitalik asit di-n-desil ester (%25 
kütle/kütle) ve fitalik asit di-n-oktil  ester (%
25 k ütle/kütle) karisimi 

SML = 5 mg/kg (1)  

REF No:  CAS No:  Isim Kisitlamalar ve /veya Özellikler 
(1) (2) (3) (4) 

31500 025134-51-4 Akrilik asit, akrilik asit, 2-etilhekzil  
ester, kopolimer 

SML(T) = 6 mg/kg (36) (akrilik asit 
cinsinden ifade edilen) ve SML = 
0.05mg/kg (akrilik asit, 2-etilhekzil  
ester cinsinden ifade edilen) 

35760 001309-64-4 Antimon trioksit SML = 0,04 mg/kg(39) (antimon 
cinsinden ifade edilen  

38505 351870-33-2 cis-endo-Bisiklo[2.2.1]heptan-2,3-
dikarboksilik asit, disodyum tuzu 

SML = 5 mg/kg. Asitli gidalarla 
temas eden polietilenle birlikte 
kullanilmamalidir. Safl ik = % 96 

38940 110675-26-8 2,4-Bis (dodesiltiyometil )-6-metilfenol SML(T) = 5  mg/kg (40) 

47500 153250-52-3  
  

N,N'-Disiklohekzil-2,6-naftalin 
dikarboksamid  SML = 5 mg/kg 

49595 057583-35-4 Dimetilkalay bis
(etilhekzilmerkaptoasetat) 

SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (Kalay 
cinsinden ifade edilen) 

63940 008062-15-5 Lignosülfonik asit 
SML = 0,24 mg/kg ve sadece plastik 
dispersiyonlar için  dispersan olarak 
kullanilir. 

66350 085209-93-4 2,2'-Metilenbis(4,6-di-ter-bütilfenil) 
lityum fosfat 

SML = 5 mg/kg  ve SML(T)=0.6 
mg/kg (8) (Lityum cinsinden ifade 
edilen)  

67515 057583-34-3 Monometilkalay tris(etilhekzil  
merkaptoasetat) 

SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (Kalay 
cinsinden ifade edilen) 

69160 014666-94-5 Oleik asit, kobalt tuzu SML(T) = 0,05 mg/kg (14) (Kobalt 
cinsinden ifade edilen) 

72081/10  
  
- 
  
  

Petrol esasli hidrokarbon reçineleri, 
hidrojene edilmis 

SML = 5 mg/kg (1) Ek-5’te verilen 
özelliklerle uyumlu 

85950 037296-97-2 Silisik asit, magnezyum-sodyum-florür 
tuzu 

SML = 0,15 mg/kg ( florür cinsinden 
ifade edilen) Sadece çok katli 
maddelerin gida ile dogrudan temas 
etmeyen yüzeylerinde kullanilir. 

93970 - Trisiklodekandimetanol  bis
(hekzahidrofitalat) SML = 0,05 mg/kg  

95265 227099-60-7 1,3,5-Tris(4-benzoilfenil )benzen SML = 0,05 mg/kg  

REF No:  CAS No:  Isim Kisitlamalar ve /veya Özellikler 
(1) (2) (3) (4) 
40020 110553-27-0 2,4-Bis (oktiltiometil)-6-metilfenol SML(T) = 5 mg/kg(40)  

47600 084030-61-5  
  

Di-n-dodesilkalay bis
(izooktilmerkaptoasetat ) 

SML(T) = 0,05 mg/kg gida (41) 
(mono-n-dodesilkalay tris
(izooktilmerkaptoasetat ), di-n- 
dodesilkalay 
bis (izooktilmerkaptoasetat ), 
monododesilkalay 
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” 

MADDE 17 – Ayni Tebligde yer alan   EK -3 BÖLÜM B tablosundan asagidaki satir çi karilm istir. 
“ 

  
” 

MADDE 18 – Ayni Tebligin EK-5 BÖLÜM A  da yer alan “Genel Özellikler” asagidaki sekilde 
degistirilmistir. 

