Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ AROMATİZE ŞARAP, AROMATİZE ŞARAP BAZLI
İÇKİ VE AROMATİZE ŞARAP KOKTEYLİ TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2017/…)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve
aromatize şarap kokteylinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde hazırlanması, işlenmesi,
üretilmesi, depolanması, taşınması, muhafaza edilmesi, piyasaya arzı ve coğrafi işaretlerinin
korunmasına ilişkin özelliklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize
şarap kokteylini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan;
a) Aromatize şarap: Toplam hacmin en az %75’ini oluşturacak şekilde, bu Tebliğin
Ek-1’inde yer alan ürünlerden (b), (j) ve (k) bendi haricindeki diğer ürünlerin bir veya
birkaçından elde edilen, alkol ilave edilebilen, renklendirilebilen ve tatlandırılabilen retsina
şarabı hariç aromalandırılmış şarabı,
b) Aromatize şarap bazlı içki: Toplam hacmin en az %50’sini oluşturacak şekilde, bu
Tebliğin Ek-1’inin (c) , (j) ve (k) bendi haricindeki diğer ürünlerin bir veya birkaçından
elde edilen, tanımında izin verilenler hariç alkol ilave edilmeyen, renklendirilebilen ve
tatlandırılabilen retsina şarabı ve alkol ilavesi ile üretilen şaraplar hariç aromalandırılmış
şarabı,
c) Aromatize şarap kokteyli: Toplam hacmin en az %50’sini oluşturacak şekilde, bu
Tebliğin Ek-1’inin (c) bendi haricindeki diğer ürünlerin bir veya birkaçından elde edilen,
tanımında izin verilenler hariç alkol ilave, renklendirilebilen ve tatlandırılabilen retsina
şarabı ve alkol ilavesi ile üretilen retsina şarabı ve alkol ilavesi ile üretilen şaraplar hariç
aromalandırılmış şarabı,
Genel işlem tanımları
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan;
a) Tatlandırma: Aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap
kokteylinin hazırlamasında kullanılan yarı beyaz şeker, beyaz şeker, rafine beyaz şeker,
dekstroz, fruktoz, glukoz şurubu, sıvı şeker, invert sıvı şeker, invert şeker şurubu, üzüm şırası,

konsantre üzüm şırası, rektifiye konsantre üzüm şırası, konsantre üzüm şırası, , yanmış şeker,
bal, keçiboynuzu şurubu veya bu maddelerle benzer etki yapabilecek diğer doğal
karbonhidratları,
b) Yanmış şeker: Baz, mineral asit veya diğer kimyasal katkılar içermeyen sakarozun
kontrollü ısıtılmasıyla elde edilen ürünü,
c) Aromalandırma: Aromatize şaraplarda; 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma
Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde yer alan doğal aroma verici
maddeler ve/veya aroma verici preparatları; vanilya, badem, kayısı ve yumurta aroma
vericileri ile aromatik bitkiler ve/veya baharatlar ve/veya aroma verici gıdaları, aromatize
şarap bazlı içkilerde ve aromatize şarap kokteyllerinde; 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma
Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde yer alan aroma verici maddeler
ve/veya aroma verici preparatları, aromatik bitkiler ve/veya baharatlar ve/veya aroma ve/veya
aroma verici gıdaları,
ç) Renklendirme: Aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap
kokteylinin üretilmesinde 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan bir veya birden
fazla renklendirici maddenin kullanılmasını,
d) Alkol ilavesi: Tanımında izin verilen aromatize şarap ve aromatize şarap bazlı
içkilerin üretiminde tek başına veya karıştırılarak kullanılan;
1) Tarımsal etil alkolü (Bağ kökenli dahil),
2) Şarap alkolü veya kuru üzüm alkolü,
3) Şarap distilatı veya kuru üzüm distilatı,
4) Tarımsal distilatı,
5) Şarap distilat içkisini,
6) Üzüm cibresi distilat içkisini,
7) Fermente edilmiş kuru üzümün distilasyonundan elde edilen distile alkollü içkileri,
e) Hacmen gerçek alkol miktarı: 20°C sıcaklıktaki ürünün %100 hacmindeki aynı
sıcaklıkta ölçülen hacmen saf alkol miktarını,
f) Hacmen potansiyel alkol miktarı: Üründeki şekerin tamamının fermantasyonu
sonucu elde edilen, 20°C sıcaklıktaki ürünün %100 hacmindeki aynı sıcaklıkta ölçülen
hacmen saf alkol miktarını,
g) Hacmen toplam alkol miktarı: Hacmen gerçek alkol miktarı ile hacmen potansiyel
alkol miktarının toplamını,
ğ) Hacmen doğal alkol miktarı: 20ºC sıcaklıktaki üründe var olan saf alkol hacminin,
aynı sıcaklık derecesinde toplam ürün hacmine oranını,

h) Coğrafi işaret: Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökeninin
bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş aromatize şarap, aromatize şarap
bazlı içki ve aromatize şarap kokteylini gösteren işaretleri,
ifade eder.
ı) Su ilavesi: Aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap
kokteylinin üretiminde aroma verici esansın hazırlanması, renklendirici ve tatlandırıcıların
çözündürülmesi, ürünün nihai kompozisyonunun ayarlanması için gerekli dozda kullanılan
suyu,
Aromatize şarap ürünlerinin tanımları ve özellikleri
MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamında bulunan aromatize şarap ürünlerinin tanımları
ve özellikleri aşağıda verilmiştir.
a) Aromatize şaraplara ilişkin olarak;
1) Hacmen gerçek alkol miktarı en az %14,5 olmak üzere % 22’ye kadar, hacmen
toplam alkol miktarı ise %17,5 veya daha fazla olmalıdır.
2) Sek olarak satışa sunulan aromatize şarapların hacmen toplam alkol miktarı en az
%16, ekstra sek olarak satışa sunulan aromatize şarapların hacmen toplam alkol miktarı ise en
az %15 olmalıdır.
3) Aromatize şarap üretiminde kullanılan, alkol ilave edilerek fermantasyonu
durdurulan şarap ve/veya üzüm şırasının, son üründeki oranı en az %75 olmalıdır.
4) Aromatize şaraplara 5 inci maddenin (d) bendinde tanımlanan ürünler kullanılarak
alkol ilavesi yapılabilir.
b) Aromatize şarap bazlı içkilere ilişkin olarak;
1) hacmen gerçek alkol miktarı en az %4,5 olmak üzere %14,5’e kadar olmalıdır.
2) Bu Tebliğin 7 inci maddesinde yer alan tanımlarda belirtilmesi halinde, aromatize
şarap bazlı içkilere alkol ilave edilebilir.
3) Aromatize şarap bazlı içkilerin üretiminde kullanılan şarabın son üründeki oranı
%50’den az olmamalıdır.
c) Aromatize şarap kokteyllerine ilişkin olarak;
1) Hacmen gerçek alkol miktarı %1,2’den fazla, %10’dan az olmalıdır.
2) Aromatize şarap kokteyline alkol ilave edilemez.
3) Aromatize şarap kokteyllerinde kullanılan "kokteyl" ifadesi, bu Tebliğin kapsamına
aykırı olmamalıdır
4) Aromatize şarap kokteylinin üretiminde kullanılan şarap veya üzüm şırası veya
bunların karışımının son üründeki oranı en az %50 olmalıdır.
ç) Aromatize şaraplar, aromatize şarap bazlı içkiler ve aromatize şarap kokteylleri
tatlandırılabilir.

