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ÖNSÖZ 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı tarafından, Türkiye’de su 

ürünleri kayıplarının boyutlarını minimuma indirmek için ürün, kap ve ambalaj standartlarına dair bir rehber 

oluşturma projesi yapılmıştır. 

Son yıllarda Dünya, artan nüfusu nedeniyle hayvansal kökenli protein kaynaklarının yetersizliğiyle karşı karşıya 

kalınmıştır. Bu protein açığını, insan beslenmesinde önemli bir yeri olan, en iyi derecede ve ucuz bir şekilde 

gidermede yararlanılacak kaynakların başında, gün geçtikçe daha çok önem kazanan su ürünleri gelmektedir. 

Ancak ülkemizde, hızla artan nüfus oranı ve dengeli beslenmemizde görülen ciddi sıkıntılara rağmen su 

ürünlerinden halen yeterince faydalanılmadığı yapılan araştırmalarda görülmektedir. Özellikle bireylerin gelişme 

döneminde tüketmesi gereken ve önemli yararlar sağlayan su ürünleri, yeme alışkanlıklarının bölgelere göre 

değiştiği ülkemizde, farklı şekillerde ve oranlarda tüketilebilmektedir. Ülkemizde ekonomik öneme sahip tür sayısı 

100 civarındadır. Deniz ve iç su kaynaklarımızın toplam yüzey alanı 25 milyon hektar olup, bu rakam ülkemizin 

toplam tarım alanlarına yakın durumdadır. Ülkemizin bu potansiyeli dikkate alındığında balıkçılık alanlarının etkin 

kullanılması büyük önem taşımaktadır. Ancak, ülkemiz balıkçılığının sosyoekonomik yapısına baktığımızda bu 

alanların etkin kullanılmadığı açıkça görülmektedir. 

Bu sebeple ülke ekonomisine katkı açısından da iyileştirme ihtiyacı açıktır. Bu iyileştirme çalışmalarının başında 

ürün ve ambalaj konularında standartların oluşturulması ve tüm tedarik zinciri paydaşlarının bu standartlara 

uymasının sağlanması gelmektedir. Bu çalışma ile ülkemiz su ürünleri ve lojistik süreçleri için ürün bazında 

standartlar oluşturulmuştur. Ürün standartları içinde, ürünleri kalite sınıflarına ayırarak görünüm, renk, koku vb. 

kalite standartları ve toleransları oluşturulmuştur. Kayıpların temel konusu olan, ambalajlama, taşıma ve 

depolama ana faaliyetlerini kapsayan lojistik süreçler için de taşıma ve depolama sıcaklığı, nem seviyesi, ambalaj 

tipi ve malzemesi ile ilgili detaylar belirlenmiştir. Ayrıca gıda güvenilirliğine dair standartlarda çalışma kapsamına 

alınmıştır. Ürün, kap ve ambalaj standartlarına bir rehber oluşturulması kadar, rehberin sürdürülebilirliğinin 

sağlanması hatta geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda süreklilik, sürdürülebilirlik ve devamlılık ilkeleri 

göze alındığında, kap ve ambalaj standartlarının kullanıldığı tüm sektörlere uygulanacak düzenlemenin kullanım 

etkinliğinin arttırılması, su ürünleri kalitesinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir standartların gerçekleştirilmesine 

kaynak teşkil edilmesi hedeflenmektedir. 



 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz, 8333 km'lik kıyı şeridi, akarsu, göl ve göletleriyle su ürünleri açısından 

geniş bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli mümkün olan en verimli şekilde kullanmak gerekir ancak kullanılan 

avlanma yöntemleri ve su ürünlerindeki politika yetersizlikleri balıkçılığımızın yükselişini engellemiştir. Birçok tür 

yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmakta ve avlanma aşamasından tüketiciye ulaştırılana kadar geçen süreçler 

içerisindeki hatalar ve eksikliklerden dolayı kayıp ürün oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle avcılıktan veya 

yetiştiricilikten tüketiciye ulaşıncaya kadar ki aşamalarda planlı ve kaliteli süreçler oluşturarak kayıpları azaltmak 

adına standardizasyon gerekliliği duyulmaktadır. Bu amaçla, İBB Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire 

Başkanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma ekipleri ile Nisan 2017’de başlayan çalışmaların sonucunda bu rehber 

hazırlanmıştır. 

Su Ürünleri, Kap ve Ambalaj Standartları Rehberi çalışması kapsamında, mevcut literatürde yer alan çalışmalar 

değerlendirilmesi ardından özel sektör, kamu ve akademik paydaşlardan görüşler çeşitli mecralarda alınmış ve 

bu veriler ışında dünyada ve ülkemiz için sektördeki mevcut durum tespit edilmiş, elde edilen bulgular eşliğinde 

kap ve ambalaj standartlarına yönelik bir rehber geliştirilmiştir.  

Bu çalışmada; ilk önce su ürünlerinin genel tanımı, beslenmedeki önemi, yapısal özellikleri, kalite parametreleri 

ve daha sonra ürün standartlarını oluştururken kullanılacak sınıflandırma oluşturulmuştur.  Dünya ve Türkiye’deki 

su ürünleri sektörleri incelenerek; soğuk zincir, üretim, tüketim ve dış ticaret bilgileri verilmiştir. Dünya’da bu 

sektörde önde gelen Norveç, Çin ve Japonya detaylandırılmıştır. Daha sonra incelenen mevcut standartlar coğrafi 

yakınlık ve ticari ilişkiler göz önünde bulundurularak Avrupa Birliği kapsamında yapılmış standartlar ve TSE 

standartları sunulmuştur. Ülkemizde bu konuyla ilgili yasal dayanaklar verilmiştir. Son bölümde önceki bölümlerde 

incelenen mevcut standartlar ile ilgili çalışmaların yanında, yerinde incelemeler, ortak akıl konferansı ve yüz yüze 

görüşmeler sonucunda elde edilen bilgiler entegre edilerek Türkiye şartlarına uygun ürün ve ambalaj standartları 

oluşturulmuştur. 
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1. SU ÜRÜNLERİ 

1.1. SU ÜRÜNLERİ TANIMI 

Denizlerde, iç sularda doğal olarak bulunan veya üretimi yapılan, ayrıca havuz, baraj, gölet, dalyan ve çiftlik gibi 

tesislerde üretimi yapılan su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi 

canlılar ve bunlardan imal edilen ürünler su ürünleri olarak tanımlanmıştır. 

Sağlıklı beslenmeye katkısı, sanayi sektörüne hammadde sağlaması, istihdam yaratması ve yüksek ihracat 

potansiyeli nedeniyle özel bir öneme sahip olan su ürünleri sektörü deniz ve iç sularda bulunan canlıların işlenmesi 

ve pazarlanmasını da içeren gıda dalıdır. 

İnsanların tüketiminde önemli bir gıda maddesi olan su ürünleri bulundukları ekosisteme göre çeşitlilik gösterir 

ve bulunduğu coğrafyanın gıda tüketim alışkanlıklarında önemli rol oynar. 

1.2. SU ÜRÜNLERİNİN BESLENMEDEKİ ÖNEMİ 

Günümüzde gelişmiş ülkelerdeki toplumlarda sağlıklı beslenme anlayışı oldukça önemlidir, sağlıklı beslenme 

anlayışı temelde tüketilen gıdanın insan sağlığına faydalı unsurları içermesini desteklemektedir. Bu gıdalar 

içerisinde de ilk sırayı çoklu doymamış yağ asitleri yönünden zengin olan balık ve diğer su ürünleri yer almaktadır. 

Bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıdalarla karşılaştırıldığında biyolojik değeri yüksek protein içeriği bakımından 

zengin olan su ürünleri, kültür balıkçılığının gelişmesi ile dünyadaki besin ihtiyacının önemli kısmını karşılamaya 

aday temel bir endüstri durumuna gelmiştir. Ayrıca FAO tarafından su ürünleri dünyada en hızlı büyüyen gıda 

sektörü olarak belirlenmiştir. 

Diğer tüketilen gıda ürünlerine göre mikro besin elementleri bakımından zengin olması su ürünlerinin konumunu 

daha da önemli bir hale getirmektedir. Su ürünleri içerdiği yüksek değerli proteinin yanı sıra, özellikle yağda eriyen 

A, D ve E vitaminleri ve metabolizma için önemli olan potasyum, selenyum, çinko, iyot gibi birçok mineral 

bakımından da zengindir. İyot, tiroid bezleri ve beyin gelişimi, çinko üreme sağlığı, selenyum kansere karşı 

koruyucu özellikleri açısından önemli elzem mineral kaynaklarıdır. 

Su ürünleri; büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar başta olmak üzere tüm bireyler için biyolojik değeri yüksek 

protein içermektedir. Protein kalitesi bakımından da anne sütüne eş değerde vücut proteinine dönüşebilir 

yapıdadır. Yükse kaliteli protein içeren besinlerin çoğu aynı zamanda yağ da içermektedir. Yapılan bilimsel 

araştırmalarda kırmızı et yerine beyaz eti, özellikle de su ürünlerini tercih eden topluluklarda koroner kalp 

hastalığının daha az görüldüğü saptanmıştır. Burada balık, kabuklu ve diğer su ürünlerinin omega-3 yağ 

asitlerinden dokosaheksaenoik asit (DHA) ve eikosapentaeonik asit (EPA) asitlerince zengin olması önemli yer 

tutmaktadır. 

Su ürünlerinin insan sağlığı üzerine yararlı etkileri olan bileşenleri bünyesinde içermesi diğer hayvansal gıdalara 

göre daha değerli kılarken, ayrıca “fonksiyonel gıdalar” kategorisinde yer almasını da sağlamaktadır.  
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Bu ana besin bileşenleri yanında karides, yengeç, ıstakoz, midye ve istiridye gibi kabuklu su ürünleri son derece 

değerli kitin kaynakları olup işleme artıkları dahi son derece önemli katkı maddeleri olarak gıda sektöründe 

değerlendirilebilmektedir. Balık atıkları da aynı şekilde protein hidrolizatları ve jelatin yapımında önemli bir kaynak 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Su ürünleri tüketiminin insan beslenmesindeki yerini sürdürülebilir kılmak adına su ürünleri tüketimi ve 

yetiştiriciliği arttırılmalıdır. Kaynakların ülkenin sosyal ve ekonomik amaçları doğrultusunda kullanılması, 

kaynakları meydana getiren popülasyonların ve stokların yıllık üretimlerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir.  

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin bilincindeki ülkeler bu konuyla yakından ilgilendiği gibi bizim de bu konuda gerekli 

yatırımları yapmamız gerekmektedir. 

1.3. SU ÜRÜNLERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ 

Balıklarda vücut yağının nerede depolandığına göre; beyaz etli balıklar ve koyu renk kas etine sahip balıklar olarak 

sınıflandırılması mümkündür. Bu sınıflandırmaya göre; 

Beyaz etli balıklar: Yağlarını karaciğerlerinde depolarlar, kas etleri yağsız olur, sindirimleri oldukça kolaydır.  

Koyu renk kas etine sahip balıklar: Yağlarını kaslarında depolarlar. Beyaz etli balıklara göre bu durum onları daha 

lezzetli kılmaktadır.  

Genel olarak alabalık, akya, bakalorya, barbunya-tekir, berlam-mırlan, çipura, dil, pisi, dülger, levrek, fener, gelincik, 

mezgit, kalkan, karagöz, kefal, kırlangıç, kupez, lagos, lüfer, mercan, mırmır, orfoz, sinarit-trança, sudak, turna, 

yayın beyaz etli balıklar olarak sınıflandırılırlar. 

Hamsi, gümüş, yılanbalığı, istavrit, izmarit, uskumru, kolyoz, somon, sardalya, kılıç balığı, palamut, torik, tirsi, ton 

balıkları, zargana ve sazan koyu renk kas etine sahip balıklara örnektir. 

Ancak balığın türü, avlandığı ve bulunduğu bölge, bölgedeki besin içeriği, balığın yumurtlama dönemi vücut yağ 

doku miktarını etkiler.  Yağ miktarı yüksek olduğu dönemlerde besleyici değeri çok yüksek ve lezzeti en yüksek 

seviyede iken, kalite bakımından oldukça hassas olan bu balıklar havanın oksijeninden kolaylıkla okside olurlar ve 

karın bölgesinde renk değişikliği şeklinde kalite kaybı meydana gelir. Bu kalite kaybı balığın lezzet ve aromasında 

metalimsi tat, acımsı yağ tadı şeklinde tüketici tarafından fark edilir.  

Istakoz, pavurya midye, karides, sübye, ahtapot, kalamarın kas etindeki yağ miktarı balıklarla karşılaştırıldığında 

bu oran oldukça düşüktür. Hatta bu canlılardaki yağ oranları beyaz etli balıklardan daha düşüktür.  

Gerek beyaz etli gerek se koyu renk kas etine sahip balıklar bağ doku bakımından zayıftır ve bu durum diğer 

hayvansal kaynaklı gıdalarla karşılaştırıldığında balıkların sindirimini kolaylaştırır. Ahtapot, kalamar, sübye, yengeç 

etide balıklara kıyasla bağ dokuca biraz daha zengindir. Bağ doku içeriğinin düşük olması su ürünlerini beslenme 

fizyolojisi bakımından değerli kılarken kalite bakımından daha dikkatle muhafaza edilmesi gereken hassas gıdalar 

sınıfına sokmaktadır. Ölümden sonraki ölüm sertliğinin geçmesi ile birlikte balıkta vücut enzimleri ve kontamine 
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olmuş mikroorganizmalar etkisi ile dekompozisyon başlar. Su ürünlerinin avlanmasından/hasadından itibaren 

enzim ve mikroorganizma faaliyetlerinin yavaşlatılarak dayanım ömrünün daha uzun süreli olması için hızla 

soğutulmalı ve uygun ambalaj içinde muhafazası sağlanmalıdır. 

Tablo 1: Su Ürünlerinin Sınıflandırılması, (Kolsarıcı, N) 

BİLİMSEL GRUPLAMA BİYOLOJİK ÖZELLİKLER GENEL ÖZELLİKLER ÖRNEKLER 

Cyclostomes Çenesiz Balıklar 
Yılan balığı şeklinde yuvarlak 
ağızlı balıklar 

Chondrichthyes Kıkırdaklı Balıklar Kasları yüksek üre içerir 
Köpekbalığı, tırpana, rina, 
vatoz, kedi balığı 

Osteichtyes 
(Kemikli Balıklar) 

Pelajik Balıklar 
Koyu renk kas etine sahip-yağlı 
balık (lipidler vücut dokularında 
dağılmıştır) 

Ringa, ton balığı, uskumru, 
sardalya balığı, ringa balığı 
çaçabalığı 

Demersal Balıklar 
Beyaz etli-yağsız balık (lipidler 
karaciğerde depolanmıştır) 

Morina, mezgit balığı, berlam 
orfoz, levrek 

Mollusca (Yumuşakçalar) 

Kafadanbacaklılar 

Vücut çok iyi gelişmiş bir baş ve iç 
organlar bölgesi olarak iki 
bölümden oluşur. Başta çok iyi 
gelişmiş bir çift göz bulunur. 

Ahtapot, kalamar, sübye 

Çiftkabuklular 
Vücut boşluğu olan, ekseriyetle 
yandan simetrik, yumuşak vücutlu 
ve kabukları olan canlılardır. 

Midye, kidonya, tarak, beyaz 
kum midyesi, deniz şırlanı 

Karındanbacaklılar 

Manto tarafından salınan spiral 
veya kase şeklinde tek odalı ve 
bütün vücudu örten bir kabuğu 
mevcuttur. 

Rapana 

Crustacea Eklembacaklılar 
Vücut maddesi kitin olan sert 
kabuk ile örtülüdür 

Karides, istakoz, yengeç 

Balıkların sınıflamasında pullu balık pulsuz balık tanımı sıklıkla kullanılmaktadır. Buna göre; 

Barbunya, berlam, çipura, gümüş, hamsi, hani, karagöz, kefal, kupez, lipsoz, mercan, minekop, sardalya, sazan, 

somon, sudak, turna, sinarit, trança balıkları pulludur. Alabalık, akya, bakalyaro, çinekop, dil, dülger, gelincik, 

istavrit, kalkan, kılıç, kırlangıç, kofana, kolyoz, lahos, levrek, lüfer, mezgit, mırlan, orfoz, orkinos, palamut, pisi, torik, 

uskumru, zargana pulsuz balıklardır. 

Protein içeriği yağ içeriğinden farklı olarak mevsime bağlı olarak çok fazla değişmez. Balıketlerindeki yağ içeriği 

türe, mevsime, beslenmeye, yaşa ve üreme dönemine bağlı olarak değişir. 

Tablo 2: Balık Türlerinin Yapısal Özellikleri (Kolsarıcı, N) 

Türler Protein Yağ Su 
Orkinoz 24,7 (23,3-27,5) 3,9 (1,2-8,0) 70,4 (67,7-72,6) 
Kalkan 21,1 (20,3-22,0) 1,1 (0,6-3,6) 77,9 (77,3-78,7) 
Somon 19,4 (17,2-20,6) 5,3 (2,0-9,4) 74,0 (69,0-78,3) 
İstakoz 19,6 (16,2-21,6) 1,3 (0,6-1,9) 76,0 (71,5-81,2) 
Yengeç 16,1 (11,9-19,2) 1,0 (0,4-1,5) 81,2 (77,4-86,7) 
İstiridye 7,8 (5,5-14,3) 1,5 (0,7-2,6) 84,8 (76,0-93,0) 

Deniz Tarağı 11,7 (7,6-19,0) 1,4 (0,3-4,8) 83,0 (73,7-87,9) 
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Su ürünlerini; deniz ve iç su ürünleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Deniz ürünleri ve iç su ürünleri genel 

özellikleri ile aşağıda açıklanmıştır. 

DENİZ ÜRÜNLERİ 

Denizde yaşayan kemikli balıklar; su ürünlerindeki en geniş sınıflardan biridir. Bu sınıftaki balıkların genel vücut 

özellikleri sınıf içinde çeşitlilik göstermektedir. Genel olarak kafanın iki yanında solungaç kapağı bulunur. Derileri 

pullarla kaplıdır. Bazı familyalarda bu pullar tamamen kaybolmuş ve kemiksi bir yapı almış olabilir. Üst çene iki 

kemikten oluşur ve dişler bulunmaktadır. Kuyruk yüzgeçleri simetriktir. Bu balıkları örnek olarak; barbunya, 

çarpan balığı, mercan, fener, uskumru, mezgit, ringa, trakonya, yassı balıklar, zargana ve zurna başlıca örnek 

olarak verilebilir. 

Kıkırdaklı balıklar, köpek balıkları ve vatozlar bu sınıftadır. Türkiye suları açısından ekonomik önem taşıyan 

köpekbalıkları; boz camgöz, mahmuzlu camgöz, kedi balığı ile kelerdir. Vatoz balıklarından ise ekonomik değeri 

olanlar; yıldızlı vatoz, kahverengi vatoz, dikenli vatoz, kaba vatoz ve sivri burun vatozdur.  

Eklembacaklılar, ekonomik yönden önem taşıyan cinsleri; karidesler, istakoz, böcek, Norveç istakozu ve 

yengeçlerdir. Vücutları baş ile göğüsün birlikte bulunduğu başla birleşmiş göğüs (sefalotoraks) ile karın 

(abdomen) olmak üzere iki ana kısımdan oluşur. Vücut maddesi kitin olan sert kabuk ile örtülüdür. Kitin genelde 

esnek bir yapısı olmasına karşın kalsiyum karbonat ve diğer maddelerle birlikte kabukluların vücudunda sert bir 

hale gelmektedir. Bu kabuk altında canlıların daha rahat hareket etmelerini sağlayan, segmentler arasında 

bulunan deri yapısındaki hücre duvarlarından başka bir şey bulunmamasıdır. Kabuklu canlılar büyüme evrelerinde 

zaman zaman bu kabuğu değiştirip daha büyüğünün yerini alma süreçleri bulunmaktadır. Kabuğun oluşumunu 

hipodermis hücreleri sağlamaktadır. Kabuk dış iskeleti oluşturur, iç organları korur, kaslara destek olur ve vücut 

sıvılarının kaybolmasını önler. Vücudun ikinci kısmı yani karın segmentlerden oluşur. Karın segmentleri sırtta 

tergit, karında sternit ve iki tarafında pleura adını alan plakalar bulunmaktadır. Solunum genelde solungaçlarla 

yapılmaktadır. 

Ekonomik önem taşıyan yumuşakçalar; vücut boşluğu olan, ekseriyetle yandan simetrik, yumuşak vücutlu ve 

kabukları olabilen omurgasız canlılardır. Kabuklarının altında manto adı verilen ince bir doku tabakasından oluşan 

vücut örtüleri vardır. Ayakları toprağı kazma, sürünme, avlarını yakalama işini görecek biçimde farklılaşmıştır. 

Yumuşakçaların,  denizde pelajik ve bentik olanları tatlı suda ve karada yaşayanları vardır. Suda yaşayanlar 

solungaç, karada yaşayanlar ise manto boşluğunun genişlemiş yüzeyi ile solunum yapar. Yumuşakçaların bir sınıfı 

olan kafadan bacaklılarda (mürekkep balığı, ahtapot) kapalı dolaşım görülür. Yumuşakçaların sinir sistemlerinde 

beyin ve sinir kordonları bulunur. Gözler, dokunmaya ve kimyasal maddelere duyarlı yapılar gelişmiştir. Eşeyli 

üreme görülür. Suya çok sayıda sperm ve yumurta bırakırlar. Döllenme suda gerçekleşir. Türlerin çoğu yumurtlar, 

larvaları planktonik olup metomorfoz geçirirler. En ekonomik yumuşakça türleri ahtapot, kalamar, salyangoz, 

midye ve beyaz kum midyesidir. 
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İÇ SU ÜRÜNLERİ 

Ülkemiz iç sularında 23 familyaya ait 60 cins ve 130 tür balık bulunmaktadır. Bunların 13 tür balık ve kerevit 

ülkemizde ekonomik olarak önem taşımaktadır. Kara yayın balığı, çapak balığı, siraz, kadife balığı, inci kefali, maya, 

sazan, tatlısu kefali gibi su ürünleri bu sınıftadır. 

Eklembacaklılar grubundan en ekonomik tür olan kerevitler nehirlerde, göllerde, çaylarda ve hatta bataklıklarda 

yaşarlar. Çoğu kez çakıllı diplerde, yassı taşların altında veya sığ çukurların içinde barınırlar. Çok derin olmayan 

kıyıları, bol bitkili, taşlıklı, balçıksız suları severler. Toprak fazla sert değilse kuyrukları ile toprağı oyarak yuva 

yaparlar. Kalsiyumca zengin sularda kabukları daha iyi sertleşir, yumuşak sularda kabuk sertleşmediği için 

hayatta kalamazlar. Yuvalarından sadece üreme, kabuk değiştirme ve beslenme amacıyla çıkarlar, ancak en kısa 

zamanda yuvalarına geri dönerler. 

Diğer bir sınıflandırma örneği ise Avrupa Birliği’nin 2406/96 sayılı konsey tüzüğünde su ürünlerinin pazarlama 

standartlarının belirlenmesi için yapılan çalışmalar sonucunda aşağıda belirtilen ürün sınıflandırma şeklidir. Bu 

sınıflandırma ve sınıflandırmaya dâhil olan su ürünleri çeşitleri aşağıda verilmiştir. 

• Beyaz etli balıklar (İngilizce’de whitefish olarak ifade edilir.) 

Mezgit, morina, kupes, izmarit, mığrı, kırlangıç balığı, barbunya, kefal cinsi balıklar, megrim (bir çeşit pisi balığı), 

limon dil balığı, berlam 

• Koyu renk kas etine sahip balıklar (İngilizcede bluefish olarak ifade edilir) 

Albacore veya uzun kanat orkinos balığı, mavi yüzgeçli ton balığı, büyük gözlü ton balığı, ringa balığı, sardalya, 

uskumru, istavrit, hamsi 

• Chondrichthyes (kıkırdaklı balıklar) 

Köpek balığı, tırpana, vatoz 

• Kafadan Bacaklılar 

Mürekkep balığı 

• Deniz kabukluları  

Karides, Norveç ıstakozu 

Yukarıda bahsedilen bu sınıflandırma Avrupa özelindeki su ürünlerini kapsamakta olup, sınıflandırma farklı coğrafi 

bölgelerdeki su ürünlerini kapsamamaktadır. Türkiye denizlerindeki çeşitlilik göz önünde bulundurularak bu 

sınıflandırma genişletilmiştir. 

Bu sınıflandırma ürün standartlarını oluştururken kullanılacak olan sınıflandırma olarak belirlenmiştir. 
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• Kültür Balıkları 

Antenli mercan, çipura, gökkuşağı alabalığı, denizde yetiştirilen gökkuşağı alabalığı, granyöz (sarıağız veya kaya 

levreği), levrek, sinarit, trança 

• Tatlısu Balıkları  

Alabalık, aynalı sazan, berat (karabalık), çapak, fırat turnası, gümüş (çamuka), inci kefali, kababurun, kadife balığı, 

karabalık, kızılgöz, kızılkanat, kocaağız, maya, sazan, siraz, sudak, şabut, tatlısu levreği, turna, yayın, yılan balığı 

• Canlı Çift Kabuklular 

Akvides, beyaz kum midyesi, istiridye, kidonya, kum şırlanı (tellina), midye, tarak, vb. 

• Eklem Bacaklılar 

Böcek, ıstakoz, japon örümcek yengeci, kerevit, mavi yengeç, Norveç ıstakozu (deniz kereviti), pavurya 

• Karidesler 

Benekli karides (demir karidesi), çimçim karidesi, derinsu kırmızı karidesi, derinsu pembe karidesi (marmara 

karidesi), karides (jumbo), karides (karabiga), kırmızı karides, kuruma karidesi (japon karidesi), mantis karidesi 

(çatçat) 

• Kafadan Bacaklılar 

Ahtapot, kalamar, sübye, mürekkep balığı 

• İthal Taze Balıklar 

Antenli mercan, barbun, dil, dülger, kalkan, lahoz, lipsoz, paşa (nil) barbunu, somon 

1.4. SU ÜRÜNLERİNİN KALİTE ÖZELLİKLERİ 

Su ürünlerinde kalite, tüketici davranışlarını etkileyen görünüş ve tazelik veya bozulma derecesini ifade eder. 

Ayrıca zararlı bakteriler, parazitler veya kimyasal maddelerin tüketici sağlığı açısından muhteviyatını da kapsar. 

Kalitenin farklı insanlara/kültürlere farklı şeyler ifade ettiğini ve bireysel bir ürün türüyle ilişkili olarak 

tanımlanması gereken bir terim olduğu da unutulmamalıdır. 

Bu bölümde kaliteyi belirlemede ölçüt olarak kullandığımız kriterler üzerinden su ürünlerinin kalite özellikleri 

açıklanacaktır. Kalite kriterleri; duyusal kalite, mikrobiyolojik/biyokimyasal ve fizikokimyasal kriterleri olmak üzere 

üç başlık altında detaylandırılmıştır. Bu kriterler dışardan müdahale olmadan gelişen kalite özellikleridir bir de 

dışarıdan müdahale ile yani katkı maddeleri su ürünlerinin yapısını değiştirmekte ve bu durum da kaliteyi etkileyen 

unsurlar olarak açıklanmaktadır. 
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1.4.1. DUYUSAL KALİTE KRİTERLERİ 

Duyusal değerlendirme, görme, koku, tat, dokunma ve işitme duyuları aracılığıyla algılanan gıda özelliklerine 

tepkileri ölçmek, analiz etmek ve yorumlamak için kullanılan bilimsel tanımlardır. Duyusal analizde dış görünüş, 

koku, lezzet ve doku insan duyuları kullanılarak değerlendirilir. Bilimsel olarak, süreç üç aşamaya ayrılabilir. 

İnsanın duyu organları tarafından bir uyaranın tespiti; zihinsel bir süreçle değerlendirme ve yorumlama, daha 

sonra değerlendiricinin uyaranlara verdiği cevap. Aynı düzeydeki uyaranların tepkisinde bireyler arasında 

varyasyonlar değişebilir. 

Tüketici, kalitenin nihai yargıcı olduğundan, çoğu kimyasal veya enstrümantal yöntemin, laboratuvarda 

kullanılmadan önce duyusal değerlendirmeyle ilişkilendirilmesi gerekir. 

Avrupa'da, denetim hizmetinde ve balıkçılık endüstrisinde kalite değerlendirmesi için en yaygın olarak kullanılan 

yöntem, 103/76 Ocak 1976 tarihli konsey kararında yer alan AB planıdır. AB şemasında üç kalite seviyesi vardır, E 

(Ekstra), A, B, E en yüksek kalitedir ve B'nin altında seviye insan tüketimi için kullanılmaz. AB programı, duyusal 

değerlendirme için AB ülkelerinde yaygın olarak kabul görmektedir.  

Aşağıdaki tabloda kalite değerlendirme planı verilmiştir. Bu tabloda kalite parametreleri olarak; genel görünüm, 

gözler ve çene belirlenmiştir. Bu parametreler bazı karakter ölçütlerine ayrılıp bunlar puanlandırılmıştır. Sonunda 

çıkan skor ürünün kalite skorudur. 

Tablo 3: Kalite Değerlendirme Planı, FAO 

KALİTE PARAMETRESİ KARAKTER PUAN (BUZ / DENİZ SUYU) 

Genel görünüm 

Cilt 
0 Parlak, parlak 
1 Parlak 
2 Sıkıcı 

Solungaç kapağında kan lekesi 

0 Yok 
1 Küçük, % 10-30 
2 Büyük,% 30-50 
3 Çok büyük,% 50-100 

Sertlik 

0 Sert, rigor mortis (ölüm sertliği) 
1 Elastik 
2 Katı 
3 Yumuşak 

Göbek 
0 Sert 
1 Yumuşak 
2 Göbek patlaması 

Koku 

0 Taze, deniz yosunu / metalik 
1 Nötr 
2 Ekşi / ekşi 
3 Acılaşma, metalik tat 

Gözler 

Berraklık 
0 Açık 
1 Bulutlu 

Şekil 
0 Normal 
1 Düz 
2 Batık 

Katmerli Çene 

Renk 
0 Karakteristik, kırmızı 
1 Soluk, renksiz 

Koku 

0 Taze, deniz yosunu / metalik 
1 Nötr 
2 Terli / hafifçe sivri 
3 Koku / sümüklü, acılı 

Skorların toplamı (en az 0 ve en fazla 20) 
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Genel olarak; koku, lezzet ve doku izlenimi bütünleşik olarak değerlendirilir. Aşağıdaki tabloda pişmiş balıkların 

duyusal değerlendirmesinde kullanılan koku değerlendirilme tablosu verilmiştir. 

Tablo 4: Pişirilmiş balıkların değerlendirilmesi, FAO 
  SINIF  SKOR 

Kabul edilebilir 
Koku yok  I 

Türlerin koku karakteristiği:  
Çok taze, deniz yosunu,  
Koku kaybı: 
Nötr 

10 
9 
8 
7 
6 

Hafif koku var II 
Buğulu, sarımsak, küflü, ekşi, meyveli, lekeli gibi hafif 
koku bulunur 

5 
4 

Kabul edilebilirlik sınırı 

Kabul edilemez Şiddetli koku  III 
Güçlü kokular, örneğin bozuk yumurta ve amonyak 
(NH3) H2S ya da sülfür kokusu bulunur 

3 
2 
1 

 

1.4.2. MİKROBİYOLOJİK/ BİYOKİMYASAL KALİTE KRİTERLERİ 

Deniz ürünleri kalitesinin değerlendirilmesinde biyokimyasal ve mikrobiyolojik yöntemler ve yöntemlerin 

güvenirliliği ve onaylanmış yöntem olması önemlidir. Kimyasal bozulma göstergelerinin tolerans düzeylerinin 

belirlenmesi, ürün kalitesiyle ilgili kararların kişisel görüşlere dayandırılmasını ortadan kaldırmıştır. 

Genellikle, duyusal yöntemler bir ürünün “kaliteli veya kabul edilemez” kalitede olduğuna karar vermek için 

faydalıdır. Fakat marjinal kaliteye sahip ürünlerle ilgili sorunların çözümünde biyokimyasal / kimyasal yöntemler 

en iyi şekilde kullanılabilir. 

Balık ürünlerinin mikrobiyolojik incelemelerinin amacı, halk sağlığı açısından önemli olan bakteri veya 

organizmaların varlığını değerlendirmek, ele alma ve işleme sırasında sıcaklıkların kontrolü ve balıkların hijyenik 

kalitesi hakkında bir fikir vermektir. Spesifik bozulma bakterilerinin sayısı, kalan raf ömrü ile ilgili olan verileri 

vermektedir. Mikrobiyolojik kalite kriterlerinde bakılan bazı ölçüm maddeleri vardır. Bunlardan bazıları; 

Uçucu bazik azot kaynaklı aminler, deniz ürünleri kalitesinin en yaygın kullanılan ölçümlerinden biridir. Özelikle 

deniz balıklarında osmoregülasyondan sorumlu Trimetilaminoksitin bakteri ve enzim faaliyetleri sonucu 

indirgendiği Trimetilaminin, ve amino asitlerin ve nükleotid katabolitlerin deaminasyonu ile üretilen amonyak 

miktarının ve diğer uçucu bazik azotlu bileşiklerin ölçümünü içeren genel bir terimdir. 

Amonyak, proteinlerin, peptidlerin ve aminoasitlerin bakteriyel bozulması / dezaminasyonu ile oluşur. Bazı 

kaynaklarda kalamar kalitesinin mükemmel bir göstergesi olarak bulunmuştur. Amonyak seviyesinin ve genel 

olarak yağsız demersal balık türlerinde bozulma bakterilerinin varlığını yansıtmak için kullanılan trimetilamin 

(TMA) düzeyinin çok daha hızlı arttığı görülmüştür. Bu nedenle amonyak, esas olarak bakteriyel bozulma olmaktan 

çok, otolitik bozulma için objektif bir kalite göstergesidir.  

Trimetilamin, çoğu zaman bozulmakta olan deniz ürünlerinin tipik "balık" kokusundan sorumlu uçucu azotlu bir 

bileşiktir.  Birçok deniz balık türünün canlı dokusunda doğal olarak bulunan trimetilamin oksidin (TMAO) enzimatik 
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ve bakteriyel bozulma ürünü olarak ortaya çıkar. TMA analizinin bakteri sayılarının sayımı üzerindeki başlıca 

avantajları, TMA tayinlerinin çok daha hızlı gerçekleştirilebilmesi ve sıklıkla bakteriyel sayımlardan ziyade bozulma 

derecesinin (organoleptik olarak yargılanmış) daha doğru bir şekilde yansıtmaktadır.  

Biyojenik aminler, nükleotid yıkımlanma ürünleri, etanol, oksidasyon parametreleri balık dokusunda kalite 

ölçümleri yapılırken bakılan kimyasal parametreler arasındadır. 

Kalite kriterlerinde biyolojik ve kimyasal özelliklere dışardan yapılan müdahalelerle söz konusu olabilmektedir. 

Örneğin; Balıkların kırmızı rengi kırmızı renkli karotenoid pigmenti astaksantin kaynaklıdır. Bu renk pigmentlerinin 

fonksiyonu parlaklık oluşturmak değildir. Antioksidan olmaları nedeniyle önemlidirler. Balıklar astaksantini 

sentezleyemez, bu nedenle yem ile bu pigmenti almaları zorunludur. Salmon-Alabalık yetiştiriciliğinde, ete kırmızı 

rengi verebilmek için yeme astaksantin eklenmektedir. 

1.4.3. FİZİKOKİMYASAL KALİTE KRİTERLERİ 

Ölümden sonra deri ve dokunun elektriksel özelliklerindeki değişimlerin ölçülmesi, pH ölçümü, dokunda sertlik, 

yumuşaklık, esneklik, yapışkanlık kırılganlık gibi değerlerinin ölçülmesi önemlidir. Yine işlenmiş ürünlerde doku 

(tekstür) ölçümleri ürün hakkında detaylı veri oluşturması bakımından önem arz etmektedir. 

1.4.4. KATKI MADDELERİ 

İnsan beslenmesinde önemli bir yeri olan su ürünlerinin raf ömrünü ve kalitesini arttırmak amacıyla günümüzde 

katkı maddeleri kullanılmaktadır. Katkı maddeleri çeşitli amaçlarla besin maddesi içine doğrudan veya dolaylı 

olarak karıştırılan ek kimyasal maddelerdir. Katkı maddeleri gıdaların görünümünü, tekstürünü, lezzetini ve 

depolama özelliklerini iyileştirmek amacıyla gıdalara uygun miktarlarda ilave edilirler. 

Bir gıda katkı maddesi işleme ve üretim hatalarını gizlememeli, tüketiciyi aldatmamalı ve bir besinin besleyici 

değerini düşürmemelidir.  

Gıda katkı maddeleri şu şekilde sınıflandırılır: 

 A-Bozulmayı Önleyenler: 

1. Antimikotikler (Küflenmeyi Önleyiciler)  

2. Antagonistler (Bakteri Üremesini Önleyiciler)  

3. Antioksidanlar (Oksidatif Bozulmayı, Acılaşmayı Önleyiciler)  

4. Antibrowing Ajanlar (Enzimatik Bozulmayı Önleyenler) 

B-Görünüm - Lezzet - Yapı ve Kaliteyi Geliştirenler 

1. Boyalar ve Renklendiriciler 

2. Tat, Koku Vericiler ve Arttırıcılar 

3. Asit veya Baz Yapıcılar ve Nötralize Ediciler  

4. Yapı (Tekstür) Geliştiriciler, Emülsifiye ediciler 
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C-Diğerleri 

1. Diğer katkılar 

2. Solventler  

3. Filtre ediciler  

Bu maddeler hiçbir zaman gıdadaki bir kusuru örtmek ve tüketiciyi aldatmak için kullanılamazlar. Aşağıda yer 

alan amaçlar için kullanılırlar. 

1. Gıdanın besin değerini muhafaza etmek veya iyileştirmek,  

2. Kalitesini yükseltmek,  

3. İsrafı azaltmak,  

4. Tüketici tarafından kabul edilebilirliğini artırmak,  

5. Raf ömrünü (dayanma süresi) uzatmak,  

6. Gıdanın hazırlanmasını kolaylaştırmak için 

Su Ürünlerinde Kullanılan Katkı Maddeleri  

Genelde balık ve balık ürünleri için kullanılan katkılar elde edilen üründeki nitelikleri korumak veya istenen 

nitelikleri sağlamak için kullanılır. Kullanılan bu katkıların ürünlerdeki spesifik etkileri yanında tat-aroma, görünüş-

renk, tekstür, sıvı ve macunumsu ürünlerde kıvam-viskozite, homojenite, su bağlama, mikrobiyal, enzimatik, 

kimyasal, oksidatif ve fiziksel etkilere karşı korumada etkili olduğu görülmektedir. Katkı maddelerinden nitrat ve 

nitrit; sucuk, sosis, salam ve pastırma gibi kürlenmiş et ürünleri ve bazı işlenmiş balık ürünlerinde renk, tat, koku 

ve görünüm yönünden arzu edilen nitelikleri verebilmek ve mikrobiyal stabiliteyi kontrol amacıyla yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

1. Renk Maddeleri: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan etleri ile koyu renk kas etine sahip balık etlerinden yapılan 

işlenmiş ürünlerin rengini korumak için potasyum nitrat, sodyum nitrat ve sodyum nitrit (renk koruyucu maddeler) 

kullanılmaktadır. Balık ürünleri için tercih edilen renk maddeleri ve verdiği renkler şunlardır: Laktoflavin, riboflavin 

(E 101) sarı; riboflavin-5-fosfat (E 101 a) sarı/kırmızı; beta ve gamma karotin (E 160) sarı, sarı-kırmızı; karamel (E 

150) kahverengidir.  

2. Aroma Maddeleri: Gıda sanayinde çoğunlukla sebze, sos, çorba, et (balık, kümes hayvanları), konserve ve 

aperatif yiyeceklerde kullanılmaktadır. Su ürünlerinde kullanılan tatlandırıcılar ve kullanılabileceği maksimum doz 

şunlardır: Asesülfam K (E 950); balık, kabuklu ve yumuşakça 200mg/100g. Sakarin, sodyum, potasyum ve kalsiyum 

tuzları (E 954); balık, kabuklu ve yumuşakça 160mg/100g. Neoherperidin DC (E 959); balık, kabuklu ve yumuşakça 

60mg/100g. 

3. Koruyucu Katkı Maddeleri: Koruyucu maddelerle muhafaza yönteminde gıdaya işleme, depolama ve paketleme 

aşamalarında katkı maddeleri ilave edilerek mikroorganizma gelişmesi sınırlandırılır. Sorbik asit ve sorbatlar, 

benzoik asit ve benzoatlar, laktik asit, asetik asit ve asetatlar, nitrit ve nitratlar, antibiyotikler, bakteriyosinler bu 
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grubun yaygın örnekleridir. Örneğin taze balıkların muhafazasında bir antibiyotik olan oksitetrasiklin (OTS) ve 

bakteriyosin olan nisin kullanımına yönelik bilimsel çalışmalar mevcuttur. Bunun dışında potasyum sorbat, propil 

gallat, laktik asit, sodyum laktat kullanımının taze balığın dayanım ömründe olumlu sonuçları belirtilmiştir. Bu 

amaçla muhafazada kullanılan buza bu katkı maddelerinin ilave edildiği gibi fileto formundaki balıklar bu 

maddeleri içeren çözeltilere daldırılabilmektedir. Balıklarda çok kullanılan bir yöntem olan tütsüleme işlemiyle de 

elde edilen tütsünün yapısındaki formaldehit, asitler ve fenoller yardımıyla mikrobiyal flora azaltılabilir. 

Asitlendirme ve aroma verme bakımından uygulama alanı bulunan organik asitler, balık ve balık ürünlerinde 

depolama öncesi mikrobiyal yükü azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Antimikrobiyal olarak sülfitler ise, et ve 

balık ürünlerinde, taze karideste mikrobiyal gelişmenin kontrolünde kullanılmaktadır. Asitlerden sülfirik asit 

meyve ve balık konservelerinde renk ve aroma kaybını önler. Fumarik asit ise, balıkların muhafazasında 

kullanılmaktadır. Ayrıca sorbik asit ve potasyum sorbat balık ve etlerde küf önleyici özellikleri nedeniyle koruyucu 

katkı maddesi olarak kullanılmaktadır (Angiş, S., ve Oğuzhan, P., 2008). 

1.5. SU ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ TERİMLER 

Lakerda: Ülkemizde özellikle meze olarak tüketilmekte olan lakerda, kuru ve salamura tuzlama teknolojilerinin bir 

arada kullanılması ile yapılan bir üründür. 

Ançuez: Yurtdışında tuzlanmış balık ürünlerine verilen genel isimdir.  Ülkemizde ançüez çeşitli baharat katkılarıyla 

macun kıvamına getirilmiş tuzlu balıktan yapılan üründür.  

Bentik Bölge: Denizin dip kısmıdır. 

Bivalve: Çift kabuklular yumuşakçalar sınıfına aittir. Suyu filtre ederek suda bulunan gıdalarla beslenirler, vücudu 

bir menteşe ile birleşen iki kabuk içinde bulunurlar. Genellikle simetrik, iki kabuklu yumuşakçalar olarak bilinirler. 

Don Yanığı: Dondurulmuş ürünlerde görülen bir kalite kaybıdır. Ürün iyi paketlenmeden dondurulduğunda nem 

kaybederek kurumuş alanlar oluşmakta ve bu alanlar sarı-kahverengi veya koyu gri renge dönmektedir, bu durum 

hoşa gitmeyen bir görünüme neden olmaktadır. 

Görülmeyen Balıkçılık Mortalitesi: Yakalanan avda görülemeyen ancak, balıkçılıktan kaynaklanan ölümlerdir. 

Kuru Tuzlama: Tuz/Balık/Tuz şeklinde balık ağrılığından daha fazla tuz olacak şekilde balığın üzerinin tu zile 

kapatılması ve ozmoz aktivitesi ile tuzun ete geçmesi ve suyun dışarı alınması sonucu, yoğun tuz çözeltisinde 

balıketinin olgunlaştırılması ve muhafazası yöntemidir. 

Hedef Av: Belirli bir balıkçılıkta öncelikle aranan, hedeflenen tür veya türler topluluğudur. 

Hedefdışı Av (Bycatch): Tesadüfi av ile ıskarta avın toplamıdır. 

Iskarta (Discard): Balıkçılıkta istenmeden avlanan, karaya getirilmeden denize atılan türlerdir. 

Iskarta Kotası: Belirli bir av aracında avlanmasına izin verilen ıskarta türlerin miktarı. 

Iskarta Oranı: Iskarta avın hedeflenen ava oranı 



12 

Iskarta Mortalitesi Oranı: Avlanma veya nakil esnasında ıskarta olan avın oranı 

İhtiyoloji: Balık bilimidir. 

Marinasyon: Taze, dondurulmuş, tuzlanmış balık veya balık kısımlarının ısı etkisi olmadan asetik asit (sirke asidi) 

veya diğer organik asitler ve tuz ile muamele edilerek olgunlaştırılması ve dayanımın arttırılmasını sağlayan 

teknoloji olup, oluşan ürüne marinat denilmektedir. 

Pelajik Bölge: Bentik bölgeyi de örten tüm su kütlesidir. 

Salamura ile (yaş) Tuzlama: İstenen ve beklenen aromaya göre balığın belli bir konsantrasyondaki tuz çözeltisine 

konularak muhafaza edilmesi yöntemidir. 

Tesadüfi Av: Hedeflenmeden avlanan bireyler içinde denize dökülmeyen kısımdır. 

Total Av: Bir av operasyonunda avlanan tüm tür ve türler topluluğudur. 

Yasak Tür: Avcılığı yasak olan ve koruma altına alınmış tüm türler 

Yüksek Değer: Avcılık kotalarının uygulandığı balıkçılık yönetim sistemlerinde, pazarlanabilir olmakla birlikte, aynı 

türün daha büyük ve değerli bireylerini alıkoymak maksadıyla ıskarta edilen su ürünleri 

  





BÖLÜM 2
SU ÜRÜNLERİ 
SEKTÖRÜ
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2. SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 

2.1. DÜNYADA SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 

Su ürünleri sektörü; hayvansal üretim, bitkisel üretim ve ormancılıkla birlikte tarım sektörünün dört alt 

sektöründen biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sektör; gıda ve imalat sanayi, çevre, turizm, sağlık ve ulaştırma 

sektörleri ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi nedeniyle ekonomik bir anlam taşımaktadır. Su ürünleri başta besin 

kaynağı olmak üzere, ticari, sağlık, imalat ve sanayi gibi sektörlerle bağlantılıdır. 

Geçmişten bugüne başta balık olmak üzere su ürünleri, insanların sağlıklı ve dengeli beslenmesinde önemli bir 

yere sahiptir. Dengeli ve kaliteli beslenmenin toplumların kalkınmasındaki öneminin artması ile birlikte uluslar, su 

ürünlerinden faydalanmanın yollarını aramaya başlamışlardır. Katma değer ve istihdama katkısı ile stratejik 

öneme de sahip bir sektör olan su ürünleri sektörü, dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişmekte olan bir 

sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sektör denizler, havuz, ağ kafes, baraj, göl, gölet, dalyan ve çiftliklerde 

yetiştirilen balık, su bitkisi, sünger, yumuşakça, kabuklular ve memeliler gibi canlılarla bunlardan imal edilen 

ürünlerden meydana gelmektedir. 

Dünyada açlıkla mücadele etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmek amacıyla 1943'te kurulan ve 1946'da Birleşmiş 

Milletler ‘in uzmanlık kuruluşu haline gelen bir örgüt olan Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) son on yılda dünya çapında 

en çok gelişen gıda üretim sektörünün su ürünleri yetiştiricilik sektörü olduğunu belirtmiştir. Su ürünleri 

yetiştiriciliğinin geleceğin sektörü olarak gösterilmesinin, gıda üretimi önemli bir kaynak olarak kabul edilmesinin 

temel nedenlerini gıda ihtiyacı, doğal stokların azalması, besin değerinin yüksek olması, ticaret hacminin yüksek 

olması, ekonomik değerinin yüksek olması ve ülke ekonomilerine katkısı şeklinde açıklanabilir. 

2.1.1. TÜKETİM 

Dünya nüfusunun her geçen gün arttığı ve açlığın gündemdeki yerini koruduğu günümüzde, hayvansal protein 

kaynaklarının geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Protein açığının kapatılmasında su ürünleri değerli bir besin 

kaynağı olarak kabul edilmektedir. 

Su ürünleri yetiştiriciliği ya da yaygın kullanımı ile akuakültür her geçen gün hızla gelişen üretim sistemleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Dünya nüfusu devamlı artmakta ve her yıl yaklaşık 100 milyon kişinin nüfusa dahil olması 

ile dünyanın en büyük problemi açlık olarak görülmektedir. Artan dünya nüfusunda su ürünleri modern üretim 

teknikleri ile gıda tüketimindeki yerini sağlamlaştırmaktadır.  

Kişi başı su ürünleri tüketiminin dünya ortalaması 18,98 kg, AB ortalaması 22,47 kg’dır. Tablo 5’te çeşitli ülkelerdeki 

kişi başı tüketim miktarları yer almaktadır. 
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Tablo 5: 2013 Yılı Su Ürünleri Ülkeler Bazında Kişi Başı Tüketim Miktarları, TÜİK  

ÜLKE TÜKETİM (kg) ÜLKE TÜKETİM (kg) 
İzlanda 91,92 İngiltere 20,76 
Portekiz 53,76 Yunanistan 19,29 
Norveç 52,08 Almanya 12,56 
Japonya 48,6 İran 9,97 
İspanya 42,38 Bulgaristan 6,94 
Çin 34,67 Türkiye 6,07 
Fransa 33,48 Macaristan 5,09 
Danimarka 23,16 Ermenistan 4,38 
Rusya 22,93 Irak 3,29 

2.1.2. ÜRETİM 

Yakın bir gelecek olan 2050’li yıllara geldiğimizde, artan dünya nüfusunu yeterli ve dengeli besleyebilmek adına 

dünya gıda üretiminin iki katına çıkartılması gerekeceği ön görülmektedir. Geçmişten bu yana insanların 

beslenmesinde su ürünlerinin önemli bir paya sahip olduğu bilinmektedir. Ancak, nüfus artışı, aşırı ve bilinçsiz 

avcılık ve çevresel olumsuz etkenler maalesef doğal balık kaynaklarının hızla azalmasına, hatta bazı türlerin 

neslinin tükenmesi riskine yol açmıştır. Gelinen bu noktadan sonra bazı tedbirler alınmaya çalışılsa bile doğal balık 

stoklarının hiçbir zaman istenilen seviyede artmayacağı, doğal balık stokların giderek azalması ile ortaya çıkan 

açığın ancak kültür balıkçılığı ile kapatılabileceği yine uzmanlarca belirtilen önemli bir husustur. 

Günümüzde dünya su ürünleri üretiminin yaklaşık %40’lık kısmı yetiştiricilikle elde edilmektedir. Yapılan bilimsel 

araştırmalara göre, önümüzdeki yıllarda su ürünlerine olan yatırımın daha da genişleyerek artacağı, 2030 yılında 

yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri miktarının avcılıkla elde edilen su ürünleri miktarına eşit olacağı ve 

uzun vadede yetiştiricilik sektörünün avcılık sektörünü geçeceği tahmin edilmektedir. 

Gelecek 2030 yılında 8,5 milyara ulaşacağı tahmin edilen dünya nüfusuna karşılık insanların gıda kaynakları önemli 

miktarda azalmakta ve insanların gıda ihtiyacını karşılamada su ürünleri yetiştiriciliği önemli alternatif bir kaynak 

olarak görülmekte ve geleceğin sektörü olarak kabul edilmektedir. İnsanların beslenmesinde ve gelişmesinde 

hayvansal proteinin önemi büyüktür. Ancak, günümüzde Türkiye dahil birçok ülkede protein açığı vardır. İnsanların 

ihtiyaç duyduğu kaliteli proteinin elde edilmesinde su ürünleri yetiştiriciliğinin önemli katkısı olacaktır. Bazı ülkeler, 

su ürünleri kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle bu ihtiyacını ithalat yoluyla karşılamaktadır. Ayrıca, gelişmiş 

toplumların sağlıklı ve kaliteli beslenmek için su ürünlerine olan talepleri her geçen gün artmaktadır. Oluşan bu 

talebin yanı sıra, uluslararası standartlara sahip modern ve kapasiteli işleme ve paketleme tesislerin devreye 

girmesi, lojistik ağının gelişmesi ve genişlemesi ile su ürünlerinin iç ve dış pazarlarda satış şansı hem artmış hem 

de kolaylaşmıştır. Yetiştiricilik faaliyetiyle atıl su alanları ülke ekonomisine kazandırılarak küçümsenmeyecek 

değer ve istihdam elde edilmektedir. Dünyada gıda ihtiyacının artmasının yanında, gelişmiş toplumlarda yeterli ve 

sağlıklı beslenme bilincinin gelişmesi, kaliteli protein kaynağı olan su ürünlerine talebi artırmıştır. Üstelik bazı 

tarımsal faaliyetlerle mukayese edildiğinde su ürünlerinde karlılık oranı daha yüksektir. Aynı zamanda su ürünleri 

yetiştiriciliğinin gelişmesi ile doğal su kaynaklarında oluşan av baskısı azalacaktır. Bunun sonucunda doğal 

kaynaklar korunmuş olacak ve doğal türlerde bir zenginleşme başlayacaktır. 
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) rakamlarına göre, dünya kültür balıkçılığı üretimi %5,3 

artışla 73,8 milyon tona ulaşmıştır. Söz konusu üretimin değer olarak 150 milyar dolar seviyesinde olduğu 

tahmin edilmektedir.  

En fazla su ürünleri üretiminin yapıldığı ülke Çin’dir. 2014 yılında 62 milyon ton su ürünleri üretimi gerçekleştirmiş 

olan Çin’in, avcılık yoluyla gerçekleştirilen üretimdeki payı %18, yetiştiricilik yoluyla gerçekleştirilen üretimdeki payı 

% 62, toplam üretimdeki payı ise % 37’dir. Tablo 6’da en fazla su ürünleri üretimi yapan ülkeler görülmektedir. 

Tablo 6: Su Ürünleri Üretim Miktarları (ton), FAO 

ÜLKELER 
AVCILIK YETİŞTİRİCİLİK GENEL 

DENİZ İÇSU TOPLAM DENİZ İÇSU TOPLAM TOPLAM 
Çin 14.811.403 2.295.157 17.106.560 16.121.905 29.349.038 45.470.943 62.577.503 
Endonezya 6.017.683 420.190 6.437.873 1.425.456 2.872.834 4.298.290 10.736.163 
Hindistan 3.418.821 1.300.000 4.718.821 481.259 4.399.760 4.881.019 9.599.840 
Vietnam 2.711.100 208.100 2.919.200 898.075 2.498.989 3.397.064 6.316.264 
ABD 4.954.628 21.480 4.976.108 183.892 241.978 425.870 5.401.978 
Myanmar 2.702.240 1.381.030 4.083.270 59.450 902.706 962.156 5.045.426 
Rusya 4.000.072 224.895 4.224.967 22.865 138.349 161.214 4.386.181 
Japonya 3.630.370 30.602 3.660.972 622.920 34.100 657.020 4.317.992 
Peru 3.548.689 24.682 3.573.371 76.586 38.683 115.269 3.688.640 
Norveç 2.301.288 321 2.301.609 1.332.422 76 1.332.498 3.634.107 
Bangladeş 595.385 995.805 1.591.190 174.350 1.782.575 1.956.925 3.548.115 
Şili 2.175.486 0 2.175.486 1.145.859 68.664 1.214.523 3.390.009 
Diğer 30.696.929 4.993.660 35.690.589 4.182.648 4.776.668 8.959.316 44.649.905 
Dünya 81.564.094 11.895.922 93.460.016 26.727.687 47.104.420 73.832.107 167.292.123 

FAO verilerine göre, kültür balıkçılığının bölgesel dağılımı incelendiğinde (Tablo 7), Asya’nın %89,1 ile en önemli 

üretici olduğu, bu kıtayı %4,4 ile Amerika, %4,0 ile Avrupa, %2,3 ile Afrika ve %0,3 ile Okyanusya’nın izlediği 

görülmektedir. 

Tablo 7: Kültür Balıkçılığı Üretimin Bölgesel Dağılımı, FAO 

(Milyon Ton) 2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pay (%) 

Asya 30,3 39,2 52,5 54,8 59,0 62,6 65,5 68,3 89,1% 

Amerika 1,7 2,2 2,6 2,8 3,0 3,1 3,3 3,2 4,4% 

Avrupa 2,1 2,1 2,5 2,7 2,9 2,8 2,9 2,9 4,0% 

Afrika 0,4 0,6 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 2,3% 

Okyanusya 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3% 

Toplam 34,6 44,3 59,1 61,9 66,5 70,2 73,6 76,6 100,0% 

Yukarıdaki grafikte kültür balıkçılığının kıtalara göre bölgesel dağılımları gösterilmiştir. Üstlendiği 89,1 yüzdelik 

payla Asya en fazla balık üretimine sahiptir. Bunun nedeni olarak hem Asya Kıtası’nın nüfusu hem de bölge halkının 

deniz ürünü tüketim kültürü gösterilebilir. Tablo 8’de FAO verilerine göre Dünya’da deniz ürünleri üretimi ve alt 

grupları listelenmiştir. Genel üretime bakıldığında 67,1’lik yüzdelik pay ile en büyük üretim paydasını balıklar 

üstlenmektedir. İçerdiği protein miktarı, diğer türlere göre kontrollü yetiştirilme imkânı ve arz oranının yüksek 

olması balık üretimini birinci sıraya taşımıştır. 
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Tablo 8: Kültür Balıkçılığı Üretiminin Alt Grupları, FAO 

(Milyon Ton) 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 Pay (%) 
Balıklar 1,5 2,8 8,7 3,2 38,3 40,5 44,2 47,1 67,1% 
Yumuşakçalar 1,1 1,8 3,6 9,8 14,2 14,5 15,0 15,5 22,1% 
Kabuklular 0,0 0,1 0,8 1,7 5,7 6,1 6,5 6,7 9,6% 
Diğer 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 0,8 0,8 0,9 1,3% 
Toplam 2,6 4,7 13,1 14,8 59,0 61,8 66,5 70,2 100,0% 

 

Tablo 9’da ülkeler bazında balık üretimi FAO verilerine göre listelenmiştir. Nüfus oranı ve yemek kültürü dikkate 

alındığında %62’lik payla Çin, dünyada balık üretiminde en üst sırada yer almaktadır. 

Tablo 9: 2016 yılı Avrupa Su Ürünleri Üretimi (ton), FAO 

  TÜM SU 
ÜRÜNLERİ YUMUŞAKÇALAR DIADROMOUS 

BALIK DENİZ BALIKLARI TATLI SU 
BALIKLARI 

Avrupa Ülkeleri Toplam 16 940 106 587.608 370.776 179.354 89.493 
Almanya 312 906 44 526 12 767 217 697 28 948 

Avusturya 3.833 0 2.455 0 1.379 
Bulgaristan 24.379 7 992 5 037 4 486 6 802 

Çek Cumhuriyeti 24 459 0 780 0 23 679 
Danimarka 706 681 51 785 31.795 607 210 265 

Estonya 76 799 0 1 504 62 802 5 182 
Finlandiya 206 477 0 23 067 153 489 29 770 

Fransa 727 813 191 494 29 613 426 034 7 833 
Hırvatistan 88 116 2 704 472 79 990 3 979 
Hollanda 63.089 57.364 2.335 490 2.900 
İngiltere 896 897 96 241 192.431 550 485 236 
İrlanda 300 089 448 177 965 206 833 15 
İspanya 1 198 968 259 419 19 938 899 008 22 

İsveç 224 530 2 331 18 005 191 939 7 901 
İtalya 355 238 139 707 39 849 148 478 5 283 

İzlanda 1 100 305 448 14 818 1 055 675 0 
Kıbrıs 4.835 0 43 4.769 0 

Letonya 115 594 0 804 108 040 1 513 
Litvanya 111 338 0 766 104 185 4 973 

Malta 8 493 55 11 8 385 0 
Norveç 3 529 576 3 249 1 322 208 1 841 036 0 
Polonya 256 415 22 081 15 572 196 199 44 644 
Portekiz 196 737 22 081 831 170 279 2 
Romanya 25 302 6 598 2 134 273 16 296 
Slovakya 1.214 0 871 0 343 
Slovenya 1.441 0 779 0 166 
Türkiye 585 657 34 875 109 110 410 548 25 538 

Yunanistan 199 772 31 408 2 190 158 291 708 

 

Tabloya bakıldığında Norveç’in su ürünleri üretiminde Avrupa ülkelerinde birinci sırada olduğu gözükmektedir. 

Türkiye’deki su ürünleri üretimini bu listede görmek mümkündür. Diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında 

Türkiye’nin su ürünleri üretim miktarı Norveç ve İspanya’dan sonra 7. sıradadır. Türkiye açısından bu sıralama iyi 

gözükse de üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülke için Norveç’le arasındaki farkın bu kadar fazla olması üretimi 

arttırması gerektiğinin göstergesidir. 
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2.1.3. İTHALAT VE İHRACAT 

Aşağıdaki grafikte Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nin ülkeler bazında balıkçılık ithalat ve ihracat 

verileri listelenmiştir. Bu verilere bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri ithalatta, Norveç ise ihracatta ilk 

sıradadır. Norveç’in ihracat miktarı listedeki en yakın rakibinden yani Amerika Birleşik Devletlerinden 2 kat fazladır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin ithalat miktarı en yakın rakibinden yani Fransa’dan nerdeyse 4 kat daha fazladır. 

Tablo 10: Balıkçılık İthalat ve İhracat İstatistikleri ($), OECD 

Yıl 
2012 2013 2014 2015 2016 

Ülke 

Avustralya 
İhracat 1.008.738.231  1.010.430.898 1.113.558.175 1.078.161.214  1.049.641.895 

İthalat 1.593.435.140  1.668.307.510 1.769.486.473  1.463.013.367  1.505.565.707  

Avusturya 
İhracat 43.427.906 49.273.010 46.228.456 42.471.622 - 

İthalat 485.061.944  563.679.570 579.036.907 504.116.382  - 

Belçika 
İhracat 1.065.493.673  1.177.928.393 1.184.877.080 1.034.064.939  1.142.712.319 

İthalat 2.059.790.651 2.307.331.965 2.393.182.060 1.942.147.139  2.138.585.552  

Kanada 
İhracat 4.249.449.939  4.359.728.424 4.536.081.656  4.670.815.708 4.946.131.037 

İthalat 2.712.341.187  2.833.715.331  3.000.860.476 2.723.296.488 2.825.500.942 

Şili 
İhracat 4.489.572.145 5.173.328.707  6.047.560.417  4.963.983.872 5.292.436.078 

İthalat 402.490.882 437.923.573  460.910.235 454.681.220  344.983.477 

Çek Cumhuriyeti 
İhracat 127.464.377  149.626.987 169.252.024 150.298.012 182.759.320 

İthalat 254.798.946 286.671.965 312.511.246 283.486.448 314.324.615 

Danimarka 
İhracat 3.409.247.093  3.836.185.819  3.920.591.252 3.575.924.165  3.867.644.445  

İthalat 2.495.612.975 2.734.941.959 2.926.428.532 2.627.446.572 2.898.918.069 

Estonya 
İhracat 252.046.373  265.587.980 248.913.904  199.679.279 152.823.460  

İthalat 171.963.885 216.865.543  202.944.179 165.528.782 122.352.026 

Finlandiya 
İhracat 58.569.807 60.209.807 54.923.813 40.623.000 - 

İthalat 442.987.675 527.491.226 515.903.691 407.656.588 - 

Fransa 
İhracat 1.762.537.268 1.847.452.175  1.746.144.473 1.619.506.777 1.705.647.264 

İthalat 6.092.819.874 6.590.686.584 6.592.606.633 5.815.905.831  6.241.988.849 

Almanya 

İhracat 2.749.614.710 2.968.791.949 3.171.229.261 2.719.899.443  2.858.510.750 

İthalat 5.404.118.528 5.800.435.061  6.265.466.212 5.379.733.034  5.714.285.429  

Yunanistan 
İhracat 780.476.418 742.962.454  743.991.475  657.756.554 725.328.137  

İthalat 635.668.169 628.526.734 657.011.034  552.096.756 614.059.266 

Macaristan 
İhracat 14.766.000 16.953.725 25.895.972 21.361.849  22.956.756 

İthalat 78.370.000 88.787.755 102.735.397  97.975.832 99.731.833  

Meksika 
İhracat 866.780.076 1.095.653.898 1.133.647.687  1.058.893.877 1.040.053.212 

İthalat 458.366.226 803.269.149 955.640.254  807.097.936 837.860.926 

Hollanda 
İhracat 3.430.616.617  3.528.639.048  3.900.773.330  3.420.136.892 - 

İthalat 2.973.740.248 2.984.759.168 3.240.737.343 2.584.105.890 - 

Yeni Zelanda 
İhracat 1.249.568.314  1.214.186.239 1.252.937.742 1.118.811.454  1.217.174.210 

İthalat 159.121.955 153.081.074  186.061.244  176.323.071 168.493.130 

Norveç 
İhracat 8.925.848.922 10.383.195.074 10.823.545.753 9.206.645.269 10.808.586.772 

İthalat 1.384.052.585 1.303.034.419  1.385.113.243  1.259.656.881 1.269.399.351  
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Yıl 
2012 2013 2014 2015 2016 

Ülke  

Polonya 
İhracat 1.447.238.084  1.828.240.554  1.905.427.550  1.695.348.548  1.891.631.212  
İthalat 1.536.033.389  1.993.861.115  2.082.455.109  1.820.823.563  2.133.875.418  

Portekiz 
İhracat 1.007.116.623  1.085.458.177  1.192.778.218  1.136.762.889  1.234.189.603  
İthalat 1.861.562.206  1.908.852.915  2.075.932.597  1.946.889.944  2.112.264.665  

Slovakya 
İhracat 9.730.402  19.951.549  28.296.203  11.825.728  10.237.313  
İthalat 89.416.477  108.870.068  122.014.611  105.098.756  103.956.164  

Slovenya 
İhracat 22.618.494  25.944.519  33.503.781  27.083.162  - 
İthalat 82.839.107  88.562.282  94.292.197  86.452.302  - 

İspanya 
İhracat 3.852.024.461  3.905.036.339  4.018.583.990  3.724.516.648  4.067.859.441  
İthalat 6.327.210.505  6.435.447.757  6.971.278.517  6.475.567.696  7.163.505.685  

İsveç 
İhracat 2.875.147.652  3.594.804.599  3.888.195.958  3.676.958.090  4.437.558.657  
İthalat 3.608.840.887  4.479.826.577  4.771.240.449  4.407.062.162  5.188.720.946  

İsviçre 
İhracat 23.515.274  26.740.582  23.109.280  20.826.858  19.488.824  
İthalat 736.087.612  829.695.620  860.646.520  775.021.268  816.668.556  

Türkiye 
İhracat 448.107.383  574.303.640  696.134.080  699.629.942  806.876.460  
İthalat 321.420.800  380.630.646  384.949.789  438.522.836  399.695.064  

Birleşik Krallık 
İhracat 2.161.808.067  2.383.457.691  2.709.556.514  2.180.322.752  2.378.965.385  
İthalat 4.219.838.446  4.510.925.070  4.724.448.907  4.290.268.463  4.355.002.291  

ABD 
İhracat 5.489.590.992  5.688.432.133  5.850.685.097  5.675.829.185  5.587.891.004  
İthalat 16.901.924.374  18.212.226.336  21.511.508.694  20.046.161.235  20.762.314.893  

 

2.1.4.  NORVEÇ 

Norveç, günümüz dünyasında yılda 3.5 milyon tonun üzerinde üretilen su ürünleri ile Avrupa’nın en büyük su 

ürünleri üreticisi olan ülke konumundadır. 2016 yılında 10 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştiren Norveç 

aynı yıl sadece 1,2 milyar dolarlık su ürünleri ithalatı yapmıştır. Zengin denizcilik mirasını, yenilikçi teknoloji ve uzun 

vadede sürdürülebilir sanayiye bağlılığı ile harmanlayan Norveç’in, bu alanda öncü bir rol oynamaya devam 

edeceği düşünülmektedir. Norveç, ekolojik yönetim teknikleri kullanarak yüksek kaliteli deniz ürünleri üretmekte 

ve bu üretimle yerel istihdam sağlamaktadır. Su ürünleri sektörü özellikle Norveç kıyı kesimleri için önemli bir 

sektör haline gelmiştir. 

Norveç’in 2016 yılında yapmış olduğu toplam su ürünleri ihracatı, aynı yıl 667 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı 

yapan Türkiye’nin yaklaşık 12,7 katıdır. Norveç su ürünleri ihracatçıları, önemli bir oranda Türkiye’ye de ihracat 

yapmaktadır. 2015 yılında Türkiye’nin toplam su ürünleri ithalatı 244 milyon dolar olup bunun yarısını Norveç’ten 

ithal edilen balıklar oluşturmaktadır. Türkiye Norveç’ten özellikle dondurulmuş uskumru, dondurulmuş orkinos, 

dondurulmuş sarı yüzgeçli orkinos, dondurulmuş sardalye, dondurulmuş ringa, somon gibi balık türlerini ithal 

etmektedir. 

