
1 Kasim 2007 PERSEMBE Resmî Gazete Sayi : 26687 

TEBLIG 

Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: 

TÜRK GIDA KODEKSI ÇIG KANATLI ETI VE HAZIRLANMIS KANATLI ETI KARISIMLARI TEBLIGINDE 

DEGISIKLIK YAPILMASI HAKKINDA TEBLIG 

(TEBLIG NO: 2007/48) 

 

 MADDE 1 – 7/7/2006 tarihli ve 26221 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Türk Gida Kodeksi Çig 

Kanatli Eti ve Hazirlanmis Kanatli Eti Karisimlari Tebligi’nin 4 üncü maddesinin birinci fikrasina (h) bendinden 

sonra gelmek üzere (i) ve (i) bentleri asagidaki sekilde eklenmistir. 

 "i) Ergin/Çikma kanatli hayvan: Yumurta verimi düsük veya yumurtadan kesilen, sternum uçlari 

tamamen kemiklesmis kanatli hayvani, 

 i) Döner: Tavuk ve hindi etlerinden biri veya bunlarin karisimina istenildiginde kuzu gömlek yagi, lezzet 

vericiler, sogan, sogan suyu veya sogan tozu, rendelenmis domates veya domates suyu, salça, yesilbiber, 

yemeklik bitkisel sivi yag, zeytinyagi, limon suyu veya sirke, süt, yogurt, yumurta, üzüm suyu, beyaz sekerden 

biri veya birkaçi ilave edilerek pisirilmeye hazir hale getirilmis, hazirlanmis kanatli eti karisimini" 

 MADDE 2 – Ayni Tebligin 5 inci maddesinin birinci fikrasina (j) bendinden sonra gelmek üzere (k), (l), 

(m), (n) ve (o) bentleri asagidaki sekilde eklenmistir.  

 "k) Dönerin içerdigi yag orani en fazla %15, tuz orani en çok %2 olmalidir. 

 l) Döner üretiminde nisasta ve nisasta içeren baglayici maddeler kullanilamaz. 

 m) Çig dönerler +4°C’in üzerinde muhafaza edilemez ve satisa sunulamaz. Bu ürünlerin raf ömrü 

pisirilme süresi dahil en fazla 24 saattir.  

 n) Dondurulmus dönerler -18°C’in üzerindeki sicakliklarda muhafaza edilemez, depolanamaz ve satisa 

sunulamaz. Bu ürünler raf ömrü 6 ayi geçmeyecek sekilde tüketime sunulmalidir. 

 o) Ergin/Çikma kanatli hayvanlardan elde edilen kanatli etleri direkt tüketime sunulamaz sadece gida 

sanayinde kullanilabilir." 

 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. Bu süre 

içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan is yerleri ve satis yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu is yerleri 

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

Kararnamenin Degis tirilerek Kabulü Hakkinda Kanun hükümlerine göre yasal islem yapilir. 

 MADDE 3 – Bu Teblig yayimi tarihinde yürürlüge girer. 

 MADDE 4 – Bu Teblig hükümlerini Tarim ve Köyisleri Bakani yürütür. 

 

 