d) Aromatize şaraplar, aromatize şarap bazlı içkiler ve aromatize şarap kokteylleri
renklendirilebilir.
e) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin hazırlanmasında kullanılan su, ilgili
mevzuatına uygun olmalı ve katılacak su ürünün doğasını değiştirmemelidir. Bu ürünlerin
üretiminde distile, demineralize, değiştirilebilir veya yumuşatılmış su kullanılabilir.
f) Aromatize şaraplar, aromatize şarap bazlı içkiler ve aromatize şarap kokteyllerinin
hazırlanmasında korbondioksit kullanılabilir.
g) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan renklendirici, aroma maddeleri
veya diğer izin verilen gıda katkı maddelerinin seyreltilmesi ve çözünmesinde kullanılan etil
alkol tarımsal etil alkol olmalı, kullanılan tarımsal etil alkol kesinlikle gerekli dozda olmalı
ve alkol ilavesi amacıyla kullanılmamalıdır.
ğ) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üretirken kullanılan aroma maddeleri veya
bunların karışımları, aromatik bitkiler, baharatlar veya aromalı gıda maddeleri son ürüne
şarabınkinden farklı duyusal özellikler kazandırmalıdır.
h) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılabilecek hammaddeler Ek-1’de
verilmiştir. Ürünlerin üretiminde kullanılan tarımsal etil alkolün özellikleri Türk Gıda
Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde tanımlanmaktadır.
ı) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan ürünlerin üretilmesinde kullanılan şarap
ve şıra, önolojik uygulamalara uygun olarak üretilmelidir.
i) Aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içkiler, aromatize şarap kokteyli ve bunlara
ait özel hükümlerde yer alan ürünlerde, invert şeker cinsinden şeker içeriğine göre
isimlendirme aşağıdaki şekilde olmalıdır;
Şeker içeriği
< 30 g/L ve hacmen toplam alkol miktarı en az %15 (aromatize şaraplara
istisna olarak)
< 50 g/L ve toplam alkol miktarı en az %16 (aromatize şaraplara istisna
olarak)
< 90 g/L veya ≥ 50 g/L
< 130 g/L veya ≥ 90 g/L
En az 130 g/L

İsimlendirme
Ekstra sek
Sek
Dömi sek
Yarı tatlı
Tatlı

j) Aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteylinin coğrafi
işaret koruması alabilmesi için, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 2. Kitapta yer alan coğrafi
işaret başvurusunda istenen hususlara ilave olarak, ürünün elde edildiği ana ham maddenin
belirtilmesi gerekmektedir.
Özel hükümler

MADDE 7 – (1) Aromatize şarap tanımına uyan ve "aromatize şarap" ifadesi yerine
de kullanılabilen ürünler aşağıda yer almaktadır.
a) Şarap bazlı aperitif: Alkol eklenebilen aromatize şaraptır. Bu tanım, “aperitif”
teriminin, bu Tebliğ kapsamında yer almayan ürünlerin tanımlanmasında kullanımına engel
değildir.
b) Vermut: Alkol ilave edilen ve karakteristik tadı artemisia cinsi bitkiler veya bu
bitkilerden uygun metotlarla elde edilen maddeler kullanılarak elde edilen aromatize şaraptır.
c) Bitter aromatize şarap: Karakteristik bitter aromasına sahip, alkol ilave edilen
aromatize şaraptır. Bitter aromatize şaraplarda, ana bitter aroma verici madde "bitter
aromatize şarap" ifadesi ile birlikte satış isminde kullanılır.
Bitter aromatize şaraplarda, aşağıda yer alan ifadeler ürün adı yerine veya ürün adını
desteklemek için kullanılabilir.
1) Ana aroma vericisi doğal kinin aroma vericisi olan şaraplarda "Quinquina şarap",
2) Ana aroma vericisi doğal gentian aroma vericisi olan ve kullanımına izin verilen
sarı ve/veya kırmızı renklendiricilerle renklendirilen şaraplarda, "bitter" ifadesi bu Tebliğin
genel hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, “bitter vino”
3) Pelin otu ve gentiandan elde edilen doğal aroma verici maddeler içeren ve
kullanımına izin verilen sarı ve/veya kırmızı renklendiricilerle renklendirilen şaraplarda,
“Americano”.
ç) Yumurta bazlı aromatize şarap: Alkol ilave edilen ve iyi kalitede yumurta sarısı
veya onun türevleri ilave edilerek elde edilen aromatize şaraptır. Şeker içeriği invert şeker
cinsinden 200 g/L’den fazla ve yumurta sarısı içeriği en az 10 g/L olmalıdır. "Yumurta bazlı
aromatize şarap" ifadesi, bu ürünlerin Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret korumasına sahip en
az %80 oranında "Marsala şarabı" içermesi halinde "cremovo" ismi ile, en az %80 "Marsala
şarabı" ve en az 60g/L yumurta sarısı içermesi halinde ise "cremovo zabaione" ismi ile
desteklenebilir.
d) Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg: Alkol ilave edilen ve karakteristik tadı kullanılan
karanfil ve/veya tarçından elde edilen aromatize şaraptır.
(2) Aromatize şarap bazlı içki tanımına uyan ve "aromatize şarap bazlı içki" ifadesi
yerine veya bu ifade ile birlikte kullanılabilen ürünler aşağıda yer almaktadır.
a) Aromatize güçlendirilmiş şarap bazlı içki: Beyaz şaraptan elde edilen, alkol ilave
edilen, kuru üzüm distilatı ilave edilen, tatlandırılan, hacmen gerçek alkol miktarı en az %7
olan, özellikle kakule ile aromalandırılan veya kırmızı şaraptan elde edilen, alkol ilave edilen,
tatlandırılan, hacmen gerçek alkol miktarı en az %7 olan, özellikle baharat, fındık, turunçgil
esansları ve aromatik bitkilerden elde edilen aroma preparatları eklenen aromatize şarap bazlı
içkidir.