Norveç su ürünleri endüstrisi, bu sektörün uzmanları tarafından dünyanın en sürdürülebilir endüstrilerinden biri 

olarak görülmektedir. Bilimsel araştırma ve düzenleme maliyetlerinin tümü ihracattan elde edilen satış vergileri 

ve sanayi tarafından ödenir. Tüm üreticilerin de aynı zamanda endüstrinin kendi düzenleyicileri gibi finansör 

olması, paydaşların çıkarlarının dengelenmesine yardımcı olur. Gözlemlenen sonuçlar bu dengeli stratejinin iyi bir 
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şekilde çalıştığını göstermektedir. Norveç üretim hacmini hızla arttırarak su ürünlerinin yaklaşık %95’ini başta 

Avrupa Birliği olmak üzere pek çok ülkeye ihraç edebilmiştir. Özellikle bugün Norveç'in ana ihracat mallarından 

biri olan çiftlik somonu küresel bir başarı hikâyesi olmuştur. 

Norveç en büyük su ürünleri üreticilerinden biri olmakla beraber deniz araştırmaları, balıkçılık düzenlemeleri, 

deniz ve kıyı balıkçılığı alanlarının korunmasında da lider bir rol oynar. Gelecek nesiller için deniz ürünleri 

endüstrisini koruyan ideal bir sanayi yaratmıştır. Norveçli deniz üreticileri ve deniz bilim insanları, seçilen birkaç 

teknolojik alandaki yenilikçi yatırımlarla bir asırlık balıkçı geleneğini güncelleştirmek ve deniz ürünleri üretiminin 

sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmaktadırlar. Üreticilerin son yıllarda geliştirdiği balıkçılık teknolojileriyle 

daha düşük derinliklerde balık üreticiliği daha verimli hale gelmiştir. Sürdürülebilir bir su ürünleri endüstrisi 

sağlamak ya da ekosistemleri olumsuz yönde etkilemeksizin uzun süreli üretimi mümkün kılmıştır.  

2.1.5. JAPONYA 

Pasifik Okyanusu’nda konumlanan ve çok sayıda adadan oluşan Japonya konumu itibariyle zengin su ürünleri 

türlerine sahiptir ve bu da su ürünleri sektörünü ülke için oldukça önemli hale getirmiştir. Su ürünlerindeki 

zenginlik ve onların zengin doğal beslenme kaynakları kuzeyden ve güneyden gelen su akıntılarından 

kaynaklanmaktadır. 

Japonya’da karaların dağlık ve engebeli olması ülkeyi tarımsal faaliyetler açısından verimsiz kılmaktadır. Alanın 

kısıtlı olmasıyla geleneksel gıda olarak pirinç üretilmekte ve alternatif ürünler alan yetersizliği nedeniyle 

yapılamamaktadır. Bu nedenle tarımın az olması ve nüfusun fazla olması nedeniyle Japonya birinci önceliği su 

ürünleri sektörüne vermiştir. 

Büyük bir deniz ve iç su ürünleri potansiyeline sahip ülkede hem talebi karşılamak hem de avcılıkla azalan stokları 

takviye etmek amacıyla ekonomik değeri yüksek olan karides, çipura, levrek, tuna balığı gibi türler hem özel hem 

de resmi kuruluşlar tarafından yetiştirilmektedir. Japonya su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyanın önde gelen 

ülkeleri arasına girmektedir. 

Japonya’da balıkçılık yönetimi, hayatın diğer alanlarında olduğu gibi geleneksel ve çağdaş değerlerin bir sentezi 

olarak uzun bir tarihsel süreçten sonra oluşmuş ve birçok deneyim geçirerek bu günlere kadar gelmiştir. Burada 

Japon halkının tarihten gelen birikimlerine ve geleneksel değerlerine gösterdiği önemin de payı büyüktür. 

Japonya’daki balıkçılık kooperatifleri ve bunların oluşturduğu üst birliklerin işlevi, ülkemizde olduğu gibi salt 

balıkçıların gereksinim duyduğu bazı av araç ve gereçlerini temin etmekle sınırlandırılmamıştır. Bu yönetim 

birlikleri çok fonksiyonlu işlevleri sayesinde; av sahasındaki avcılığın düzenlenmesinden, balıkçı lisanslarına, 

avlanan ürünün satışına, kredi ve finans teminine, balıkçılık araştırmalarına destekten, balıkçılık politikalarını 

belirlemeye ve en önemlisi kaynağı kullanırken her türlü kararı verme ve uygulamada yetkili olmaya kadar çok 

geniş bir sorumluluk yelpazesini üstlenmişlerdir. Son derece karışık bir yapı sergileyen bu sistem sayesinde 
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Japonya bugün, su ürünleri konusunda dünyada en fazla üreten ve en fazla tüketen ülkelerin başında yer 

almaktadır. 

Kıyı balıkçılığı yönetim modelinde, temel olarak bu kaynağı kullanan balıkçının, sahiplendiği kaynağın kendisine ait 

olduğu fikri ön plana çıkartılmıştır. Balık üretiminin sürekliliğini sağlayabilmek, stokları belli seviyelerde kullanmak 

ve korumak için ülkedeki idari yapılanmaya bağlı olarak alt alanlar sistemi getirilmiştir. Bu sistemde, her idari 

bölge kendi sınırları içerisinde kalan av sahasında avcılığı düzenleyecek önlemler almaktadır. Japon İstatistik Ofisi 

verilerinin olduğu aşağıdaki Şekil 1’de görüldüğü üzere balıkçılık Japonya’da oldukça önemli bir konuma sahiptir. 

En koyu renkte olan Fukushima Bölgesi %89,22 ile en fazla su ürünleri üretimi yapan bölge olarak görülmektedir. 

Şekil 1: Japonya Su Ürünleri Üretim Yoğunluğu Haritası 

2.1.6. ÇİN 

Dünya ülkeleri arasında en fazla su ürünleri üretiminin yapıldığı ülke Çin’dir. Çin son 20 yıl içerisinde balık üretimini 

3 katına çıkararak dünyada en çok balık üreten, ihraç eden ve tüketen ülkesi haline gelmiştir. Ülke 2014 yılında 62 

milyon ton su ürünleri üretimi gerçekleştirmiş olup avcılık yoluyla gerçekleştirilenin ise üretimdeki payı %18 iken 

yetiştiricilik yoluyla gerçekleştirilenin üretimdeki payı %62 olmuş toplam dünya üretimindeki payı ise %37 olmuştur. 

Tüketim rakamlarına bakıldığında ise; Çin taze, işlenmiş balık ve deniz ürünleri HORECA ve perakende pazarı, 2003-

2010 yılları arası %35,02 büyüyerek 21 milyon tona ulaşmıştır. 

Çin’de 2010 yılında 36 milyon ton, 2011 de 38 milyon ton, 2012’de 41 milyon ton ve 2013’te 43 milyon ton kültür 

balıkçılığı üretimi gerçekleşmiş olup dünya toplam kültür balıkçılığı üretiminde 2013’te ki ülkeler arasında %69 

paya sahip olmuştur. Dünyanın en büyük su ürünleri üreticisi ve ihracatçısı olan Çin’de su ürünleri üreticileri ve 

işletme tesisleri Dalian ve Qingdao bölgesi tarafında yoğun olarak bulunmaktadır. Çin bugün dünya balık 
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üretiminin üçte birinden fazlasını sağlamakta ve su ürünleri üretiminin yaklaşık %72’si su ürünleri yetiştiriciliğinden 

gelmektedir. Çin’in su ürünleri yetiştiriciliğinden ürettiği balıkların 2030 yılında tüm dünyanın balık tüketiminin 

yüzde 38’ini karşılayacağı düşünülmektedir. 

Su ürünleri üretimi 2010-2014 yılları arasında dünyada 167,3 milyon tona ulaşmış olup bu üretimde avcılığın payı 

yüzde 55,9 iken, yetiştiriciliğin payı yüzde 44,1’e yükselmiştir. Bu bağlamda Çin avcılıkta 17,1 milyon ve yetiştiricilikte 

45,5 milyon tonla açık ara ilk sırada yer almıştır. 

Dünya nüfusunun beşte biri ile Çin, dünyanın balık ve su ürünleri üretiminin yaklaşık üçte birini 

oluşturmaktadır. Başlıca su ürünleri yetiştirme bölgeleri Yangtze vadisinde ve Zhu Jiang deltasında kurulu olup 

kentsel pazarlara daha yakındır. Aşağıdaki tabloda FAO verileri ile Çin su ürünleri üretimi dünya ile 

kıyaslanmıştır. Diğer ülkelere bakıldığında %37 oranla lider konumda Çin bulunmaktadır. 

Tablo 11: Su Ürünleri Üretim Grafiği 2014, FAO 

ÜLKE ÜRETİM (MİLYON TON) DÜNYA ORANI (%) 

1 Çin  62  37 
2 Endonezya 10,7 6,4 
3 Amerika Birleşik Devletleri 5,4  3,2 
4 Peru 3,6  2,15 
5 Rusya 4,3 2,5 
6 Japonya 4,3  2,5 

2.2. TÜRKİYE’DE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ 

Ülkemizin üç tarafında bulunan farklı özelliklere sahip denizler, balıkçılık alanının en önemli kısmını 

oluşturmaktadır. 8333 km'lik kıyı şeridi, akarsu, göl ve göletleriyle su ürünleri açısından geniş bir potansiyele sahip 

olan ülkemiz, bu kaynakları da en verimli bir şekilde kullanmak zorundadır. Kuzeyde sıcaklığı ve tuzluluğu düşük 

(% 0.17-0.18) Karadeniz, batı ve güneyde sıcaklık ve tuzluluğu yüksek Ege ve Akdeniz (%0.33-0.39) ile bir karışım 

bölgesi olan boğazlar ve Marmara denizi mevcuttur. Akdeniz’den Karadeniz’e geçişte tür adedinde azalma, buna 

karşın populasyon büyüklüğünde artış görülür. Denizlerimizin farklı özellikler taşıması sadece avcılığımızı değil, bu 

denizlerde yapılan yetiştiricilik faaliyetlerini de etkilemekte ve belirlemektedir. 

Su ürünleri üretimi açısından önem taşıyan 200 kadar doğal göl, 300’ü aşkın baraj gölü, 750 civarında gölet ve 33 

büyük akarsu bulunmaktadır. İç sular sadece avcılık açısından değil, yetiştiricilik açısından da önem taşımaktadır. 

Ülkemizde ekonomik öneme sahip tür sayısı 100 civarındadır. Deniz ve iç su kaynaklarımızın toplam yüzey alanı 25 

milyon hektar olup, bu rakam ülkemizin toplam tarım alanlarına yakın durumdadır. Ülkemizin bu potansiyeli 

dikkate alındığında balıkçılık alanlarının etkin kullanılması büyük önem taşımaktadır. Ancak, ülkemiz balıkçılığının 

sosyo ekonomik yapısına baktığımızda bu alanların etkin kullanılmadığı açıkça görülmektedir. 

Ülkemiz balıkçılık sektörünün yaklaşık olarak doğrudan 50 bin kişiye, dolaylı olarak da 200 bin kişiye, sadece kültür 

balıkçılığının ise 25 bin kişiye istihdam sağladığı bilinmektedir.  
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2.2.1. TÜKETİM 

Ülkemizin protein ihtiyacını karşılayabileceği zengin balık kaynakları olmasına rağmen, halkımızda balık tüketim 

alışkanlığı yaygın olmadığı için ülkemiz bu kaynaktan yeterince faydalanamamaktadır. Dünyada kişi başı ortalama 

balık tüketimi 19,2 kg, Avrupa Birliği’nde ortalama 24 kg, İspanya’da 40 kg, Yunanistan’da 23,1 kg, Fas’ta 28 kg, 

Mısır’da 11,2 kg, Tunus’ta 9,3 kg iken Türkiye’de kişi başı yıllık ortalama balık tüketimi 7,6 kg olup dünya 

ortalamasının çok altındadır. FAO, 2015 yılı verilerine göre Ayrıca günlük kişi başına 104 g toplam protein 

tüketilirken, bunun %30’u hayvansal kaynaklı %70’i bitkisel kaynaklıdır. Bu durum gelişmiş ülkelerde hayvansal 

protein lehinedir. Türkiye üretim miktarı açısından AB ülkeleri arasında 7. sırada iken kişi başına su ürünleri 

tüketimi açısından son sıralarda yer almaktadır. Türkiye’de yeterli/dengeli beslenme adına eksik olan ve 

artırılması gereken hayvansal protein tüketimidir. Çünkü ülkeler arasında gelişmişlik karşılaştırılması yapılırken 

kullanılan kriterlerden birisi de hayvansal protein tüketim düzeyidir. Et, süt, yumurta ve balık en bilinen hayvansal 

protein içeren besinlerdir. Zengin su kaynakları olan Türkiye’de hayvansal kaynaklı protein miktarını artırabilmek 

için balıkçılık önemli bir seçenek ve fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliği, dünyada en hızlı 

büyüyen gıda üretim sektörü olarak belirlenmiş olup, sektör hemen her bölgede gelişip yaygınlaşmaktadır. Üstelik 

ülkemiz su ürünleri tüketiminin özellikle sahil şeridinde yaygın olduğu, iç kesimlerde tüketimin çok daha düşük 

olduğu belirlenmiştir. Kişi başı yıllık tüketim Karadeniz Bölgesi 25 kg İstanbul, İzmir Ankara gibi büyük şehirlerde 

16 kg Doğu ve Güney doğu Anadolu Bölgemizde 0.5 kg’dır. Tablo 12‘de yıllara göre ülke genelindeki tüketim değerleri 

verilmiştir. İç tüketim 2016 yılında bir önceki yıla göre düşmüş olup, kişi başına tüketim miktarı da bu oranda azalış 

göstermiştir. 

Tablo 12: Su Ürünleri Tüketim Miktarları, FAO 

Yıllar 
Tüketim (ton) 

Değerlendirilemeyen (ton) Kişi Başına Tüketim (kg) 

İç Tüketim Balık Un/Yağ* 
2005 520.985 30.000 3.809 7,2 
2006 597.738 60.000 15.843 8,2 
2007 604.695 170.000 8.436 8,6 
2008 555.275 95.742 3.989 7,8 
2009 545.368 90.211 5.715 7,6 
2010 505.059 168.073 5.565 6,9 
2011 468.040 228.709 5.756 6,3 
2012 532.347 94.201 9.682 7,1 
2013 479.708 87.896 6.378 6,0 
2014 420.361 73.667 5.180 5,5 
2015 479.741 176.138 6.070 6,1 
2016 426.085 93.096 6.139 5,4 

*Balık unu ve yağı fabrikalarında işlenen miktardır.  
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2.2.2. ÜRETİM 

Su ürünleri sektörünün ekonomi içerisindeki yerini anlayabilmek için gayri safi yurtiçi hasıla içerisindeki payının 

bilinmesinde yarar bulunmaktadır (Tablo 13). Verilere bakıldığında tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün GSYİH 

içindeki payının son 15 yılda giderek azaldığı görülmektedir. Bunun çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Ancak, 

Türkiye’de su ürünleri potansiyeli dikkate alındığında, balıkçılığın GSYİH ve tarım içerisindeki payının yok denecek 

kadar az (% 0,2) olduğu ortaya çıkmaktadır (Tablo 14). GSYİH içerisindeki payı giderek azalsa da balıkçılık 

sektörünün ekonomik getirisi her geçen yıl giderek artmaktadır. Bunda tarım sektörünün diğer sektörlere 

nazaran daha az getirisi olması, kişilerin bu sektörü tercih etmemeleri neden olmaktadır. 

Tablo 13: Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Sektörünün GSYİH İçerisindeki Payı, TÜİK 

YIL DEĞER (TL) PAY (%) DEĞİŞİM ORANI (%) 
1999 8 957 343 12,5 - 
1998 11 229 013 10,5 25,4 
2000 17 205 761 10,1 53,2 
2001 21 729 848 8,9 26,3 
2002 36 901 720 10,3 69,8 
2003 46 249 933 9,9 25,3 
2004 54 365 145 9,4 17,5 
2005 62 349 598 9,3 14,7 
2006 64 415 593 8,2 3,3 
2007 66 197 107 7,5 2,8 
2008 74 451 345 7,5 12,5 
2009 81 234 274 8,1 9,1 
2010 104 703 635 9,0 28,9 
2011 114 838 169 8,2 9,7 
2012 121 692 893 7,8 6,0 
2013 121 709 079 6,7 0,0 
2014 134 724 745 6,6 10,7 
2015 161 146 448 6,9 19,6 

Tablo 14: GSYİH İçerisinde Balıkçılığın Payı, TÜİK 

Yıllar GSYİH (milyar TL) Tarım, av ve ormancılık (milyar TL) Payı (%) Balıkçılık (milyar TL) Payı (%) 
2005 648.9 59.0 9.1 1.7 0.3 
2006 758.4 60.8 8.0 1.8 0.2 
2007 843.2 62.6 7.4 1.8 0.2 
2008 950.5 70.7 7.4 1.5 0.2 
2009 952.6 76.9 8.1 1.8 0.2 
2010 1 098.8 90.7 8.3 2.0 0.2 
2011 1 297.7 101.3 7.8 2.3 0.2 
2012 1 416.8 108.8 7.7 2.9 0.2 

Su ürünleri üretimi 2016 yılında %12,4 azalmıştır. Su ürünleri üretimi 2016 yılında bir önceki yıla göre %12,4 azalarak 

588 bin 715 ton olarak gerçekleşmiştir. Üretimin %44,8’ini deniz balıkları, %6,4’ünü diğer deniz ürünleri, %5,8’ini iç su 

ürünleri ve %43’ünü yetiştiricilik ürünleri oluşturmaktadır. Su ürünleri avcılığı 2016 yılında %22,4 azalırken, 

yetiştiricilik %5,4 artmıştır. Avcılıkla yapılan üretim 335 bin 320 ton olurken, yetiştiricilik üretimi ise 253 bin 395 ton 

ol arak gerçekleşmiştir. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre %24,2, iç su ürünleri avcılığı %0,9 azalmaktadır. 

Yetiştiricilik üretiminin %40,1’i iç sularda, %59,9’u denizlerde gerçekleşmiştir. Deniz ürünleri avcılığı ile yapılan 
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üretimde ilk sırayı %40,7’lik oran ile Doğu Karadeniz Bölgesi almıştır. Bu bölgeyi %33,3 ile Batı Karadeniz, %11,5 ile 

Ege, % 10,6 ile Marmara ve % 3,9 ile Akdeniz Bölgesi izlemiştir.  

Tablo 15: Su Ürünleri Üretim Miktarları, Ziraat Mühendisleri Odası Su ürünleri Raporu 2017 

Yıllar 
Avcılık (ton) Yetiştiricilik (ton) 

Toplam (ton) 
Deniz İçsu Toplam Deniz İçsu Toplam 

2000 460.521 42.824 503.345 35.646 43.385 79.031 582.376 
2001 484.410 43.323 527.733 29.730 37.514 67.244 594.977 
2002 522.744 43.938 566.682 26.868 34.297 61.165 627.847 
2003 463.074 44.698 507.772 39.726 40.217 79.943 587.715 
2004 504.897 45.585 550.482 49.895 44.115 94.010 644.492 
2005 380.381 46.115 426.496 69.673 48.604 118.277 544.773 
2006 488.966 44.082 533.048 72.249 56.694 128.943 661.991 
2007 589.129 43.321 632.450 80.840 59.033 139.873 772.323 
2008 453.113 41.011 494.124 85.629 66.557 152.186 646.310 
2009 425.275 39.187 464.462 82.481 76.248 158.729 623.191 
2010 445.680 40.259 485.939 88.573 78.568 167.141 653.080 
2011 477.658 37.097 514.755 88.344 100.446 188.790 703.545 
2012 396.322 36.120 432.442 100.853 111.557 212.410 644.852 
2013 339.047 35.074 374.121 110.375 123.019 233.394 607.515 
2014 266.078 36.134 302.212 126.894 108.239 235.133 537.345 
2015 397.731 34.176 431.907 138.879 101.455 240.334 672.241 
2016 301.464 33.856 335.320 151.794 101.601 253.395 588.715 

Kaynak:  

Denizlerden avcılık yoluyla elde edilen üretim 1970’li yıllardan itibaren sürekli bir artış göstermişse de, son yıllarda 

bu artışın durduğu, üretimin gerilediği görülmektedir. Ziraat Mühendisleri Odası Su ürünleri Raporu, 2017 verilerine 

göre, iç sulardan avcılık yoluyla gerçekleştirilen üretim ise son çeyrek yüzyılda çok fazla değişkenlik göstermemiş, 

35-40 bin ton düzeylerinde olmuştur.

Şekil 2: Avlanan Deniz Ürünleri Miktarı, 2016 (TÜİK) 

Denizlerimizden avlanılan en önemli balık türü hamsi olup, bu türün av miktarındaki azalış ve artışlar, su ürünleri 

üretim miktarında da önemli değişikliklere neden olmaktadır. Son beş yıldaki avcılık verileri incelendiğinde, hamsi 



27 

av miktarında azalış olduğunu söylemek mümkündür. Hamsiden sonra en fazla avlanan tür, ülkemizde tüketim 

alışkanlığı bulunmayan, balık unu ve yağı fabrikalarının hammaddesi olan çaçadır. Karadeniz’den avcılığı 

gerçekleştirilen bu türün av miktarında 2012-2013 yıllarında bir azalış olmakla birlikte, üretim miktarı 70-80 bin ton 

civarındadır. Hamsi ve çaçadan sonra en fazla avlanan balık türlerimiz sardalya ve istavrittir. Bu türler, denizlerden 

avlanılan su ürünleri içinde % 6-7 civarında bir paya sahiptirler. 

Tablo 16: Denizlerden Avlanılan Önemli Türlerin Üretim Miktarı (ton), TÜİK 

Türler 
2011 2012 2013 2014 2015 

Miktar % Miktar % Miktar % Miktar % Miktar % 
Hamsi 228.491 48 163.982 41 179.615 53 96.440 36 193.492 49 
Çaça 87.141 18 12.092 3 9.764 3 41.648 16 76.996 19 
Beyaz Kum Midyesi 30.176 6 61.225 15 28.030 8 21.828 8 37.404 9 
Palamut 10.019 2 35.764 9 13.158 4 19.032 7 4.573 1 
Sardalya 34.709 7 28.248 7 23.919 7 18.077 7 16.693 4 
İstavrit 25.010 5 30.946 8 28.424 8 16.324 6 16.664 4 
Mezgit 9.455 2 7.367 2 9.397 3 9.555 4 13.158 3 
Lüfer 3.122 1 7.390 2 5.225 2 8.386 3 4.136 1 
Deniz Salyangozu 6.534 1 9.596 2 8.655 3 7.004 3 8.795 2 
Tekir-Barbunya 5.738 1 6.220 2 4388 1 5.078 2 4.757 1 
Diğer Türler 37.263 8 33.493 8 28.472 8 22.707 9 21.063 5 
Toplam 477.658 100 396.323 100 339.047 100 266.078 100 397.731 100 

Ziraat Mühendisleri Odası Su ürünleri 2017 raporuna göre denizlerden balıklar dışında avlanılan iki önemli tür, 

ülkemizde tüketilmeyen, yurt dışına ihraç edilen beyaz kum midyesi ve deniz salyangozudur. Tamamına yakın 

kısmı Karadeniz’den avlanılan bu türlerden beyaz kum midyesinin olağan bir sezonda üretim miktarı 37 bin ton, 

deniz salyangozunun ise 8 bin ton civarındadır. 

İç sulardan avcılık yoluyla gerçekleştirilen su ürünleri üretiminde önemli dalgalanmalar olmamaktadır. İç sularda 

avlanılan en önemli tür, Van Gölünden avlanılan ve endemik bir tür olan inci kefalidir.  İnci kefali, iç sulardan 

gerçekleştirilen üretimimiz içinde yaklaşık %25’lik bir paya sahiptir.  Sazan av miktarı da inci kefaline yakın 

düzeylerdedir. Tablo 17’de iç sularda avlanılan önemli türlere ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 17: İçsularda Avlanan Önemli Türlerin Üretim Miktarları (ton), Ziraat Müh. Odası Su Ürünleri Raporu 2017 

TÜRLER 
2011 2012 2013 2014 2015 

Miktar % Miktar % Miktar % Miktar % Miktar % 
İnci Kefali 9.168 25 9.621 27 8.600 25 8.310 23 8.850 26 
Gümüş 6.705 18 3.609 10 5.012 14 6.471 18 4.930 14 
Havuz Balığı - - 5.090 14 5.495 16 5.408 15 6.745 20 
Tatlısu Kefali 1.325 4 1.138 3 1.094 3 1.192 3 1.161 3 
Sazan 9.998 27 9.973 28 8.277 24 8.036 22 7.223 21 
Diğer Türler 9.901 27 6.689 19 6.596 19 6.717 19 5.267 15 
Toplam 37.097 100 36.120 100 35.074 100 36.134 100 34.176 100 

Ziraat Mühendisleri Odası Su Ürünleri 2017 yılı raporuna göre iç sularda avlanılan gümüş ve havuz balıkları, iç 

sularımızın doğal türleri olmayıp, çeşitli nedenlerle bu alanlara bulaşarak, önemli popülasyon oluşturmuş istilacı 

türlerdir. Gümüş balıklarının tamamına yakın kısmı, havuz balıklarının da önemli bir kısmı yurt dışına ihraç 

edilmektedir. Yetiştiricilikle elde edilen balıklar pazar taleplerine, çiftliklerin taahhüdüne en uygun olan gramaj ve 
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boyda hasat edilmektedir. Bu süre genel olarak 13 ile 65 ay gibi bir zamanı kapsamaktadır. Diğer bir ifadeyle en 

erken hasat yaklaşık bir yılın sonunda yapılmaktadır. 

Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliği yıllık ortalama %8 (%1-%13 arasında) büyümektedir. Son 10 yılda yetiştiricilikteki 

toplam üretim miktarı %99 artış göstererek neredeyse 2 katına çıkmıştır. En yüksek üretim artışı alabalıkta (%130) 

daha sonra çipura (%100) ve levrekte (%52) gerçekleşmiştir. Ancak, avcılık yoluyla gerçekleşen üretimde ise yıllık 

ortalama %2,3 daralma (azalma) vardır 

Tablo 18: Yetiştiricilik Üretim Miktarları (ton), Ziraat Mühendisleri Odası Su Ürünleri Raporu 2017 

Kaynak Türler 
2011 2012 2013 2014 2015 

Miktar % Miktar % Miktar % Miktar % Miktar % 

DENİZ 

Alabalık 7.697 9 3.234 3 5.186 5 5.610 4 6.872 5 
Levrek 47.013 53 65.512 65 67.913 62 74.653 59 75.164 54 
Çipura 32.187 36 30.743 30 35.701 32 41.873 33 51.844 37 
Diğer 1.447 2 1.364 1 1.575 1 4.758 4 4.999 4 
Toplam 88.344 100 100.85 100 110.35 100 126.89 100 138.89 100 

İÇSU 
Alabalık 100.239 111.335 122.873 107.983 101.166 
Toplam 100.446 111.557 123.019 108.239 101.455 

Toplam Üretim (Ton) 188.790 212.410 233.394 235.133 240.334 

Ziraat Mühendisleri Odası Su Ürünleri 2017 yılı raporuna göre ülkemizdeki yetiştiricilik üretim miktarının tamamına 

yakın denebilecek kısmını levrek, çipura ve alabalık oluşturmaktadır. Alabalık bir tatlı su balığı olmakla birlikte, 

düşük yoğunlukta tuzluluğa adapte olabildiğinden, Karadeniz’de ağ kafeslere belli büyüklükte konarak, 

yetiştiriciliği gerçekleştirilmektedir. Çipura balıklarının da toplam üretim içindeki payları küçük olmakla birlikte, 

özellikle Muğla bölgemizde toprak havuzlarda yetiştiriciliği de yapılmaktadır. 2015 yılı verilerine göre, su ürünleri 

yetiştiriciliği içinde alabalığın payı, %5’si denizlerden olmak üzere toplam %45’dir. Sadece denizlerde yetiştirilen 

levrek ise %54’lik bir paya sahiptir. Çipura üretiminin yetiştiricilik içindeki toplam payı ise %22 olmuştur. Aşırı ve 

bilinçsiz avcılığın yanı sıra, çevresel olumsuz etkiler nedeniyle dünyada olduğu gibi ülkemiz doğal su ürünleri 

kaynakları da her geçen gün azalmaktadır. Buna karşılık, Ülkemizde 1984 yılında başlayan kültür balıkçılığı ise 

giderek gelişmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Türkiye kültür balığı üretimini Çin ve Hindistan’dan 

sonra en hızlı artıran 3. ülke olarak açıklamıştır. 

Ülkemiz kültür balıkçılığının devamlılık arz etmesi de ülkemiz su kaynaklarının yeterli, temiz ve planlı kullanılmasına 

bağlıdır. Şu anda bu avantaja sahip olan ülkemizde ileriye dönük ciddi planlamalar yapılarak çevresel tedbirler 

alınarak su kaynaklarımızın korunması ve planlı kullanımı sağlanmalıdır. Son yıllarda yetiştiricilik sistemlerinde 

önemli gelişmeler olmuş, rakibimiz olan birçok ülkeden daha modern ve ileri teknolojiler kullanılmaya 

başlanmıştır. Denizlerdeki balık çiftliklerinin açık ve derin sulara taşınması buradaki şartlara uygun yeni 

tekniklerin kullanılmasını zorunlu kılmış, buna bağlı olarak kafes boyutlarında ve yapılarında, ağ sistemlerinde, 

yemleme sistemlerinde dünya standartlarının üzerinde bir teknoloji uygulanarak iyileştirmeye gidilmiştir.  
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2.2.3. İTHALAT VE İHRACAT 

İhraç ettiğimiz ana su ürünleri levrek, çipura, alabalık ve orkinostur. Ülkemizin su ürünleri ihracatının büyük bir 

bölümünü taze-soğutulmuş balıklar oluşturmaktadır. Bunun dışında çeşitli balıklar, yumuşakçalar ve işlenmiş 

deniz ürünleri ihracatı da yapılmaktadır. 

Tablo 19: Su Ürünleri İhracatı Yapılan Başlıca Ülkeler, TÜİK 

Ülke Değer ($) Ülke Değer ($) 

HOLLANDA 144.429.456 İSPANYA 34.704.869 

İTALYA 91.587.341 LÜBNAN 26.821.654 

ALMANYA 68.453.418 ABD 23.843.067 

İNGİLTERE 57.690.305 FRANSA 17.239.171 

JAPONYA 46.498.391 DİĞER 139.253.809 

RUSYA 41.699.114 TOPLAM 692.220.595 

Ülkemizin ihracat ettiği su ürünleri, ithal edilen su ürünlerinden daha yüksek fiyata sahiptir. 2015 yılında ihraç 

edilen su ürünlerinin kilogram fiyatı 5,85 dolar iken, ithal edilen su ürünlerinin kilogram fiyatı 2,55 dolar olmuştur. 

Su ürünleri ihracatımızda yetiştiricilik ürünleri önemli bir yer tutmaktadır. 2015 yılında su ürünleri ihracat değeri 

içinde alabalık %13, levrek %24, çipura %21’lik bir paya sahip olmuştur. Aynı yıl su ürünleri ithalat değeri içinde ise 

somonlar %24, uskumru/kolyoz %27’lik bir paya sahiptir. En fazla su ürünleri ihracatı yapılan ülkeler AB ülkeleridir. 

Su ürünleri ihracatının en fazla yapıldığı 10 ülke, toplam su ürünleri ihracat değeri içinde %80’lik paya sahip olduğu 

Ziraat Mühendisleri Odası Su Ürünleri 2017 yılı raporunda bildirilmiştir. Türkiye su ürünleri ithalatının büyük bir 

bölümünü dondurulmuş balıklar almış ve bunu yumuşakçalar ve balık filetoları oluşturmaktadır. Su ürünleri ve 

balıkçılık ithal edilen ülkelerin başında 122 milyon dolar ile Norveç gelmektedir. Norveç'i 20 milyon dolar ile 

İzlanda, 13 milyon dolar ile Fas, 11 milyon dolar ile Çin, 11 milyon dolar ile Libya ve daha sonra Vietnam, 

Hindistan, İspanya takip etmektedir.  

Tablo 20: Su Ürünleri İthalatı Yapılan Başlıca Ülkeler, TÜİK 

Ülke Değer ($) 

NORVEÇ 122.439.002 

İZLANDA 20.417.505 

FAS 13.919.381 

ÇİN 11.710.405 

LİBYA 11.282.571 

DİĞER 71.200.796 

TOPLAM 250.969.660 

Su ürünlerinin toplam ithalat değerinin yaklaşık yarısı Norveç’ten ithal edilen su ürünleri için harcanmaktadır. 

Norveç’ten ithalat yaptığımız başlıca ürünler somon ve uskumru/kolyozdur. Fas ve Libya’dan ise avcılığı 

uluslararası kotaya tabi olan canlı orkinoslar, Türkiye’deki çiftliklerde belli bir boya getirilinceye kadar 

beslenmekte ve Uzakdoğu ülkelerine ihracat edilmektedir. 
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Tablo 21: Yıllara Göre Su Ürünleri İthalat ve İhracat Miktarları, TÜİK 

Yıllar İhracat (ton) İthalat (ton) 

2000 14.533 44.230 
2001 18.978 12.971 
2002 26.860 22.532 
2003 29.937 45.606 
2004 32.804 57.694 
2005 37.655 47.676 
2006 41.973 53.563 
2007 47.214 58.022 
2008 54.526 63.222 
2009 54.354 72.686 
2010 55.109 80.726 
2011 66.738 65.698 
2012 74.007 65.384 
2013 101.063 67.530 
2014 115.682 77.545 
2015 121.053 110.761 
2016 145.469 82.074 

Tablo 21’e bakıldığında ithalat miktarının 2016 yılında düşüşe geçtiği buna nazaran ihracat miktarında artış 

gözükmektedir. 2016 yılı su ürünlerin üretimimizde artış olduğu bu değerlerden anlaşılmaktadır. 





BÖLÜM 3
STANDARTLAR
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3. STANDARTLAR

3.1. ÜRÜN STANDARTLARI

Dünyada su ürünleri incelendiğinde çok farklı ürünlerin değişik şekillerde sınıflandırıldığı görülmekle birlikte, tüm 

Dünya’da ortak karara varılmış bir genel sınıflandırmanın olmadığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak Amerika ve 

Avrupa’da farklı kurum ve kuruluşların yaptığı farklı sınıflandırmalar dikkate alınmıştır. 

3.1.1. DÜNYADAKİ ÜRÜN STANDARTLARI 

Avrupa Birliği 1996 yılında yayınlanan 2406/96 (EEC) sayılı Konsey Tüzüğünde belli su ürünleri için ortak pazarlama 

standartları oluşturmuştur. Balıkçılık ürünleri için ortak pazarlama standartları oluşturulmasının amacı ürünün 

kalitesini iyileştirmek ve böylelikle pazarlamayı hem üretici hem de tüketici yararına daha kolay hale 

getirmektedir. 

Belirlenen standartlarla, çoğu üye ülkeden bu standartlara uyulması tavsiye edilmektedir. Endüstrideki balıkçılık 

ürünleri; tazelik kategorisi, boyut/büyüklük kategorisi içinde değerlendirilip üçüncü ülkeden gelen ürünler için 

bazı ilkeler belirtilmiştir. Aşağıdaki tabloda bulundukları coğrafi bölgeye göre su ürünleri çeşitlerinin standartları 

verilmiştir.  

Tablo 22: Avrupa Birliği Konseyi Su Ürünleri Standartları 

Tür Boyut Kg/Balık Balık Sayısı /Kg Bölge Coğrafi Bölge Minimum Boyut 

Ringa Balığı  
(Clupea harengus) 

1 0,25 ve üzeri 4 veya daha az 1 
ICES vb 
(EC kuşağı) 

20 cm 

2 0,125-0,25 5-8 2 (a) 20 cm 

3 0,085-0,125 9-11 3 (b) 18 cm 

4 0,050-0,085 12-20 20 cm 

5 0,031-0,050 12-32

Sardalya  
(Sardina pilchardus) 

1 0,067 ve üzeri 15 veya daha az  Henüz belirlenmedi 

2 0,042-0,067 16-24

3 0,028-0,042 24-35 

4 0,015-0,028 26-67

0,011-0,028 36-91

Benekli Köpekbalığı  
(Scyliorhinus türleri) 

1 2 ve üzeri 

2 1-2

3 0,5-1

Köpek Balığı, Mahmuzlu cam göz 
(Squalus acanthias) 

1 2,2 ve üzeri 

2 1-2,2

3 0,5-1

Sebastes türleri 

1 2 ve üzeri 

2 0,6-2 

3 0,35-0,6 
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Tür Boyut Kg/Balık Balık Sayısı /Kg Bölge Coğrafi Bölge Minimum Boyut 

Morina Balığı 

1 7 ve üzeri 1 35 cm 

2 4-7 2 (a) 35 cm 

3 2-4 (b) 30 cm 

4 1-2 3 35 cm 

5 0,3-1,5 Baltık 35 cm 

Saithe (Pollachus virens) 

1 5 ve üzeri 

2 3-5 

3 1,5- 3

4 0,3 - 1,5

5 

Mezgit 
(baddock)(Melanogrammus) 

1 1 ve üzeri 1 
ICES Vb (EC 
kuşağı) 

30 cm 

2 0,57 - 1,00 2 (a) 30 cm 

3 0,37 - 0,57 (b) 27 cm 

4 0,17 - 0,37 3 30 cm 

Merzgit(whiting)  
(Merlangıus merlangus) 

1 0,5 ve üzeri 1 27 cm 

2 0,35 - 0,50 2 (a) 23 cm 

3 0,25 - 0,35 (b) 23 cm 

4 0,11 - 0,25 3 23 cm 

Ling (morina benzeri bir balık) 
(Molva türleri) 

1 5 ve üzeri 1 

2 3 - 5 2 (a) Belli değildir. 

3 1,2 - 3 3 (b) 63 cm 

Uskumru (Atlantic mackerel) 
(Scomber scombrus)  

1 0,5 ve üzeri 50 veya daha az  1 20 cm 

2 0,20 - 0,50 51 - 125 2 
Kuzey Denizi 
hariç 

20 cm 

3 0,10 - 0,20 126 - 250 Kuzey Denizi 30 cm 

0,08 - 0,20 126 - 325 3 20 cm 

5 20 cm 

Akdeniz 18 cm 

Kolyoz (Scomber japonicus) 

1 0,5 ve üzeri 1 20 cm 

2 0,25 - 0,50 2 
Kuzey Denizi 
hariç 

20 cm 

3 0,14 - 0,25 Kuzey Denizi 30 cm 

4 0,05 - 0,14 3 20 cm 

5 20 cm 

Akdeniz 18 cm 
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Tür Boyut Kg/Balık Balık Sayısı /Kg Bölge Coğrafi Bölge Minimum Boyut 

Hamsi (Engraulis türleri) 

1 0,33 ve üzeri 30 veya daha az  3 12 cm 

2 0,020 - 0,033 31 - 50 3 10 cm 

3 0,012 - 0,020 51 - 83 9 cm 

4 0,008 - 0,012 84 - 125 

Pisi Balığı  
(Pleuronectes platessa) 

1 0,6  ve üzeri 1 25 cm 

2 0,4 - 0,6 2 (a) 25 cm 

3 0,3 - 0,4 (b) 27 cm 

4 0,15 - 0,3 Kuzey Denizi 27 cm 

3 25 cm 

Baltık 25 cm 

21 cm 

18 cm 

Berlam  
(Merluccius merluccius) 

1 2,5 ve üzeri 1 30 cm 

2 1,2 - 2,5 2 (a) 30 cm 

3 0,6 - 1,2 (b) 30 cm 

4 0,28 - 0,6 27 cm 

5 0,20 - 0,28 3 Akdeniz 20 cm 

0,15 - 0,28 

Megrim 
(Lepidorhombus türleri) 

1 0,45 ve üzeri 25 cm 

2 0,25 - 0,45 (a) 25 cm 

3 0,20 - 0,25 (b) 25 cm 

4 0,11 - 0,20 20 cm 

0,05 - 0,20 

Fener balığı (Lophius türleri) bütün 
iç organları alınmış 

1 8 ve üzeri 1 

2 4 - 8 2 (a) Belli değil 

3 2 - 4 (b) 

4 1 - 2 3 Belli değil 

5 0,5 - 1 Akdeniz 30 cm 

Fenerbalığı (Lophius türleri) kafası 
alınmış 

1 4 ve üzeri 

2 2 - 4 

3 1 - 2 

4 0,5 - 1 

5 0,2 - 0,5 
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Tür Boyut Kg/Balık Balık Sayısı /Kg Bölge Coğrafi Bölge Minimum Boyut 

Pisi Balığı (Limanda limanda) 

1 0,25 ve üzeri 1 15 cm 

2 0,13 - 0,25 2 (a) 15 cm 

(b) 23 cm 

Kuzey Denizi 23 cm 

3 20 cm 

Dil balığı 
(Microstomus kitt) 

1 0,6 ve üzeri 1 25 cm 

2 0,35 - 0,60 2 (a) 25 cm 

3 0,18 - 0,35 (b) 25 cm 

3 25 cm 

Albacore veya uzun kanat orkinos 
(Thunnus alalunga) 

1 4 ve üzeri 

2 1,5 - 4 

Mavi yüzgeçli ton balığı, orkinos 
(Tuhnnus thynnus) 

1 70 ve üzeri Akdeniz 70 cm veya 6,4 kg 

2 50 - 70 

3 25 - 50 

4 10 - 25 

5 6,4 - 10 

Büyük gözlü ton balığı (Thunnus 
obesus) 

1 10 ve üzeri 

2 3,2 - 10 

Pollack  
(Pollachius pollachius) 

1 5 ve üzeri 1 

2 3 - 5 2 (a) 30 cm 

3 1,5 - 3 (b) 

4 0,3 - 1,5 3 30 cm 

Mavi mezgit  
(Micromestitius poutassau veya 
Gadus pouiassau) 

1 7 veya daha az  

2 8 - 14 

3 15 - 25 

4 26 - 30 

Morina 
(Trisopterus luscus)  
Ve (Trisopterus minutus) 

1 0,4 ve üzeri Belli değil 

2 0,25 - 0,40 

3 0,125 - 0,25 

4 0,050 - 0,125 
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Tür Boyut Kg/Balık Balık Sayısı /Kg Bölge Coğrafi Bölge Minimum Boyut 

Kupes  
(Boops boops) 

1 5 veya daha az  

2 6 - 31 

3 32 - 70 

İzmarit 
(Spicara smaris) 

1 20 veya daha az  

2 21 - 40 

3 41 - 90 

Bir çeşit yılan balığı, mığrı (Conger 
conger) 

1 7 ve üzeri 1 

2 5 - 7 2 (a) 58 cm 

3 0,5 - 5 (b) 

3 58 cm 

Kırlangıç balığı  
(Trigla türleri) 

1 1 ve üzeri 

2 0,4 - 1 

3 0,2 - 0,4 

4 0,06 - 0,2 

Diğer kırlangıç balığı türü 
1 0,25 ve üzeri 

2 0,2 - 0,25 

İstavrit 
(Trachurus türleri) 

1 0,6  ve  üzeri 1 15 cm 

2 0,4 - 0,6 2 15 cm 

3 0,2 - 0,4 3 15 cm 

4 0,08 - 0,2 5 15 cm 

5 0,02 - 0,08 Akdeniz 12 cm 

Kefal cinsi balıkları 
(Mugil türleri) 

1 1 ve üzeri 1 

2 0,5 - 1 2 (a) 20 cm 

3 0,2 - 0,5 (b) 

4 0,1 - 0,2 3 20 cm 

Akdeniz 16 cm 

Tırpana, rina, vatoz  

1 5 ve üzeri 

2 3 - 5 

3 1 - 3 

4 0,3 - 1 

Siyah scabbardfish  
(Aphnopus carbo) 

1 3 ve üzeri 

2 0,5 - 3 
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Tür Boyut Kg/balık Balık Sayısı /kg Bölge Coğrafi Bölge Minimum Boyut 

Avrupa pisi balığı 
(Platichthys flesus) 

1 0,3 ve üzeri   1   24 cm  

2 0,2 - 0,5   2 (a) 24 cm  

        (b) 24 cm  

      3   24 cm  

      Baltık   25 cm  

          21 cm  

          18 cm  

Bir çeşit dil balığı 
(Solea türleri) 

1 0,5 ve üzeri   1   24 cm  

2 0,33 - 0,5   2 (a) 24 cm  

3 0,25 - 0,33     (b) 24 cm  

4 0,17 - 0,25   3   24 cm  

5 0,12 - 0,17     Akdeniz 20 cm  

Palaska balığı,  
(Lepidopus caudatus) 

1 3 ve üzeri         

2 2 - 3         

3 1 - 2         

4 0,5 - 3         

Siyah scabbardfish  
(Aphnopus carbo) 

1 3 ve üzeri         

2 0,5 - 3         

Mürekkep balığı  
(Sepia officinalis ve Rossia 
macrosoma) 

1 0,5 ve üzeri         

2 0,3 - 0,5         

3 0,1 - 0,3         

Norveç ıstakozu 
(Nephrops norvegicus) 

1   20 veya daha az  2 
Skagerrak ve 
Kattegat 

40 mm 

2   31 - 30      130 mm 

3   31 - 40 2 
Batı İskoçya 
hariç 

  

4   40'tan fazla   İrlanda denizi 25 mm  

        (ICES  Vıa) ve( 
VIIa) 

85 mm 

        Skagerrak ve 
Kattegat 

  

        Batı İskoçya ve   

        İrlanda denizi 20 mm 

          70 mm 

          20 mm 

          70 mm 

        Akdeniz 20 mm 

          70 mm 

Norveç Istakozu kuyruğu 1   60 ve daha az 2 
Skagerrak ve 
Kattegat 

72 mm  
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Tür Boyut Kg/Balık Balık Sayısı /Kg Bölge Coğrafi Bölge Minimum Boyut 

2 61 - 120 

3 2 
Batı İskoçya 
hariç 

46 mm 

4 121 - 180 İrlanda denizi 

180'den fazla 
(ICES  Vıa) ve( 
VIIa) 
Skagerrak ve 
Kattegat 

2 Batı İskoçya ve 37 mm 

İrlanda denizi 
(ICES  Vıa) ve( 
VIIa) 

3 37 mm 

Çalı Karidesi 
(Crangon crangon) 

1 6,8 mm ve üzeri 

2 6,5 mm ve üzeri 
Pembe karides 
(Pandalus borealis taze veya 
donuk) 

Bir 
boyut 

250 ve daha az 

Pembe karides kaynatılmış veya 
buharlanmış 

1 160 ve daha az  

2 161 - 250 

Pavurya (Cancer pagurus) 
1 16 cm ve üzeri 

2 13 - 16 

3.1.2. TÜRKİYE’DEKİ ÜRÜN STANDARTLARI 

Türkiye’de su ürünleri standartlarına dair Türk Standartları Enstitüsü’nün çalışmaları mevcuttur. Bunlardan 

bazıları güncel iken bazıları geçmişte yapılmış ancak hala yürürlükte olan standartlardır. Geneline bakıldığında 

TSE’nin hazırlamış olduğu standartların büyük bölümü The Council of the European Union’un 1996 yılında çıkardığı 

yönetmelikteki standartlarının çevirisi olup Türkiye’ye uygun olacak bazı ekleme ve çıkarmalar yapılmıştır. Aşağıda 

standartları bulunan su ürünleri listelenmiştir. 

Tablo 23: TSE Su Ürünleri Standartları 

No Standart No Standart Adı 
1 TS 89 Salyangoz 
2 TS 5669/T1 Salyangoz konservesi (dondurulmuş) 
3 TS 89/T1 Salyangoz 
4 TS 6400 Hamsi 
5 TSE K 365 Dondurulmuş fileto balıklar 
6 TS 353 Balık konserveleri 
7 TS 353/T1 Balık konserveleri 
8 TS 2539 Tuzlanmış balık 
9 TS 4029 Yılan balığı 
10 TS 4225 Hayvansal su ürünleri-Deniz balıkları-Tanımlar 
11 TS 4226 Hayvansal su ürünleri-Kabuklular-Tanımlar 
12 TS 4227 Hayvansal su ürünleri-Yumuşakçalar-Tanımlar 
13 TS 4641 Balıkları dondurarak muhafaza kuralları 
14 TS 4869 Su ürünleri - Alabalık 
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No Standart No Standart Adı 
15 TS 5100  Sazan 
16 TS 5328  Su ürünleri-İçsu balıkları terimler ve tarifler 
17 TS 5399  Yayın balığı 
18 TS 5419  Karayayın balığı 
19 TS 5647  Tatlısu istakozu (kerevit) 
20 TS 5669  Salyangoz konservesi (dondurulmuş) 
21 TS 5670  Kerevit (tatlı su ıstakozu) konservesi (dondurulmuş) 
22 TS 6015  Karides 
23 TS 6079  Su ürünleri-Çipura balığı 
24 TS 6128  Palamut balığı 
25 TS 6129  Uskumru balığı 
26 TS 6150  Lüfer balığı 
27 TS 6151  Sudak balığı 
28 TS 6418  İstavrit balığı 
29 TS 6419  Levrek balığı 
30 TS 6700  Mezgit balıkları 
31 TS 7263  Pelajik balık yumurta ve larva inceleme metotları 
32 TS 8671  Deniz salyangozları 
33 TS 8672  Kefal balığı 
34 TS 10799  Kum midyeleri 
35 TS 10894  Yengeç 
36 TS 10895  Su ürünleri - Deniz istakozları 
37 TS 10896  Su ürünleri - Takoz ve tarak midyeleri 
38 TS 10897  Su ürünleri - Kalamar 
39 TS 10923  Dumanlanmış (füme) balık eti 
40 TS 10923/T1  Dumanlanmış (füme) balık eti 
41 TS 10924  Midye eti - Dondurulmuş 
42 TS 10924/T1  Midye eti - Dondurulmuş 
43 TS 10925  Havyar (işlenmiş balık yumurtası) 
44 TS 10925/T1  Havyar (işlenmiş balık yumurtası) 
45 TS 10926  Balık ezmesi 
46 TS 10927  Konserve - Kutulanmış karides 
47 TS 10996  Su ürünleri-Midye 
48 TS 11047  Su ürünleri - Ton (orkinos) balıkları 
49 TS 11104  İstiridye 
50 TS 11167  Lakerda 
51 TS 11167/T1  Lakerda 
52 TS 11208  Su ürünleri-Kılıç balığı 
53 TS 11209  Su ürünleri-Barbunya balığı 
54 TS 11210  Su ürünleri-Zargana balığı 
55 TS 11211  Su ürünleri-Sardalya balığı 
56 TS 11212  Su ürünleri-Kolyoz balığı 
57 TS 11217  Akdeniz foku-Koruma kuralları 
58 TS 11218  Su ürünleri-Dil balığı 
59 TS 11219  Su ürünleri-Turna balığı 
60 TS 11220  Su ürünleri-İnci kefal balığı 
61 TS 11221  Su ürünleri-Kadife balığı 
62 TS 11240  Kurutulmuş uskumru ve kolyoz balıkları (çiroz) 
63 TS 11240/T1  Kurutulmuş uskumru ve kolyoz balıkları (çiroz) 
64 TS 11267  Su ürünleri-Tekir balığı 
65 TS 11269  Su ürünleri-Çapak balığı 
66 TS 11323  Dumanlanmış (füme) somon balığı 
67 TS 11323/T1  Dumanlanmış (füme) somon balığı 
68 TS 11324  Dumanlanmış (füme) gökkuşağı alabalık 
69 TS 11324/T1  Dumanlanmış (füme) gökkuşağı alabalık 
70 TS 11344  Karides-Dondurulmuş 
71 TS 11344/T1  Karides - Dondurulmuş 
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No Standart No Standart Adı 
72 TS 11470  Su ürünleri-Dülger balığı 
73 TS 11471  Su ürünleri-Eşkina balığı 
74 TS 11472  Su ürünleri-İskorpit balıkları 
75 TS 11473  Su ürünleri - İzmarit balıkları 
76 TS 11474  Su ürünleri-Gümüş balığı 
77 TS 11475  Su ürünleri - Kalkan balığı 
78 TS 11476  Su ürünleri-Küpes balığı 
79 TS 11477  Su ürünleri-Marlin balığı 
80 TS 11478  Su ürünleri-Mersin balığı 
81 TS 11479  Su ürünleri -Pisi balığı 
82 TS 11480  Su ürünleri-Sinagrit balıkları 
83 TS 11481  Su ürünleri -Trakonya balıkları 
84 TS 11482  Su ürünleri-Vatoz balıkları 
85 TS 11520  Su ürünleri-Akya balıkları 
86 TS 11521  Su ürünleri- Çarpan balığı 
87 TS 11534  Su ürünleri-Çaça balığı 
88 TS 11535  Su ürünleri hani balığı 
89 TS 11536  Su ürünleri- Kaya balıkları 
90 TS 11537  Su ürünleri -Kırlangıç balığı 
91 TS 11538  Su ürünleri -Köpek balığı 
92 TS 11539  Su ürünleri-Mercan balığı 
93 TS 11540  Su ürünleri-Mersin morina balığı 
94 TS 11541  Su ürünleri- Tirsi balığı 
95 TS 12743  Dondurulmuş balıkların taşınması kuralları 
96 TS 12906  Su ürünleri-Salmon (somon) balığı 
97 TS 13162  Balıklarda süper soğutma metotları 

98 TS EN 16204 (İngilizce Metin)  
Gıda maddeleri - LC-MS/MS ile kabuklu deniz ürünleri ve kabuklu deniz 
ürünleri lipofilik alg toksinlerinin belirlenmesi (okadaik asit grubu 
toksinler, yessotoksin, azaspirasit, pectonotoksinler) 

99 TS 353/T2  Balık konserveleri 

100 TSE CEN/TS 16233-1(İngilizce Metin)  Gıda maddeleri-Balıketinde HPLC metoduyla ksantofil tayini- Bölüm 1- 
Astaksantin ve kantaksantin tayini 

101 TSE CEN/TS 16233-2(İngilizce Metin)  Gıda Maddeleri-Balıketinde HPLC metoduyla ksantofil tayini- Bölüm 2- 
Astaksantinin enantiyomer oranının belirlenmesi 

102 TS EN 16801 (İngilizce Metin)  Gıda maddeleri - Elementlerin ve kimyasal türlerinin tayini- Deniz orijinli 
gıda maddelerinde metil civanın izotop seyreltme GC-ICP-MS ile tayini 

103 TS EN 16802 (İngilizce Metin)  
Gıda maddeleri - Elementlerin ve kimyasal türlerinin tayini- Deniz ve bitki 
orijinli gıda maddelerinde inorganik arseniğin anyon değiştiricili HPLC-ICP-
MS ile tayini 

104 TS 3908  Balık işleme teknolojisi ve pazarlaması-Terimler ve tanımlar 
105 TS 3908/T1  Balık işleme teknolojisi ve pazarlaması-Terimler ve tanımlar 
106 TS 12296  Balık unu 
107 TS 12296/T1  Balık unu 
108 TS 12742  Balıketinde donma süresinin tayini 
109 TS 13198  Balık yağı - Sıvı 

110 TS EN 14332  
Gıda maddeleri - Eser elementlerin tayini - Mikrodalga ile parçalama 
işleminden sonra deniz ürünlerindeki arseniğin grafit fırınlı atomik 
absorpsiyon spektrometrisi (gfaas) ile tayini 

111 TS EN 14526 (İngilizce Metin)  İşyeri atmosferi - Dizel partikül maddesinin tespiti - Genel gereksinimler 
112 TS 353/T2 (İptal Standard)  Balık konserveleri - Kutulanmış 
113 TS 353/T1 (İptal Standard)  Balık konserveleri - Kutulanmış tadil 1 
114 TS 353/T3 (İptal Standard)  Balık konserveleri - Kutulanmış 
115 TS 2540 (İptal Standard)  Dondurulmuş hamsi 
116 TS 6400 (İptal Standard)  Hamsi 
117 TS 12520 (İptal Standard)  Balıkçılık endüstrisinde temizlik kuralları 
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No Standart No Standart Adı 

118 
TS EN 14176 (İngilizce Metin) (İptal 
Standard)  Gıda maddeleri - HPLC metoduyla midyelerde domoik asitlerin tespiti 

119 TS 353 (İptal Standard) Balık konserveleri - Kutulanmış 
120 TS 353 (İptal Standard) Kutulanmış balık konserveleri genel esasları 
121 TS 354 (İptal Standard) Kutulanmış sardalya balık konservesi 
122 TS 355 (İptal Standard) Ton ve ton usulü kutulanmış balık konserveleri 
123 TS 6583 (İptal Standard) Kutulanmış hamsi konservesi 

124 
TS EN 14524 (İngilizce Metin) (İptal 
Standard)  

Gıda maddeleri - Midyelerde saksitoksin ve dc-Saksitoksinin tespiti - 
Hplc yöntemi kullanılarak peroksit ve periodat oksidasyonu ile ön kolon 
derivasyonu 

125 TS 4869 (İptal Standard) Alabalık 
126 TS 5670 (İptal Standard) Kerevit (tatlı su istakozu) konservesi (dondurulmuş) 
127 TS 6079 (İptal Standard) Çipura balığı 
128 TS 10895 (İptal Standard) Deniz istakozları 
129 TS 10896 (İptal Standard) Tarak ve takoz midyesi 
130 TS 10897 (İptal Standard) Kalamar 
131 TS 10927 (İptal Standard) Konserve - Kutulanmış karides 
132 TS 10996 (İptal Standard) Su ürünleri-Midye 
133 TS 11475 (İptal Standard) Su ürünleri-Kalkan balığı 

3.2. LOJİSTİK STANDARTLARI 

Su ürünleri yapı olarak çabuk bozulan gıda maddelerindendir. Buna bağlı olarak su ürünlerinin tazeliğin korunması 

için işleme, nakliye ve muhafaza teknolojisinin önemi büyüktür. Su ürünleri yetiştirme tesislerinde hasat edilen 

veya piyasadan temin edilen balıkların, işleme tesisine nakliyesi sağlanır. İşleme alanına getirilen balıklar ön 

muhafaza odalarında +4ºC sıcaklıkta bekletilen ve boyutlandırılan balıklar tartılarak bütün (taze) veya fileto 

donmuş olarak paketlenmektedir. Her paket etiketlenme sonrası ürün vasıflarına uygun muhafaza deposuna 

alınması gerekir. Tüm süreç (hasat, işleme, depolama ve nakliye)  pazar taleplerine göre yönetilmektedir  

Su ürünlerinin beslenmemizdeki yerinin öneminin algılanması sonucunda, üretim ve avcılığının artırılmasının 

yeterli olmayacağı bu ürünlerin işlenerek tüketim için satışa sunulması veya taşımacılığı 

soğutulmuş/dondurulmuş muhafazaya dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Tüketime değin kontrollü koşullarda perakende tüketiciye balık ve diğer su ürünlerinin ulaştırılması güvenli 

gıda temini bakımından büyük önem taşımaktadır. Genel olarak besinlerin, özelde ise su ürünlerinin 

avlanmadan/hasattan tüketime değin geçirdiği aşamaların tümünde uygulanan soğuk zincirin korunması 

gerekmektedir. Soğuk zincirin değişmez halkalarını, balıkçı teknesinde buzlama, üretici hal ve kooperatif 

soğuk/donmuş ürün depoları, işleyici, toptancı, perakende satıcı ve tüketici soğutucuları ile bunlar arasında 

yapılan soğutmalı araçlarla taşıma oluşturmaktadır. Su ürünleri endüstrisinde bu zincirin halkalarının tümü belli 

bir düzen ve etkinlikte uygulanmak durumundadır. Halkalardan birinde olan herhangi bir aksama-kopukluk, 

önemli düzeyde ürün kalitesi kaybına neden olacaktır. Bu nedenle, soğuk zincir etkinliği konusunda balıkçı, 

pazarlamacı, işleyici, taşımacı ve tüketicinin bilinç düzeyi de önemli rol oynayacaktır. 
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3.2.1. DEPOLAMA STANDARTLARI 

Balıketinin tüketiciye sağlıklı, temiz ve kaliteli olarak ulaşmasını sağlamak için üretimin hemen sonrasında 

soğutulması gereklidir. Kolaylıkla bozulan bir besin olan balıketinin kalitesini daha uzun süre koruyabilmek, 

tüketicinin gıda güvenliği yönünden risk taşımayan ürünlerin ulaştırılması ülke düzeyinde yaygın ve gelişmiş bir 

soğuk zincirin etkinliği ile ilişkilidir. Bu nedenle balıkların avlanmalarının hemen sonrasında sıcaklıklarını 0°C 

civarına düşürerek enzimatik ve mikrobiyal bozulma hızının düşürülmesi gereklidir. Taze pazarlanmak, islenmek 

veya dondurulmak üzere avlandıktan/hasattan sonra işletmeye getirilen balıkların duyusal, mikrobiyal, ve 

kimyasal bakımdan kalitesinin belli bir düzeyde olması gereklidir. Bu amaçla avlanan su ürünlerinin hemen buzda 

veya soğutulmuş deniz suyu içinde soğutulması gerekmektedir. 

Dondurulmuş balıkların depolama ömrüne ve kalitesine balık türünün ve avlanma mevsiminin etkili olduğu bilinen 

bir olgudur. Ancak tüketiciyi avlanmadan itibaren pazarlanıp tüketilinceye değin tüm proses aşamalarında 

geçirdiği süreçler daha çok ilgilendirmektedir. Balıketindeki su yaklaşık -1°C’de donmaya baslar ve sıcaklık bu 

derecenin altına düştüğünde daha çok su donar ve donmaksızın kalan su içindeki suda çözünmüş 

minerallerin/tuzların yoğunluğu artar. Bunun sonucu olarak da donmamış fazın donma sıcaklığı düşer. -5°C’de 

balıktaki suyun tamamı donmuş gibi görünse de hala %20’den fazlası donmamış su bulunmaktadır. Yapılan 

araştırmalar -30°C’de bile suyun yaklaşık %10’unun donmaksızın kaldığını göstermiştir. Dondurma sırasında donma 

hızının anlaşılmasında yardımcı olacak sıcaklık ölçümü soğukluğun en son ulaştığı noktada yapılmalıdır. Bu amaçla 

özel sondaları olan termometreler kullanılır. Balık ve diğer su ürünleri etlerinin dondurulmasında -40°C’de 

dondurma, -22°C ila -18°C ‘de sıcaklıklarda depolama önerilmektedir.  

Amerika’da bulunan National Fisheries Institute tarafından yayınlanan, bazı su ürünleri çeşitlerinin depolama 

şekilleri ile önerilen tüketilme süreleri tablo 24’te belirtilmiştir. 

3.2.2. TAŞIMA STANDARTLARI 

Taşıma şekillerine bakıldığında Dünyanın farklı yerlerinde belirlenen yönetmeliklere göre bu konuyla ilgili bazı 

standartlar getirilmeye çalışılmıştır. Su ürünlerinin doğal ortamlarından sofraya geliş sürecinde doğru yapılmayan 

her adım ürünlerin ziyan olmasına sebep olmaktadır.  

Amerika’nın eyaletlerinden biri olan Rhode Island eyaletin de bu konuda bazı çalışmalar yapılarak su ürünlerinde 

işleme, taşıma ve depolama için minimum standartları belirleyen bir yönetmelik yayınlamıştır.  
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Tablo 24: Su Ürünleri Depolama Şekilleri ve Süreleri 

Su Ürünleri Donmuş Depolama 
Taze Satın alınmış ve Evde 

dondurulmuş 

Dondurulmuş olarak 

alınmış ve evde 

tekrar dondurulmuş 

Pisi Balığı 10 -12 ay 6-8 ay 36 saat 

Mezgit, Kalkan 10 -12 ay 6-8 ay 36 saat 

Morina, Levrek 8 - 9 ay 4 ay 36 saat 

Kaya balığı, deniz alabalığı 8 - 9 ay 4 ay 36 saat 

Tekir, Gümüş Balığı 6 - 8 ay Uygun Değil 36 saat 

Somon 7 - 9 ay Uygun Değil 36 saat 

Yengeç 6 ay 6 ay 5 gün 

Kral Yengeç 12 ay 9 ay 7 gün 

Mavi Yengeç (taze) Uygun değil 4 ay 5 gün 

Mavi Yengeç (pastörize) Uygun değil Uygun Değil 6 ay 

Karides 9 ay 5 ay 4 gün 

İstiridye Uygun değil Uygun Değil 5 gün 

Istakoz (canlı) Uygun değil Uygun Değil 1 - 2 gün 

Istakoz (kuyruk eti) 8 ay 6 ay 4 - 5 gün 

Mürekkepbalığı 8 - 9 ay 4 ay 36 saat 

Karides 12 ay 8 ay Uygun değil 

Ringa balığı Uygun değil 2 ay 3 - 4 gün 

Bu yönetmelik doğrultusunda;  

• Tüm balık ve balıkçılık ürünleri herhangi bir konteynerin içinde veya dışında, buzlu veya başka şekilde 

soğutulup muhafaza edilmelidir. Güneşin doğrudan ışınlarından veya bozulmaya elverişli diğer 

elementlerden korunmalıdır. 

• Kutular veya konteynerler fazla doldurulmamalı ve işleme, depolama ve/veya nakliye sırasında balık veya 

balık ürünlerinin tesisin zemini ile doğrudan temas etmemesine dikkat edilmelidir. 

• Su ürünlerinin taşınması için kullanılan araçların, başka bir amaçla kullanılması yasaktır. 

Araçlar; 

• Yalıtım ve mekanik soğutma sistemi veya diğer soğutma metotları ile ; -17°C veya daha düşük sıcaklıkta 

olan dondurulmuş gıdaları ve sıcaklığı en fazla 7.2°C olan su ürünlerini muhafaza edebilmelidir. 

• Araç içerisindeki sıcaklığı ölçebilen termometre veya sıcaklık ölçer bir alet bulunmalı. Isı ölçerin okuma 

elemanı aracın dışında olmalıdır. 

• Güzergah sevkiyatı için kullanılan araçların, burada belirtilen tüm ekipman hükümlerine uyması gerekir. 

Ayrıca ulaşım araçlarında ve depolama alanlarında perdeler veya kanatlarla donatılmış soğutmayı 

sağlayıcı ekipmanların olması gerekmektedir. 
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• Araçların sıcaklığı -6.6°C olması gerekmektedir. 

• Ürünlerin sıcaklığı -17°C’den yüksek olduğunda taşımacılık kabul edilmemelidir. 

• Taşıma boyunca araçların mekanik soğutma birimi açık ve kapıları kapalı olmalıdır. Yükleme veya 

boşaltma işlemleri sırasında depolama alanının kapıları kapalı tutulur. 

Taşıma sırasında kullanılan donanımlar tek tip olmamakla birlikte, boyutları, şekil ve yapıları değişkenlik 

göstermektedir. Taşıma donanımlarında kullanılan malzemeler balıkçılığın çeşidine, teknenin boyutuna, taşıma 

yolu ile çeşidine, sektördeki kurumlaşmanın derecesine, avın değerine ve coğrafi bölgenin özelliklerine göre 

değişmektedir. 

Taşımada kullanılan balık sepetleri, kapları ve kutuları Geleneksel Balıkçılığı Yaşatma Derneği verilerine göre 

kısaca aşağıda anlatılmaktadır. 

Balık Sepetleri 

Eskiden dokuma veya örme materyalden yapılan taşıyıcı kaplardır. Çoğunlukla kamış ve diğer sağlam bitkisel 

liflerden yapılır. Bu tür sepetlerin gelişmekte olan ülkelerde halen kullanımı yaygın olarak devam etmektedir. 

Sanayileşmiş balıkçılık ülkelerinde geleneksel bitkisel lifler yerini plastiklere bırakmıştır. Sepetler yaygın olarak 10 

kilodan başlayıp 100 kiloya kadar değişen boyutlarda taşıma kapasitesine sahip olarak imal edilirler. Şekillerinin 

depolama için (balık ambarları, soğuk hava depoları vs. de) uygun olmaması ve forklift ve benzeri mekanize 

sistemler ile kullanım için uygun olmamaları nedeniyle sepetler yerlerini balık kasalarına bırakmaktadır. 

 

Şekil 3 :Balık Sepeti  
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Balık Kutuları 

Genel olarak 10 ile 100 litre arasında kapasiteye sahip kullanımdan kaldırılmış kaplardır. Her birim 1 veya 2 kişi ile 

taşınabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Balık kutuları tekne güvertesinde, depolarda, işlemede, taşımada ve balık pazarlarında kullanım alanına sahiptir. 

Kutuların üç temel kullanım alanı şunlardır; 

a. Balıkçı gemilerinden balık indirmede, taze balık taşımada ve ham maddenin işlenmek için bekletilirken

depolanmasında kullanılan taşıma kutuları; Bu kullanımlar için kutuların stabil, sağlam, istiflemesi kolay,

basitçe temizlenebilir ve tercihen iade edilerek tekrar tekrar kullanılabilir olmak zorundadır. Boyutları

40-90 litre arasındadır.

b. Uluslararası balık işleme endüstrisinde kullanılan kutular; Normalde bu kutular daha nazik yapıda ve

küçük tiptedir. Bu kutular hijyenik gereksinimi yüksek yarı ya da tam işlenmiş ürünleri taşımak için

kullanılırlar. Bunların çoğu iade alınabilir türde olup alüminyum veya plastikten yapılırlar. Boyutları 10-30

litre arasındadır.

c. Pazarlama kutuları ve paketleme malzemeleri; Bu amaçla genellikle iadesiz kutular kullanılır. Bu

paketleme malzemelerinin ana şartı balıkları tüketiciye ulaşıncaya kadar koruyacak kadar yeterli

mukavemete sahip fakat düşük fiyatlı olmalarıdır. Çoğu zaman bu amaçla strafor, plastik, ince ağaç veya

elyaf levhadan yapılırlar. Büyüklükleri 25 -50 litre arasındadır.

