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TEBLIG 

Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: 

TÜRK GIDA KODEKSI  MEKANIK OLARAK AYRILMIS  

KANATLI ETI TEBLIGI 

(TEBLIG NO: 2007/34) 

 

 Amaç 

 MADDE 1 – (1) Bu Tebligin amaci, mekanik olarak ayrilmis kanatli etlerinin teknigine uygun olarak hijyenik 

sartlarda üretilmesi, ambalajlanmasi, muhafazasi, depolanmasi, tasinmasi ve satisi ile ilgili özellikleri 

belirlemektir. 

 Kapsam 

 MADDE 2 – (1) Bu Teblig, mekanik olarak ayrilmis kanatli etlerini kapsar. 

 Dayanak 

 MADDE 3 – (1) Bu Teblig 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Türk 

Gida Kodeksi Yönetmeligi’ne göre hazirlanmistir. 

 Tanimlar 

 MADDE 4 – (1) Bu Teblig’ de geçen;  

 a) Çig kanatli eti: Modifiye atmosfer yöntemi veya vakum ile ambalajlanmis kanatli etleri de dahil olmak 

üzere sogutma, dondurma veya hizli dondurma disinda herhangi bir koruyucu islem görmemis, parçalanmis veya 

parçalanmamis taze kanatli etini, 

 b) Etli kemik: Karkasin veya karkas parçalarinin lop etleri ayrildiktan sonra geriye kalan kismini, 

 c) Kanatli eti: Kanatli hayvanlarin karkaslarindan elde edilen insan tüketimi için uygun tüm parçalari, 

 ç) Kanatli hayvan: Aves sinifinda bulunan ve eti gida olarak tüketilen tavuk, hindi, kaz, ördek, bildircin, 

devekusu ve benzeri evcil kanatli hayvanlari, 

 d) Kanatli karkasi: Teknigine uygun olarak kesilmis, kani akitilmis, tüyleri yolunmus, böbrek hariç olmak 

üzere iç organlari çikartilmis ve devekusunda ise böbrek dahil iç organlari çikartilmis, bas ve ayaklari kesilmis, 

yikama ve sogutma islemi görmüs, suyu sizdirilmis bütün halindeki kanatli hayvan gövdesini,  

 e) MAE: Mekanik olarak ayrilmis kanatli etlerini, 

 f) Mekanik olarak ayrilmis kanatli eti: Kanatli karkasi, karkas parçasi veya etli kemiklerden, çig kanatli 

etinin kas lifi yapisinda kayba veya degisiklige yol açan mekanik bir islem ile ayrilmasi sonucu elde edilen ürünü, 

 g) Mekanik olarak ayrilmis kanatli eti üretiminde kullanilan hammadde: Kanatli karkasi, karkas parçasi ve 

etli kemiklerini ifade eder. 

  Hammadde, islem ve ürün özellikleri 

 MADDE 5 – (1) Bu Teblig kapsamindaki MAE üretimi için hammadde, islem ve ürün özellikleri asagida 

verilmistir: 

 a) MAE üretiminde kullanilan hammadde 7/7/2006 tarihli ve 26221 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan 

Türk Gida Kodeksi - Çig Kanatli Eti ve Hazirlanmis Kanatli Eti Karisimlari Tebligi’nde çig kanatli eti için verilen 

kriterlere uygun olmalidir.  

 b) MAE üretiminde kanatli hayvanlarin boyun derisi,  ayaklari ve basi kullanilamaz.  

 c) MAE üretiminde; 

 1) MAE üretiminde kullanilan hammadde kesimden itibaren en fazla üç günlük olmalidir.  



 2) Mekanik ayirma islemi, kemiklerden kanatli etinin ayrilmasi isleminden hemen sonra yapilmayacaksa, 

hammadde +2ºC veya daha düsük sicakliklara sogutulmali veya -18ºC veya daha düsük sicakliklara 

dondurulmalidir.  

 3) Dondurulmus karkaslardan elde edilen etli kemikler tekrar dondurulamaz. 

 4) Etli kemikler MAE üretimi amaciyla nakledilemez ve satisi yapilamaz. 

 ç) MAE bir saat içerisinde isil islem görmüs et ürünlerinin üretiminde kullanilmayacaksa +2º C veya daha 

düsük sicakliklara sogutulmalidir.  

 d) MAE yirmi dört saat içerisinde islenmeyecekse, elde edilmesinden itibaren on iki saat içerisinde 

dondurulmali ve alti saat içerisinde merkez sicakligi -18ºC veya daha düsük sicakliklara getirilmelidir. 

 e) Dondurulmus MAE ön ambalajli veya ambalajli olarak depolanmali ve tasinmalidir. MAE üç aydan fazla 

depolanamaz. Tasima ve depolama süresince -18ºC veya daha düsük sicakliklarda olmasi saglanmalidir.  

 f) Dondurulmus MAE çözündürüldükten sonra tekrar dondurulamaz. 

 g) MAE’de kalsiyum içerigi en fazla % 0.5 oraninda olmalidir.   

 g) Bu Teblig kapsamindaki ürünler endüstriyel kullanim için olup direkt tüketime sunulamaz, sadece 

10/2/2000 tarihli ve 23960 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Türk Gida Kodeksi Et Ürünleri Tebligi kapsaminda 

yer alan isil islem görmüs emülsüfiye et ürünlerinde kullanilabilir. 

 Katki maddeleri 

 MADDE 6 – (1) Bu Teblig kapsaminda yer alan ürünlerde katki maddesi kullanilamaz.  