b) Sangria: Şaraptan elde edilen, doğal turunçgil ekstraktı veya esansı ile
aromalandırılmış, bu meyvelerin suyu eklenerek veya eklenmeden üretilen, aromatize şarap
bazlı içkidir.
1) Bu ürünlere, gerektiğinde baharat ve karbondioksit ilave edilebilir,
2) Hacmen gerçek alkol miktarı %4,5’ten çok ve %12’den az olmalıdır,
3) İçerisinde turunçgil meyvesinin posası ve kabuğundan gelen katı parçacıklar
bulunabilir.
4) Renklendirilmemeli,
5) Rengi sadece hammaddeden kaynaklanan renk olmalıdır,
6) Sadece İspanya ve Portekiz’de üretilen ürünlerde "aromatize şarap bazlı içki"
ifadesi yerine "Sangria" ifadesi kullanılabilir.
7) İspanya ve Portekiz’de üretilenler dışında, üretildiği ülkenin veya belirli bölgenin
adıyla "......... da üretilmiştir" ifadesinin belirtilmesi şartı ile "aromatize şarap bazlı içki"
ifadesi “Sangria” ifadesi ile desteklenebilir.
c) Clarea: Madde-7 (b) bendinde tanımlanan şekilde beyaz şaraptan üretilen aromatize
şarap bazlı içkidir.
1) Sadece İspanya’da üretilen ürünlerde "aromatize şarap bazlı içki" ifadesi yerine
"Clarea" ifadesi kullanılabilir.
2) İspanya’da üretilen ürünler dışında, üretildiği ülkeye veya daha sınırlı bir bölgeye
göre "............ da üretilmiştir" ifadesinin belirtilmesi şartı ile "aromatize şarap bazlı içki"
ifadesi “Sangria” ifadesi ile desteklenebilir.
ç) Zurra: Madde-7’nin (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan ürünlere, Türk Gıda Kodeksi
Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde tanımlanan brendi veya şarap distilatı ilave edilerek ve
genellikle meyve parçacıkları eklenerek üretilen aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen
gerçek alkol miktarı %9 ve üzerinde ve %14’den az olmalıdır.
d) Bitter soda: Bitter vino’ya karbondioksit veya karbonatlı su ilave edilerek elde
edilen ve son üründe bitter vino oranı en az %50 olan aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen
gerçek alkol miktarı %8 ve üzerinde, ve %10.5’dan az olmalıdır. Bu ürünlerde kullanılacak
olan "bitter" ifadesi, bu Tebliğin genel hükümlerine aykırı olmamalıdır.
e) Kalte ente: Şarap, doğal köpüren şarap veya suni köpüren şarabın, doğal yarı
köpüren şarap veya suni yarı köpüren şarap ile karışımına limon veya limon ekstraktı ilave
edilmesi ile elde edilen aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen gerçek alkol miktarı en az %7
olmalıdır.
Son üründe en az %25 oranında doğal köpüren şarap veya suni köpüren şarap bulunmalıdır.
f) Glühwein: Sadece kırmızı veya beyaz şaraptan elde edilen, genellikle tarçın ve/veya
karanfil ile aromalandırılan aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen gerçek alkol miktarı en az
%7 olmalıdır. Tatlandırma sırasında ilave edilen su hariç, su ilave edilemez. Beyaz şarap

kullanılarak elde edilen ürünlerde, ürün etiketinde yer alan "Glühwein" ifadesi “beyaz” gibi
beyaz şarabı işaret eden ifadeler ile desteklenmelidir.
g) Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas: Sadece kırmızı veya beyaz şaraptan elde
edilen, genellikle tarçın ve/veya karanfil ile aromalandırılan aromatize şarap bazlı içkidir.
Hacmen gerçek alkol miktarı en az %7 olmalıdır. Beyaz şarap kullanılarak elde edilen
ürünlerde, ürün etiketinde yer alan " Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas " ifadesi “beyaz” gibi
beyaz şarabı işaret eden ifadeler ile desteklenmelidir.
ğ) Maiwein: Şaraba Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) bitkileri veya
bunların ekstraktları eklenerek elde edilen, baskın tadı Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula
odorata L.)olan aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen gerçek alkol miktarı en az %7
olmalıdır.
h) Maitrank: Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) bitkilerinin
maserasyon edildiği veya bunların ekstraktlarının ilave edildiği beyaz şaraba, portakal
ve/veya diğer meyvelerin genellikle meyve suyu, konsantresi veya ekstraktı formundailave
edilmesiyle üretilen, en fazla %5 oranında şeker ile tatlandırılmış aromatize şarap bazlı
içkidir. Hacmen gerçek alkol miktarı en az %7 olmalıdır.
ı) Pelin: Kırmızı veya beyaz şarap ve spesifik bitki karışımlarından elde edilen
aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen gerçek alkol miktarı en az %8,5, şeker oranı invert
şeker cinsinden 45-50 g/L ve toplam asitliği tartarik asit cinsinden en az 3 g/L olmalıdır.
i) Aromatizovaný dezert: Beyaz veya kırmızı şarap ile şeker ve tatlı (dessert) baharat
karışımlarından elde edilen aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen gerçek alkol miktarı %9 ve
üzerinde, ve %12’den az olmalıdır. Şeker oranı invert şeker cinsinden 90-130 g/L ve toplam
asitliği tartarik asit cinsinden en az 2,5 g/L olmalıdır. Çek Cumhuriyeti’nde üretilmesi
koşuluyla, “Aromatizovaný dezert” ismi kullanılabilir. Çek Cumhuriyeti dışında üretilmesi
durumunda “Aromatizovaný dezert” ismi sadece “aromatize şarap bazlı içki”

ifadesini

desteklemek amaçlı ve üretildiği yerin “… da üretilmiştir” şeklinde belirtilmesi halinde
kullanılabilir.
(3) Aromatize şarap kokteyli tanımına uyan ve "aromatize şarap kokteyli" ifadesi
yerine veya bu ifade ile birlikte kullanılabilen ürünler aşağıda yer almaktadır.
a) Şarap bazlı kokteyl: Konsantre üzüm şırası oranı, son ürünün toplam hacminde en
fazla %10 ve şeker oranı invert şeker cinsinden 80 g/L’ den az olan aromatize şarap
kokteylidir. Hacmen gerçek alkol miktarı en az %7 olmalıdır.
b) Aromatize doğal yarı köpüren üzüm bazlı kokteyl: Sadece üzüm şırasından elde
edilen, hacmen gerçek alkol miktarı %4’den az olan, içerdiği karbondioksit sadece kullanılan
ürünlerin fermantasyondan gelen aromatize şarap kokteylidir.
c) Doğal köpüren şarap kokteyli: Doğal köpüren şarapların karışımından elde edilen
aromatize şarap kokteylidir.

