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TEBLIG 

Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: 
TÜRK GIDA KODEKSI 

GIDA MADDELERINDEKI BULASANLARIN  
MAKSIMUM LIMITLERI HAKKINDA TEBLIG 

(TEBLIG NO: 2008 / 26) 
 

Amaç 
MADDE 1- (1)  Bu Tebligin amaci, gida maddelerinde bulunabilen belirli bulasanlarin maksimum miktarlarinin 

belirlenmesidir. 
 
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Teblig, gida maddelerinde bulunabilen nitrit ve nitratlari, mikotoksinleri, bakteriyal toksinleri, 

agir metalleri, 3-monokloropropan-1,2-diolü, dioksinler, furanlar, dioksin benzeri poliklorlubifenilleri (PCB), polisiklik 
aromatik hidrokarbonlar ile erusik asiti kapsar. 

 
Hukuki dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Teblig, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayili Resmi Gazetede yayimlanan “Türk Gida 

Kodeksi Yönetmeligi” ne göre hazirlanmistir. 
 
Tanimlar 
MADDE 4- (1) Bu Tebligde geçen; 
 
a) Bakanlik: Tarim ve Köyisleri Bakanligini,  
b) Bakteriyel toksinler: Gida maddelerinde belirli kosullar altinda bazi bakteriler tarafindan üretilen toksik  

metabolitleri, 
c) Bulasan: Gida maddesine kasten ilave edilmeyen, gidanin üretiminden pazarlanmasina kadar olan asamalarda 

veya çevresel kaynakli gidaya istenmeden bulasan her türlü madde ve bilesikleri, 
ç) Metal ve metaloidler: Gida maddelerinin dogal yapisinda bulunabilen veya çevre, teknolojik islemler ya da   

ambalaj materyalleri gibi degisik yollardan gidaya bulasabilen kimyasal inorganik maddeleri, 
d) Mikotoksinler: Gida maddelerinde belirli çevre kosullarinda bazi küfler tarafindan üretilen, toksik sekonder 

metabolitleri, 
e) Islenmemis gida maddeleri: Bölünmüs, parçalanmis, kemiginden ayrilmis, soyulmus, temizlenmis, ayiklanmis, 

ögütülmüs, kesilmis, kiyilmis, inceltilmis, dondurulmus, derin dondurulmus, sogutulmus, paketlenmis olsun veya olmasin; 
gidalarin dogal yapilarinda degisiklige neden olacak herhangi bir islem uygulanmamis gidalari, 

 
ifade eder. 
 

Genel hükümler 

MADDE 5- (1) Bulasanlar ile ilgili genel hükümler asagida verilmistir. 
 
a) Piyasaya sunulduklarinda, eklerde yer alan gida maddelerinin bulasanlarin miktari, bu eklerde belirtilen 

limitlerden daha fazla olmamalidir. 
 
b) Eklerde belirtilen maksimum miktarlar, aksi bir durum belirtilmedikçe gida maddelerinin yenilebilir kisimlari 

için verilmistir. 
 
c) Kurutulmus, seyreltilmis, islenmis veya birden fazla bilesen içeren gida maddelerinde, asagida belirtilen 

hükümler dikkate alinmak kosulu ile eklerde verilen maksimum miktarlar uygulanir.  
1) Kurutma veya seyreltme isleminin sonucunda bulasan konsantrasyonunda ortaya çikan degisiklikler, 
2) Islenmenin sonucunda bulasan konsantrasyonunda ortaya çikan degisiklikler, 
3) Bilesenlerin üründeki nispi oranlari, 
4) Miktar tayinin analitik limiti. 
 
ç) Tüketime sunulan gida maddelerinde bulasan miktari hesaplanirken;  
1) Kurutma, seyreltme, isleme ve/veya karistirma islemleri için veya  
2) Kurutulmus, seyreltilmis, islenmis ve/veya bilesik gida maddeleri için  

gida isletmecisi tarafindan dogrulugu saglanmis özel konsantrasyon ve seyreltme faktörü kullanilir. 
 
d) Eger gida isletmecisi özel konsantrasyon ve seyreltme faktörü belirtmiyorsa ya da belirtilen faktörler Bakanlik 

tarafindan uygun bulunmadigi durumlarda, Bakanlik insan sagligini korumak amaciyla eldeki bilgiler isiginda uygun bir 



faktör belirler.  
 
e) Ekte verilen maksimum miktarlara uygun olmayan gida maddeleri, karisim/bilesik gida maddelerinin üretiminde 

gida bileseni olarak kullanilamaz. 
 
f) Ekte verilen maksimum miktarlara uygun gida maddeleri, bu limitlere uygun olmayan gida maddeleri ile 

karistirilamaz.  
 
g) EK-2’de yer alan bulasanlari (mikotoksinleri) içeren gida maddelerinin fiziksel, kimyasal veya mikrobiyolojik 

uygulamalar da dahil olmak üzere hiçbir sekilde detoksifikasyonu yapilamaz. 
 
g) Yerfistigi ve bundan üretilen ürünlerin, dogrudan tüketime sunulup sunulmayacagini gösterir açik ifadeler; 

ambalajli olanlarda etiket üzerinde, dökme olarak satisa sunulanlarin ise ürün ile ilgili belgelerinde yer almalidir. Böyle bir 
ifadenin bulunmadigi durumlarda bu ürünler islenmis olarak (Tablo 2.1. Aflatoksin, 2.1.1 kategorisinde) degerlendirilir. 

 
h) Örtü altinda yetistirilen marullarda, örtü altinda yetistirildigine dair bir bilgi etiketinde yer almadigi müddetçe 

bu tür ürünler açik havada yetistirilen marullar kategorisinde degerlendirilir. 
 

Numune alma ve analiz metotlari 
MADDE 6- (1) Bu Teblig kapsaminda yer alan ürünlerden Türk Gida Kodeksi Yönetmeligi’nin “Numune Alma 

ve Analiz Metodlari” bölümü, 26/4/2007 tarih ve 26504 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan “Türk Gida Kodeksi – Gida 
Maddelerinde Mikotoksinlerin Seviyesinin Resmi Kontrolü Için Numune Alma, Numune Hazirlama ve Analiz Metodu 
Kriterleri Tebligi” ve 15/3/2008 tarih ve 26817 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan “Türk Gida Kodeksi – Gida 
Maddelerinde Kursun, Kadmiyum, Civa, Inorganik Kalay, 3-Monokloropropan 1,2-Diol Ve Benzopiren Seviyelerinin 
Resmi Kontrolü Için Numune Alma, Numune Hazirlama Ve Analiz Metodu Kriterleri Tebligi”nde belirtilen hükümlere 
uygun olarak numune alinmali ve bunlara uluslararasi kabul görmüs analiz metotlari uygulanmalidir.  

