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TEBLIG 

Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: 
TÜRK GIDA KODEKSI ÇIG KANATLI ETI VE HAZIRLANMIS  

KANATLI ETI KARISIMLARI TEBLIGINDE DEGISIKLIK  
YAPILMASI HAKKINDA TEBLIG 

(TEBLIG NO: 2008/54) 
 
 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 fikrasinin (i) bendi yürürlükten kaldirilmis, 
diger bentler buna göre teselsül ettirilmis ve (i), (j), (k), (l) ve (m) bentleri eklenmistir. 
 "i) Evcil tavuk: Gallus domesticus cinsi kanatli hayvani, 
 1) Piliç: Sternum uçlari kemiklesmemis olan evcil tavugu, 
 2) Yasli tavuk: Sternum uçlari tamamen kemiklesmis olan evcil tavugu, 
 j) Hindi: Meleagris gallopavo dom.cinsi kanatli hayvani, 
 1) Genç hindi: Sternum uçlari kemiklesmemis olan hindiyi, 
 2) Hindi: Sternum uçlari tamamen kemiklesmis olan hindiyi, 
 k) Ördek: Anas platyrhynchos dom. ve Cairina muschata cinsi kanatli hayvanlari, 
 1) Genç ördek: Sternum uçlari kemiklesmemis olan ördegi, 
 2) Ördek: Sternum uçlari tamamen kemiklesmis olan ördegi, 
 l) Kaz: Anser anser dom. cinsi kanatli hayvani, 
 1) Genç kaz: Sternum uçlari kemiklesmemis ve yag tabakasinin tüm karkasa seyrek ya da dengeli dagilim 
gösterdigi kazi, 
 2) Kaz: Sternum uçlari tamamen kemiklesmis ve kalin yag tabakasinin tüm karkasa dengeli olarak dagilim 
gösterdigi kazi, 
 m) Beç tavugu: Numida meleagris domesticus cinsi kanatli hayvani, 
 1) Genç beç tavugu: Sternum uçlari kemiklesmemis olan beç tavugunu, 
 2) Beç tavugu: Sternum uçlari tamamen kemiklesmis olan beç tavugunu," 
 MADDE 2 – Ayni Tebligin 5 inci maddesinin birinci fikrasinin (o) bendi yürürlükten kaldirilmistir. 
 GEÇICI MADDE 1 – Halen faaliyet gösteren ve bu Teblig kapsamindaki ürünleri üreten ve satan isyerleri bu 
Teblig’in yayimi tarihinden itibaren bir 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 Degistirilerek 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. 

 