Katkı maddeleri
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılacak katkı maddeleri,
tatlandırıcılar ve renklendiriciler Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde
yer alan hükümlere uygun olur.
Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde Türk Gıda Kodeksi Aroma
Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğine uygun ve bu
Tebliğde belirtilen ürün sınıfına göre aroma maddeleri kullanılır.
Enzimler
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan enzimler
24/2/2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda
Enzimleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Bulaşanlar
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları
29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Pestisit kalıntıları
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları,
25/11/2016 tarihli ve 29899 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur
Veteriner ilaçları kalıntı limitleri
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere hayvansal bir bileşen ilave
edildiğinde veteriner ilaç kalıntı düzeyi, 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif
Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğine uygun olur.
Hijyen
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; 17/12/2011 tarihli ve 28145
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile 29/12/2011 tarihli ve 28157
üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik
Kriterler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Ambalajlama
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları, 29/12/2011
tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Etiketleme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlenmesinde
26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan genel kuralların yanı
sıra aşağıdaki kurallara da uyulur:

a) Aromatize şarap bazlı içkilerin etiketinde "Doğal köpüren" ifadesi kullanılabilmesi
için, kullanılan doğal köpüren şarap oranı en az %95 olmalıdır.
b) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde "tatlı" ve "yarı tatlı" ifadelerine ek olarak,
şeker içeriği invert şeker cinsinden g/L olarak belirtilebilir.
c) Bu Tebliğde tanımlanmamış ürünlerin sunumu ve etiketlenmesinde, bu Tebliğ
kapsamında yer alan ürünleri işaret edecek şekilde “benzer”, “tip”, “stil”, “gibi”, “orada
üretildiği tarzda”, “patent” , “aroma” ve benzeri herhangi bir ifade kullanılamaz.
ç) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan ürün isimleri kullanılan ana aroma
maddesi/maddeleri ile desteklenebilir.
d) Uluslararası kabul görmüş kokteyl isimleri, TGK Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde
yer alan ürünler ile Tebliğ kapsamında yer almayan “distile alkollü içki” tanımına uyan
ürünler ve bu ürünlerin aromaları, bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere aroma verici
madde olarak eklenemez ve ürün isimlendirilmesinde kullanılamazlar.
e) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere kafein, guarana ve ginseng ekstrakları
katılamaz.
Beslenme ve sağlık beyanları
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin beslenme ve sağlık
beyanları hususunda 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğinde yer alan hükümler
uygulanır.
Taşıma ve depolama
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğde yer alan ürünlerin depolanması ve taşınmasında Türk
Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili hükümlerine
uyulur.
Numune alma ve analiz metotları
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden, 17/12/2011 tarihli ve
28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair
Yönetmelik esaslarına göre numune alınır; alınan numunelere ulusal veya uluslararası kabul
görmüş analiz metotları uygulanır.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ, "Aromatize Şaraplar, Aromatize Şarap Bazlı İçkiler ve
Aromatize Şarap Kokteyllerinin tanımlanması, tarifi ve piyasaya arzı ile ilgili genel kurallar
üzerine (AT) 251/2014 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak
Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
İdari yaptırım
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre
idari yaptırım uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 22 – (1) 7/7/2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli
Tebliği (Tebliğ No: 2006/28) yürürlükten kaldırılmıştır.
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren gıda
işletmecileri, 31.12.2018 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
(2) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu Tebliğ
hükümlerine uyum sağlayana kadar 7/7/2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize
Şarap Kokteyli Tebliği (Tebliğ No: 2006/28) hükümlerine uyarlar.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

EK-1 Hammaddeler
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Şarap
Fermentasyonu devem eden genç şarap
Likör şarabı
Doğal köpüren şarap
Kalite doğal köpüren şarap
Kalite aromatik doğal köpüren şarap
Suni köpüren şarap
Doğal yarı köpüren şarap
Suni yarı köpüren şarap
Üzüm şırası
Kısmi fermente üzüm şırası

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARA YÖNELİK GIDALAR
İLE TOPLAM DİYETİN YERİNİ ALAN GIDALAR YÖNETMELİĞİ
BÖLÜM 1
GENEL HÜKÜMLER
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bebek ve küçük çocuklara yönelik gıdalar
ve kilo kontrol amaçlı toplam diyetin yerini alan gıdaların bileşim ve bilgilendirme
gerekliliklerini ve bu gıda kategorilerine eklenebilecek maddeler listesi ile bu listenin
güncellenmesi için uygulanabilir kuralları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bebek ve devam formülleri, işlenmiş tahıl bazlı
gıdalar ve bebek gıdaları ve kilo kontrol amaçlı toplam diyetin yerini alan gıdaların bileşim ve
bilgilendirme gerekliliklerini ve bu gıda kategorilerine eklenebilecek maddeler listesi ile bu
listenin güncellenmesi için uygulanabilir kuralları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, özel tıbbi amaçlı gıdaları kapsamaz.
Hukuki dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23, 24 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki, gıda, gıda işletmecisi,
perakende, piyasaya arz tanımları, 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki hazır ambalajlı gıda, etiketleme, tasarlanmış
nanomateryaller tanımları, 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesindeki beslenme beyanı, sağlık beyanı tanımlarına ilave olarak aşağıda yer alan
tanımlar da geçerlidir.
(2) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Bebek: Yaşı 12 ayın altındaki çocuğu,
c) Küçük çocuk: Yaşı 1 yıl ile 3 yıl arasında olan çocuğu,
ç) Bebek formülü: Bebeklerin yaşamlarının ilk ayları boyunca kullanılması amaçlanan
ve uygun tamamlayıcı beslenme ile tanışıncaya kadar tek başına bebeklerin ihtiyaçlarını
karşılayan gıdaları,
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d) Devam formülü: Uygun tamamlayıcı beslenme ile tanışmalarının ardından
bebeklerin tüketmesi için hazırlanan ve giderek çeşitlenen diyetlerindeki başlıca sıvı alımını
oluşturan gıdaları,
e) İşlenmiş tahıl bazlı gıda:
1) Sütten kesildikleri sırada sağlıklı bebeklerin ve sağlıklı küçük çocukların özel
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik beslenmelerini tamamlayıcı gıdaları ve/veya
günlük beslenmelerine onları alıştırmaya yönelik gıdaları, ve
2) Aşağıdaki kategorilerden birine ait olan gıdaları:
- süt veya diğer uygun besleyici sıvılar ile rekonstitüe edilen veya edilmesi
gereken basit tahıllar,
- su veya protein içermeyen başka bir sıvı ile rekonstitüe edilen veya edilmesi
gereken ve içerisine yüksek proteinli gıdalar eklenmiş olan tahıllar,
- kaynayan suda veya diğer uygun sıvılarda pişirildikten sonra kullanılacak
makarnalar,
- ya doğrudan ya da toz haline getirildikten sonra, su, süt veya diğer uygun
sıvılar eklenerek kullanılacak olan peksimetler ve bisküviler;
f) Bebek gıdası: Aşağıda belirtilenler haricinde, sütten kesildikleri sırada sağlıklı
bebeklerin ve sağlıklı küçük çocukların özel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik beslenmelerini
tamamlayıcı gıdaları ve/veya günlük beslenmelerine onları alıştırmaya yönelik gıdaları:
1) İşlenmiş tahıl bazlı gıdalar ve
2) Süt bazlı içecekler ve küçük çocuklara yönelik benzer ürünler;
g) Kilo kontrol amaçlı toplam diyetin yerini alan gıdalar: Gıda işletmecisinin talimatına
göre kullanıldığında, tüm günlük diyetin yerini alan, kilo verme amacıyla enerjisi kısıtlanmış
diyetler için hazırlanan özel olarak formüle edilmiş gıdaları,
ifade eder.
Özel Hüküm
MADDE 5 – (1) Bakanlık, uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla, bir gıdanın
bu Yönetmelik kapsamında yer alıp almadığına veya bu Yönetmelik kapsamındaki özel gıda
kategorilerinden hangisine ait olduğuna karar verebilir.
(2) Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde bu Yönetmelik kapsamına giren konularda
bilimsel değerlendirmeyi yapan ve 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan Bilimsel Komisyonun
görüşüne başvurulabilir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdaları tüketmesi amaçlanan kişilerin sağlığının üst
düzeyde korunmasını sağlamak için, 5996 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtildiği
üzere ihtiyati tedbirler uygulanır.
2