 
Tescil ve denetim 
MADDE 7- (1) Bu Tebligde yer alan ürünleri üreten ve satan isyerleri, tescil ve izin, ithalat, kontrol ve denetim 

sirasinda bu Teblig hükümlerine uymak zorundadir. Bu hükümlerin uygulanmasi ile ilgili denetim ve hükümlere uymayan 
isyerleri hakkinda gerekli islemler 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayili Gidalarin Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulü Hakkinda Kanuna göre Tarim ve Köyisleri Bakanligi tarafindan 
yapilir. 

 
Avrupa Birligi’ne uyum 
MADDE 8- (1) Bu Teblig, 1881/2006/EC sayili Gida Maddelerindeki Belirli Bulasanlarin Maksimum 

Miktarlarinin Belirlenmesi hakkinda Komisyon Tüzügü dikkate alinarak Avrupa Birligi’ne uyum çerçevesinde 
hazirlanmistir. 

 
Yürürlükten kaldirilan mevzuat 
MADDE 9- (1) Bu Tebligin yayim tarihinden itibaren, 23/09/2002 tarih ve 24885 sayili Resmi Gazete’de 

yayimlanan “Türk Gida Kodeksi – Gida Maddelerinde Belirli Bulasanlarin Maksimum Miktarlarinin Belirlenmesi 
Hakkinda Teblig” yürürlükten kaldirilmistir. 

 
Uyum zorunlulugu 
GEÇICI MADDE 1- (1)  Halen faaliyet gösteren ve bu Teblig kapsaminda yer alan ürünleri üreten ve satan 

isyerleri bir yil içinde Teblig hükümlerine uymak zorundadir.  
 
Yürürlük 
MADDE 10- (1) Bu Teblig yayimi tarihinde yürürlüge girer. 
 
Yürütme 
MADDE 11- (1) Bu Teblig hükümlerini Tarim ve Köyisleri Bakani yürütür. 

 
EK – 1  
 
Tablo 1.1. Nitrat 

 

Gida Maddesi Nitrat için maksimum limit (mg NO3/kg) 

1.1. Taze ispanak(1) (Spinacia oleracea) 1 Ekim – 31 Mart arasinda hasat edilenler 
1 Nisan – 30 Eylül arasinda hasat edilenler 

3000 
2500 

1.2. Konserve edilmis, derin dondurulmus 
veya dondurulmus ispanak  

 2000 

1.3. Taze marul (Latuca sativa L., açikta 
yetisen ve korunan marul)  

1 Ekim – 31 Mart arasinda hasat edilmis 
- Örtü altinda yetistirilen marul 
- Açik havada yetistirilen marul 

 
4500 
4000 



1 Nisan – 30 Eylül arasinda hasat edilmis 
- Örtü altinda yetistirilen marul 
- Açik havada yetistirilen marul 

 
3500 

2500 

1.4. Aysberg tipi marul Örtü altinda yetistirilen marul 
Açik havada yetistirilen marul 

2500 
2000 

1.5. Bebek ve küçük çocuk ek gidalari(2)  200 
(1) Taze ispanak için maksimum miktar, islenmis ve islenmek üzere tarladan dogrudan fabrikaya nakledilen taze ispanak 

için uygulanmaz. 
(2) “TGK – Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gidalari Tebligi”nde tanimlanan gidalari kapsar. Maksimum limit üretici 
tarafindan verilen kullanim talimatina göre hazirlanan veya dogrudan kullanima hazir olarak satisa sunulan ürünler için 
geçerlidir. 

 
EK – 2 

Mikotoksinler 
 
Tablo 2.1. Aflatoksin 
 

Gida Maddesi Maksimum limit (µg/kg) 

2.1. AFLATOKSIN B1 B1+B2+G1+G2 M1 

2.1.1. Findik, antepfistigi gibi sert kabuklu meyveler, yer fistigi, 
yagli tohumlar, kuru meyveler ve bunlardan üretilen islenmis 
gidalar 

5,0 (1) 10,0 (1) - 

2.1.2. Yerfistigi (dogrudan tüketime sunulmadan veya gida 
bileseni olarak kullanilmadan önce siniflandirma, ayiklama 
gibi fiziksel islemlere tabi tutulacak olan)  

8,0 (1) 15,0 (1) - 

2.1.3. Tahillar (karabugday (Fagopyrum sp.) dahil) ve bunlardan 
üretilen islenmis gidalar (dogrudan tüketilen veya gida 
bileseni olarak kullanilan) 

2,0 4,0 - 

2.1.4. Misir (dogrudan tüketime sunulmadan veya gida bileseni 
olarak kullanilmadan önce siniflandirma, ayiklama gibi 
fiziksel islemlere tabi tutulacak olan) 

5,0 10,0 - 

2.1.5. Çig süt (2), isil islem görmüs süt, süt bazli ürünlerin 
üretiminde kullanilan süt  - - 0,050 

2.1.6. Baharatlarin asagidaki türleri için; 
- Kirmizibiber (Capsicum spp.) (bunlarin kurutulmus 

meyveleri, kirmizibiber ve aci kirmizibiberin bütün ve 
toz hali dahil) 

- Karabiber (Piper spp.) (bunlarin meyveleri, akbiber ve 
karabiber dahil) 

- Hintcevizi/Muskat (Myristica fragrans) 
- Zencefil (Zingiber officinale) 
- Zerdeçal (Curcuma longa) 

5,0 10,0 - 

2.1.7. Bebek ve küçük çocuk ek gidalari (3) 0,10 - - 
2.1.8. Bebek formülleri ve devam formülleri (4) (bebek sütleri ve 

devam sütleri dahil) - - 0,025 

2.1.9. Bebekler için özel tibbi amaçli diyet gidalar (5) 0,10 - 0,025 
2.1.10. Diger gida maddeleri (bulunmasi muhtemel riskli gidalar) 5,0 10,0 0,5 

 
Tablo 2.2. Okratoksin A 
 

Gida Maddesi Maksimum limit (µg/kg) 