Şekil 4: Strafor Kutu 

Balık Taşıyıcıları / Konteynerleri 

Balık konteynerleri çoğunlukla özel amaçlar veya kullanımlar için koruyucu ve muhafaza edici taşıma birimleridir. 

Çoğu zaman bunlar hem avcılıkta hem de balık yetiştiriciliğinde kullanılan teknelerin güvertesinde balık muhafaza 

etmek, karaya balık çıkartmak veya balık taşımada kullanım alanı bulurlar. 
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a. Buzla soğutma için kullanılan konteynerler; Bunlar bu tip konteynerler tercihen izole edilmiş (çift 

katlı veya katlar arası köpüklü termos özellikli) olmalı ve iyi uyan izole bir kapağı bulunmalıdır. 

Büyüklükleri 50 ile 1000 litre arasında değişebilen bu konteynerler yeterli buz kullanılması 

durumunda balığı yeterli bir süre uygun koşullarda tutulabilir. Bunların kullanım alanları tekne 

güvertesi ve balığın deniz, kara ve hava ulaşım araçlarında taşınması olup ayrıca balık işleme 

tesislerinde ve balık pazarlarında depolama birimi olarak ta kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 5: Balık Konteyneri 

b. Kendi kendini soğutan sistem içeren konteynerler; Son 20 yılda çeşitli ürünlerin taşınmasında 

kullanılan kaplar için standartlar olmuştur. Ürünlerin taşınması için ürünü düşük sıcaklıkta tutan 

izolasyonlu soğutmalı konteynerler geliştirilmiştir. Bu konteynerler Uluslararası Standartlar 

Organizasyonu (ISO) tarafından belirlenen deniz, karayolu, demiryolu ve hava taşımacılığı genel mal 

taşıma sistemi içine uyacak şekilde tasarlanmıştır. 

Taşımada kullanılan konteynerler 5 ile 30 ton arasında kapasiteye sahip olup genellikle uzun mesafe 

taşımacılığında kullanılmaktadır. 

 

Şekil 6: Su Ürünü Taşıma Konteyneri 

3.2.3. AMBALAJ STANDARTLARI 

Ambalaj, ürünü dış etkilerden koruyan, içine konulan malları bir arada tutarak dağıtım ve pazarlama işlemlerini 

kolaylaştıran, tüketiciye içindeki mal hakkında bilgi veren metal, kâğıt, karton, cam, plastik ve tahtadan yapılmış 

sargı ve kaplardır. Ambalajlama; “gıdaların dış etkenlerden korunması” üretimden tüketime kadar geçen sürede 
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gıdaların niteliklerinin değişmesini kısmen veya tamamen önleyen renk ve şekil bakımından alıcının ilgisini 

çekebilme özelliği taşıyan maddeler ile sargı işlemidir. 

Günümüzde ambalaj, insan yaşamının önemli bir kısmında yer almış, tüketici ve işletmelere sağladığı fayda ile de 

önemli ve sürekli gelişen bir sektör durumuna gelmiştir. Gıda endüstrisinde enzimatik ve bakteriyel bozulmanın 

geciktirilmesi ile gıda güvenliğinin sağlanması için farklı muhafaza ve ambalaj teknikleri kullanılmaktadır. 

Ambalajlamada en önem verilen konulardan biri de su ürünlerinin yeterli, nitelikli, bozulmadan ve en az toplam 

maliyetle güvenilir bir şekilde tüketiciye ulaştırılmasının sağlanmasıdır. Su ürünleri gibi çabuk bozulan gıdaların 

raf ömürleri atmosferik oksijenin varlığında üç önemli faktör nedeniyle kısıtlanmaktadır: 

1. Atmosferik oksijenin kimyasal etkisi, 

2. Aerobik mikroorganizmaların gelişimi, 

3. Zararlılar  

3.2.3.1. SU ÜRÜNLERİ PAKETLEME YÖNTEMLERİ 

Su ürünlerinin uzun süre dayanabilmesi, kullanılan paketleme yöntemine bağlıdır. Günümüzde su ürünlerinin 

paketlenmesinde genelde 3 ayrı tip paketleme kullanılmaktadır. 

Adi Paketleme 

Elle veya basit makinelerle, besin maddesi çevresini bir paketleme maddesi ile sarılması işlemidir.  

 

Şekil 7: Vakum Paketleme Uygulanmış Balık 

Vakum Paketleme 

Vakum paketlemenin esası; hava ve gaz geçirgenliği çok düşük esnek plastik torbalar içerisine yerleştirilmiş olan 

ürünün etrafındaki havanın emme rekorlu veya vakum hücreli cihazlar ile boşaltılıp, torba ağzının metal klipsler 

veya sıcaklık ile yapıştırılarak hava geçirmez şekilde kapatılmasıdır. 

Vakum paketleme; alabalık, mezgit, somon filetosu, levrek, ringa, sardalye ve uskumru balıklarında ürün tazeliği 

ve raf ömrünün uzatılması amacıyla kullanılmaktadır. 
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Şekil 8: Vakum Paketleme Uygulanmış Somon 

Vakum paketleme üründeki ağırlık kaybını azaltır ve taşıma kolaylığı sağlar. Özellikle yağ içeriği yüksek ürünlerde 

oksijenle temasını engellediği için ürün dayanıklılığını artırır, kimyasal koruyuculara ihtiyaç azalır. Fakat zaman 

zaman patojenlerin gelişimi ve toksin üretimi için uygun ortam sağlanmaktadır. 

Modifiye Atmosfer Paketleme 

Paketin içerisine havanın yerine belli gaz karışımlarının doldurulması işlemidir. Modifiye atmosfer paketleme  

(MAP) aynı zamanda gaz değiştirilerek paketleme olarak da bilinmektedir. MAP çabuk bozulan su ürünleri için en 

uygun ve en geniş kullanımı olan paketleme teknolojisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde de özellikle taze 

balık için endüstriyel anlamda kullanımı ülkemizde hızla yaygınlaşmaktadır.  

Su ürünlerinin spesifik bozulma indikatörleri; biyojen aminler, sülfitler, alkoller, aldehitler, ketonlar ve organik 

asitler ile ATP’nin yıkım ürünü olan hipoksantindir. Bozulma mikroorganizmalarının inhibisyonu ve bu 

metabolitlerin ortaya çıkmasının önlenmesi, ürünlerin raf ömrünün uzatılması amacıyla farklı gaz 

konsantrasyonları ve farklı muhafaza sıcaklıkları birçok üründe uygulanmıştır. 

Ürünler çiğ olarak modifiye atmosfer paketlenebildiği gibi pişirme, dumanlama, tuzlama, marine etme gibi 

işlemler uygulandıktan sonra MAP’ la paketleme yapılabilmekte soğuk muhafaza ya da süper soğutma 

uygulanarak depolanmaktadır. Çeşitli balıklarda yapılmış çalışmalarda düşük sıcaklık ve yüksek miktarda CO2 

kullanımının raf ömründe dikkat çekici bir artış sağladığı görülmüştür. Çok yüksek konsantrasyonlarda CO2 

kullanımının koyu renk kas etine sahip balıklarda et renginde koyulaşmaya neden olduğundan çok tavsiye 

edilmemektedir.  

MAP teknolojisi hızla gelişen ve yenilenen bir uygulamadır. Su ürünleri muhafazasında dondurma, tuzlama, 

dumanlama, konserve gibi faaliyetler uygulanmakla birlikte günümüzde vakumlama ve MAP teknolojisine de 

başvurulmaktadır. Marketlerde satılan birçok ürünün ambalajlanmasında tercih edilen bu yöntem ürün kalitesini 

arttırmakta ve ürünün tazeliğini ve raf ömrünü uzatmaktadır.  
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Tablo 25: Modifiye Atmosfer Paketleme Uygulanan Su Ürünleri ve Gaz Karışım Oranları 

Su Ürünü Sıcaklık (°C) Paketleme Metodu Raf Ömrü (Gün) 

Dil Balığı 2 
%20 CO2/%80 hava 4 
%40 CO2/%60 hava 8 

Baltık Ringası 2±2 
Buzsuz strafor kutuda 4 
Vakum 8 
%60 CO2/%40 N2 10 

Atlantik Sombalığı 2 
Hava 9 
%20 CO2/%80 hava 15 
%40 CO2/%60 hava 24 

Berlam 2 
Hava 7 
%20 CO2/ %80 hava 11 
%40 CO2/ %60 hava 18 

Atlantik Morinası 7 
%50 CO2/%45 O2/%5 N2 4 
%50 CO2/%45 O2/%5 N2 (%10 asetat) 12 

Atlantik Sombalığı 4 
%1,1 O2/%44,1 CO2/%54,8 N2 24 
(Süper soğutma uygulanmış)  

Sardalya 4 
Hava 3 
Vakum 9 
%60 CO2/%40 N2 12 

Kılıç Balığı 4 
Hava 8 
%50 CO2/%45 N2/%5 O2 13 
%50 CO2/%45 N2/%5 O2 (%0,1 kekik esansiyel yağı) 15-16 

Yılan Balığı 0 
Hava 11 
Vakum 11 
%40 CO2/%30 N2/%30 O2 18 

Kolyoz 6 
Hava 7 
Vakum 8 
%50CO2/%50N2 10 

Kolyoz 3 
Hava 8 
Vakum 10 
%50 CO2/%50 N2 12 

Kılıç Balığı 4 
Hava 7 
Vakum 9 
%40 CO2/%30 N2/30 O2 11-12 

Somon 2±2 %90 CO2/ %10 N2 (süper soğutma uygulanmış) 22 

Sardalya 4 ±1 
Hava- 5 
%35 CO2/%60 N2/%5 O2 5 
%70 CO2/%25 N2/%5 O2 7 

Levrek 4 ±0.5 
Hava 6 
%60 CO2/%30 N2/%10 O2 (%0,2 kekik esansiyel yağı) 17 

Modifiye atmosfer ambalajlama ürün raf ömrünü %50-400 oranında artırarak daha uzun raf ömrü nedeniyle 

ekonomik kayıpları azaltır. Dağıtım masrafları üzerinde etkilidir ve yüksek kaliteli ürün tedarikine olanak sağlar. 

Tablo 26: Su Ürünlerinin Modifiye Atmosfer ile Paketlenmesinde Kullanılan Gaz Kompozisyonları 

ÜRÜN CO2(%) O2(%) N2(%) 
Beyaz Etli Balık 40 30 30 
Yağlı Balık, Deniz Kabukluları, Karides, Dumanlanmış Balık 60 - 40 

Modifiye atmosfer ambalaj içerisindeki dilimlenmiş ürünlerin daha kolay ayrılabilir. Kimyasal koruyuculara çok az 

veya hiç ihtiyaç duyulmaması nedeni ile ürünün tekrar kontaminasyonunu ve su kaybını engellenmesini sağlar. 

Kokusuzdur ve kullanışlı paketleme sağlar. 
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Şekil 9: Modifiye Atmosfer Paketleme Sistemi 

Fakat diğer paketleme türlerine göre maliyeti daha fazladır. Sıcaklık kontrolü gerektirir ve her ürün tipi için farklı 

gaz kompozisyonuna ihtiyaç duyulmaktadır. Özel teçhizat ve eğitim gerektirir ve paket hacmini yükselterek taşıma 

masraflarının artmasına neden olur. 

 

Şekil 10: Modifiye Atmosfer Paketleme Sistemi 

Aktif Paketleme 

Aktif paketleme gıdanın raf ömrünü uzatmak, gıda güvenliğini geliştirmek ve duyusal kaliteyi sürdürmek amacıyla 

paketleme koşullarının değiştirilmesine dayanan bir paketleme sistemidir. Aktif paketleme teknolojisi aşağıdaki 

sistemlerden oluşmaktadır: 

• Oksijen tutucular 

• Karbondioksit düzenleyiciler 

• Nem düzenleyiciler 

• Antioksidan kullanımı 

• Antimikrobiyel paketleme 
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Şekil 11: Aktif Paketleme 

Yenilebilir Film ve Kaplamalar 

Önceden oluşturulmuş ince bir tabaka halindeki yenilebilir materyalin gıda bileşenleri arasına yerleştirilmesi veya 

üzerinin kaplanması şeklinde uygulanır. Doğrudan bir gıda üzerinde oluşturulan ince bir tabaka halindeki 

yenilebilir materyal ise yenilebilir kaplama olarak tanımlanmaktadır. 

Yenilebilir filmler biyolojik olarak bozunur özellikte olmalı, yenilebilir olmalı, biyolojik açıdan uygun olmalı, oksijen, 

neme ve fiziksel strese karşı bariyer özellik göstermeli, toksikolojik açıdan güvenli olmalı, su ve yağda çözünmeli, 

renk, şeffaflık, istenen mekanik ve reolojik özellikler gibi fonksiyonel özelliklere de sahip olmalıdır. 

 

Şekil 12: Yenilebilir Film ile Kaplı Bir Balık Filetosu 

Taze veya dondurulmuş ürünlerde depolama ve satış süresi boyunca meydana gelen nem kaybını düşürür. Lipid 

oksidasyonuna bağlı olan acılaşmayı ve miyoglobin oksidasyonuna bağlı kahverengileşmeyi azaltır ve bozucu ve 

patojen mikroorganizmaların ürünün yüzeyinden giriş yapmasını engeller. 

Tablo 27: Et ve Et Ürünlerinde Kullanılan Nitelikli Paketleme Materyalleri ve Antimikrobiyal Ajanlar 

Kaynak: foodelphi.com 

Antimikrobiyal Ajan Paketleme Materyali Substrat 
Glikoz Oksidaz Alginat Balık 
Mercanköşkü Özütü, Biberiye Özütü Jelatin Sardalya 
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Akıllı Paketleme 

Akıllı paketleme teknolojisi ambalajlanmış gıdaların taşınması ve depolanması sırasındaki kalitesinin izlenmesini 

sağlayan bir sistemdir. Akıllı paketleme teknolojisi gıdalardaki mekaniksel, kimyasal, elektrokimyasal, enzimatik 

veya mikrobiyal değişimleri gösteren bir sistemdir. 

Tablo 28: Akıllı Paketleme Teknolojisi Kullanım Alanları 

İndikatör Kullanım Amacı Uygulama Alanı 
Süre - Zaman İndikatörü Depolama Koşullarını Saptamak Soğuk ve Dondurulmuş Koşullarda Saklanan Gıdalar 
O2 İndikatörü Depolama Koşullarını Saptamak Vakumlu Paketleme Yapılan Gıdalar 
CO2 İndikatörü Paket Sızıntısı Olup Olmadığı Modifiye veya Kontrollü Atmosferde Paketlenen Gıdalar 
Mikrobiyal Üreme İndikatörü Gıdaların Mikrobiyal Kaliteleri Et, Balık, Tavuk gibi Çabuk Bozulan Gıdalar 

Patojen İndikatörü Escherichia coli O:157 gibi 
Spesifik Patojenler 

Et, Balık, Tavuk gibi Çabuk Bozulan Gıdalar 

Kaynak: foodelphi.com 

Konserve Kaplar ve Konserve Teknolojisi 

Kutulanmış balık konservelerine uygulanan işlemler kutulamanın amacına göre farklıdır. Bugün çok farklı 

karakterlerde kutulanmış balık konserveleri üretilmektedir. 

• Kutulanmış tuzlu balık konserveleri

• Kutulanmış yağlı tuzlu balık konserveleri

• Kutulanmış buğulama balık konserveleri

• Kutulanmış ve termal işlem uygulanmış balık konserveleri

Kaliteli balık konservesi üretimini geliştirmek için yapılan araştırmalar sonucu güvenli konserve üretiminde kutu 

kapağı güvenilirliği, olası mikroorganizmalar için ölümcül sıcaklık uygulaması ve üretim sonrasında gerekli hijyen 

uygulamaları olmak üzere üç temel kural bulunmaktadır. 

Şekil 13: Konserve Balık Çeşitleri 
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Nano Teknolojik Uygulamalar 

Ayrıca nanoteknolojinin balıkçılık ve su ürünlerinde uygulandığı alanlar bulunmaktadır. Nanoteknoloji sayesinde 

üretilen antimikrobiyal ambalajlar, sentetik ve doğal antimikrobiyal ajanların bir polimerin içine katılmasıyla veya 

ambalajın yüzeyine kaplanmasıyla ya da küçük bir torbacıkla paketin içerisine bırakılmasıyla üretilmektedir. 

Antimikrobiyal paketleme materyalleri mikroorganizmaların logaritmik üreme periyodunu uzatmakta ve gıda 

güvenliğini sağlayarak raf ömrünü uzatmak için mikroorganizma gelişimini baskılamaktadır. Antimikrobiyal 

filmlerin, yenilebilir film ve kaplamaların nano partiküller veya nano dolgularla birlikte, nano boyuttaki kompozitleri 

oluşturularak elde edilen materyallerin, su ürünlerinin muhafazasında daha etkin koruma sağlayacağı 

görülmektedir. Bunun yanında nano biliminin prensipleri, sadece gıdanın stabilitesini geliştiren ambalajlama 

sistemini değil aynı zamanda gıdalar da; hassas biyoaktifleri çevreden, depolama ile işleme sırasındaki 

istenmeyen etkileşimlerinden koruyan bunların yaparken de gıdanın kalitesini düşürmeyen ve sindirim sonrası 

vücut içerisinde gıdanın hedef bölgeye salınımını sağlayan bir enkapsülasyon sistemini de sağlamaktadır. 

Yapılan bir çalışmada gıda ambalaj malzemelerine dahil edilen nano partiküllerin (ör: silikat nano partikülleri, nano 

kompozitler ve nano-gümüş, magnezyum ve çinko-oksit) ambalaj bariyer özellikleri arttırdığı görülmüştür. Yeni 

teknoloji yenilebilir veya yenilemeyen paketlemelerle, gıdalarda mikrobiyal gelişimi engelleyebilmek için 

antimikrobiyal maddeler bir polimere katılarak kullanılmaktadırlar. Bu sistemler gıdadan ortama ya da ortamdan 

gıdaya oksijen, nem ve aroma maddelerinin geçişini sınırlayıp, antimikrobiyal aktivite sağlayarak gıdaların raf 

ömrünü artırmaktadır.  

3.2.3.2. STANDART 

Ambalaj sektörüne hizmet etmekte olan birçok profesyonel kurum bulunmaktadır. Bu kurumlardan İngiltere’de 

ön plana çıkanlar; The Institute of Packing (IOP), Pira International ve Amerika Birleşik Devletlerinde; The Institute 

of Packing Professional (IOPP) ‘dır. Uluslararası ambalaj faaliyetleri, genellikle Dünya Ambalaj Organizasyonu 

(WPO) tarafından koordine edilmektedir. Ambalaj standartlarında kesin ilkeler olamamakla birlikte farklı 

kurumlarca bu konuda çalışmalar yapılmış ve bazı gereklilikler ortaya konulmuştur.  Avrupa Birliği tarafından 

belirlenen yönetmelikte, üçüncü ülkeden gelen ürünlerle ilgili bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde “ithal edilen 

ürünler sadece, eğer üzerinde aşağıdaki bilgiler açık ve okunaklı bir şekilde işaretlenmiş olan ambalajlarda 

sunulurlarsa, pazarlanabilir” olacağına dair bir madde mevcuttur. Olması gerekenler şu şekilde belirtilmiştir; 

• En az 20 mm yüksekliğinde Latin harfleriyle basılmış orijin ülke, 

• Ürünün bilimsel adı ve ticari ismi, 

• Sunum, 

• Tazelik ve boyut kategorileri,  

• Ambalajdaki ürünün kg olarak net ağırlığı,  

• Derecelendirme tarihi ve gönderme tarihi, 

• Malı gönderenin adı ve adresinin bulunması gerekliliği belirtilmiştir. 
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından belirlenen, ambalajlamada gözetilmesi gerekenler 

aşağıda verilmiştir. 

FAO Standartları 

• Ambalaj sürecindeki tüm basamaklar, gereksiz gecikme olmadan ve kirlenme, bozulma ve patojenik ve 

bozulma mikroorganizmalarının büyümesini önleyecek koşullar altında gerçekleştirilmelidir. 

• Ambalaj malzemesi, ambalajlanacak ürüne ve beklenen depolama koşullarına uygun olmalıdır ve ürüne zararlı 

veya diğer sakıncalı maddelere veya koku ve tatlara bulaşmamalıdır. Ambalaj malzemesi sağlam olmalı ve hasar 

ve kirlenmeye karşı uygun koruma sağlamalıdır. 

• Ambalajlamadan önce, bivalve yumuşakçalar görsel incelemeye tabi tutulmalıdır. 

• Bivalve yumuşakçalar ölü, kırık kabuklu, toprağa yapışmış veya başka şekilde sağlıksız kişiler tarafından insan 

tüketimi için reddedilmelidir. 

• Ambalaj malzemesi kirlenmeyi önlemelidir ve boşaltılmalıdır. 

• Etiketlerin açıkça basılması ve ürünün pazarlandığı ülkenin etiket yasalarına uyması gerekir. Paketleme 

materyali, çift kabuklu yumuşakçaların perakendecide satın alındığı zamandan nasıl korunması gerektiği 

konusunda bir işaret taşımak için kullanılabilir. Paketleme tarihinin dahil edilmesi önerilir. 

• Tüm ambalaj malzemeleri temiz ve sıhhi olarak depolanmalıdır. Ürün kapları, ürünün kirlenmesine yol 

açabilecek herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Ambalaj malzemeleri tatmin edici bir durumda olduklarını ve 

gerekirse atılmalarını, temizlenmelerini ve / veya dezenfekte edilmelerini sağlamak için kullanımdan hemen önce 

kontrol edilmelidir; Yıkandıklarında, doldurmadan önce iyi drene edilmelidirler. Sadece derhal kullanım için gerekli 

olan ambalaj malzemeleri ambalaj veya dolum alanlarında tutulmalıdır. 

• Etiketlerin açıkça basılması ve ürünün pazarlandığı ülkenin etiket yasalarına uyması gerekir. Ambalaj 

malzemesi veya etiketi, uygun depolama talimatlarını perakende satın alındıktan sonra tüketiciye iletmek için bir 

araç olarak kullanılabilir. Paketleme tarihinin dahil edilmesi önerilir. 

• Tüm ambalaj malzemeleri temiz ve sağlıklı bir şekilde depolanmalıdır. Sadece derhal kullanım için gerekli olan 

ambalaj malzemeleri ambalaj veya dolum alanlarında tutulmalıdır. 

• Vidalı ve hasat sonrası işlenmiş ürün mümkün olan en kısa sürede paketlenip soğutulmalı ya da 

dondurulmalıdır. 

• Hasat sonrası işlenmiş çiğ bivalve yumuşakçalar üzerindeki etiketler hasat sonrası muameleye ilişkin güvenlik 

iddialarını ortaya koyarsa, talepler elimine edilmiş veya azaltılmış olan hedef tehlikeye özgü olmalıdır. 

• Tüm gıda ürünleri, doğru ağırlığı sağlamak için uygun şekilde katlanmış ve kalibre edilmiş ölçekli ambalajlarla 

tartılmalıdır. 

Su ürünleri sektöründe önemli bir pazar payı bulunan Norveç ise kendi belirlediği ambalaj yönetmeliğinde 

ambalajlamada dikkat edilmesi gereken noktaları belirtmiştir. 
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Norveç Standartları 

Paketleme 

Ambalaj, balık ürünlerinin kirlenmesini önlemek için tatmin edici hijyenik koşullar altında yürütülmelidir. 

Ambalaj malzemesi ile ilgili genel şartlar: 

• Ambalaj, yeterli mekanik mukavemete sahip, pürüzsüz bir yüzeye sahip malzemeden yapılmalı ve ürünün ve 

kalitesinin mümkün olduğu kadar normal nakliye ve depolama koşullarında korunduğu şekilde tasarlanmalıdır. 

• Ambalaj malzemesi, balık ürünlerinin organoleptik özelliklerini değiştirememeli ve tehlikeli maddeleri balık 

ürünlerine aktaramamalıdır.  

• Ambalaj malzemesi zorunlu etiketlemeyi engellemeyecek şekilde üretilmelidir. 

• Norveç Standartları Birliği tarafından hazırlanan balık paketleme malzemeleri için mevcut standartlar varsa, 

bunlara uyulmalıdır. 

• Ambalaj malzemesi kullanılmadan önce, balık ürünlerinin üretildiği veya nakledildiği alanlardan ayrı olarak 

depolanmalıd veToz ve diğer kontaminasyonlardan korunmalıdır. 

Islak su ürünleri taşımacılığı için ambalaj malzemeleri 

• Bu gibi ambalaj malzemeleri suya dayanıklı ve boşaltılmış olacaktır. Buz ve su karışımıyla soğutma için 

kullanılan kaplar, drenaj gereksinimi dışında tutulmaktadır. 

Hava yoluyla nakliye için ambalaj malzemeleri 

• Bu ambalaj malzemesi su geçirmez olmalıdır ve tüm eriyik suyunun ve sıvıların paketleme materyalinde 

kalırken üründen boşaltılmasını sağlayacaktır. Bu gibi ambalaj malzemelerinin yalıtım nitelikleri yeterli olacaktır. 

Ambalaj malzemesinin yeniden kullanılması 

• Ambalaj malzemesinin tekrar kullanılması yasaktır. Su geçirmez, pürüzsüz, paslanmaya karşı dayanıklı ve 

temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi kolay malzemelerden yapılmış kaplar için istisna yapılır. Bu kaplar, 

temizlendikten ve dezenfekte edildikten sonra tekrar kullanılabilir. 

• Ringa paketleme için ahşap varillere izin verilir, ancak tekrar kullanılmamalıdır. 
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4. MEVZUATLAR 

SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ  
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç ve Kapsam 
Madde 1- Bu Yönetmelik, su ürünleri stoklarını korumak ve su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak üzere, su ürünleri ruhsat tezkereleri, 
sportif amaçla yapılacak avcılık, istihsal yerlerinin değiştirilmesi, avcılıkta patlayıcı ve zararlı maddelerin kullanılması, su ürünleri istihsal yerlerine dökülmesi 
yasak olan zararlı ve kirletici maddeleri, istihsal vasıtalarının vasıf, şartları ve bunların kullanılması, su ürünleri avcılığının düzenlenmesi, trol avcılığı, arızi 
olarak istihsal edilen su ürünleri, su ürünleri sağlığı, su ürünlerinden yapılacak mamül ve yarı mamül maddelerin üretimi, su ürünlerinin pazarlaması ile ilgili 
usul, esas, yasak, sınırlama, yükümlülük, tedbir, kontrol ve denetimine ait hususları kapsar. 
Dayanak 
Madde 2- Bu Yönetmelik 22/03/1971 gün ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; 
Kanun: 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununu, 
Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı , 
İl ve İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerini, 
Su Ürünleri: (Değişik:RG-26/6/1998-23384) Denizler, iç sular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya sun’i 
olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, kabuklular, memeliler, sürüngenler gibi hayvanlarla bunlardan imal edilen 
ürünleri, 
Su Ürünleri Müstahsilleri: Ticari amaçla deniz ve iç sularda su ürünleri istihsal eden kaptan, balıkçı reisi, balıkçı ve tayfa gibi gerçek kişiler ile tüzel kişileri, 
bunların ortak ve çalışanları ile su ürünleri yetiştiricilerini, 
İstihsal Yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği ve doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere, içinde veya üzerinde herhangi bir 
istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını, 
İstihsal Vasıtaları: Su ürünlerinin avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsalinde kullanılan gemiler, ağlar, her türlü araç ve gereç ile malzeme, teçhizat, alet, 
edevat, yem, takım ve tesisleri, 
Uzatma Ağları: Balıkların galsamalarından ağa takılması veya ağa vurdukları esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılması yada sık gözlü ağa çarparak, 
seyrek gözlü ağda torba yapmak suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını, 
Çevirme Ağları: Balıkların etrafını çevirmek ve bunları ağ içerisinde hapsetmek suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını, 
Gırgır Ağları: (Ek:RG-18/3/2003-25052) Alttan büzülen çevirme ağlarını, 
Alamana Ağları: (Ek:RG-18/3/2003-25052) Alttan büzülmeyen, voli ağları olarak da adlandırılan çevirme ağlarını, 
Sürütme Ağları: İnsan gücü veya mekanik bir güçle istihsal alanının dibinden sürütülerek çekilmek suretiyle toplanıp karaya veya gemiye alınabilen su 
ürünleri istihsal vasıtasını, 
Çökertme Ağları: İstihsal sahalarında suyun dibine veya içine çökertilmek suretiyle kullanılan su ürünleri istihsal vasıtasını, 
Serpme Ağlar: Balığın üstten atılan ağ ile kapatılmasını ve ağ içinde kalmasını sağlayan istihsal vasıtasını, 
Trol: Gemiye bağlı ve mekanik olarak, dipte su içinde veya su yüzeyine yakın kesimlerde sürütülerek çekilen ve su ürünlerinin bir torbada toplanarak 
avlanmasını sağlayan istihsal vasıtasını, 
Ağgözü Açıklığı: (Değişik:RG-18/3/2003-25052) Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın, gergin halde bir ağ gözünün birbirine 
karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafedir. Ağın akış yönü dikkate alınarak, birbirini takip eden yirmi ağ gözünde yapılan ölçümün ortalamasını, 
Balık Boyu: Ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu, 
Sportif Avcılık: Ticari amaç dışı ve spor amacıyla amatör olarak yapılan su ürünleri avcılığını, 
Atık: Fiziksel , kimyasal ve biyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı sulara da dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve ortamda doğal bileşimin ve özelliklerin 
değişmesine yol açan katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerle enerjilerini, 
Alıcı Su: Atık suların boşaltıldığı göl, baraj, dere, akarsu, yeraltı suları, kıyı deniz veya diğer su kaynaklarını , 
Atık Su: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş suları, 
Tam Boy: (Ek:RG-15/2/2004-25374) (2) Gemiye ait tonilato veya denize elverişlik belgesinde yer alan en büyük boyu, bu belgelerin bulunmadığı durumda 
gemi için düzenlenmiş belgede bulunan en büyük boyu, 
Zaptetme : (Ek:RG-15/2/2004-25374) (2) Geçici bir önlem olarak su ürünleri istihsal yerleri, istihsal vasıtaları ve ürünler üzerinde kullanma yetkisinin 
sınırlandırılmasını, 
Müsadere : (Ek:RG-15/2/2004-25374) (2) İstihsal vasıtaları ve su ürünlerinin sahibinin rızası olmaksızın Devlete geçmesini, ifade eder. 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Ruhsat Tezkeresi 
Ruhsat Tezkeresi Alma Yükümlülüğü, Usulü ve Şekli 
Madde 4- (Değişik:RG-15/2/2004-25374) (2)  
Su ürünleri istihsalinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, gerek kendileri ve gerekse istihsalde kullanacakları gemiler için Ruhsat Tezkeresi almakla 
yükümlüdürler. Ancak gemide toplam çalışanların %20 sini geçmemek üzere, 16-18 yaş arasındaki balıkçı yardımcıları ruhsat almaksızın çalıştırılabilir. 
Ruhsat tezkeresi almak üzere, gerçek kişiler istihsalde bulunacakları yerin, tüzel kişiler merkez veya şubelerinin bulunduğu, gemi sahip ve donatanları ise 
geminin bağlama limanının bulunduğu yerin en büyük mülki amirine dilekçe ile başvururlar. 
Kaymakamlığa verilen dilekçeler valiliğe gönderilir. Valilik dilekçeleri il müdürlüğüne intikal ettirir. İl müdürlüğü ilgili dairelerin görüşlerini de alarak gerekli 
incelemeleri yapar, sonuç olumlu ise Ruhsat Tezkeresi verilir. Ruhsat Tezkereleri, İl Müdürlüğünce “Ruhsat Kayıt Defteri”ne kayıt edilir. 
Ruhsat tezkeresi verilmesi işlemi, su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla Bakanlıkça 
durdurulabilir. 
(Ek fıkra:RG-2/1/2017-29936) Denizlerde avcılık yolu ile istihsalde bulunacak tüzel kişiler ve balıkçı gemileri için düzenlenen ruhsat tezkerelerinin süresi iki 
yıldır. İç sularda su ürünleri istihsalinde kullanılacak balıkçı gemileri ve iç sularda su ürünleri istihsali yapacak tüzel kişilere verilecek ruhsat tezkerelerinin 
süresi ise istihsal yapılacak kaynağın kiralama süresi kadar olup, sadece o istihsal sahası için geçerlidir. Denizlerde ve iç sularda gerçek kişiler için 
düzenlenen ruhsat tezkerelerinin süresi ise beş yıldır. 
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(Ek fıkra:RG-2/1/2017-29936) Süresi biten ruhsat tezkerelerinin vize veya yenileme işlemleri; ilgililerin müracaatı üzerine, ortak ise ortak olduğu su ürünleri 
kooperatif veya birliğinden, ortak değil ise kendilerine en yakın su ürünleri kooperatif veya birliğinden, il sınırları içerisinde su ürünleri kooperatif veya 
birliğinin bulunmaması durumunda, il veya ilçe müdürlüklerinden su ürünleri istihsali yaptıklarını gösterir belge getirmeleri kaydıyla Bakanlıkça 
yetkilendirilmiş il/ilçe müdürlüklerince denizlerde faaliyet gösterecek tüzel kişiler ve balıkçı gemileri için ikişer, denizlerde ve iç sularda su ürünleri 
istihsalinde bulunacak gerçek kişiler için beşer yıllık sürelerle uzatılır. 
(Mülga fıkra:RG-2/1/2017-29936) 
Su ürünleri kooperatifleri veya birlikleri ortaklarının ruhsat vize işlemlerini topluca yaptırabilirler. 
Süresinin sona erdiği tarihten itibaren üç yıl boyunca vize işlemi yapılmayan ruhsat tezkereleri iptal edilir. Ruhsat tezkeresinin kaybında, ilan vermek suretiyle 
yenisi alınabilir. 
Gerçek kişiler, tüzel kişiler ve gemiler için Ruhsat Tezkereleri bu Yönetmeliğin 1, 2 ve 3 nolu eklerinde belirtilen formlara uygun olarak düzenlenir. 
Ruhsat Tezkeresi Alma Şartları 
Madde 5- (Değişik birinci fıkra:RG-18/10/2001-24557) Ruhsat tezkeresi almak üzere müracaat eden gerçek kişilerin; Türk vatandaşı olmaları, 18 yaşını 
bitirmiş bulunmaları ve (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) T.C. kimlik numarası yazılı beyanlarını, dalgıç ve balık adamların ise ayrıca dalgıç ve balıkadam 
belgesi vermeye yetkili kuruluşlardan aldıkları belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. 
(Değişik ikinci fıkra:RG-18/10/2001-24557) Gemiler için verilen Ruhsat Tezkeresine ait ruhsat numarasının, plaka olarak görülebilecek bir şekilde gemiye 
yazılması zorunludur. Bu plakanın şekil ve özellikleri Bakanlıkça belirlenir. 
Ortaklarının tamamı Türk vatandaşı olmayan tüzel kişiler Ruhsat Tezkeresi alamazlar. Ancak, Yabancı Sermaye Mevzuatına uygun olarak kurulmuş tüzel 
kişiliklere, projeleri ve teknik yeterlilikleri Bakanlıkça onaylanmak kaydı ile Ruhsat Tezkeresi verilebilir. 
(Değişik dördüncü fıkra:RG-15/2/2004-25374) (2) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde öngörülen şartları taşımayan gemilere ruhsat tezkeresi düzenlenmez. 
Denizde su ürünleri istihsalinde bulunacak balıkçı gemilerinin ruhsatlandırılmasında Denize Elverişlilik Belgesi veya Tonilato Belgesinin ibraz edilmesi 
zorunludur. 
Orman bölgelerinde veya sulama tesislerinin bulunduğu sularda su ürünleri istihsalinde bulunacak Ruhsat Tezkeresi sahipleri, ruhsatlarını ayrıca mahalli 
Orman veya Devlet Su İşleri Teşkilatına vize ettirmekle yükümlüdürler. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sportif Avcılık 
Sportif Avcılığın Esasları 
Madde 6- (Başlığıyla birlikte değişik:RG-18/10/2001-24557) 
Denizlerde ve içsularda yapılacak sportif avcılığın esasları Bakanlıkça belirlenerek, (Değişik ibare:RG-19/10/2007-26675) tebliğşeklinde Resmi Gazete’de 
ilan edilir. 
Kiralanan istihsal sahalarında yapılacak sportif avcılığın esasları Bakanlıkça belirlenir. 
Deniz ve içsularda avcılıkla ilgili her türlü sportif faaliyetler Bakanlığın iznine tabidir. 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İstihsal Yerlerindeki Değişiklikler 
İstihsal Yerlerinin Değiştirilmesi 
Madde 7- Genel, katma ve özel bütçeli idareler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan su ürünleri istihsal yerlerinin doldurulması, kurutulması, 
kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilmesi ile baraj gölü, ark, barınak, çekek yeri, barınma yeri, mendirek, set, liman, iskele, pompaj, sun’i ada, platform 
gibi tesislerin yapılması, su ürünleri istihsal yerlerinden kum, çakıl, taş, maden gibi maddelerin çıkarılması, bu yerlere taş, toprak, moloz gibi madde ve 
malzemeler ile araç ve gereçlerin atılması, dökülmesi ve yerleştirilmesi hususunda ilgili kuruluşların izninden önce, Bakanlığın olumlu görüşünün alınması 
zorunludur. 
Bakanlığın görüşü, en az ilgili üç teknik elemandan oluşacak bir komisyonca mahallinde inceleme yapılarak belirlenir. 
Baraj, Sun’i Göller ve Akarsularda Alınacak Tedbirler 
Madde 8- Baraj gölü, gölet, set gibi tesisler yapılırken balık geçitleri, asansörleri ve balık perdeleri yapılması zorunludur. 
Doğal göl, baraj gölü, gölet, ve akarsu gibi su ürünleri istihsal yerlerinden sulama ve diğer amaçlarla yararlanmak için, kullanılan her türlü kanal ve arkların 
başlangıç kısımlarına uygun bir ızgara veya kafes konulması zorunludur. Bakanlık izni alınmadan, bu gibi yerlerde su ürünlerinin geçmesine veya yetişmesine 
engel olacak şekilde ağ, bent, çit ve benzeri engeller kurulması yasaktır. 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Patlayıcı, Zararlı Maddeler Kullanımı ve Sualtı Çalışmaları 
Patlayıcı ve Zararlı Maddeler 
Madde 9- Bomba, torpil, dinamit, kapsül, mayın, karpit, ve benzeri maddeler ile su ürünleri istihsal yerlerinde su ürünlerine zarar veren öldürücü, uyuşturucu, 
zehirleyici maddeler ve sönmemiş kireç kullanarak su ürünleri avlanması yasaktır. 
Elektrik cereyanı, elektroşok veya hava basıncı ile su ürünleri avlanması Bakanlık iznine bağlıdır. 
Işık ile yapılacak avcılığın esasları Bakanlıkça belirlenir. 
Su Altında Yapılacak Çalışmalar 
Madde 10- Su ürünlerinin korunması bakımından gemi, anfor, fosil gibi batık çıkaracak, su altında sondaj ve benzeri çalışmalar yapacak olanlar, 
kullanacakları alet ve araçları ve izleyecekleri yöntemleri açıklamak ve çalışmanın yapılacağı alanın özelliklerini belirten bir krokiyi eklemek suretiyle 
Bakanlığa başvurarak izin almakla yükümlüdürler. 
Batıkların çıkarılmasında, sondaj ve benzeri çalışmalarda, miktar ve çeşit ne olursa olsun bütün patlayıcı maddelerin kullanılması yasaktır. Ancak bu 
çalışmalarda Bakanlık izni ile boşluklu imla hakkı içine konmak ve bir atımda bir kilogramı geçmemek şartı ile patlayıcı madde kullanılabilir. Bakanlık bu 
miktarı derinlik ve mevkiye göre artırmaya yetkilidir. 
Göçmen balıkların; Akdeniz’den Karadeniz’e geçiş devreleri olan Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında Çanakkale Boğazı ile girişinde, Karadeniz’den 
Akdeniz’e geçiş devreleri olan Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında İstanbul Boğazı ile girişinde batık gemilerin çıkarılması, yüzdürülmesi veya 
diğer su altı çalışmaları için patlayıcı madde kullanılması yasaktır. 
 
ALTINCI BÖLÜM 
Sulara Zararlı Maddelerin Dökülmesi 
İstihsal Yerlerine Dökülmesi Yasak Maddeler 
Madde 11- Su ürünlerine veya bunları tüketenlerin veya kullananların sağlığına veya istihsal vasıtalarına zarar veren maddelerin içsulara ve denizlerdeki 
istihsal yerlerine veya civarlarına dökülmesi ve dökülecek şekilde tesisat yapılması yasaktır. Dökülmesi yasak olan zararlı maddeler ve alıcı ortama ait kabul 
edilebilir değerler, bu yönetmeliğin 5 sayılı Ek’inde gösterilmiştir. 
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(Mülga ikinci fıkra:RG-10/3/2010-27517) (3) 
(Mülga üçüncü fıkra:RG-10/3/2010-27517) (3) 
Atıkların alıcı sudaki zararlı etkisinin tespiti için; alıcı sudan, atıkların alıcı suya karıştığı yer merkez olmak üzere, en çok elli metre yarıçapındaki alan içinde, 
alıcı su akıntılı ise akıntı doğrultusunda su numunesi alınır. Numune alma esas ve usulleri ile analiz ve test yöntemleri Bakanlıkça belirlenir. 
Ek 5 (Mülga ibare:RG-10/3/2010-27517) (3) (…) belirtilen madde ve parametreler üzerinde Bakanlıkça değişiklikler yapılabilir. 
Su ürünleri istihsal yerleri ile civarında, ilaçla zirai mücadele uygulaması Bakanlık iznine bağlıdır. 
Zararsız Hale Getirilen Atıklar 
Madde 12 - (Mülga:RG-10/3/2010-27517) (3) 
 
YEDİNCİ BÖLÜM 
İstihsal Vasıtaları, Genel Yasaklar, 
Sınırlamalar ve Yükümlülükler 
Gemiler 
Madde 13- Su ürünleri istihsalinde kullanılan gemilerde aranılan asgari vasıf ve şartlar aşağıda gösterilmiştir. 
A) Motorsuz Gemiler  
Motorsuz gemilerle; olta, uzatma, fanyalı, çökertme, serpme ve (Değişik ibare:RG-18/3/2003-25052) alamana tipi çevirme ağları, ığrıp, manyat, trata, 
tarlakoz gibi sürütme ağları ve sepetler dışındaki vasıtalarla avlanma yapılamaz. Ancak trol, gırgır gibi istihsal vasıtalarında ve dalyanlarda yardımcı tekne 
olarak kullanılabilirler. 
B) Motorlu Gemiler 
a) Uzunluğu 12 metreden küçük olan gemilerde; motorsuz gemilerde kullanılan her türlü av araç ve gereç ile direç, algarna, kankava, skafandır, karides trolü, 
zıpkın gibi avlanma vasıtaları bulundurulabilir. Bu gemiler gırgır tekneleri ile dalyan benzeri diğer istihsal vasıtalarına yardımcı olarak da kullanılabilirler. 
b) Uzunluğu 12 metre dahil 22 metre’ye kadar olan gemilerde; Motorsuz ve 12 metreye kadar olan motorlu gemilerde kullanılan her türlü av araç ve gereçleri 
ile gırgır, trol (Mülga ibare:RG-18/3/2003-25052) (…) ve benzeri avlanma vasıtaları da bulundurulabilir. 
c) Uzunluğu 22 metre ve daha büyük gemilerde, işaret tabancası ve fişeği, telsiz, su üstü radarı, pis su tankı ve asgari soğuk muhafaza şartlarına haiz 
izotermik, frigorik gibi depoların bulundurulması zorunludur. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce ruhsat almış gemilerde bahsi geçen soğuk 
muhafaza şartları ve tesisleri aranmaz. Bu gemilerde 22 metreye kadar olan gemilerde bulundurulan av araç ve gereçleri de bulundurulabilir. 
ç) (Ek:RG-3/10/2014-29138) Bakanlıkça belirlenen balıkçı gemilerinin faaliyetlerinin izlenebilmesi ve kayıtlarının tutulabilmesi amacıyla Bakanlıkça istenen 
gemi izleme ve kayıt cihazlarının bulundurulması ve işler vaziyette tutulması zorunludur. Buna ilişkin usul ve esaslar tebliğ ile belirlenir. 
Ağlar 
Madde 14- (Değişik:RG-15/2/2004-25374) (2) 
Su ürünleri avcılığında kullanılacak ağların kullanılma esas ve usulleri ile bunlara ait yasak, sınırlama ve yükümlükler ile asgari vasıf ve şartları (Değişik 
ibare:RG-19/10/2007-26675) tebliğ ile belirlenir. 
Diğer istihsal Vasıtaları ve İzne Tabii Avcılık Faaliyetleri (Değişik madde başlığı:RG-15/2/2004-25374) (2) 
Madde 15- (Mülga birinci fıkra: RG-15/02/2004-25374) (2) 
Su ürünleri istihsalinde kullanılan yemler, sudaki canlıların sağlığına veya üremelerine zarar verecek özellikte olamaz. 
Her türlü güvenlik tedbirlerinin alınması kaydıyla ışık ile balık avcılığında, aydınlatma ancak su üstünde yapılır. 
Denizlerde ve içsularda sabit olarak kurulan istihsal vasıtalarına ve yerlerine gündüzleri flama, geceleri ise ışıklı flama veya benzeri bir işaret konulması 
zorunludur. 
(Ek fıkra:RG-15/2/2004-25374) (2) Özel izne tabii tutulacak su ürünleri avcılık faaliyetleri veya yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar (Değişik ibare:RG-
19/10/2007-26675) tebliğ ile belirlenir. 
Genel Yasak, Sınırlama ve Yükümlülükler 
Madde 16- Su ürünleri avcılığının düzenlenmesine ilişkin genel yasak, sınırlama ve yükümlülükler aşağıda gösterilmiştir. 
Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanmış olan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanması yasaktır. Yasağın başlangıç 
tarihinden önce avlanarak, işleme değerlendirme ve muhafaza tesislerine konulan su ürünleri miktarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat 
içerisinde tesisin bulunduğu ilin, İl Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. (Ek cümle:RG-15/2/2004-25374) (2) Stok tespiti yapılan ürünlerden işlenmesi, satışı 
veya nakli için süre tanınacak ürünlerin neler olduğu, bunlara tanınacak süreler ve yapılacak diğer işlemler (Değişik ibare:RG-19/10/2007-26675) tebliğ ile 
belirlenir 
İl Müdürlüğünce tespiti yapılan su ürünleri, İl Müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez. (Ek cümle:RG-
15/02/2004-25374) (2) Genel veya yerel olarak menşei belgesi düzenlenmesi zorunluluğu getirilecek türler ile uygulama yapılacak alanlar (Değişik ibare:RG-
19/10/2007-26675) tebliğ ile belirlenir. 
Yasak olmayan yer ve zamanlarda istihsal edilen su ürünlerinin, yasak yerlere nakledilebilmesi için avlanmanın yapıldığı yerlerdeki İl veya İlçe 
Müdürlüklerinden Menşei Belgesi alınması ve istenildiğinde ilgililere gösterilmesi zorunludur. 
Menşei Belgesi alınarak, yasak yerlere sevk edilen su ürünlerinin satışı için, satışın yapılacağı yerin İl Müdürlüğünden ayrıca izin alınması zorunludur. 
Avlanma yasağından önce stoklanmış su ürünlerinin yasak dönemdeki ihracatında, stok tespiti yapan İl Müdürlüğünden, ihraç izni alınması zorunludur. 
Avlanma yasağı süresince, gemilerde ve istihsal yerlerinde istihsal vasıtaları bulundurulamaz. Ancak, yasak zaman ve yerlerden geçiş için İl Müdürlüklerinden 
izin alan gemilerde bu hüküm uygulanmaz. 
Bilimsel ve teknik etüt ve araştırmalar yapmak veya istihsalinde bulunmak maksadıyla dip trolü, elektrik cereyanı ve elektroşok gibi vasıta ve usulleri 
kullanacak olanlar önceden Bakanlığın iznini almak zorundadırlar. 
Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan bütün istihsal yerlerinde su ürünleri 
yönünden yapılacak her türlü bilimsel ve teknik etüt ve araştırmalar ile, bu alanlarda yapılacak her nevi üretim ve ıslah çalışmaları, su ürünlerinin korunması 
bakımından önceden Bakanlığın iznine tabidir. 
Su ürünleri üretiminin ülke çapında kontrolünün sağlanabilmesi için; bunlara ait damızlık, yumurta, larva, yavru ve anaçlar ile sulardaki bitkilerin satışı, nakli, 
istihsal yerlerinde avlanması, toplanması ve her türlü tesislerde kullanılması, sulara bırakılması Bakanlığın iznine bağlıdır. 
Ticari amaçla canlı su ürünleri stoklamak için her türlü gölet, havuz, livar yapılması İl Müdürlüklerinin iznine tabidir. 
Kiralama işlemleri devam etmekte olan ve ihalesi yapılmamış istihsal yerlerinde, kiralama işlemi kesinleşinceye kadar ticari olarak su ürünleri istihsali 
yasaktır. 
Su ürünleri yetiştirmek amacı ile yapılan projeler onaylansa bile, yetiştirme sahalarının kiralama işlemleri kesinleşmeden, müteşebbisler tarafından bu 
sahalarda yavru stoklanması yasaktır. 
Su ürünleri avcılığını düzenlemek üzere, sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, su kirliliği, istihsal yerleri, mevsimler, zamanlar, istihsal vasıtaları, avlanma 
yöntemleri, su ürünlerinin cinsleri, ağırlıkları ve büyüklükleri yönünden yasak, sınırlama ve yükümlülükler Bakanlıkça belirlenerek, (Değişik ibare:RG-
19/10/2007-26675) tebliğ şeklinde Resmi Gazete’de ilan edilir. 
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(Ek fıkra:RG-3/4/2012-28253) Denizlerden ve iç sulardan avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinin karaya çıkış noktalarından doğrudan su ürünleri toptan 
satış merkezine, su ürünleri haline veya işleme tesisine nakillerinde kullanılacak belgeler, bu belgelerin düzenlenmesi ve düzenlenmesinden istisna tutulacak 
miktar, tür ve yerler Tebliğ ile belirlenir. 
Özel Yasak, Sınırlama ve Yükümlülükler 
Madde 17- Kefallerin yumurtlamak üzere deniz tarafına ve beslenmek üzere tatlı sular yönünde yaptıkları göçler esnasında lagün ve dalyan ağızları 
Bakanlıkça tespit edilecek zamanlarda açık tutulur. 
Dalyanların ve lagünlerin kuzuluklarına gelen yumurtalı kefallerin %10 unun İl Müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde deniz tarafına salınması zorunludur. 
Deniz kaplumbağası üreme alanı olarak tespit edilen yerlerde kum ve çakıl çıkarılması yasaktır. 
Koordinatları Kültür Bakanlığınca tespit ve Resmi Gazete’de ilan edilen bölgelerde, sünger hariç, dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır. 
Kum midyesi ve Deniz salyangozunun Algarna ve Dreç ile istihsalinde gemide birden fazla Algarna ve Dreç bulundurulamaz ve kullanılamaz. 
(Değişik altıncı fıkra:RG-7/1/2010-27455) Bakanlıkça belirlenen akarsuların denize karıştıkları yerler merkez olmak üzere denize doğru 500 metre yarıçaplı 
sahalarda her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır. 
Kabuklu ve yumuşakçaların atık sularda ve atık suların alıcı sulara karıştığı yer merkez olmak üzere, 500 metre yarıçaplı sahalarda avlanmaları yasaktır. 
Tüp, nargile, maske ile dalış yapılarak, şnorkel su altı tüfekleri ve zıpkın kullanılarak, su altında ticari amaçla balık avcılığı yasaktır. 
Uluslararası Sularda Avcılık 
Madde 18- Münhasır ekonomik bölgedeki su ürünlerinin cins, ağırlık, boy gibi özellikleri, avlanabilir miktarları, zamanları ve istihsalde kullanılacak vasıtaların 
haiz olmaları gereken asgari vasıf ve şartlar ile bunların kullanma esas ve usulleri ile diğer şartlar Bakanlıkça belirlenir. 
Uluslararası sularda av yapacak olan gemiler yer ve zaman olarak yasak bölgelerden geçerlerken, ilgili kanunlarda belirtilen tedbirler dışında Bakanlık İl 
Müdürlüklerinden de izin almak zorundadırlar. 
Zapt Edilen Su Ürünleri ve İstihsal Vasıtaları ile Arızi Olarak İstihsal Edilen Su Ürünleri 
Madde 19- (Başlığıyla birlikte değişik: RG-15/2/2004-25374) (2) 
Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları ile arızi olarak istihsal edilen su ürünleri hakkında aşağıdaki işlemler yapılır: 
a) Getirilen düzenlemelere aykırı olarak istihsal edildikleri için zapt edilen canlı olmayan su ürünleri ile istihsal vasıtaları hakkında Kanunun 34 üncü 
maddesinde öngörülen hükümler uygulanır. 
b) Zapt edilen canlı su ürünleri avlandıkları sulara iade edilir. Bunun yapılmadığı durumda, Kanun’un 34 üncü maddesinin (a) bendinde öngörülen hükümler 
uygulanır. Ancak, bu kapsamda açık artırma sureti ile satışı yapılan avlaması tamamen yasaklanmış cins ve türler, satın alanlar tarafından ticari maksatla 
satılamaz ve kullanılamaz. 
c) Hedef avcılığın konusu olmamakla birlikte, avcılık sırasında ele geçen, ancak büyüklük, tür gibi özellikler açısından yakalanmasına izin verilmeyen arızi 
ürünler için izin verilebilir miktar (Değişik ibare:RG-19/10/2007-26675) tebliğle belirlenir. 
Arızi avlanılan ürünlerin miktarının, izin verilen miktarı aşması halinde, arızi olarak avlanılan ürünlerin tamamı zapt edilerek, cansız olması halinde (a) 
bendindeki, canlı olması halinde ise (b) bendindeki hükümler uygulanır. 
Madde 20- (Değişik ibare:RG-19/10/2007-26675) Tebliğde uygulandığı dönem içinde yapılan değişiklikler yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Su Ürünleri Sağlığı 
Karantina 
Madde 21- Bakanlık gerekli gördüğü hallerde su ürünleri hastalık ve zararlılarına karşı karantina tedbirleri alır. Bununla ilgili olarak istihsal ve yetiştirme 
yerleri kontrol ve muhafaza altına alır. Karantina altına alınan yerlere giriş ve çıkışlar, alınacak tedbirler İl Müdürlükleri tarafından mahalli yayın vasıtaları ile 
ilan edilir. Karantinayı gerekli kılan sebepler ortadan kalkınca, bu durum yeniden ilan edilir. 
Karantinaya alınan yerlerden, av araç ve gereçleri, yem ve benzeri maddelerin çıkarılması damızlık, yavru, yumurta ve anaç su ürünlerinin satışı yasaktır. 
İl, İlçe Müdürlükleri veya Bakanlık İl Kontrol Laboratuar Müdürlüklerince yapılan muayene sonucunda, insan sağlığına ve su canlılarına zarar verebileceği 
tespit edilen su ürünleri imha edilir. Bunun için ilgililere herhangi bir ücret ödenmez. 
Su Ürünlerinin İthal ve İhracı 
Madde 22- Su Ürünlerinin ithal ve ihracı, Gümrükle ilgili kuruluşun uygun görüşü üzerine, Bakanlıkça belirlenerek, Resmi Gazete’de ilan edilen kapılar dışında 
yapılamaz. 
(Değişik ikinci fıkra:RG-9/8/2005-25901) İthal edilecek su ürünleri için, bulaşıcı hastalıklardan ari olduğuna ve sağlıklı bulunduğuna dair, satıcı ülke resmi 
kuruluşlarınca düzenlenmiş Sağlık Sertifikası ile Menşei Belgesinin ibraz edilmesi zorunludur. Damızlık materyal ithalatında bu belgelerin ayrıca, o ülkedeki 
T.C. Konsolosluklarınca onaylanması gerekir. Avcılık yoluyla elde edilerek yetiştiricilik/besi amacıyla kullanılmak üzere, uluslararası sularda avlanıp başka 
ülke çiftliğine konulmadan ithal edilen canlı orkinos balıklarında Veteriner Sağlık Sertifikası aranmaz. Ancak, bu balıkların fiili ithalatı sırasında veteriner 
hekim tarafından sağlık kontrolü yapılır. 
İhraç edilecek su ürünlerine ait Menşei Belgeleri ile Sağlık Sertifikaları Bakanlıkça düzenlenir. 
Damızlık Belgesi 
Madde 23- Damızlık su ürünleri üreten ve pazarlayan özel ve resmi kuruluşlar Bakanlıktan Damızlık Sağlık Belgesi almak zorundadırlar. 
Bu kuruluşlar, sağlık ve hijyen şartları yönünden, yılda en az iki defa olmak üzere Bakanlıkça kontrol edilir. Sağlık yönünden uygun görülen işletmelerde, 
damızlık satışına müsaade edilir. 
Koruyucu ve Tedavi Edici Maddeler 
Madde 24- Su ürünlerinin sağlığında kullanılacak her türlü ilaç, biyolojik ve kimyasal maddelerin imali, kullanılması, satışı, nakli, depolanması ve ithaline 
ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir. 
 
DOKUZUNCU BÖLÜM 
Su Ürünleri İşleme Tesislerinin Teknik ve Sağlık Şartları, 
Tüketilecek ve İşlenecek Su Ürünlerinin Özellikleri 
Tesis Çalışma İzni 
Madde 25- Su ürünleri işleme tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler faaliyete geçmeden önce Bakanlığa müracaat ederek çalışma izni almakla yükümlüdürler. 
Uygun görülen tesislere çalışma izni verilir. Ayrıca, ilgilisi tarafından talep edilmesi halinde, Bakanlıkça yapılan ayrı bir değerlendirme sonucu, Sağlık Kontrol 
Numarası verilir. 
Tesislerin Genel Sağlık Şartları 
Madde 26- Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde aranan asgari genel sağlık şartları aşağıda gösterilmiştir. 
Tesis, kapasitesine uygun genişlikte işleme ve kullanım bölümlerine sahip olmalıdır. Bu bölümler, ürünün bir kontaminasyona uğramasını engelleyecek 
tarzda, ürün alanları ile atık ve kirli materyalin birbirinden net olarak ayrılacağı şeklinde yapılmalıdır. 
Suyu emmeyen, geçirmeyen, kolaylıkla yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikli bir zemin döşemesine sahip bulunmalı ve zemin atık suların tahliyesine 
imkan sağlayan bir sistemle donatılmış olmalıdır. 
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Duvarlar ve tavan kolaylıkla temizlenebilir, dayanıklı ve su geçirmeyen malzemeden yapılmalı, bunlar ürünlerin kontaminasyona uğramaması için temiz ve 
bakımlı durumda bulundurulmalıdır. Kapılar, kolaylıkla temizlenme özelliklerine sahip, bozuşmaz ve sağlam yapıdaki materyalden üretilmiş olmalıdır. 
İyi bir havalandırma ve gerektiği takdirde etkin bir buhar tahliye sistemi ile yeterli bir aydınlatmaya sahip olmalıdır. 
Su ürünlerinin canlı olarak bulundurulduğu tesislerde yaşam koşullarına uygun temiz ve zehirleyici olmayan bir suyla beslenen havuzlar bulunmalıdır. 
Tesiste kullanılan araç ve gereçler, işleme tezgahları, kaplar ve taşıma konveyörleri korozyona karşı dayanıklı, kolayca temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir 
nitelikte olmalıdır. Bunlar asli amaçları dışında hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Ancak Bakanlıktan izin almak kaydı ile bunlar diğer gıda maddelerinin işleme 
işlerinde de kullanılabilir. 
Korozyona dayanıklı ve tam bir sızdırmazlığa sahip, içlerine atıkların konulacağı, iş günü sonunda ilgili yerlere nakledilebilecek, uygun sayıda toplama tankları 
bulunmalıdır. 
Tesiste, temiz su veya temizlenmemiş basınçlı deniz suyu sağlayan bir özel sistem bulundurulması zorunludur. Ancak, yukarıda bahsedilen sistemlere 
karışmayacak şekilde, buhar elde etmek, yangınları söndürmek veya frigorifik tesisi soğutmak amaçları ile, içilemez suyun kullanılmasına da izin verebilir. 
İçilemez suyun boru donanımları, temiz su ile temizlenmiş deniz suyu boru donanımlarından farklı olmalıdır. 
Tesiste uygun bir atıksu tahliye sistemi olmalı, böcek, kemirgen, kuş ve benzeri hayvanlara karşı koruyucu düzenekler bulunmalıdır. 
Yıkanarak temizlenebilir duvar ve zemine sahip, doğrudan doğruya işleme birimlerine açılmayan yeteri kadar tuvalet, lavabo ve soyunma odası bulunmalıdır. 
Lavabolar ellerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için gerekli malzemelerle ve düzeneklerle donatılmalıdır. 
Deterjan, dezenfektanlar veya benzeri maddeler, ürün ve donanım üzerinde olumsuz etki yaratmamalıdır. 
Personel temiz iş elbisesi giyerek çalışmalı ve hijyen şartlarına uymalıdır. 
Su ürünleri işleme ve değerlendirme faaliyetlerine bizzat katılan personelin sağlık durumları periyodik olarak, tıbbi bir raporla belirlenmelidir. 
Üretim kapasitesi 500 kg/gün ve yukarı olan tesislerde gıda konusunda yüksek öğrenim görmüş sorumlu bir teknik elemanın istihdam edilmesi zorunludur. 
Taze Ürünlerin İşlenmesiyle İlgili Teknik Şartlar 
Madde 27- Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde aranan taze ürünlerin işlenmesine ilişkin asgari teknik şartlar aşağıda gösterilmiştir. 
Taze su ürünleri, hiçbir şekilde dondurma veya herhangi bir işleme tabii tutulmamış, doğal olarak veya parçalanarak hazırlanmış vakum altında veya 
değiştirilmiş atmosferik koşullar altında ambalajlanmış ürünler olmalıdır. 
Derhal sevk edilmedikleri veya işlenmedikleri takdirde, tesise gelen soğutulmuş su ürünleri,buz altında tesisin izotermik deposunda muhafazaya alınmalıdır. 
İhtiyaç duyuldukça buz uygulaması tekrarlanmalıdır. Tuzlu veya tuzsuz olarak temiz içme suyundan veya temiz deniz suyundan imal edilecek olan buz, sağlıklı 
koşullar altında elde edilmeli, temiz ve bakımlı konteynerler içerisinde muhafaza edilmelidir. 
Kesim ve temizlemenin sağlığa uygun koşullar altında yapılması gerekmektedir. Bu işlemlerden hemen sonra ürünler içme suyu veya temiz deniz suyu ile 
iyice yıkanmalıdır. 
Dilimleme ve fileto çıkarma işlemleri kesim ve temizleme işlerinin yapıldığı yerden farklı bir yerde uygulanmalıdır. Dilim ve filetolar, uygun süre içerisinde 
hazırlanmalı ve derhal soğutulmalıdır. 
İç organlara ve işe yaramaz diğer kısımlar, insan tüketimi için hazırlanan üründen ayrı bir yerde tutulmalıdır. 
Taze su ürünlerinin muhafazası ve dağıtımı için kullanılan konteynerler,ürünleri kontaminasyondan koruyacak ve eriyen buz suyunun tahliyesini sağlayacak 
şekilde yapılmalıdır. 
Tahliye sistemlerinin mevcut olmaması halinde atıklar, kapaklı ve tam sızdırmazlığa sahip ve kolayca temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen kaplar 
içerisinde muhafaza edilmelidir. Atıklar, birikmeye bırakılmamalıdır. Atık kapları işgünü sonunda düzenli olarak tanklara veya kapalı mahallere boşaltılmalıdır. 
Atıklarla temas halinde kaplar, konteynerler ve yerler her kullanımdan sonra iyice temizlenmeli ve gerektiği takdirde de dezenfekte edilmelidir. 
Dondurulmuş ürünlerle İlgili Teknik Şartlar 
Madde 28- Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde aranan donmuş ürünlere ilişkin asgari teknik şartlar aşağıda gösterilmiştir. 
Dondurulmuş ürünlerin, işlenmiş olsun veya olmasın en az -18 C düzeyinde bulunan bir ortamda dondurularak hazırlanması gerekmektedir. 
Tesislerin frigorifik yeterliliği, ürünün sıcaklık derecesini süratle belirlenen düzeye düşürmeye ve o sıcaklık derecesinde muhafaza etmeyi sağlayacak şekilde 
olmalıdır. 
Depolama yerlerinde kolaylıkla okunabilecek şekilde yerleştirilmiş bir termometre bulunmalı, ısı kayıt grafikleri tutulmalı, ürünün muhafaza edildiği süre 
içerisinde kontrol edilmelidir. 
Su ürünlerinin buzu, sağlık şartlarına uygun olarak çözülmeli ve eriyen buzun suları tahliye edilmelidir. Erime aşamasında, ürünün sıcaklığı aşırı düzeyde bir 
artış göstermemelidir. Buzu çözen ürünler mümkün olduğunca süratli bir şekilde hazırlanmalı veya işlenmelidir. 
İşlenmiş Ürünlerle İlgili Teknik Şartlar 
Madde 29- Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde aranan işlenmiş ürünlere ilişkin teknik şartlar aşağıda gösterilmiştir. 
A) Konserve 
Konserve ürünleri, mikro-organizmaları yok etmeye veya etkisiz kılmak için,hermetekli olarak kapatılan ve etkileşime açık olmayan bir ortamda elde edilmiş 
olmalıdır. 
Konserve su ürünlerinin hazırlanmasında içme suyu kullanılmalıdır. Isı işlemi, ısıtma süresi, sıcaklığı, doldurma kaplarının büyüklüğü ve benzeri kriterler 
dikkate alınarak uygun bir şekilde yapılmalı ve patojenik organizmaları tahrip edecek şekilde uygulanmalıdır. 
Ürünlerin uygun ısı işlemine tabi tutulduğu imalatçı tarafından kontrol edilmelidir. 
İnkübasyon testleri, 7 gün için 37 C de ve 10 gün için 35 C de veya bir başka eş değer kombinasyonda yapılmalıdır. 
Kapların içindeki ürünün mikrobiyolojik ve toksikolojik muayenesi, tesisin laboratuarlarında veya Bakanlığın ilgili laboratuarlarında yapılmalı ve kayıtları 
tutulmalıdır. 
Günlük olarak üretilen ürün serilerinden, belirli aralıklarla alınacak numuneler üzerinden, kalite kontrolleri yapılmalıdır. 
B) Tütsüleme 
Tütsüleme veya füme işlemlerinin, duman ve ısının tesisin başka bölümlerine yayılmasını önleyen bir havalandırma sistemi ile donatılmış, özel bir yerde 
yapılması gereklidir. 
Balığın tütsülenmesi için kullanılacak duman sağlayıcı materyal, tütsüleme tesisinden ayrı bir yerde ve ürünleri kontamine etmeyecek şekilde istiflenerek 
muhafaza edilmelidir. 
Ürünün tütsülemesi için gerekli dumanın sağlanmasında boyalı, vernikli, renginden arındırılmış veya koruyucularla kaplı odunların kullanılması yasaktır. 
Tütsüleme işlemi tamamlandığında ürünler ambalajlanmadan önce, konserve halinde saklanabilmeleri için gerekli sıcaklık derecesine kadar süratle 
soğutulmalıdır. 
C) Salamura 
Ürünlerin salamura veya tuzlama işlemine tabi tutacakları yer tesisin diğer bölümlerinden yeterince uzak bir mesafede olmalıdır. 
Su ürünlerinin salamurası için kullanılacak olan tuz temiz olmalı ve temiz bir şekilde muhafaza edilmelidir. Bir kez kullanılmış olan tuz bir daha 
kullanılmamalıdır. 
Salamura için kullanılan kaplar, salamura işlemi süresi boyunca ürünün kontaminasyona uğramasını önleyecek şekilde yapılmış olmalıdır. 
Uygulamadan önce salamura kapları ve salamura üretim yerleri temiz durumda olmalıdır. 
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İşlenecek ve Tüketilecek Su Ürünlerinin Özellikleri 
Madde 30- Tüketime arz edilecek ve işletmeye ham madde olarak alınacak su ürünleri normal besin değerini kaybetmemiş, kendine özgü renk, görünüş ve 
kokuda, balıkların pulları sağlam ve deriye yapışmış, etleri sıkı, solungaçlar parlak kırmızı, gözler canlı görünümde, deride bakteriyal orijinli mukoz salgı 
oluşmamış, deri nemli ve parlak olmalıdır. 
Bu özelliklere uygun olmayan su ürünleri işlenemez ve tüketilemez. 
Taze ve işlenmiş su ürünleri, görülebilir her türlü parazitin teşhis edilmesi için muayene edilmelidir. 
Parazitlerle bulaşık olunan taze ve işlenmiş su ürünlerinin, insan tüketimi için piyasaya verilmesi yasaktır. 
İnsan Gıdaları ve Sanayi Maddelerinin Özellikleri 
Madde 31- (Değişik birinci fıkra:RG-21/9/2008-27004) Su ürünlerinden hazırlanan insan gıdaları ile sanayi maddelerinin bu Yönetmelik hükümlerine, 
16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine ve Türk Standartlarında belirtilen usul ve esaslara 
göre hazırlanması zorunludur. 
(Değişik ikinci fıkra:RG-21/9/2008-27004) Su ürünlerinden hazırlanan gıdalar kendine özgü renk, görünüş, koku ve tadında olmalı, yabancı madde ihtiva 
etmemeli, ürünlerin hazırlanmasında kullanılan hammadde, yardımcı madde, katkı maddeleri bu Yönetmelik hükümlerine ve renklendiriciler, 25/8/2002 
tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliğine; tatlandırıcılar, 21/9/2006 tarihli ve 26296 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğine; renklendirici ve tatlandırıcılar haricindeki katkı 
maddeleri ise 22/5/2008 tarihli ve 26883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksinin Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı 
Maddeleri Tebliğine uygun olmalıdır. 
(Değişik üçüncü fıkra:RG-3/2/2001-24307) İnsan tüketimine sunulacak canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş ve işlenmiş su ürünlerinin, kalite ve sağlık 
şartları açısından, kimyasal, mikrobiyolojik, toksikolojik ve organoleptik özellikleri itibari ile EK-7, EK-8 ve EK-9’da verilen kriterlere uygun olması zorunludur. 
Bu eklerde yer almayan tür ve parametrelere ilaveler yapılabilir. 
(Ek dördüncü fıkra:RG-9/8/2005-25901) Alıcı ülke talepleri doğrultusunda ihraç edilmek üzere üretilen ürünlerde Yönetmeliğin EK-7, EK-8 ve EK-9 daki 
parametrelerine uygunluk aranmaz. Ancak, bu şekilde üretilen ürünlerin, herhangi bir nedenle ihracatının gerçekleşmemesi nedeniyle geri gelmesi 
durumunda, Yönetmeliğin  EK-7, EK-8 ve EK-9’una uygun olduğunun analiz raporu ile tespit edilmesi zorunludur. 
(Ek beşinci fıkra:RG-9/8/2005-25901) İhraç edilecek su ürünlerinde Ek-7, Ek-8 ve Ek-9’da belirtilen parametrelere uygunluk kontrollerinin nasıl yapılacağına 
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 
Ambalajlama, Etiketleme ve Nakliye 
Madde 32- Ambalajlama, bu ürünlerin kontaminasyonunu önleyecek uygun sağlık koşulları altında yapılmalı, ambalaj malzemeleri su ürünlerinin 
orgonaleptik özelliklerini bozmamalı, insan sağlığına zararlı olacak ve ürünlere geçebilecek maddeler içermemelidir. Ayrıca ürünleri yeterince koruyacak 
sağlamlıkta olmalıdır. 
Ambalaj malzemeleri tekrar kullanılamaz. Ancak, temizlendikten ve dezenfekte edildikten sonra kullanılabilen, su ve hava geçirmez, çürümeye dayanıklı 
malzemelerden yapılan özel kaplar bu hükmün dışındadır. 
Kullanılmayan ambalaj malzemeleri, kapalı bir alan içerisinde muhafaza edilmelidir. 
Ürünlerin piyasaya arzında, ilgili standartlarda yer alan ambalajlama kurallarına uyulmalı, ambalaj üzerinde, üretici firma adı, varsa tescilli marka ve adresi, 
ürün adı, türü, cinsi, kalitesi, sınıfı, imal tarihi ve no’su, son kullanma tarihi, net ağırlığı, yardımcı ve katkı maddelerini belirtir, bir etiket bulunmalıdır. 
Ürünler, sıcaklığı ve nisbi nemi uygun odalarda muhafaza edilmeli, yeterli korumayı sağlayacak şekilde ambalajlanmadıkça, bu ürünlerin hijyenini etkileyecek 
veya onları kontamine edecek diğer ürünlerle depolanmamalı ve nakliye edilmemelidir. 
Taze veya işlenmiş su ürünlerinin nakliyesi için kullanılan araçlar, nakliye sırasında istenilen sıcaklığı muhafaza edecek ekipmanla donatılmalıdır. 
Nakliye araçlarının iç yüzleri düz ve temizlenmesi kolay olmalı, aynı anda su ürünleriyle,başka ürünlerin birarada taşınması için kullanılmamalıdır. 
Ürünlerin nakliyesinde ve depolanmasında ilgili standartlara uyulmalıdır. 
 