 Bulasanlar 

 MADDE 7 – (1) Bu Teblig kapsaminda yer alan ürünlerdeki bulasanlarin miktarlari, 23/9/2002 tarihli ve 

24885 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Türk Gida Kodeksi - Gida Maddelerinde Belirli Bulasanlarin Maksimum 

Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkinda Teblig’de yer alan hükümlere uygun olmalidir. 

 Pestisit kalintilari 

 MADDE 8 – (1) Bu Teblig kapsaminda yer alan ürünlerdeki pestisit kalinti miktarlari, 11/1/2005 tarihli ve 

25697 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Türk Gida Kodeksi - Gidalarda Maksimum Bitki Koruma Ürünleri 

Kalinti Limitleri Tebligi’nde yer alan hükümlere uygun olmalidir. 

 Veteriner ilaçlari tolerans düzeyleri 

 MADDE 9 – (1) Bu Teblig kapsamindaki ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçlari kalinti düzeyleri 

28/4/2002 tarihli ve 24739 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Türk Gida Kodeksi Hayvansal Kökenli Gidalarda 

Veteriner Ilaçlari Maksimum Kalinti Limitleri Tebligi’nde yer alan hükümlere uygun olmalidir. 

 Hijyen 

 MADDE 10 – (1) Bu Teblig kapsaminda yer alan ürünler Türk Gida Kodeksi Yönetmeligi’nin Gida Hijyeni 

Bölümü’nde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir. Bu genel kurallara ek olarak MAE için 

mikrobiyolojik kriterler ekte verilmistir.  

 Isyeri özellikleri 

 MADDE 11 – (1) Bu Teblig kapsamindaki ürünleri üreten isyerleri, Türk Gida Kodeksi Yönetmeligi’nin Gida 

Maddeleri Üreten Isyerlerinin Tasimasi Gereken Özellikler Bölümü’nde yer alan genel kurallara ve 8/1/2005 tarih 

ve 25694 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Kanatli Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalisma ve 

Denetleme Usul ve Esaslarina Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olmalidir. Ancak bu Teblig kapsamindaki 

devekusundan elde edilen MAE üreten isyerleri 5/1/2005 tarih ve 25691 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan 

Kirmizi Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalisma ve Denetleme Usul ve Esaslarina Dair Yönetmelik 

hükümlerine uygun olmalidir. 

 Ambalajlama, etiketleme ve isaretleme 

 MADDE 12 – (1) Bu Teblig kapsaminda yer alan ürünler; Türk Gida Kodeksi Yönetmeligi’nin Ambalajlama, 

Etiketleme ve Isaretleme Bölümü’nde ve 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Türk Gida 



Kodeksi - Gida Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kurallari Tebligi’nde yer alan 

hükümlerine uygun olmalidir. Bu kurallara ek olarak; bu Teblig kapsamindaki MAE’lerin etiketinde, ürünün ait 

oldugu kanatli hayvan türü ürün ismi ile birlikte belirtilecektir. 

 Tasima ve depolama 

 MADDE 13 – (1) Bu Teblig kapsamindaki ürünlerin tasinmasi ve depolanmasi, 8/5/1986 tarihli ve 3285 

sayili Hayvan Sagligi ve Zabitasi Kanunu’na ve Türk Gida Kodeksi Yönetmeligi’nin Gidalarin Tasinmasi ve 

Depolanmasi Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olmalidir. 

 Numune alma ve analiz yöntemleri 

 MADDE 14 – (1) Bu Teblig kapsamindaki ürünlerden Türk Gida Kodeksi Yönetmeligi’nin Numune Alma ve 

Analiz Metotlari Bölümü’nde belirtilen kurallara uygun olarak numune alinacak ve uluslararasi kabul görmüs 

analiz metotlari uygulanacaktir. 

 Tescil ve denetim 

 MADDE 15 – (1) Bu Teblig kapsaminda yer alan ürünleri üreten ve/veya satan isyerleri; tescil ve izin, 

ithalat islemleri, kontrol ve denetim sirasinda bu Teblig hükümlerine uymak zorundadir. Bu hükümlere uymayan 

isyerleri hakkinda 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayili Gidalarin Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulü Hakkinda Kanun hükümlerine göre yasal islem yapilir. 

 Denetim 

 MADDE 16 – (1) Bu Tebligde yer alan hükümlerin uygulanmasi ile ilgili denetim 5179 sayili Kanuna göre 

Tarim ve Köyisleri Bakanligi tarafindan yerine getirilir.  

 Uyum zorunlulugu 

 GEÇICI MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Teblig kapsamindaki ürünleri üreten ve satan 

isyerleri bu Teblig’in yayimi tarihinden itibaren alti ay içinde bu Teblig hükümlerine uymak zorundadir.  

 Yürürlük 

 MADDE 17 – (1) Bu Teblig yayim tarihinde yürürlüge girer. 

 Yürütme 

 MADDE 18 – (1) Bu Teblig hükümlerini Tarim ve Köyisleri Bakani yürütür. 

 

EK 

MEKANIK OLARAK AYRILMIS KANATLI ETLERI 

 IÇIN MIKROBIYOLOJIK KRITERLER 

 

 n c m M 

Toplam aerob bakteri sayisi  5 2 5x105 kob/g 5x106 kob/g 

Escherichia coli 5 2 5x102 kob/g 5x103 kob/g 

Salmonella  5 0 25g’da bulunmamali  

 

n  ; analize alinacak numune sayisi 

c   ; m ile M arasindaki sayida mikroorganizma ihtiva eden kabul edilebilir en fazla analize alinacak numune 

sayisi 

m  ; (n – c) sayidaki analize alinacak numunenin 1 graminda bulunabilecek  kabul edilebilir en fazla 

mikroorganizma sayisi 

M ; c sayidaki analize alinacak numunenin 1 graminda bulunabilecek kabul edilebilir en fazla 

mikroorganizma sayisi 