“Plastik madde ve malzemeler birincil aromatik aminleri tespit edilebilir miktarda, DL = 0.01 mg/kg gida 
veya gida benzeri, ortama veremez. Ek-2 ve Ek-3’te verilen birincil aromatik aminlerin migrasyonu yukaridaki 
kisitlamadan muaft ir.”  

MADDE 19 – Ayni Tebligin EK -5 BÖLÜM B tablosuna referans numarasina uygun olarak asagidaki 

triklorür ve di-dodesilkalay 
diklorür’ün toplami olarak)  
mono- ve di-dodesilkalay klorür 
toplami olarak ifade edilen  

50160 - Di-n-oktilkalay bis (n-alkil(C10-C16) 
merkapto asetat) 

SML(T) = 0,006 mg/kg (17)  
(Kalay cinsinden ifade edilen)  

50240 010039-33-5 Di-n-oktilkalay bis (2-etilhekzil  maleat) SML(T) = 0,006 mg/kg (17)  
(Kalay cinsinden ifade edilen)  

50320 015571-58-1 Di-n-oktilkalay bis (2-etilhekzil  
merkaptoasetat) 

SML(T) = 0,006 mg/kg (17)  
(Kalay cinsinden ifade edilen)  

50360 - Di-n-oktilkalay bis (etil maleat) SML(T) = 0,006 mg/kg (17)    
(Kalay cinsinden ifade edilen)  

50400 033568-99-9 Di-n-oktilkalay bis (izooktil maleat) SML(T) = 0,006 mg/kg (17)    
(Kalay cinsinden ifade edilen)  

50480 026401-97-8 Di-n-oktilkalay bis (izooktil merkaptoasetat) SML(T) = 0,006 mg/kg (17)    
(Kalay cinsinden ifade edilen)  

50560 - Di-n-oktilkalay 1,4-bütandiol  bis
(merkaptoasetat) 

SML(T) = 0,006 mg/kg (17)   (Kalay 
cinsinden ifade edilen) 

50640 003648-18-8 Di-n-oktilkalay dilorat SML(T) = 0,006 mg/kg (17)   (Kalay 
cinsinden ifade edilen) 

50720 015571-60-5 Di-n-oktilkalay dimaleat SML(T) = 0,006 mg/kg (17)    
(Kalay cinsinden ifade edilen)  

50800 - Di-n-oktilkalay dimaleat,esterlestirilmis SML(T) = 0,006 mg/kg (17)    
(Kalay cinsinden ifade edilen)  

50880 - Di-n-oktilkalay dimaleat, polimerler (n=2-4) SML(T) = 0,006 mg/kg (17)    
(Kalay cinsinden ifade edilen)  

50960 069226-44-4 Di-n-oktilkalay etilenglikol bis
(merkaptoasetat) 

SML(T) = 0,006 mg/kg (17)    
(Kalay cinsinden ifade edilen)  

51040 015535-79-2 Di-n-oktilkalay merkaptoasetat SML(T) = 0,006 mg/kg (17)    
(Kalay cinsinden ifade edilen)  

  
51120 

  
  

  

- Di-n-oktilkalay tiobenzoat 2-etilhekzil  
merkaptoasetat 

SML(T) = 0,006 mg/kg (17)    
(Kalay cinsinden ifade edilen)  

67360 067649-65-4  Mono-n-dodesilkalay tris(izooktil 
merkaptoasetat) 

SML(T) = 0,05 mg/kg gida (41) 
(mono-n-dodesilkalay tris(izooktil 
merkapto asetat), di-n- dodesilkalay 
bis (izooktil merkaptoasetat), mono-
dodesilkalay triklorür ve di -
dodesilkalay diklorür’ün toplami 
olarak)  
mono- ve di-dodesilkalay klorür 
toplami olarak ifade edilen  

REF No:  CAS No:  Isim Kisitlamalar ve /veya Özellikler 
(1) (2) (3) (4) 
76680 068132-00-3 Polisiklopentadien, hidrojene edilmis SML = 5 mg/kg (1)  
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monomer ve baslangiç maddeleri ilave edilmistir. 
  

  
” 

MADDE 20 – Ayni Tebligin, EK-6’da yer alan   (8), (14), (16) numaral i açiklamalari asagidaki sekilde 
degistirilmis ve  (34) numarali açiklamadan sonra gelmek üzere  siras iyla  asagidaki yeni açi klamalar  eklenmistir.  

