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TEBLIG 

Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: 

TÜRK GIDA KODEKSI ÇIG KIRMIZI ET VE HAZIRLANMIS KIRMIZI ET  

KARISIMLARI TEBLIGINDE DEGISIKLIK  

YAPILMASI HAKKINDA TEBLIG 

(TEBLIG NO: 2007/47) 

 

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

Et ve Hazirlanmis Kirmizi Et Karisimlari Tebligi’nin 4 üncü maddesinin birinci fikrasina (k) bendinden sonra 

gelmek üzere (l) bendi eklenmistir. 

 "l) Döner: Büyükbas ve küçükbas  hayvan etlerinden biri veya birkaçinin karisimina, istenildiginde kuyruk 

yagi, lezzet vericiler, sogan, sogan suyu veya sogan tozu, 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 kirmizi et karisimini, 

 Dönerin piyasaya sunulus sekline göre; 

 1) Yaprak döner: Üretimde kirmizi et olarak sadece yaprak haline getirilmis kirmizi etin kullanildigi döneri, 

 2) Kiyma döner: Üretimde kirmizi et olarak en fazla %90 oraninda kiymanin ve en az %10 oraninda 

yaprak haline getirilmis kirmizi etin kullanildigi döneri, 

 3) Karisik döner: Üretiminde kirmizi et olarak en az %60 oraninda yaprak haline getirilmis kirmizi et, en 

fazla %40 oraninda kiymanin kullanildigi döneri" 

 MADDE 2 – Ayni Tebligin 5 inci maddesinin birinci fikrasina (l) bendinden sonra gelmek üzere (m), (n), (o), 

(ö) ve (p) bentleri asagidaki sekilde eklenmistir.  

 "m) Dönerin içerdigi yag orani en fazla %25, tuz orani en çok %2 olmalidir.  

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

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

süresi dahil en fazla 24 saattir.  

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

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

 p) Kiymadan elde edilen hazirlanmis kirmizi et karisimlarinin içerdigi kas proteini orani en az %12, yag 

orani en çok %25 ve tuz orani en çok %2 olmalidir." 

 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 Denetlenmes ine 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. 

 