ONUNCU BÖLÜM 
Kontrol 
Madde 33- Bakanlık, su ürünleri müstahsillerini, su ürünleri ile iştigal eden tüccar, sanayici, esnaf, ithalatçı ve ihracatçı ile bunların işyerlerini, balıkhaneleri, 
mezat yerlerini, su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerini, buradan elde edilen ürünleri, istihsal yerlerini, balıkçı liman, barınak, barınma ve çekek 
yerlerini ve istihsal vasıtalarını teftiş ve kontrol ederek mevzuata göre gerekli işlemleri yapar. 
Bakanlıkça su ürünlerinin koruma ve kontrolü ile görevlendirilen memur ve hizmetliler 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanunun bazı maddelerini tadil 
eden 3288 sayılı Kanun şümulüne giren suçlar hakkında zabıt tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve su ürünlerini zaptetmek ve bunları adli mercilere 
teslim etmekle görevli ve yetkilidirler. 
(Değişik üçüncü fıkra:RG-18/10/2001-24557) Bu amaçla görevlendirilenler için şekli, içeriği ve verilme esasları Bakanlıkça belirlenecek kimlik kartı 
düzenlenir. 
(Ek Bölüm:RG-15/2/2004-25374) (1) (2) 
 
ONBİRİNCİ BÖLÜM 
İdari Para Cezalarının Uygulanması ve Yaptırımlar   
Mülki Amirler 
Madde 34- Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan idari para cezaları mahallin en büyük mülki amiri tarafından kesilir. Mülki amirler ceza kesme yetkilerini 
Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen görevlilere önceden ilan etmek şartıyla devredebilirler. 
Sahil Güvenlik Komutanlığı Bot Komutanları 
Madde 35- Sahil Güvenlik Komutanlığı bot komutanları, Türk Karasuları ile münhasır ekonomik bölgeler içinde kalan denizlerde, İstanbul ve Çanakkale 
Boğazlarında, liman ve körfezlerde idari para cezası kesmeye yetkilidir. 
Kontrol Ekipleri Kurulması 
Madde 36- Bu Yönetmeliğin 34 ve 35 inci maddeleri çerçevesinde yetkili kılınanlar, Kanunda belirtilen hususlara aykırılıkların kontrolü ve tespitini, Kanun’un 
33 üncü maddesinde belirtilen personel arasından seçilen ve en az iki kişiden oluşan kontrol ekiplerince yapar. 
Suçun Tespiti 
Madde 37- Kanunda belirtilen hususlara aykırılığın tespitinde, mümkün olduğu durumlarda fotoğraf, kamera ve diğer teknik cihazlardan da yararlanılabilir. 
Suçun tespiti için numune alınması gerekiyorsa, bu numuneler usulüne uygun olarak alınır, etiketlenir ve mühürlenerek, en kısa zamanda yetkili Bakanlık 
labaratuvarına gönderilir. Analiz sonuç raporları delil olarak değerlendirilir. 
Suçun tespiti için fotoğraf, kamera veya diğer teknik cihazlardan yararlanılması veya numune alınması işleminin fiili imkansızlıklar yahut sanıkların suç 
mahallinden ayrılması nedenleriyle yapılamadığı hallerde, suçun tespiti için suç tespit tutanağının tanzimi yeterlidir. 
Ceza Miktarının Tespiti 
Madde 38- Kanunda belirtilen idari para cezaları; tam boyu 12 metre dahil 22 metreye kadar olan gemiler için iki katı, tam boyu 22 metre ve daha uzun 
gemiler için üç katı olarak uygulanır. 
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Ayrıca, Kanunda suç olarak sayılan fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları iki misli olarak uygulanır. 
Suç konusu fiillerin tekrarı, suçun tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde ilk cezaya konu suçun tekrar işlenmesini ifade eder. 
İdari Para Cezası Kesmeye İlişkin Belgeler 
Madde 39- İdari para cezası kesmeye ilişkin belgeler aşağıda belirtilmiştir: 
a) İdari Para Cezası Kararı (Ek-10) : Bakanlık ve İl Müdürlüklerince seri numaralı olarak 4 nüsha bastırılır. 
Mahallin en büyük mülki amirince ceza kesme yetkisi verilen kurumlar, “İdari Para Cezası Kararı” makbuz ihtiyaçlarını, bulundukları ildeki İl Müdürlüğünden 
karşılarlar. 
Sahil Güvenlik Bot Komutanlıklarının “İdari Para Cezası Kararı” makbuz ihtiyaçları, Bakanlıkça Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilen makbuzlardan 
karşılanır. 
b) Tutanak ve Tebligat (Ek-11): Kontrolle görevli kurumlar tarafından bastırılır veya bu bilgileri içerecek şekilde kontrol sırasında düzenlenir. 
Su ürünleri toptan ve perakende satış yerleri, su ürünleri yetiştiricilik tesisleri, fabrika, imalathane, işleme tesisleri, kum ve taş ocakları gibi farklılık gösteren 
yerler için biçim ve içeriği farklı tutanak ve tebligat düzenlenebilir. 
c) Zapt Etme (El Koyma) Tutanağı (Ek-12): Kontrolle görevli kurumlar tarafından bastırılır veya bu bilgileri içerecek şekilde kontrol sırasında düzenlenir. 
Cezanın Kesilmesi ve Yapılacak Diğer İşlemler 
Madde 40- Kontrol ekipleri tarafından suç teşkil eden bir durumun tespit edilmesi halinde, “İdari Para Cezası Kararı (Ek-10)” ve idari para cezası kesilmesine 
neden olan aykırılık su ürünleri veya istihsal vasıtalarının da zaptını gerektiriyorsa “Zapt Etme (El Koyma) Tutanağı (Ek-12)” da düzenlenir. 
Bu belgelerin birer örneği düzenlenecek “Tutanak ve Tebligat (Ek-11)”a eklenmek suretiyle cezanın muhatabına tebliğ edilir. 
İdari Para Cezası Kararının bir nüshası tahsil edilmek üzere vergi dairesi müdürlüğüne, vergi dairesi bulunmayan yerlerde malmüdürlüğüne gönderilir. 
Cezanın muhatabının su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip olması halinde ise bir nüshası da ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il müdürlüğüne gönderilir. 
Süresinde ödenmeyen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 
Ruhsat Tezkerelerinin Geri Alınması ve İptali 
Madde 41- Kanunun 23 üncü maddesinin (a) bendi ile (b) bendinin birinci fıkrası ve 24 üncü maddesinin (b) fıkrasına istinaden getirilen düzenlemelere aykırı 
olarak su ürünleri istihsalinde bulunan gemiler ile gerçek kişilerin ruhsat tezkereleri; suçun ilk defa işlenmesi halinde bir ay, ikinci defa işlenmesi halinde üç 
ay süre ile geri alınır, tekrarlanması halinde iptal edilir. Suç konusu fiillerin tekrarı, suçun tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde ilk cezaya konu suçun 
tekrar işlenmesini ifade eder. 
Geri alınma işlemi uygulanacak ruhsat tezkerelerinin, suçun tespitinden itibaren altı ay içinde düzenlendiği il müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur. Bu 
süre içinde teslim edilmeyen ruhsat tezkerelerinin geri alınması, vize işlemi veya herhangi bir nedenle il müdürlüğüne başvurulduğunda yerine getirilir. 
İptal durumuna geldiği anlaşılan ruhsat tezkerelerinin iptal işlemi, düzenleyen İl Müdürlüğünce yapılır, ilgililere yazıyla bildirilir. 
 
ONİKİNCİ BÖLÜM (1) 
Son Hükümler 
Geçici Madde 1- 3288 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri Yönetmeliğin yayımı tarihinden 
itibaren 1 yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar. 
Geçici Madde  2 – (Ek:RG-7/1/2010-27455) 
7/1/2010 tarihinden önce düzenlenmiş olan, gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat tezkereleri ve balıkçı gemileri için su ürünleri ruhsat tezkereleri, sürelerinin 
sonuna kadar geçerlidir 
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 
Madde 42 (1)- 1380 sayılı Kanunun Ek 1 inci Maddesi ile yönetmeliğe dönüştürülen Tüzük Hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
Madde 43 (1) - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 44 (1) - Bu yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. 
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SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ(1)(2) 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemiz su kaynakları potansiyelinin verimli şekilde kullanılması, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin 

sağlanması, çevrenin korunması ve kaliteli/güvenli gıda temini için, su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili yatırımların, planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve üretim 
sırasında etkin denetimin sağlanmasıdır. 

Kapsam 
Madde 2 - Bu Yönetmelik, denizlerde, iç sularda ve bunlara bağlantılı sularda yapılacak su ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin tesislerin kurulma 

yerleri, müracaat şekli ve talebin değerlendirilmesi, ön izin, proje onayı (kesin izin), projenin iptal edilmesi, proje değişiklikleri, deneme üretimi, mecburi yer 
değişikliği, entegre tesis kurulması, proje devri, orkinos yetiştiriciliği (besiciliği), organik su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiricilik belgesi, yumurta, 
yavru ve damızlık materyal ithali, teknik eleman istihdamı, su ürünleri sağlığı, çevresel etki ve koruma ve denetimle ilgili hususları kapsar. 

Hukuki Dayanak 
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun değişik 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; 
Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, 
Bakanlık Merkez Teşkilatı: (TÜGEM) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü, 
İl Müdürlüğü: Bakanlık İl Müdürlüğünü, 
Su Ürünleri: Denizlerde ve iç sularda bulunan bitkiler ile hayvanlar ve bunların yumurtalarını ( 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun kapsamına 

giren hayvanlar hariç), 
Su Ürünleri Yetiştiriciliği: Yetiştiricilik tesislerinde, entansif, yarı entansif veya ekstansif şartlarda yapılan, su ürünlerini üretme ve/veya büyütme 

(besicilik) faaliyetini, 
Yetiştiricilik Tesisi: Su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı yerleri, 
İç Sular: Göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, regülatörler, kanallar, arklar, akarsular, mansaplar, üretme ve yetiştirme yerlerini, 
Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyaller elde etmek için kurulan tesisleri, 
Üretme Havuzları: Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak amacıyla, toprak, beton ve ağ havuzlar ile plastik veya benzeri malzemeden yapılan tank ve 

benzer üniteleri, 
Ağ Havuz (Ağ Kafes): Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliği yapmak amacıyla ahşap, demir veya plastik malzemeler ile ağ kullanılarak 

yapılan üniteleri, 
Entansif Yetiştiricilik: Tamamen dıştan yemlemeye dayalı yoğun yetiştiriciliği, 
Yarı Entansif Yetiştiricilik: Gübreleme ve tamamlayıcı yemlemeye dayalı yetiştiriciliği, 
Ekstansif Yetiştiricilik: Suyun doğal verimliliğine dayanan, stok kontrolü yapılan düşük üretimli yetiştiriciliği, 
Proje: Yetiştiriciliği yapılacak türü, su ürünleri tesislerinin yerini, mahiyetini, mali yönünü, mimari çizim ve inşaat hesaplarını, keşif metraj 

cetvellerini, yetiştiricilik tekniğini ve üretim planını, kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış belgeler ile kurulacak işletmeye ait her türlü belge ve bilgilerin 
bütününü, 

Müteşebbis: Su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurmak isteyen, kuran ve işleten gerçek ve tüzel kişiliği, 
Açık Deniz Yetiştiriciliği (Off-shore): Denizlerde, kapalı koy ve körfezlerin dışında, su derinliği asgari kırk metre olan yerlerde, uygun teknolojiler 

kullanılarak, ağ kafeslerde yapılan su ürünleri yetiştiriciliğini, 
Filtrasyon Sistemi: Değişik tipte filtreler kullanılarak, yetiştiricilik faaliyetlerinde kullanılan suda oluşan atıkların tutulduğu sistemleri, 
Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlık merkez teşkilatınca verilen belgeyi, 
(Ek: RG-18/06/2007-26556) Müşterek Yetiştiricilik Alanı: Denizde veya iç sularda birden fazla su ürünleri yetiştiricilik işletmesinin üretim 

yapması amacıyla belirlenen alanı, 
(Ek:RG-30/5/2009-27243) Komisyon: Kuruluşu, çalışma usul ve esasları Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından belirlenen komisyonu, 
(Ek:RG-30/5/2009-27243) Yavru Balık Büyütme Tesisi: Kuluçkahanelerde, yumurtadan çıktıktan sonra, 1-2 gr ağırlığa kadar büyütülen yavru 

balıkları; 30-50 gr ağırlığa ulaştırmak amacıyla deniz, içsu ve karada kurulan tesisleri, 
(Ek:RG-30/5/2009-27243) Yavru Balık Büyütme Alanı: Deniz, içsu ve karada yavru büyütme tesislerinin bulunduğu alanı, 
ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 
Tesislerin Kurulma Yerleri ve Aranacak Şartlar 

Tesislerin Kurulma Yerleri ve Aranacak Şartlar 
Madde 5 - Su ürünleri yetiştiriciliği amacıyla kurulacak tesis yerlerine ilişkin genel hususlar aşağıda belirtilmiştir: 
a) (Değişik:RG-30/5/2009-27243) Karada üzerinde bir veya daha fazla tesis bulunan ve bir tesisten çıkan suyun diğer tesisler tarafından 

kullandığı su kaynakları üzerinde yeni bir tesisin kurulabilmesi için, suyun miktar ve kalite açısından yeterliliğinin ve yeni tesisin diğer tesisleri olumsuz yönde 
etkilemeyeceğinin, su ürünleri konusunda eğitim veren fakülteler veya su ürünleri araştırma enstitüleri veya su ürünleri ile ilgili enstitüler tarafından 
düzenlenecek rapor ile tespit edilmesi gerekir. Düzenlenen raporun uygun bulunması halinde, talep il müdürlüğünün uygun görüşü ile birlikte Bakanlık 
Merkez Teşkilatına iletilir ve su kaynağı üzerinde yeni tesisin kurulup kurulmayacağına karar verilir. Ancak, gerekli görülmesi halinde Komisyon marifetiyle, 
konunun yeniden incelenmesi sağlanarak hazırlanacak rapora göre karar verilir. 

b) Karada kurulacak yetiştiricilik tesislerinde, tesislerin hijyenik açıdan birbirini menfi yönde etkilemesinin söz konusu olmadığı durumlarda 
(kullanılacak suyun ayrı bir kaynaktan sağlanması veya aynı su kaynağından ayrı bir kanalla alınması), su debisinin tesisler için yeterli miktarda olması 
halinde tesisler arasında mesafe şartı aranmaz. 

c) (Değişik: RG-15/10/2005-25967) İç su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla, 100 lt/sn ve daha az debiye sahip su kaynakları üzerinde 
kurulacak tesislerde, bu kaynağın tamamını üretimde kullanabilecek üretim kapasitesine sahip olması gerekir. 100 lt/sn den büyük debiye sahip su 
kaynakları üzerinde 25 ton/yıldan daha az kapasitede işletme kurulamaz. Ancak, kurulacak tesis için öngörülen yeterli alan bulmanın mümkün olmadığı 
bölgelerde, il müdürlüğünün bu yönde görüş bildirmesi halinde bu şart aranmaz. 

d) Baraj gölleri, göletler ve diğer iç su kaynaklarındaki yetiştiriciliğe tahsis edilecek su yüzeyi alanı ve diğer esaslar, Bakanlık merkez teşkilatı ve 
ilgili kurumlar tarafından ortaklaşa belirlenir. 

e) Baraj göllerinde ağ kafeslerde su ürünleri işletmeleri arasındaki mesafe ikiyüzelli metreden az olmamak şartıyla, yetiştiriciliğe tahsis edilecek 
alan, proje kapasitesi, su derinliği, akıntı hızı gibi kriterler esas alınarak oluşturulan İl Müdürlüğü görüşü dikkate alınarak Bakanlık merkez teşkilatınca 
belirlenir. 
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f) (Değişik:RG-30/5/2009-27243) Ağ kafeslerde üretime tahsis edilecek alanın büyüklüğü denizlerde, kafeslerin işgal edeceği alandan, içsularda 
ise kafeslerin işgal edeceği alanın iki katından az olmamak kaydıyla, proje kapasitesi, yetiştiricilik yapılan tür ve uygulanacak yetiştiriciliğin tekniği dikkate 
alınarak belirlenir. 

g) Denizde ve iç sularda, her türlü can ve mal emniyetinin temini bakımından, ağ kafeslerin kurulduğu saha ile kuluçkahanelerin denizden su 
alım ve deşarj sistemleri şamandıra ve çakar şamandıralar kullanılarak belirlenir. Denizde seyir emniyeti yönünden, IALA (Uluslararası Fener Otoriteleri 
Birliği) standartlarında, gece ve gündüz mania işaretleri ile gösterilir. İşaretlemede kullanılan şamandıra ve çakar şamandıralar kiralanan alanın dışına 
taşamaz. 

h) Denizlerde, çevre düzeni planı çalışmaları sonucunda su ürünleri yetiştiriciliğine ayrılan alanlarındaki, yetiştiricilik tesisleri arasındaki mesafe, 
proje kapasitesi, su derinliği, akıntı hızı ve yetiştiricilik teknikleri ile bu konudaki İl Müdürlüğünün görüşü dikkate alınarak Bakanlık merkez teşkilatı tarafından 
belirlenir. Çevre düzeni planı çalışması yapılmayan alanlarda, iki orkinos yetiştiriciliği (besiciliği) işletmesi arasındaki mesafe ile denizlerde ağ kafes 
işletmeleri ve orkinos yetiştiriciliği (besiciliği) işletmeleri arasındaki mesafe iki kilometreden; denizlerde ağ kafes yetiştiricilik tesislerinde bir kilometreden 
az olmamak üzere, proje kapasitesi, su derinliği, akıntı hızı gibi kriterler esas alınarak oluşturulan il müdürlüğü görüşü dikkate alınarak Bakanlık merkez 
teşkilatı tarafından belirlenir. 

i) (Değişik:RG-30/5/2009-27243) Kuluçkahaneler veya kuluçkahaneler ile diğer su ürünleri işletmeleri arasındaki mesafe, su ürünleri 
konusunda eğitim veren fakülteler veya su ürünleri araştırma enstitüleri veya su ürünleri ile ilgili enstitüler tarafından,  tesislerin proje kapasiteleri, su alım 
ve deşarj sistemleri ve üretim teknikleri dikkate alınarak hazırlanacak rapor ve il müdürlüğü görüşü dikkate alınarak Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından 
tespit edilir. Ancak, gerekli görülmesi halinde, Komisyon marifetiyle, konunun yeniden incelenmesi sağlanarak hazırlanacak rapora göre karar verilir. 

j) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak alanların verimli kullanımının sağlanması için, su ürünleri yetiştiriciliği projelerinin minimum kapasiteleri 
Bakanlık merkez teşkilatınca belirlenir. 

k) Ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak alanlarda, soğuk su balıkları yetiştiriciliğinde, 20°C’nin üzerindeki su sıcaklık periyodu ile 
donma varsa, donmanın başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak üretim planlaması yapılır. 

l) Açık deniz (Off-shore) yetiştiriciliği, denizlerde, kapalı koy ve körfezlerin dışında, su derinliği asgari kırk metre olan yerlerde uygun teknolojiler 
kullanılarak yapılır. Ancak, proje kapasitesi, su derinliği, akıntı hızı ve yetiştiricilik tekniğinin uygun olduğu durumlarda ise Bakanlık merkez teşkilatının görüşü 
alınarak, derinliği kırk metreye ulaşmayan sahalarda da açık deniz yetiştiriciliğine izin verilebilir. 

m) Denizlerde ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği için ihtiyaç duyulan kara alanlarının büyüklüğü, Bakanlık merkez teşkilatı ve/veya il 
müdürlüğü tarafından belirlenir. 

n) (Ek: RG-18/06/2007-26556) Müşterek yetiştiricilik alanlarının belirlenmesi ve bu alanlardaki yerleşim planlaması, Bakanlık Merkez Teşkilatının 
onayı alınmak kaydıyla, İl Müdürlüğü tarafından yapılır. Mecburi yer değişiklikleri dâhil, bu alanlardaki su ürünleri yetiştiricilik faaliyetlerine ilişkin usul ve 
esaslar Bakanlık Merkez Teşkilatınca hazırlanacak genelge ile düzenlenir.  

o) (Ek: RG-18/06/2007-26556) Mevcut yetiştiricilik tekniklerinin dışında, yeni teknolojiler kullanılarak üretim yapılacak su ürünleri yetiştiricilik 
tesislerine izin verme yetkisi Bakanlık Merkez Teşkilatında olup, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Bakanlık Merkez Teşkilatınca hazırlanacak genelge ile 
belirlenir. 

ö) (Ek: RG-18/06/2007-26556) Kabuklu, eklembacaklı ve yumuşakça yetiştiriciliğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık Merkez Teşkilatınca 
hazırlanacak genelge ile belirlenir. 

p) (Ek:RG-30/5/2009-27243) Yavru balık büyütme tesisine ilişkin işlemler  bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülür. Yavru balık 
büyütme alanları ve tesisleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak diğer usul ve esaslar Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından hazırlanacak genelgelerle belirlenir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yetiştiricilik Tesislerinin Kuruluşu, İzin, Onay ve Proje İşlemleri 

Müracaat 
Madde 6 - Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak amacıyla yapılan müracaatların, değerlendirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar aşağıda 

belirtilmiştir: 
a) (Değişik: RG-18/06/2007-26556) Su ürünleri yetiştiricililik tesisi kurmak isteyen müteşebbisler, ilgili İl Müdürlüğüne müracaat ederek 

Bakanlık Merkez Teşkilatından izin almak zorundadır. 
b) Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyen müteşebbisler, dilekçelerine (Ek-1), üzerinde tesisin kurulacağı yerin işaretlendiği 1/25.000 ölçekli 

saha haritasını da ekleyerek; yetiştiricilik tesisinin kurulacağı yerdeki İl Müdürlüğüne müracaat ederler. İl Müdürlüğünce, on beş gün içerisinde, oluşturulacak 
bir teknik ekip tarafından mahallinde inceleme yapılır. Yetiştiricilik tesisinde kullanılacak su kaynağından veya üretim sahalarından usulüne uygun olarak su 
numunesi alınması ve gerekli analizlerin müteşebbis tarafından yaptırılması temin edilir. Bakanlık merkez teşkilatınca belirlenecek su kalite kriterlerinin, su 
yüzeyinin, arazinin ve diğer kriterlerin (su derinliği, tesisler arası mesafe, yetiştiricilik teknikleri ve çevresel etkiler) yetiştiricilik açısından uygun bulunması 
halinde, bütün iç su ve deniz işletmeleri ile kuluçkahanesi bulunan iç su tesisleri için, "Ön Etüd Raporu" (Ek-2); kuluçkahaneli deniz ürünleri projeleri ile ilgili 
müracaatlarda ise Ek-2’ye ilave olarak, kuluçkahane için, ayrıca "Kuluçkahane Ön Etüd Raporu" (Ek-3) düzenlenir. Müstakil bütün kuluçkahaneler için ise, 
sadece Kuluçkahane Ön Etüd Raporu (Ek-3) düzenlenir. İl Müdürlüğünce, kurulması planlanan tesis ile ilgili olarak, tesisin yerinin, su kaynağının, varsa diğer 
tesislerin yol ve yerleşim durumunun ve bunlarla ilgili mesafelerin gösterildiği kroki hazırlanarak ön etüt raporuna eklenir. 

İl Müdürlüğü, ön izin için gerekli olan, müteşebbisin müracaat dilekçesi ile tesisin kurulacağı yerin işaretlendiği 1/25.000 ölçekli harita, su ürünleri 
yetiştiriciliği ön etüt raporu, su tahlil sonuç raporu, kroki ve müteşebbis tarafından temin edilmesi gereken diğer belgelerle birlikte (Ek-4), uygun görüşünü 
de belirterek, Bakanlık merkez teşkilatından ön izin talebinde bulunur. (Ek son cümle:RG-30/5/2009-27243) Bakanlıkça, ön izin talebi ile ilgili işlemler 
yirmibir gün içinde sonuçlandırılır. 

c) (Değişik:RG-30/5/2009-27243) İl müdürlüğünce, ön izin belgelerini (Ek-4) temin etmesi için müteşebbise müracaat tarihinden itibaren sekiz 
ay süre verilir. Bu sürede gerekli belgelerin tamamlanmaması halinde, müteşebbisin müracaatı işlemden kaldırılır. Ancak, bu konuda mazeret beyan eden 
müteşebbisin gerekçeli talebinin uygun görülmesi halinde il müdürlüğünce gerekçeye uygun ek süre verilebilir. 

d) Denizlerde ve iç sularda, aynı alanda yetiştiricilik yapmak amacıyla, birden fazla müracaatın bulunması halinde, ilk müracaat sonuçlanıncaya 
kadar, diğer müracaatlar değerlendirilmek üzere bekletilir. İlk müracaatın gerçekleşmemesi halinde diğer müracaatlar, müracaat sırasına göre 
değerlendirmeye alınır. 

e) Baraj göllerinde ağ kafeslerde yetiştiricilik için yapılan müracaat, o baraj gölü için yapılan ilk müracaat ise; Bakanlık merkez teşkilatı 
tarafından, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınır ve işlemler bu doğrultuda yürütülür. 
Ön İzin 

Madde 7 - Su ürünleri yetiştiricilik tesisinin kurulması amacıyla verilen ön izin ile ilgili genel hükümler aşağıda açıklanmıştır: 
a) (Değişik: RG-18/06/2007-26556) 6 ncı maddedeki işlemlerin tamamlanması halinde müteşebbise, projesini hazırlamak üzere Bakanlık 

Merkez Teşkilatı ve/veya İl Müdürlüğü tarafından on iki ay süreli ön izin verilir. Bu süre içerisinde, projesini hazırlayıp İl Müdürlüğüne teslim etmeyen 
müteşebbisin ön izni, İl Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık Merkez Teşkilatınca iptal edilir. Ancak, bu konuda mazeret beyan eden müteşebbisin gerekçeli 
talebinin İl Müdürlüğünün uygun görüşüyle Bakanlık merkez teşkilatına bildirilmesi halinde, Bakanlık Merkez Teşkilatınca, gerekçeye uygun ek süre verilebilir. 
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b) Ön izin alan veya ön izin alma aşamasında olan müteşebbisler daha önceki müracaatlarında değişiklik yapmak istediklerinde, İl Müdürlüğüne 
dilekçe ile (Ek-5) müracaat ederler. Bundan sonraki işlemler, 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen esaslara uygun olarak yürütülür. Talep edilen değişikliğin 
özelliği göz önünde tutularak, önceden müteşebbis tarafından ikmal edilmiş ve halen geçerli olan belgeler müteşebbisten tekrar talep edilmez. Ancak, 
müracaat tarihi olarak ilk müracaat tarihi esas alınır. 

c) Ön izin almak için müracaatı bulunan ve işlemleri devam eden müteşebbisler ile ön izin almış müteşebbisler bu haklarını bir başka 
müteşebbise devredemezler. 
Proje Onayı 

Madde 8 - Su ürünleri yetiştiricilik tesis projelerinin onayı ile ilgili genel hükümler aşağıda açıklanmıştır: 
a) Su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurmak isteyen ve ön izin alan müteşebbisler, tesise ilişkin projelerini Bakanlık merkez teşkilatı ve/veya İl 

Müdürlüğüne onaylatmak zorundadırlar. 
b) Proje hazırlanırken, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından belirlenen proje hazırlama talimatı ve dispozisyonu esas alınır. Proje hazırlamaya 

yetkili gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlanan uygulama projesinin keşif-metraj cetvelleri, ait olduğu yılın, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatlarıyla, 
bu fiyatlar açıklanmamış ise, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın açıklayacağı artırım oranı dikkate alınarak hesaplanır. Proje beş nüsha olarak, onaylanmak 
üzere İl Müdürlüğüne teslim edilir. Müteşebbisler, her bir proje nüshasına, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen, proje konusu 
ile ilgili şartnamenin noter onaylı bir suretini eklemek zorundadırlar. 

c) Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri projelerinin onayında "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği"nin ilgili hükümlerine uygunluk şartı aranır 
ve bu şartın sağlandığına dair belge projeye eklenir. 

d) Denizlerde ve iç sularda uygulanacak yetiştiricilik projelerinin onay mercileri Bakanlık merkez teşkilatınca hazırlanacak genelgeler ile 
belirlenir. 

e) Onay yetkisi İl Müdürlüğünde olan projeler onaylandıktan sonra, projenin bir nüshası il müdürlüğünde kalır. Bir nüshası onayı müteakip on 
beş gün içinde Bakanlık merkez teşkilatına gönderilir. İl müdürlüğünce onaylanan projeler için kiralama söz konusu ise, kiralama teklifi bir nüsha proje ile 
birlikte, ilgili kuruluşa yapılır ve sonucundan Bakanlık merkez teşkilatına bilgi verilir. Onaylanmış projenin diğer iki nüshası ise müteşebbise verilir. 

f) (Değişik:RG-30/5/2009-27243) Onay yetkisi Bakanlık Merkez Teşkilatında olan projeler, Bakanlık Merkez Teşkilatına gönderilmeden önce il 
müdürlüğü tarafından on beş gün içerisinde incelenir ve varsa eksiklikleri tamamlatılır. Beş nüsha olarak düzenlenen proje, il müdürlüğünün görüş yazısı ile 
birlikte onay için Bakanlık Merkez Teşkilatına gönderilir. Bakanlık, proje onay işlemlerini yirmi bir gün içerisinde sonuçlandırır. 

g) Onay yetkisi Bakanlık merkez teşkilatında olan projeler onaylandıktan sonra, bir nüshası Bakanlık merkez teşkilatında kalır. Onaylanan proje 
için kiralama söz konusu ise, projenin bir nüshası kiralama için ilgili kuruluşa yapılacak müracaat sırasında kullanılmak, iki nüshası müteşebbise verilmek 
ve bir nüshası da İl Müdürlüğü arşivinde muhafaza edilmek üzere dört nüsha proje il müdürlüğüne gönderilir. 
Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi 

Madde 9 - Su ürünleri yetiştiricilik tesislerine yetiştiricilik belgesi verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır: 
a) (Değişik:RG-30/5/2009-27243) Su ürünleri yetiştiricilik tesisine ve/veya kuluçkahaneye ilişkin su ve/veya alan kiralama işlemlerinin 

tamamlanıp, üretime geçilmesinden sonra, Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi ve/veya Su Ürünleri Kuluçkahane Belgesi almak için bir ay içerisinde il 
müdürlüğüne müracaat edilir. Müracaatı müteakip,  on beş gün içinde, il müdürlükleri tarafından denetim raporu düzenlenerek, Su Ürünleri Yetiştiricilik 
Belgesi (Ek–6/a) ve/veya Su Ürünleri Kuluçkahane Belgesi (Ek–6/b) onaylanmak üzere denetim raporu ile birlikte Bakanlık Merkez Teşkilatına gönderilir. 
Bakanlıkça Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesinin onaylanmasına ilişkin işlemler yirmi bir gün içinde sonuçlandırılır. 

b) "Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi" her tesis için bir adet tanzim edilir. Onaylanan asıl belge müteşebbise verilir; tasdikli birer fotokopisi Bakanlık 
merkez teşkilatı ve İl Müdürlüğünde dosyalanır. 

c) Söz konusu belge, tesisin idari binasında kolaylıkla görebilecek bir yerde asılı durur. 
d) Proje değişikliği, proje devri, isim değişikliği ve benzeri durumlarda, yetiştiricilik belgesi iptal edilerek yeni duruma uygun Su Ürünleri 

Yetiştiricilik Belgesi’nin düzenlenmesi için; proje ile ilgili olarak, kiralama yapılan kuruluştan da devir işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra, daha önceki "Su 
Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi"nin aslı iptal edilmek ve yeni duruma uygun olarak düzenlenmiş "Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi’’ (Ek-6/a ve b) onaylanmak 
üzere, "Denetim Raporu" ile birlikte Bakanlık merkez teşkilatına gönderilir. 

e) Herhangi bir nedenle faaliyetlerine son verilen su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgeleri, iptal edilmek üzere İl 
Müdürlükleri tarafından Bakanlık merkez teşkilatına gönderilir. 

f) Herhangi bir nedenle üretime ara verecek olan müteşebbisler, ara verme gerekçesini ve süresini belirten dilekçelerine yetiştiricilik belgesinin 
aslına eklemek suretiyle İl Müdürlüğüne müracaat ederler. Bu tesislere ait yetiştiricilik belgelerinin asılları, söz konusu tesis yeniden üretime başlayıncaya 
kadar İl Müdürlüklerinde muhafaza altında tutulur. Söz konusu durumla ilgili olarak İl Müdürlükleri tarafından Bakanlık merkez teşkilatına bilgi verilir. 

g) Müteşebbisler, daha önce Bakanlık merkez teşkilatı ve/veya İl Müdürlüğü tarafından verilen yetiştiricilik belgelerini, yenileri ile değiştirmek 
için bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde il müdürlüğüne müracaat ederler. 

h) Müteşebbisler, Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgelerini, üç yılda bir İl Müdürlüklerine vize ettirmek zorundadırlar. 
ı) (Ek:RG-30/5/2009-27243) İdari ve teknik sorunlar nedeniyle, yetiştiricilik tesisine ait yetiştiricilik belgesinin yenilenmesi veya vize ettirilmesine 

ilişkin belgelerin ikmal edilememesi ve konuyla ilgili olarak müteşebbisin gerekçeli talebinin uygun bulunması halinde yetiştiricilik belgesi vize edilebilir veya 
yenilenebilir. 
Projenin İptal Edilmesi 

Madde 10 - Su ürünleri yetiştiricilik tesis projelerinin iptalini gerektiren genel hükümler aşağıda belirtilmiştir: 
a) Kurulacak tesis ile ilgili olarak, tamamlanması gereken kiralama işlemlerinden, en son tamamlanan kiralama işlemi ile ilgili kiralama tarihi 

başlangıç kabul edilerek, termin planında öngörülen sürenin bitimini takip eden bir yıl içerisinde, yatırımını tamamlayıp üretime geçmeyen müteşebbisin 
projesi iptal edilir. Müteşebbisin gerekçeli talebi ve bu talebin Bakanlık merkez teşkilatınca uygun bulunması halinde, bu süre bir defaya mahsus olmak 
üzere bir yıl uzatılır. Sürenin aşılması durumunda, onayı il müdürlüğünce yapılan projelerin iptali İl Müdürlüğünce yapılır ve Bakanlık merkez teşkilatına 
bildirilir. Onayı Bakanlık merkez teşkilatınca yapılan projelerin iptali ise, İl Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık merkez teşkilatınca yapılır. 

b) Yetiştiriciliği olumsuz etkileyebilecek nitelikte, sonradan oluşan veya varlığı sonradan anlaşılan çevresel, fiziksel ve kimyasal etkenler veya 
doğal afetler nedeniyle (a) bendinde belirtilen sürenin aşılması proje iptal nedeni olarak kabul edilmez. Bu durumda, müteşebbise altı aylık karar verme 
süresi tanınır ve altı ay sonunda müteşebbis tarafından, kısıtlayıcı durumu ortadan kaldırıcı faaliyet yürütmek veya yer değişikliği gibi çözüme yönelik bir 
teklif gelmemesi durumunda proje iptal edilir. Bu kısıtlayıcı durumu ortadan kaldırmaya yönelik bir faaliyet teklifi gelmesi ve bu önerilen bu faaliyetin uygun 
bulunması halinde, teklif edilen uygulama için yeterli olacak ek süre verilir. Altı aylık karar verme süresi içinde, müteşebbis projede değişiklik önerisinde 
bulunursa, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki hükümler uygulanır. Bu madde kapsamına giren projelerle ilgili karar merci, projeyi onaylayan mercidir. 

c) Su ürünleri avlak sahalarının yetiştiricilik veya ıslah amacıyla projeli olarak kiralanması halinde; proje iptali için, termin planında her bir yıl için 
yapılacağı taahhüt edilen yatırımların, o yılın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen gerekçesiz olarak yerine getirilmemesi ve bu durumun İl Müdürlüğünce 
bir raporla tespit edilerek Bakanlık merkez teşkilatına bildirilmesi durumunda, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından proje iptal edilir. 

d) Müteşebbisin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle kira sözleşmesi feshedilen tesislerin projeleri de iptal edilir. Onayı İl 
Müdürlüğünce yapılan projelerin iptali İl Müdürlüğünce yapılır ve Bakanlık merkez teşkilatına bildirilir. Onayı Bakanlık merkez teşkilatınca yapılan projelerin 
iptali ise, İl Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık merkez teşkilatınca yapılır. 
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Proje Değişiklikleri 
Madde 11 - Su ürünleri yetiştiricilik tesis projelerinde değişiklik yapılması durumunda uygulanacak usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir: 
a) Projelerinde, tür değişikliği, kapasite artırımı/azaltılması, alan artırımı/azaltılması, ek ünite kurmak ve yer değişikliği yapmak isteyen 

müteşebbisler, tesislerin bulunduğu İl Müdürlüğüne dilekçe (Ek-7) ile müracaat ederler. Bu müracaatlarla ilgili olarak, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerde 
belirtilen esaslara uygun olarak işlem yapılır. 

b) Talep edilen değişikliğin özelliği göz önünde tutularak, önceden müteşebbis tarafından ikmal edilmiş ve halen geçerli olan belgeler 
müteşebbisten tekrar talep edilmez. 

c) Değişiklik taleplerinden tür değişikliği için yeni proje; ek ünite kurulması ve kapasite artırımı/azaltılması için revize proje istenir. Alan 
artırımı/azaltılması ve yer değişikliği için herhangi bir proje istenmeyip, seyr-ü sefer ve kiralama ile ilgili belgeler ile yeni yerleşim planı ikmal edilir. Kapasite 
artırımı/azaltılması ile alan artırımı/azaltılmasının birlikte söz konusu olması durumlarda ise, hem revize proje, hem de seyr-ü sefer ve kiralama ile ilgili 
belgeler istenir. 

d) Müteşebbisler, su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinin kuruluşu sırasında veya üretime geçtikten sonra proje değişikliklerine konu değişikler 
haricinde, onaylı projelerinin esasını bozmayacak nitelikteki her değişiklikle ilgili olarak (kafes/havuz şekli, kafes/havuz büyüklüğü, kafes/havuz sayısı, 
yetiştiriciliği yapılacak su ürünlerinin biyolojik özellikleri ve üretim teknikleri benzer olan tür değişiklerinde) izin almak ve yeni duruma uygun vaziyet planını 
onaylatmak zorundadırlar. Bu değişikliklerle ilgili izin ve onay merci, projeyi onaylayan mercidir. 

e) (Ek: RG-15/10/2005-25967) Müteşebbisler, su ürünleri yetiştiriciliği projeleri onaylandıktan sonra, yıllık üretim planlamalarında yapacakları 
değişiklikler için, il müdürlüklerine dilekçe ile müracaat ederek izin almak zorundadırlar. Değişiklik taleplerinin il müdürlüklerince uygun görülmeleri halinde, 
bu durum, 15 (on beş) gün içinde Bakanlığa bildirilir. 
Mecburi Yer Değişikliği 

Madde 12 – (Değişik: RG-18/06/2007-26556) 
Çevre Düzeni Plan Çalışmaları uygulamaları veya hukuki, teknik, güvenlik ve benzeri zorunlu sebepler nedeniyle, mevcut bir yetiştiricilik tesisinin 

yer değişikliği konusundaki zorunluluğun Bakanlık merkez teşkilatı ve/veya İl Müdürlüğü tarafından müteşebbise tebliğ edilmesi halinde, müteşebbis, 
tesislerinin taşınacağı yerdeki İl Müdürlüğüne en geç bir ay içinde dilekçe (Ek-8) ile müracaat eder. Aynı il sınırları dâhilinde olmak kaydıyla, tür değişikliği 
ile alan ve/veya kapasite artırımı/azaltımı olmaksızın yapılacak mecburi yer değişikliklerinde, seyr-ü sefere ilişkin belgeler ve yeni yerleşim planı ikmal edilir. 
Diğer işlemler ise, projelerde yer değişikliği kapsamında değerlendirilir ve 11 inci maddedeki esaslara uygun olarak yapılır. Mecburi yer değişikliğinin diğer il 
sınırları dâhilinde bir alana taşınmayı gerektirmesi halinde de, işlemler 11 inci maddedeki esaslara uygun olarak yapılır. 
Deneme Üretimi 

Madde 13 - Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde uygulanacak deneme üretimleri ile ilgili genel hükümler aşağıda belirtilmiştir: 
a) Mevcut tesislerinin bir bölümünde deneme üretimi yapmak isteyen müteşebbisler, tesisin bulunduğu İl Müdürlüğüne ekinde yapılacak 

deneme üretimi ile ilgili, amaç, gerekçe, materyal, metod ve süreyi de ihtiva eden detaylı bir raporun yer aldığı dilekçe ile müracaat ederler. Söz konusu 
müracaatlar, İl Müdürlüğünün de görüşü belirtilerek Bakanlık merkez teşkilatına iletilir. Deneme üretimlerine izin verme yetkisi Bakanlık merkez teşkilatına 
aittir. 

b) Hiç tesisi olmadığı halde deneme üretimi yapmak isteyen müteşebbisler, deneme tesislerinin kurulacağı yerdeki İl Müdürlüğüne dilekçe (Ek-
9) ile müracaat ederler. Bu müracaatlarla ilgili olarak, 6, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen esaslara uygun olarak işlem yapılır. Ancak, tesisle ilgili proje 
hazırlanırken, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından hazırlanacak proje dispozisyonu esas alınır. 
Proje Devri 

Madde 14 - Su ürünleri yetiştiricilik tesis ve projelerinin devir işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir: 
a) Su ürünleri tesislerini gerçek veya tüzel kişilere devretmek isteyen müteşebbisler, tesislerinin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne, Bakanlık 

merkez teşkilatınca belirlenecek belgeleri ikmal ederek dilekçe (Ek-10) ile müracaat ederler. 
b) (Değişik:RG-30/5/2009-27243) Projesi Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından onaylanmış projelerin devir işlemleri ile ilgili teklifler, il 

müdürlükleri tarafından yedi gün içerisinde Bakanlık Merkez Teşkilatına bildirilir. Bakanlık Merkez Teşkilatının uygun görüşü alınarak il müdürlüğü tarafından 
kiralama ile ilgili kuruluşa iletilen proje devirleri ile ilgili işlem, ilgili kuruluşun onayından sonra tamamlanmış olur ve sonuç il müdürlüğünce Bakanlık Merkez 
Teşkilatına bildirilir. Projesi il müdürlüğü tarafından onaylanmış olan projelerin devir işlemleri ile ilgili teklifler, il müdürlüğünün uygun görüşü ile yedi gün 
içerisinde Bakanlık Merkez Teşkilatına bildirilir. Bu teklifler on beş gün içerisinde değerlendirilerek Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından da uygun bulunması 
halinde il müdürlüğünce yedi gün içerisinde ilgili kuruluşa gönderilir. Devir işlemi gerçekleştikten sonra, konu ile ilgili olarak Bakanlık Merkez Teşkilatına bilgi 
verilir. 

c) Projeyi devralan gerçek veya tüzel kişiler, şartnamenin noter onaylı bir suretini İl Müdürlüğüne teslim ederler. Şartnamenin bir kopyası İl 
Müdürlüğü tarafından Bakanlık merkez teşkilatına gönderilir. 

d) (Ek: RG-18/06/2007-26556) İlk defa yetiştiricilik faaliyetinde bulunacak işletmelerin gerçek veya tüzel kişilere devri için, Yetiştiricilik Belgesi 
almış olma şartı aranır. 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer Yetiştiricilik Tesislerinde Aranacak Şartlar 
Orkinos Yetiştiriciliği 

Madde 15 - Orkinos yetiştiriciliği (besiciliği) tesislerinin kuruluşu ve işletilmesi ile ilgili işlemler, bu Yönetmeliğe ve 23/03/2003 tarihli ve 25057 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/9 nolu "Orkinos Balığı (Thunnus thynnus) Avcılığı ve Yetiştiriciliği (Besiciliği) Hakkında Tebliğ"e ve bu çerçevede 
Bakanlık tarafından yayımlanan diğer talimatlara uygun olarak yürütülür. 
Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

Madde 16 - Organik su ürünleri yetiştiriciliği projeleri ile ilgili işlemler bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak yürütülür. Üretimle ilgili 
olarak ise, organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yürürlükte olan mevzuat esaslarına uyulur. 
Su Ürünleri İstihsali Yapılan Bölgelerde 

Madde 17 — (Ek: RG-15/10/2005 – 25967) 
Doğal göl, gölet, baraj gölü, nehirler ve dalyanlarda su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

Entegre Tesis Kurulması 
Madde 18 - İçinde su ürünleri yetiştiricilik tesisi ve bununla bağlantılı diğer bir faaliyeti de barındıran entegre su ürünleri projelerinin, sadece 

su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bölümü değerlendirmeye alınır ve bu müracaatlarla ilgili olarak 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen esaslara uygun 
olarak işlem yapılır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yumurta, Yavru ve Damızlık Materyali İthali 

Yumurta, Yavru ve Damızlık Su Ürünlerinin İthalinde Aranacak Şartlar 
Madde 19  - (Değişik: RG-15/10/2005-25967) 
Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde yetiştirilmek üzere, kullanılan yumurta, yavru ve damızlık materyalin ithali ile ilgili usul ve esaslar 

Bakanlıkça belirlenir. 
 
ALTINCI BÖLÜM 
Teknik Personel İstihdamı 
Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinde Teknik Personel İstihdamı 

Madde 20  - Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde teknik personel istihdamına ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir: 
a) (Değişik birinci fıkra: RG-15/10/2005-25967) Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde, üretim kapasitelerine göre, su ürünleri konusunda eğitim 

veren en az dört yıllık fakülte mezunu veya su ürünleri konusunda kamuda en az 5 (beş) yıl çalışmış olanlar, durumlarını belgelemek şartı ile teknik personel 
olarak istihdam edilirler. 

Tesislerde istihdam edilecek teknik personelin sayısı üretim kapasiteleri göz önünde bulundurularak, Bakanlık merkez teşkilatınca hazırlanacak 
genelgeler ile belirlenir. İstihdam edilen teknik personelden bir tanesi " Teknik Sorumlu Müdür " olarak görevlendirilir. 

b) Kuluçkahanelerde ise, kapasiteye bakılmaksızın en az bir teknik personel istihdam edilir ve " Teknik Sorumlu Müdür " olarak görevlendirilir. 
c) Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde veya kuluçkahanelerde, tesisin sahibinin bu maddenin (a) bendinde özellikleri bildirilen teknik personelin 

şartlarını haiz olması halinde, bu müteşebbisin kendisi teknik personel olarak kabul edilir. 
d) Halihazırda faaliyette olan su ürünleri yetiştiricilik tesisleri ve kuluçkahaneler, teknik personel istihdamı ve teknik sorumlu müdür atamaları 

ilgili uygulamalarını altı ay içerisinde İl Müdürlüğüne "Teknik Sorumlu Müdür Atama ve Teknik Personel İstihdam Formu" (Ek-13) doldurarak bildirirler. 
e) Yeni kurulacak su ürünleri yetiştiricilik tesisleri ve kuluçkahaneler, teknik personel istihdamı ve teknik sorumlu müdür atanması ile ilgili 

yükümlülüklerini, Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine müracaatları esnasında yerine getirirler. 
f) Teknik personel istihdamına esas kabul edilen üretim kapasitesi olarak, üretime yeni başlayan işletmeler için, yetiştiricilik belgesi tanziminden 

önce düzenlenen; halihazırda üretimde olan işletmeler için ise her yıl periyodik olarak düzenlenen denetim raporlarından, o işletmeye ait olan en son denetim 
raporundaki üretim miktarı esas alınır. Bundan sonraki yıllarda ise, teknik personel istihdamına esas kabul edilen üretim kapasitesi olarak, her yıl periyodik 
olarak düzenlenen denetim raporlarındaki üretim miktarı esas alınır. 
 
YEDİNCİ BÖLÜM 
Su Ürünleri Sağlığı ve Refahı (Değişik başlık: RG-18/06/2007-26556) 
Su Ürünleri Sağlığının ve Refahının Korunması İçin Alınacak Tedbirler (Değişik başlık: RG-18/06/2007-26556) 

Madde 21  - (Değişik ilk cümle: RG-18/06/2007-26556) Su ürünleri yetiştiriciliğinde, su ürünleri sağlığı ve refahının korunması için alınacak 
tedbirler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

a) Bakanlık, su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı su alanlarının ve su ürünleri sağlığının korunması için her türlü tedbiri almaya ve aldırtmaya 
yetkilidir. 

b) İşletmelerdeki ölü balıklar düzenli olarak toplanıp yakılır veya kireçli çukurlara gömülerek imha edilir. 
c) Müteşebbisler yetiştiricilik tesislerinde bir hastalık kuşkusu veya bulgusu ortaya çıktığında bu durumu en kısa zamanda tesisin bulunduğu İl 

Müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirmek zorundadır. 
d) Hastalık ihbarı alındığında, yetiştiricilik tesisi İl Müdürlüklerince izlemeye alınır. Tesiste bulunan canlı veya ölü su ürünleri ile hastalıkları yayma 

ihtimali olan her türlü araç, gereç, alet ve ekipmanın ve personelin tesise giriş ve çıkışı il müdürlüğü yetkililerinin iznine tabi olup; İl Müdürlükleri, hastalık 
ihbarı alınan tesislerden gerekli numunelerin alınarak, muayene ve test edilmek üzere ilgili laboratuvara gönderilmesini sağlar ve hastalığın bulaşma ihtimali 
bulunan diğer işletmelerin gerekli tedbirleri almalarını temin eder. 

e) Hastalık karadaki yetiştiricilik tesislerinde gerçekleşmiş ise, bütün havuzlar temizleme ve dezenfeksiyon işlemleri için tahliye edilir. Klinik 
hastalık belirtisi gösteren tüm yumurtalar, balıklar veya diğer su ürünleri İl Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde ve yine yetkililer tarafından önerilecek 
yöntemle yok edilir. 

f) Balıkların, yumurtaların, gametlerin veya diğer su ürünlerinin uzaklaştırılmasından veya bertaraf edilmesinden sonra, havuzlar, donanımlar ve 
hastalık bulaşması olası her türlü malzeme, alet ve ekipman, hastalığın ortaya çıkmasına, yayılmasına veya sağ kalmasına yol açabilecek her türlü riski 
ortadan kaldıracak şekilde, İl Müdürlüğü yetkililerince önerilecek şekilde temizlenir, dezenfekte edilir. 

g) Hastalık riskinin ortadan kalktığı ve gerekli önlemlerin uygulandığı İl Müdürlüğünce belirlenmeden ve tesise bildirilmeden yetiştiricilik tesisinin 
faaliyetine izin verilmez. 

h) Hastalık soruşturması, alınan önlemler, uygulamalar ve sonuçları, İl Müdürlüğünce rapor halinde Bakanlık merkez teşkilatına bildirilir. 
i) Kuluçkahanelerde ve su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde kullanılan her türlü ilaç ve benzeri kimyasal maddeler, veteriner hekim reçetesine 

bağlı olarak kullanılır. Gerekli görüldüğü takdirde, majistral reçete ile ilaç kullanımı da yapılabilir. Tesiste kullanılan ilaçların reçetelerinin birer örneği mutlaka 
muhafaza edilir. 

j) (Ek: RG-18/06/2007-26556) Su ürünleri refahına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık Merkez Teşkilatınca hazırlanacak genelge ile düzenlenir. 
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Çevresel Etki ve Koruma 
Çevresel Etki ve Koruma ile İlgili Alınacak Önlemler 

Madde 22  - Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde çevresel etki ve koruma ile ilgili alınacak önlemler aşağıda belirtilmiştir: 
a) Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri projelerinde "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği"nin ilgili hükümlerine uygunluk şartı aranır. 
b) Müteşebbisler, su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin kuruluş ve işletme aşamasında çevreyi koruyacak tedbirleri almak zorundadır. Bu 

çerçevede, tesis atıkları bulundukları su ortamına verilmez; suyun kalitesini bozacak, çevreye, insan ve su ürünleri sağlığına zarar verecek her türlü materyal 
ile malzeme kullanılmaz. 

c) Su ürünleri yetiştiricilik faaliyetleri sürdürülürken görsel kirliliğe yol açmayacak her türlü önlem alınır. Bu çerçevede, özellikle, yetiştiricilikte 
kullanılan yemlerin torbaları ve diğer atıklar düzenli bir şekilde tesislerden uzaklaştırılır. Ayrıca, karadaki yapılar bulundukları ortamla uyumlu bir şekilde 
dizayn edilir ve dış cepheleri bulundukları ortama uygun şekilde boyanır. 

d) Yetiştiricilik tesislerinde üretilen türün doğaya kaçmasını önlemek için gerekli tedbirler alınır. 
e) Karadaki su ürünleri yetiştiricilik tesisleri ile kuluçkahanelerde alıcı ortama bırakılan sular, Su Ürünleri Yönetmeliğinde bildirilen değerlere 

uygun olmak zorunda olup, tesislerde bu şartları sağlayacak nitelikte arıtma sistemleri kurulur. 
f) Halihazırda arıtma sistemi bulunmayan işletmeler, yerleşim planlarında gerekli değişikliği yaparak, bu ünitelerin yer aldığı ve teknik 

özelliklerinin de belirtildiği yeni yerleşim planlarını onaylatmak üzere ilgili İl Müdürlüklerine teslim etmek zorundadırlar. Söz konusu değişiklikler ile ilgili onay 
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merci de, projeyi onaylayan mercidir. Söz konusu tesisler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bu yükümlülüğü yerine getirmek 
zorundadırlar. 

 
 
DOKUZUNCU BÖLÜM 
Denetim 
Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinin Denetlenmesi 

Madde 23  - Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin denetlenmesine ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir: 
a) İl Müdürlüğü yetkilileri su ürünleri yetiştiricilik tesislerini bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde denetler. 
b) Yetiştiricilik tesislerinde rutin denetimler, İl Müdürlüklerince, her yılın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında, kuluçkahaneler için ise, Mart ayında 

yapılır ve denetim raporu düzenlenir. Denetim raporları, kuluçkahaneler için, en geç Nisan ayı, yetiştiricilik tesisleri için ise, Temmuz ayı sonuna kadar 
Bakanlık merkez teşkilatına gönderilir. 

c) Denetim raporlarının bir nüshasının denetim ve kontrolün yapıldığı tesise verilmesi zorunludur. 
d) Bu Yönetmelik hükümleri ile bu Yönetmeliğin atıfta bulunduğu diğer mevzuata aykırı yetiştiricilik yapan tesisler ve bunlar tarafından üretilen 

ürünler için 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
ONUNCU BÖLÜM 
Yürürlülük ve Yürütme 
Tebliğ, Genelge Hazırlanması 

Madde 24  - Bakanlık merkez teşkilatı, bu Yönetmeliğin uygulamasını sağlamak, kolaylaştırmak, tamamlamak ya da açıklamak maksadıyla tebliğ, 
genelge ve talimat çıkarmaya yetkilidir. 
Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 

Madde 25  - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre işlem yapılır. 
Yürürlük 
Madde 26  - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 26  - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. 
(1) 15/10/2005 tarihli ve 25967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, bu Yönetmeliğe 16 ncı maddeden sonra gelmek üzere 17 nci 

madde eklenmiş sonraki maddeler bu maddeye göre teselsül ettirilmiştir. 
(2) 15/10/2005 tarihli ve 25967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, bu Yönetmeliğin eki EK-8 yürürlükten kaldırılmış, sonraki ekler 

buna göre teselsül ettirilmiştir. 
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TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gıdalarda bulunabilen belirli bulaşanların maksimum limitlerini belirlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gıdalarda bulunabilen nitratları, mikotoksinleri, ağır metalleri, 3-monokloropropan-1,2-diolü (3-MCPD), dioksinleri 

ve dioksin benzeri poliklorlubifenilleri (PCB), polisiklik aromatik hidrokarbonları (PAH) ve erusik asiti kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 
a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23 ve 24 üncü maddelerine dayanılarak, 
b) 1881/2006/EC sayılı Gıdalardaki Belirli Bulaşanların Maksimum Limitlerinin Belirlenmesi Hakkında Avrupa Birliği Komisyon Tüzüğüne paralel 

olarak, 
hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, 
b) Bulaşan: Gıdaya kasten ilave edilmeyen ancak gıdanın birincil üretim aşaması dahil üretimi, imalatı, işlenmesi, hazırlanması, işleme tabi 

tutulması, ambalajlanması, paketlenmesi, nakliyesi veya muhafazası ya da çevresel bulaşma sonucu gıdada bulunan hayvan tüyü, böcek parçası gibi yabancı 
maddeler hariç olmak üzere her tür maddeyi, 

c) İşlenmemiş gıda: Bölme, parçalama, derisini yüzme, kemiğinden ayırma, soyma, temizleme, ayıklama, öğütme, ezme, kesme, kıyma, inceltme, 
dondurma, derin dondurma, soğutma, ambalajlama veya ambalajından çıkarma işlemlerinin, gıdanın doğal yapısında önemli bir değişikliğe neden olmayan 
işlemler olduğu kabul edilerek; gıdanın doğal yapısında önemli bir değişikliğe sebep olacak herhangi bir işlem uygulanmamış gıdayı, 

ç) Metal ve metaloidler: Gıdaların doğal yapısında bulunabilen veya çevre, teknolojik işlemler ya da ambalaj materyalleri gibi değişik yollardan 
gıdaya bulaşabilen kimyasal inorganik maddeleri, 

d) Mikotoksin: Belirli çevre koşullarında bazı küfler tarafından gıdalarda üretilen, toksik sekonder metabolitleri, 
ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Maksimum limitler 
MADDE 5 – (1) Bulaşanların maksimum limitleri ile ilgili genel hükümler aşağıda verilmiştir. Buna göre; 
a) EK-1’de yer alan ve maksimum limiti aşan miktarda bulaşan içeren gıdalar, piyasaya arz edilemez. 
b) EK-1’de yer alan maksimum limitler, EK-1’de aksi bir durum belirtilmedikçe gıdaların yenilebilir kısımlarına uygulanır. 
Kurutulmuş, seyreltilmiş, işlenmiş ve birden fazla bileşen içeren gıdalar 
MADDE 6 – (1) Kurutulmuş, seyreltilmiş, işlenmiş veya birden fazla bileşen içeren gıdalara EK-1’de yer alan bulaşanların maksimum limitleri 

uygulanırken; 
a) Kurutma veya seyreltme işlemine bağlı olarak bulaşan konsantrasyonunda ortaya çıkan değişiklikler, 
b) Gıdanın üretiminde kullanılan işleme bağlı olarak bulaşan konsantrasyonunda ortaya çıkan değişiklikler, 
c) Bileşenlerin üründeki nispi oranları, 
ç) Analitik tayin limiti, 
dikkate alınır. 
(2) Bakanlığın resmi kontrolleri sırasında; kurutma, seyreltme, işleme ve/veya karıştırma işlemleri veya bu işlemler sonucunda elde edilen 

kurutulmuş, seyreltilmiş, işlenmiş ve/veya bileşik gıdalar için konsantrasyon veya seyreltme faktörü, gıda işletmecisi tarafından temin edilir ve doğrulanır. 
(3) Gıda işletmecisinin gerekli konsantrasyon veya seyreltme faktörünü belirlemediği veya belirlenen faktörün sunulan gerekçeler ışığında 

Bakanlık tarafından doğru bulunmadığı durumlarda, insan sağlığının en üst düzeyde korunması amacıyla Bakanlık, eldeki bilgiler ışığında uygun bir faktör 
belirler. 

Kullanım, karıştırma ve detoksifikasyon ile ilgili yasaklar 
MADDE 7 – (1) EK-1’de yer alan maksimum limitlere uygun olmayan gıdalar, gıda bileşeni olarak kullanılamaz. 
(2) EK-1’de yer alan maksimum limitlere uygun gıdalar, bu maksimum limitleri aşan gıdalar ile karıştırılamaz. 
(3) Bulaşan limitini düşürmek amacıyla ayıklama veya diğer fiziksel işlemlere tabi tutulan gıdalar, doğrudan insan tüketimine sunulması veya 

gıda bileşeni olarak kullanılması amaçlanan gıdalar ile karıştırılamaz. 
(4) EK-1’in ikinci bölümünde yer alan bulaşanları (mikotoksinleri) içeren gıdalara, kimyasal uygulamalar ile detoksifikasyon yapılamaz. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Özel Hükümler 
Yerfıstığı, diğer yağlı tohumlar, sert kabuklu meyveler, kuru meyveler, pirinç ve mısır 
MADDE 8 – (1) EK-1’in ikinci bölümünün 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 ve 2.1.10 satırlarında yer alan ve maksimum aflatoksin limitine uygun olmayan 

yerfıstığı, diğer yağlı tohumlar, sert kabuklu meyveler, kuru meyveler, pirinç ve mısır; 
a) Doğrudan insan tüketimine sunulamaz ve/veya gıda bileşeni olarak kullanılamaz. 
b) Birinci fıkranın (a) bendi saklı kalmak kaydıyla sevkiyat veya partinin; kullanım amacını açıkça gösterecek şekilde etiketlenmesi ve sevkiyat 

veya partideki her bir çuval veya kutunun etiketi ve bunlarla birlikte hareket eden orijinal dokümanın üzerinde; “insan tüketimine sunulmadan veya gıda 
bileşeni olarak kullanılmadan önce, aflatoksin miktarını azaltmak amacıyla ayıklama veya diğer fiziksel işlemlere tabi tutulması gereken ürün” şeklinde 
belirgin ve silinmez bir açıklamanın bulunması, sevkiyat veya parti tanımlama kodunun her bir çuval veya kutu ve bunlarla birlikte hareket eden orijinal 
doküman üzerinde silinmeyecek şekilde işaretlenmesi ve EK-1’in ikinci bölümünün 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 ve 2.1.11 satırlarında yer alan maksimum aflatoksin 
limitlerine uygun olması halinde piyasaya arz edilir. 

c)  Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen ayıklama veya diğer fiziksel işlemler sonucunda herhangi bir zararlı kalıntı oluşması halinde bu 
maddede yer alan ürünler piyasaya arz edilemez. 

Fındık, yerfıstığı, diğer yağlı tohumlar, hububat ve bunlardan elde edilen ürünler 
MADDE 9 – (1) İthal edilen her bir çuval veya kutunun etiketinde ve bunlarla birlikte hareket eden orijinal dokümanın üzerinde gıdanın kullanım 

amacına ilişkin açık bir ifadenin yer alması halinde; sevkiyattaki her bir çuval veya kutu üzerinde sevkiyat tanımlama kodunu içermek koşuluyla orijinal 
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doküman ile sevkiyat arasında açık bir bağlantı olması gerekir. Buna ilave olarak sevkiyat ile birlikte hareket eden dokümanda yer alan malın sevk edildiği 
kurum ya da kişinin iş tanımı ile ürünün kullanım amacı uyumlu olur. 

(2) Fındık, yerfıstığı, diğer yağlı tohumlar, hububat ve bunlardan elde edilen ürünlerin beraberinde insan tüketimine uygun olmadığına dair açık 
bir ifade yoksa bu ürünler; EK-1’in ikinci bölümünün 2.1.5, 2.1.7 ve 2.1.10 satırlarında yer alan maksimum limitlere uygun olması halinde piyasaya arz edilir. 

(3) Fındık, yerfıstığı ve diğer yağlı tohumlar rafine bitkisel yağ üretiminde kullanılacaksa EK-1’in ikinci bölümünün 2.1.1 ve 2.1.3 satırlarında yer 
alan maksimum limitler dikkate alınmaz. Ancak bu durum sadece “rafine bitkisel yağ üretiminde kullanılır” şeklinde etiket üzerinde kullanım amacına ait 
belirgin bir açıklama içeren ürünlere uygulanır. Bu açıklamanın, her bir çuval veya kutunun etiketi ve bunlarla birlikte hareket eden orijinal dokümanın 
üzerinde yer alması gerekir. Bu maddede yer alan ürünlerin son varış noktası mutlaka bir yağ fabrikası olur. 