2.2. OKRATOKSIN A  
2.2.1. Islenmemis tahillar 5,0 
2.2.2. Tahildan elde edilen tüm ürünler (dogrudan tüketime sunulan tahillar ve islenmis 

tahil ürünleri dahil) 
3,0 

2.2.3. Kurutulmus asma meyveleri (kusüzümü, kuru üzüm ve çekirdeksiz üzüm dahil) 10,0 
2.2.4. Kavrulmus kahve çekirdegi ve ögütülmüs kahve  5,0 
2.2.5. Kahve ekstrakti, çözünebilir kahve ekstrakti veya çözünebilir kahve 10,0 
2.2.6. Sarap (köpüklü sarap/sampanya dahil, likör saraplari ve hacmen alkol miktari en az 

% 15 olan saraplar hariç) ve meyve saraplari 2,0 (7) 

2.2.7. Aromatize sarap, aromatize sarap bazli içki ve aromatize sarap kokteyli (6) 2,0 (7) 
2.2.8. Üzüm suyu, üzüm suyu konsantresi, üzüm nektari (8) ile dogrudan tüketime sunulan 

üzüm sirasi ve üzüm sirasi konsantresi   
2,0 (7) 



2.2.9. Bebek ve küçük çocuk ek gidalari (3) 0,5 
2.2.10. Bebekler için özel tibbi amaçli diyet gidalar (5) 0,5 
2.2.11. Diger gida maddeleri (bulunmasi muhtemel riskli gidalar)  10,0 

Tablo 2.3. Patulin  

Gida Maddesi Maksimum limit (µg/kg) 

2.3. PATULIN  
2.3.1. Meyve sulari, meyve suyu konsantresi ve meyve nektarlari(8) 50,0 
2.3.2. Distile alkollü içkiler (9), elma sarabi ile elmadan üretilen veya elma suyu içeren 

diger fermente içkiler 
50,0 

2.3.3. Kati haldeki elma ürünleri (elma kompostosu ve dogrudan tüketime sunulan elma 
püresi dahil) 

25,0 

2.3.4. Bebek ve küçük çocuklar için üretilen ve bu amaçla satisa sunulan/etiketlenen elma 
suyu ve kati haldeki elma ürünleri (10) (elma kompostosu ve elma püresi dahil) 10,0 

2.3.5. Tahil bazli olmayan ek gidalar (11) 10,0 
 
Tablo 2.4. Deoksinivalenol  

Gida Maddesi  Maksimum limit (µg/kg) 

2.4. DEOKSINIVALENOL (DON) (12)  
2.4.1. Islem görmemis tahillar (durum bugdayi, yulaf ve misir hariç) 1250 
2.4.2. Islenmemis durum bugdayi ve yulaf 1750 
2.4.3. Islenmemis misir (islak ögütülecekler hariç) (13) 1750 

2.4.4. Dogrudan tüketime sunulan tahillar, dogrudan insan tüketimine sunulan tahil 
unlari,  kepek (son ürün olarak) ve tohumlari 750 

2.4.5. Makarna (14) 750 
2.4.6. Ekmek (hafif firincilik ürünleri dahil), pastacilik ürünleri, bisküvi, tahil çerezleri, 

kahvaltilik tahillar 
500 

2.4.7. Bebek ve küçük çocuk ek gidalari (3) 200 
2.4.8. 500 mikrondan büyük eleklerden geçirilerek üretilen misirin kabaca 

ögütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve misir irmigi (GTIP 1103 13) veya 
misirdan elde edilen pelleter (GTIP 1103 20 40) ve dogrudan insan tüketimine 
sunulmayan 500 mikrondan büyük eleklerden geçirilerek üretilen misir veya misir 
ürünlerinin kabartilmasi veya kavrulmasi suretiyle elde edilen gida maddeleri 
(GTIP 1904 10 10) 

750 

2.4.9 500 mikrondan küçük ve esit eleklerden geçirilerek üretilen misir unu (GTIP 1102 
20) ve dogrudan insan tüketimine sunulmayan 500 mikrondan küçük ve esit 
eleklerden geçirilerek üretilen misir veya misir ürünlerinin kabartilmasi veya 
kavrulmasi suretiyle elde edilen gida maddeleri (GTIP 1904 10 10) 

1250 

 
Tablo 2.5. Zearalenon 

Gida Maddesi  Maksimum limit (µg/kg) 

2.5. ZEARALENON (12)  
2.5.1. Islenmemis tahillar (misir hariç) 100 
2.5.2. Islenmemis misir (islak ögütülecekler hariç) (13) 350  

2.5.3. Dogrudan tüketime sunulan tahillar, dogrudan insan tüketimine sunulan tahil unlari, 
kepek (son ürün olarak) ve embriyo  

75 

2.5.4. Rafine misir yagi  400  

2.5.5. Ekmek (hafif firincilik ürünleri dahil), pastacilik ürünleri, bisküvi, tahil çerezleri, 
kahvaltilik tahillar (misir çerezleri ve misir bazli kahvaltilik tahillar hariç)  

50 

2.5.6. Dogrudan insan tüketimine sunulan misir, misir çerezleri ve misir bazli kahvaltilik 
tahillar 

100 

2.5.7. Bebek ve küçük çocuk ek gidalari (3) 20 
2.4.8. 500 mikrondan büyük eleklerden geçirilerek üretilen misirin kabaca 

ögütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve misir irmigi (GTIP 1103 13) veya 
misirdan elde edilen pelleter (GTIP 1103 20 40) ve dogrudan insan tüketimine 
sunulmayan 500 mikrondan büyük eleklerden geçirilerek üretilen misir veya misir 
ürünlerinin kabartilmasi veya kavrulmasi suretiyle elde edilen gida maddeleri (GTIP 
1904 10 10) 

200 

2.4.9 500 mikrondan küçük ve esit eleklerden geçirilerek üretilen misir unu (GTIP 1102 
20) ve dogrudan insan tüketimine sunulmayan 500 mikrondan küçük ve esit 
eleklerden geçirilerek üretilen misir veya misir ürünlerinin kabartilmasi veya 
kavrulmasi suretiyle elde edilen gida maddeleri (GTIP 1904 10 10) 

300 

 
Tablo 2.6. Fumonisinler 



 

Gida Maddesi Maksimum limit (FB1 + FB2)  
(µg/kg) 