“(8) Ref No: 24886, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 ve 95725 referans 
numaral i maddelerin migrasyonlar inin toplami bu Tebligde verilen SML(T) degerini geçmeyecektir. 

(14) Ref No: 44960, 68078, 69160, 82020 ve 89170 referans numaral i maddelerin migrasyonlar inin toplami 
bu Tebligde verilen SML(T) degerini geçmeyecektir.  

Ref No Diger Özellikler 

24903 
Suruplar, hidrolize nisasta, hidrojene nisasta  
maltitol  surup(E965(ii)) için “TGK- Gida Maddelerinde Kullan ilan Tatlandiricilarin Safl ik Kriterleri” 
tebliginde belirtilen safl ik kriterleriyle uyumlu.” 

42080 

Karbon siyahi 
Spesifikasyonlar: 
-Tolune geçebilenler en fazla % 0,1 , ISO 6209 metoduna göre belirlenen  
         -Siklohekzan ekstrakt inin 386 nm deki UV absorpsiyonu 1 cm lik küvette 0,02 absorpsiyon 
biriminden (AU) , veya 5 cm. lik küvette 0,1 absorpsiyon  biriminden (AU) küçük olmalidir, genel 
olarak kabul görmüs analiz yöntemlerine göre;  
        -Benzo(a)piren içeri gi: max 0,25 mg/kg karbon siyahi. 
        -Polimerdeki maksimum karbon siyahi miktari % 2,5 w/w  

43480 

Aktif karbon  
Polimerin 10mg/kg’indan fazla olmayacak sekilde sadece PETde  kullanilir. 
“TGK- Gida Maddelerinde Kullanilan Renklendiricilerin Safl ik Kriterleri” tebliginde yer alan E 153 
bitkisel karbon için verilen saflik kriterleri  kül orani (maksimum %10) hariç aktif karbon i çin de 
geçerlidir.” 

64990 Maleik anhidrit-stiren, kopolimer, sodyum tuzu 
Molekül a girligi 1000’den küçük olanlarin orani % 0,05 (w/w)’ten az olmalidir. 

67155 

4-(2-Benzoksazolil)-4’-(5-metil-2-benzoksazolil)stilben,  4,4’-bis (2- benzoksazolil)stilben ve 4,4’-bis
(5-metil-2- benzoksazolil)stilben karisimi 
Karisim Orani ; (%58-62): (%23-27): (%13-17) 
  
  

72081/10  

Petrol kaynakli hidrokarbon reçineler (hidrojene edilmis) 
Spesifikasyonlari: 
Petrol kaynakli hidrokarbon reçineler (hidrojene edilmis), dienlerden ve  alifatik olefinlerden, alisiklik 
ve/veya kaynama noktasi 220°C den düsük olan petrol fraksiyonunun yüksek s icakliktaki parçalanma 
ürünlerinin damitilmasiyla elde edilen monobenzenoid  arilalken  tipi bilesiklerinden oldugu kadar 
dam itma ürününde bulunan saf monomerlerin katalitik veya isil polimerizasyonu ile akabinde dam itma, 
hidrojenizasyon ve ilave islemlerle üretilen.  
Özellikler: 
Viskozite: > 3 Pa.s 120 °C de 
Yumusama noktasi: > 95 °C ASTM Metod E 28-67  ile tayin  edildiginde 
Brom sayisi:    < 40 (ASTM D1159)  
Toluendeki % 50 lik çözeltinin rengi  Gradner skalasinda 11 den küçük olmali 
Aromatik monomer kalintisi:  = 50 ppm  

76815 
Adipik asitin poliesteri  (gliserol  veya pentaeritritolle), çift karbon sayili esterleri, dallanmamis (C12-
C22) yag asitleri  
Molekül a girligi 1000’den küçük olanlarin orani %5 (w/w)’ten az olmalidir. 

76845 1,4-bütandiolün kaprolaktonlu poliesteri   
Molekül a girligi 1000’den küçük olanlarin orani %0.05 (w/w)’ten az olmalidir. 