Marul 
MADDE 10 – (1) Marulların etiketinde; örtü altında yetiştirildiğine dair bir bilgi yer almıyorsa, açık havada yetiştirilen marullar için belirlenen 

maksimum limitler uygulanır. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 
Numune alma ve analiz metotları 
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdalardan nitrat, mikotoksin, kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, 3-MCPD, benzopiren, 

dioksinler ve PCB’ler ile ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere uygun olarak numune alınır ve bunlara uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanır. 
İdari yaptırım 
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 
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TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN  

PLASTİK MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/34) 
Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas etmekte olan, gıda ile temas etmesi beklenen veya gıda ile temas etmesi muhtemel olan plastik 
madde ve malzemelerin; üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında uyulması gereken kuralları belirlemektir. 
Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 
a) Tamamen plastikten oluşmuş madde ve malzemelere, 
b) Yapıştırılarak veya başka bir şekilde birleştirilen çok katmanlı plastik madde ve malzemelere, 
c) (a) veya (b) bentlerinde yer alan ve baskılı ve/veya bir kaplama malzemesi ile kaplanmış madde ve malzemelere, 
ç) Kapak ve kapatma elemanlarındaki contaları oluşturan plastik katmanlar veya plastik kaplamalar ve bunlarla birlikte iki veya daha fazla katmanlı 

farklı malzemelerden meydana gelen kapak ve kapatma elemanlarındaki plastik katmanlar veya plastik kaplamalara, 
d) Çok katmanlı-çoklu malzeme yapısındaki madde ve malzemelerdeki plastik katmanlara 
uygulanır. 
(2) Bu Tebliğ hükümleri, iyon değiştirici reçineler, kauçuklar ve silikonlara uygulanmaz. 
(3) Bu Tebliğ hükümleri baskı mürekkepleri ve yapıştırıcılar veya kaplamalara ilişkin kuralları kapsamaz. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda 

Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; 
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, 
b) Çok katmanlı plastik: İki veya daha fazla plastik katmandan oluşan madde veya malzemeyi, 
c) Çok katmanlı-çoklu malzeme: En az bir katmanı plastik olmak koşuluyla farklı çeşitteki malzemelerin iki veya daha fazla katmanının bir araya 

gelmesiyle oluşturulmuş madde ve malzemeleri, 
ç) Kendiliğinden geçiş: Malzemenin üretim ve depolama gibi aşamalarında, çeşitli nedenlerle gıda ile temas etmeyen yüzeyin  gıda ile temas eden 

yüzey ile etkileşiminden kaynaklanacak migrasyonunu, 
d) Fonksiyonel bariyer/İşlevsel engel: Madde veya malzemenin son halinin, bu Tebliğde ve Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve 

Malzemeler Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde yer alan hükümlere uyumlu olmasını sağlayan, herhangi bir türdeki malzemenin bir veya birden çok 
katmanından oluşan engeli, 

e) Gıda benzeri: Gıda ile temas eden malzemelerdeki migrasyonun tespitinde gıdanın yerine kullanılan, gıda gibi davranan test ortamını, 
f) Katkı maddesi: Plastiğin üretimi sırasında fiziksel veya kimyasal bir etki gerçekleştirmesi için plastiğe ya da son ürün olan madde veya 

malzemeye üretim gereği eklenen ve madde veya malzemenin son halinde bulunması beklenen maddeyi, 
g) Kısıtlama: Bir maddenin kullanımının sınırlandırılmasını, migrasyon limitini veya madde veya malzemenin içerdiği bir maddenin limitini, 
ğ) Monomer veya diğer başlangıç maddesi; 
1) Polimer üretimi için herhangi bir polimerizasyon işlemine tabi tutulan maddeyi veya 
2) Modifiye edilmiş makromoleküllerin üretiminde kullanılan doğal ya da yapay makromoleküler maddeleri veya 
3) Mevcut doğal ya da yapay makromoleküllerin modifikasyonu için kullanılan maddeyi, 
h) Özellik/Spesifikasyon: Bir maddenin bileşiminin, saflık kriterini, fiziko-kimyasal karakteristiklerini, üretim sürecine ilişkin detaylarını veya 

migrasyon limitinin ifade edilmesine ilişkin ayrıntılı bilgileri, 
ı) Plastik madde ve malzeme: 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan madde ve malzemeler ile (ç) ve (d) bentlerinde 

yer alan plastik katmanları, 
i) Plastik: Madde ve malzemelerin son halinde temel yapısal bileşen işlevini yerine getirebilen, katkı maddelerinin veya diğer maddelerin 

eklenebildiği polimeri, 
j) Polimer üretim yardımcısı (PÜY): Polimer veya plastik üretimi için uygun ortamın sağlanması amacıyla kullanılan; madde veya malzemenin son 

halinde bulunma ihtimali olan ancak, madde veya malzemenin son halinde bulunması veya fiziksel ya da kimyasal bir etkisinin olması beklenmeyen maddeyi, 
k) Polimer: Katılım polimerizasyonu veya kondensasyon polimerizasyonu gibi bir polimerizasyon işlemi ya da monomerler veya diğer başlangıç 

maddelerinin diğer bir benzer işlemiyle veya doğal ya da yapay makromoleküllerin kimyasal modifikasyonuyla veya mikrobiyal fermantasyonla elde edilen 
makromoleküler maddeleri, 

l) Polimerizasyon yardımcısı: Polimerizasyonu başlatan ve/veya makromoleküler yapı oluşumunu kontrol eden maddeyi, 
m) Spesifik migrasyon limiti (SML): Madde veya malzemeden gıdaya veya gıda benzerine geçen belirli bir maddenin izin verilen maksimum 

miktarını, 
n) Toplam migrasyon limiti (TML): Madde veya malzemeden gıda benzerine geçen uçucu olmayan maddelerin izin verilen maksimum miktarını, 
o) Toplam spesifik migrasyon limiti (SML(T)): Belirtilen maddelerin kısmi miktarlarının toplamı olarak ifade edilen ve gıda veya gıda benzerine 

geçen, belirtilen maddelerin toplamı için izin verilen maksimum miktarını, 
ö) Üretim gereği ortaya çıkan maddeler: Üretimde kullanılan maddenin içindeki bir safsızlığı veya üretim aşamasında oluşan tepkime ara ürününü 

veya parçalanma ya da tepkime ürününü, 
p) Yağsız gıda: Migrasyon testinde sadece, Türk Gıda Kodeksi - Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon 

Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliğinin Ek-1’inde yer alan “gıda benzeri D1” ve “gıda benzeri D2” dışındaki  gıda benzerlerinin kullanıldığı gıdaları, 
ifade eder. 

Genel kurallar 
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan plastik madde ve malzemeler sadece; 
a) Beklenen ya da öngörülen kullanım koşullarında, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde 

yer alan genel kurallar, 8 inci maddesinde yer alan etiketlemeye ilişkin kurallar ve 10 uncu maddesinde yer alan izlenebilirlikle ilgili hükümlerle uyumlu, 
b) 3/8/2012 tarihli ve 28373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi 

Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelikte yer alan iyi üretim uygulamaları çerçevesinde üretilmiş ve 
c) Bu Tebliğde yer alan diğer özel kurallarla uyumlu 
olması halinde piyasaya arz edilebilirler. 
(2) Plastik madde ve malzemelerdeki plastik katmanların üretiminde sadece Ek-1’deki “Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesi”nde yer alan 

maddeler kullanılabilir. Kullanımına izin verilen maddeler listesi; 
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a) Monomerler ve diğer başlangıç maddelerini, 
b) Renklendiriciler dışındaki katkı maddelerini, 
c) Çözücüler dışındaki polimer üretim yardımcılarını, 
ç) Mikrobiyal fermantasyondan elde edilen makromolekülleri 
içerir. 
(3) İkinci fıkrada yer alan hükümlere istisna olarak plastik madde ve malzemelerin plastik katmanlarının üretiminde, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile 

Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere uygun olmak koşuluyla renklendiriciler ve çözücüler kullanılabilir. 
(4) Ek-1’deki izin verilen maddeler listesinde yer almayan; 
a) İzin verilmiş asitlerin, fenollerin veya alkollerin; alüminyum, amonyum, baryum, kalsiyum, kobalt, bakır, demir, lityum, magnezyum, manganez, 

potasyum, sodyum ve çinkonun çift tuzlar ve asit tuzları dâhil olmak üzere tuzlarına, 
b) Bileşenleri arasında kimyasal tepkime olmaması koşuluyla, izin verilen maddelerin karışımlarına, 
c) Mikrobiyal fermantasyonla elde edilen makromoleküller hariç, Tebliğde yer alan kurallara uygun şekilde katkı olarak kullanılan ve madde veya 

malzemenin son halinde temel yapısal bileşen işlevine sahip, en az 1000 Da (Dalton) molekül ağırlığındaki doğal ya da yapay polimerik maddelere, 
ç) Mikrobiyal fermantasyondan elde edilen makromoleküller hariç, sentezlenmeleri için gerekli monomerler veya başlangıç maddeleri izin verilen 

maddeler listesinde yer alıyorsa, monomer ya da diğer başlangıç maddeleri olarak kullanıldıklarında prepolimerlere, doğal veya yapay makro moleküler 
maddelere ve bunların karışımlarına, 

altıncı ve yedinci fıkralar ile 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerde yer alan kurallara göre izin verilir. 
(5) İzin verilen maddeler listesinde yer almayan üretim gereği ortaya çıkan maddeler ve polimerizasyon yardımcıları da plastik madde veya 

malzemelerin plastik katmanlarında bulunabilir. 
(6) Plastik madde ve malzemelerdeki plastik katmanların üretiminde kullanılan maddeler, beklenen ve öngörülen kullanım koşulları için uygun 

teknik kalitede ve saflıkta olur. Maddenin bileşiminin üretici tarafından bilinmesi ve Bakanlığın talep etmesi halinde beyan edilmesi zorunludur. 
(7) Plastik madde ve malzemelere ilişkin genel kısıtlamalar Ek-2’de yer almaktadır. 

Maddelere ilişkin özel kurallar 
MADDE 6 – (1) Plastik madde ve malzemelerdeki plastik katmanların üretiminde kullanılan maddeler için; spesifik migrasyon limiti 7 nci maddede, 

toplam migrasyon limiti 8 inci maddede, kısıtlamalar ve özel kurallar Ek-1’in birinci bölümünde yer alan Tablo 1’in 10. sütununda, detaylı özel kurallar Ek-1’in 
dördüncü bölümünde yer almaktadır. 

(2) Nanoform maddeler, sadece Ek-1’de yer alan özel kurallarda açıkça bahsedilerek izin verilmişse kullanılır. 
Spesifik migrasyon limitleri 

MADDE 7 – (1) Plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin gıdaya geçiş miktarı Ek-1’de verilen spesifik migrasyon limitlerinden (SML) fazla 
olamaz. Spesifik migrasyon limitleri, gıdanın her kilogramı için miligram madde (mg/kg) olarak ifade edilir. 

(2) Ek-1’de spesifik migrasyon limiti veya kısıtlaması bulunmayan maddeler için spesifik migrasyon limiti 60 mg/kg olarak uygulanır. 
(3) Birinci ve ikinci fıkrada yer alan kurallara istisna olarak, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine göre de ayrıca izin verilmiş olan katkı maddelerinden veya  29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü Mükerrer 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği’ne göre de ayrıca 
izin verilmiş olan aroma vericilerden gıdaya, son üründe teknik olarak etki gösterecek miktarda migrasyon olmayacaktır ve ayrıca; 

a) Katkı maddesi veya aroma verici olarak kullanımlarına izin verilmiş olan gıdalar için Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde veya Türk 
Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde veya bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan veya 

b) Gıdada katkı maddesi veya aroma verici olarak kullanımına izin verilmemiş olan gıda katkı maddeleri veya aroma vericilerin miktarları ise Ek-
1’de verilen kısıtlamaları aşmayacaktır. 
Toplam migrasyon limiti 

MADDE 8 – (1) Plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin gıda benzerlerine geçişi, gıda ile temas eden yüzeyin her desimetrekaresi için 10 
miligramı (10 mg/dm2) geçmeyecektir. Ancak, 1/11/2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek 
Gıdaları Tebliği, 4/9/2008 tarihli ve 26987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği ve 4/9/2008 tarihli ve 26987 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliğinde tanımlanan küçük çocuk veya bebek gıdalarıyla temas eden veya temas etmesi 
öngörülen madde ve malzemelerde toplam migrasyon limiti 60 mg/kg’ı geçmeyecektir. 
Çok katmanlı plastik madde ve malzemeler 

MADDE 9 – (1) Çok katmanlı plastik madde veya malzemelerin her bir plastik katmanının bileşimi bu Tebliğ hükümlerine uygun olacaktır. Ancak, 
katman doğrudan gıda ile temas etmiyor ve gıdadan fonksiyonel bariyerle/işlevsel engelle ayrılmışsa; 

a) Vinil klorür monomerler hariç olmak üzere, katmanın Ek-1’de belirtilen kısıtlama ve özelliklerle uyumlu olması gerekli değildir. 
b) Katman, izin verilen maddeler listesinde yer almayan maddelerden üretilmiş olabilir. Ancak kullanılan maddenin, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 

üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının 
Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan analiz metotlarının istatistiksel kesinliği dikkate alınarak 0,01 mg/kg tespit limitiyle, gıda veya 
gıda benzerine migrasyon olmaz ve daima gıda veya gıda benzerindeki derişimi cinsinden ifade edilir. Bu limit, yapısal ve toksikolojik olarak ilişkili bileşik 
gruplarına, özellikle de izomerlere veya aynı fonksiyonel gruba sahip bileşiklere uygulanır ve bunlar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde 
tanımlanan olası kendiliğinden geçişi de içerir. 

(2) İzin verilen maddeler listesinde yer almayan ancak, birinci fıkranın (b) bendine göre kullanımına izin verilen maddeler; 26/12/2008 tarihli ve 
27092 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında 
Yönetmeliğin Ek-1’ine göre kanserojen, mutajen veya üreme sistemi üzerinde toksik etkiye sahip maddeler olarak kabul edilen ya da olmasından 
şüphelenilen grup içinde yer alamaz ve nanoformdaki maddeler olamaz. 

(3) Çok katmanlı plastik madde veya malzemenin son hali; 7 nci maddede belirtilen spesifik migrasyon limitleri ve 8 inci maddede belirtilen toplam 
migrasyon limitleri ile uyumlu olacaktır. 
Çok katmanlı-çoklu malzeme yapısındaki madde ve malzemeler 

MADDE 10 – (1) Çok katmanlı-çoklu malzemeden oluşan madde veya malzemelerin plastik katmanlarının her birinin bileşimi bu Tebliğ hükümlerine 
uygun olacaktır. Ancak katman, doğrudan gıda ile temas etmiyor ve gıdadan fonksiyonel bariyerle/işlevsel engelle ayrılmışsa kullanımına izin verilen 
maddeler listesinde yer almayan bir madde kullanılarak üretilmiş olabilir. 

(2) İzin verilen maddeler listesinde yer almayan ancak, birinci fıkraya göre kullanımına izin verilen maddeler; Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların 
Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Ek-1’ine göre kanserojen, mutajen veya üreme üzerinde toksik etkiye sahip 
maddeler olarak kabul edilen ya da olmasından şüphelenilen grup içinde yer alamaz ve nanoformdaki maddeler olamaz. 

(3) Birinci fıkraya istisna olarak; 7 nci ve 8 inci madde hükümleri çok katmanlı-çoklu malzeme yapısındaki madde ve malzemelerdeki plastik 
katmanlarına uygulanmaz. 

(4) Çok katmanlı-çoklu malzeme yapısındaki madde veya malzemelerdeki plastik katmanlar her zaman, vinil klorür monomerler için Ek-1’de 
belirtilen kısıtlamalara uyumlu olacaktır. 
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Uygunluk beyanı ve belgeleme 
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki madde ve malzemeler için yapılacak uygunluk beyanına ilişkin hükümler aşağıda yer almaktadır. 
a) Perakende dışındaki pazarlama aşamalarında; plastik madde ve malzemelerin üretiminin ara basamaklarındaki ürünler ile bu madde ve 

malzemelerin üretiminde kullanılacak maddeler için, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine 
uygun yazılı beyan bulundurulur. 

b) (a) bendinde belirtilen yazılı beyan, işletmeci tarafından Ek-3’te yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir. 
c) (a) bendinde belirtilen yazılı beyan, üretimin ara basamaklarından başlayarak madde veya malzemelerin kolaylıkla tanımlanmasını sağlar. Madde 

veya malzemenin bileşiminde veya üretim şeklinde migrasyonu etkileyecek bir değişim olduğunda veya yeni bilimsel verilerin ortaya çıkması halinde bu 
beyan yenilenir. 

(2) Bakanlığın talep etmesi halinde, işletmeci tarafından, madde ve malzemenin üretiminin ara basamaklarındaki ürünlerden başlayarak, madde 
ve malzemenin üretiminde kullanılacak maddeler de dâhil olmak üzere, bu madde ve malzemenin bu Tebliğ hükümleri ile uyumlu olduğunu gösteren uygun 
belgelerin beyanı zorunludur. Bu belgeler; 

a) Test koşulları ve sonuçlarını, 
b) Hesaplamaları, 
c) Matematiksel modellemeleri, 
ç) Diğer analizleri, 
d) Güvenilirliğine ilişkin kanıtları veya uygunluğun ispat edilmesinde kullanılan yöntemin muhakeme sistemini 
içerir. 
(3) Uygunluğun deneysel olarak gösterilmesinde kullanılacak deneysel yöntemlere ilişkin kurallar 12, 13 ve 14 üncü maddelerde yer almaktadır. 

Migrasyon testi sonuçlarının ifade edilmesi 
MADDE 12 – (1) Spesifik migrasyon değerleri, gerçek veya öngörülen kullanım koşullarındaki gerçek yüzey/hacim oranı uygulanarak “mg/kg” olarak 

ifade edilir. 
(2) Birinci fıkraya istisna olarak, aşağıdaki durumlarda migrasyon değeri, gıdanın her kilogramı için 6 dm2’lik yüzey/hacim oranı uygulanarak 

“mg/kg” olarak ifade edilir. 
a) Dolum kapasitesi, 500 mLveya 500 g’dan az veya 10 L’den fazla olan kaplar veya kap benzeri malzemeler, 
b) Şeklinden dolayı temas halinde olduğu madde veya malzemenin yüzey alanı ile temas ettiği gıda miktarı arasında ilişki kurulamayan madde ve 

malzemeler, 
c) Henüz gıda ile temas etmemiş film ve levhalar, 
ç) İçerdiği gıdanın miktarı 500 mL veya 500 g’dan az veya 10 L’den fazla olan film veya levhalar. 
(3) İkinci fıkrada yer alan hükümler, Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği ve 

Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliğinde tanımlanan bebek ve küçük çocuk gıdalarıyla temas etmesi beklenen veya temas eden madde ve 
malzemelere uygulanmaz. 

(4) Birinci fıkraya istisna olarak, kapaklar, contalar, tıpalar ve benzeri kapatma elemanları için spesifik migrasyon değeri; 
a) İkinci fıkrada yer alan hükümler de dikkate alınarak, kapatma elemanının kullanılacağı kabın gerçek içeriği üzerinden mg/kg olarak veya 

malzemenin kullanım amacı biliniyorsa; kapatılmış kabın ve kapatma malzemesinin toplam temas yüzeyi üzerinden mg/dm2 olarak, 
b) Maddenin kullanım amacı bilinmiyorsa; “mg/madde” olarak 
ifade edilir. 
(5) Kapaklar, contalar tıpalar ve benzeri kapatma elemanları için toplam migrasyon değeri; 
a) Malzemenin kullanım amacı biliniyorsa; kapatılmış kabın ve kapatma elemanının toplam temas yüzeyi üzerinden mg/dm2 olarak, 
b) Maddenin kullanım amacı bilinmiyorsa; mg/madde olarak 
ifade edilir. 

Migrasyon limitlerine uygunluğun değerlendirilmesi için kurallar 
MADDE 13 – (1) Hali hazırda gıda ile temas etmekte olan madde ve malzemelerin spesifik migrasyon limitlerine uygunluğunun doğrulanması 

için  Ek-4’ün birinci bölümünde yer alan kurallar uygulanır. 
(2) Henüz gıda ile temas etmemiş madde ve malzemelerin spesifik migrasyon limitlerine uygunluğunun doğrulanması için gıdada veya Türk Gıda 

Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği’nde yer alan gıda 
benzerlerinde, Ek-4’ün ikinci bölümünün 2.1 maddesinde yer alan kurallar uygulanır. 

(3) Henüz gıda ile temas etmemiş madde ve malzemelerin spesifik migrasyon limitlerine uygunluğunun taranması Ek-4’ün ikinci bölümünün 2.2 
maddesinde belirtilen kurallara göre tarama yaklaşımları kullanılabilir. Madde veya malzemenin bu yaklaşımla incelenmesi sonucunda uygunsuzluğun 
belirlenmesi halinde, bu uygunsuzluk ikinci fıkrada belirtilen kurallara göre doğrulanır. 

(4) Henüz gıda ile temas etmemiş madde ve malzemelerin toplam migrasyon limitlerine uygunluğunun doğrulanması, Türk Gıda Kodeksi Gıda İle 
Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği’nde yer alan gıda benzerleri A, B, C, 
D1 ve D2 kullanılarak ve Ek-4’ün üçüncü bölümünün 3.1 maddesinde yer alan kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. 

(5) Henüz gıda ile temas etmemiş madde ve malzemelerin toplam migrasyon limitlerine uygunluğunun taranmasında Ek-4’ün üçüncü bölümünün 
3.4 maddesinde belirtilen kurallara göre tarama yaklaşımları kullanılabilir. Madde veya malzemenin bu yaklaşımla incelenmesi sonucunda uygunsuzluğun 
belirlenmesi halinde, bu uygunsuzluk dördüncü fıkrada belirtilen kurallara göre doğrulanır. 

(6) Gıda ile yapılan spesifik migrasyon testlerinden elde edilen sonuçlar, gıda benzerleri ile elde edilenlere göre daha güvenilir kabul edilir.  Gıda 
benzeri ile yapılan testlerden elde edilen sonuçlar tarama/inceleme yaklaşımları ile elde edilenlerden daha güvenilir kabul edilir. 

(7) Spesifik ve toplam migrasyon testi sonuçları migrasyon limitleri ile karşılaştırılmadan önce sonuçlar Ek-4’ün dördüncü bölümünde belirtilen 
düzeltme faktörleri ile ilgili kurallar çerçevesinde uygulanır. 
Eklerde yer almayan maddelerin değerlendirilmesi 

MADDE 14 – (1) 5 inci maddenin üç, dört ve beşinci fıkraları ile 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve Ek-1’de yer almayan madde ve 
malzemelerin Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde yer alan genel kurallara uygunluğuna, 
uluslararası kabul görmüş bilimsel prensiplere dayalı risk değerlendirmesi yapılarak karar verilir. 
Avrupa Birliğine uyum 

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, 10/2011/EU sayılı “Gıda ile Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemeler Üzerine Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa 
Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. 
Yürürlükten kaldırılan tebliğ 

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğle, 4/7/2005 tarihli ve 25865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi  Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan 
Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2005/31)yürürlükten kaldırılmıştır. 
İdari yaptırım 

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır. 
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Geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeciler, 30/6/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. 
(2) Bu Tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren işletmeciler, bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar yürürlükten kaldırılan Türk Gıda 

Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği hükümleri uygulanmaya devam edilir. 
Uyum zorunluluğu 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Geçici 1 inci maddeye istisna olarak; 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen uygunluk beyanını destekleyici belgeler 
31/12/2016 tarihine kadar; 

a) 13 üncü maddede yer alan kurallara göre veya 
b) 4/7/2005 tarihli ve 25865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi  Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve 

Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliğine göre 
sağlanır. 
(2) 1/1/2017 tarihinden itibaren 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen uygunluk beyanını destekleyici belgeler 13 üncü maddede yer alan 

kurallara göre sağlanır. 
(3) 31/12/2015 tarihine kadar 2 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanmış olan kapaklar veya kapatma elemanlarındaki plastik 

katmanlarda, plastikleştiriciler dışındaki katkı maddelerinin kullanımı 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan kurallara uymak zorundadır. 
(4) 31/12/2015 tarihine kadar elyafla güçlendirilmiş plastikler için cam elyaf kaplamasında kullanılan ve Ek-1’de yer almayan katkı maddeleri 14 üncü 

maddede yer alan risk değerlendirmeye ilişkin hükümlere uymak zorundadır. 
İntibak 

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-23/3/2016-29662) 
(1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten, ithal eden ve satan iş yerleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Türk Gıda Kodeksi 

Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2013/34)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/10) hükümlerine uymak 
zorundadır. 
Yürürlük 

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 
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TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN  
MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gıda ile doğrudan ya da dolaylı olarak temas eden veya temas etmesi beklenen madde ve malzemelerin; 

insan sağlığının yüksek seviyede korunmasının sağlanması ve tüketici ihtiyaçlarının karşılanması da dikkate alınarak, üretim, işleme ve dağıtımın tüm 
aşamalarındaki özelliklerini belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, aktif ve akıllı madde ve malzemeler de dâhil olmak üzere son hali ile; 
a) Gıda ile temas etmesi amaçlanan, 
b) Gıda ile temas etmekte olan ya da bu amaç için üretilmiş, 
c) Gıda ile temas etmesi muhtemel olan ya da normal veya öngörülen kullanım koşullarında bileşenlerinin gıdaya geçmesi beklenen, 
madde ve malzemeleri kapsar. 
(2) Bu Yönetmelik hükümleri, bireysel tüketime sunulan suların temas ettiği madde ve malzemelere de uygulanır. 
(3) Bu Yönetmelik, peynirleri, hazırlanmış et ürünlerini veya meyveleri muhafaza eden malzemeler gibi kaplama veya muhafaza olarak kullanılan, 

gıdanın bir bölümünü oluşturan ve gıda ile birlikte tüketilebilen madde ve malzemeleri, topluma veya bireye su tedarik etmek için projelendirilmiş sabit su 
sağlama ünitelerini ve antika olarak tedarik edilen madde ve malzemeleri kapsamaz. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 
a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23 ve 24 üncü maddelerine dayanılarak, 
b) 1935/2004/EC sayılı Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğüne paralel olarak, 
hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan tanımlar, “izlenebilirlik” ve “piyasaya arz” tanımları hariç olmak üzere, bu Yönetmelik 

için de geçerlidir. 
(2) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Akıllı madde ve malzeme: Gıda ile temas eden akıllı madde ve malzemeyi, 
b) Aktif madde ve malzeme: Gıda ile temas eden aktif madde ve malzemeyi, 
c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, 
ç) Gıda ile temas eden akıllı madde ve malzemeler: Ambalajlı gıdanın veya gıdanın içinde bulunduğu ortamın durumunu gösteren madde ve 

malzemeleri, 
d) Gıda ile temas eden aktif madde ve malzemeler: Bileşenlerini gıdaya ya da gıdanın bulunduğu ortama bırakacak ya da ambalajlı gıdadan veya 

gıdanın bulunduğu ortamdan maddeleri absorbe edecek şekilde tasarlanan, ambalajlı gıdanın raf ömrünü uzatması veya mevcut durumunu koruması ya 
da iyileştirmesi beklenen madde ve malzemeleri, 

e) İşletme: Kâr amaçlı olsun ya da olmasın, madde ve malzemelerin üretimi, işlenmesi ve dağıtımının herhangi bir aşamasında; kamu, gerçek veya 
tüzel kişi tarafından yürütülen her türlü faaliyeti, 

f) İşletmeci: Kontrolü altındaki işletmede, bu Yönetmelikte yer alan gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamaktan sorumlu olan gerçek ya da 
tüzel kişiyi, 

g) İzlenebilirlik: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında madde veya malzemeyi izleyebilme 
ve takip edebilmeyi, 

ğ) Piyasaya arz: Bedelli veya bedelsiz olarak madde ve malzemelerin satışa sunma veya her türlü nakliyesini de kapsayacak şekilde; satış amacıyla 
bulundurulmasını, satışını, dağıtımını ve her türlü nakliyesini, 

ifade eder. 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Kurallar, Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemeler İçin Özel Kurallar, 
Madde ve Malzeme Grupları İçin Özel Kurallar ve Etiketleme 

Genel kurallar 
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan madde ve malzemeler iyi üretim uygulamalarına uygun olarak üretilir ve normal veya beklenen 

kullanım koşullarında madde ve malzemeyi oluşturan bileşenlerden gıdaya; 
a) İnsan sağlığını tehlikeye sokacak veya 
b) Gıdanın bileşiminde istenmeyen değişimlere neden olacak veya 
c) Duyusal özelliklerinde değişikliğe neden olacak 
miktarda geçiş olamaz. 
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin etiketi, reklamı ya da tanıtımı tüketiciyi yanıltıcı olamaz. 
Aktif ve akıllı madde ve malzemeler için özel kurallar 
MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümlerin uygulanmasında, aktif madde ve malzemeler, gıdanın 

bileşiminde ya da duyusal özelliklerinde değişime neden olabilir. Ancak bu değişimler Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ve ilgili diğer gıda 
mevzuatı hükümlerine uygun olur. 

(2) Aktif ve akıllı madde ve malzemeler ile ilgili olarak özel kurallar belirleninceye kadar, gıdaya ya da gıdanın bulunduğu ortama geçecek olan ve 
aktif ve akıllı malzemelere bilinçli olarak eklenmiş maddelerin kullanımına, gıda mevzuatı çerçevesinde izin verilir. Bu maddeler Türk Gıda Kodeksi Etiketleme 
Yönetmeliğinde yer alan bileşen tanımı kapsamında değerlendirilir. 

(3) Aktif madde ve malzemeler, gıdanın bileşiminde veya duyusal özelliklerinde, bozulmuş gıdayı maskelemek gibi tüketiciyi yanıltabilecek 
değişimlere neden olamaz. 

(4) Akıllı madde ve malzemeler, gıdanın durumuna ilişkin olarak tüketiciyi yanıltabilecek bilgi veremez. 
(5) Gıda ile temas etmekte olan aktif ve akıllı madde ve malzemelerin tüketilmemesi gereken kısımları, tüketicilerin bu kısımları ayırt edebilmesine 

imkân verecek şekilde etiketlenir. 
(6) Aktif ve akıllı madde ve malzemeler, aktif ve/veya akıllı olduklarını belirtecek şekilde etiketlenir. 
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Madde ve malzeme grupları için özel kurallar 
MADDE 7 – (1) Gıda ile temas eden madde ve malzeme grupları veya uygun olması halinde bunların kombinasyonları veya bunların üretiminde 

kullanılacak geri dönüştürülmüş madde ve malzemelere ilişkin hususlar Bakanlıkça düzenlenir. 
Etiketleme 
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan madde ve malzemelerin etiketlenmesinde uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir; 
a) İlgili mevzuatta yer alan kurallar saklı kalmak koşuluyla, henüz gıda ile temas etmemiş madde ve malzemeler piyasaya arz edildiğinde 

beraberlerinde; 
1) “Gıda ile temasa uygundur” ifadesinin veya “çorba kaşığı”, “şarap şişesi”  ya da “kahve makinesi için” gibi madde ve/veya malzemenin kullanımına 

özgü ifadelerin veya EK-1’de yer alan sembol, 
2) Gerektiğinde, güvenilir ve uygun kullanım için özel talimatlar, 
3) Üreticinin, ithalatçının, işleyenin veya piyasaya arzdan sorumlu olan satıcının adının veya ticari unvanı ve adresi, 
4) Madde veya malzemenin izlenebilirliğinin, 10 uncu maddede belirtilen şekilde sağlanabilmesi için uygun etiketleme veya tanımlama, 
5) Aktif madde ve malzemeler söz konusu olduğunda, bu madde ve malzemeleri kullanan gıda işletmecisinin, bunları ilgili tüm mevzuata uyumlu 

olarak kullanabilmesini sağlayacak şekilde, madde ve malzemelerin izin verilen kullanımlarının ve aktif bileşen tarafından açığa çıkarılacak maddelerin ismi 
ve miktarı gibi diğer gerekli bilgiler, 

6) (Ek:RG-3/8/2012-28373) Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair 
Yönetmeliğe göre alınan işletme kayıt numarası, 

bulundurulur. 
b) Gıda ile temas etmek üzere kullanılacağı açık olan madde ve malzemeler için (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan bilgilerin belirtilmesi 

zorunlu değildir. 
c) (a) bendinde yer alan bilgiler; belirgin, silinmez ve açıkça okunabilecek şekilde olur. 
ç) (a) bendinin (1), (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yer alan bilgilerin, Türkçe dışında bir dilde olması durumunda madde ve malzemelerin 

perakende ticareti yasaklanır. 
d) Madde veya malzemelerin üzerindeki bilgiler Türkçenin yanı sıra diğer resmi dillerde de verilebilir. 
e) Perakende aşamasında (a) bendinde yer alan bilgiler; 
1) Madde veya malzemelerin üzerinde veya ambalajı üzerinde, 
2) Madde ve malzemeye ya da bunların ambalajına yapıştırılmış etiket olarak, 
3) Teknik sebeplerden dolayı üretim ya da pazarlama aşamalarında etiketleme ya da baskı yapılamadığı durumlarda (a) bendinin (3) numaralı alt 

bendinde yer alan bilgilerin alıcının kolayca görebileceği şekilde madde veya malzemenin satışa sunulduğu yerde bir not olarak, 
bulunur. 
f) Perakende dışındaki pazarlama aşamalarında (a) bendinde yer alan bilgiler; 
1) Madde veya malzemenin beraberindeki dokümanlarla, 
2) Etiketi ya da ambalajı üzerinde, 
3) Madde ve malzemelerin üzerinde, 
bulunur. 
g) (a) bendinin (1), (2) ve (5) numaralı alt bentleri gereği belirtilmesi gereken bilgiler sadece; 
1) 5 inci maddede ve uygulanabilir olduğunda 6 ncı maddede yer alan kurallara, 
2) 7 nci maddeye göre belirlenen özel kuralları içeren mevzuata veya eğer varsa, söz konusu madde ve malzemelere uygulanabilecek diğer 

mevzuata 
uygun madde ve malzemeler için kullanılır. 
ğ) (Ek:RG-3/8/2012-28373) (Değişik:RG-16/8/2014-29090) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendine göre belirtilmesi 

gereken işletme kayıt numarası; 
1) ‘işletme kayıt no: …’ ifadesi kullanılarak belirtilir. 
2) Kayıt işlemine tabi olan işletmenin birden fazla işletmesi var ise; üretimin veya ambalajlamanın yapıldığı işletmenin kayıt numarası açık bir 

şekilde işaretlenmek şartıyla diğer işletmelere ait kayıt numaraları da etikette yer alabilir. 
3) İşaretlemenin yapılamadığı durumlarda, gıda ile temas eden madde ve malzemenin üretildiği işletmenin işletme kayıt numarasıyla birlikte uygun 

bir kodlama sistemi kullanılabilir. 
4) İşletme kayıt numarası için etiket üzerinde başka bir yere ‘İşletme Kayıt No (İKN):…’ şeklinde atıfta bulunuluyorsa atıf yapılan yerde ‘İKN:…’ 

kısaltması kullanılarak işletme kayıt numarası bildirilir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Uygunluk Beyanı, İzlenebilirlik, Koruma Tedbirleri, 
Numune Alma ve Analiz Metotları 
Uygunluk beyanı 

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve 7 nci maddeye göre belirlenen özel kurallara göre üretilmiş olan madde ve malzemelerle 
birlikte, madde ve malzemelerin bu kurallara uygun olarak üretildiklerini bildiren yazılı beyan bulundurulur ve Bakanlığın talep etmesi halinde, bu uyumu 
gösteren uygun dokümanlar beyan edilir. 
İzlenebilirlik 

MADDE 10 – (1) Kontrolün kolaylaştırılması, kusurlu ürünlerin geri çağırılması, tüketicinin bilgilendirilmesi ve sorumluluğun belirlenmesi için madde 
ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında izlenebilirlik sağlanır. 

(2) Teknolojik olarak uygulanabilirliği de göz önünde bulundurularak işletmeciler, yürüttükleri faaliyetlerin hangi madde veya malzemeden 
hangisine doğru olduğunu tanımlamaya imkân veren ve uygun olduğu durumlarda, üretimde kullanmak üzere tedarik ettikleri ve bu Yönetmelik kapsamında 
yer alan madde veya ürünlere ilişkin yerinde sistem ve prosedür bulundurur ve Bakanlığın talep etmesi halinde bu bilgileri beyan eder. 

(3) Piyasaya arz edilmiş olan madde ve malzemeler, etiketleme veya ilgili dokümantasyon veya bilgi aracılığıyla izlenebilirliklerini sağlayacak uygun 
bir sistemle tanımlanabilir şekilde olur. 
Koruma tedbirleri 

MADDE 11 – (1) İlgili özel kurallarla uyumlu olarak üretilmiş olsa bile yeni bir bilginin ortaya çıkması halinde veya mevcut bilginin yeniden 
değerlendirilmesi sonucunda, madde veya malzemenin kullanımının insan sağlığını tehlikeye sokacağına dair ciddi dayanaklara ulaşılması halinde Kanunun 
26 ncı maddesinde yer alan ihtiyati tedbirler uygulanır. 
Numune alma ve analiz metotları 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan madde ve malzemelerden numune alınmasında ve bunların analizlerinde varsa özel 
mevzuatında yer alan hükümler, hüküm bulunmaması halinde ise uluslararası kabul görmüş metotlar uygulanır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Özel hükümler 

MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-16/8/2014-29090) Geri dönüştürülmüş plastikler gıda ile temas eden madde ve malzeme üretiminde kullanılamaz. 
Ancak; 

a) Üretim çapakları ve kenar fireleri işletme dışına çıkarılmadan, üretimin bir parçası olarak, iyi üretim uygulamaları çerçevesinde ve bu Yönetmelik 
ile ilgili diğer mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak üretilmesi koşuluyla kullanılabilir. 

b) Gıda ile temas etmek üzere üretilmiş polietilen terefitalat/PET madde ve malzemelerden, iyi üretim uygulamaları çerçevesinde, kimyasal 
depolimerizasyon yöntemi ile elde edilen monomerler ve/veya oligomerler ve başlangıç maddeleri bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta yer alan 
hükümlere uygun olarak gıda ile temas eden polietilen terefitalat/PET madde ve malzeme üretiminde kullanılabilir. 

(2) Gıdaya doğrudan temas etmekte olan ve piyasaya arzında gıdayı dış etkenlerden koruyan plastik madde ve malzemeler bir kez kullanılır. Ancak 
plastik esaslı su damacanaları, yapısı ve şeklinin değiştirilmemesi ve hijyen gerekliliklerinin sağlanması koşuluyla tekrar kullanılabilir. 

(3) (Ek:RG-16/8/2014-29090) Gıda ile temas eden madde ve malzeme üretiminde domuz kaynaklı ürünler kullanılamaz. 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 
İdari yaptırım 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır. 
Geçiş hükmü 

MADDE 15 – (1) 7 nci maddeye göre hazırlanacak olan mevzuat yürürlüğe girinceye kadar gıda ile temas eden; 
a) Kâğıt esaslı madde ve malzemeler EK-2’de, 
b) Metal esaslı madde ve malzemeler EK-3’te, 
c) Cam esaslı madde ve malzemeler EK-4’te, 
ç) Plastik madde ve malzemelerde kullanılacak boyar maddeler EK-5’te 
yer alan kurallara uygun şekilde olur. 

Uyum zorunluluğu 
GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-3/8/2012-28373) 
(1) İşletmeciler, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendine 31/12/2014 tarihine kadar uyum sağlamak zorundadırlar.  
(2) İşletmeciler, Ek-3’ün birinci fıkrasının (d) bendine 31/12/2012 tarihine kadar uyum sağlamak zorundadırlar. 

Uyum zorunluluğu 
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-16/8/2014-29090) 
(1) İşletmeciler, Ek-3’ün birinci fıkrasının (g) bendine ve (ı) bendinde yer alan etiketleme kurallarına 30/6/2016 tarihine kadar uyum sağlamak 

zorundadırlar. 
Yürürlük 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 
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TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları 
belirlemektir. 
Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. 
(2) Bu Yönetmelik, 
a) Mikroorganizmaların kontrolü için diğer özel kuralların belirlendiği 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal 

Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan gıdalara ait sağlık standartlarına, 
b) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen 

Yönetmelikte yer alan parazitlere, 
c) 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan mikrobiyolojik 

kriterlere, 
ilişkin hükümler saklı kalmak koşuluyla uygulanır. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 
a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32 ve 34 üncü maddelerine 

dayanılarak, 
b) 2073/2005/EC sayılı Gıda Maddeleri İçin Mikrobiyolojik Kriterler Hakkında Avrupa Birliği Komisyon Tüzüğüne paralel olarak, 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlara ilave olarak ikinci fıkrada yer alan tanımlar da geçerlidir. 
(2) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, 
b) Bebek gıdaları: On iki ayın altındaki yaş grubu olarak tanımlanan bebeklerin özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilen 

gıdaları, 
c) Gıda güvenilirliği kriteri: Piyasada yer alan ürünlere uygulanan ve bir ürünün veya bir gıda partisinin kabul edilebilirliğini tanımlayan kriteri, 
ç) Mikroorganizma ve bunların toksin ve metabolitleri: Bakteri, virüs, maya, küf, alg, parazitik protozoa, mikroskobik parazitik helmint ve 

bunların toksinleri ve metabolitlerini, 
d) Mikrobiyolojik kriter: Bir gıdanın, bir gıda partisinin veya işlemin kabul edilebilirliğini belirlemede esas alınan; mikroorganizmaların 

varlığının/yokluğunun veya sayısının veya bunların toksinlerinin ve metabolitlerinin miktarının kütle, hacim, alan, parti veya birim başına belirlendiği kriteri, 
e) Mikrobiyolojik kriterlere uygunluk: 5996 sayılı Kanun ile ilgili kanuni düzenlemeler ve Bakanlık talimatlarına göre numunelerin alınması, 

analizin yapılması ve düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında elde edilen verilerin Ek-1 ve Ek-2’de yer alan uygun veya kabul edilebilir sonuçları 
sağlanmasını, 

f) Numune: Büyük bir partiden veya maddeden söz konusu parti veya maddenin belirli bir özelliği hakkında bilgi sağlamak ve bunların 
üretiminin gerçekleştirildiği işlem hakkında alınacak karara esas teşkil etmek amacıyla farklı yöntemler kullanılarak seçilen bir veya birden fazla birimden 
oluşan seti, 

g) Özel tıbbi amaçlı gıdalar: Hastalık, rahatsızlık veya tıbbi durumdan etkilenen veya bu nedenlerle beslenme bozukluğu olan kişilerin beslenme 
gereksinimlerini karşılamak amacıyla hazırlanan ve tıbbi gözetim altında kullanılması gereken gıdaları, 

ğ) Parti: Aynı koşullar altında belirli bir işlemden sağlanan ve tanımlı bir üretim periyodu içerisinde belirli bir yerde üretilen, ürünlerin bir 
grubunu veya setini, 

h) Raf ömrü: Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde tanımlanan son tüketim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi ile uyumlu olan 
süreyi, 

ı) Temsili numune: Alındığı partinin özelliklerini taşıyan, partinin her bir parçası veya birincil numunesinin her birinden rastgele seçilen 
başlangıç numunesi ile aynı olasılığa sahip numuneyi, 

i) Tüketime hazır gıda: Gıda işletmecisi tarafından; gıdanın mikrobiyel yükünü azaltacak veya kabul edilebilir seviyeye düşürecek pişirme veya 
herhangi başka bir işleme ihtiyaç olmaksızın, doğrudan insan tüketimine sunulması amaçlanarak üretilen gıdayı, 

j) Üretim hijyeni kriteri: Üretim işleminin kabul edilebilirliğini gösteren, piyasada yer alan ürüne uygulanmayan, bu kriterin üzerindeki 
değerlerde 5996 sayılı Kanun ile uyumlu üretim hijyenini sağlamak için düzeltici faaliyetlere ihtiyaç duyulan, indikatör bulaşma değerini, 

ifade eder. 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Genel hükümler 

MADDE 5 – (1) Gıda işletmecisi; gıdaların, Ek-1 ve Ek-2’de belirlenen mikrobiyolojik kriterlere uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 
Perakende satış yeri dâhil üretim, işleme ve dağıtımın her bir basamağındaki gıda işletmecisi; 

a) Gıda ve ham maddenin temini, taşınması ve işlenmesi sırasında Ek-2’de yer alan üretim hijyeni kriterlerine, 
b) Dağıtım, depolama ve kullanımın öngörülen şartları da dikkate alınarak ürünün raf ömrü boyunca uygulanan ve Ek-1’de yer alan gıda 

güvenilirliği kriterlerine, 
uygunluğu sağlamak için 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde belirlenen iyi hijyen 

uygulamaları ile birlikte tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) ilkelerine dayalı prosedürlerinin bir parçası olarak tedbirler alır. 
(2) Bakanlık, güvenilirliğinden şüphe edilen gıdalar için Ek-1’de yer almayan mikroorganizma ve bunların toksin ve metabolitlerini tespit etmek 

amacıyla işlemin uygunluğunun doğrulanması veya risk analizi kapsamında daha ayrıntılı numune alma ve analiz yapma hakkına sahiptir. Bu amaçla Ek-
3’te yer alan kriterler dikkate alınır. 

(3) Gıda işletmecisi; Ek-2’de yer alan üretim hijyeni kriterlerine uygunluğu sağlamak için EK-4’te belirlenen kurallara göre numune alınmasının 
temininden sorumludur. 

(4) Gıda işletmecisi; bu Yönetmelik yükümlülüklerini yerine getirmek üzere Bakanlık tarafından çıkarılan iyi hijyen uygulama kılavuzlarını da 
kullanabilir. 

 
Kriterlere ilişkin analizler 
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MADDE 6 – (1) Gıda işletmecisi; iyi hijyen uygulamalarına ve HACCP ilkelerine dayalı prosedürlerini doğruladığını veya onayladığını göstermek 
için Ek-1 ve Ek-2’de yer alan mikrobiyolojik kriterlere yönelik uygun analiz metodunun gerçekleşmesini sağlar. 

(2) Gıda işletmecisi; Ek-1 ve Ek-2’de belirlenmiş numune sayısından az olmamak şartıyla en uygun numune alma sıklığına karar verir. Gıda 
işletmecisi bu kararı; gıdanın tüketim talimatlarını da dikkate alarak, iyi hijyen uygulamalarına ve HACCP ilkelerine dayalı oluşturulan prosedürlerine göre 
verir. 

(3) Numune alma sıklığı; gıda güvenilirliği tehlikeye girmeyecek şekilde, gıda işletmesinin büyüklüğü, özelliği ve yapısına göre belirlenebilir. 
(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdalardan Ek-1’de belirtilen (n) sayıda numune alınır. Ancak gıda satış ve toplu tüketim yerlerinden bir adet 

numune alınıp, "M" değerine göre değerlendirilir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Numune Alma ve Analiz Metotları İçin Özel Hükümler 
Numune alma ve analiz metotları 

MADDE 7 – (1) Ek-1 ve Ek-2’de belirlenen numune alma planları ve analiz metotları referans metot olarak kullanılır. 
(2) Kriterlerin sağlandığını garanti etmek amacıyla numune alınması gerektiğinde bu numuneler; üretim alanlarından ve üretimde kullanılan 

ekipmanlardan alınır. Buna göre; 
a) Numune almada, ISO 18593 sayılı standart, referans metot olarak kullanılır. 
b) İnsan sağlığı açısından Listeria monocytogenes riski oluşturabilecek tüketime hazır gıda üreten gıda işletmecisi, numune alma planlarının 

bir parçası olarak üretim alanlarından ve ekipmanlarından da numune alır. 
c) Kurutulmuş bebek formülleri veya altı ayın altındaki bebekler için özel tıbbi amaçlı kurutulmuş gıdalar üreten gıda işletmecisi, Cronobacter 

sakazakii riski için, numune alma planlarının bir parçası olarak Enterobacteriaceae için, üretim alanlarından ve ekipmanlarından da numune alır. 
(3) Gıda işletmecisi HACCP ilkelerine dayalı etkili bir üretim yaptığını geriye dönük kayıtlarıyla gösterebiliyorsa, Ek-1 ve Ek-2’de belirlenen 

numune alma planlarındaki numune sayısı azaltılabilir. 
(4) Analizin amacı, özellikle bir işlemin veya bir gıda partisinin kabul edilebilirliğini belirlemek ise Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen numune alma 

planları en düşük sayı olarak kabul edilir. 
(5) Gıda işletmecisi, bu Yönetmelikte belirtilenlerin dışında diğer bir numune alma ve analiz metodunu kullanabilir. Ancak bu takdirde, 

kullandığı metotların en az eşdeğer garantiyi sağladığını Bakanlık yetkilisine kanıtlamak zorundadır. Buna göre; 
a) Bu metotlar, alternatif numune alma aşamalarını ve yeni analiz metotlarının kullanımını içerebilir. 
b) Ek-2’de yer almayan mikroorganizmalar ve ilgili mikrobiyolojik limitlerin yanı sıra mikrobiyolojik olmayan analizlerin yapılmasına sadece 

üretim hijyeni kriterleri için izin verilir. 
c) Alternatif analiz metotlarının kullanımı; Ek-1 ve Ek-2’de verilen referans metotlara karşı onaylanması ve EN/ISO 16140 sayılı standart veya 

diğer uluslararası kabul görmüş benzer bir standart da yer alan protokoller doğrultusunda sertifikalandırılmış tescilli bir metot olması halinde kabul edilir. 
ç) Gıda işletmecisi, (c) bendinde tanımlanan onaylanmış ve sertifikalandırılmış metotların dışındaki analiz metotlarını kullanmak isterse, bu 

metotlar uluslararası kabul edilmiş protokollere göre onaylanır ve kullanımları Bakanlık tarafından yetkilendirilir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Özel Hükümler 
Uygun olmayan sonuçlar 

MADDE 8 – (1) Analiz sonuçları, Ek-1 ve Ek-2’de belirlenen kriterlere uygun değilse gıda işletmecisi, HACCP ilkelerine dayalı prosedürlerinde 
tanımladığı düzeltici faaliyetler ve tüketici sağlığını korumak için gerekli diğer faaliyetler ile birlikte ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen 
tedbirleri alır. 

(2) Gıda işletmecisi, mikrobiyolojik bulaşmanın yeniden oluşmasını engellemek amacıyla uygun olmayan sonuçların sebebini bulmak için; 
HACCP ilkelerine dayalı prosedürlerin veya diğer iyi hijyen uygulamalarının geliştirilmesini içeren tedbirleri alır. 

(3) Ek-1’de yer alan gıda güvenilirliği kriterleri analiz sonuçları uygun değilse, 5996 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereği, ürün veya parti 
toplatılır veya geri çağrılır. Ancak sadece gıdayı üreten gıda işletmecisi tarafından yapılması şartıyla; 

a) Piyasaya arz edilen ancak henüz perakende aşamasında olmayan ve gıda güvenilirliği kriterlerini yerine getirmeyen ürünler, söz konusu 
tehlikeyi ortadan kaldırmak amacıyla ilave işlemlere tabi tutulabilirler. 

b) İnsan veya hayvan sağlığı için bir risk yaratmaması, iyi hijyen uygulamaları ve HACCP ilkelerine dayanan prosedürlerde önceden yer alması 
ve Bakanlık tarafından izin verilmesi halinde bir parti, başlangıçta belirlenmiş olan amacı dışında başka bir amaç için kullanabilir. 

(4) Gıda işletmecisi üretim hijyeni kriterleri uygun değilse, Ek-2’de belirtilen tedbirler alınır. 
Etiketleme 

MADDE 9 – (1) Salmonella için Ek-1 ve Ek-2’deki gerekli şartları yerine getiren, pişirilerek tüketilmek amacıyla üretilen ve piyasaya arz edilen 
kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinde, tüketiciyi bilgilendirmek amacıyla, tüketilmeden önce tamamen pişirilmesi gerektiği konusunda, üretici 
tarafından açık bir şekilde etiketlenir. 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 
İdari yaptırımlar 

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır. 
Uyum zorunluluğu 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri, bu Yönetmelikle öngörülen Ek-2 ve 
Ek-4’te yer alan hükümlere; 31/12/2013 tarihine kadar uymak zorundadır. 
Yürürlük 

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 
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TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, algı farklılıkları ve bilgi gereksinimleri dâhil gıda hakkında bilgilendirme açısından tüketicilerin üst düzeyde 
korunmasına ilişkin kuralları belirlemektir. 
Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 
a) Özellikle gıdaların etiketlenmesi olmak üzere, gıda hakkında bilgilendirme ile ilgili genel kuralları, gereklilikleri ve sorumlulukları belirlemektedir. 
b) Yeni bilgilendirme gereklilikleri ile sonradan oluşabilecek gelişmelere karşılık verilebilmesi amacıyla yeterli esnekliğin sağlanması ihtiyacı 

dikkate alınarak gıda hakkında bilgilendirme usulleri ve tüketicinin bilgilenme hakkının garanti altına alınmasını sağlayacak tedbirleri ortaya koymaktadır. 
(2) Bu Yönetmelik, gıda zincirinin tüm aşamalarında, gıda işletmecilerine uygulanır. 
(3) Bu Yönetmelik, toplu tüketim yerleri tarafından sunulan gıdalar dâhil olmak üzere son tüketiciye sunulması amaçlanan tüm gıdaları, toplu 

tüketim yerlerine yönelik olarak hazırlanan gıdaları ve gıda işletmecileri arasında arz edilen gıdaları kapsar. 
(4) Bu Yönetmelik hükümleri, yatay ve dikey gıda kodeksinde yer alan etiketlemeye ilişkin hükümler ve belirli gıdalar için yürürlükte olan özel 

mevzuatta belirlenen etiketleme gereklilikleri saklı kalmak kaydıyla uygulanır. 
Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 
üncü, 27 nci, 28 inci, 32 nci ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 

MADDE 4 – (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve 
Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliğinin 4 üncü 
maddesindeki, 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki, 
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 Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki, 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri 
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki ile 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık 
Beyanları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki tanımlara ilave olarak aşağıda yer alan tanımlar da geçerlidir. 

(2) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Alışılagelen ad: Açıklamaya ihtiyaç duyulmaksızın tüketiciler tarafından gıdanın adı olarak kabul edilen adı, 
b) Ana bileşen: Gıdanın %50’sinden fazlasını oluşturan veya tüketici tarafından genellikle gıdanın adı ile ilişkilendirilen ve çoğu zaman miktarının 

belirtilmesi gereken bileşeni veya bileşenleri, 
c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, 
ç) Besin öğesi: Protein, karbonhidrat, yağ, lif, sodyum ve Ek-9 Bölüm 1’de yer alan vitaminler ve mineraller ile bu gruplara ait olan veya bu gruplardan 

birinin öğeleri olan maddeleri, 
d) Bileşen: Bir gıdanın üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan ve değişmiş bir formda da olsa son üründe bulunan aroma vericiler, gıda katkı 

maddeleri, gıda enzimleri de dâhil herhangi bir madde veya ürünü ve bileşik bileşenin herhangi bir bileşenini, 
e) Bileşik bileşen: Kendisi birden fazla bileşenin ürünü olan bileşeni, 
f) Buğday: Triticum cinslerinden herhangi birini, 
g) Dış ambalaj: Hazır ambalajlı gıdaların gıda işletmecileri arasında taşınması veya bu yerlerde depolanması sırasında koruma veya taşıma 

amacıyla içine konulduğu ambalajı, 
ğ) Doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan gıda: Son tüketiciye veya toplu tüketim yerlerine; 
1) Fırıncılık ve pastacılık ürünleri dışındaki gıdalar ile ilgili olarak; perakendeci tarafından ambalajlandığı tesiste veya bu perakendeci tarafından 

kullanılan mobil bir araçta ya da hareketli bir tezgâhta satılmak üzere, aynı perakendeci tarafından ambalajlanarak, 
2) Fırıncılık ve pastacılık ürünleri ile ilgili olarak (“(1) numaralı alt bentte belirtildiği şekilde satılmak üzere, perakendeci tarafından ambalajlanarak”, 

“Üreticisi tarafından üretildiği tesiste satılmak üzere, yine üreticisi tarafından hazır ambalajlı hale getirilerek”) sunulan gıdayı, 
h) Etiket: Gıdanın ambalajının veya kabının üzerine yazılmış, basılmış, şablon ile basılmış, işaretlenmiş, kabartma ile işlenmiş, soğuk baskı ile 

basılmış, yapıştırılmış veya iliştirilmiş olan herhangi bir işareti, markayı, damgayı, resimli veya diğer tanımlayıcı unsurları, 
ı) Etiketleme: Gıdaya eşlik eden veya atıfta bulunan herhangi bir ambalaj, belge, bildirim veya etiket üzerinde yer alan, gıda ile ilgili herhangi bir 

yazı, bilgi, ticari marka, resimli unsur veya işaretleri, 
i) Gıda enzimi: Bitki, hayvan veya mikroorganizmalardan veya bir fermantasyon prosesinden elde edilen ürün dâhil olmak üzere belirli bir 

biyokimyasal reaksiyonu katalizleyebilen bir veya daha fazla enzimi içeren ve gıdanın üretimi, işlenmesi, hazırlanması, muamelesi, ambalajlanması, nakliyesi 
veya depolanmasının herhangi bir aşamasında teknolojik bir amaçla gıdaya ilave edilen ürünleri, 

j) Gıda hakkında bilgilendirme: Bir etiket veya gıdaya eşlik eden diğer materyal veya modern teknoloji araçları ile sözlü iletişimi de kapsayan diğer 
araçlar vasıtasıyla son tüketiciye sunulan ve gıda ile ilgili olan bilgilendirmeyi, 

k) Gıda hakkında bilgilendirme mevzuatı: Belirli gıda gruplarına veya özel durumlarda tüm gıdalara uygulanabilen genel nitelikli kurallar ve sadece 
özel gıdalara uygulanan kurallar dahil gıdalar hakkında bilgilendirmeyi ve özellikle etiketlemeyi kapsayan düzenlemeleri, 

l) Gıda hakkında zorunlu bilgilendirme: İlgili mevzuat gereğince son tüketiciye sağlanması gereken bilgileri, 
m) Gıda onay numarası: Bakanlıkça belirlenen ve belli bir onay işlemine tabi olan gıdaların özel mevzuatında belirtildiği şekilde kodlanacak olan 

numarayı, 
n) Gluten: Bazı bireylerin duyarlı oldukları, suda ve 0,5 M sodyum klorür çözeltisinde çözünmeyen ve buğday, çavdar, arpa, yulaf veya bunların melez 

çeşitlerinden ve türevlerinden gelen bir protein fraksiyonunu, 
o) Görüş alanı: Bir ambalajın, tek bir bakış noktasından okunabilen tüm yüzeylerini, 
ö) Hazır ambalajlı gıda: Tüketicinin talebi doğrultusunda satış yapılan işletmede ambalajlanan gıdalar veya doğrudan satış için hazır ambalajlı hale 

getirilen gıdalar hariç olmak üzere; her durumda açılmadan veya değiştirilmeden içeriği değiştirilemeyecek şekilde, ambalajı gıdayı tamamen veya sadece 
kısmen kaplayan, son tüketiciye ve toplu tüketim yerlerine bu şekilde sunulan gıda ve satışa sunulmadan önce içine konulduğu ambalajdan oluşan herhangi 
bir tek birimi, 

p) Menşe ülke: Gıdanın,  27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18 ila 21 inci madde hükümleri çerçevesinde belirlenen menşe ülkesini, 
r) Net miktar: Ambalajlı gıdanın, ambalaj malzemesi ve gıda ile birlikte ambalajlanan diğer malzemeler hariç miktarını, 
s) Okunabilirlik: Bilgilendirmenin; punto büyüklüğü, harf aralığı, satır aralığı, çizgi genişliği, yazı rengi, yazı karakteri, harflerin yükseklik-genişlik 

oranı, malzemenin yüzeyi ve baskı ile zemin arasında belirgin kontrastın yanı sıra çeşitli unsurlar vasıtasıyla belirtildiği ve genel nüfus için görsel olarak 
erişilebilir fiziksel görünümünü, 
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ş) Özel beslenme amaçlı gıda: İlgili gıda kodeksinde tanımlanan gıdaları, 
t) Parti: Gıdanın ilgili gıda kodeksinde tanımlanan satış birimleri topluluğunu, 
u) Reklam: Ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak, bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi 

oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla 
gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyuruları, 

ü) Resmî ad: Gıdanın Türk Gıda Kodeksi kapsamında belirlenen adını, 
v) Son tüketim tarihi: Mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu nedenle insan sağlığı açısından kısa süre içerisinde tehlike oluşturması 

muhtemel olan gıdaların tüketilebileceği son tarihi, 
y) Süzme ağırlığı: Sıvı ortam içinde satışa sunulan katı gıdanın, sıvı kısmı uygun yöntemlerle ayrıldıktan sonraki net miktarını, 
z) Tanımlayıcı ad: Gıdanın ve gerektiğinde kullanımının tanımlanmasını, tüketicilerin gıdanın gerçek doğasını anlamasını ve karıştırılabileceği diğer 

gıdalardan ayırt etmesini sağlayan yeterince açık olan adı, 
aa) Tasarlanmış nanomateryal: 100 nanometreden büyük boyutlarda olabilen fakat nano boyut karakteristiğini (bahse konu malzemenin geniş 

spesifik yüzey alanı ile ilgili olan ve/veya aynı malzemenin nano hali olmayan cinsinden farklı spesifik fizikokimyasal özellikleri içeren) koruyan agregat, 
aglomerat veya yapılar içeren, bir çoğunun bir veya daha fazla boyutu 100 nm veya daha az olan, içinde veya yüzeyde bulunan ayrı fonksiyonel parçalardan 
oluşan veya bir veya daha fazla boyutu 100 nm veya daha az olan ve özel bir amaç için üretilen malzemeyi, 

bb) Tavsiye edilen tüketim tarihi: Uygun şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarihi, 
cc) Temel görüş alanı: Bir ambalajın, tüketici tarafından ilk bakışta yüksek bir olasılıkla görülmesi beklenen, gıdanın karakteri ve doğası ve 

uygulanabilirse markasına dayanarak tüketicinin ürünü hemen tanımasına imkân veren ve birden fazla bulunması halinde gıda işletmecisi tarafından seçilen 
görüş alanını, 

çç) Toplu tüketim yeri: Gıdanın tüketime hazır hale getirildiği ve tüketilmek üzere son tüketiciye sunulduğu; mobil araçlar veya sabit veya hareketli 
tezgahlar da dahil olmak üzere hazır yemek hizmeti veren restoranlar, kantinler, okullar ve hastaneler gibi işletmeleri, 

dd) Uzaktan iletişim araçları: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ‘mesafeli sözleşmeler’ ile ilgili hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla, gıdayı tedarik eden ile tüketicinin fiziksel olarak karşı karşıya gelmeden, aralarında anlaşmaya varmak için kullanabildikleri herhangi bir 
aracı, ifade eder. 

(3) Bu Yönetmelikte beslenme bildirimi ile ilgili geçen; 
a) ‘Beslenme yönünden etiketleme’ veya ‘beslenme bildirimi’: 
1) Enerji değeri veya, 
2) Enerji değeri ve sadece besin öğelerinden bir veya birden fazlası (“Yağ (doymuş yağ, tekli doymamış yağ, çoklu doymamış yağ, trans yağ)”, 

“Karbonhidrat (şekerler, polioller, nişasta)”, “Tuz”, “Lif”, “Protein”, “Ek-9 Bölüm 1’de yer alan ve bu ekte tanımlanan belirgin miktarlarda bulunan vitamin ve 
mineraller”), 

hakkındaki bilgileri içeren bildirimi, 
b) Çoklu doymamış yağ: Cis, cis-metilen kesintili iki veya daha fazla çift bağ içeren yağ asitlerini, 
c) Doymuş yağ: Çift bağ içermeyen yağ asitlerini, 
ç) Karbonhidrat: Polioller de dâhil olmak üzere, insan vücudunda metabolize olan herhangi bir karbonhidratı, 
d) Lif: İnsan ince bağırsağında sindirilemeyen, emilemeyen ve üç veya daha fazla monomerden oluşan; 
1) Tüketilen gıdada doğal olarak bulunan yenilebilir karbonhidrat polimerlerini, 
2) Gıda hammaddelerinden fiziksel, kimyasal veya enzimatik yolla elde edilen ve faydalı fizyolojik etkiye sahip olduğu genel kabul görmüş bilimsel 

kanıtlarla doğrulanmış olan yenilebilir karbonhidrat polimerlerini, 
3) Faydalı fizyolojik etkiye sahip olduğu genel kabul görmüş bilimsel kanıtlarla doğrulanmış olan yenilebilir sentetik karbonhidrat polimerlerini, 
e) Ortalama değer: Belli bir gıdanın içerdiği besin öğesi miktarını en iyi temsil eden ve mevsimsel değişkenlik, tüketim eğilimleri ve gerçek değerin 

değişmesine neden olabilecek diğer faktörler ile ilgili kabulleri yansıtan değeri, 
f) Poliol (şeker alkol): İkiden fazla hidroksil grubu içeren alkolleri, 
g) Porsiyon büyüklüğü: Bir gıdanın, bir defada tüketilmesi beklenen ortalama miktarını, 
ğ) Protein: Özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, “Protein = Toplam Kjeldahl Azotu x 6,25” formülü kullanılarak hesaplanan protein içeriğini, 
h) Referans alım (RA) oranı: Tüketime hazır haldeki gıdanın 100 g veya 100 ml’sinin ve/veya bir porsiyonunun veya bir tüketim biriminin, Ek-9 Bölüm 

2’deki enerji veya besin öğeleri için verilen referans alım değerlerinin % olarak ne kadarını karşıladığını, 
ı) Şekerler: Polioller hariç olmak üzere, gıdada bulunan tüm monosakkaritler ve disakkaritleri, 
i) Tekli doymamış yağ: Cis formunda bir adet çift bağ içeren yağ asitlerini, 
j) Trans yağ: Trans formunda en az bir adet konjuge olmayan (en az bir metilen grubu kesintili) karbon-karbon çift bağı içeren yağ asitlerini, 
k) Tuz: “Tuz = Sodyum x 2,5” formülü kullanılarak hesaplanan tuz eşdeğeri içeriğini, 
l) Tüketim birimi: Hazır ambalajlı gıdalar için; 
1) Ambalajın veya etiketin üzerinde adedi veya ağırlığı belirtilen ve ambalajın içinde ağırlıkları aynı olan paket, dilim, adet, draje, tane ve benzeri 

şekildeki ayrı her bir birimi, 
2) Porsiyon büyüklüğü belirlenmiş gıdanın Ek-12’de yer alan Gıdaların Porsiyon Büyüklükleri dışındaki tek kullanımlık ambalajda sunulduğu tek 

birimi, 
m) Yağ: Fosfolipidler dâhil olmak üzere tüm lipitleri, ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 
Gıda Hakkında Bilgilendirmenin Genel İlkeleri 
Gıda hakkında zorunlu bilgilendirmenin ilkeleri 

MADDE 5 – (1) Bakanlık, gıda hakkında bilgilendirme mevzuatının gerektirdiği zorunlu bilgilendirme kurallarını düzenlerken aşağıdaki özelliklere 
ilişkin bilgileri esas alır: 

a) Gıdanın kimliği ve bileşimi, özellikleri veya diğer nitelikleri. 
b) Özellikle belli tüketici gruplarının sağlığına zararlı olabilecek içerik, güvenli kullanım, muhafaza, dayanıklılık ve gıdanın zararlı veya tehlikeli 

içeriğine ilişkin sonuçları ve riskleri içeren sağlık etkisine dair bilgileri içerecek şekilde tüketici sağlığının korunmasını ve gıdanın güvenilir kullanımını. 
c) Özel beslenme ihtiyaçları olanlar dahil tüketicilerin bilinçli olarak seçim yapmasını sağlayacak besin öğeleri. 
(2) Gıda hakkında zorunlu bilgilendirmenin gerekliliği değerlendirilirken ve tüketicilerin bilinçli seçim yapmalarını sağlamak için, tüketicilerin 

çoğunluğu tarafından özel olarak önem verilen belirli bilgilere duyulan yaygın ihtiyaç ve güvenilir gıdanın piyasaya arzı dikkate alınır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gıda Hakkında Bilgilendirmeye İlişkin Genel Gereklilikler ve Gıda İşletmecilerinin Sorumlulukları 
Temel gereklilik 
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MADDE 6 – (1) Son tüketici veya toplu tüketim yerlerine yönelik tüm gıdalarda bu Yönetmeliğin gerektirdiği bilgiler yer alır. 
Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar 

MADDE 7 – (1) Gıda hakkında bilgilendirme, özellikle; 
a) Gıdanın başta doğası, kimliği, özellikleri, bileşimi, miktarı, dayanıklılığı, menşe ülkesi, imalat veya üretim metodu olmak üzere başlıca nitelikleri 

açısından, 
b) Gıdanın sahip olmadığı etkilere veya özelliklere atıfta bulunarak, 
c) Tüm benzer gıdalar aynı niteliklere sahip olduğu halde, belli bir gıdanın özel niteliklere sahip olduğunu ileri sürerek ve özellikle belirli bileşenler 

ve/veya besin öğelerinin varlığını veya yokluğunu özel olarak vurgulayarak, 
ç) Gıdanın bileşiminde doğal olarak bulunan bir öğe veya gıdada normal olarak kullanılan bir bileşen farklı bir öğe veya farklı bir bileşen ile ikame 

edildiği halde, görünüş, tanımlama veya resimli gösterimler vasıtasıyla söz konusu gıdada o öğenin veya o bileşenin varlığını ima ederek, 
yanıltıcı biçimde olamaz. 
(2) Gıda hakkında bilgilendirmenin doğru, açık ve tüketici için kolay anlaşılır olması sağlanır. 
(3) Özel beslenme amaçlı gıdalar ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme 

özelliğine sahip olduğuna dair bilgilendirme yapılamaz, bu tür özelliklere atıfta bulunulamaz. 
(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümler;  gıdanın reklâmı ile gıdanın tanıtımı; özellikle de şekli, görünüşü veya 

ambalajı, kullanılan ambalaj malzemesi, düzenlendiği biçim ve sergilenme şekli için de uygulanır. 
Sorumluluklar 

MADDE 8 – (1) Gıda hakkında bilgilendirmeden, gıdayı kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi, ithal edilen gıda 
hakkında bilgilendirmeden ise ithalatçı sorumludur. 