2.6. FUMONISINLER (15)  
2.6.1. Islenmemis misir (islak ögütülecekler hariç) (13) 4000 
2.6.2. Dogrudan insan tüketimine sunulan misir, dorudan insan tüketimine 

sunulan misir bazli ürünler 
1000 

2.6.3. Misir bazli kahvaltilik tahillar ve misir bazli çerez  800  

2.6.4. Bebek ve küçük çocuk ek gidalari (islenmis misir bazli olanlar) (3) 200 

2.4.5. 500 mikrondan büyük eleklerden geçirilerek üretilen misirin kabaca 
ögütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve misir irmigi (GTIP 1103 
13) veya misirdan elde edilen pelleter (GTIP 1103 20 40) ve dogrudan 
insan tüketimine sunulmayan 500 mikrondan büyük eleklerden 
geçirilerek üretilen misir veya misir ürünlerinin kabartilmasi veya 
kavrulmasi suretiyle elde edilen gida maddeleri (GTIP 1904 10 10) 

1400 

2.4.6 500 mikrondan küçük ve esit eleklerden geçirilerek üretilen misir unu 
(GTIP 1102 20) ve dogrudan insan tüketimine sunulmayan 500 
mikrondan küçük ve esit eleklerden geçirilerek üretilen misir veya misir 
ürünlerinin kabartilmasi veya kavrulmasi suretiyle elde edilen gida 
maddeleri (GTIP 1904 10 10) 

2000 

 
(1) Maksimum limit yerfistigi, findik ve kuru meyvelerin yenilebilir kisimlarina uygulanir. Findik, kabuklariyla analiz 

edilecek ise aflatoksin içerigi hesaplanirken bulasanin tümünün yenilebilir kisim üzerinden oldugu kabul edilir. 
(2) “TGK – Çig Süt ve Isil Islem Görmüs Içme Sütleri Tebligi”nde tanimlanan ürünü kapsar. 
(3) “TGK – Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gidalari Tebligi”nde tanimlanan gidalari kapsar. Maksimum miktar kuru 

madde üzerinden geçerlidir.   
(4) “TGK – Bebek Mamalari ve Bebek Formülleri Tebligi” ve “TGK – Devam Mamalari ve Devam Formülleri 

Tebligi”nde tanimlanan ürünleri kapsar. Bu ürünler için maksimum limit üretici tarafindan verilen kullanim 
talimatina göre hazirlanan veya dogrudan kullanima hazir olarak satisa sunulan ürünlere uygulanir. 

(5) “TGK – Özel Tibbi Amaçli Diyet Gidalar Tebligi”nde tanimlanan ürünleri kapsar. Maksimum limit, süt ve süt 
ürünleri için üretici tarafindan verilen kullanim talimatina göre hazirlanan veya dogrudan kullanima hazir olarak 
satisa sunulan ürünleri ve süt ve süt ürünleri disindaki ürünler için ise kuru madde üzerinden geçerlidir. 

(6) “TGK – Aromatize Sarap, Aromatize Sarap Bazli Içki ve Aromatize Sarap Kokteyli Tebligi”nde tanimlanan 
ürünleri kapsar. Bu ürünlerdeki Okratoksin A için maksimum limit, son üründeki sarap ve/veya sira oraninin 
fonksiyonudur. 

(7) Maksimum limit, 2005 yilindan sonra hasat edilen ürünlerden üretilen ürünlere uygulanir.  
(8) “TGK – Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebligi”nde tanimlanan ürünleri kapsar. 
(9) “TGK – Distile Alkollü Içkiler Tebligi”nde tanimlanan ürünleri kapsar. 
(10) Maksimum limit, üretici tarafindan verilen kullanim talimatina göre hazirlanan veya dogrudan kullanima hazir 

olarak satisa sunulan ürünler için geçerlidir. 
(11) “TGK – Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gidalari Tebligi”nde tanimlanan gidalari kapsar. Maksimum limit, üretici 

tarafindan verilen kullanim talimatina göre hazirlanan veya dogrudan kullanima hazir olarak satisa sunulan ürünler 
için geçerlidir. 

(12) Pirinç ve pirinç ürünleri tahil ve tahil ürünleri kapsaminda degerlendirilmemelidir. 
 (13) Istisnalar sadece kullanim amaci belirtilen misirlar için kullanilir. Örnegin; etiketinde veya herhangi bir 

belgesinde, “nisasta üretimi için” gibi kullanim amaci belirtilenler vb. 
(14) “TGK – Makarna Tebligi”nde tanimlanan ürünleri kapsar. 
(15) Maksimum limit, Fumonisin B1 (FB1) ve Fumonisin B2  (FB2)’nin toplamina uygulanir. 

 
EK – 3  

Gida Maddelerindeki Bakteriyel Toksin Seviyeleri  
 

Bakteriyel Toksinler Gida Maddesi Maksimum Seviye (µg/kg) 

3.1. Stafilokoklarin  Enterotoksinleri Tüm gida maddeleri (*) Tespit edilmemeli 
3.2. Botulin Tüm gida maddeleri (*) Tespit edilmemeli 

 

(*) Bulunmasi muhtemel riskli gidalar 
EK – 4 

Agir Metaller 
 
Tablo 4.1. Kursun 
 

Gida Maddesi 
Maksimum limit 

(mg/kg yas agirlik) 
 

4.1. KURSUN (Pb)  



4.1.1. Çig süt (1), isil islem görmüs süt ve süt bazli ürünlerin üretiminde kullanilan süt 0,02 
4.1.2. Bebek formülleri ve devam formülleri (2) 0,02 
4.1.3. Sigir, koyun, domuz ve kanatli eti (3) 0,10 
4.1.4. Sigir, koyun, domuz ve kanatlilarin yenilebilir sakatatlari (3) 0,50 
4.1.5. Balik eti (4) (5) 0,30 
4.1.6. Kabuklular (yengeç etinin kahverengi kismi, istakoz ve benzeri büyük kabuklularin 

(Nephropidae ve Palinuridae) bas ve gögüs etleri hariç) (6) 
0,50 

4.1.7. Çift kabuklu yumusakçalar (6) 1,50 
4.1.8. Kafadan bacaklilar (iç organlari hariç) (6) 1,00 
4.1.9. Tahillar (karabugday dahil) ve baklagiller 0,20 
4.1.10. Sebzeler (lahana ve benzeri sebzeler, yaprakli sebzeler, mantar ve taze otlar hariç) 