Piyasaya arz
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdalar yalnızca, bu Yönetmeliğe
uygun olması halinde piyasaya sunulabilirler.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdaların yalnızca, hazır ambalajlı olarak perakende
satılmasına izin verilir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdalar, bu Yönetmelikte belirlenen gereklilikler
saklı kalmak kaydıyla, gıda mevzuatında yer alan hükümlere uygun olur.
BÖLÜM 2
BİLEŞİM VE BİLGİLENDİRME GEREKLİLİKLERİ
Genel bileşim ve bilgilendirme gereklilikleri
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdaların bileşimi, genel kabul görmüş
bilimsel veriler doğrultusunda, bu gıdaları tüketmesi amaçlanan kişilere ve onların besinsel
ihtiyaçlarını karşılamaya uygun olur.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdalar, bu gıdaları tüketmesi amaçlanan kişilerin
sağlığına yönelik tehlike oluşturacak miktarda herhangi bir madde içermez.
(3) Tasarlanmış nanomateryallerin, ikinci fıkrada belirtilen gerekliliğe uygunlukları
yeterli test yöntemlerine dayanılarak gösterilir.
(4) Genel kabul görmüş bilimsel veriler temelinde, birinci fıkradaki gereklilikleri
karşılamak amacıyla bu Yönetmelik kapsamındaki gıdalara eklenen bileşenler, insan vücudu
için biyoyararlanılabilir, besinsel veya fizyolojik etkiye sahip ve gıdayı tüketmesi amaçlanan
kişilere uygun olur.
(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdaların etiketlenmesi, sunumu ve reklamı, ürünün
uygun kullanımına yönelik bilgileri sağlar ve yanıltıcı olmaz. Bu gıdaların etiketinde,
sunumunda ve reklâmında; bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip
olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer almaz.
(6) Beşinci fıkrada yer alan hüküm; tıp, beslenme, eczacılık alanlarında niteliklere
sahip kişilere veya anne sağlığı ve çocuk bakımından sorumlu diğer sağlık hizmeti
çalışanlarına yönelik herhangi bir yararlı bilginin veya tavsiyenin verilmesini engellemez.
Bebek Formülleri ve Devam Formülleri İle İlgili İlave Gereklilikler
MADDE 8– (1) Bebek formülleri ve devam formüllerinin etiketlenmesi, sunumu ve
reklamı, emzirmeden vazgeçilmesine neden olmayacak şekilde yapılır.
(2) Bebek formüllerinin etiketi, sunumu, reklamı ve devam formüllerinin etiketi,
bebek resimleri veya söz konusu bebek veya devam formülünün kullanımını idealleştirecek
diğer resimler veya yazılar içermez.
(3) İkinci fıkra saklı kalmak kaydıyla, bebek formüllerinin ve devam formüllerinin
kolaylıkla tanınması ve hazırlama yönteminin gösterilmesine yönelik grafik gösterimlere izin
verilir.
Özel bileşim ve bilgilendirme gereklilikleri
MADDE 9- (1) Bakanlık; 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası, 7 nci madde ve 8 inci
maddede yer alan hükümler ve ilgili teknik ve bilimsel ilerlemeleri göz önünde bulundurarak,
aşağıda belirtilen gereklilikleri belirlemede yetkilidir:
(a) Ek'te belirtilen gereklilikler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik kapsamındaki
gıdalara uygulanan özel bileşim gereklilikleri.
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(b) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdaların üretimine yönelik ürünlerde pestisitlerin
kullanımına ve bu gıdalardaki pestisit kalıntılarına ilişkin özel gereklilikler. Bebek ve devam
formülleri ile işlenmiş tahıl bazlı gıdalar ve bebek gıdalarına yönelik özel gereklilikler düzenli
olarak güncellenir ve bunun yanı sıra, pestisitlerin kullanımını mümkün olduğunca kısıtlayıcı
hükümler içerir.
(c) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdaların, ilgili beslenme ve sağlık beyanlarına izin
verilmesi de dâhil olmak üzere, etiketlenmesi, sunumunun ve reklamının yapılmasına ilişkin
özel gereklilikler.
(ç) Bebek formülleri ile ilgili tanıtıcı ve ticari uygulamalara ilişkin gereklilikler.
(d) Uygun besleme yöntemleriyle ilgili yeterli bilgiyi sağlamak amacıyla bebek ve
küçük çocuk beslenmesi konusunda bilgilere ilişkin gereklilikler.
(2) Bakanlık; 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası, 7 nci ve 8 inci maddede yer alan
hükümler ve yenilikçi ürünler konusunda ilgili taraflarca sağlanan veriler de dâhil olmak
üzere ilgili teknik ve bilimsel ilerlemeyi göz önünde bulundurarak birinci fıkrada bahsedilen
hükümleri güncelleyebilir.
Teknik Kılavuz
MADDE 10- (1) Bakanlık, gerekli durumlarda bu Yönetmelik hükümlerinin
uygulamasına yönelik kılavuzlar hazırlayabilir.