79600 
Polietilenglikol  tridesil  eter fosfat  
Polietilenglikol  (Etilen Oksit (EO) = 11) tridesil  eter içeri gi en fazla %10 olan polietilenglikol  (EO = 
11) tridesil  eter fosfat (mono- ve  dialkil  ester) 

81500 
Polivinilpirrolidon 
TGK-Gida Maddelerinde Kullanilan Renklendiriciler ve Tatlandiricilar Disindaki Katki Maddelerinin 
Saflik Kriterleri Tebligi’nde yer alan kriterleri  saglamalidir. 

88640 Soya yagi, epokside edilmis 
Oksiran % 8 den , iyot sayisi 6 dan az olmali 
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(16) Ref No: 49595, 49600, 67515, 67520 ve 83599 referans numaral i maddelerin migrasyonlar inin toplami 
bu Tebligde verilen SML(T) degerini geçmeyecektir.” 

“(35) Ref No: 25540 ve 25550 referans numaral i maddelerin migrasyonlar inin toplami bu Tebligde verilen 
SML(T) degerini geçmeyecektir. 

(36) Ref No: 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 ve 
31500 referans numaral i maddelerin migrasyonlar inin toplami bu Tebligde verilen SML(T) degerini geçmeyecektir. 

(37) Ref No: 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 ve 
21460 referans numaral i maddelerin migrasyonlar inin toplami bu Tebligde verilen SML(T) degerini geçmeyecektir. 

(38) Izin verilmis asitlerin, fenollerin veya alkollerin çift tuzlari ve asit tuzlarini içeren çinko tuzlari da dahil 
olmak üzere 81515, 96190, 96240 ve 96320 referans numaral i maddelerin migrasyon limitlerinin toplami bu 
Tebligde verilen SML(T) degerini ge çmeyecektir. Çinko için uygulanan kisitlama, ilgili serbest asitlerden 
bahsedilmedigi durumlarda, listelerde yer alan ve isimlerinde “…asit(ler), tuz(lar)” ifadesi geçen maddelere de 
uygulanir.  

(39) Çok yüksek s icakliklarda migrasyon limiti asi labilir. 
(40) Ref No: 38940 ve 40020 referans numarali maddelerin migrasyonlar inin toplam i bu Tebligde verilen 

SML(T) degerini geçmeyecektir. 
(41) Ref No: 47600 ve 67360 referans numarali maddelerin migrasyonlar inin toplam i bu Tebligde verilen 

SML(T) degerini geçmeyecektir. 
(42) Ref No: 75100 ve 75105 referans numarali maddelerin migrasyonlar inin toplam i bu Tebligde verilen 

SML(T) degerini geçmeyecektir.” 
  
MADDE 21  – Ayni Teblige asagidaki  EK -7 tablosu  ilave edilmistir. 