(7) (patates için limit soyulmus patatese uygulanir) 0,10 

4.1.11. Lahana ve benzeri sebzeler, yaprakli sebzeler, kültür mantar (7) 0,30 

4.1.12. Meyveler (dutsu meyveler ve küçük meyveler hariç) (7) 0,10 
4.1.13. Dutsu meyveler ve küçük meyveler (7) 0,20 
4.1.14. Kati ve sivi yaglar (süt yagi dahil) 0,10 
4.1.15. Meyve sulari, meyve suyu konsantresi ve meyve nektarlari (8) 0,05 
4.1.16. Saraplar (köpüklü sarap/sampanya dahil, likör sarabi hariç), elma, armut ve meyve 

saraplari 
0,20 (10) 

4.1.17. Aromatize saraplar, aromatize sarap bazli içkiler, aromatize sarap bazli kokteylleri 
(9) 

0,20 (10) 

 
Tablo 4.2. Kadmiyum 
 

Gida Maddesi 
Maksimum limit  

(mg/kg yas agirlik) 
 

4.2. KADMIYUM (Cd)  
4.2.1. Sigir, koyun, domuz ve kanatli eti (sakatatlari hariç) (3) 0,05 
4.2.2. At eti (sakatat hariç) (3) 0,20 
4.2.3. Sigir, koyun, at, domuz ve kanatli hayvanlarin karacigeri (3) 0,50 
4.2.4. Sigir, koyun, at, domuz ve kanatli hayvanlarin böbregi (3) 1,00 
4.2.5. Balik eti (4) (5) 0,05 
4.2.6. Asagidaki balik türlerinin etleri (4) (5) 

?  Hamsiler(Engraulis  sp.),  
?  Torik (Sarda sarda),  
?  Karagöz (Diplodus vulgaris),  
?  Yilanbaligi (Anguilla anguilla),  
?  Kefal (Mugil labrosus labrosus),  
?  Istavrit (Trachurus sp.),  
?  Louvar veya luvar (Luvarus imperialis),  
?  Sardalya (Sardina pilchardus),  
?  Sardalya türleri (Sardinops sp.),  
?  Orkinos (Thunnus sp. ve Euthynnys sp., Katsuwonus pelamis),  
?  Dilbaligi (Dicologoglossa cuneata) 

 
0,10 

4.2.7. Kiliçbaligi (Xiphias gladius) eti (4) (5) 0,30 
4.2.8. Kabuklular (yengeç etinin kahverengi kismi, istakoz ve benzeri büyük 

kabuklularin (Nephropidae ve Palinuridae) bas ve gögüs etleri hariç) (6) 
0,50 

4.2.9. Çift kabuklu yumusakçalar (6) 1,00 
4.2.10. Kafadan bacaklilar (iç organlari hariç) (6) 1,00 
4.2.11. Tahillar (kepek, embriyo, bugday tanesi ve pirinç hariç) 0,10 
4.2.12. Kepek, embriyo, bugday tanesi ve pirinç 0,20 
4.2.13. Soya fasulyesi 0,20 
4.2.14. Sebzeler ve meyveler (yaprakli sebzeler, taze otlar, mantar, çam fistigi, sapli 

sebzeler, köklü sebzeler ve patates hariç) (7) 0,05 

4.2.15. Lifli sebzeler, taze otlar, kereviz ve kültür mantari (7) 0,20 
4.2.16. Sapli sebzeler, kereviz hariç köklü sebzeler ve patates (patates için verilen limit 

soyulmus patatese uygulanir) (7) 0,10 

 
Tablo 4.3. Civa 
 

Gida Maddesi Maksimum limit  
(mg/kg yas agirlik) 

 
4.3. CIVA   



4.3.1. Su ürünleri (6) ve balik etleri (4) (5) ile kabuklular (yengeç etinin kahverengi kismi, 
istakoz ve benzeri büyük kabuklularin (Nephropidae ve Palinuridae) bas ve 
gögüs etleri hariç) 

0,50 

4.3.2. Asagidaki balik türlerinin etleri (4) (5); 
?  Fener baliklari (Lophius spp.),  
?  Atlantik yayini/kedi baligi (Anarhichas lupus),  
?  Torik (Sarda sarda),  
?  Yilanbaliklari (Anguilla spp.),  
?  Emperor veya orange roughy, rosy soldierfish (Hoplostethus spp.),  
?  Grenadier (Coryphaenoides rupestris),  
?  Kalkan benzeri yassi balik (Hippoglossus hippoglossus),  
?  Kiliç baligi benzeri balik (Makaria sp.),  
?  Megrim (Lepidorhombus sp.),  
?  Barbunya (Mullus sp.),  
?  Turna baligi (Esox lucius),  
?  Torik/iri uskumruya benzer balik (Orcynopsis unicolor),  
?  Poor cod (Tricopterus minutes),  
?  Portekiz köpek baligi (Centroscymnes coelolepis),  
?  Vatozlar (Raja spp.),  
?  Mercan türü baliklar (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus),  
?  Kiliç benzeri balik (Istiophorus platypterus),  
?  Uskumru türü baliklar (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo),  
?  Mercan baliklari (Pagellus sp.),  
?  Köpekbaligi (bütün türleri),  
?  Uskumru türü baliklar (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, 

Gempylus serpens),  
?  Mersin baligi (Acipenser spp.),  
?  Kiliçbaligi (Xiphias gladius),  
?  Orkinos(Thunnus spp. ve Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis)  

 
1,00 

Tablo 4.4. Kalay (Inorganik) 
 

Gida Maddesi Maksimum limit  
(mg/kg yas agirlik) 

 
4.4. KALAY (Inorganik)   
4.4.1. Içecekler harici konserve gidalar 200 
4.4.2. Teneke kutu içerisinde satisa sunulan alkolsüz içecekler (meyve ve sebze sulari 

dahil) 
100 

4.4.3. Teneke kutu içerisinde satisa sunulan bebek ve küçük çocuk ek gidalari (kuru ve 
toz haldeki ürünler hariç) (11) 50 

4.4.4. Teneke kutu içerisinde satisa sunulan bebek formülleri ve devam formülleri 
(bebek sütleri ve devam sütleri dahil, kuru ve toz haldeki ürünler hariç) (12) 

50 

4.4.5. Teneke kutu içerisinde satisa sunulan bebekler için özel tibbi amaçli diyet gidalar 
(kuru ve toz haldeki ürünler hariç) (13) 50 

 
(1) “TGK – Çig Süt ve Isil Islem Görmüs Içme Sütleri Tebligi”nde tanimlanan ürünleri kapsar. 
(2) “TGK – Bebek Mamalari ve Bebek Formülleri Tebligi” ve “TGK – Devam Mamalari ve Devam Formülleri 

Tebligi”nde tanimlanan ürünleri kapsar. Bu ürünler için maksimum limit üretici tarafindan verilen kullanim 
talimatina göre hazirlanan veya dogrudan kullanima hazir olarak satisa sunulan ürünlere uygulanir.  