(2) Gıda hakkında bilgilendirmeden sorumlu olan gıda işletmecisi, yürürlükte olan gıda hakkında bilgilendirme mevzuatının gerektirdiği bilgilerin 
hazır bulunmasını ve doğruluğunu sağlar. 

(3) Bu maddenin birinci fıkrası dışında kalan ve gıda hakkında bilgilendirmeye müdahale etmeyen gıda işletmecileri, sahip oldukları bilgiler 
çerçevesinde, yürürlükte olan gıda hakkında bilgilendirme mevzuatına uygun olmayan gıdaları tedarik etmezler. 

(4) Gıda işletmecileri, kendi kontrolleri altında yürütülen faaliyetler kapsamında, son tüketiciyi yanıltacak veya tüketicinin korunma düzeyini ve 
bilinçli seçim yapma şansını azaltacak şekilde gıdaya eşlik eden bilgilerde değişiklik yapamaz. Gıda işletmecileri, gıdaya eşlik eden bilgilerde yaptıkları her 
değişiklikten sorumludur. 

(5) Gıda işletmecileri bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı olmamak kaydıyla, kendi kontrolleri altında yürütülen faaliyetler 
kapsamında, gıda hakkında bilgilendirme mevzuatına ve faaliyetleri ile ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlar ve bu gerekliliklerin yerine getirildiğini doğrular. 

(6) Gıda işletmecileri, kendi kontrolleri altında yürütülen faaliyetler kapsamında, son tüketiciye yönelik olan veya toplu tüketim yerlerine arz 
edilecek olan hazır ambalajlı olmayan gıdalar ile ilgili olarak, gerektiğinde gıda hakkında zorunlu bilgilendirmenin son tüketiciye sunulmasını sağlamak 
amacıyla gıdayı alan gıda işletmecisine aktarılması gereken bilgileri sağlar. 

(7) Gıda işletmecileri, kendi kontrolleri altında yürütülen faaliyetler kapsamında; 
a) Son tüketiciye yönelik olan, ancak toplu tüketim yerleri haricinde son tüketiciye satılmadan önceki bir aşamada piyasaya arz edilen, 
b) Toplu tüketim yerlerine yönelik olan ve hazırlama, işleme, parçalama, bölme veya doğrama işlemleri için toplu tüketim yerlerine arz edilen, 
hazır ambalajlı gıdalarla ilgili olarak dördüncü bölümde belirtilen bilgilerin gıdanın ambalajının üzerinde veya bu ambalaja yapıştırılmış bir etiket 

üzerinde veya ticari belgelerin gıdaya eşlik etmesi veya teslimattan önce veya teslimat sırasında gönderildiği garanti edilebildiğinde gıda ile ilgili ticari 
belgelerin üzerinde bulunmasını sağlar. 

(8) Gıda işletmecileri bu maddenin yedinci fıkrasına bakılmaksızın, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen 
bilgilerin, hazır ambalajlı gıdaların piyasaya arz edildiği dış ambalaj üzerinde de yer almasını sağlar. Bu bilgiler hazır ambalajlı gıdanın ambalajı veya etiketi 
üzerinde bulunuyorsa ve dış ambalajdan açık bir şekilde ve kolayca görülebiliyorsa, bilgilerin dış ambalajda tekrar belirtilmesine gerek yoktur. 

(9) Son tüketiciye veya toplu tüketim yerlerine yönelik olmayan bir gıdayı diğer gıda işletmecilerine arz eden gıda işletmecileri, bu işletmecilere, 
bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğinde, yeterli bilginin sağlandığını garanti ederler. 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Gıda Hakkında Zorunlu Bilgilendirmenin İçeriği ve Bildirimi 
Zorunlu bilgiler 

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikteki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki bilgilerin belirtilmesi zorunludur: 
a) Gıdanın adı. 
b) Bileşenler listesi. 
c) Ek-1’de yer alan Alerjiye veya İntoleransa Neden Olan Belirli Madde veya Ürünler. 
ç) Belirli bileşenlerin veya bileşen gruplarının miktarı. 
d) Gıdanın net miktarı. 
e) Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi. 
f) Özel muhafaza ve/veya kullanım koşulları. 
g) 8 inci maddenin birinci fıkrasında bahsedilen gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi. 
ğ) 12 nci maddede belirtilen işletme kayıt numarası veya tanımlama işareti. 
h) Menşe ülke. 
ı) Kullanım bilgisi olmadığında gıdanın uygun şekilde tüketimi mümkün değilse, gıdanın kullanım talimatı. 
i) Hacmen % 1,2’den fazla alkol içeren içeceklerde hacmen gerçek alkol derecesi. 
j) Beslenme bildirimi. 
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgiler kelimeler ve rakamlarla verilir. Bu bilgiler, kelime ve rakamlara ilave olarak, 42 nci madde 

hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla resimli gösterimler veya semboller aracılığıyla ifade edilebilir. 
Belirli gıdalar veya gıda grupları için ilave zorunlu bilgiler 

MADDE 10 – (1) Ek-2’de yer alan etiketinde ilave zorunlu bilgiler bulunması gereken gıdalar için, 9 uncu maddede belirtilen bilgilere ilave olarak Ek-
2’de yer alan bilgilerin de bulunması zorunludur. 
Gıdanın parti işareti veya numarası 

MADDE 11 – (1) 9 uncu ve 10 uncu maddelerde bahsedilen zorunlu bilgilere ilave olarak, gıdanın ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan parti 
işareti veya numarası da ilgili gıda kodeksine uygun olarak belirtilir. 
İşletme kayıt numarası veya tanımlama işareti 

MADDE 12 – (1) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre; 
a) Kayıt işlemine tabi olan gıda işletmelerinde üretilen veya ambalajlanan gıdalar için, gıdanın üretildiği veya ambalajlandığı gıda işletmesinin 

işletme kayıt numarası belirtilir. 
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b) Onay işlemine tabi olan gıda işletmelerinde üretilen veya ambalajlanan gıdalar için, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde 
yer alan tanımlama işareti ile ilgili hükümler uygulanır. 
Gıda onay numarası 

MADDE 13 – (1) Bakanlıkça onay şartı getirilen gıdaların etiketinde gıda onay numarasının yazılması zorunludur. 
(2) Gıda onay numarası, birinci fıkra kapsamında onay alması gereken gıda ile ilgili özel mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak verilir. 

Ağırlıklar ve ölçüler 
MADDE 14 – (1) 9 uncu madde, ağırlıklar ve ölçülere ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 
(2) Hazır ambalajlı gıdaların nominal dolum miktarlarına ilişkin özel hususlar, 4/6/2015 tarihli ve 29376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır 

Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT) ve 4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik (2007/45/AT) kapsamında Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenir. 
Gıda hakkında zorunlu bilgilendirmenin kullanılabilirliği ve yerleşimi 

MADDE 15 – (1) Gıda hakkında zorunlu bilgilendirmenin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, tüm gıdalar için hazır bulunması ve kolayca 
erişilebilir olması sağlanır. 

(2) Gıda hakkında zorunlu bilgilendirme, hazır ambalajlı gıdalarda doğrudan ambalajın üzerinde veya bu ambalaja ayrılmayacak şekilde yapıştırılmış 
veya iliştirilmiş bir etiket üzerinde bulunur. 

(3) Son tüketiciye veya toplu tüketim yerlerine; hazır ambalajlı hale getirilmeksizin satılan gıdalar veya satış yapılan işletmede tüketicinin talebi 
doğrultusunda paketlenerek satılan gıdalar ile doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan gıdalar ile ilgili olarak aşağıdaki kurallar uygulanır: 

a) Doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan gıdalar hariç olmak üzere zorunlu bilgilerin tümü gıdanın (dökme ürünler dahil) satış 
yerlerine sevk edilmesi sırasında beraberinde yer alır. 

b) Gıdanın satışı sırasında, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (e), (g) ve (h) bentlerinde yer alan bilgiler ile Ek-2’nin 6 ve 7 numaralı satırları 
kapsamındaki ilave zorunlu bilgiler satın alan kişinin görebileceği yerlerde bulundurulur veya gıda ile birlikte satın alan kişiye sunulur. 

c) Talep edilmesi halinde, satın alan kişi zorunlu bilgilerin tümü hakkında bilgilendirilir. 
(4) Bu maddenin üçüncü fıkrası, diğer bazı zorunlu bilgilerin belirlendiği ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla uygulanır. 
(5) Toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye sunulan hazır ambalajlı olmayan gıdalarla ilgili olarak aşağıdaki kurallar uygulanır: 
a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yer alan bilgiler ile Ek-2’nin 6 ve 7 numaralı satırları kapsamındaki ilave zorunlu bilgiler 

tüketiciye sunulur. 
b) (a) bendinde belirtilen bilgiler kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek şekilde menüler, yazı tahtaları, broşür benzeri araçlar vasıtasıyla son 

tüketiciye sunulur. Bilgilerin sunumunda, kelimeler veya sayılar yerine başka gösterim şekilleri ve/veya grafik formlar veya semboller kullanılabilir. 
Zorunlu bilgilerin bildirim şekli 

MADDE 16 – (1) Gıda hakkında zorunlu bilgilendirme; kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek ve silinmeyecek şekilde dikkat çekici bir yerde 
yapılır. Verilen bilgiler, diğer yazılı veya resimli unsurlar vasıtasıyla herhangi bir şekilde gizlenemez, kapatılamaz, bölünemez veya kesilemez. Bu bilgilere 
ilişkin yazılar ile zemin arasında belirgin bir kontrast olması sağlanır. 

(2) Belirli gıdalar için uygulamada olan mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu bölümde yer alan bilgiler ambalaj üzerinde veya ambalaja 
yapıştırılmış bir etiket üzerinde bulunduğunda, bu bilgiler açıkça okunabilir olması sağlanacak şekilde Ek-3’te yer alan x-yüksekliğinin en az 1,2 mm olduğu 
punto büyüklüğündeki karakterler kullanılarak yazılır. 

(3) En geniş yüzeyi 80 cm² den daha küçük olan ambalajlarda veya kaplarda, bu maddenin ikinci fıkrasında bahsedilen x-yüksekliği en az 0,9 mm 
olarak uygulanır. 

(4) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (d) ve (i) bentlerinde belirtilen zorunlu bilgiler, aynı görüş alanı içinde yer alır. 
(5) Bu maddenin dördüncü fıkrası, 19 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında bahsedilen durumlarda uygulanmaz. 

Mesafeli satış 
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin mesafeli satış ile ilgili hükümleri, 6502 sayılı Kanunun mesafeli sözleşmeler ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

uygulanır. 
(2) 9 uncu maddede belirtilen zorunlu bilgilere ait koşullar saklı kalmak kaydıyla, uzaktan iletişim araçları ile satışa arz edilen gıdalar için aşağıdaki 

kurallar uygulanır: 
a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan zorunlu bilgiler, aynı fıkranın (e) bendi hariç olmak üzere ve Ek-2’nin 6 ve 7 numaralı satırında yer 

alan bilgiler, satın alma işlemi sonuçlanmadan önce hazır bulundurulur ve uzaktan satışı destekleyen materyalde yer alır veya gıda işletmecisi tarafından 
açıkça belirlenen diğer uygun araçlar vasıtasıyla sunulur. Diğer uygun araçlar kullanıldığında, gıda işletmecisi zorunlu bilgileri tüketiciye ek masraflar 
yüklemeden sunar. 

b) Zorunlu bilgilerin tümü teslimat sırasında sunulur. 
(3) Uzaktan iletişim araçları ile toplu tüketim yerleri tarafından satışa arz edilen gıdalar için, 15 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen zorunlu 

bilgiler bu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak hazır bulundurulur. 
(4) Otomatik satış makinelerinde veya otomasyon sistemi ile çalışan ticari tesislerde satışı yapılan hazır ambalajlı gıdalara bu maddenin ikinci 

fıkrasının (a) bendi uygulanmaz. 
(5) Otomatik satış makinelerinde veya otomasyon sistemi ile çalışan ticari tesislerde satışı yapılan hazır ambalajlı olmayan gıdalar için, 9 uncu 

maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen bilgiler, satın alma işlemi sonuçlanmadan önce tüketicinin görebileceği şekilde hazır bulundurulur. 
Dil gereklilikleri 

MADDE 18 – (1) Gıda hakkında zorunlu bilgilendirme Türkçe olarak yapılır. Bu bilgilendirme Türkçe’ye ilave olarak diğer ülkelerin resmi dillerinde 
de yapılabilir. 

(2) Ürün üzerinde Türkçe etiketin yanı sıra farklı dillerde etiket bilgileri olması durumunda etiketteki Türkçe dışındaki bilgilerin gıda hakkında 
bilgilendirme mevzuatında yer alan tüm etiket bilgilerini içermesi gerekmez. Ancak etikette bulunan resim, şekil ve beyan gibi bilgiler gıda hakkında 
bilgilendirme mevzuatına aykırı olamaz. 
Belirli zorunlu bilgilere ilişkin istisnalar 

MADDE 19 – (1) Silinmeyecek şekilde işaretlenmiş olan ve bu nedenle herhangi bir etiket taşımayan tekrar kullanılabilen cam şişelerde, sadece 9 
uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (d), (e) ve (j) bentlerinde yer alan bilgilerin verilmesi zorunludur. 

(2) En geniş yüzeyi 10 cm²’den daha küçük olan ambalajlarda veya kaplarda, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının sadece (a), (c), (d), (e) ve (ğ) 
bentlerinde yer alan bilgilerin ambalaj veya etiket üzerinde verilmesi zorunludur. Bu durumda, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen 
bilgiler de başka yöntemler kullanılarak veya tüketicinin talep etmesi durumunda sunulur. 

(3) Beslenme bildirimini gerektiren diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (j) bendi, Ek-14’te yer alan 
gıdalar için zorunlu değildir. 

(4) Bileşenler listesi veya zorunlu beslenme bildirimini gerektiren diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 9 uncu maddenin birinci 
fıkrasının (b) ve (j) bentlerinde atıf yapılan bilgilerin hacmen % 1,2’den fazla alkol içeren içeceklerde verilmesi zorunlu değildir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Zorunlu Bilgilere İlişkin Hükümler 
Gıdanın adı 

MADDE 20 – (1) Gıdanın adı olarak, o gıda için geçerli olan mevzuat hükümlerinde belirtilen resmî ad kullanılır. Böyle bir adın olmaması durumunda, 
gıdanın alışılagelen adı kullanılır. Gıdanın alışılagelen bir adı da yoksa veya bu ad kullanılmayacaksa, tanımlayıcı bir ad belirlenir. 

(2) Gıdanın ithal edildiği ülkede kullanılan adının, bu madde kapsamında gıdanın adı olarak kullanılmasına izin verilir. Ancak, bu Yönetmeliğin diğer 
hükümlerinin ve özellikle 9 uncu maddede belirtilen bilgiler ile ilgili kuralların uygulanması sonucunda; son tüketicinin o gıdanın gerçek doğasını anlaması 
ve karıştırabileceği diğer gıdalardan ayırt etmesi sağlanamıyorsa, gıdanın adına yakın bir yerde diğer tanımlayıcı bilgilere yer verilir. 

(3) Bu maddenin ikinci fıkrası hükmüne istisna olarak, ithal edilen gıdanın adı, o gıdanın bileşimi veya üretimi bakımından son tüketicinin doğru
bilgilendirilmesini sağlamak için yeterli olmayacağı kadar farklı bir gıdaya işaret ediyorsa o ad kullanılmaz. 

(4) Hiçbir ticari marka veya ürünün içeriğini yansıtmayan özel ad gıdanın adı yerine geçemez. 
(5) Gıdanın adı ve bu ada eşlik edecek bilgiler ile ilgili olarak Ek-15’te yer alan Gıdanın Adına Eşlik Eden Zorunlu Bilgiler için özel kurallar da uygulanır. 
(6) Bu madde, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa aykırı olmamak kaydıyla uygulanır. 

Bileşenler listesi 
MADDE 21 – (1) Bileşenler listesi, “bileşenler” veya “içindekiler” başlığıyla ya da bu kelimeleri içeren uygun bir başlıkla verilir. Gıdanın bütün 

bileşenleri, üretim sırasında kullanıldıkları miktara göre ağırlıkça azalan sırayla bu listede yer alır. 
(2) Bileşenler, uygulanabildiği durumlarda, 20 nci madde ile Ek-15’te yer alan kurallara uygun olarak kendi özel adları ile belirtilir. 
(3) Tasarlanmış nanomateryal formunda bulunan bütün bileşenler, bileşenler listesinde açık bir şekilde belirtilir. Bu tür bileşenlerin adlarını takiben 

parantez içinde ‘nano’ kelimesine yer verilir. 
(4) Kalıntılar ‘bileşen’ olarak kabul edilmez. 
(5) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarının uygulanmasına ilişkin kurallar, Ek-4’te yer almaktadır. 

Bileşenler listesine ilişkin istisnalar 
MADDE 22 – (1) Aşağıdaki gıdalarda bileşenler listesinin bulunması zorunlu değildir: 
a) Soyulmamış, doğranmamış veya benzeri bir işlemden geçirilmemiş, kök/yumru olanlar da dâhil taze meyve ve sebzeler. 
b) Tanımından karbonatlı olduğu anlaşılan karbonatlı sular. 
c) Başka bir bileşen ilave edilmemiş olması koşulu ile sadece tek bir temel üründen elde edilen fermantasyon sirkeleri. 
ç) Üretimleri için elzem olan laktik ürünler, gıda enzimleri ve mikroorganizma kültürleri dışında bir bileşen ilave edilmemiş olan tereyağı, fermente 

süt ürünleri ve kremalar. 
d) Taze peynirler ve eritme peynirleri hariç olmak üzere, üretimleri için elzem olan laktik ürünler, gıda enzimleri ve mikroorganizma kültürleri ve 

tuz dışında bir bileşen ilave edilmemiş olan peynirler. 
e) Gıdanın adı ile bileşenin adının aynı olması veya gıdanın adının, bileşenin doğasını açıkça tanımlaması durumunda tek bir bileşenden oluşan

gıdalar. 
Gıda bileşenlerinin bileşenler listesinde belirtilmesine ilişkin istisnalar 

MADDE 23 – (1) 24 üncü maddenin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki gıda bileşenlerinin bileşenler listesinde yer alması zorunlu değildir: 
a) Bir bileşenin, üretim işlemi sırasında geçici olarak ortamdan uzaklaştırılan ve daha sonra orijinal miktarını aşmayacak şekilde yeniden ortama 

dâhil edilen bileşenleri. 
b) Gıdadaki varlığı, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde geçen taşınma prensibi çerçevesinde, yalnızca bu gıdanın içerdiği bir 

ya da daha fazla bileşenden kaynaklanan ve son üründe teknolojik fonksiyonu bulunmayan gıda katkı maddeleri ve gıda enzimleri. 
c) İşlem yardımcısı olarak kullanılan gıda katkı maddeleri ve gıda enzimleri. 
ç) Gıda katkı maddesi olmayan ancak taşıyıcılar gibi aynı şekilde ve aynı amaçla ve kesinlikle gerekli miktarlarda kullanılan taşıyıcılar ve maddeler. 
d) Gıda katkı maddesi olmayan ancak işlem yardımcıları gibi aynı şekilde ve aynı amaçla kullanılan ve değişmiş bir formda da olsa son üründe

bulunan maddeler. 
e) Konsantre veya kurutulmuş formda kullanılan bir bileşenin yeniden eski haline getirilmesi amacı ile üretim işlemi sırasında kullanılan su. 
f) Sıvı ortam içinde sunulan gıdalarda sıvı ortam olarak kullanılan, ancak normal olarak gıda ile birlikte tüketilmeyen su. 

Alerjiye veya intoleransa neden olan belirli madde veya ürünlerin bildirimi 
MADDE 24 – (1) Gıdanın üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan ve değişmiş bir formda da olsa son üründe bulunan ve Ek-1’de yer alan herhangi 

bir bileşen ya da işlem yardımcısı veya bu ekte yer alan alerjiye veya intoleransa neden olan bir maddeden ya da üründen elde edilen herhangi bir bileşen 
ya da işlem yardımcısı ile ilgili bilgiler aşağıdaki kurallara göre belirtilir: 

a) Bu bilgiler, Ek-1’de yer alan madde veya ürün adları açık bir şekilde kullanılarak ve 21 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak bileşenler 
listesinde belirtilir. 

b) Bileşenler listesinde Ek-1’de belirtildiği şekilde yer alan madde veya ürün adları, bu bilgiyi listenin geri kalan bölümünden açıkça ayıran bir yazı 
dizgisi vasıtasıyla (örneğin, punto, stil veya arka plan rengi aracılığıyla) vurgulanır. 

c) Eğer gıdanın bileşenler listesi yok ise alerjiye veya intoleransa neden olan bileşenler veya işlem yardımcılarına ilişkin bilgiler, Ek-1’de yer alan
madde veya ürün adlarını takiben “içerir” kelimesi kullanılarak belirtilir. 

ç) Eğer gıdanın içinde bulunan birkaç bileşen veya işlem yardımcısı Ek-1’de yer alan tek bir maddeden veya üründen geliyor ise ilgili bileşen veya 
işlem yardımcısının her biri için açık bir şekilde etiketleme yapılır. 

d) Eğer gıdanın adı Ek-1’de yer alan madde veya ürüne açık bir şekilde atıfta bulunuyorsa, söz konusu bileşenin veya işlem yardımcısının bildirimine 
gerek yoktur. 
Bileşenlerin miktarının bildirimi 

MADDE 25 – (1) Bir gıdanın üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan bileşenin veya bileşen grubunun miktarı aşağıdaki durumlarda belirtilir: 
a) İlgili bileşen veya bileşen grubu, gıdanın adında yer alıyorsa veya tüketici tarafından genellikle gıdanın adı ile ilişkilendiriliyorsa. 
b) İlgili bileşen veya bileşen grubu, etiket üzerinde kelimeler, resimler veya grafikler ile vurgulanıyorsa. 
c) İlgili bileşen veya bileşen grubu, gıdanın tanımlanması için ve adından veya görünüşünden dolayı karıştırılabileceği ürünlerden ayırt edilmesi

için zorunlu ise. 
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasında dikkate alınması gereken kurallar ve belirli bileşenlerin miktarının belirtilmesinin zorunlu

olmadığı özel durumlar, Ek-5’te yer almaktadır. 
Gıdanın net miktarı 

MADDE 26 – (1) Gıdanın net miktarı, litre, santilitre, mililitre, kilogram veya gram birimlerinden uygun olanı kullanılarak sıvı ürünlerde hacim 
birimleriyle, diğer ürünlerde kütle birimleriyle belirtilir. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasında dikkate alınması gereken kurallar ve net miktarın belirtilmesinin zorunlu olmadığı özel durumlar 
Ek-6’da yer alır. 
Gıdanın tavsiye edilen tüketim tarihi, son tüketim tarihi ve dondurulduğu tarih 
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MADDE 27 – (1) Mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu yüzden kısa bir süre sonra insan sağlığı açısından tehlike teşkil etmesi muhtemel 
olan gıdalarda son tüketim tarihi, diğer gıdalarda tavsiye edilen tüketim tarihi belirtilir. Son tüketim tarihi geçmiş olan gıdalar, 5996 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerine göre güvenilir olmayan gıda olarak kabul edilir. 

(2) Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi veya dondurulduğu tarih bilgilerinden uygun olanı Ek-7’de yer alan kurallara göre belirtilir. 
Özel muhafaza koşulları veya kullanım koşulları 

MADDE 28 – (1) Gıdanın özel muhafaza koşullarını ve/veya kullanım koşullarını gerektirdiği durumlarda, bu koşullar belirtilir. 
(2) Gerektiğinde, gıdanın ambalajı açıldıktan sonra uygun şekilde muhafazasını veya kullanımını sağlamak için muhafaza koşulları ve/veya tüketimi 

için zaman sınırı belirtilir. 
Ticari unvan ve adres 

MADDE 29 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasına göre; 
a) Gıda hakkında bilgilendirmeden sorumlu olan gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi uygun ifadeler kullanılarak belirtilir. 
b) İthal ürünlerde gıda işletmecisi “ithalatçı” olarak belirtilir. 

İşletme kayıt numarasının gösterim şekli 
MADDE 30 – (1) Gıdanın üretildiği veya ambalajlandığı gıda işletmesinin işletme kayıt numarası, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair 

Yönetmeliğe uygun olarak ve “İşletme kayıt no:…” şeklinde belirtilir. Bu ifadenin yanında ya işletme kayıt numarasının kendisi ya da etiket üzerinde bulunduğu 
yere atıfta bulunan bir ifade yer alır. Atıf yapılan ve/veya atfın yapıldığı yerde “İKN” kısaltması kullanılabilir. 

(2) Kayıt işlemine tabi olan gıda işletmecisinin birden fazla işletmesi varsa veya birden fazla işletmede üretim veya ambalajlama yaptırılıyorsa;
üretimin veya ambalajlamanın yapıldığı işletmenin kayıt numarası açık bir şekilde işaretlenmek şartıyla diğer işletmelere ait kayıt numaraları da etikette 
yer alabilir. 

(3) İşaretlemenin yapılamadığı durumlarda, gıdanın üretildiği işletmenin işletme kayıt numarasıyla birlikte uygun bir kodlama sistemi kullanılabilir. 
(4) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak işletme onay numarası alan gıda işletmecilerinin kayıt işlemleri

kapsamında ürün üretmeleri halinde, kayıt numarası alınmadan işletme onay numarası kullanılacaksa, etiket üzerinde tanımlama işareti uygulanmaz. Bu 
durumda; işletme onay numarası, “İşletme kayıt no:.:” ifadesini takiben verilir ve “TR-İl Trafik Plaka No-İşletme Numarası” formatında belirtilir. 
Menşe ülke 

MADDE 31 – (1) Gıdanın menşe ülkesi, uygun ifadeler kullanılarak kısaltma yapılmadan açık olarak belirtilir. 
(2) Gıdanın menşe ülkesi ile ana bileşeninin menşe ülkesi farklı olduğunda, gıdaya eşlik eden bilgilerin veya bir bütün olarak gıdanın etiketinin o 

gıdanın ana bileşeninin gerçek menşe ülkesi hakkında tüketiciyi yanıltacağı durumlarda aşağıdaki kurallardan birisi uygulanır: 
a) Gıdanın ana bileşeninin menşe ülkesi de belirtilir. 
b) Gıdanın ana bileşeninin menşe ülkesinin gıdanın menşe ülkesinden farklı olduğu belirtilir. 
(3) Etiket üzerinde yer alan gıda işletmecisinin adı, ticaret unvanı veya adresi, bu Yönetmelik kapsamında menşe ülke bildirimi olarak

değerlendirilmez. 
Kullanım talimatı 

MADDE 32 – (1) Kullanım talimatı, gıdanın uygun şekilde tüketilmesini sağlayacak biçimde belirtilir. Kullanım talimatı verilirken, “kullanım bilgisi”, 
“hazırlama talimatı”, “hazırlama bilgisi”, “tüketim talimatı” ve benzeri başlıklar kullanılabilir. 
Alkol derecesi 

MADDE 33 – (1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 2204 tarife pozisyonunda yer alan ürünlerde alkol derecesi, bu ürünlerle ilgili gıda kodeksine uygun 
olarak belirtilir. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında bahsedilen ürünler hariç olmak üzere, hacmen % 1,2’den fazla alkol içeren içeceklerde gerçek alkol derecesi,
Ek-8’de yer alan kurallara göre belirtilir. 

(3) Bu madde kapsamındaki ürünlerde Ek-2’nin 6 numaralı satırı uygulanmaz. 

ALTINCI BÖLÜM 
Beslenme Bildirimi 
Beslenme bildirimi kurallarına ilişkin istisnalar 

MADDE 34 – (1) Bu bölümde yer alan hükümler takviye edici gıdalara uygulanmaz. 
(2) Bu bölümde yer alan hükümler, özel beslenme amaçlı gıdalar için geçerli olan ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile uygulanır. 
(3) Bu bölümde yer alan hükümler 35 inci maddenin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla sadece hazır ambalajlı gıdalar için geçerlidir. 

Beslenme bildiriminin içeriği 
MADDE 35 – (1) Zorunlu beslenme bildirimi aşağıdaki bilgilerden oluşur: 
a) Enerji değeri. 
b) Yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şekerler, protein ve tuz miktarları. 
c) Tuz içeriğinin sadece gıdanın doğasında bulunan sodyumdan kaynaklandığı durumlarda bu duruma ilişkin bir ifade beslenme bildirimine çok 

yakın bir yerde yer alabilir. 
ç) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgilere ilave olarak sadece ilgili gıda 

kodeksinde tanımlanan sürülebilir yağ/margarinler, yoğun yağlar, bitkisel yağlar ve bu yağları içeren gıdaların %2’den fazla trans yağ içermesi durumunda 
trans yağ miktarı bildirilir. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında atıf yapılan zorunlu beslenme bildirimi içeriği, aşağıda verilen besin öğelerinden birinin veya birkaçının miktarı 
ile desteklenebilir: 

a) Tekli doymamış yağ. 
b) Çoklu doymamış yağ. 
c) Lif. 
ç) Polioller veya şeker alkol. 
d) Nişasta. 
e) Ek-9 Bölüm 1’de yer alan ve gıdada bu ekte tanımlanmış olan belirgin miktarda bulunan vitamin ve mineraller. 
(3) Hazır ambalajlı bir gıdanın etiketi üzerinde bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen zorunlu beslenme bildiriminin yapılması durumunda, 

aşağıdaki bilgiler etiket üzerinde tekrar verilebilir: 
a) Enerji değeri veya 
b) Enerji değeri ile birlikte yağ, doymuş yağ, şekerler ve tuz. 
(4) 43 üncü maddenin birinci fıkrasına istisna olarak; 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen ürünlerin etiketinde beslenme bildirimi

yapılması durumunda bildirimin içeriği sadece enerji değeri ile sınırlı tutulabilir. 
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(5) 43 üncü maddenin birinci fıkrasına istisna olarak; 15 inci maddenin üçüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu fıkralarda 
belirtilen gıdalar için beslenme bildirimi yapılması durumunda, bildirimin içeriği sadece enerji değeri veya enerji değeriyle birlikte sadece yağ, doymuş yağ, 
şekerler ve tuz ile sınırlandırılabilir. 
Enerji değeri ve besin öğesi miktarlarının hesaplanması 

MADDE 36 – (1) Enerji değeri, Ek-10’da yer alan enerji değerinin hesaplanması için çevrim faktörleri kullanılarak hesaplanır. 
(2) 35 inci maddede atıf yapılan enerji değeri ve besin öğesi miktarları gıdanın satışa sunulduğu haline göre verilir. Ancak uygun durumlarda bu 

bilgiler, gerekli hazırlama talimatının ayrıntılı olarak verilmesi koşuluyla, gıdanın tüketime hazır haline göre verilebilir. 
(3) Bildirilen değerler, duruma göre aşağıdaki bilgilere dayanan ortalama değerler olarak verilir ve ambalaj üzerinde “ortalama değer” olarak

belirtilebilir: 
a) Üreticinin gıda analizleri. 
b) Kullanılan bileşenlerin bilinen veya gerçek ortalama değerleri kullanılarak yapılan hesaplama. 
c) Genel olarak saptanmış ve kabul görmüş veriler kullanılarak yapılan hesaplama. 

Gıdanın 100 gramı veya 100 mL’si üzerinden bildirim 
MADDE 37 – (1) 35 inci maddede atıf yapılan enerji değeri ve besin öğesi miktarları, Ek-11’de yer alan ölçü birimleri kullanılarak verilir. 
(2) 35 inci maddede atıf yapılan enerji değeri ve besin öğesi miktarları, 100 g veya 100 mL üzerinden verilir. 
(3) Vitaminler ve mineraller ile ilgili bilgiler verildiğinde, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ifade biçimine ilave olarak,  100 g veya 100 mL

üzerinden, Ek-9 Bölüm 1’de yer alan referans alım değerlerinin yüzdesi olarak da belirtilir. 
(4) Enerji değeri ve 35 inci maddenin birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen besin öğesi miktarları, bu maddenin ikinci fıkrasında 

belirtilen ifade biçimine ilave olarak, 100 g veya 100 mL üzerinden, Ek-9 Bölüm 2’de yer alan referans alım değerlerinin yüzdesi olarak belirtilebilir. 
(5) Bu maddenin dördüncü fıkrası ve/veya 39 uncu madde hükümleri uygulandığında aynı görüş alanında olmak kaydıyla bu bilgilere çok yakın bir 

yerde ‘Ortalama bir yetişkinin referans alım (RA) değeri (8400 kJ / 2000 kcal)’ ifadesine yer verilir. 
Gıdanın bir porsiyonu veya tüketim birimi üzerinden bildirim 

MADDE 38 – (1) Kullanılan porsiyon büyüklüğü veya tüketim biriminin ve ambalajın içerdiği porsiyon veya birimlerin adedinin tüketici tarafından 
kolayca fark edilebilecek şekilde etiket üzerinde belirtilmesi koşuluyla; 35 inci maddede atıf yapılan enerji değeri ve besin öğesi miktarları; 

a) 37 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 100 g veya 100 mL üzerinden bildirime ilave olarak,
b) Vitamin ve minerallerin miktarı ile ilgili olarak, 37 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 100 g veya 100 mL üzerinden bildirime ilave olarak, 
c) 37 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen 100 g veya 100 mL üzerinden bildirime ilave olarak veya 100 g veya 100 mL üzerinden bildirim 

yerine,porsiyon ve/veya tüketim birimi üzerinden verilebilir. 
(2) 37 nci maddenin ikinci fıkrasına istisna olarak, 35 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumlarda, besin öğelerinin miktarı 

ve/veya Ek-9 Bölüm 2’de yer alan referans alım değerlerinin yüzdesi sadece porsiyon veya tüketim birimi üzerinden verilebilir. Bu durumda, enerji değeri 
100 g veya 100 mL üzerinden ve porsiyon veya tüketim birimine göre verilir. 

(3) 37 nci maddenin ikinci fıkrasına istisna olarak, 35 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen durumlarda enerji değeri ve besin öğeleri miktarı 
ve/veya Ek-9 Bölüm 2’de yer alan referans alım değerlerinin yüzdesi sadece porsiyon veya tüketim birimi üzerinden verilebilir. 

(4) Porsiyon büyüklüğü belirlenmiş gıdalar için tek kullanımlık hazır ambalajda sunulan ancak belirlenmiş porsiyon büyüklüğünün uygulanamadığı
gıdalarda tüketim birimi üzerinden bildirim yapılabilir. 

(5) 40 ıncı maddenin birinci fıkrasına istisna olarak, doğrudan tüketilemeyen ve tüketici tarafından başka bir gıdanın hazırlanmasında bileşen
olarak kullanılan gıdalarda üreticinin belirlediği porsiyon büyüklükleri kullanılabilir. 

(6) Porsiyon büyüklüğü veya tüketim birimi beslenme bildirimine çok yakın bir yerde belirtilir. 
Referans alım (RA) oranı 

MADDE 39 – (1) Enerji değeri ve besin öğesi miktarlarına ait referans alım (RA) oranları, isteğe bağlı olarak gıdaların etiketinde yer alabilir. 
(2) Referans alım (RA) oranları verilirken Ek-13’te yer alan Beslenme Bildirimi ve Referans Alım (RA) Oranı gösterim biçimleri kullanılabilir. 
(3) Referans alım (RA) oranları verilirken; tüm bölmelerin rengi, ambalajın zemin rengi ile kontrast oluşturacak ve aynı tonda tek renk olacak

şekilde tasarlanır. Kırmızı, sarı ve yeşil renkler kullanılmaz. 
Porsiyon büyüklüğü ve adedi 

MADDE 40 – (1) Porsiyon büyüklüğü olarak Ek-12’de yer alan miktarlar dikkate alınır. Bu ekte yer almayan ürünler için porsiyon büyüklükleri 
Bakanlıkça belirlenir. 

(2) Ambalajdaki porsiyon adedi belirtilirken tam sayılar ile (1; 2;...; 5;… gibi) ifade edilir. 
(3) Ambalajdaki porsiyon adedini hesaplamak için gıdanın ambalajı üzerinde belirtilen net miktarı veya hazırlama talimatı doğrultusunda tüketime 

hazır hale getirilmiş olan ürünün net miktarı, Ek-12’de verilen porsiyon büyüklüğüne bölünür. Elde edilen değer tam sayı değilse, matematiksel olarak tam 
sayıya yuvarlanır ve bu durumda porsiyon adedi “yaklaşık …. porsiyon” şeklinde ifade edilir. 
Beslenme bildiriminin gösterim şekli 

MADDE 41 – (1)  35 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında atıf yapılan bilgiler, hepsi aynı görüş alanında olacak şekilde, açık bir format 
kullanılarak ve Ek-11’de yer alan gösterim biçimine ve sıralamaya göre verilir. 

(2) 35 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında atıf yapılan bilgiler, tablo formunda hizalanmış sayılarla verilir. Eğer etiket yüzeyi müsait değilse, 
bilgiler lineer formda verilir. 

(3) 35 inci maddenin üçüncü fıkrasının uygulanması durumunda bu fıkrada atıf yapılan bilgiler, temel görüş alanı içinde ve 16 ncı maddenin ikinci 
fıkrasına uygun punto büyüklüğü kullanılarak verilir. Bu bilgiler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen formlardan farklı bir formda verilebilir. 

(4) 35 inci maddenin dördüncü fıkrasında atıf yapılan bilgiler bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen formlardan farklı bir formda verilebilir. 
(5) Gıdanın enerji değerinin veya besin öğesinin/öğelerinin miktarının ihmal edilebilir düzeyde olduğu durumlarda, bu öğelerle ilgili bilgiler yerine 

“İhmal edilebilir miktar(lar)da …. içerir” veya benzeri bir ifadeye yer verilebilir ve beslenme bildirimi yapılmışsa, söz konusu ifade bildirime çok yakın bir yerde 
bulundurulur. 
İlave ifade biçimleri ve gösterim şekli 

MADDE 42 – (1)  37 nci maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında ve 38 inci maddede belirtilen formlar ile 41 inci maddenin ikinci fıkrasında atıf 
yapılan gösterim şekline ilave olarak; 35 inci maddede atıf yapılan enerji değeri ve besin öğesi miktarları, aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla, kelimeler 
veya sayıların yanı sıra başka gösterim şekilleri ve/veya grafik formlar veya semboller kullanılarak verilebilir: 

a) Doğru ve bilimsel olarak geçerli tüketici araştırması sonuçlarına dayanır ve 7 nci maddede atıf yapıldığı gibi tüketiciyi yanıltıcı olamaz. 
b) İlgili taraflarla yapılan müzakerelerin sonucuna göre geliştirilir. 
c) Gıdanın, enerji ve besin öğeleri açısından beslenmedeki katkısını veya önemini kavramada tüketiciye kolaylık sağlar. 
ç) Bu gösterim veya sunum formlarının ortalama tüketici tarafından anlaşılır olduğuna dair bilimsel olarak geçerli kanıtlarla desteklenir. 
d) Farklı gösterim şekillerinin kullanılması durumunda, Ek-9’da verilen referans alım değerlerine veya bunların olmaması durumunda, enerji veya 

besin öğeleri alımı hakkında genel olarak kabul edilmiş bilimsel önerilere dayandırılır. 
e) Tarafsız ve adil olur. 
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f) Uygulandığında malların serbest dolaşımını engellemez. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
İsteğe Bağlı Bilgilendirme 
İsteğe bağlı bilgilendirme ile ilgili kurallar 

MADDE 43 – (1) 9 uncu ve 10 uncu maddelerde atıf yapılan bilgilerin verilmesinin zorunlu olmadığının belirtildiği ve bu bilgilerin isteğe bağlı olarak 
verildiği durumlarda, bilgilendirme, Yönetmeliğin beşinci ve altıncı bölümünde belirtilen koşullara uygun olur. 

(2) İsteğe bağlı olarak verilen bilgiler için aşağıdaki kurallar uygulanır: 
a) 7 nci maddeye uygun olarak tüketiciyi yanıltıcı olamaz. 
b) Tüketici için belirsiz ve karışık olamaz. 
c) Gerektiğinde, konu ile ilgili bilimsel verilere dayandırılır. 

İsteğe bağlı bilgilendirmenin gösterim şekli 
MADDE 44 – (1) İsteğe bağlı bilgilendirme, gıda hakkında zorunlu bilgilendirme için uygun olan alanları kaplayacak şekilde yapılamaz. 

Gluten ile ilgili isteğe bağlı bilgilendirme 
MADDE 45 – (1) Glutenin gıdadaki yokluğu veya azaltılmış varlığı hakkında tüketiciyi bilgilendirmek amacıyla sadece Ek-16’da yer alan Glutenin 

Gıdadaki Yokluğu veya Azaltılmış Varlığına İlişkin İzin Verilen İfadeler ve Bunların Koşulları kullanılır. 
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında atıf yapılan bilgilere ilave olarak ‘gluten intoleransı olan bireyler için uygundur’ veya ‘çölyak hastaları için

uygundur’ ifadeleri kullanılabilir. 
(3) Gıda; gluten içeren bir veya daha fazla bileşeninin gluten içeriği azaltılarak veya gluten içeren bileşenleri doğal olarak glutensiz olan diğer

bileşenler ile ikame edilerek özel olarak üretilmiş, hazırlanmış ve/veya işlemden geçirilmiş ise bu maddenin birinci fıkrasında atıf yapılan bilgilere ilave 
olarak ‘gluten intoleransı olan bireyler için özel olarak formüle edilmiştir’ veya ‘çölyak hastaları için özel olarak formüle edilmiştir’ ifadeleri kullanılabilir. 
Bebek formülleri ve devam formülleri 

MADDE 46 – (1) İlgili gıda kodeksinde tanımlanan bebek formülleri ve devam formüllerinde glutenin yokluğu veya azaltılmış varlığı hakkında 
bilgilendirme yapılamaz. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 
Özel etiketleme kuralları 

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, belirli bir gıda veya gıda grubu için hazırlanan gıda kodeksi kapsamında bu gıdalara 
özel ilave etiketleme kuralları belirlenebilir. 
Uygulamaya ilişkin ilave düzenlemeler 

MADDE 48 – (1) Gerek görüldüğünde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulamasına yönelik hazırlanacak talimat veya kılavuzlar, Bakanlık internet 
sitesinde yayımlanır. 

(2) Gıda hakkında bilgilendirme mevzuatı kapsamında halk sağlığı üzerine etki etmesi muhtemel tedbirler Bakanlık tarafından değerlendirilir. 
Ürün doğrulama ve takip sistemi 

MADDE 49 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda, belirli gıda veya gıda gruplarına yönelik olarak ürünün izlenebilirliğini temin etmek amacıyla, 
etiketlerde ürün takip sisteminin uygulanmasına ilişkin özel uygulamalar yapabilir veya yaptırabilir. 

(2) Bakanlık tarafından belirlenen ürün takip sisteminin uygulanacağı gıda veya gıda grupları ile uygulama süresi Bakanlık tarafından belirlenerek 
Bakanlık internet sitesinde yayımlanır. 
Avrupa Birliği mevzuatına uyum 

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik, Tüketicilerin Gıdalar Hakkında Bilgilendirilmesine İlişkin 25 Ekim 2011 tarihli ve (AT) 1169/2011 sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. 
İdari yaptırım 

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 52 – (1) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
Atıflar 

MADDE 53 – (1) 52 nci madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır. 
Uyum zorunluluğu 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri 31/12/2019 tarihine kadar bu Yönetmelik 
hükümlerine uymak zorundadır. 31/12/2019 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilir. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine istisna olarak, bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine
uygun olmayan 31/12/2015 tarihinden önce tescil başvurusu yapılmış veya tescillenmiş ticari marka veya marka bulunduran gıdalar, 31/12/2019 tarihine kadar 
bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. 31/12/2019 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada 
bulunabilir. 

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları hükümleri ithal edilen gıdaların etiketleri için de geçerlidir. 
(4) Bu Yönetmeliğin tanımlama işareti ile ilgili hükümlerinin uygulanmasında, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik

kapsamında verilen geçiş sürelerine uyulur. 
Geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri bu Yönetmelik hükümlerine uyum 
sağlayıncaya kadar,  29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği hükümlerine 
uyarlar. 
Yürürlük 

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 
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4/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: 2016/36) 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  
Amaç ve kapsam  
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2016-31/8/2020 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için, ticari 
amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edeceklerin avlanma usul ve esaslarını belirlemektir.  
Dayanak  
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri 
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.  
Tanımlar  
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;  
a) Alıkonulabilir miktar: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının bu Tebliğle getirilen kurallara uygun olarak avladığı, av günü sayısına bakılmaksızın 
beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını, 
b) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi, 
c) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı 
balıkçılık etkinliğini, 
ç) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu Tebliğ ile getirilen 
kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak kamu kuruluşları, amatör balıkçılık dernekleri ya da federasyonlarınca düzenlenerek gerçekleştirilen
balık avlama yarışmasını, 
d) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların bu Tebliğ ile getirilen kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm 
etkinliğini, 
e) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede bu Tebliğ kapsamında ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi
nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi, 
f) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, 
g) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin bitimi arasındaki en uzun mesafeyi,

ğ) Boy limiti: Su ürünlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için, üreme olgunluğuna geldikleri kabul edilen en küçük yasal avlanma boyunu,  
h) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri, 
ı) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi
bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını, 
i) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerini, 
j) İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe müdürlüklerini, 
k) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su 
alanını, 
l) Ormaniçi su: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen veya korunan 
alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletleri, 
m) Sportif balıkçılık: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı olarak, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya 
iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini, 
n) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya 
iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı balık avcılığı etkinliğini, 
o) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, 
yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünleri, 
ö) Tarih aralığı: Başlangıç ve bitişini gösteren günlerin, yapılan düzenlemeye dâhil olduğu ve belirtilen ayların bu Tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları 
ifade ettiği zaman aralığını, 
ifade eder. 
(2) Bu Tebliğde geçen araç, gereç ve yöntem tanımlarından;
a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı, 
b) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri, 
c) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını, 
ç) Bırakma oltası: Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış şekilde bir ucu amatör balıkçıda ya da kıyıda olmayan, suya başıboş bırakılmış kontrolsüz av aracını,
d) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı
sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı, 
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e) Çırpma/Çarpma olta: Üçlü çapa iğnenin olta ipine bağlanarak suya atılıp aniden çekilmesi suretiyle balığı herhangi bir yerinden yakalayan, çoğu 
zamanda yaralayan av aracını, 
f) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir işlemden geçirilmemiş, canlı veya cansız organik yemleri, 
g) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını, 
ğ) Küspe: Ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin preslenip kurutulması sonucu elde edilen ürünü, 
h) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,
ı) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını, 
i) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü, 
j) Olta iğnesi: Çeşitli yemler takılarak balık tutmak için kullanılan, metalden yapılmış, tekli, ikili, üçlü olarak üretilen materyali, 
k) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine 
(makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali, 
l) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı, 
m) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda 
kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını, 
n) Pinter: Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları, 
o) Sepet: Avcılık yapmak amacıyla tel, kamış, ince ağaç dalı vb. materyalden yapılmış, çeşitli geometrik şekillerde olabilen, içine giren canlıların dışarı
çıkamayacağı düzenekte su ürünlerini avlamak için yapılmış tuzağı, 
ö) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri, 
p) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle 
kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen 
her türlü ağ parçasının genel adını, 
r) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler 
gibi çeşitli şekillerde ve renkteki yemleri (Her bir yapay yem, üzerindeki iğne sayısına bakılmaksızın, tüm donanımlarıyla bir olta iğnesi eşdeğeri olarak 
değerlendirilir.), 
s) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, göz açıklığı en fazla 15 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı
ile kullanılan fanyasız uzatma ağını, 
ş) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük 
balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını, 
ifade eder. 
(3) Bu Tebliğde geçen türler ile ilgili tanımlardan;
a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline 
sahip balıkları, 
b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebilen balıkları, 
c) Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yakalanarak bu amaçla kullanılabilecek balıkları, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM  
Amatör Balıkçılık Yapılması  
Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları  
MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık 
yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. 
Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.  
(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler. 
(3) Amatör Balıkçı Belgesi Ek-1’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir. 
Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları
MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmî misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi
ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla, il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. 
Misafir Amatör Balıkçı Belgesi Ek-2’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir. 
(2) Yabancı turist amatör balıkçılar bu Tebliğde geçen kurallara uymak kaydıyla;
a) Denizlerimizde tekne ile içsularımızda ise kıyıdan veya tekne ile avlanmak istemeleri halinde;
1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla, 
2) İl/ilçe müdürlüklerinden, Ek-3’de bir örneği bulunan avlanma fişi almak suretiyle, 
b) Herhangi bir izin veya belge almaksızın; 
1) Amatör veya sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında, 
2) Denizlerde sadece kıyıdan olmak üzere, 
avlanabilirler. 
Amatör balıkçılık turizm izni
MADDE 6 – (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak 
üzere il müdürlüklerince Amatör Balıkçılık Turizm İzni verilir. Bu belge sahibi gerçek ya da tüzel kişiler, izin belgelerinde belirtilen gemilerde avcılık 
yaptırdıkları amatör balıkçıların bu Tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Bu Tebliğ ile belirlenen kurallara aykırı olarak 
avcılık yaptıran, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. İzin verilenlere ve izin belgesinde belirtilen gemilere 
iki yıl süre ile yeni belge verilmez. 
(2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi Ek-4’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Genel Düzenlemeler  
Avlanması yasak olan türler  
MADDE 7 – (1) Çizelge 1’de yer alan türlerin, denizlerde ve içsularda avlanmaları tamamen yasaktır. 
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Çizelge 1 - Avlanması tamamen yasak olan türler 

Türler Latince adı Türler Latince adı 
Deniz Alası Salmo coruhensis  Kırmızı yıldız Asterina pancerii  
Büyük Camgöz (Kum) Köpek Balığı Carcharhinusplumbeus  Kırmızı mercan Corallium rubrum  
Güneşlenen köpek balığı  Cetorhinus maximus  Siyah mercan Gerardias avaglia 
Köpek balığı Galeorhinus galeus  Deniz atı Hippocampushippocampus  
Dikburun köpek balığı Lamna nasus  Minare Cerithium vulgatum  
Mahmuzlu Camgöz Squalusacanthias  Şeytan minaresi  Gourmya yulgata  

Deniz kaplumbağaları  

Caretta caretta  Deniz kulağı  Haliotis lamellosa  
Chelonia mydas  Pina Pinna nobilis  
Dermachelys coricea  Mühreler Lamellaridae  
Trionyx triunguis  Maya Maia squinado  

Deniz çayırları 
Posidonia oceanica Fok Monachus monachus  
Zostera nolti  Yunus ve Balinalar Catecea  

Mersin balıkları Acipencer spp.  
Ticari deniz süngerleri  

Spongia officinalis 
Orfoz Epinephelus marginatus  Spongia agaricina 
Lagos Epinephelus aeneus  Hippospongiacommunis 
Yağlı balık Garra rufa  Beni balığı Cyprinionmacrostamus  

Yemlik balıklar  
MADDE 8 – (1) Çizelge 2’de yer alan yemlik balıkların, amatör avcılıkta yemlik balık ağı ile avlanmaları serbesttir. 
Çizelge 2 - Yemlik balıklar 

Türkçe Adı Latince adı Türkçe Adı Latince adı 
Çaça Sprattus sprattus  Tatlısu kaya balığı Proterorhinus marmoratus  
Horozbina Blennius sp.  Tirsi Alosa fallax nilotica  
İnci balığı Alburnus alburnus  

Sardalya 
Sardinella aurita  

İstavrit Trachurus sp.  Sardina pilcardus 
İzmarit Spicara smaris  Tatlısu kolyozu 

Chalcalburnus mossulensis  
Gümüş Atherina boyeri  Alburnus mossulensis 

(2) Bir amatör balıkçı livar ya da canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir.
(3) Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler.
(4) Yemlik balık boyu azami 12 cm olup bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir.
(5) Yasal sayı ve boy sınırlamaları dâhilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir.
(6) İçsularda yemlik balıkların canlı olarak başka bir içsuya nakli yasaktır.
Genel hususlar
MADDE 9 – (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması
yasaktır.
(2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı,
pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.
(3) Deniz ve içsularımızda yapılacak balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince
yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.
(4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.
(5) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.
(6) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında
kullanılması yasaktır.
(7) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri, ok, yay, av tüfeği, yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta
kullanımı yasaktır.
(8) Bakanlıkça, balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara uğraması halinde amatör balıkçılık faaliyetlerine geçici olarak sınırlama veya
yasaklama getirilebilir.
(9) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve diğer dalış
görevlilerine, yapacakları antrenman çalışmaları için kamp sezonunda sayı ve miktar limiti olmaksızın, Bakanlıkça belirlenecek esaslar
dâhilinde dalarak su ürünleri avcılığına izin verilebilir.
(10) Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonuna (CMAS) bağlı ülke federasyonları ile yapılan ikili ya da çoklu işbirliği kapsamında, Türkiye
Sualtı Sporları Federasyonu tarafından ortak kamp yapmak üzere davet edilen ülkelerin milli sporcuları, kamp süresi boyunca dokuzuncu
fıkra hükümleri kapsamında avcılık faaliyetinde bulunabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İçsularda Amatör Balıkçılık Yapılması  
İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar  
MADDE 10 – (1) Çizelge 3’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı 
nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır. 
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Çizelge 3 - İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar 

Adı Latince adı Gerekçesi 

Gökkuşağı alabalığı Oncornhychus mykiss 

Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Doğal balık türlerinin yumurta ve 
yavrularını yok eder. Hastalıklara karşı son derece dayanıklı olup, özellikle 
hassas olan doğal alabalık türlerine hastalık bulaştırma riski taşır ve doğal 
türlere karşı yem rekabetini lehine geliştirir. 

Turna Esox lucius 
Bu tür tatlı su yaşam zincirinin en üst halkasındadır. Her türlü kirlilik ve yaşam 
şartına kolay adapte olabilir. Ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı 
bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir. 

Tatlısu levreği Perca fluviatilis 
Aşırı etçil bir türdür. Diğer balık türleri üzerinde baskı oluşturur. Bu tür 
ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından 
temizlenmesi mümkün değildir. 

İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar  
MADDE 11 – (1) Çizelge 4’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya 
ilçe müdürlüklerine, amatör balıkçılık dernekleri ya da federasyonlarına bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur, kapalı 
sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir içsudan başka bir içsuya taşınması yasaktır. 
Çizelge 4 - İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar 

Adı Latince adı Gerekçesi 

Güneş levreği Lepomis gibbosus  
Ülkemiz iç sularının doğal türü olmayan etçil bir balıktır. Ekonomik değeri 
olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar 
verebilmektedir.  

Tilapya azmanı Tilapia sp.  Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Ekonomik değeri olmayıp, yerli 
türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilir.  

Havuz balıkları Carassius sp.  
Sazan balığı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleştiğinde kısır yavrular meydana 
gelir. Bu etkisi ile sazan ırkını yok edici özellik taşımaktadır. Hızla çoğalarak 
ortama hakim olur.  

Gambusia Gambusia holbrooki  
Sivrisineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve zararsız olduğu düşünülen 
bu balık türü, bırakıldığı sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek, 
zararlı olabilmektedir. Yerleştiği habitattan temizlenmesi çok zordur.  

Çizgili sazan (Çakıl 
balığı)  Pseudorasbora parva  

Ekonomik değeri yoktur. Küçük böcekler, balık yumurtaları ve larvalarıyla 
beslenir. Sayıca üstünlüğe ulaşınca diğer balıkların yumurtlama alanlarına 
ciddi zararlar verir. Kirlilikten ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmez. Birçok 
balık türü üzerinde baskı oluşturur. Doğal balık faunasına, öldürücü patojen 
enfeksiyonlar bulaştırması ile de zarar vermektedir  

İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar  
MADDE 12 – (1) Çizelge 5’de avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen 
miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır. 
Çizelge 5 - İçsu balıkları 

Türler Latince adı Boy Limiti (en az) Alıkonulabilir Miktar (en fazla) 

Doğal alabalık (Bütün türler)  25 cm. 3 adet 
Gökkuşağı alabalığı  Oncorhynchus mykiss  Yok 10 adet 
Sazan  Cyprinus carpio  40 cm. 5 adet 
Kadife  Tinca tinca  26 cm. 10 adet 
Sudak  Sander lucioperca  26 cm 10 adet 
Tatlısu levreği Perca fluviatilis  18 cm. kg 
Tatlısu kefali Leuciscus cephalus  20 cm. kg 
Siraz  Capoeta tinca  20 cm. kg 
Turna  Esox lucius  40 cm. 5 adet 
Yayın  Silurus glanis  90 cm. 1 adet 
Karabalık  Capoeta trutta  22 cm. 10 adet 
Fırat turnası  Luciobarbus esocinus  50 cm. 1 adet 
Maya  Luciobarbus xanthopterus  50 cm. 1 adet 
Şabut  Arabibarbus grypus  45 cm. 1 adet 
Diğer türler ----- Yok kg 
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(2) Çizelge 5’te boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır.
(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.
(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek
bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda,
geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dâhiline kabul edilir.
(5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının
beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek
tür gibi kabul edilir. Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla
10’u geçemez.
(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla
olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.
(7) Çizelge 6’da belirtilen türlerin, belirtilen bölge veya illerde belirtilen dönemlerde avlanmaları yasaktır (Harita-1). 
Çizelge 6 - Zaman yasakları

Türler Bölgeler/İller Yasak Dönem 

Sazan 
Kadife 
Siraz 
Yayın 
Tatlısu kefali 
(akarsular hariç) 
Diğer türler 

Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Muğla, 
Osmaniye  

1 Mart 
31 Mayıs 

Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, 
Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, 
Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, 
Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, 
Zonguldak  

15 Mart 
15 Haziran  

Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, 
Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, 
Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat  

1 Nisan  
30 Haziran  

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van  15 Mayıs - 15 Ağustos 
Doğal alabalık (Bütün türler)  Tüm Bölgeler  1 Ekim-28 Şubat 
Gökkuşağı alabalığı Orman içi sular hariç  Yok 
Sudak Tüm Bölgeler  15 Mart - 30 Nisan  
Tatlısu levreği Tüm Bölgeler  15 Mart - 30 Nisan  
Turna Tüm Bölgeler  15 Aralık-31 Mart 
Tatlısu kefali Akarsular (Orman içi akarsular hariç)  Yok 

İçsulardaki yer yasakları ve sınırlamalar  
MADDE 13 – (1) Ek-5 ve Ek-6’da belirtilen alanlarda avlanmak tamamen yasaktır.  
İçsularda amatör avcılık  
MADDE 14 – (1) Ek-5’te yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile Ek-6’da yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem 
boyunca avcılık yapılması yasaktır.  
(2) Çırpma/çarpma ve bırakma olta, birden fazla iğne ile donatılmış küspe, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların
kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta
bulundurulması ve kullanımı yasaktır. 
(3) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör
avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.
(4) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta
takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.
(5) Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde
yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her
türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.
(6) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır. 
(7) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya
ızgaralarla balık toplanması yasaktır. 
(8) İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden
daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.
(9) Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
(10) Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.
(11) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır.
a) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. İl Müdürlükleri alanların
belirlenmesinde, gönüllü amatör balıkçılık kuruluşlarının da görüşlerini alabilir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör
balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.
b) Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir
bilgilendirme levhaları konulur.
c) Kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiraya verilen göletler hariç, projeli olarak kiraya verilenlerde amatör avcılık yapılması yasaktır.
Sadece kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiralanmış göletlerde ise kafeslere 100 metreden daha yakın olmamak kaydıyla amatör avcılık
serbesttir.
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ç) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta 
takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Sadece kerevit veya gümüş avcılığı için kiralanmış olan istihsal sahalarında, gün ve alan 
sınırlaması olmaksızın, amatör balık avcılığı yapılabilir.  
Orman içi sularda amatör avcılık  
MADDE 15 – (1) Orman içi sulardaki amatör avcılık, bu tebliğ kapsamındaki esaslar dahilinde yapılır. Ancak;  
a) Gökkuşağı alabalığı avcılığında, doğal alabalıklar için belirtilen tarih aralığındaki zaman yasağı geçerlidir.
b) Tatlısu kefali avcılığında Çizelge 6’daki, orman içi suyun bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye ait tarih aralığındaki zaman yasağı uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM  
Denizlerde Amatör Balıkçılık Yapılması  
Denizlerde avlanabilecek türler  
MADDE 16 – (1) Çizelge 7’de avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen 
miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır. Tarih aralığı verilerek zaman yasağı belirtilen türlerin yasak dönemde avcılığı 
yapılamaz. 
Çizelge 7 - Denizlerde avlanabilecek türler 

Türler Latince adı Boy/ağırlık limiti 
(en az) 

Alıkonulabilir Miktar 
(en fazla) Zaman Yasağı 

Akya Lichia amia  40 cm 1 adet  15 Nisan-15 Mayıs  
Ahtapot Octopus vulgaris  1 kg 3 adet  15 Nisan - 31 Ekim 
Barbunya  Mullus barbatus  13 cm Kg - 
Çipura  Sparus aurata  20 cm Kg - 

İstavrit Trachurus trachurus  13 cm Kg - 
Kalkan Scopthalmus sp.  45 cm 1 adet  15 Nisan-15 Haziran  
Kefal  Mugil sp.  20 cm Kg - 

Kılıç Xiphias gladius  125 cm 1 adet  
15 Şubat-15 Mart 
1 Ekim-30 Kasım 

Kolyoz Scomber japonicus  18 cm Kg - 
Kırma (Kırmızı)Mercan  Pagellus erythrinus  15 cm Kg - 
Levrek Dicentrarchus labrax  25 cm Kg - 
Mavi Yüzgeçli Orkinos*  Thunnus thynnus  115 cm 1 adet  15 Ekim-15 Haziran  
Palamut  Sarda sarda  25 cm Kg 1 Nisan – 14 Ağustos 
Pisi Pleuronectes limanda  20 cm Kg - 
Sinagrit Dentex dentex  35 cm Kg - 
Tekir Mullussurmuletus  11 cm Kg - 
Uskumru  Scomber scombrus  20 cm Kg - 
Yazılı orkinos Euthynnus alletteratus  45 cm 2 adet - 
Karagöz  Diplodus vulgaris  18 cm Kg - 
Lüfer  Pomatomus saltatrix  18 cm Kg - 
Sargos  Diplodus sargos  21 cm Kg - 
Eşkina Sciaena umbra  25 cm 3 adet  - 
Mavi Yengeç  Callinectes sapidus  13 cm Kg - 
İstakoz Homarus gammarus  25 cm 1 adet  - 
Deniz Böceği Palinurus vulgaris  25 cm 1 adet  - 
Diğer türler -----  Yok Kg - 

*Her yıl ülke kotasının % 0,5’i amatör amaçlı mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için tahsis edilir. Avlanılan mavi yüzgeçli orkinoslar için il/ilçe
Müdürlüklerinden Orkinos Yakalama Dökümanı (BCD) düzenlettirilmesi zorunludur. Güncel kota miktarına ilişkin bilgiler Bakanlık web
sayfasında yer alır. (www.tarim.gov.tr/BSGM)
(2) Çizelgede boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır.
(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.
(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek
bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda,
geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dâhiline kabul edilir.
(5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının
beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek
tür gibi kabul edilir. Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla
3’ü geçemez.
(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla
olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.
Denizlerde amatör avcılık
MADDE 17 – (1) Çizelge 7’de zaman yasağı belirtilen türler hariç, denizlerde amatör avcılık zaman yasağına tabi değildir. Gün içinde av
saati sınırlaması yoktur.
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(2) Denizlerde amatör avcılıkta kullanılabilecek avlanma araçları ve yasaklı maddelerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.  
a) Denizlerde amatör avcılık parakete, pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve 
sualtı tüfeği ile yapılabilir.  
b) Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, 
uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerleri ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av 
mahallerinde bulundurulması yasaktır.  
c) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm’den küçük olamaz.  
(3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.  
(4) Su altı tüfeği ile yapılacak avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.  
a) Denizlerde gün batımından gün doğumuna kadar olan sürede sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.  
b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava 
kaynağı kullanılamaz.  
(5) 1 Nisan-15 Kasım tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 200 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme 
alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.  
(6) Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin 
denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.  
Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar  
MADDE 18 – (1) Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar aşağıda belirtilmiştir.  
a) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Kızılliman mevkii Arap Burnu (36° 05.200'N - 33° 05.466'E) ile Gökçevlik (36° 06.500'N - 33° 06.633'E) mevkii 
arasında kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-2);  
b) Antalya İli, Kaş İlçesinde (Harita-3);  
1) Kekova Adası mevkiinde,  
- Karalos Limanı içinde; (36° 10'58'' N - 29° 53'26'' E) ile (36° 10'59'' N - 29° 53'32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan 
alanda (Harita-3-1),  
- (36° 10' 32'' N - 29° 52'45'' E) ile (36° 10'27'' N - 29° 52'46'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-3-2), 
2 ) Bohça İskelesi mevkiinde; (36° 09'33'' N - 29° 46'40'' E) ve (36° 09'19'' N - 29° 46'36'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda 
kalan alanda (Harita-3-3),  
3) Ufakdere mevkiinde; 36° 08.788' N - 29° 39.896' E) ile (36° 09.129' N - 29° 40.766') koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan 
alanda (Harita-3-4),  
4) Beşadalar mevkiinde; (36° 10'03' N - 29° 37'31'' E), (36° 09'10'' N - 29° 36'50'' E), (36° 08'52'' N - 29° 36'59'' E), (36° 09'05' N - 29° 38'08'' E), (36° 
09'25'' N - 29° 38'29'' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-5),  
5) İnceburun mevkiinde; (36° 11'04'' N- 29° 39'02'' E) ile (36° 11'00'' N- 29° 38'32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan 
alanda (Harita-3-6),  
6) Çondur Burnu mevkiinde; (36° 11'15' N- 29° 36'17'' E), (36° 11'12' N- 29° 36'40'' E), (36° 11'49' N- 29° 37'01'' E) koordinat noktalarını birleştiren 
hattın batısında kalan alanda (Harita-3-7),  
c) Mersin İli, Erdemli İlçesinde; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde (36° 33.599'N - 34° 14.959' E), (36° 33.497' N - 34° 15.276' E), 
(36° 34.069' N - 34° 15.875' E), ( 36° 34.216' N - 34° 15.545' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-4);  
ç) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne tahsis 
edilmiş olan Antalya İli, Demre İlçesi, Beymelek Lagünü ile Lagüne ait her iki mendireği birleştiren hattın deniz tarafındaki 1 millik alan 
içerisinde ve Acıgöl’de (Harita-5);  
d) Fethiye Limanında, Fethiye Adası Feneri (36° 38.824’ N - 29° 05.896’ E) ile Paçarız Burnu (36° 38.517’ N - 29° 06.075’) birleştiren hattın 
doğusunda kalan alanda (Harita-6);  
e) Muğla ili Hisarönü Körfezinde (Harita-7);  
1) (36°46.087' N- 28°06.104' E), (36°46.243' N - 28°06.753' E), (36°46.507' N - 28°06.789' E), (36°46.450' N - 28°07.361' E ), (36°45.072' N - 28°07.361' 
E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-7-1),  
2) (36°46.361' N - 28°02.223' E) ile (36°46.366' N- 28°02.374' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-7-
2),  
3) Kurucabük ve Çiftlik koylarında (36°44.676' N - 27° 52.236' E) ile (36° 44.523' N- 27° 55.305' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın 
kuzeyinde kalan alanda (Harita-7-3),  
4) Kargı Koyunda, (36°42.114' N - 27°41.155' E) ile (36°41.824' N- 27° 40.787'E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın batısında kalan 
alanda (Harita-7-4).  
f) Muğla ili Gökova Körfezinde (Harita-8);  
1) Bördübet Limanında; (36° 49.810' N - 28° 02.293' E) ile (36° 48.045' N - 28° 02.552 'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda 
kalan alanda (Harita-8-1),  
2) İngiliz Limanında (Değirmen Bükü); (36° 56.691' N - 28° 09.496' E) ile (36° 56.088' N - 28° 08.334' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın 
güney doğusunda kalan alanda (Harita-8-2),  
3) Boncuk Koyu- Karaca Limanında; Domuz Burnu (36° 58.933' N -28° 11.815' E) ile Andızlı Burnunu (36° 56.912' N -28° 10.805' E) birleştiren 
hattın doğusunda kalan alanda (Harita-8-3),  
4) Çamlı Limanında; Çapa Burnu (36° 59.943'N - 28° 13.242'E) ile (37° 00.153'N - 28° 14.761'E) koordinat noktasını birleştiren hattın güney 
doğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-8-4),  
5) Akyaka’da; (37° 03.041'N - 28° 18.600'E) ile (37° 01.461'N - 28° 18.598'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda 
kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-8-5),  
6) Akbük Limanında; (37° 01.431'N - 28° 06.863'E) ile (37° 02.108'N - 28° 06.915'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan 
alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-8-6).  
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g) İzmir İli, Aliağa İlçesi Karaağaç mevkiinde; Ege Gaz A.Ş. LNG Terminaline ait (38° 49.047' N- 26° 54.703' E), (38° 49.137' N - 26° 54.445' E), 
(38° 49.705' N - 26° 54.767' E), (38° 49.518' N - 26° 55.307' E) koordinatlar arasında kalan özel güvenlik bölgesinin yer aldığı alanda (Harita-9);  
ğ) İzmir Limanında; Bostanlı Sazburnu (38° 27.55” N - 027° 05.40” E) ile Üçkuyular Vapur İskelesi (38° 24.35” N - 027° 04.30” E) arasında 
çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10);  
h) Balıkesir İli, Edremit İlçesinde yapay resif bloklarının bulunduğu (39° 33.294' N - 26° 40.371' E), (39° 33.224' N - 26° 41.533' E), (39° 33.488' N 
- 26° 42.310' E), (39° 33.358' N - 26° 42.359' E), (39° 
33.024' N - 26° 41.581' E), (39° 33.103' N - 26° 40.312' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-11);  
ı) Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde; Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız Koyu (40° 14.186´ N - 25° 54.230´ E) ile Çiftlik Koyu (40° 
14.432´ N - 25° 56.112´ E arasında kıyıdan itibaren 1 mil uzunluğundaki alanda (Harita-12);  
su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.  
(2) Akdeniz Fokunun yaşadıkları sualtı veya su üstü girişli kıyı mağaralarında ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak, yüzerek 
veya herhangi bir deniz vasıtasıyla girmek, mağara girişlerinde beklemek, demirlemek ve avlanmak yasaktır.  
(3) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 5/4/2016 tarihli ve 2016/8743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde dalış yasağı uygulanmasına dair Karar’da 
koordinatları ilan edilen bölgelerde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.  
(4) Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.  
(5) Deniz Askeri Yasak Bölgelerinde su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır. 
 