“EK -7 
YIF’in  Uygulanacagi Lipofilik Maddeler 
REF No:  CAS No:  Isim 
31520 061167-58-6 Akrilik asit, 2-ter-bütil-6-(3-ter-bütil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil ester 
31530  123968-25-2 Akrilik asit, 2,4-di-ter-pentil-6-[1-(3,5-di-ter-pentil-2-hidroksifenil)etil] fenil  ester 
31920  000103-23-1 Adipik asit, bis (2-etilhekzil ) ester 
38240  000119-61-9 Benzofenon  
38515   001533-45-5 4,4'-Bis (2-benzoksazolil)stilben 
38560  007128-64-5 2,5-Bis(5-tert-butyl-2- benzoksazolil l)tiyofen 
38700 063397-60-4 Bis(2-karbobütoksietil)kalay-bis (izooktil merkaptoasetat) 
38800  032687-78-8 N,N'-Bis(3-(3,5-di-tert-bütil-4-hidroksifenil)propiyonil)hidrazid 
38810  080693-00-1 Bis(2,6-di-ter-bütil-4-metilfenil )pentaeritritol  difosfit 
38820  026741-53-7 Bis(2,4-di-ter-bütilfenil) pentaeritritol  difosfit 
38840   154862-43-8 Bis(2,4-dikumilfenil) pentaeritritol  difosfit 
39060  035958-30-6 1,1-Bis(2-hidroksi-3,5-di-ter-bütilfenil)etan 
39925   129228-21-3 3,3-Bis(metoksimetil )-2,5-dimetilhekzan 
40000  000991-84-4 2,4-Bis(oktilmerkapto)-6-(4-hidroksi-3,5-di-ter-bütilanilino)-1,3,5-triazin 
40020   110553-27-0 2,4-Bis(oktiltiometil)-6-metilfenol 
40800 013003-12-8 4,4'-Bütiliden-bis (6-ter-bütil-3-metilfenil -ditridesil  fosfit) 
42000 063438-80-2 (2-Karbobütoksietil)kalay-tris(izooktil merkaptoasetat) 
45450   068610-51-5 p-Kresol-disiklopentadien-izobütilen, kopolimer 
45705   166412-78-8 1,2-siklohekzandikarboksilik asit, diizononil  ester  
46720  004130-42-1 2,6-Di-ter-bütil-4-etilfenol 
47540  027458-90-8 Di-ter-dodesil dis ülfit 
47600  084030-61-5 Di-n-dodesilkalay bis (izooktil merkaptoasetat) 
48800  000097-23-4 2,2'-Dihidroksi-5-5'-diklorodifenilmetan 
48880  000131-53-3 2,2'-Dihidroksi-4-metoksibenzofenon  
49485  134701-20-5 2,4-Dimetil-6-(1-metilpentadesil )-fenol 
49840  002500-88-1 Dioktadesil  dis ülfit 
51680  000102-08-9 N,N'-difeniltioüre 
52320   052047-59-3 2-(4-Dodesilfenil)indol 
53200  023949-66-8 2-Etoksi-2'-etilokzanilid 
54300 118337-09-0 2,2'-Etilidenbis (4,6-di-ter-bütil fenil) florofosfonit 
59120 023128-74-7 1,6-Hekzametilen-bis(3-(3,5-di-ter-bütil-4-hidroksifenil)propiyonamid) 
59200  035074-77-2 1,6-Hekzametilen-bis(3-(3,5-di-ter-bütil-4-hidroksifenil)propiyonat)  
60320 070321-86-7 2-[2-Hidroksi-3,5-bis (1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazol 

Page 11 of 13T.C. Resmî Gazete

11.03.2008http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/03/20080305-9.htm



  
” 

GEÇICI MADDE 1 – Halen faaliyet gösteren ve bu Teblig kapsam indaki ürünleri üreten ve satan i s yerleri 
Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 3’te yer alan istisnalar hariç olmak üzere üç ay içinde bu Teblig hükümlerine 
uymak zorundadir. Bu süre içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan is yerleri ve sat is yerlerinin faaliyetine izin 
verilmez. Bu is yerleri hakkinda 7/5/2004 tarihli ve 5179 sayili “Gidalarin Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabul ü Hakkinda Kanun” hükümlerine g öre islem yapilir. 

GEÇICI MADDE 2 – Bu Tebligde yer alan ve  tipalardaki  contalara ait 30340, 30401, 36640, 56800, 
76815, 76866, 88640 ve 93760 referans numarali maddeler ile, 74560, 74640, 74880, 75100, 75105 numarali 
fitalatlar  için verilen özellik ve kisitlamalarla ilgili hükümlerin uygulanmasina 1/6/2008 tarihinden itibaren 
baslanacaktir. 

GEÇICI MADDE 3 – Bu Tebligde yer alan 21970, 67180 ve 76681 referans numarali maddelere ait 
hükümlerin uygulanmasina 1 /4/2009 tarihinden itibaren baslanacaktir. 