 (3) “TGK – Taze Kirmizi Et ve Hazirlanmis Kirmizi Et Tebligi” ile “TGK – Taze Kanatli Eti ve Hazirlanmis Kanatli 
Eti Tebligi”nde tanimlanan ürünleri kapsar. 

(4) Balik, bütün halde tüketiliyorsa maksimum limit bütün haldeki baliga uygulanir. 
(5) Asagida Gümrük Tarife Istatistik Pozisyonu (GTIP) belirtilen gida maddelerine (balik karacigeri (GTIP No: 0302 

70 00) hariç) uygulanir.  
- Canli baliklar (GTIP No: 0301) 
- Taze veya sogutulmus baliklar (GTIP No: 0302) 
- Dondurulmus baliklar (GTIP No: 0303) 
- Taze sogutulmus veya dondurulmus balik filetolari ve diger balik etleri (kiyilmis olsun olmasin), (GTIP No: 0304) 
(6) Asagida Gümrük Tarife Istatistik Pozisyonu (GTIP) belirtilen gida maddelerine uygulanir. 
- Kabuklu hayvanlar (kabuklari ile birlikte olsun olmasin) (canli, taze, sogutulmus, dondurulmus, kurutulmus, 

tuzlanmis veya salamura edilmis); kabuklu hayvanlar (kabuklari ile birlikte) (buharda veya suda pisirilmis 
sogutulmus, dondurulmus, kurutulmus, tuzlanmis veya salamura edilmis olsun olmasin); kabuklu hayvanlarin 
insanlarin yemesine elverisli unlari, ezmeleri ve pelletleri (GTIP No: 0306) 

- Yumusakçalar (kabuklu olsun olmasin) (canli, taze, sogutulmus, dondurulmus, kurutulmus, tuzlanmis veya salamura 
edilmis); kabuklu hayvanlar ve yumusakçalarin disinda kalan suda yasayan omurgasiz hayvanlar (canli, taze, 



sogutulmus, dondurulmus, kurutulmus, tuzlanmis veya salamura edilmis); suda yasayan omurgasiz hayvanlarin 
(kabuklu hayvanlar hariç) insanlarin yemesine elverisli unlari, ezmeleri ve pelletleri, (GTIP No: 0307) 

- Hazirlanmis veya konserve edilmis kabuklu hayvanlar, yumusakçalar ve diger su omurgasizlari (GTIP No:1605)  
(7) Maksimum limit meyve veya sebzelerin yikandiktan sonra yenilebilir kisimlarina uygulanir. 
(8)  “TGK – Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebligi”nde tanimlanan ürünleri kapsar. 
(9)  “TGK – Aromatize Sarap, Aromatize Sarap Bazli Içki ve Aromatize Sarap Kokteylleri Tebligi”nde tanimlanan 

ürünleri kapsar. 
(10) 2001 yilindan sonra hasat edilen ürünlerden üretilen saraplara uygulanir. 
(11) “TGK – Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gidalari Tebligi”nde tanimlanan ürünleri kapsar.  
(12) “TGK – Bebek Mamalari ve Bebek Formülleri Tebligi” ve “TGK – Devam Mamalari ve Devam Formülleri 

Tebligi”nde tanimlanan ürünleri kapsar. Maksimum limit ürünün satildigi sekline uygulanir. 
(13) “TGK – Özel Tibbi Amaçli Diyet Gidalar Tebligi”nde tanimlanan ürünleri kapsar. Maksimum limit ürünün 

satildigi sekline uygulanir. 
EK – 5 

3-monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD) 
 

Gida Maddesi Maksimum limit (mg/kg) 

5.1. Hidrolize bitkisel protein (1) 0,02 
5.2. Soya sosu (1) 0,02 

 
(1) Maksimum limit % 40 kuru madde içeren sivi ürün için verilmis olup, bu oran kuru maddede 0,05 mg/kg’a karsilik 
gelmektedir. Bu limit, üründeki kuru madde miktariyla orantili olarak ayarlanmalidir. 

EK – 6 
Dioksin (poliklorlu dibenzo-para-dioksinler (PCDD’ler) ve poliklorlanmis dibenzofuranlarin (PCDF’ler) toplami) 

ve dioksin benzeri poliklorlubifeniller (PCB’ler)(1) 
 

Gida Maddesi 

Dioksinlerin toplami en çok 
(WHO/PCDD/F-TEQ) 

Dioksinler ve dioksin 
benzeri PCB’lerin toplami 
en çok (WHO/PCDD/F- 

PCB-TEQ) 
6.1. Et ve et ürünleri (yenilebilir sakatatlar hariç) (3) 

- Sigir türü hayvanlar ve koyun, keçi  
- Kanatli hayvanlar 
- Domuz 

 
3,0 pg/g yag (4) 

2,0 pg/g yag (4) 

1,0 pg/g yag  (4) 

 
4,5 pg/g yag (4) 

4,0 pg/g yag (4) 

1,5 pg/g yag (4) 

6.2. Karaciger ve ürünleri (6.1’de belirtilen karada yasayan 
hayvanlarin) (3) 

6,0 pg/g yag (4) 12,0 pg/g yag (4) 

6.3. Balik eti, su ürünleri ve bunlardan üretilen ürünler 
(yilan baligi hariç)(5) (6). Kabuklular (yengeç etinin 
kahverengi kismi, istakoz ve benzeri büyük 
kabuklularin (Nephropidae ve Palinuridae) bas ve 
gögüs etleri hariç) 

4,0  
(pg/g yas agirlik) 

8,0  
(pg/g yas agirlik) 

6.4. Yilan baligi eti (Anguilla anguilla) ve ürünleri 4,0  
(pg/g yas agirlik) 

12,0  
(pg/g yas agirlik) 

6.5. Süt ve süt ürünleri (tereyagi dahil) (7) 3,0 pg/g yag (4) 6,0 pg/g yag (4) 
6.6. Tavuk yumurtasi ve yumurta ürünleri (8) 3,0 pg/g yag (4) 6,0 pg/g yag (4) 
6.7. Asagidaki hayvanlardan elde edilen kati yaglar 

- Sigir türü hayvanlar ve koyun, keçi 
- Kanatli hayvanlar  
- Domuz  

 
3,0 pg/g yag (4) 