BÖLÜM 3
KULLANIMINA İZİN VERİLEN MADDELER LİSTESİ
Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesi
MADDE 11- (1) Aşağıda belirtilen kategorilere ait maddeler, Ek'te yer alan
Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesinde yer almaları ve üçüncü fıkraya göre
Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesinde yer alan unsurlara uygun olmaları koşuluyla, bu
Yönetmelik kapsamındaki bir veya daha fazla gıda kategorisine eklenebilirler:
a) Vitaminler.
b) Mineraller.
c) Amino asitler.
ç) Karnitin ve taurin.
d) Nükleotidler.
e) Kolin ve inositol.
(2) Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesinde yer alan maddeler, 6 ncı maddenin
üçüncü fıkrasında ve 7 nci maddede yer alan genel gereklilikleri ve gerektiğinde 9 uncu
maddede belirlenen özel gereklilikleri karşılar.
(3) Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesi, aşağıda belirtilen unsurları içerir:
a) Birinci fıkrada yer alan madde kategorilerine ait maddelerin eklenebileceği bu
Yönetmelik kapsamındaki gıda kategorisi.
b) Maddenin adı, tarifi ve gerektiğinde formunun spesifikasyonu (ayrıntılı tanımı).
c) Gerektiğinde, maddenin kullanım koşulları.
d) Gerektiğinde, madde için uygulanan saflık kriterleri.
(4) Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesinde yer alan maddelerin bu Yönetmelik
kapsamı haricindeki gıdalarda kullanıldıkları durumlar için gıda mevzuatında belirlenmiş olan
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saflık kriterleri, bu Yönetmelik'te aksi belirtilmedikçe, listedeki maddelerin Yönetmelik
kapsamında ifade edilen amaçlar için kullanıldığı durumlarda da uygulanır.
(5) Gıda mevzuatında saflık kriteri belirlenmemiş olan Kullanımına İzin Verilen
Maddeler Listesindeki maddeler için, bu kriterler belirlenene kadar, uluslararası kuruluşlar
tarafından önerilen genel kabul görmüş saflık kriterleri uygulanır. Bakanlık, daha katı saflık
kriterlerini belirleyen ulusal düzenleme yapabilir.
(6) Bakanlık; teknik ilerleme, bilimsel gelişmeler veya tüketicilerin sağlığının
korunması hususlarını dikkate almak amacıyla, birinci fıkrada listelenen madde kategorileri
ile ilgili olarak, aşağıda belirtilen hususlarda yetkilidir:
(a) Bir madde kategorisinin kaldırılması,
(b) besinsel veya fizyolojik etkiye sahip olan bir madde kategorisinin eklenmesi.
(7) Birinci fıkrada listelenmeyen kategorilere ait maddeler, 6 ncı maddenin üçüncü
fıkrası ve 7 nci maddede yer alan genel gereklilikleri ve gerektiğinde 9 uncu maddede
belirlenen özel gereklilikleri karşılamaları halinde Yönetmelik kapsamındaki gıdalara
eklenebilir.
Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesinin Güncellenmesi
MADDE 12- (1) Bakanlık; 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası ve 7 nci maddede yer alan
genel gereklilikleri ve gerektiğinde 9 uncu maddede belirlenen özel gereklilikleri ve teknik
ilerlemeyi, bilimsel gelişmeleri veya tüketici sağlığının korunmasını göz önünde
bulundurarak, Ek'te yer alan Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesinde güncelleme
yapabilir:
a) Bir maddenin Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesine eklenmesi,
b) Bir maddenin Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesinden çıkarılması,
c) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında atıfta bulunulan unsurlara ekleme, çıkarma
yapma veya unsurların güncellenmesi.
BÖLÜM 4
SON HÜKÜMLER
Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum
MADDE 13 – (1) Bebekler ve küçük çocuklara yönelik gıdalar ve kilo kontrol amaçlı
toplam diyetin yerini alan gıdalara ilişkin 609/2013/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Tüzüğü’ne uyumlu olarak hazırlanmıştır.
İdari yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine
göre idari yaptırım uygulanır.
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren
gıda işletmecileri, bu Yönetmelik hükümlerine 31/12/2021 tarihine kadar uymak zorundadır.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu
Yönetmelik hükümlerine uyum sağlayana kadar, bu Yönetmelik kapsamına giren hususlarda
yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
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Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
yürütür.

EK
KULLANIMINA İZİN VERİLEN MADDELER LİSTESİ

Bebek
Formülleri
ve Devam
Formülleri

Madde

Vitaminler

Vitamin A

Vitamin D

Vitamin E

Vitamin K

retinol
retinil asetat
retinil palmitat
beta-karoten
ergokalsiferol
kolekalsiferol

X
X
X

D-alfa-tokoferol
DL-alfa-tokoferol
D-alfa-tokoferil asetat
DL-alfa-tokoferil asetat
D-alfa-tokoferil
asit
suksinat

X
X
X
X

X
X

fillokuinon
(fitomenadion)
menakuinon(1)

Gıda kategorisi
İşlenmiş
Kilo Kontrol
Tahıl Bazlı
Amaçlı
Gıdalar ve
Toplam
Bebek
Diyet
Gıdaları
İkameleri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

Vitamin C

L-askorbik asit
sodyum L-askorbat
kalsiyum L-askorbat
potasyum L-askorbat
L-askorbil 6-palmitat

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Tiamin (Vitamin
B1)

tiamin hidroklorür
tiamin mononitrat

X
X

X
X

X
X

Riboflavin (Vitamin
B2)

riboflavin
riboflavin
sodyum

X

X

X

X

X

X

Niasin (Vitamin
B3)

nikotinik asit
nikotinamid

X
X

X
X

X
X

Vitamin B6

piridoksin hidroklorür

X

X

X

5ꞌ-fosfat,
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Mineraller

(Piridoksin)

piridoksin 5ꞌ-fosfat
piridoksin dipalmitat

Folat

folik asit
(pteroilmonoglutamik
asit)
kalsiyum-L-metilfolat

X

X
X

X
X

X

X

X
X

Vitamin B12
(Kobalamin)

siyanokobalamin
hidroksokobalamin

X
X

X
X

X
X

Biotin

D-biotin

X

X

X

Pantotenik asit
(Vitamin B5)

D-pantotenat, kalsiyum
D-pantotenat, sodyum
dekspantenol

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Potasyum

potasyum bikarbonat
potasyum karbonat
potasyum klorür
potasyum sitrat
potasyum glukonat
potasyum gliserofosfat
potasyum laktat
potasyum hidroksit
ortofosforik asitin
potasyum tuzları
magnezyum potasyum
sitrat

X
X
X
X
X

kalsiyum karbonat
kalsiyum klorür
sitrik asidin kalsiyum
tuzları
kalsiyum glukonat
kalsiyum gliserofosfat
kalsiyum laktat
ortofosforik asidin
kalsiyum tuzları
kalsiyum hidroksit
kalsiyum oksit
kalsiyum sülfat
kalsiyum bisglisinat
kalsiyum sitrat malat
kalsiyum malat
kalsiyum L-pidolat

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Kalsiyum

Magnezyum

magnezyum asetat
magnezyum karbonat
magnezyum klorür
sitrik asidin magnezyum
tuzları
magnezyum glukonat
magnezyum
gliserofosfat
ortofosforik asidin
magnezyum tuzları
magnezyum laktat
magnezyum hidroksit
magnezyum oksit
magnezyum sülfat
magnezyum bisglisinat
magnezyum L-pidolat
magnezyum potasyum
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X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

sitrat
Demir

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

çinko asetat
çinko klorür
çinko sitrat
çinko glukonat
çinko laktat
çinko oksit
çinko karbonat
çinko sülfat
çinko bisglisinat

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bakır

bakır karbonat
bakır sitrat
bakır glukonat
bakır sülfat
bakır lizin kompleks

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Manganez

manganez karbonat
manganez klorür
manganez sitrat
manganez glukonat
manganez gliserofosfat
manganez sülfat

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Çinko

ferroz karbonat
ferroz sitrat
ferrik amonyum sitrat
ferroz glukonat
ferroz fumarat
ferrik sodyum difosfat
ferroz laktat
ferroz sulfat
ferroz amonyum fosfat
ferrik sodyum EDTA
ferrik difosfat (ferrik
pirofosfat)
ferrik sakkarat
elementel demir
(karbonil+elektrolitik+h
idrojen indirgenmiş)
ferroz bisglisinat
ferroz L-pidolat

Florür

potasyum florür
sodyum florür

Selenyum

sodyum selenat
sodyum hidrojen selenit
sodyum selenit
selenyumca
zenginleştirilmiş maya(2)