60400  003896-11-5 2-(2'-Hidroksi-3'-ter-bütil-5'-metilfenil )-5-klorobenzotriazol 
60480   003864-99-1 2-(2'- Hidroksi -3,5'-di-ter-butilfenil)-5-klorobenzotriazol  
61280   003293-97-8 2-Hidroksi-4-n-hekziloksilbenzofenon 
61360  000131-57-7 2-Hidroksi-4-metoksibenzofenon  
61600  001843-05-6 2-Hidroksi-4-n-oktiloksibenzofenon 
66360  085209-91-2 2,2'-Metilen bis (4,6-di-ter-bütilfenil) sodyum fosfat 
66400  000088-24-4 2,2'-Metilen bis (4-etil-6-ter-bütilfenol) 
66480 000119-47-1 2,2'-Metilen bis (4-metil-6-ter-bütilfenol) 
66560   004066-02-8 2,2'-Metilen bis (4-metil-6-siklohekzilfenol) 
66580  000077-62-3 2,2'-Metilen bis (4-metil-6-(1-metil-siklohekzil) fenol) 
68145  080410-33-9 2,2',2'-Nitrilo[trietil  tris(3,3',5,5'-tetra -ter-bütil-1,1'-bi-fenil -2,2'-diil)fosfit] 
68320  002082-79-3 Oktadesil 3-(3,5-di-ter-bütil-4-hidroksifenil)propiyanat 
68400 010094-45-8 Oktadesilerukamid 
69840  016260-09-6 Oleilpalmitamid  
71670 178671-58-4 Pentaeritritol  tetrakis (2-siyano-3,3-difenilakrilat ) 
72081/10  — Petrol kaynakli hidrokarbon reçineleri (hidrojene edilmis) 
72160   000948-65-2 2-Fenilindol 
72800 001241-94-7 Fosforik asit, difenil  2-etilhekzil  ester 
73160   — Fosforik asit, mono- ve di-n-alkil (C16 and C18) esterleri 
74010 145650-60-8 Fosforöz asit, bis(2,4-di-ter-bütil-6-metilfenil ) etil ester 
74400  — Fosforöz asit, tris(nonil-ve/veya dinonilfenil) ester 

76866 — 
1,2-propandiol ve/veya 1,3- ve/veya 1,4-bütandiol  ve/veya polipropilenglikol’ün 
adipik asitle, ayni zamanda asetik asit veya C12-C18 yag asitleri veya n-oktanol  
ve/veya n-dekanolle  sonlandirilmis poliesterleri   

77440  — Polietilenglikol  dirisinoleat 
78320 009004-97-1 Polietilenglikol  monorisinoleat 

81200  071878-19-8 Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbütil)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetrametil-4-
piperidil)-imino]hekzametilen[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]  

83599 068442-12-6 Oleik asit, 2-merkaptoetil esterin, diklorodimetilkalay sodyum sülfit ve 
triklorometilkalay ile reaksiyon ürünleri  

83700  000141-22-0 Risinoleik asit 
84800 000087-18-3 Salisilik asit, 4-ter-bütilfenil ester 
92320  — Glikolik asitin tetradesil-polietilenglikol (EO=3-8) eteri  
92560 038613-77-3 Tetrakis(2,4-di-ter-bütil-fenil )-4,4'-bifenilinen difosfonit  
92700  
  078301-43-6 2,2,4,4-Tetrametil-20-(2,3-epoksipropil)-7-okza-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-

henaykozan-21-on, polimer 
92800 000096-69-5 4,4'-Tiyobis (6-ter-bütil-3-metilfenol ) 
92880 041484-35-9 Tiodietanol  bis (3-(3,5-di-ter-bütil-4-hidroksi fenil )propiyonat 
93120  000123-28-4 Tiodipropiyonik asit, didodesil  ester 
93280 000693-36-7 Tiodipropiyonik asit, dioktadesil ester 
95270   161717-32-4 2,4,6-Tris(ter-bütil)fenil-2-bütil-2-etil-1,3-propandiol  fosfit 

95280 040601-76-1 1,3,5-Tris(4-ter-bütil-3-hidroksi-2,6-dimetilbenzil) -1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-
trion 

95360   027676-62-6 1,3,5-Tris(3,5-di-ter-bütil-4-hidroksibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion 
95600 001843-03-4 1,1,3-Tris(2-metil-4-hidroksi-5-ter-bütilfenil)bütan 
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MADDE 22 – Bu Teblig yayimi tarihinde yürürlüge girer. 
MADDE 23 – Bu Teblig hükümlerini Tarim ve Köyisleri Bakani yürütür. 
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