2,0 pg/g yag (4) 

1,0 pg/g yag (4) 

 
4,5 pg/g yag (4) 
4,0 pg/g yag (4) 
1,5 pg/g yag (4) 

6.8. Karisik hayvansal kati yaglar 2,0 pg/g yag 3,0 pg/g yag 
6.9. Bitkisel kati ve sivi yaglar  0,75 pg/g yag 1,5 pg/g yag 
6.10. Deniz ürünlerinden elde edilen yaglar (balik yagi, 

balik karaciger yagi, ve insan tüketimine sunulan 
diger deniz canlilarindan elde edilen yag)  

2,0 pg/g yag 10,0 pg/g yag 

 
 (1) Dioksin (poliklorlu dibenzo-para-dioksinler (PCDD) ve poliklorlu dibenzofuranlarin (PCDF) toplami olup Dünya 
Saglik Örgütü (WHO) tarafindan toksik esdegeri olarak WHO-toksik esdeger faktörü (WHO-TEF’ler) kullanilir.) ve 
dioksinlerle dioksin benzeri PCB’lerin (PCDD’ler, PCDF’ler ve poliklorine bifenil (PCB’ler) toplami olup WHO 
toksik esdegeri WHO-TEF’ler kullanilir) toplami.  

Benzer yada ayni türden 
/Çesitlerden biri 

TEF degeri Benzer yada ayni türden  
/Çesitlerden biri 

TEF degeri 

Dibenzo-p-dioksinler (PCDD’ler) 
2,3,7,8-TCDD 
1,2,3,7,8-PeCDD 
1,2,3,4,7,8-HxCDD 

 
1 
1 

0,1 

Dioksin benzeri PCB’ler: Non-
orto PCB’ler + Mono-orto PCB’ler  

 
Non-orto PCB’ler 

 
 
 
 



1,2,3,6,7,8-HxCDD 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 
OCDD 

0,1 
0,1 
0,01 

0,0001 

PCB 77 
PCB 81 
PCB 126 
PCB 169 

0,0001 
0,0001 

0,1 
0,01 

Dibenzofuranlar (PCDF’ler) 
2,3,7,8- TCDF 
1,2,3,7,8-PeCDF 
2,3,4,7,8-PeCDF 
1,2,3,4,7,8-HxCDF 
1,2,3,6,7,8-HxCDF 
1,2,3,7,8,9-HxCDF 
2,3,4,6,7,8-HxCDF 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 
OCDF 

 
0,1 
0,05 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,01 
0,01 

0,0001 

 
Mono-orto PCB’ler 

PCB 105 
PCB 114 
PCB 118 
PCB 123 
PCB 156 
PCB 157 
PCB 167 
PCB 189 

 

 
 

0,0001 
0,0005 
0,0001 
0,0001 
0,0005 
0,0005 
0,00001 
0,0001 

Kisaltmalar: T; Tetra/Dört, Pe; Penta/Bes, Hx;Hexa/Alti, O;Octa/Yedi, CDD; Klorodibenzodioksin, CDF; 
Klorodibenzofuran, CB; Klorobifenil 

 
(2) Üst sinir konsantrasyonu; tespit sinir degerinden daha az olan farkli bilesenlerin bütün degerlerinin tespit sinir 

degerine esit oldugu kabul edilerek hesaplanir. 
(3) “TGK – Taze Kirmizi Et ve Hazirlanmis Kirmizi Et Tebligi ile “TGK – Taze Kanatli Eti ve Hazirlanmis Kanatli Eti 

Tebligi”nde tanimlanan ürünleri kapsar. 
(4) Maksimum limit, yag içerigi %1’den az olan gidalar için uygulanmaz. 
(5) Balik, bütün halde tüketiliyorsa maksimum limit bütün haldeki baliga uygulanir. 
(6) Asagida Gümrük Tarife Istatistik Pozisyonu (GTIP) belirtilen gida maddelerine (balik karacigeri (GTIP No: 0302 

70 00) hariç) uygulanir. 
- Canli baliklar (GTIP No: 0301) 
- Taze veya sogutulmus baliklar (GTIP No: 0302) 
- Dondurulmus baliklar (GTIP No: 0303) 
- Taze sogutulmus veya dondurulmus balik filetolari ve diger balik etleri (kiyilmis olsun olmasin), (GTIP No: 0304) 
- Kurutulmus, tuzlanmis veya salamura edilmis baliklar; tütsülenmis baliklar -önceden veya tütsüleme sirasinda 

pisirilmis olsun olmasin-; insanlarin yemesine elverisli balik unlari, ezmeleri ve pelletleri (GTIP No: 0305) 
- Kabuklu hayvanlar (kabuklari ile birlikte olsun olmasin) (canli, taze, sogutulmus, dondurulmus, kurutulmus, 

tuzlanmis veya salamura edilmis); kabuklu hayvanlar (kabuklari ile birlikte) (buharda veya suda pisirilmis 
sogutulmus, dondurulmus, kurutulmus, tuzlanmis veya salamura edilmis olsun olmasin); kabuklu hayvanlarin 
insanlarin yemesine elverisli unlari, ezmeleri ve pelletleri (GTIP No: 0306) 

- Yumusakçalar (kabuklu olsun olmasin) (canli, taze, sogutulmus, dondurulmus, kurutulmus, tuzlanmis veya salamura 
edilmis); kabuklu hayvanlar ve yumusakçalarin disinda kalan suda yasayan omurgasiz hayvanlar (canli, taze, 
sogutulmus, dondurulmus, kurutulmus, tuzlanmis veya salamura edilmis); suda yasayan omurgasiz hayvanlarin 
(kabuklu hayvanlar hariç) insanlarin yemesine elverisli unlari, ezmeleri ve pelletleri, (GTIP No: 0307) 

- Hazirlanmis veya konserve edilmis baliklar; balik yumurtalarindan elde edilen havyar ve havyar yerine kullanilan 
ürünler (GTIP No: 1604) 

- Hazirlanmis veya konserve edilmis kabuklu hayvanlar, yumusakçalar ve diger su omurgasizlari (GTIP No:1605) 
(7) “TGK – Çig Süt ve Isil Islem Görmüs Içme Sütleri Tebligi”nde tanimlanan ürünleri kapsar. 
(8) “TGK – Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebligi”nde tanimlanan ürünleri kapsar. 