Krom

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

krom (III) klorür ve
hekzahidratı
krom (III) sülfat ve
hekzahidratı
krom pikolinat

Molibden

amonyum molibdat
sodyum molibdat

İyot

potasyum iyodür
potasyum iyodat

X
X
X
X
X
X
X
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X
X

X
X

Sodyum

Bor

Amino
asitler(3)

sodyum iyodür
sodyum iyodat

X

X
X

sodyum bikarbonat
sodyum karbonat
sodyum klorür
sodyum sitrat
sodyum glukonat
sodyum laktat
sodyum hidroksit
ortofosforik
asidin
sodyum tuzları

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

sodyum borat
borik asit

X
X

X
X

L-alanin
L-arjinin

X
X ve
hidroklorürü
X ve
hidroklorürü
X ve
hidroklorürü
X ve
hidroklorürü

L-sistein
(4)

Sistin

L-histidin

X ve
hidroklorürü
X ve
hidroklorürü
X ve
hidroklorürü
X ve
hidroklorürü

L-glutamik asit
L-glutamin

X
X
X
X
X
X

L-izolösin

X ve
hidroklorürü
X ve
hidroklorürü
X ve
hidroklorürü

X ve
hidroklorürü
X ve
hidroklorürü
X ve
hidroklorürü

X

X

X

X

X
X
X
X

L-treonin
L-triptofan
L-tirosin
L-valin

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Karnitin ve
taurin

L-karnitin
L-karnitin hidroklorür
taurin
L-karnitin-L tartarat

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

Nükleotidler

adenosin 5ꞌ-fosforik asit
(AMP)
AMP’nin sodyum
tuzları
sitidin 5ꞌ -monofosforik
asit (CMP)
CMP’nin sodyum
tuzları
guanosin 5ꞌ -fosforik asit
(GMP)
GMP’nin sodyum
tuzları
inosin 5ꞌ - fosforik asit
(IMP)
IMP’nin sodyum tuzları

L-lösin
L-lisin
L-lisin asetat
L-metionin
L-ornitin
L-fenilalanin
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X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

üridin 5ꞌ - fosforik asit
(UMP)
UMP’nin sodyum
tuzları
Kolin ve
inositol

kolin
kolin klorür
kolin bitartarat
kolin sitrat
inositol

X

X

X

X

X
X
X
X
X

(1)