ALTINCI BÖLÜM  
Yasal İşlemler ve Yasak Kararları  
Koruma ve kontrolle görevli olanlar  
MADDE 19 – (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz 
ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza 
teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve 
jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.  
(2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, 1380 sayılı Kanun kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan 
istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak, aynı Kanununun Ek-3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari 
para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.  
İdari yaptırımlar  
MADDE 20 – (1) Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığı; öncelikle avlanılan 
su ürünleri miktarı, kullanılan avlanma aracı ve karar vermeye etkili diğer hususlar göz önüne alınarak tespit edilir.  
(2) Aykırılığın amatör avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (a) bendinin 5 inci alt 
bendindeki idari para cezası verilir. Elde edilen ürünlere el konulur.  
(3) Aykırılığın ticari avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (h) bendi veya ilgilendirmesi 
halinde diğer bentlerindeki idari para cezası, ürünlere ve istihsal vasıtalarına el konulması gibi idari yaptırım kararları verilir.  
Yasak kararları  
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, 
diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler; bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık 
ve benzeri) haricinde kaldıramaz, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamaz, ilan edemez. 
YEDİNCİ BÖLÜM  
Çeşitli ve Son Hükümler  
Yürürlükten kaldırılan tebliğ  
MADDE 22 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını 
Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2012/66) yürürlükten kaldırılmıştır.  
Yürürlük  
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ, 1/9/2016 tarihinde yürürlüğe girer.  
Yürütme  
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 
 
Tebliğde belirtilen bazı harita ve listelere güncelliğinin korunması adına bakanlığın web sitesinden erişim sağlanabilir; www.tarim.gov.tr 
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6. SU ÜRÜNLERİ LİSTESİ 

CANLI ÇİFT KABUKLULAR 
 
1 Akvides 
2 Beyaz Kum Midyesi 
3 İstiridye 
4 Kidonya 

5 Kum Şırlanı (Tellina) 
6 Midye 
7 Rapana 
8 Tarak 

 
EKLEM BACAKLILAR 
 
1 Böcek 
2 İstakoz 
3 Japon Örümcek Yengeci 
4 Kerevit 

5 Mavi Yengeç 
6 Norveç İstakozu (Deniz Kereviti)  
7 Pavurya 

 
KAFADAN BACAKLILAR 
 
1 Ahtapot 
2 Kalamar (Hakiki) 
3 Kalamar 
4 Sübye, Mürekkep Balığı 
 
KARİDESLER 
 
1 Benekli Karides (Demir Karidesi) 
2 Çimçim Karidesi 
3 Derinsu Kırmızı Karidesi 
4 Derinsu Pembe Karidesi  
5 Karides (Karabiga) 

6 Karides (Jumbo) 
7 Kırmızı Karides 
8 Kuruma Karidesi  
9 Mantis Karidesi 

 
DENİZ BALIKLARI 
 
1 Hamsi 
2 Sardalya 
3 Tirsi 
4 Ringa 
5 Çaça 
6 Lüfer 
7 Palamut 
8 Kolyoz 
9 Orkinos 
10 Uzunkanat Orkinos 
11 Gobene (Tombik) 
12 Uskumru 
13 Yazılı Orkinos 
14 Çizgili Orkinos 
15 Mezgit 
16 Berlam (Bakalyaro/Mırlan) 
17 Mavi Mezgit 
18 Tekir 

19 Barbunya 
20 Paşa (Nil) Barbunu 
21 İstavrit 
22 İstavrit (Karagöz) 
23 Akya 
24 Sarıkuyruk 
25 Çivili Kalkan Balığı 
26 Çivisiz Kalkan Balığı 
27 Fener-1 
28 Fener-2 
29 Gümüş 
30 Lipsoz 
31 İskorpit 
32 Kefal (Has Kefal - Altınbaş) 
33 Dudaklı Kefal 
34 Kefal (İlerya - Mavraki) 
35 Kefal (Pulatarina - Ceyran) 
36 Kefal (Sarıkulak Kefali) 
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DENİZ BALIKLARI 
 
37 Kefal (Rus Kefali - Amuderya) 
38 Kefal (Mavraki - Mavri) 
39 Kılıç 
40 Marlin  
41 Kırlangıç Balığı 
42 Mazak 
43 Öksüz 
44 Dikenli Öksüz 
45 Levrek (Doğal) 
46 İzmarit-1 
47 İzmarit-2 
48 Karagöz 
49 Sargoz 
50 Mercan 
51 Lekeli Mercan  
52 Mırmır 
53 Sinarit 
54 Melanurya 
55 Kupes 
56 Sarpa 
57 Çipura (Alyanak) 
58 Fangri Mercan 
59 İspari 
60 Sivriburun Karagöz 

61 Minekop 
62 Eşkina 
63 Granyöz (Sarıağız) 
64 Pisi 
65 Lahoz 
66 Orfoz 
67 Asıl Hani 
68 Yazılı Hani 
69 Zargana 
70 Dülger 
71 Iskarmoz (Baraküda) 
72 Dil Balığı 
73 Benekli Pisi Balığı (Yabani Dil) 
74 Lambuka 
75 Kömürcü Kaya Balığı 
76 Saz Kaya Balığı 
77 Palaska Balığı 
78 Lapin-1 
79 Lapin-2 
80 Mığrı 
81 İskaroz (Papağan) 
82 Trakonya-1 
83 Trakonya-2 
84 Gelincik 

 
İTHAL TAZE BALIKLAR 
 
1 Somon 
2 Lahoz 
3 Paşa (Nil) Barbunu 
4 Barbun 
5 Lipsoz 

6 Dil Balığı 
7 Dülger 
8 Antenli Mercan 
9 Çivisiz Kalkan Balığı 

 
KÜLTÜR BALIKLARI 
 
1 Çipura (Alyanak) 
2 Antenli Mercan 
3 Trança 
4 Sinarit 

5 Levrek 
6 Granyöz (Sarıağız) 
7 Gökkuşağı Alabalığı 

 
TATLI SU BALIKLARI 
 
1 Sazan 
2 Aynalı Sazan 
3 Çapak 
4 Kızılkanat 
5 Fırat Turnası 
6 İnci Kefali 
7 Berat (Karabalık) 
8 Maya (Sarı Yüzgeçli Badem) 
9 Siraz 

10 Tatlısu Kefali 
11 Kadife Balığı 
12 Şabut 
13 Kababurun 
14 Kızılgöz 
15 Kocaağız (Kurt Balığı) 
16 Turna 
17 Yayın 
18 Yılan Balığı  
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TATLI SU BALIKLARI 
 
19 Sudak 
20 Tatlısu Levreği 
21 Karabalık (Sekizbıyık) 

22 Alabalık 
23 Gümüş (Çamuka) 

 
KÖPEK BALIKLARI 
 
1 Vatoz 
2 Keler 
3 Köpek Balığı (Camgöz) 
4 Mahmuzlu Camgöz 
5 Köpek Balığı 

6 Sapan Balığı-1 
7 Sapan Balığı-2 
8 Köpek Balığı (Kum Kaplanı) 
9 Köpek Balığı (Pamuk) 
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BÖLÜM 7
SU ÜRÜNLERİ
STANDARTLARI





CANLI ÇİFT KABUKLULAR



ÜRÜN ADI AKİVİDES 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Veneridae familyasının Tapes cinsinin Ruditapes decussatus (Linneus, 1758) (Grooved carpet shell) türüne 
giren, canlı çift kabuklu yumuşakçalardır. Fitoplankton (bitkisel su canlıları) ve su içinde asılı haldeki 
organik maddelerle beslenen çift kabuklu yumuşakçalardır. Bütün denizlerimizde dağılım göstermektedir. 

• Kabukları eşit, üçgenimsi ve genel olarak ovaldir. 
• Rengi grimsi beyazdan açık kahverengiye kadar değişmektedir.  
• Kabuğunda esmer noktalar bulunur. 
• Kabuklarının dışı düzgün merkezlerinde birleşen ince ışınlarla bezenmiş, ön kısmı kalındır. 
• Kabuk kenarlarında diş bulunmaz. Menteşesi küçük ve üç noktalı kardinal dişlidir.  
• Kabukları kapandığı zaman 3 tane aralık kalır, önündeki aralıktan ayakları, diğerlerinden 

solunum ve boşaltım sifonları çıkmaktadır. Ayakları yumuşak zemini delik açabilir. 
• Maksimum boyu 6 cm’dir. 

 
 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Akividesler gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Akividesler piyasaya genellikle taze olarak arz 
edilmektedir. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

DIŞ GÖRÜNÜŞ 
Kabuğu hasarsız ve üzerinde kum, taş ve yosun vb. 
yabancı madde bulunmamalıdır. Boş kabuk 
bulunmamalıdır. 

Kabuklar üzerinde az miktarda kum, taş, yosun gibi 
kabuğa yapışmış yabancı maddeler bulunabilir. 
Kabukta az miktarda hasar ve boş kabuklar 
bulunabilir. 

Kabuk üzerinde bol miktarda kum ve yosun bulunur. 
Kabuklarda bol miktarda hasar (parçalanma) ve boş 
kabuklar bulunur. 

CANLILIK 
Ürün canlı ve kabukları kapalıdır. Kabuklar elle 
müdahale edince açılmaz, ancak bir kesici yardımı ile 
ligament bağı kesilerek açılabilir. 

Ürün canlı ve kabuklar biraz kapalıdır. Kabuklar el ile 
güçlü bir şekilde açıldığında açılmama durumu 
gözlenir. Ağzı açık olan ürünlere dokunulduğunda 
kapanma tepkisi çok yavaş olur. 

Canlı değildir. Ağzı açık ürünlere dokunulduğunda 
tepki vermediği gözlenir. Kabuğu kapalı ürünler el ile 
kolayca açılabilir. 

KOKU 
Karakteristik deniz kabuklusu kokusu bulunur. 
Rahatsız edici kokular (amonyak kokusu vb.) 
bulunmaz. 

Karakteristik deniz kabuklusu kokusu az duyulur. 
Rahatsız edici kokular (amonyak kokusu vb.) 
bulunmaz. 

Az miktarda rahatsız edici kokular (amonyak kokusu 
vb.) duyulur. 

ET Et dokusu diri, sıkı ve kendine özgü doğal renkte 
olmalıdır. 

Et dokusu kendine özgü doğal renginde ancak 
parlaklığını yitirmiş haldedir. 

Et dokusu gevşektir. Et renginde değişiklik görülür ve 
parlaklığını kaybetmiş durumdadır. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Kabuklularda B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 10’u 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK KÜÇÜK TOLERANS 

AKİVİDES >3,5cm 2,4cm – 3,5cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin 
sayısı %10’u geçmemelidir. 

Boyu, 2,4cm’den küçük akividesler piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Ürünler taze olarak 10kg’ı geçmeyecek şekilde kutu, kasa veya 
sandıklar içerisinde kuru ortamda ambalajlanmalıdır. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA 
Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 
Gece veya serin mevsimlerde üzeri örtülü olarak bir günü geçmeyecek şekilde taşınmalıdır. İhraç edilecek ürünler, müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe 
üst kapağı delikli köpük ve kutularda kuru buz ile örtülü olarak iki günü aşmayacak süreyle taşınmalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 10799  
 



ÜRÜN ADI BEYAZ KUM MİDYESİ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Veneridae familyasının Chamelea cinsinin Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) (Striped venus clam) türüne 
giren, çift kabuklu yumuşakçalardır. Fitoplankton (bitkisel su canlıları) ve su içinde asılı haldeki organik 
maddelerle beslenen çift kabuklu yumuşakçalardır. Türkiye’nin Karadeniz, Ege ve Marmara denizi 
kıyılarında dağılım göstermektedir. 

• Kabukları eşit ve genel olarak ovaldir. Hafif üçgen şekillidir. 
• Grimsi beyaz bazen de kahverengi renkte olan ön kenarı yuvarlak ve arka kenarından kısadır. 
• Kabuğunun iç yüzeyleri beyaz, arkaya doğru mor renktedir. 
• Kabuğunun dış yüzeyleri boydan boya beyazımsı renklidir. Üç ışınlarından ikisi kısa ve 

kuvvetlidir. Üçüncü ışını uzun ve sırt kenarına paralel 3 kardinal dişe sahiptir.  
• Kabuk yüzeyi incedir. 
• Maksimum boyu 5 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Beyaz kum midyeleri gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Beyaz kum midyeleri piyasaya genellikle taze olarak arz 
edilmektedir. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

DIŞ GÖRÜNÜŞ 
Kabuğu hasarsız ve üzerinde kum, taş ve yosun vb. 
yabancı madde bulunmamalıdır. Boş kabuk 
bulunmamalıdır. 

Kabuklar üzerinde az miktarda kum, taş, yosun gibi 
kabuğa yapışmış yabancı maddeler bulunabilir. 
Kabukta az miktarda hasar ve boş kabuklar 
bulunabilir. 

Kabuk üzerinde bol miktarda kum ve yosun bulunur. 
Kabuklarda bol miktarda hasar (parçalanma) ve boş 
kabuklar bulunur. 

CANLILIK 
Ürün canlı ve kabukları kapalıdır. Kabuklar elle 
müdahale edince açılmaz, ancak bir kesici yardımı ile 
ligament bağı kesilerek açılabilir. 

Ürün canlı ve kabuklar biraz kapalıdır. Kabuklar el ile 
güçlü bir şekilde açıldığında açılmama durumu 
gözlenir. Ağzı açık olan ürünlere dokunulduğunda 
kapanma tepkisi çok yavaş olur. 

Canlı değildir. Ağzı açık ürünlere dokunulduğunda 
tepki vermediği gözlenir. Kabuğu kapalı ürünler el ile 
kolayca açılabilir. 

KOKU 
Karakteristik deniz kabuklusu kokusu bulunur. 
Rahatsız edici kokular (amonyak kokusu vb.) 
bulunmaz. 

Karakteristik deniz kabuklusu kokusu az duyulur. 
Rahatsız edici kokular (amonyak kokusu vb.) 
bulunmaz. 

Az miktarda rahatsız edici kokular (amonyak kokusu 
vb.) duyulur. 

ET Et dokusu diri, sıkı ve kendine özgü doğal renkte 
olmalıdır. 

Et dokusu kendine özgü doğal renginde ancak 
parlaklığını yitirmiş haldedir. 

Et dokusu gevşektir. Et renginde değişiklik görülür ve 
parlaklığını kaybetmiş durumdadır. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Kabuklularda B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 10’u 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK KÜÇÜK TOLERANS 

BEYAZ KUM MİDYESİ >2,5cm 1,7cm – 2,5cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin 
sayısı %10’u geçmemelidir. 

Boyu, 1,7cm’den küçük beyaz kum midyeler piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Ürünler taze olarak 10kg’ı geçmeyecek şekilde kutu, kasa veya 
sandıklar içerisinde kuru ortamda ambalajlanmalıdır. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA 
Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 
Gece veya serin mevsimlerde üzeri örtülü olarak bir günü geçmeyecek şekilde taşınmalıdır. İhraç edilecek ürünler, müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe 
üst kapağı delikli köpük ve kutularda kuru buz ile örtülü olarak iki günü aşmayacak süreyle taşınmalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 10799  
 



ÜRÜN ADI İSTİRİDYE 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Ostreidae familyasının Ostrea cinsinin Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) (European flat oyster) türüne giren 
çift kabuklu, etleri çok lezzetli ve yetiştiriciliği de yapılan yumuşakçalardır. Tüm denizlerimizde kıyı ötesi 
kumlu, çakıllı veya kayalık bölgelerde yaşamaktadır. Acı sularda bulunmamaktadır. Plankton ve askıda 
kalan organik madde ile beslenmektedir. Hermafrodit ve taze olarak değerlendirilen istiridyelerdir.  

• Kabuğu oldukça hafif, kalın ve ovalimsidir. 
• Belirsiz kanca burunludur(gagalı), yaprak şeklinde, sarımsı kahverenginde, sağ kabuğu yassı, 

düz ve göze çarpmayan ışın halinde kıvrımlarla kaplıdır. 
• Sol kabuk bombeli küp şeklinde ve kenarları tırtıllıdır. Kabuk yüzeyi düzensiz girintili çıkıntılıdır. 
• Maksimum boyu 12 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

İstiridyeler gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

İstiridyeler piyasaya genellikle taze olarak arz 
edilmektedir. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

DIŞ GÖRÜNÜŞ 
Kabuğu hasarsız ve üzerinde kum, taş ve yosun vb. 
yabancı madde bulunmamalıdır. Boş kabuk 
bulunmamalıdır. 

Kabuklar üzerinde az miktarda kum, taş, yosun gibi 
kabuğa yapışmış yabancı maddeler bulunabilir. 
Kabukta az miktarda hasar ve boş kabuklar 
bulunabilir. 

Kabuk üzerinde bol miktarda kum ve yosun bulunur. 
Kabuklarda bol miktarda hasar (parçalanma) ve boş 
kabuklar bulunur. 

CANLILIK 
Ürün canlı ve kabukları kapalıdır. Kabuklar elle 
müdahale edince açılmaz, ancak bir kesici yardımı ile 
ligament bağı kesilerek açılabilir. 

Ürün canlı ve kabuklar biraz kapalıdır. Kabuklar el ile 
güçlü bir şekilde açıldığında açılmama durumu 
gözlenir. Ağzı açık olan ürünlere dokunulduğunda 
kapanma tepkisi çok yavaş olur. 

Canlı değildir. Ağzı açık ürünlere dokunulduğunda 
tepki vermediği gözlenir. Kabuğu kapalı ürünler el ile 
kolayca açılabilir. 

KOKU 
Karakteristik deniz kabuklusu kokusu bulunur. 
Rahatsız edici kokular (amonyak kokusu vb.) 
bulunmaz. 

Karakteristik deniz kabuklusu kokusu az duyulur. 
Rahatsız edici kokular (amonyak kokusu vb.) 
bulunmaz. 

Az miktarda rahatsız edici kokular (amonyak kokusu 
vb.) duyulur. 

ET Et dokusu diri, sıkı ve kendine özgü doğal renkte 
olmalıdır. 

Et dokusu kendine özgü doğal renginde ancak 
parlaklığını yitirmiş haldedir. 

Et dokusu gevşektir. Et renginde değişiklik görülür ve 
parlaklığını kaybetmiş durumdadır. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Kabuklularda B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 10’u 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK KÜÇÜK TOLERANS 

İSTİRİDYE >8cm 6cm – 8cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin 
sayısı %10’u geçmemelidir. 

Boyu, 6cm’den küçük istiridyeler piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Ürünler taze olarak 10kg’ı geçmeyecek şekilde kutu, kasa veya 
sandıklar içerisinde kuru ortamda ambalajlanmalıdır. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA 
Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 
Gece veya serin mevsimlerde üzeri örtülü olarak bir günü geçmeyecek şekilde taşınmalıdır. İhraç edilecek ürünler, müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe 
üst kapağı delikli köpük ve kutularda kuru buz ile örtülü olarak iki günü aşmayacak süreyle taşınmalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11104  
 



ÜRÜN ADI KİDONYA 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Veneridae familyasının Venus cinsinin Venus verrucosa (Linnaeus, 1758) (Warty venus shell) türüne giren, 
canlı çift kabuklu yumuşakçalardır. Fitoplankton (bitkisel mikroskobik su canlıları) ve su içinde asılı haldeki 
organik maddelerle beslenen çift kabuklu yumuşakçalardır. Ege ve Akdeniz’de yaygın olarak 
bulunmaktadır. 

• Kabukları kalın, üzeri merkezi yivli ve kabuk içi beyaz renklidir. 
• Kabuk menteşesi 3 kardinal dişe sahiptir. 
• Kabukları eşit, çok sert, yarı oval ve grimsi sarı renktedir. 
• Ön kenarı arka kenarından kısadır. Kabuğun dışı enlemesine kaba ve geniş halkalarla kaplıdır. 
• Kabuk kenarları ince dişlidir. 
• Maksimum boyu 6 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kidonyalar gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kidonyalar piyasaya genellikle taze olarak arz 
edilmektedir. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

DIŞ GÖRÜNÜŞ 
Kabuğu hasarsız ve üzerinde kum, taş ve yosun vb. 
yabancı madde bulunmamalıdır. Boş kabuk 
bulunmamalıdır. 

Kabuklar üzerinde az miktarda kum, taş, yosun gibi 
kabuğa yapışmış yabancı maddeler bulunabilir. 
Kabukta az miktarda hasar ve boş kabuklar 
bulunabilir. 

Kabuk üzerinde bol miktarda kum ve yosun bulunur. 
Kabuklarda bol miktarda hasar (parçalanma) ve boş 
kabuklar bulunur. 

CANLILIK 
Ürün canlı ve kabukları kapalıdır. Kabuklar elle 
müdahale edince açılmaz, ancak bir kesici yardımı ile 
ligament bağı kesilerek açılabilir. 

Ürün canlı ve kabuklar biraz kapalıdır. Kabuklar el ile 
güçlü bir şekilde açıldığında açılmama durumu 
gözlenir. Ağzı açık olan ürünlere dokunulduğunda 
kapanma tepkisi çok yavaş olur. 

Canlı değildir. Ağzı açık ürünlere dokunulduğunda 
tepki vermediği gözlenir. Kabuğu kapalı ürünler el ile 
kolayca açılabilir. 

KOKU 
Karakteristik deniz kabuklusu kokusu bulunur. 
Rahatsız edici kokular (amonyak kokusu vb.) 
bulunmaz. 

Karakteristik deniz kabuklusu kokusu az duyulur. 
Rahatsız edici kokular (amonyak kokusu vb.) 
bulunmaz. 

Az miktarda rahatsız edici kokular (amonyak kokusu 
vb.) duyulur. 

ET Et dokusu diri, sıkı ve kendine özgü doğal renkte 
olmalıdır. 

Et dokusu kendine özgü doğal renginde ancak 
parlaklığını yitirmiş haldedir. 

Et dokusu gevşektir. Et renginde değişiklik görülür ve 
parlaklığını kaybetmiş durumdadır. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Kabuklularda B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 10’u 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK KÜÇÜK TOLERANS 

KİDONYA >4cm 3cm – 4cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin 
sayısı %10’u geçmemelidir. 

Boyu, 3cm’den küçük kidonyalar piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Ürünler taze olarak 10kg’ı geçmeyecek şekilde kutu, kasa veya 
sandıklar içerisinde kuru ortamda ambalajlanmalıdır. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA 
Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 
Gece veya serin mevsimlerde üzeri örtülü olarak bir günü geçmeyecek şekilde taşınmalıdır. İhraç edilecek ürünler, müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe 
üst kapağı delikli köpük ve kutularda kuru buz ile örtülü olarak iki günü aşmayacak süreyle taşınmalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI KUM ŞIRLANI - TELLİNA 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Donacidae familyasının Donax cinsinin Donax trunculus (Linnaeus, 1758) (Abrupt wedge shell) türüne giren, 
canlı çift kabuklu yumuşakçalardır. Fitoplankton (bitkisel su canlıları) ve su içinde asılı haldeki organik 
maddelerle beslenen çift kabuklu yumuşakçalardır. Tüm denizlerimizde yaygın olarak bulunmaktadır. 

• Kabukları üçgen şeklindedir. Kenarlarında ince dantelalar bulunur.  
• Sol kabuğunun sırt kenarı hafifçe sağ kabuk üstüne uzanmaktadır. 
• Kabuk içi koyu menekşe, dışı beyazımtırak sarı renktedir. 
• Kabuğun yan kısmı düzensizdir.  
• Ön kenarı yuvarlak ve uzamıştır.  
• Arka kenarı eğik olan midyelerdir. 
• Maksimum boyu 4,4 cm’dir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kum şırlanı gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kum şırlanı piyasaya genellikle taze olarak arz 
edilmektedir. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

DIŞ GÖRÜNÜŞ 
Kabuğu hasarsız ve üzerinde kum, taş ve yosun vb. 
yabancı madde bulunmamalıdır. Boş kabuk 
bulunmamalıdır. 

Kabuklar üzerinde az miktarda kum, taş, yosun gibi 
kabuğa yapışmış yabancı maddeler bulunabilir. 
Kabukta az miktarda hasar ve boş kabuklar 
bulunabilir. 

Kabuk üzerinde bol miktarda kum ve yosun bulunur. 
Kabuklarda bol miktarda hasar (parçalanma) ve boş 
kabuklar bulunur. 

CANLILIK 
Ürün canlı ve kabukları kapalıdır. Kabuklar elle 
müdahale edince açılmaz, ancak bir kesici yardımı ile 
ligament bağı kesilerek açılabilir. 

Ürün canlı ve kabuklar biraz kapalıdır. Kabuklar el ile 
güçlü bir şekilde açıldığında açılmama durumu 
gözlenir. Ağzı açık olan ürünlere dokunulduğunda 
kapanma tepkisi çok yavaş olur. 

Canlı değildir. Ağzı açık ürünlere dokunulduğunda 
tepki vermediği gözlenir. Kabuğu kapalı ürünler el ile 
kolayca açılabilir. 

KOKU 
Karakteristik deniz kabuklusu kokusu bulunur. 
Rahatsız edici kokular (amonyak kokusu vb.) 
bulunmaz. 

Karakteristik deniz kabuklusu kokusu az duyulur. 
Rahatsız edici kokular (amonyak kokusu vb.) 
bulunmaz. 

Az miktarda rahatsız edici kokular (amonyak kokusu 
vb.) duyulur. 

ET Et dokusu diri, sıkı ve kendine özgü doğal renkte 
olmalıdır. 

Et dokusu kendine özgü doğal renginde ancak 
parlaklığını yitirmiş haldedir. 

Et dokusu gevşektir. Et renginde değişiklik görülür ve 
parlaklığını kaybetmiş durumdadır. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Kabuklularda B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 10’u 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK KÜÇÜK TOLERANS 

KUM ŞIRLANI >3,5cm 2,5cm – 3,5cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin 
sayısı %10’u geçmemelidir. 

Boyu, 2,5cm’den küçük kum şırlanı piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Ürünler taze olarak 10kg’ı geçmeyecek şekilde kutu, kasa veya 
sandıklar içerisinde kuru ortamda ambalajlanmalıdır. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA 
Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 
Gece veya serin mevsimlerde üzeri örtülü olarak bir günü geçmeyecek şekilde taşınmalıdır. İhraç edilecek ürünler, müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe 
üst kapağı delikli köpük ve kutularda kuru buz ile örtülü olarak iki günü aşmayacak süreyle taşınmalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI MİDYE 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Mytilidae familyasının Mytilus cinsinin Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) (Mediterranean Mussel) 
türüne giren, filoplanktan (bitkisel su canlıları) ve su içinde asılı haldeki organik maddelerle beslenen, 
bissus adı verilen ipliklerle sert zeminlere (kaya, iskele direği ve şamandıra gibi) yapışarak yaşayan, dreç 
ve tırmıklarla avlanan canlı çift kabuklu yumuşakçalardır. Son yıllarda yetiştiriciliği yapılan, tüm 
denizlerimizde yaygın olarak bulunur. Eti lezzetli, çiğ veya pişirilerek değerlendirilir. 

• Midyelerin kabuğu eşit iki parçalı ve siyahımsı mor renktedir. 
• Umbo (baş) bölümü nokta şeklinde, kabuğunun ön tarafı ince uzun ve arkaya doğru 

genişlemektedir. 
• Alt kenarı bir yay şeklinde içe bükülmüş ve sivri ucu aşağı doğru kıvrık olup, kabuğunun alt 

kenarı düz, arka kenarı yuvarlaktır. 
• Kabuklarının içi düz ve beyaz renktedir. 
• Maksimum boyu 15 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Midyeler gelişme safhalarına göre gruplandırılmamaktadır. 
TİP 

ÖZELLİKLERİ 
Midyeler piyasaya genellikle taze olarak arz edilmektedir. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

DIŞ GÖRÜNÜŞ 
Kabuğu hasarsız ve üzerinde kum, taş ve yosun vb. 
yabancı madde bulunmamalıdır. Boş kabuk 
bulunmamalıdır. 

Kabuklar üzerinde az miktarda kum, taş, yosun gibi 
kabuğa yapışmış yabancı maddeler bulunabilir. 
Kabukta az miktarda hasar ve boş kabuklar 
bulunabilir. 

Kabuk üzerinde bol miktarda taş, kum ve yosun 
bulunur. Kabuklarda bol miktarda hasar (parçalanma) 
ve boş kabuklar bulunur. 

CANLILIK 
Ürün canlı ve kabukları kapalıdır. Kabuklar elle 
müdahale edince açılmaz, ancak bir kesici yardımı ile 
ligament bağı kesilerek açılabilir. 

Ürün canlı ve kabuklar biraz kapalıdır. Kabuklar el ile 
güçlü bir şekilde açıldığında açılmama durumu 
gözlenir. Ağzı açık olan ürünlere dokunulduğunda 
kapanma tepkisi çok yavaş olur. 

Canlı değildir. Ağzı açık ürünlere dokunulduğunda 
tepki vermediği gözlenir. Kabuğu kapalı ürünler el ile 
kolayca açılabilir. 

KOKU 
Karakteristik deniz kabuklusu kokusu bulunur. 
Rahatsız edici kokular (amonyak kokusu vb.) 
bulunmaz. 

Karakteristik deniz kabuklusu kokusu az duyulur. 
Rahatsız edici kokular (amonyak kokusu vb.) 
bulunmaz. 

Az miktarda rahatsız edici kokular (amonyak kokusu 
vb.) duyulur. 

ET Et dokusu diri, sıkı ve kendine özgü doğal renkte 
olmalıdır. 

Et dokusu kendine özgü doğal renginde ancak 
parlaklığını yitirmiş haldedir. 

Et dokusu gevşektir. Et renginde değişiklik görülür ve 
parlaklığını kaybetmiş durumdadır. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Kabuklularda B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 10’u 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA KÜÇÜK TOLERANS 

MİDYE >10cm 8cm – 10cm <8cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı 
%10’u geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Ürünler taze olarak 10kg’ı geçmeyecek şekilde kutu, kasa veya 
sandıklar içerisinde kuru ortamda ambalajlanmalıdır. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA 
Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 
Gece veya serin mevsimlerde üzeri örtülü olarak bir günü geçmeyecek şekilde taşınmalıdır. İhraç edilecek ürünler, müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe 
üst kapağı delikli köpük ve kutularda kuru buz ile örtülü olarak iki günü aşmayacak süreyle taşınmalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI RAPANA 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Rapaninae familyasının Rapana cinsinin Rapana venosa (Valenciennes, 1846) (Veined whelk, purple whelk) 
türüne giren, kabuklu yumuşakçalardır. Fitoplankton (bitkisel su canlıları) ve su içinde asılı haldeki organik 
maddelerle beslenen kabuklu yumuşakçalardır. Akdeniz ve Karadeniz’de yayılım gösterir. 

• İri şişkin bir gövdeye sahiptir. 
• Sarmal gövdenin üzerinde düzenli künt düğmelerle biten spiral kaburgaları vardır. 
• Dış kabuğu pürüzlüdür. 
• Kabuğunun rengi donuk griden, turuncu kahverengiye değişebilir. 
• Kabuğunda koyu kahverengi çizgiler ve damar şeklinde izler bulunur. 
• Maksimum boyu 16,1 cm’dir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Rapanalar gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Rapanalar piyasaya genellikle taze olarak arz edilmektedir. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

DIŞ GÖRÜNÜŞ 
Kabuğu hasarsız ve üzerinde kum, taş ve yosun vb. 
yabancı madde bulunmamalıdır. Boş kabuk 
bulunmamalıdır. 

Kabuğu üzerinde az miktarda kum, taş, yosun gibi 
kabuğa yapışmış yabancı maddeler bulunabilir. 
Kabukta az miktarda hasar ve boş kabuklar 
bulunabilir. 

Kabuk üzerinde bol miktarda kum ve yosun bulunur. 
Kabuğunda bol miktarda hasar (parçalanma) ve boş 
kabuklar bulunur. 

CANLILIK 
Ürün canlıdır. Kabuklar elle müdahale edince açılmaz, 
ancak bir kesici yardımı ile ligament bağı kesilerek 
açılabilir. 

Ürün canlıdır. Kabuklar el ile güçlü bir şekilde 
açıldığında açılmama durumu gözlenir. Ağzı açık olan 
ürünlere dokunulduğunda kapanma tepkisi çok yavaş 
olur. 

Canlı değildir. Ağzı açık ürünlere dokunulduğunda 
tepki vermediği gözlenir. 

KOKU 
Karakteristik deniz kabuklusu kokusu bulunur. 
Rahatsız edici kokular (amonyak kokusu vb.) 
bulunmaz. 

Karakteristik deniz kabuklusu kokusu az duyulur. 
Rahatsız edici kokular (amonyak kokusu vb.) 
bulunmaz. 

Az miktarda rahatsız edici kokular (amonyak kokusu 
vb.) duyulur. 

ET Et dokusu diri, sıkı ve kendine özgü doğal renkte 
olmalıdır. 

Et dokusu kendine özgü doğal renginde ancak 
parlaklığını yitirmiş haldedir. 

Et dokusu gevşektir. Et renginde değişiklik görülür ve 
parlaklığını kaybetmiş durumdadır. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Kabuklularda B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 10’u 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK KÜÇÜK TOLERANS 

RAPANA >7cm <7cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin 
sayısı %10’u geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Ürünler taze olarak 10kg’ı geçmeyecek şekilde kutu, kasa veya 
sandıklar içerisinde kuru ortamda ambalajlanmalıdır. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA 
Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 
Gece veya serin mevsimlerde üzeri örtülü olarak bir günü geçmeyecek şekilde taşınmalıdır. İhraç edilecek ürünler, müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe 
üst kapağı delikli köpük ve kutularda kuru buz ile örtülü olarak iki günü aşmayacak süreyle taşınmalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI TARAK 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Pectinini familyasının Pecten cinsinin Pecten jacobaeus (Linnaeus, 1758) (Great mediterranean scallop) 
türüne giren, canlı çift kabuklu yumuşakçalardır. Fitoplankton (bitkisel su canlıları) ve su içinde asılı haldeki 
organik maddelerle beslenen çift kabuklu yumuşakçalardır. Ege, Marmara ve Akdeniz’de dağılım 
göstermektedir. 

• Gagası çıkıntılıdır. İçeriye doğru eğilmiş ve kabuğunun dış tabakası yeşilimsi mor renktedir. 
• Kabuklarının iç yüzü dalgalı ve beyazımsı renktedir. 
• Kabuk menteşesinde 2 adet kesici ve 2 adet yan dişleri bulunur. 
• Kabukları eşit ve yanları düzensizdir. 
• Ön kenarı yuvarlak ve kısa, arka kenarı uzun ve yassılaşmıştır. 
• Üzerinde 26 adet uzunlamasına tarağa benzer dar oyuk ve sırtlar bulunur. 
• Enine belirgin büyüme halkalarına sahiptir. 
• Maksimum boyu 25 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Taraklar gelişme safhalarına göre gruplandırılmamaktadır. 
TİP 

ÖZELLİKLERİ 
Taraklar piyasaya genellikle taze olarak arz edilmektedir. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

DIŞ GÖRÜNÜŞ 
Kabuğu hasarsız ve üzerinde kum, taş ve yosun vb. 
yabancı madde bulunmamalıdır. Boş kabuk 
bulunmamalıdır. 

Kabuklar üzerinde az miktarda kum, taş, yosun gibi 
kabuğa yapışmış yabancı maddeler bulunabilir. 
Kabukta az miktarda hasar ve boş kabuklar 
bulunabilir. 

Kabuk üzerinde bol miktarda kum ve yosun bulunur. 
Kabuklarda bol miktarda hasar (parçalanma) ve boş 
kabuklar bulunur. 

CANLILIK 
Ürün canlı ve kabukları kapalıdır. Kabuklar elle 
müdahale edince açılmaz, ancak bir kesici yardımı ile 
ligament bağı kesilerek açılabilir. 

Ürün canlı ve kabuklar biraz kapalıdır. Kabuklar el ile 
güçlü bir şekilde açıldığında açılmama durumu 
gözlenir. Ağzı açık olan ürünlere dokunulduğunda 
kapanma tepkisi çok yavaş olur. 

Canlı değildir. Ağzı açık ürünlere dokunulduğunda 
tepki vermediği gözlenir. Kabuğu kapalı ürünler el ile 
kolayca açılabilir. 

KOKU 
Karakteristik deniz kabuklusu kokusu bulunur. 
Rahatsız edici kokular (amonyak kokusu vb.) 
bulunmaz. 

Karakteristik deniz kabuklusu kokusu az duyulur. 
Rahatsız edici kokular (amonyak kokusu vb.) 
bulunmaz. 

Az miktarda rahatsız edici kokular (amonyak kokusu 
vb.) duyulur. 

ET Et dokusu diri, sıkı ve kendine özgü doğal renkte 
olmalıdır. 

Et dokusu kendine özgü doğal renginde ancak 
parlaklığını yitirmiş haldedir. 

Et dokusu gevşektir. Et renginde değişiklik görülür ve 
parlaklığını kaybetmiş durumdadır. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Kabuklularda B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 10’u 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK KÜÇÜK TOLERANS 

TARAK >7cm <7cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin 
sayısı %10’u geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Ürünler taze olarak 10kg’ı geçmeyecek şekilde kutu, kasa veya 
sandıklar içerisinde kuru ortamda ambalajlanmalıdır. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA 
Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 
Gece veya serin mevsimlerde üzeri örtülü olarak bir günü geçmeyecek şekilde taşınmalıdır. İhraç edilecek ürünler, müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe 
üst kapağı delikli köpük ve kutularda kuru buz ile örtülü olarak iki günü aşmayacak süreyle taşınmalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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EKLEM BACAKLILAR



ÜRÜN ADI BÖCEK (DİKENLİ İSTAKOZ) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Palinuridae familyasının Palinurus cinsinin Palinurus elephas (Fabricius, 1787) (Common spiny lobster) 
türüne giren Türkiye’de Ege ve Akdeniz’de bulunur.  

• Böceklerde toplam olarak sekiz ayak bulunmaktadır. Ayrıca hem kendilerini savunmak için 
hem de beslenebilmek için kullandıkları iki adet kıskaçları vardır. 

• Vücutları altı adet halka şeklinde bölümlerden oluşmakta olup kafa yapısı vücuda yapışmış 
haldedir. 

• İki adet gözleri ile birlikte iki çift anten bulunmaktadır. Antenleri uzun ve dikenlidir. 
• Renkleri genel olarak kırmızımsı kahverengidir. Kabuklarında ise yer yer sarı lekeler 

bulunmaktadır. 
• Karapaksı yarı silindirik şekilli, üzeri çeşitli büyüklükte sayısız dikenlerle kaplıdır. 
• Maksimum boyu 50 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Böcekler gelişme safhalarına göre; Larva, Yavru, Genç, 
Sofralık ve Damızlık olmak üzere beş gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Böcekler piyasaya arz şekillerine göre; Canlı, Taze ve 
Dondurulmuş* olmak üzere üç tipe ayrılır. 

 *Dondurma işlemi haşlandıktan sonra yapılmalıdır. 
 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

DIŞ GÖRÜNÜŞ 
Kabuğu hasarsız ve serttir. Kolları eksiksiz ve doğal 
renginde olmalıdır. Kıskaçlar lastik veya bantlarla 
sabitlenmiş olmalıdır. 

Kabuğu hasarsız ve sert olmalıdır. Kollarda ve 
kıskaçlarda eksiklikler olabilir. Kıskaçlar lastik veya 
bantlarla yeterince ya da hiç sabitlenmemiş olabilir. 

Kabuğu yumuşamaya başlamıştır. Kabuk ve kuyruk 
kesimleri arasında grimsi renk gözlenirken kabuk 
renginde solma ve siyah noktalara rastlanır. 

CANLILIK Canlı haldedir. Dokununca ani tepki verir. Dokununca yavaş tepki vermeye başlamıştır. Böcekler ölü satılamaz. 

KOKU Karakteristik deniz kabuklusu kokusuna sahiptir. 
Karakteristik deniz kabuklusu kokusunu kaybetmeye 
başlamıştır. Cansız ürünlerde rahatsız edici(amonyak 
vb.) koku barındırmaz. 

Az da olsa rahatsız edici (amonyak vb.) kokusu vardır. 

ET Eti diri ve sıkı olmalıdır. Kendine özgü doğal parlak-
saydam renktedir. 

Et sıkılığını biraz kaybetmiştir. Kendine özgü doğal 
renginde ancak parlaklığı azalmıştır. 

Eti gevşek haldedir. Renk değişikliği gözlenir ve parlak 
değildir. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Böceklerde B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan olan ürünlerin sayısı % 5’i ve 
canlı olmayanların sayısı % 2’yi geçmemelidir.  

C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 
 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK KÜÇÜK TOLERANS 

BÖCEK >30cm 25cm – 30cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin 
sayısı %10’u geçmemelidir. 

Boyu, 25cm’den küçük böcekler piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 

Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. Ürünler 
ters konulmamak şartıyla tek sıra halinde canlı olarak 15 kg'ı geçmeyecek şekilde köpük kutular içerisinde kuru ortamda, uzak mesafelere taşımada ise 
üst kapağı delikli kutularda ürünün büyüklüğüne göre bir veya birkaçı bir arada kuru buzla örtülü olarak ambalâjlanır. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. Haşlanarak ön pişirme işlemi yapıldıktan sonra 
-40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan 
veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI İSTAKOZ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Nephropiade familyasının Homarus cinsinin Homarus gammarus (Linnaeus, 1758) (European lobster) 
türüne giren Türkiye’de Akdeniz hariç diğer denizlerimizde dağılım gösteren bir deniz canlısıdır.  

• İstakozlarda toplam olarak sekiz ayak bulunmaktadır. Ayrıca hem kendilerini savunmak için 
hem de beslenebilmek için kullandıkları biri diğerinden daha uzun, iki adet kıskacı vardır. 

• Vücutları altı adet halka şeklinde bölümlerden oluşmakta olup kafa yapısı vücuda yapışmış 
haldedir. 

• İki adet gözleri ile birlikte iki çift anten bulunmaktadır. 
• Renkleri genel olarak mavi ve yeşildir. Kabuklarında ise yer yer sarı lekeler bulunmaktadır. 
• Vücudu üst yüzeyi pürüzsüz, sefalotoraksları ovalimsi ve yanlardan hafif basıktır. 
• Rostrumu kuvvetli ve yanları 4 – 5 dişli, karın kısımları düzgün ve dişsiz, birinci bacakları 

geniştir. 
• Maksimum boyu 65 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

İstakozlar gelişme safhalarına göre; Larva, Yavru, Genç, 
Sofralık ve Damızlık olmak üzere beş gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

İstakozlar piyasaya arz şekillerine göre; Canlı, Taze ve 
Dondurulmuş* olmak üzere üç tipe ayrılır. 

 *Dondurma işlemi haşlandıktan sonra yapılmalıdır. 
 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

DIŞ GÖRÜNÜŞ 
Kabuğu hasarsız ve serttir. Kolları eksiksiz ve doğal 
renginde olmalıdır. Kıskaçlar lastik veya bantlarla 
sabitlenmiş olmalıdır. 

Kabuğu hasarsız ve sert olmalıdır. Kollarda ve 
kıskaçlarda eksiklikler olabilir. Kıskaçlar lastik veya 
bantlarla yeterince ya da hiç sabitlenmemiş olabilir. 

Kabuğu yumuşamaya başlamıştır. Kabuk ve kuyruk 
kesimleri arasında grimsi renk gözlenirken kabuk 
renginde solma ve siyah noktalara rastlanır. 

CANLILIK Canlı haldedir. Dokununca ani tepki verir. Dokununca yavaş tepki vermeye başlamıştır. İstakozlar ölü satılamaz. 

KOKU Karakteristik deniz kabuklusu kokusuna sahiptir. 
Karakteristik deniz kabuklusu kokusunu kaybetmeye 
başlamıştır. Cansız ürünlerde rahatsız edici(amonyak 
vb.) koku barındırmaz. 

Az da olsa rahatsız edici (amonyak vb.) kokusu vardır. 

ET Eti diri ve sıkı olmalıdır. Kendine özgü doğal parlak-
saydam renktedir. 

Et sıkılığını biraz kaybetmiştir. Kendine özgü doğal 
renginde ancak parlaklığı azalmıştır. 

Eti gevşek haldedir. Renk değişikliği gözlenir ve parlak 
değildir. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Istakozlarda B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan olan ürünlerin sayısı % 5’i ve 
canlı olmayanların sayısı % 2’yi geçmemelidir.  

C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 
 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK KÜÇÜK TOLERANS 

İSTAKOZ >30cm 25cm – 30cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin 
sayısı %10’u geçmemelidir. 

Boyu, 25cm’den küçük istakozlar piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 

Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. Ürünler 
ters konulmamak şartıyla tek sıra halinde canlı olarak 15 kg'ı geçmeyecek şekilde köpük kutular içerisinde kuru ortamda, uzak mesafelere taşımada ise 
üst kapağı delikli kutularda ürünün büyüklüğüne göre bir veya birkaçı bir arada kuru buzla örtülü olarak ambalâjlanır. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. Haşlanarak ön pişirme işlemi yapıldıktan sonra 
-40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan 
veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI JAPON ÖRÜMCEK YENGECİ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Inachidae familyasının Macrocheira cinsinin Macrocheira kaempferi (Temminck, 1836) (Japanese giant 
spider crab) türüne giren Japonya sularında yaşayan en büyük eklembacaklıdır.  

• Bacak boyu 3,7m’ ye kadar çıkabilmektedir. 
• Ağırlığı yine büyüklüğü ile doğru orantılı olup yaklaşık 20 kg civarına kadar çıkmaktadır.  
• Rengi turuncudur ve üzerinde beyaz lekeler vardır. 
• 600m-700m derinliklerde yaşar. 
• Maksimum karapaks boyu 30cm’dir. 
  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Yengeçler gelişme safhalarına göre 
gruplandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Yengeçler piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş* olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 *Dondurma işlemi haşlandıktan sonra yapılmalıdır. 
 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

DIŞ GÖRÜNÜŞ 
Kabuğu hasarsız ve serttir. Kolları eksiksiz ve doğal 
renginde olmalıdır. Kıskaçlar lastik veya bantlarla 
sabitlenmiş olmalıdır. 

Kabuğu hasarsız ve sert olmalıdır. Kollarda ve 
kıskaçlarda eksiklikler olabilir. Kıskaçlar lastik veya 
bantlarla yeterince ya da hiç sabitlenmemiş olabilir. 

Kabuğu yumuşamaya başlamıştır. Kabuk ve kuyruk 
kesimleri arasında grimsi renk gözlenirken kabuk 
renginde solma ve siyah noktalara rastlanır. 

CANLILIK Canlı haldedir. Dokununca ani tepki verir. Dokununca yavaş tepki vermeye başlamıştır. Yengeçler ölü satılamaz. 

KOKU Karakteristik deniz kabuklusu kokusuna sahiptir. 
Karakteristik deniz kabuklusu kokusunu kaybetmeye 
başlamıştır. Cansız ürünlerde rahatsız edici(amonyak 
vb.) koku barındırmaz. 

Az da olsa rahatsız edici (amonyak vb.) kokusu vardır. 

ET Eti diri ve sıkı olmalıdır. Kendine özgü doğal parlak-
saydam renktedir. 

Et sıkılığını biraz kaybetmiştir. Kendine özgü doğal 
renginde ancak parlaklığı azalmıştır. 

Eti gevşek haldedir. Renk değişikliği gözlenir ve parlak 
değildir. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Yengeçlerde B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan olan ürünlerin sayısı % 5’i ve 
canlı olmayanların sayısı % 2’yi geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere 

tolerans tanınmaz. 
 

BOY ÖZELLİKLERİ Boy özellikleri ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

 BÜYÜK ORTA KÜÇÜK TOLERANS 
     

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 

Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. Ürünler 
ters konulmamak şartıyla tek sıra halinde canlı olarak 15 kg'ı geçmeyecek şekilde köpük kutular içerisinde kuru ortamda, uzak mesafelere taşımada ise 
üst kapağı delikli kutularda ürünün büyüklüğüne göre bir veya birkaçı bir arada kuru buzla örtülü olarak ambalâjlanır. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. Haşlanarak ön pişirme işlemi yapıldıktan sonra 
-40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan 
veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI KEREVİT 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Astacoidea familyasının Astacus cinsinin Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) (Turkey crayfish) 
türüne giren Türkiye, Ukrayna, Güneybatı Rusya, İran, Kazakistan, Belarus, Slovakya, Bulgaristan, Romanya 
ve Macaristan’a kadar geniş bir alanda dağılım gösteren bir tatlı su istakozudur.  

• Vücudu az çok silindirik halde ve sert kitinli bir kabukla kaplıdır. 
• Birinci çift yürüme ayakları uzun, kıskaçları dar ve incedir. 
• Genelde renkleri yağ yeşili, sarı ve kahverengimsi kırmızıdır. 
• Karapaksı iğ biçimde ve oldukça ince, rostrumu uzun ve sivridir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kerevitler gelişme safhalarına göre; Larva, Yavru, Genç, 
Sofralık ve Damızlık olmak üzere beş gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kerevitler piyasaya arz şekillerine göre; Canlı, Taze ve 
Dondurulmuş* olmak üzere üç tipe ayrılır. 

 *Dondurma işlemi haşlandıktan sonra yapılmalıdır. 
 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

DIŞ GÖRÜNÜŞ 
Kabuğu hasarsız ve serttir. Kolları eksiksiz ve doğal 
renginde olmalıdır. Kıskaçlar lastik veya bantlarla 
sabitlenmiş olmalıdır. 

Kabuğu hasarsız ve sert olmalıdır. Kollarda ve 
kıskaçlarda eksiklikler olabilir. Kıskaçlar lastik veya 
bantlarla yeterince ya da hiç sabitlenmemiş olabilir. 

Kabuğu yumuşamaya başlamıştır. Kabuk ve kuyruk 
kesimleri arasında grimsi renk gözlenirken kabuk 
renginde solma ve siyah noktalara rastlanır. 

CANLILIK Canlı haldedir. Dokununca ani tepki verir. Dokununca yavaş tepki vermeye başlamıştır. Kerevitler ölü satılamaz. 

KOKU Karakteristik tatlı su kokusuna sahiptir. 
Karakteristik tatlı su kokusunu kaybetmeye 
başlamıştır. Cansız ürünlerde rahatsız edici(amonyak 
vb.) koku barındırmaz. 

Az da olsa rahatsız edici (amonyak vb.) kokusu vardır. 

ET Eti diri ve sıkı olmalıdır. Kendine özgü doğal parlak-
saydam renktedir. 

Et sıkılığını biraz kaybetmiştir. Kendine özgü doğal 
renginde ancak parlaklığı azalmıştır. 

Eti gevşek haldedir. Renk değişikliği gözlenir ve parlak 
değildir. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Kerevitlerde B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan olan ürünlerin sayısı % 5’i ve 
canlı olmayanların sayısı % 2’yi geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere 

tolerans tanınmaz. 
 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA KÜÇÜK TOLERANS 

KEREVİT >14cm 12cm – 14cm 10cm – 12cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin 
sayısı %10’u geçmemelidir. 

Boyu, 10cm’den küçük kerevitler piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 

Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. Ürünler 
ters konulmamak şartıyla tek sıra halinde canlı olarak 15 kg'ı geçmeyecek şekilde köpük kutular içerisinde kuru ortamda, uzak mesafelere taşımada ise 
üst kapağı delikli kutularda ürünün büyüklüğüne göre bir veya birkaçı bir arada kuru buzla örtülü olarak ambalâjlanır. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. Haşlanarak ön pişirme işlemi yapıldıktan sonra 
-40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan 
veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI MAVİ YENGEÇ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Portuniade familyasının Callinectes cinsinin Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) (Blue crab) türüne giren 
Türkiye’de Ege ve Akdeniz’de bulunan bir yengeç türüdür.  

• Karapaksının eni uzunluğunun iki katıdır ve üzerinde beyaz ince lekeler bulunur. 
• Ön-yan kenarları dokuzar dişlidir. 
• Rengi yeşilimsi-mavimsidir. Erkeklerin pençeleri mavi renkte ve kırmızı tüylerle kaplıyken 

dişilerinki turuncu renkte ve mor tüylerle kaplıdır. 
• Sığ sularda ve çamurlu ortamlarda yaşar. 
• Maksimum boyu 22,7 cm’dir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Mavi yengeçler gelişme safhalarına göre 
gruplandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Mavi yengeçler piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş* olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 *Dondurma işlemi haşlandıktan sonra yapılmalıdır. 
 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

DIŞ GÖRÜNÜŞ 
Kabuğu hasarsız ve serttir. Kolları eksiksiz ve doğal 
renginde olmalıdır. Kıskaçlar lastik veya bantlarla 
sabitlenmiş olmalıdır. 

Kabuğu hasarsız ve sert olmalıdır. Kollarda ve 
kıskaçlarda eksiklikler olabilir. Kıskaçlar lastik veya 
bantlarla yeterince ya da hiç sabitlenmemiş olabilir. 

Kabuğu yumuşamaya başlamıştır. Kabuk ve kuyruk 
kesimleri arasında grimsi renk gözlenirken kabuk 
renginde solma ve siyah noktalara rastlanır. 

CANLILIK Canlı haldedir. Dokununca ani tepki verir. Dokununca yavaş tepki vermeye başlamıştır. Yengeçler ölü satılamaz. 

KOKU Karakteristik deniz kabuklusu kokusuna sahiptir. 
Karakteristik deniz kabuklusu kokusunu kaybetmeye 
başlamıştır. Cansız ürünlerde rahatsız edici(amonyak 
vb.) koku barındırmaz. 

Az da olsa rahatsız edici (amonyak vb.) kokusu vardır. 

ET Eti diri ve sıkı olmalıdır. Kendine özgü doğal parlak-
saydam renktedir. 

Et sıkılığını biraz kaybetmiştir. Kendine özgü doğal 
renginde ancak parlaklığı azalmıştır. 

Eti gevşek haldedir. Renk değişikliği gözlenir ve parlak 
değildir. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Yengeçlerde B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan olan ürünlerin sayısı % 5’i ve 
canlı olmayanların sayısı % 2’yi geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere 

tolerans tanınmaz. 
 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA KÜÇÜK TOLERANS 

MAVİ YENGEÇ >18cm 15cm – 18cm 13cm – 15cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin 
sayısı %10’u geçmemelidir. 

Boyu, 13cm’den küçük yengeçler piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 

Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. Ürünler 
ters konulmamak şartıyla tek sıra halinde canlı olarak 15 kg'ı geçmeyecek şekilde köpük kutular içerisinde kuru ortamda, uzak mesafelere taşımada ise 
üst kapağı delikli kutularda ürünün büyüklüğüne göre bir veya birkaçı bir arada kuru buzla örtülü olarak ambalâjlanır. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. Haşlanarak ön pişirme işlemi yapıldıktan sonra 
-40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan 
veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI NORVEÇ ISTAKOZU 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Nephropiade familyasının Nephrops cinsinin Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758) (Norway lobster) 
türüne giren Türkiye’nin Ege kıyılarında dağılım gösteren bir deniz canlısıdır.  

• Norveç istakozlarında toplam olarak sekiz ayak bulunmaktadır. Ayrıca hem kendilerini 
savunmak için hem de beslenebilmek için kullandıkları iki adet kıskaçları vardır. 

• Vücutları altı adet halka şeklinde bölümlerden oluşmakta olup kafa yapısı vücuda yapışmış 
haldedir. 

• İki adet gözleri ile birlikte iki çift anten bulunmaktadır.  
• Kabuğu düz (dikensiz), birinci yüzme bacağındaki kıskaçları kuvvetlidir. 
• Rengi açık sarı, portakal sarısı ve pembe renkte olabilir.  
• 20m-800m arasında çamurlu zeminlerde yaşar. 
• Maksimum boyu 24cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Norveç istakozları gelişme safhalarına göre; Larva, Yavru, 
Genç, Sofralık ve Damızlık olmak üzere beş gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Norveç istakozları piyasaya arz şekillerine göre; Canlı, Taze 
ve Dondurulmuş* olmak üzere üç tipe ayrılır. 

 *Dondurma işlemi haşlandıktan sonra yapılmalıdır. 
 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA** A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

KABUK 
Rengi soluk pembe veya pembeden 
kırmızıya kadar değişen renklerde 
olmalıdır. 

Rengi soluk pembe veya pembeden 
kırmızıya kadar değişen renklerde 
olmalıdır. Siyah benekler 
bulunmamalıdır. 

Özellikle kabukta ve kuyruk segmentleri 
arasında bazı siyah benekler oluşumu 
gözlenir. Hafif renk değişikliği 
başlangıcı bulunur. 

Kabuk yüzeyi mat ve soluktur. 
İstakozlar birbirine yapışır. Segmentler 
arasında çok sayıda siyah renkler 
bulunur. 

GÖZ VE SOLUNGAÇLAR Gözler parlak ve siyahtır. Solungaçlar 
pembe olmalıdır. 

Gözler donuk ve rengi grimsi siyahtır. 
Solungaçlar grimsi olmaya başlamıştır. 

Solungaçlar koyu gri renkte ya da 
kabuğun dorsal yüzeyinde yeşilimsi 
renk gözlenir. 

Gözler ve solungaçlar canlılığını 
tamamen kaybetmiştir. Kabuk üzeri 
yoğun yeşilimsi renktedir. 

KOKU Karakteristik hafif deniz kabuklusu 
kokusuna sahip olmalıdır. 

Karakteristik deniz kabuklusu kokusu 
barındırmaz ancak amonyak kokusu da 
bulundurmaz. 

Hafifçe ekşi bir kokusu bulunur. Ağır amonyak kokusuna sahiptir. 

ET (KUYRUK) Beyaza dönen yarı saydam mavi bir 
renk olmalıdır. 

Saydam değildir ancak renk değişimi 
de gözlenmemelidir. 

Görünüşü mat ve donuk haldedir. 
Tamamıyla donuk ve pörsümüş 
haldedir.  

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Ekstra sınıfında canlı satılmaktadır. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan olan ürünlerin sayısı % 5’i ve 
canlı olmayanların sayısı % 2’yi geçmemelidir.  

C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 
 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

 

1kg içindeki adet sayısı temel alındığında; 1 2 TOLERANS 

NORVEÇ İSTAKOZU 
5 - 10 adet/kg 11 - 15 adet/kg 

Her ağırlık grubunda farklı uzunluktaki ürünlerin sayısı 
%10’u geçmemelidir. 3 4 

16 - 25 adet/kg >26 adet/kg 
 

 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 

Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. Ürünler 
ters konulmamak şartıyla tek sıra halinde canlı olarak 15 kg'ı geçmeyecek şekilde köpük kutular içerisinde kuru ortamda, uzak mesafelere taşımada ise 
üst kapağı delikli kutularda ürünün büyüklüğüne göre bir veya birkaçı bir arada kuru buzla örtülü olarak ambalâjlanır. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. Haşlanarak ön pişirme işlemi yapıldıktan sonra 
-40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan 
veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI PAVURYA 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Cancridae familyasının Cancer cinsinin Cancer pagurus (Linnaeus,  (Edible crab) türüne giren Türkiye’nin 
Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi kıyılarında dağılım gösteren bir yengeç türüdür.  

• Karapaksı geniş yayvandır. 
• Ağır ve oval şekilli bir gövdeye sahiptir. 
• Ön kısmının arkasında eğri çıkıntılar bulunur ve yan kısımlarında yedi adet diş benzeri 

çıkıntılar vardır. 
• Pençeleri siyah ve kuvvetli olup şekilleri eşit değildir. 
• Rengi genelde kırmızımsı kahverengidir. 
• Genellikle 100m kadar derinliklerde bulunur. 
• Maksimum boyu 20cm’dir. 
 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Pavuryalar gelişme safhalarına göre 
gruplandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Pavuryalar piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş* olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 *Dondurma işlemi haşlandıktan sonra yapılmalıdır. 
 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

DIŞ GÖRÜNÜŞ 
Kabuğu hasarsız ve serttir. Kolları eksiksiz ve doğal 
renginde olmalıdır. Kıskaçlar lastik veya bantlarla 
sabitlenmiş olmalıdır. 

Kabuğu hasarsız ve sert olmalıdır. Kollarda ve 
kıskaçlarda eksiklikler olabilir. Kıskaçlar lastik veya 
bantlarla yeterince ya da hiç sabitlenmemiş olabilir. 

Kabuğu yumuşamaya başlamıştır. Kabuk ve kuyruk 
kesimleri arasında grimsi renk gözlenirken kabuk 
renginde solma ve siyah noktalara rastlanır. 

CANLILIK Canlı haldedir. Dokununca ani tepki verir. Dokununca yavaş tepki vermeye başlamıştır. Pavuryalar ölü satılamaz. 

KOKU Karakteristik deniz kabuklusu kokusuna sahiptir. 
Karakteristik deniz kabuklusu kokusunu kaybetmeye 
başlamıştır. Cansız ürünlerde rahatsız edici(amonyak 
vb.) koku barındırmaz. 

Az da olsa rahatsız edici (amonyak vb.) kokusu vardır. 

ET Eti diri ve sıkı olmalıdır. Kendine özgü doğal parlak-
saydam renktedir. 

Et sıkılığını biraz kaybetmiştir. Kendine özgü doğal 
renginde ancak parlaklığı azalmıştır. 

Eti gevşek haldedir. Renk değişikliği gözlenir ve parlak 
değildir. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Pavuryalarda B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan olan ürünlerin sayısı % 5’i ve 
canlı olmayanların sayısı % 2’yi geçmemelidir.  

C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 
 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK KÜÇÜK TOLERANS 

PAVURYA >8cm <8cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin 
sayısı %10’u geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 

Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. Ürünler 
ters konulmamak şartıyla tek sıra halinde canlı olarak 15 kg'ı geçmeyecek şekilde köpük kutular içerisinde kuru ortamda, uzak mesafelere taşımada ise 
üst kapağı delikli kutularda ürünün büyüklüğüne göre bir veya birkaçı bir arada kuru buzla örtülü olarak ambalâjlanır. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. Haşlanarak ön pişirme işlemi yapıldıktan sonra 
-40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan 
veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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KAFADAN BACAKLILAR



ÜRÜN ADI AHTAPOT 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Octopodidae familyasının Octopus cinsinin Octopus vulgaris (Cuvier, 1797) (Common octopus) 
türüne giren Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren kafadan bacaklı bir deniz 
canlısıdır. 

• Ahtapotların üç kalbi vardır, gözleri ve beyinleri iyi gelişmiştir. 
• Vücut yapıları herhangi bir omurga ya da bir kabuk barındırmaz.  
• Vücutları kısa ve yuvarlak yapıdadır ve manto üzerinde yüzgeçler yoktur. Manto 

boşluklarında bulunan solungaçlarıyla solunum yaparlar. 
• Ağız çevresinde, üzerinde 2 sıra vantuz bulunan ve başın çevresinden çıkan 8 adet, 

benzer yapıda, aynı uzunlukta ve dipte kısa bir zarla birbirlerine bağlı olan güçlü 
bacak ve kolları bulunur. 

• Ahtapotlar her denizde yaşayabilseler de derinlikleri daha fazla olan deniz türlerinde 
yaşamaları onlar için daha elverişlidir.  

• Ahtapotlar renk değiştirebilmektedir. Bu özellikleri dolayısıyla kendilerine “deniz 
bukalemunları” da denilebilmektedir. 

• Maksimum boyu 24,9 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Ahtapotlar hazırlanış şekillerine göre; Bütün ve Dilim 
olmak üzere iki gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Ahtapotlar piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

DERİ Deri rengi canlıdır ve deri ete yapışık 
olmalıdır. 

Deri donuk renktedir ve ete yapışık 
olmalıdır. 

Derinin rengi soluklaşmış ve renkte 
açığa veya koyuya kayan değişim 
gözlenir. Deri etten ayrılma eğilimi 
gösterir. 

Deri bütünlüğünü kaybetmiş ve 
soluklaşmıştır. Deri etten kolaylıkla 
ayrılır. 

ET Çok sıkı yapıda ve rengi inci 
beyazlığında olmalıdır. 

Sıkı yapıda ve rengi tebeşir beyazı 
olmalıdır. 

Hafif, yumuşak yapıdadır. Rengi 
pembemsi beyaz veya hafif sarıya 
dönüktür. 

Rengi sararmış ve pörsümüş haldedir. 

BACAKLAR Koparılmaya dirençlidir. Koparılmaya direnç gösterir. Daha kolay kırılır. 
Kollar hafifçe çekilince gövdeden 
kolayca ayrılır. El ile sıvama hareketi 
yapıldığında tahribatlar meydana gelir. 

KOKU Taze deniz yosunu kokusu 
barındırmalıdır. 

Hafif yosun kokusu ya da kokusuz 
olmalıdır. 

Mürekkep kokusu vardır. Ağır mürekkep kokusuna sahiptir. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan olan ürünlerin sayısı % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; BÜYÜK ORTA KÜÇÜK TOLERANS 
AHTAPOT ≥2kg 1,5kg - 2kg 1kg - 1,5kg Her boy grubunda farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 

Kütlesi, 1kg’dan küçük ahtapotlar piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir.  

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış ve glaze edilmiş, uzun süre 
bekleyecek donuk ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan 
maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI KALAMAR (HAKİKİ) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Loliginidae familyasının Loligo cinsinin Loligo vulgaris (Lamarck, 1798) (European Squid) türüne giren 
uzunca, ovalimsi bedenli kafadan bacaklı Türkiye’nin Ege kıyılarında dağılım gösteren bir deniz 
canlısıdır. 

• Vücutları yandan simetrik, başları belirgin ve kuvvetli kaslardan oluşan kalın bir manto 
tabakası ile örtülüdür. 

• Kabuğu mantonun üst kısmı içine gömülmüş ve iç kabukları kitinimsi yapıdadır.  
• Ağzı çevreleyen 8 kol ve bu kollardan uzun olan iki adet dokunaç vardır.  
• Kalamarın büyük bölümünü iç organlarını koruyan ve kuvvetli şekilde su püskürterek, 

kalamarın su içerisinde ilerlemesini sağlayan manto ismindeki kalın bir kas örtüsü 
oluşturmaktadır.  

• Gözleri kafasıyla vücudunun tam ortasında yer almaktadır. 
• Maksimum boyu 42cm’dir. 
 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kalamarlar hazırlanış şekillerine göre; Bütün, Tüp ve Dilim 
olmak üzere üç gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kalamarlar piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

DERİ 

Deri rengi canlıdır ve deri ete yapışık 
olmalıdır. 

Deri donuk renktedir ve ete yapışık 
olmalıdır. 

Derinin rengi soluklaşmış ve renkte 
açığa veya koyuya kayan değişim 
gözlenir. Deri etten ayrılma eğilimi 
gösterir. 

Deri bütünlüğünü kaybetmiş ve 
soluklaşmıştır. Deri etten kolaylıkla 
ayrılır. 

ET 
Çok sıkı yapıda ve rengi inci 
beyazlığında olmalıdır. 

Sıkı yapıda ve rengi tebeşir beyazı 
olmalıdır. 

Hafif, yumuşak yapıdadır. Rengi 
pembemsi beyaz veya hafif sarıya 
dönüktür. 

Rengi sararmış ve pörsümüş haldedir. 

BACAKLAR 
Koparılmaya dirençlidir. Koparılmaya direnç gösterir. Daha kolay kırılır. Kollar hafifçe çekilince gövdeden 

kolayca ayrılır. El ile sıvama hareketi 
yapıldığında tahribatlar meydana gelir. 

KOKU Taze deniz yosunu kokusu 
barındırmalıdır. 