EK - 7 
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) 

 

Gida Maddesi Maksimum limit 
(µg/kg yas agirlik) 

7.1. Benzo(a)piren(1)  

7.1.1. Kati ve sivi yaglar (kakao yaglari hariç) (dogrudan tüketime sunulan veya gida 
bileseni olarak kullanilan) 

2,0 

7.1.2. Tütsülenmis et ve tütsülenmis et ürünleri 5,0 
7.1.3. Tütsülenmis balik eti, tütsülenmis su ürünleri (2) (3)  ve tütsülenmis kabuklular 

(yengeç etinin kahverengi kismi, istakoz ve benzeri büyük kabuklularin 
(Nephropidae ve Palinuridae) bas ve gögüs etleri hariç) 

5,0 

7.1.4. Balik eti (2) (4) 2,0 
7.1.5. Tütsülenmisler hariç (5) kafadan bacaklilar ve kabuklular (yengeç etinin 

kahverengi kismi, istakoz ve benzeri büyük kabuklularin (Nephropidae ve 
Palinuridae) bas ve gögüs etleri hariç)  

5,0 

7.1.6 .Çift kabuklu yumusakçalar (5) 10,0 
7.1.7. Bebek ve küçük çocuk ek gidalari (6) 1,0 
7.1.8. Bebek formülleri ve devam formülleri (bebek sütleri ve devam sütleri dahil) (7) 1,0 
7.1.9. Bebekler için özel tibbi amaçli diyet gidalar (8) 1,0 

 



(1) Tabloda maksimum limit olarak belirtilen benze(a)piren, kanserojenik PAH olusumunda ve etkisinde bir marker 
olarak kullanilir.  

(2) Balik, bütün halde tüketiliyorsa maksimum limit bütün haldeki baliga uygulanir. 
(3) Asagida Gümrük Tarife Istatistik Pozisyonu (GTIP) belirtilen gida maddelerine uygulanir. 
- Kurutulmus, tuzlanmis veya salamura edilmis baliklar; tütsülenmis baliklar -önceden veya tütsüleme sirasinda 

pisirilmis olsun olmasin-; insanlarin yemesine elverisli balik unlari, ezmeleri ve pelletleri (GTIP No: 0305) 
- Kabuklu hayvanlar (kabuklari ile birlikte olsun olmasin) (canli, taze, sogutulmus, dondurulmus, kurutulmus, tuzlanmis 

veya salamura edilmis); kabuklu hayvanlar (kabuklari ile birlikte) (buharda veya suda pisirilmis sogutulmus, 
dondurulmus, kurutulmus, tuzlanmis veya salamura edilmis olsun olmasin); kabuklu hayvanlarin insanlarin yemesine 
elverisli unlari, ezmeleri ve pelletleri (GTIP No: 0306) 

- Yumusakçalar (kabuklu olsun olmasin) (canli, taze, sogutulmus, dondurulmus, kurutulmus, tuzlanmis veya salamura 
edilmis); kabuklu hayvanlar ve yumusakçalarin disinda kalan suda yasayan omurgasiz hayvanlar (canli, taze, 
sogutulmus, dondurulmus, kurutulmus, tuzlanmis veya salamura edilmis); suda yasayan omurgasiz hayvanlarin 
(kabuklu hayvanlar hariç) insanlarin yemesine elverisli unlari, ezmeleri ve pelletleri, (GTIP No: 0307) 

- Hazirlanmis veya konserve edilmis kabuklu hayvanlar, yumusakçalar ve diger su omurgasizlari (GTIP No:1605) 
 (4) Asagida Gümrük Tarife Istatistik Pozisyonu (GTIP) belirtilen gida maddelerine (balik karacigeri (GTIP No: 0302 70 

00) hariç) uygulanir. 
- Canli baliklar (GTIP No: 0301) 
- Taze veya sogutulmus baliklar (GTIP No: 0302) 
- Dondurulmus baliklar (GTIP No: 0303) 
- Taze sogutulmus veya dondurulmus balik filetolari ve diger balik etleri (kiyilmis olsun olmasin), (GTIP No: 0304) 
(5) Asagida Gümrük Tarife Istatistik Pozisyonu (GTIP) belirtilen gida maddelerine uygulanir. 
- Kabuklu hayvanlar (kabuklari ile birlikte olsun olmasin) (canli, taze, sogutulmus, dondurulmus, kurutulmus, tuzlanmis 

veya salamura edilmis); kabuklu hayvanlar (kabuklari ile birlikte) (buharda veya suda pisirilmis sogutulmus, 
dondurulmus, kurutulmus, tuzlanmis veya salamura edilmis olsun olmasin); kabuklu hayvanlarin insanlarin yemesine 
elverisli unlari, ezmeleri ve pelletleri (GTIP No: 0306) 

- Yumusakçalar (kabuklu olsun olmasin) (canli, taze, sogutulmus, dondurulmus, kurutulmus, tuzlanmis veya salamura 
edilmis); kabuklu hayvanlar ve yumusakçalarin disinda kalan suda yasayan omurgasiz hayvanlar (canli, taze, 
sogutulmus, dondurulmus, kurutulmus, tuzlanmis veya salamura edilmis); suda yasayan omurgasiz hayvanlarin 
(kabuklu hayvanlar hariç) insanlarin yemesine elverisli unlari, ezmeleri ve pelletleri, (GTIP No: 0307) 

- Hazirlanmis veya konserve edilmis kabuklu hayvanlar, yumusakçalar ve diger su omurgasizlari (GTIP No:1605) 
 (6) “TGK – Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gidalari Tebligi”nde tanimlanan ürünleri kapsar. Maksimum limit ürünün 

satildigi sekline uygulanir. 
(7) “TGK – Bebek Formülleri Tebligi” ve “TGK – Devam Formülleri Tebligi”nde tanimlanan ürünleri kapsar. 

Maksimum limit ürünün satildigi sekline uygulanir. 
 (8) “TGK – Özel Tibbi Amaçli Diyet Gidalar Tebligi”nde tanimlanan ürünleri kapsar. Maksimum limit ürünün satildigi 

sekline uygulanir. 
EK - 8 

Erusik asit 
 

8.1. Erusik asit 
8.1.1. Kati ve sivi yaglar % 5 
8.1.2. %5 den fazla yag ilave edilen gida 

maddeleri % 5 

8.1.3. Diger gida maddeleri  
(bulunmasi muhtemel riskli gidalar) 

% 10 

Toplam yag asitleri içerigi üzerinden 
hesaplanir 

 
 
 