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

menakuinon çoğunlukla menakuinon 7, nadiren menakuinon 6 olarak bulunur.
Kuru formda en fazla 2,5 mg Se/g olan ve selenyum kaynağı olarak sodyum selenit varlığında geliştirilen kültürden elde
edilmiş selenyumca zenginleştirilmiş maya. Mayadaki baskın organik selenyum türleri selenometionin (üründe toplam ekstrakte
edilen selenyum miktarı %60-85) olmalıdır. Selenosistein dahil olmak üzere diğer organik selenyum bileşiklerinin miktarı,
toplam ekstrakte edilen selenyumun %10’unu geçemez. Normal inorganik selenyumun miktarı, toplam ekstrakte edilen
selenyumun %1’ini geçemez.
(3)
Bebek Formülleri, Devam Formülleri, İşlenmiş Tahıl Bazlı Gıdalar ve Bebek Gıdalarında kullanılan amino asitlerin sadece
özellikle belirtilenlerinin hidroklorürleri kullanılabilir. Özel tıbbi amaçlı gıdalar ve kilo kontrol amaçlı toplam diyetin yerini alan
gıdalarda kullanılan amino asitlerin, uygulanabildiği ölçüde, sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum tuzları ve bunların
hidroklorürleri de kullanılabilir.
(4)
Bebek Formülleri, Devam Formülleri, İşlenmiş Tahıl Bazlı Gıdalar ve Bebek Gıdalarında sadece L-sistin formu kullanılabilir.
(2)
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ BUZLU ÜRÜNLER TEBLİĞİ
(Taslak 2017/….)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, buzlu ürünlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde
üretilmesi, taşınması, depolanması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere özelliklerini
belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Tebliğ buzlu ürünleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Buzlu ürünler; Yenilebilir buzlu ürünler ve buz karışımları,
b) Buz karışımları: Su, şeker ve gerektiğinde; protein, bitkisel yağ ve/veya süt yağı,
aroma verici ve çeşni maddelerinin kullanılmasıyla hazırlanan ürünü,
c) Yenilebilir buzlu ürünler: Süt ve/veya süt ürünleri, su, şeker, süt proteinleri, süt yağı
ve/veya bitkisel yağ ve/veya yumurta yağı ile gerektiğinde; aroma verici ve çeşni maddeleri
gibi bileşenleri içeren ürünü,
ç) Çeşni maddesi: Meyve ve sebzeler ile bunların suyu, konsantresi, püresi, ezmesi,
fındık, fıstık, badem, ceviz gibi sert kabuklu meyveler, tahıllar gibi bitkiler ve bitki
preperatları, şekerli mamuller ile bal, kahve, kakao, çikolata, baharat gibi yenilebilir ürünler,
d) Tropik ve/veya özel meyveler: Aroması yüksek ve/veya yoğun kıvama sahip
ananas, muz, kivi, mango, guava, çarkıfelek meyvesi, Guanabana, Corrosol, cherimoya gibi
meyveleri,
e) Su:17/2/2005 tarihli ve 225730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun içme suyunu,
f) Buzlu ürünler bileşimlerine ve piyasaya arzına göre;
1- Su buzu: Su, şeker ve gerektiğinde; aroma vericiler ve çeşni maddelerinin
kullanılmasıyla hazırlanan ve kuru maddesi ağırlıkça en az %12 olan buzlu ürünü,
2- Çeşnili buz: Buz karışımları genel tanımına uyan, ağırlıkça en az %15 meyve içeren
ve kuru maddesi ağırlıkça en az %12 olan buzlu ürünü,
3- Sorbe: Buz karışımları genel tanımına uyan, en az %25 meyve ve/veya sebze içeren
ve kuru maddesi ağırlıkça en az %12 olan buzlu ürünü,
4- Sütlü buz: Yenilebilir buzlu ürünler genel tanımına uyan, ağırlıkça en az %2,5 süt
yağı ve ağırlıkça en az %6 yağsız süt kuru maddesi içeren, sadece süt orjinli proteini içeren
buzlu ürünü,
5- Buz krem: Yenilebilir buzlu ürünler genel tanımına uyan, bitkisel yağ ve/veya süt
yağı ve/veya yumurta yağını ağırlıkça en az %5 oranında içeren ve süt proteini dışında protein
içermeyen ve süt proteini içeriği ağırlıkça en az %2,2 olan buzlu ürünü
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Ürün özellikleri
Madde 5 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:
a) Ürünler kendine has tat, koku ve yapıda olmalıdır.
b) Ürünlerin birim hacminin kütlesi en az 475 g/L olmalıdır.
c) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin diğer özellikleri Ek 1’de yer almaktadır.
ç) Fermente süt ürünleri içeren buzlu ürünlerde TGK Fermente Süt Ürünleri Tebliği
Ek-2’de yer alan toplam spesifik mikroorganizma sayısı aranmaz.
d) Buzlu ürünlere, probiyotikler, prebiyotikler, yenilebilir karbonhidratlar ile stabilizör
amaçlı olarak nişasta ve doğal lifler gibi gıdalar teknolojinin izin verdiği miktarda katılabilir.
e) Coğrafi işaret olarak tescil edilmiş buzlu ürünler, yatay gıda kodeksi hükümlerine
aykırı olmamak koşulu ile coğrafi işaret tescilinde belirtilen özelliklere göre piyasaya arz
edilir.
f) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde kullanılacak şeker 23/8/2006
tarihli ve 26268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği’nde yer
alan hükümlere uygun olur.
Katkı maddeleri
Madde 6 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri,
30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı
Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
(2) Üretiminde çeşni maddesi kullanılmayan ürünlerde renklendiriciler kullanılmaz.
Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri
MADDE 7 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan aroma vericiler
ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme
Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
(2) Ürünlerde süt ve süt ürünlerinin aroma vericileri kullanılmaz.
Bulaşanlar
MADDE 9 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları,
29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Pestisit kalıntıları
MADDE 10 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı
miktarları, 25/11/2016 tarihli ve 29899 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere
uygun olur.
Veteriner ilaçları tolerans düzeyleri
MADDE 11 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları
kalıntı düzeyleri 07/03/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin
Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun
olur.
Hijyen
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MADDE 12 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 17/12/2011 tarihli ve 28145
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği, 27/12/2011 tarihli ve 28155
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları
Yönetmeliği’nde belirtilen şartlar ile 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde
yer alan hükümlere uygun olur.
Ambalajlama
MADDE 13 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları, 29/12/2011
tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda
ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Etiketleme
MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 26/1/2017 tarihli ve 29960
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve
Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. Bu genel kurallara
ek olan kurallar aşağıda verilmiştir.
a) Çeşnili ürünlerde kullanılan çeşni maddesi ve aroma verici ürün adı ile kullanılır.
Bu kurala ek olarak istisnai kurallar aşağıda verilmiştir.
1)Ek-1’ de belirtilen çeşni maddelerinin dışında çeşni maddesi kullanılması halinde
çeşni maddesini adı ürün adı ile birlikte kullanılır.
2) Çeşnili buzlu ürünlerde kullanılan çeşni miktarı bu tebliğ ile belirlenen en az değer
veya en az değerin üzerinde kullanılması halinde kullanılan çeşni ürün adı ile birlikte
kullanılır.
3) Çeşni maddesi ve aroma vericinin birlikte kullanıldığı ürünlerde çeşni miktarının bu
tebliğde belirlenen en az miktarın altında olması halinde kullanılan aroma vericinin adı ürün
adı ile birlikte kullanılır.
4) Çeşnili buzlu ürünlerde kullanılan çeşni miktarı bu tebliğde belirlenen minimum
değerde olması koşulu ile ilave olarak aroma verici kullanılması halinde aroma vericinin adı
ürün adında bildirilmesi zorunlu değildir.
Beslenme ve sağlık beyanları
MADDE 15 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki beslenme ve sağlık
beyanları 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Taşıma ve depolama
MADDE 17 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması,
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili hükümlerine
uyun olur. Bu genel kurallara ek olan kurallar aşağıda verilmiştir:
a) Ürünlerin taşınması depolanması ve son tüketiciye arz edilmesi sırasında sıcaklık en
yüksek -18 C’de olur.
Numune alma ve analiz metotları
MADDE 18 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınması ve
analizleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olur.
Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğeler
MADDE 16 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde kullanılacak
vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğelerin eklenmesi hususunda 07/3/2017 tarihli ve
30000 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler,
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Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik yer alan hükümlere
uygun olur.
Gıdalarda Kullanılabilecek Bitkiler, Mantarlar, Algler, Likenler ve Bunların
Preparatları
Madde 18 - (1) Bu tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılacak bitkiler,
mantarlar, algler, likenler ve bunların preparatları, ……..tarih ve …… sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılabilecek Bitkiler, Mantarlar, Algler,
Likenler ve Bunların Preparatları Yönetmeliğine uygun olur.
Koksidiyostat ve Histomonostat Kalıntıları
MADDE 8 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki koksidiyostatların ve
histomonostatların miktarları 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
TGK-Hedef Dışı Yemlere Taşınması Önlenemeyen Koksidiyostatların Ve Histomonostatların
Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Miktarları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olur.
Avrupa Birliğine bildirim
MADDE 20 - (1) Bu Tebliğ 3/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında
Bildirimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Avrupa Birliği Komisyonuna bildirilmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İdari yaptırım
MADDE 19 - (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre
idari yaptırım uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 20 - (1) 7/10/2005 tarihli ve 25959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Yenilebilir Buzlu Ürünler Tebliği (Tebliğ No: 2005/43) yürürlükten
kaldırılmıştır.
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet göstermekte
olan gıda işletmecileri 31/12/2019 tarihine kadar bu tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
31/12/2019 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna
kadar piyasada bulunabilir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri; birinci fıkra
hükümlerini karşılayana kadar 7/10/2005 tarihli ve 25959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Buzlu Ürünler Tebliği (Tebliğ No: 2005/43) hükümlerine
uymak zorundadır.
Yürürlük
Madde 21 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Ek-1 (Ürün Özellikleri)
Buz Krem
Kuru maddesi (ağırlıkça %)
Süt yağı (ağırlıkça %)

Çeşni Maddesi

Yağsız süt kuru maddesi
(ağırlıkça %)
Süt proteini içeriği (ağırlıkça %)
Bitkisel yağ ve/veya süt yağı ve/veya
yumurta yağını (ağırlıkça %)
Meyve miktarı (ağırlıkça %)
Sebze miktarı (yoğun aroma ve
kıvamlı hariç) (ağırlıkça %)
Limon, mandalina, portakal ve
greyfurt gibi narenciye grubu
meyve miktarı (ağırlıkça %)
%2,5 oranında sitrik asit
cinsinden titre edilebilir asitlik
bulunduran meyveler ve meyve
suyu karışım miktarı
(ağırlıkça %)
Tropik ve özel meyve ilaveli
meyveli buzlarda, meyve
miktarı (ağırlıkça %)
Kereviz, bal kabağı, kırmızı ve
yeşil biber, şalgam, turp gibi
yoğun aroma ve kıvamlı sebze
miktarı (ağırlıkça %)
Sert kabuklu meyve miktarı
(ağırlıkça %)

Çeşnili Buz
en az %12

Sorbe
en az %12

Su Buzu
en az %12

Sütlü Buz
en az
%2,5
en az %6

en az %2,2
en az %5
en az %6

en az %15

en az %25

en az %6

en az %4

en az %15

en az %25

en az %4

en az %4

en az %10

en az %15

en az %4

en az %4

en az %10

en az %15

en az %4

en az %4

en az %10

en az %15

en az %4

en az %4

en az %10

en az %10

en az %4

en az %5

en az %5

en az %7

en az %5

en az %5
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