Hafif yosun kokusu ya da kokusuz 
olmalıdır. 

Mürekkep kokusu vardır. Ağır mürekkep kokusuna sahiptir. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan olan ürünlerin sayısı % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

1kg içindeki adet sayısı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 

KALAMAR 
1-3 adet/kg 3-6 adet/kg 6-10 adet/kg 

Her boy grubunda farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin sayısı % 10'u geçmemelidir. 4   
>10 adet/kg   

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir.  

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış ve glaze edilmiş, uzun süre 
bekleyecek donuk ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan 
maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI KALAMAR  

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Ommastrephidae familyasının Illex cinsinin Illex coindetii (Vérany, 1839) (Southern Shortfin Squid) türüne 
giren uzunca, ovalimsi bedenli kafadan bacaklı Türkiye’nin Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında dağılım 
gösteren bir deniz canlısıdır. 

• Vücutları yandan simetrik, başları belirgin ve kuvvetli kaslardan oluşan kalın bir manto 
tabakası ile örtülüdür. 

• Kabuğu mantonun üst kısmı içine gömülmüş ve iç kabukları kitinimsi yapıdadır.  
• Ağzı çevreleyen 8 kol ve bu kollardan uzun olan iki adet dokunaç vardır.  
• Kalamarın büyük bölümünü iç organlarını koruyan ve kuvvetli şekilde su püskürterek, 

kalamarın su içerisinde ilerlemesini sağlayan manto ismindeki kalın bir kas örtüsü 
oluşturmaktadır.  

• Gözleri kafasıyla vücudunun tam ortasında yer almaktadır. 
• Maksimum boyu 32 cm’dir. 
 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kalamarlar hazırlanış şekillerine göre; Bütün, Tüp ve Dilim 
olmak üzere üç gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kalamarlar piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

DERİ Deri rengi canlıdır ve deri ete yapışık 
olmalıdır. 

Deri donuk renktedir ve ete yapışık 
olmalıdır. 

Derinin rengi soluklaşmış ve renkte 
açığa veya koyuya kayan değişim 
gözlenir. Deri etten ayrılma eğilimi 
gösterir. 

Deri bütünlüğünü kaybetmiş ve 
soluklaşmıştır. Deri etten kolaylıkla 
ayrılır. 

ET Çok sıkı yapıda ve rengi inci 
beyazlığında olmalıdır. 

Sıkı yapıda ve rengi tebeşir beyazı 
olmalıdır. 

Hafif, yumuşak yapıdadır. Rengi 
pembemsi beyaz veya hafif sarıya 
dönüktür. 

Rengi sararmış ve pörsümüş haldedir. 

BACAKLAR Koparılmaya dirençlidir. Koparılmaya direnç gösterir. Daha kolay kırılır. 
Kollar hafifçe çekilince gövdeden 
kolayca ayrılır. El ile sıvama hareketi 
yapıldığında tahribatlar meydana gelir. 

KOKU Taze deniz yosunu kokusu 
barındırmalıdır. 

Hafif yosun kokusu ya da kokusuz 
olmalıdır. 

Mürekkep kokusu vardır. Ağır mürekkep kokusuna sahiptir. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan olan ürünlerin sayısı % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

1kg içindeki adet sayısı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 

KALAMAR 
1-3 adet/kg 3-6 adet/kg 6-10 adet/kg 

Her boy grubunda farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin sayısı % 10'u geçmemelidir. 4   
>10 adet/kg   

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir.  

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış ve glaze edilmiş, uzun süre 
bekleyecek donuk ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan 
maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI SÜBYE, MÜREKKEP BALIĞI 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sepiidae familyasının Sepia cinsinin Sepia officinalis (Linnaeus, 1758) (Cuttlefish) türüne giren Akdeniz ve 
Afrika’nın batı kıyılarında bulunan kafadan bacaklı Türkiye’nin Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında dağılım 
gösteren bir deniz canlısıdır. 

• Solungaç solunumu yaparlar. 
• Baş ve gövdeden meydana gelen vücut oval ve üstten basıktır.  
• Ağız bacakların arasında gaga şeklindedir. Ağız bölgesinden çıkan 10 adet kolları vardır.  
• İki kolu diğerlerinden daha uzundur.  
• Gözler başın iki yanında ve iridir. Kollarının iç yüzeylerinde çok sayıda vantuz (emeç) bulunur. 
• Vantuzların içleri dişli boynuzsu yapılarla bezenmiştir.  
• Ahtapotlar gibi renklerini çok hızlı değiştirebilirler. 
• Kum ve çamurlu deniz zeminlerinde yaklaşık 200 m derinlikte yaşar. 
• Maksimum boyu 49 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Mürekkep balıkları hazırlanış şekillerine göre; Bütün, Tüp, 
ve Dilin olmak üzere üç gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Mürekkep balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

DERİ Deri rengi canlıdır ve deri ete yapışık 
olmalıdır. 

Deri donuk renktedir ve ete yapışık 
olmalıdır. 

Derinin rengi soluklaşmış ve renkte 
açığa veya koyuya kayan değişim 
gözlenir. Deri etten ayrılma eğilimi 
gösterir. 

Deri bütünlüğünü kaybetmiş ve 
soluklaşmıştır. Deri etten kolaylıkla 
ayrılır. 

ET Çok sıkı yapıda ve rengi inci 
beyazlığında olmalıdır. 

Sıkı yapıda ve rengi tebeşir beyazı 
olmalıdır. 

Hafif, yumuşak yapıdadır. Rengi 
pembemsi beyaz veya hafif sarıya 
dönüktür. 

Rengi sararmış ve pörsümüş haldedir. 

BACAKLAR Koparılmaya dirençlidir. Koparılmaya direnç gösterir. Daha kolay kırılır. 
Kollar hafifçe çekilince gövdeden 
kolayca ayrılır. El ile sıvama hareketi 
yapıldığında tahribatlar meydana gelir. 

KOKU Taze deniz yosunu kokusu 
barındırmalıdır. 

Hafif yosun kokusu ya da kokusuz 
olmalıdır. 

Mürekkep kokusu vardır. Ağır mürekkep kokusuna sahiptir. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan olan ürünlerin sayısı % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

1kg içindeki adet sayısı temel alındığında; BÜYÜK ORTA KÜÇÜK TOLERANS 
SÜBYE 1 – 4 adet/kg 4 – 8 adet/kg >8 adet/kg Her boy grubunda farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir.  

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış ve glaze edilmiş, uzun süre 
bekleyecek donuk ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan 
maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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KARİDESLER



ÜRÜN ADI BENEKLİ KARİDES (DEMİR KARİDESİ) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Penaeidae familyasının Metapenaeus cinsinin Metapenaeus monoceros (Fabricius, 1798) (Speckled 
shrimp) türüne giren İsrail, Lübnan, Suriye ve Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında bulunan bir karides türüdür.  

• Vücudu tüberkülümsü görünüşlüdür.  
• Rostrumu düz, üst kenarı 8 - 9 dişli, alt kenarı dişsizdir.  
• Birinci antenlerinin kaide parçaları rostrumdan daha uzun, uçları geniş kamçılıdır. İkinci 

antenleri vücut boyundan daha uzundur.  
• Abdomeni yanlamasına basıktır ve ilk segmenti hariç diğerlerinin dorsalinde bir karina vardır.  
• Renkleri portakal sarısı ve mor pembemsi olup daha koyu lekelerle süslüdür. 
• Demersal olan bu tür genellikle 10m - 30 m’ler arasındaki kumlu-çamurlu diplerde ve %5 - %35 

arasında tuzluluğa sahip kıyı sularında bulunur. 
• Maksimum boyu 15 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Karidesler gelişme safhalarına göre; Larva, Yavru, Yemlik, 
Sofralık ve Damızlık olmak üzere beş gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Karidesler piyasaya arz şekillerine göre; Canlı, Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere üç tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

MİNUMUM 
GEREKLİLİKLER 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken teker teker 
dökülmeli, kendi kokusu haricinde yabancı koku 
olmamalı, karideslerde kum mukus ve diğer yabancı 
cisimler olmamalıdır. 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken teker teker 
dökülmeli, kendi kokusu haricinde yabancı koku 
olmamalı, karideslerde kum mukus ve diğer yabancı 
cisimler olmamalıdır. 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken birbirine 
yapışmış bloklar halinde dökülmektedir. Kendi kokusu 
haricinde yabancı kokuya sahiptir. 

GÖRÜNÜŞ 
Temiz kırmızımsı pembe renkte olmalıdır. Kabuğun 
yüzeyi nemli ve parlaktır. Kabuğun göğüs kısmı daha 
açık renktedir. 

Genel olarak renk uçuk kırmızımsı pembeden maviye 
çalan kırmızıya doğru değişme gösterir. Göğüs kısmı 
açık renkli ancak griye doğru koyulaşma vardır. 

Kabuğunun yüzeyi mat, soluk ve nemini kaybetmiştir. 

KABUK ÇIKARILIRKEN VE 
ÇIKARILDIKTAN SONRA 

ETİN DURUMU 

Kabuklar kolaylıkla etten ayrılıyor olmalıdır. Ancak 
kaçınılmaz et kayıpları olabilir. Et, sıkı ama sert 
olmamalıdır. 

Kabukların küçük miktarda et kayıplarıyla biraz daha 
zor çıktığı gözlenir. 
Et, daha gevşek ve hafif sert olmalıdır. 

Etin kabuktan ayrılması sırasında fazla kayıplar 
yaşanır, ayrılması zordur. Et, gevşek ve sıkılığını 
kaybetmiştir. 

PARÇALAR Nadiren çıkan karides parçaları kabul edilir. Az miktardaki karides parçaları kabul edilir. Yoğun parçalanmış karides parçaları vardır. 

KOKU Taze deniz yosunu kokusu vardır. 
Yosun kokusu barındırmaz, hafif asidik bir kokusu 
vardır. 

Deniz yosunu kokusu tamamen kaybolmuştur ve 
yoğun amonyak ve asit kokusu barındırır. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Karideslerde B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Her grupta, diğer gruptan bulunabilecek ürün sayısı %10’u 
geçmemelidir. 

SINIF 
TOLERANSLARI 

Sınıf toleransı tanınmamaktadır. 
 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

1kg içindeki adet sayısı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 

SOFRALIK 
15 – 20 adet/kg 21 – 30 adet/kg 31 - 40 adet/kg 

Her boy grubunda farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 4 5  
41 – 60 adet/kg >61 adet/kg  

Boy uzunluğu temel alındığında; JUMBO BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
YAVRU - 37mm - 40mm 34mm - 36mm 30mm - 33mm Her boy grubunda ±10mm farklı uzunluktaki ürünlerin 

sayısı %15’i geçmemelidir. SOFRALIK >181mm 140mm - 180mm 111mm - 139mm 61mm - 110mm 
 

 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 

Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Karideslerde kararmayı önleyici olarak kullanılan sodyum metabisülfit, 
kalıntı düzeyi taze karideslerin yenilebilir kısımlarında kükürt dioksit cinsinden 150 mg/kg, pişmiş karideslerde ise 50 mg/kg olarak öngörülmüştür. 
Karideslerde kararmayı önleyici olarak kullanılabilecek sülfitlere alternatif kimyasallardan birisi 4-heksilresorsinol’dür. Ürün, yabancı koku yayan veya 
kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Katkı Maddesi Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE 6015  
 



ÜRÜN ADI ŞAHİN KARİDESİ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Penaeidae familyasının Metapenaeus cinsinin Metapenaeus stebbingi (Nobili, 1904) (Peregrine shrimp) 
türüne giren Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında bulunan bir karides türüdür.  

• Benekli karidese benzer, ancak vücut tüberkülümsü değildir.  
• Rostrumun üst kenarında 8 – 9 diş bulunur, alt kenarda ise diş yoktur. Karapaksının üstünde 

çıkıntı mevcut değildir. 
• Antenlerin kaidesindeki pullar rostrum boyunda olup, uçlarında iki flagellum (kamçı) ihtiva 

eder. II. antenlerin boyu vücut uzunluğundan fazladır.  
• Renkleri açık grimsi olup üzerleri kahverengimsi noktalarla kaplıdır. 
• Son yürüme bacağı çifti üzerinde eksopodit yoktur. Karapaksta postorbital çizgi bulunmaz. 
• Vücut yüzeyi tüysüzdür. 
• Postrostral karın karapaksın yarısını geçmez. Petesma uçları iki sivri uçludur. 
• Maksimum boyu 14 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Karidesler gelişme safhalarına göre; Larva, Yavru, Yemlik, 
Sofralık ve Damızlık olmak üzere beş gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Karidesler piyasaya arz şekillerine göre; Canlı, Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere üç tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

MİNUMUM 
GEREKLİLİKLER 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken teker teker 
dökülmeli, kendi kokusu haricinde yabancı koku 
olmamalı, karideslerde kum mukus ve diğer yabancı 
cisimler olmamalıdır. 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken teker teker 
dökülmeli, kendi kokusu haricinde yabancı koku 
olmamalı, karideslerde kum mukus ve diğer yabancı 
cisimler olmamalıdır. 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken birbirine 
yapışmış bloklar halinde dökülmektedir. Kendi kokusu 
haricinde yabancı kokuya sahiptir. 

GÖRÜNÜŞ 
Temiz kırmızımsı pembe renkte olmalıdır. Kabuğun 
yüzeyi nemli ve parlaktır. Kabuğun göğüs kısmı daha 
açık renktedir. 

Genel olarak renk uçuk kırmızımsı pembeden maviye 
çalan kırmızıya doğru değişme gösterir. Göğüs kısmı 
açık renkli ancak griye doğru koyulaşma vardır. 

Kabuğunun yüzeyi mat, soluk ve nemini kaybetmiştir. 

KABUK ÇIKARILIRKEN VE 
ÇIKARILDIKTAN SONRA 

ETİN DURUMU 

Kabuklar kolaylıkla etten ayrılıyor olmalıdır. Ancak 
kaçınılmaz et kayıpları olabilir. Et, sıkı ama sert 
olmamalıdır. 

Kabukların küçük miktarda et kayıplarıyla biraz daha 
zor çıktığı gözlenir. 
Et, daha gevşek ve hafif sert olmalıdır. 

Etin kabuktan ayrılması sırasında fazla kayıplar 
yaşanır, ayrılması zordur. Et, gevşek ve sıkılığını 
kaybetmiştir. 

PARÇALAR Nadiren çıkan karides parçaları kabul edilir. Az miktardaki karides parçaları kabul edilir. Yoğun parçalanmış karides parçaları vardır. 

KOKU Taze deniz yosunu kokusu vardır. 
Yosun kokusu barındırmaz, hafif asidik bir kokusu 
vardır. 

Deniz yosunu kokusu tamamen kaybolmuştur ve 
yoğun amonyak ve asit kokusu barındırır. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Karideslerde B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Her grupta, diğer gruptan bulunabilecek ürün sayısı %10’u 
geçmemelidir. 

SINIF 
TOLERANSLARI 

Sınıf toleransı tanınmamaktadır. 
 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

1kg içindeki adet sayısı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 

SOFRALIK 
50 - 60 adet/kg 61 - 75 adet/kg 76 - 90 adet/kg 

Her boy grubunda farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 4 5  
91 - 105 adet/kg >105 adet/kg  

Boy uzunluğu temel alındığında; JUMBO BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
YAVRU - 37mm - 40mm 34mm - 36mm 30mm - 33mm Her boy grubunda ±10mm farklı uzunluktaki ürünlerin 

sayısı %15’i geçmemelidir. SOFRALIK >181mm 140mm - 180mm 111mm - 139mm 61mm - 110mm 
 

 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 

Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Karideslerde kararmayı önleyici olarak kullanılan sodyum metabisülfit, 
kalıntı düzeyi taze karideslerin yenilebilir kısımlarında kükürt dioksit cinsinden 150 mg/kg, pişmiş karideslerde ise 50 mg/kg olarak öngörülmüştür. 
Karideslerde kararmayı önleyici olarak kullanılabilecek sülfitlere alternatif kimyasallardan birisi 4-heksilresorsinol’dür. Ürün, yabancı koku yayan veya 
kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Katkı Maddesi Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE 6015  
 



ÜRÜN ADI DERİNSU KIRMIZI KARİDESİ (KIRMIZI DEV KARİDES) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Aristaeidae familyasının Aristaeomorpha cinsinin Aristaeomorpha foliacea (Risso, 1827) (Giant red 
shrimp) türüne giren Türkiye’de Ege ve özellikle Akdeniz’de bulunan bir karides türüdür.  

• Karapaksın her iki yanının alt taraflarında uzunlamasına eğri ve uzun birer adet, ayrıca 
yanlarda küçük çıkıntılar bulunur.  

• Kuvvetli bir hepatik dikeni vardır.  
• Renkleri şarap kırmızısı ile çok açık menekşe rengindedir.  
• İleriye uzanmış karina bölgesi, karapaksın her iki alt yanında ve diğer karina boyunca, hafif 

eğik bir şekilde ve üst tarafına doğru uzanır.  
• Dişi formlar ve genç formlarda rostrum uzun, kuvvetli ve aşağıya doğru eğiktir.  
• 250m-300m derinliklerdeki çamurlu zeminlerde yaşar. 
• Maksimum boyu 4 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Karidesler gelişme safhalarına göre; Larva, Yavru, Yemlik, 
Sofralık ve Damızlık olmak üzere beş gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Karidesler piyasaya arz şekillerine göre; Canlı, Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere üç tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

MİNUMUM 
GEREKLİLİKLER 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken teker teker 
dökülmeli, kendi kokusu haricinde yabancı koku 
olmamalı, karideslerde kum mukus ve diğer yabancı 
cisimler olmamalıdır. 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken teker teker 
dökülmeli, kendi kokusu haricinde yabancı koku 
olmamalı, karideslerde kum mukus ve diğer yabancı 
cisimler olmamalıdır. 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken birbirine 
yapışmış bloklar halinde dökülmektedir. Kendi kokusu 
haricinde yabancı kokuya sahiptir. 

GÖRÜNÜŞ 
Temiz kırmızımsı pembe renkte olmalıdır. Kabuğun 
yüzeyi nemli ve parlaktır. Kabuğun göğüs kısmı daha 
açık renktedir. 

Genel olarak renk uçuk kırmızımsı pembeden maviye 
çalan kırmızıya doğru değişme gösterir. Göğüs kısmı 
açık renkli ancak griye doğru koyulaşma vardır. 

Kabuğunun yüzeyi mat, soluk ve nemini kaybetmiştir. 

KABUK ÇIKARILIRKEN VE 
ÇIKARILDIKTAN SONRA 

ETİN DURUMU 

Kabuklar kolaylıkla etten ayrılıyor olmalıdır. Ancak 
kaçınılmaz et kayıpları olabilir. Et, sıkı ama sert 
olmamalıdır. 

Kabukların küçük miktarda et kayıplarıyla biraz daha 
zor çıktığı gözlenir. 
Et, daha gevşek ve hafif sert olmalıdır. 

Etin kabuktan ayrılması sırasında fazla kayıplar 
yaşanır, ayrılması zordur. Et, gevşek ve sıkılığını 
kaybetmiştir. 

PARÇALAR Nadiren çıkan karides parçaları kabul edilir. Az miktardaki karides parçaları kabul edilir. Yoğun parçalanmış karides parçaları vardır. 

KOKU Taze deniz yosunu kokusu vardır. 
Yosun kokusu barındırmaz, hafif asidik bir kokusu 
vardır. 

Deniz yosunu kokusu tamamen kaybolmuştur ve 
yoğun amonyak ve asit kokusu barındırır. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Karideslerde B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Her grupta, diğer gruptan bulunabilecek ürün sayısı %10’u 
geçmemelidir. 

SINIF 
TOLERANSLARI 

Sınıf toleransı tanınmamaktadır. 
 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

1kg içindeki adet sayısı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 

SOFRALIK 
25 - 40 adet/kg 41 - 60 adet/kg 61 - 80 adet/kg 

Her boy grubunda farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 4 5  
81 - 110 adet/kg 110 - 150 adet/kg  

Boy uzunluğu temel alındığında; JUMBO BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
YAVRU - 37mm - 40mm 34mm - 36mm 30mm - 33mm Her boy grubunda ±10mm farklı uzunluktaki ürünlerin 

sayısı %15’i geçmemelidir. SOFRALIK >181mm 140mm - 180mm 111mm - 139mm 61mm - 110mm 
 

 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 

Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Karideslerde kararmayı önleyici olarak kullanılan sodyum metabisülfit, 
kalıntı düzeyi taze karideslerin yenilebilir kısımlarında kükürt dioksit cinsinden 150 mg/kg, pişmiş karideslerde ise 50 mg/kg olarak öngörülmüştür. 
Karideslerde kararmayı önleyici olarak kullanılabilecek sülfitlere alternatif kimyasallardan birisi 4-heksilresorsinol’dür. Ürün, yabancı koku yayan veya 
kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Katkı Maddesi Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE 6015  
 



ÜRÜN ADI DERİNSU PEMBE KARİDES 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Penaeidae familyasının Parapenaeus cinsinin Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (Deep-water rose 
shrimp) türüne giren Türkiye’de Marmara, Ege, Akdeniz’de bulunan bir karides türüdür.  

• Karapaksı çok kısa, gözle zor görülen tüylerle kaplıdır ve hepatik dikenlidir.  
• Rostrum yılankavi eğri, üstü 7 - 8 dişlidir. Bir diğer sırt karapaksın ön bölgesine yerleşmiştir.  
• Karnın ilk üç segmenti kaburgasız, son üç segmenti geriye uzanan kısa ve keskin bir sırt 

kaburgalıdır. Telsonun üst tarafında derin ve uzunlamasına basıktır.  
• Her iki antenin kamçıları vardır.  
• Demersal olan bu tür genellikle 70 - 400m’ler arasındaki kumlu-çamurlu veya çamurlu diplerde 

yaşar. 
• Maksimum boyu 16 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Karidesler gelişme safhalarına göre; Larva, Yavru, Yemlik, 
Sofralık ve Damızlık olmak üzere beş gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Karidesler piyasaya arz şekillerine göre; Canlı, Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere üç tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

MİNUMUM 
GEREKLİLİKLER 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken teker teker 
dökülmeli, kendi kokusu haricinde yabancı koku 
olmamalı, karideslerde kum mukus ve diğer yabancı 
cisimler olmamalıdır. 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken teker teker 
dökülmeli, kendi kokusu haricinde yabancı koku 
olmamalı, karideslerde kum mukus ve diğer yabancı 
cisimler olmamalıdır. 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken birbirine 
yapışmış bloklar halinde dökülmektedir. Kendi kokusu 
haricinde yabancı kokuya sahiptir. 

GÖRÜNÜŞ 
Temiz kırmızımsı pembe renkte olmalıdır. Kabuğun 
yüzeyi nemli ve parlaktır. Kabuğun göğüs kısmı daha 
açık renktedir. 

Genel olarak renk uçuk kırmızımsı pembeden maviye 
çalan kırmızıya doğru değişme gösterir. Göğüs kısmı 
açık renkli ancak griye doğru koyulaşma vardır. 

Kabuğunun yüzeyi mat, soluk ve nemini kaybetmiştir. 

KABUK ÇIKARILIRKEN VE 
ÇIKARILDIKTAN SONRA 

ETİN DURUMU 

Kabuklar kolaylıkla etten ayrılıyor olmalıdır. Ancak 
kaçınılmaz et kayıpları olabilir. Et, sıkı ama sert 
olmamalıdır. 

Kabukların küçük miktarda et kayıplarıyla biraz daha 
zor çıktığı gözlenir. 
Et, daha gevşek ve hafif sert olmalıdır. 

Etin kabuktan ayrılması sırasında fazla kayıplar 
yaşanır, ayrılması zordur. Et, gevşek ve sıkılığını 
kaybetmiştir. 

PARÇALAR Nadiren çıkan karides parçaları kabul edilir. Az miktardaki karides parçaları kabul edilir. Yoğun parçalanmış karides parçaları vardır. 

KOKU Taze deniz yosunu kokusu vardır. 
Yosun kokusu barındırmaz, hafif asidik bir kokusu 
vardır. 

Deniz yosunu kokusu tamamen kaybolmuştur ve 
yoğun amonyak ve asit kokusu barındırır. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Karideslerde B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Her grupta, diğer gruptan bulunabilecek ürün sayısı %10’u 
geçmemelidir. 

SINIF 
TOLERANSLARI 

Sınıf toleransı tanınmamaktadır. 
 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

1kg içindeki adet sayısı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 

SOFRALIK 
50 - 60 adet/kg 61 - 75 adet/kg 76 - 90 adet/kg 

Her boy grubunda farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 4 5  
91 - 105 adet/kg >105 adet/kg  

Boy uzunluğu temel alındığında; JUMBO BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
YAVRU - 37mm - 40mm 34mm - 36mm 30mm - 33mm Her boy grubunda ±10mm farklı uzunluktaki ürünlerin 

sayısı %15’i geçmemelidir. SOFRALIK >181mm 140mm - 180mm 111mm -  139mm 61mm - 110mm 
 

 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 

Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Karideslerde kararmayı önleyici olarak kullanılan sodyum metabisülfit, 
kalıntı düzeyi taze karideslerin yenilebilir kısımlarında kükürt dioksit cinsinden 150 mg/kg, pişmiş karideslerde ise 50 mg/kg olarak öngörülmüştür. 
Karideslerde kararmayı önleyici olarak kullanılabilecek sülfitlere alternatif kimyasallardan birisi 4-heksilresorsinol’dür. Ürün, yabancı koku yayan veya 
kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Katkı Maddesi Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE 6015  
 



ÜRÜN ADI KARABİGA KARİDES 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Penaeidae familyasının Penaeus cinsinin Penaeus kerathurus (Forskål, 1775)  (Caramote prawn) türüne 
giren Türkiye’ de Marmara, Ege kıyılarında ve tüm Akdeniz’de yaşayan bir karides türüdür.  

• Karapaksın üst tarafında ve yanlarında kireçten oluşmuş oluklar bulunur. 
• Sırt omurgasının yanlarındaki çıkıntılar rostruma kadar ulaşır.  
• Kuvvetli bir hepatik dikeni bulunur.  
• Rostrumu kuvvetli olup gözlerin önüne kadar uzanır. Rostrumun altında 1, üstünde 10 diş 

bulunur. Karın segmentlerinin ilk üçü kaburgasız, son üçü kaburgalıdır. 
• Parlak zemin üzerine enine koyu bantlar ve lekeler görülür. 
• Telson sırt oyuğu uzunlamasına iki keskin kaburgadan oluşmuştur. Birinci antenleri çok 

kısadır.  
• Tuzluluk değişimlerine hoş görülü bir türdür. Genç bireyler genellikle acı sularda bulunurlar.  
• Demersal olan bu tür 50-70m derinlerdeki kumlu-çamurlu zeminlerde yaşarlar. 
• Maksimum boyu 8 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Karidesler gelişme safhalarına göre; Larva, Yavru, Yemlik, 
Sofralık ve Damızlık olmak üzere beş gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Karidesler piyasaya arz şekillerine göre; Canlı, Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere üç tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

MİNUMUM 
GEREKLİLİKLER 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken teker teker 
dökülmeli, kendi kokusu haricinde yabancı koku 
olmamalı, karideslerde kum mukus ve diğer yabancı 
cisimler olmamalıdır. 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken teker teker 
dökülmeli, kendi kokusu haricinde yabancı koku 
olmamalı, karideslerde kum mukus ve diğer yabancı 
cisimler olmamalıdır. 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken birbirine 
yapışmış bloklar halinde dökülmektedir. Kendi kokusu 
haricinde yabancı kokuya sahiptir. 

GÖRÜNÜŞ 
Temiz kırmızımsı pembe renkte olmalıdır. Kabuğun 
yüzeyi nemli ve parlaktır. Kabuğun göğüs kısmı daha 
açık renktedir. 

Genel olarak renk uçuk kırmızımsı pembeden maviye 
çalan kırmızıya doğru değişme gösterir. Göğüs kısmı 
açık renkli ancak griye doğru koyulaşma vardır. 

Kabuğunun yüzeyi mat, soluk ve nemini kaybetmiştir. 

KABUK ÇIKARILIRKEN VE 
ÇIKARILDIKTAN SONRA 

ETİN DURUMU 

Kabuklar kolaylıkla etten ayrılıyor olmalıdır. Ancak 
kaçınılmaz et kayıpları olabilir. Et, sıkı ama sert 
olmamalıdır. 

Kabukların küçük miktarda et kayıplarıyla biraz daha 
zor çıktığı gözlenir. 
Et, daha gevşek ve hafif sert olmalıdır. 

Etin kabuktan ayrılması sırasında fazla kayıplar 
yaşanır, ayrılması zordur. Et, gevşek ve sıkılığını 
kaybetmiştir. 

PARÇALAR Nadiren çıkan karides parçaları kabul edilir. Az miktardaki karides parçaları kabul edilir. Yoğun parçalanmış karides parçaları vardır. 

KOKU Taze deniz yosunu kokusu vardır. 
Yosun kokusu barındırmaz, hafif asidik bir kokusu 
vardır. 

Deniz yosunu kokusu tamamen kaybolmuştur ve 
yoğun amonyak ve asit kokusu barındırır. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Karideslerde B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Her grupta, diğer gruptan bulunabilecek ürün sayısı %10’u 
geçmemelidir. 

SINIF 
TOLERANSLARI 

Sınıf toleransı tanınmamaktadır. 
 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

1kg içindeki adet sayısı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 

SOFRALIK 
12 - 14 adet/kg 15 - 20 adet/kg 21 - 30 adet/kg 

Her boy grubunda farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 4 5 6 
31 - 40 adet/kg 41 - 60 adet/kg >61 adet/kg 

Boy uzunluğu temel alındığında; JUMBO BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
YAVRU - 37mm - 40mm 34mm - 36mm 30mm - 33mm Her boy grubunda ±10mm farklı uzunluktaki ürünlerin 

sayısı %15’i geçmemelidir. SOFRALIK >181mm 140mm - 180mm 111mm - 139mm 61mm - 110mm 
 

 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 

Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Karideslerde kararmayı önleyici olarak kullanılan sodyum metabisülfit, 
kalıntı düzeyi taze karideslerin yenilebilir kısımlarında kükürt dioksit cinsinden 150 mg/kg, pişmiş karideslerde ise 50 mg/kg olarak öngörülmüştür. 
Karideslerde kararmayı önleyici olarak kullanılabilecek sülfitlere alternatif kimyasallardan birisi 4-heksilresorsinol’dür. Ürün, yabancı koku yayan veya 
kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Katkı Maddesi Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE 6015  
 



ÜRÜN ADI KARİDES (JUMBO) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Penaeidae familyasının Penaeus cinsinin Penaeus semisulcatus (De Haan, 1844) (Green tiger prawn) 
türüne giren Türkiye’de Ege ve Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren bir karides türüdür.  

• Karapaksı pürüzsüzdür.  
• Rostrum dorsal kenarda 5-8, ventral kenarda 2-4 dişlidir.  
• Adrostral çıkıntı ve oluk karapaks gerisine kadar ulaşmaz.  
• 5. çift pereiopodlar eksopoditlidir.  
• Petasma ve telikum özel şekillidir.  
• Rengi sarımsıdır.  
• Demersal olan bu tür genellikle 60m’ye kadar olan kumlu, çamurlu ve kumlu-çamurlu 

zeminlerde yaşar. Genç bireyler nehir ağızlarında yayılım gösterir.  
• Maksimum boyu 18 cm’dir. 

 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Karidesler gelişme safhalarına göre; Larva, Yavru, Yemlik, 
Sofralık ve Damızlık olmak üzere beş gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Karidesler piyasaya arz şekillerine göre; Canlı, Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere üç tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

MİNUMUM 
GEREKLİLİKLER 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken teker teker 
dökülmeli, kendi kokusu haricinde yabancı koku 
olmamalı, karideslerde kum mukus ve diğer yabancı 
cisimler olmamalıdır. 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken teker teker 
dökülmeli, kendi kokusu haricinde yabancı koku 
olmamalı, karideslerde kum mukus ve diğer yabancı 
cisimler olmamalıdır. 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken birbirine 
yapışmış bloklar halinde dökülmektedir. Kendi kokusu 
haricinde yabancı kokuya sahiptir. 

GÖRÜNÜŞ 
Temiz kırmızımsı pembe renkte olmalıdır. Kabuğun 
yüzeyi nemli ve parlaktır. Kabuğun göğüs kısmı daha 
açık renktedir. 

Genel olarak renk uçuk kırmızımsı pembeden maviye 
çalan kırmızıya doğru değişme gösterir. Göğüs kısmı 
açık renkli ancak griye doğru koyulaşma vardır. 

Kabuğunun yüzeyi mat, soluk ve nemini kaybetmiştir. 

KABUK ÇIKARILIRKEN VE 
ÇIKARILDIKTAN SONRA 

ETİN DURUMU 

Kabuklar kolaylıkla etten ayrılıyor olmalıdır. Ancak 
kaçınılmaz et kayıpları olabilir. Et, sıkı ama sert 
olmamalıdır. 

Kabukların küçük miktarda et kayıplarıyla biraz daha 
zor çıktığı gözlenir. 
Et, daha gevşek ve hafif sert olmalıdır. 

Etin kabuktan ayrılması sırasında fazla kayıplar 
yaşanır, ayrılması zordur. Et, gevşek ve sıkılığını 
kaybetmiştir. 

PARÇALAR Nadiren çıkan karides parçaları kabul edilir. Az miktardaki karides parçaları kabul edilir. Yoğun parçalanmış karides parçaları vardır. 

KOKU Taze deniz yosunu kokusu vardır. 
Yosun kokusu barındırmaz, hafif asidik bir kokusu 
vardır. 

Deniz yosunu kokusu tamamen kaybolmuştur ve 
yoğun amonyak ve asit kokusu barındırır. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Karideslerde B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Her grupta, diğer gruptan bulunabilecek ürün sayısı %10’u 
geçmemelidir. 

SINIF 
TOLERANSLARI 

Sınıf toleransı tanınmamaktadır. 
 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

1kg içindeki adet sayısı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 

SOFRALIK 
12 - 14 adet/kg 15 - 20 adet/kg 21 - 30 adet/kg 

Her boy grubunda farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 4 5 6 
31 - 40 adet/kg 41 - 60 adet/kg >61 adet/kg 

Boy uzunluğu temel alındığında; JUMBO BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
YAVRU - 37mm - 40mm 34mm - 36mm 30mm - 33mm Her boy grubunda ±10mm farklı uzunluktaki ürünlerin 

sayısı %15’i geçmemelidir. SOFRALIK >181mm 140mm - 180mm 111mm - 139mm 61mm - 110mm 
 

 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 

Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Karideslerde kararmayı önleyici olarak kullanılan sodyum metabisülfit, 
kalıntı düzeyi taze karideslerin yenilebilir kısımlarında kükürt dioksit cinsinden 150 mg/kg, pişmiş karideslerde ise 50 mg/kg olarak öngörülmüştür. 
Karideslerde kararmayı önleyici olarak kullanılabilecek sülfitlere alternatif kimyasallardan birisi 4-heksilresorsinol’dür. Ürün, yabancı koku yayan veya 
kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Katkı Maddesi Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE 6015  
 



ÜRÜN ADI KIRMIZI KARİDES  

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Penaeidae familyasının Aristeus cinsinin Aristeus antennatus (Risso, 1816) (Blue and red shrimp) türüne 
giren Türkiye’de Ege ve Akdeniz’de bulunan bir karides türüdür. 

• Karapaksı düzgündür.  
• Rostrumun karapaksa bağlı kısımda 3 adet kuvvetli diş bulunur.  
• Abdomen segmentlerinin 1. ve 2. segmentleri kaburgasızdır. 3. ve 4. segmentlerinin sırt 

bölgesindeki kaburga, geriye doğru uzayarak keskin diş oluşur. 
• Telson, ortadan uzunlamasına oyukludur.  
• Rostrum; ergin erkeklerde kısa, dişilerde ve genç erkeklerde uzun ve yukarıya doğru kıvrıktır. 

Renk soluk veya canlı kırmızı olup, karapaks üzerinde mavimsi bir ton hâkimdir.  
• 200-250m derinliklerdeki çamurlu zeminlerde yaşar. 
• Maksimum boyu 22 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Karidesler gelişme safhalarına göre; Larva, Yavru, Yemlik, 
Sofralık ve Damızlık olmak üzere beş gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Karidesler piyasaya arz şekillerine göre; Canlı, Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere üç tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

MİNUMUM 
GEREKLİLİKLER 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken teker teker 
dökülmeli, kendi kokusu haricinde yabancı koku 
olmamalı, karideslerde kum mukus ve diğer yabancı 
cisimler olmamalıdır. 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken teker teker 
dökülmeli, kendi kokusu haricinde yabancı koku 
olmamalı, karideslerde kum mukus ve diğer yabancı 
cisimler olmamalıdır. 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken birbirine 
yapışmış bloklar halinde dökülmektedir. Kendi kokusu 
haricinde yabancı kokuya sahiptir. 

GÖRÜNÜŞ 
Temiz kırmızımsı pembe renkte olmalıdır. Kabuğun 
yüzeyi nemli ve parlaktır. Kabuğun göğüs kısmı daha 
açık renktedir. 

Genel olarak renk uçuk kırmızımsı pembeden maviye 
çalan kırmızıya doğru değişme gösterir. Göğüs kısmı 
açık renkli ancak griye doğru koyulaşma vardır. 

Kabuğunun yüzeyi mat, soluk ve nemini kaybetmiştir. 

KABUK ÇIKARILIRKEN VE 
ÇIKARILDIKTAN SONRA 

ETİN DURUMU 

Kabuklar kolaylıkla etten ayrılıyor olmalıdır. Ancak 
kaçınılmaz et kayıpları olabilir. Et, sıkı ama sert 
olmamalıdır. 

Kabukların küçük miktarda et kayıplarıyla biraz daha 
zor çıktığı gözlenir. 
Et, daha gevşek ve hafif sert olmalıdır. 

Etin kabuktan ayrılması sırasında fazla kayıplar 
yaşanır, ayrılması zordur. Et, gevşek ve sıkılığını 
kaybetmiştir. 

PARÇALAR Nadiren çıkan karides parçaları kabul edilir. Az miktardaki karides parçaları kabul edilir. Yoğun parçalanmış karides parçaları vardır. 

KOKU Taze deniz yosunu kokusu vardır. 
Yosun kokusu barındırmaz, hafif asidik bir kokusu 
vardır. 

Deniz yosunu kokusu tamamen kaybolmuştur ve 
yoğun amonyak ve asit kokusu barındırır. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Karideslerde B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Her grupta, diğer gruptan bulunabilecek ürün sayısı %10’u 
geçmemelidir. 

SINIF 
TOLERANSLARI 

Sınıf toleransı tanınmamaktadır. 
 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

1kg içindeki adet sayısı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 

SOFRALIK 
10 - 21 adet/kg 22 - 30 adet/kg 31 - 41 adet/kg 

Her boy grubunda farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 4 5  
42 - 60 adet/kg >61 adet/kg  

Boy uzunluğu temel alındığında; JUMBO BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
YAVRU - 37mm - 40mm 34mm - 36mm 30mm - 33mm Her boy grubunda ±10mm farklı uzunluktaki ürünlerin 

sayısı %15’i geçmemelidir. SOFRALIK >181mm 140mm - 180mm 111mm - 139mm 61mm - 110mm 
 

 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 

Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Karideslerde kararmayı önleyici olarak kullanılan sodyum metabisülfit, 
kalıntı düzeyi taze karideslerin yenilebilir kısımlarında kükürt dioksit cinsinden 150 mg/kg, pişmiş karideslerde ise 50 mg/kg olarak öngörülmüştür. 
Karideslerde kararmayı önleyici olarak kullanılabilecek sülfitlere alternatif kimyasallardan birisi 4-heksilresorsinol’dür. Ürün, yabancı koku yayan veya 
kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Katkı Maddesi Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE 6015  
 



ÜRÜN ADI KURUMA KARİDESİ  

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Penaeidae familyasının Penaeus cinsinin Penaeus japonicus (Spence Bate, 1888) (Kuruma shrimp) 
türüne giren Mısır, İsrail, Kıbrıs ve Türkiye’nin güney kıyılarında bulunan bir karides türüdür.  

• Karapaksı püzürsüzdür.  
• Rostrum dorsal kenarda 9 - 11, ventral kenarda 1 dişlidir.  
• Adrostral çıkıntı ve oluk hemen hemen karapaks gerisine kadar uzanır.  
• Anten ve hepatik diken mevcuttur. Telson kenarlarında 3 çift hareketli diken bulunur. 

Petasma ve telikum özel şekillidir.  
• Renkleri sarımsı olup kahverengi grimsi noktalarla süsler.  
• Demersal olan bu tür 90 m’ye kadar olan kumlu-çamurlu veya çamurlu zeminlerde yaşar. 
• Maksimum boyu 19 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Karidesler gelişme safhalarına göre; Larva, Yavru, Yemlik, 
Sofralık ve Damızlık olmak üzere beş gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Karidesler piyasaya arz şekillerine göre; Canlı, Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere üç tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

MİNUMUM 
GEREKLİLİKLER 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken teker teker 
dökülmeli, kendi kokusu haricinde yabancı koku 
olmamalı, karideslerde kum mukus ve diğer yabancı 
cisimler olmamalıdır. 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken teker teker 
dökülmeli, kendi kokusu haricinde yabancı koku 
olmamalı, karideslerde kum mukus ve diğer yabancı 
cisimler olmamalıdır. 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken birbirine 
yapışmış bloklar halinde dökülmektedir. Kendi kokusu 
haricinde yabancı kokuya sahiptir. 

GÖRÜNÜŞ 
Temiz kırmızımsı pembe renkte olmalıdır. Kabuğun 
yüzeyi nemli ve parlaktır. Kabuğun göğüs kısmı daha 
açık renktedir. 

Genel olarak renk uçuk kırmızımsı pembeden maviye 
çalan kırmızıya doğru değişme gösterir. Göğüs kısmı 
açık renkli ancak griye doğru koyulaşma vardır. 

Kabuğunun yüzeyi mat, soluk ve nemini kaybetmiştir. 

KABUK ÇIKARILIRKEN VE 
ÇIKARILDIKTAN SONRA 

ETİN DURUMU 

Kabuklar kolaylıkla etten ayrılıyor olmalıdır. Ancak 
kaçınılmaz et kayıpları olabilir. Et, sıkı ama sert 
olmamalıdır. 

Kabukların küçük miktarda et kayıplarıyla biraz daha 
zor çıktığı gözlenir. 
Et, daha gevşek ve hafif sert olmalıdır. 

Etin kabuktan ayrılması sırasında fazla kayıplar 
yaşanır, ayrılması zordur. Et, gevşek ve sıkılığını 
kaybetmiştir. 

PARÇALAR Nadiren çıkan karides parçaları kabul edilir. Az miktardaki karides parçaları kabul edilir. Yoğun parçalanmış karides parçaları vardır. 

KOKU Taze deniz yosunu ve hafif tatlı bir kokusu vardır. 
Yosun kokusu barındırmaz, hafif asidik bir kokusu 
vardır. 

Deniz yosunu kokusu tamamen kaybolmuştur ve 
yoğun amonyak ve asit kokusu barındırır. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Karideslerde B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Her grupta, diğer gruptan bulunabilecek ürün sayısı %10’u 
geçmemelidir. 

SINIF 
TOLERANSLARI 

Sınıf toleransı tanınmamaktadır. 
 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

1kg içindeki adet sayısı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 

SOFRALIK 
12 - 14 adet/kg 15 - 20 adet/kg 21 - 30 adet/kg 

Her boy grubunda farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 4 5 6 
31 - 40 adet/kg 41 - 60 adet/kg >61 adet/kg 

Boy uzunluğu temel alındığında; JUMBO BÜYÜK ORTA KÜÇÜK TOLERANS 
YAVRU - 37mm - 40mm 34mm - 36mm 30mm - 33mm Her boy grubunda ±10mm farklı uzunluktaki ürünlerin 

sayısı %15’i geçmemelidir. SOFRALIK >181mm 140mm - 180mm 111mm - 139mm 61mm - 110mm 
 

 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 

Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Karideslerde kararmayı önleyici olarak kullanılan sodyum metabisülfit, 
kalıntı düzeyi taze karideslerin yenilebilir kısımlarında kükürt dioksit cinsinden 150 mg/kg, pişmiş karideslerde ise 50 mg/kg olarak öngörülmüştür. 
Karideslerde kararmayı önleyici olarak kullanılabilecek sülfitlere alternatif kimyasallardan birisi 4-heksilresorsinol’dür. Ürün, yabancı koku yayan veya 
kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Katkı Maddesi Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE 6015  
 



ÜRÜN ADI MANTİS KARİDESİ  

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Squillidae familyasının Squilla cinsinin Squilla mantis (Linnaeus, 1758) (Spottail mantis shrimp) türüne 
giren Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan bir karides türüdür.  

• Geniş bir şekle sahiptir.  
• Kabuğu grimsi-beyazdır ve kuyruk üzerinde gözlere benzeyen iki karakteristik morumsu 

kahverengi oval lekeler vardır.  
• Herhangi bir hayvanın en geniş görsel spektrumuna sahiptir. 
• Kumlu veya çamurlu zeminlerde 10m’den 200m’ye kadar değişen derinliklerde yaşar. 
• Maksimum boyu 20 cm’dir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Karidesler gelişme safhalarına göre; Larva, Yavru, Yemlik, 
Sofralık ve Damızlık olmak üzere beş gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Karidesler piyasaya arz şekillerine göre; Canlı, Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere üç tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A C* (UYGUN OLMAYAN) 

MİNUMUM 
GEREKLİLİKLER 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken teker teker 
dökülmeli, kendi kokusu haricinde yabancı koku 
olmamalı, karideslerde kum mukus ve diğer yabancı 
cisimler olmamalıdır. 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken teker teker 
dökülmeli, kendi kokusu haricinde yabancı koku 
olmamalı, karideslerde kum mukus ve diğer yabancı 
cisimler olmamalıdır. 

Karidesler bir kaptan diğerine aktarılırken birbirine 
yapışmış bloklar halinde dökülmektedir. Kendi kokusu 
haricinde yabancı kokuya sahiptir. 

GÖRÜNÜŞ 
Temiz kırmızımsı pembe renkte olmalıdır. Kabuğun 
yüzeyi nemli ve parlaktır. Kabuğun göğüs kısmı daha 
açık renktedir. 

Genel olarak renk uçuk kırmızımsı pembeden maviye 
çalan kırmızıya doğru değişme gösterir. Göğüs kısmı 
açık renkli ancak griye doğru koyulaşma vardır. 

Kabuğunun yüzeyi mat, soluk ve nemini kaybetmiştir. 

KABUK ÇIKARILIRKEN VE 
ÇIKARILDIKTAN SONRA 

ETİN DURUMU 

Kabuklar kolaylıkla etten ayrılıyor olmalıdır. Ancak 
kaçınılmaz et kayıpları olabilir. Et, sıkı ama sert 
olmamalıdır. 

Kabukların küçük miktarda et kayıplarıyla biraz daha 
zor çıktığı gözlenir. 
Et, daha gevşek ve hafif sert olmalıdır. 

Etin kabuktan ayrılması sırasında fazla kayıplar 
yaşanır, ayrılması zordur. Et, gevşek ve sıkılığını 
kaybetmiştir. 

PARÇALAR Nadiren çıkan karides parçaları kabul edilir. Az miktardaki karides parçaları kabul edilir. Yoğun parçalanmış karides parçaları vardır. 

KOKU Taze deniz yosunu kokusu vardır. 
Yosun kokusu barındırmaz, hafif asidik bir kokusu 
vardır. 

Deniz yosunu kokusu tamamen kaybolmuştur ve 
yoğun amonyak ve asit kokusu barındırır. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. Karideslerde B kalite sınıfı bulunmayıp üç kalite sınıfı üzerinden değerlendirilir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Her grupta, diğer gruptan bulunabilecek ürün sayısı %10’u 
geçmemelidir. 

SINIF 
TOLERANSLARI 

Sınıf toleransı tanınmamaktadır. 
 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

1kg içindeki adet sayısı temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 
SOFRALIK 8 - 12adet/kg 13 - 18adet/kg 19 - 25adet/kg >25adet/kg 

Her boy grubunda farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin sayısı %10’u 
geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 

Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Karideslerde kararmayı önleyici olarak kullanılan sodyum metabisülfit, 
kalıntı düzeyi taze karideslerin yenilebilir kısımlarında kükürt dioksit cinsinden 150 mg/kg, pişmiş karideslerde ise 50 mg/kg olarak öngörülmüştür. 
Karideslerde kararmayı önleyici olarak kullanılabilecek sülfitlere alternatif kimyasallardan birisi 4-heksilresorsinol’dür. Ürün, yabancı koku yayan veya 
kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Katkı Maddesi Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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DENİZ BALIKLARI



ÜRÜN ADI HAMSİ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Engraulidae familyasının Engrauilis cinsinin Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) (Anchovy) türüne giren 
ve daha çok Karadeniz’de bulunan deniz balıklarıdır. 

• Sıcak ve ılık denizlerin sahil bölgelerinden oldukça açıklarına kadar pelajik olarak 
yaşamaktadır. 

• Vücut, iğ şeklinde hafif yassılaşmış olup yanlarda yuvarlaktır.  
• Üst çenesi uzun, alt çenesi daha kısadır. 
• Karın ve yanları gümüşi beyaz, sırtı açık grimsi mavi-yeşildir. 
• Kuyruğunun yüzgeci, homoserk formdadır. 
• Az tuzlu sularda yaşarlar. 
• Planktonik organizmalarla beslenir. 
• Maksimum boyu 20 cm’dir. 

 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Hamsi balıkları gelişme safhalarına göre; Genç ve Sofralık 
olmak üzere iki gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Hamsi balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Her grupta, diğer gruptan bulunabilecek ürün sayısı %5’i 
geçmemelidir. 

SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca %5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
HAMSİ >12cm 10cm – 12cm 9cm – 10cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %15’u geçmemelidir. 

Boyu, 9cm’den küçük hamsi balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI SARDALYA 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Clupeidae familyasından Sardina cinsinin Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) (European Pilchard) türünde 
bulunan yaz mevsiminde orta, kış mevsiminde derin sularda sürü halinde yaşayan göçmen balıklardır. 
Karadeniz, Marmara, Çanakkale Boğazı bölgesi ve Kuzey Ege bölgesinde bol miktarda avlanmaktadır. 

• Vücudu uzun, yanlardan hafif basık, solungaç kapakları dalgalı görümündedir.  
• Vücudun yanlarında ve sırta yakın bölgelerde siyah noktalar bulunur.  
• Vücudu üst tarafta yeşilimsi, yanlarda gümüşi beyazdır. İri pullarla kaplıdır.  
• Ağzı küçük, dil dişsiz, alt çenesi üst çenesinden biraz daha kısadır. 
• Solungaç kapakçıklarının kiremitvari üst üste yerleşmiş dalgalı görüntüsü vardır. 
• Zooplanktonla beslenir. 
• Maksimum boyu 27,5 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Sardalya balıkları gelişme safhalarına göre 
sınıflandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Sardalya balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
SARDALYA >16cm 13cm – 16cm 11cm – 13cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %15’i geçmemelidir. 

Boyu, 11cm’den küçük sardalya balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11211  
 



ÜRÜN ADI TİRSİ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Clupeidae familyasından Alosa cinsinin Alosa fallax (Lacepède, 1803) (Twaite Shad) türüne giren, sardalya 
balıklarından ağzının daha büyük oluşu ve anal yüzgecinde genişlemiş ışınların bulunmayışı ile ayrılan deniz 
balıklarıdır. Genellikle Akdeniz ve Karadeniz’de yaygın olarak bulunan deniz balıklarıdır. 

• Üst çenesinin eklem kemiklerinde küçük dişleri bulunur. 
• Vücudu oldukça yuvarlak sırtı koyu mavi, yan tarafı ve karnı gümüşi beyaz renktedir. 
• Vücudun yanlarında ve sırta yakın bölgelerde 6 – 7 adet siyah nokta bulunur.  
• Vücudu üst tarafta yeşilimsi, yanlarda gümüşi beyazdır. İri pullarla kaplıdır.  
• Maksimum boyu 60 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Tirsi balıkları gelişme safhalarına göre 
sınıflandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Tirsi balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
TİRSİ >30cm 25cm – 30cm <25cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11541  
 



ÜRÜN ADI RİNGA 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Clupeidae familyasından Alosa cinsinin Alosa maeotica (Grimm, 1901) (Black sea shad) türüne giren, sıcak 
ve ılık denizlerde bulunan pelajik deniz balıklarıdır. Karadeniz ve Azak Denizi’nde dağılım gösterir. Sonbahar 
mevsimlerinde Güney Karadeniz’e göç etmektedirler. 

• Vücudu ince, düz şekilli ve uzundur. 
• Vücudunda 8 pelvik yüzgeci bulunmaktadır. 
• Her iki çenesinde bulunan dişleri gelişmiştir. 
• Genellikle sırtları yeşil mavi veya siyaha yakın koyu renkli balıklardır. 
• Maksimum boyu 32 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Ringa balıkları gelişme safhalarına göre 
sınıflandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Ringa balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 
 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
RİNGA >25cm 20cm – 25cm <20cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 20cm’den küçük ringa balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI ÇAÇA 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Clupeidae familyasından Sprattus cinsinin Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) (European sprat) türüne giren 
Türkiye’de genellikle Karadeniz ve Marmara Denizi’nde bulunan balıktır. 

• Vücudu yanlardan basık, küçük, karnı boğazdan itibaren iğneli pullarla kaplıdır. 
• Alt çenesi üst çenesine göre kıvrık, küçük bir ağzı vardır. Damak kemiklerinde ve dilinde dişler 

bulunur. 
• Gözleri irice, kafası ise gövdesine göre normal büyüklüktedir. 
• Sırtı lacivert, mavimsi ve yeşil, yanları gümüşi, karnı ise beyazdır. 
• Sırt yüzgeci tektir. 
• Maksimum boyu 16 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Çaça balıkları gelişme safhalarına göre 
sınıflandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Çaça balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 
ÇAÇA >100g 50g – 100g 30g – 50g  x’’ - 30g Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
ÇAÇA >11cm 9cm – 11cm <9cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

x‘’ ifadesi çaça balıkları için belirlenen en küçük avlanma boyutunu temsil etmektedir. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11534  
 



ÜRÜN ADI LÜFER 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Pomatomidae familyasından Pomatomus cinsinin Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766) (Bluefish) türüne 
giren, genellikle Türkiye’nin kıyı sularında bulunan, ılıman ve sıcak iklim denizlerinde yaşayan deniz 
balıklarıdır. 

• Vücudu uzun ve yan tarafından yassılaşmış balıklardır. 
• Alt çenesi üst çenesinden uzun, çenelerinde kuvvetli dişlere, sapan kemiğine ve damak 

dişlerine sahiptir. 
• İki sırt yüzgecinden birincisi kısa ve 6 ila 8 sert ışınlı, ikincisi uzun ve 1 sert, 19 – 28 yumuşak 

ışınlı, arka karın yüzgeci uzun ve 1 – 3 sert 21 – 28 yumuşak ışınlıdır. 
• Vücudunun sırt bölgesi koyu, yan tarafları açık mavi veya yeşilimsi gümüşi, karın bölgesi parlak 

beyaz, yüzgeçleri renksiz ve mat, göğüs yüzgeçleri ve solungaç kapağı hafif altın sarısı 
renktedir. 

• Maksimum boyu 130 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Lüfer balıkları gelişme safhalarına göre 
sınıflandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Lüfer balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
LÜFER >500g 250g – 500g <250g Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 
LÜFER >35cm 35cm – 30cm 25cm – 30cm 20cm – 25cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 20cm’den küçük lüfer balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 6150  
 



ÜRÜN ADI PALAMUT 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Scombridae familyasının Sarda cinsinin Sarda sarda (Bloch, 1793) (Atlantic bonito) türüne giren Türkiye’de 
tüm denizlerimizde bulunan göçmen bir balıktır. 

• Vücudu oldukça uzun, göğüs yüzgeçlerinin bulunduğu bölgeler ufak pullarla kaplıdır. 
• Kuyruk yüzgecinin tabanında iki küçük ve bir büyük karina bulunur. 
• Başı büyük, uç kısmı sivrileşmiş ve yan tarafları basıktır. 
• Ağzı büyük ve dişleri oldukça kuvvetlidir. 
• Sırt kısmı yeşilimsi-mavimsi, yanlardaki şeritleri kısmen koyu lacivert, karnı ise gümüşi beyaz 

renktedir. 
• Maksimum boyu 91,4 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Palamut balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Palamut balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 

PALAMUT 

>63cm 56cm – 63cm 50cm – 56cm 

Her boy grubunda farklı uzunlukta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 
4 5 6 

46cm – 50cm 35cm – 46cm 32cm – 35cm 
7 8  9 

29cm – 32cm 27cm – 29cm 25cm – 27cm 
Boyu, 25cm’den küçük palamut balıkları piyasaya arz edilemez. 

 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI KOLYOZ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Scombridae familyasının Scomber cinsinin Scomber japonicus (Houttuyn, 1782) (Chub mackerel) türüne 
giren Türkiye’de Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizlerinde görülen bir balık türüdür. 

• Vücudu uzun, yuvarlak ve pullarla kaplıdır. 
• Başın üzeri açık olduğundan beyin gözükür. 
• Sırtı mavi renkte enine dalgalı hatlı, karına doğru ise gümüşi sarıdır. Sayısız miktarda benekler 

vardır. 
• Birinci sırt yüzgecinin daha dik bir üçgen şeklinde, kuyruk yüzgecinin ucunun daha sivri ve 

hava kesesi olmayışı ile uskumrudan ayırt edilirler. 
• Maksimum boyu 64 cm’dir. 

 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kolyoz balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kolyoz balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
KOLYOZ >25cm 20cm – 25cm 18cm – 20cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 18cm’den küçük kolyoz balıkları piyasaya arz edilemez. 
 
v 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI ORKİNOS 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Scombridae familyasının Thunnus cinsinin Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758) (Atlantic Bluefin Tuna) türüne 
giren, sürüler halinde gezen, hızlı yüzen ve iri boyutlarda balıklardır. Soğuk denizlerden ılıman denizlere 
kadar geniş bir dağılım alanından uzun göçler gerçekleştirirler. Türkiye'de Karadeniz hariç tüm 
denizlerimizde bulunan bir deniz balığıdır. 

• Yuvarlak ve uzun vücutludur. 
• Vücudu, baş kısmından kuyruğa doğru incelen bir yapıdadır. 
• Çift sırt yüzgeci bulunmaktadır. 
• Kuyruk yüzgeçleri çatallı yapıdadır. 
• İki sırt yüzgeci arasında az bir mesafe ve iki sırt yüzgecinin arkasında 9 – 10 adet olmak üzere, 

anüs yüzgeci arkasında da 8 - 9 adet yalancı yüzgeçleri olan balıktır. 
• Kuyruk yüzgecinin tabanında iki küçük ve bir büyük karina bulunur. 
• Vücudunun üst tarafı mavi veya siyah, yan tarafları gümüşi beyaz renkli ve ikici sırt yüzgeci 

kırmızı kahve renkte olan balıklardır. 
• Maksimum boyu 458 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Orkinos balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Orkinos balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 10’u 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 
ORKİNOS >70kg 50kg – 70kg 30kg – 50kg Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
ORKİNOS >185cm 150cm – 185cm 115cm – 150cm Her boy grubunda ±15cm farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 

Ağırlığı, 30kg’dan az orkinos balıklarının avlanılması yasaktır. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI UZUNKANAT ORKİNOS (BEYAZ TON BALIĞI) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Scombridae familyasının Thunnus cinsinin Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788) (Albacore) türüne giren, 
sürüler halinde gezen, hızlı yüzen, Türkiye’de Ege ve Akdeniz’de dağılım gösteren göçmen balıklardır. 

• Yuvarlak ve uzun vücutludur. 
• Vücudu, baş kısmından kuyruğa doğru incelen bir yapıdadır. 
• Çift sırt yüzgeci bulunmaktadır. 
• Kuyruk yüzgeçleri çatallı yapıdadır. 
• İki sırt yüzgeci arasında az bir mesafe bulunur. İki sırt yüzgeci arkasında 7 – 9 adet, anüs 

yüzgeci arkasında 7 – 8 adet yalancı yüzgeçleri bulunur.  
• Kuyruk yüzgecinin sonunun beyaz renkli ve göğüs yüzgecinin daha uzun oluşu ile diğer 

orkinoslardan ayrılır. 
• Kuyruk yüzgecinin tabanında iki küçük ve bir büyük karina bulunur. 
• Vücudunun sırt kısmı metalik mavi, yan tarafları gümüşi beyaz renkli olan balıklardır. 
• Maksimum boyu 140 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Uzunkanat orkinos balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Uzunkanat orkinos balıkları piyasaya arz şekillerine göre; 
Taze ve Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca %10’u 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; BÜYÜK KÜÇÜK TOLERANS 
UZUN KANATLI >4kg 1,5kg – 4kg Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
UZUN KANATLI >70cm 50cm – 70cm <50cm Her boy grubunda ±15cm farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI GOBENE (TOMBİK) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Scombridae familyasının Auxis cinsinin Auxis rochei  (Risso, 1810) (Bullet Tuna) türüne giren, sürüler halinde 
gezen, hızlı yüzen göçmen balıklardır. Türkiye'de Ege ve Akdeniz'de dağılım gösterir. 

• Yuvarlak ve uzun vücutludur. 
• Vücudu, baş kısmından kuyruğa doğru incelen bir yapıdadır. 
• Çift sırt yüzgeci bulunmaktadır. 
• Kuyruk yüzgeçleri çatallı yapıdadır. 
• İkinci sırt ve anal yüzgeçlerinin arkasında bulunan pinnule’leri (yalancı yüzgeçler) çoğunlukla 

siyah kenarlı ve sarı renklidir. 
• Kuyruk yüzgecinin tabanında iki küçük ve bir büyük karina bulunur. 
• İki yüzgeci arasında uzun boşluk bulunmaktadır. İkinci sırt yüzgeci ilk sırt yüzgecinden kısadır.  
• Hava keseleri bulunmamaktadır. 
• Vücudunun göğüs kısmı ve karın yüzgeci pembe renginde olan balıklardır. 
• Maksimum boyu 50 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Gobene balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Gobene balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca %10’u 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 

TOMBİK GOBENE 
>50cm  46cm – 50cm 35cm – 46cm 32cm – 35cm 

Her boy grubunda ±15cm farklı uzunlukta bulunan ürünlerin 
sayısı %5’i geçmemelidir. 5 6 7  

29cm – 32cm 25cm – 29cm <25cm  
 

 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11047  
 



ÜRÜN ADI USKUMRU 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Scombridae familyasının Scomber cinsinin Scomber scombrus (Linnaeus, 1758) (Atlantic mackerel) türüne 
giren Türkiye’de Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizlerinde görülen bir balık türüdür. 

• Vücudu fusiform şeklinde ve tek düze ince pullarla kaplıdır. 
• Başın üzerinde beyin gözükmez. 
• Sırtında aşağıya doğru inen açık veya koyu yeşilimsi-mavi, üzeri lekeli bantlar vardır, karnı 

gümüşi renktedir. 
• İkinci sırt yüzgeci ve anüs yüzgeci ile kuyruk yüzgeci arasında 5’er adet küçük yüzgeç bulunur. 
• Hava kesesi yoktur. 
• Üst çenesi alt çeneden kısa ve ağız köşeleri üçgen şeklinde yarıklıdır, çeneleri dişlidir. 
• Maksimum boyu 60 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Uskumru balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Uskumru balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
USKUMRU >40cm 30cm – 40cm 20cm – 30cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 20cm’den küçük uskumru balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI YAZILI ORKİNOS 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Scombridae familyasının Euthynnus cinsinin Euthynnus alletteratus  (Rafinesque, 1810) (Little Tunny) 
türüne giren, sürüler halinde gezen, hızlı yüzen göçmen balıklardır. Türkiye'de Ege ve Akdeniz'de dağılım 
gösterir. 

• Yuvarlak ve uzun vücutludur. 
• Vücudu, baş kısmından kuyruğa doğru incelen bir yapıdadır. 
• Çift sırt yüzgeci bulunmaktadır. İkinci sırt ve anal yüzgeçlerinin arkasında bulunan pinnule’leri 

(yalancı yüzgeçler) çoğunlukla siyah kenarlı ve sarı renklidir. 
• Kuyruk yüzgeçleri çatallı yapıdadır. Kuyruk yüzgecinin tabanında iki küçük ve bir büyük karina 

bulunur. 
• İki yüzgeci arasında kısa bir boşluk bulunmaktadır.  
• Vücudunun arkası benekli koyu mavi renkte, karın ve göğüs yüzgeçleri arasında karakteristik 

siyah lekeler bulunmaktadır.  
• Hava keseleri yoktur, kafa arkası ve göğüs yüzgeci çevresi ile yan çizgisi pullu ve diğer kısımları 

pulsuz yapıdadır. 
• Maksimum boyu 122 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Yazılı orkinos balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Yazılı orkinos balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze 
ve Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 10’u 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
YAZILI ORKİNOS >80cm 60cm – 80cm 45cm – 60cm Her boy grubunda ±15cm farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 45cm’den küçük yazılı orkinos balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI ÇİZGİLİ ORKİNOS 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Scombridae familyasının Katsuwonus cinsinin Katsuwonus pelamis  (Linnaeus, 1758) (Skipjack Tuna) türüne 
giren, sürüler halinde gezen, hızlı yüzen göçmen balıklardır. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında dağılım gösterir. 
Tropik ve ılıman sularda dağılım gösterirler. Karadeniz'de bulunmazlar. 

• Yuvarlak ve uzun vücutludur. 
• Vücudu, baş kısmından kuyruğa doğru incelen bir yapıdadır. 
• Çift sırt yüzgeci bulunmaktadır. 
• Kuyruk yüzgeçleri çatallı yapıdadır. 
• İkinci sırt ve anal yüzgeçlerinin arkasında bulunan pinnule’leri (yalancı yüzgeçler) çoğunlukla 

siyah kenarlı ve sarı renklidir. 
• Kuyruk yüzgecinin tabanında iki küçük karinalıdır. Bazı türlerde merkezi bir büyük karinalıdır. 
• İki yüzgeci arasında kısa bir boşluk bulunmaktadır. 
• İkinci sırt yüzgeci ilk sırt yüzgecinden kısadır.  
• Vücudunun göğüs yüzgecinin hizasından başlayan, karın bölgesinde hafif kavisli şekilde uzun 

siyah renge yakın en az 5 çizgisi bulunmaktadır.  
• Vücudunun sırt kısmı koyu mavi, yan tarafları gümüş beyazı renginde olan orkinos balıklarıdır. 
• Maksimum boy 110 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Çizgili orkinos balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Çizgili orkinos balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze 
ve Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca %10’u 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
ÇİZGİLİ ORKİNOS >60cm 40cm – 60cm <40cm Her boy grubunda ±15cm farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI MEZGİT 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Gadidae familyasından Merlangius cinsi Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) (Whiting) türüne giren, 
genellikle ılık ve soğuk denizlerde yaşayan, etçil deniz balıklarıdır. Karadeniz’de yaygın olarak 
bulunmaktadır. 

• Vücudu uzun ve çok sayıda sırt yüzgeci bulunan balıklardır. 
• Alt çenesinde tek bıyık bulunmaktadır. Alt çenesi üst çenesinden bariz kısa olan balıklardır. 
• Üç sırt yüzgeci arasında çok kısa mesafeler bulunur. 
• Anüs yüzgecinin birincisi, ilk sırt yüzgecinin orta hizasından başlamaktadır.  
• Karın yüzgeci göğüs yüzgecinin önünde olan yüzgeçlerinde sert ışın bulunmayan, küçük sikloid 

pullu balıklardır. 
• Vücudunun sırt bölümü grimsi sarı, karnı gümüşi renkli balıklardır. 
• Maksimum boyu 70 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Mezgit balıkları gelişme safhalarına göre 
sınıflandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Mezgit balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 

MEZGİT >25cm 20cm – 25cm 15cm – 20cm 13cm – 15cm Her boy grubunda ±2cm farklı uzunlukta bulunan 
ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 13cm’den küçük mezgit balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 6700  
 



ÜRÜN ADI BERLAM (BAKALYARO/MIRLAN) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Merluccidae familyasından Merluccius cinsinin Merluccius merluccius  (Linnaeus, 1758) (Europe hake) 
türüne giren, genellikle ılık ve soğuk denizlerde yaşayan, etçil deniz balıklarıdır. Karadeniz hariç tüm 
denizlerimizde bulunur.  

• Vücudu uzun ve çok sayıda sırt yüzgeci bulunan balıklardır. 
• Alt çenesi uzun ve öndedir, çenesinde bıyığı bulunmamaktadır. 
• Biri uzun diğeri kısa iki sırt yüzgeci ve bir anüs yüzgeci bulunan, birinci sırt yüzgeci kısa ve 

diğerinden yüksek olan, ikinci sırt yüzgeci ve anüs yüzgeci uzunluğu hemen hemen eşit olan 
balıklardır. 

• Karın yüzgeci göğüs yüzgecinin önünde olan yüzgeçlerinde sert ışın bulunmayan, küçük sikloid 
pullu balıklardır. 

• Vücudunun sırt bölümü gri, karın bölümü beyaz renkli balıklardır. 
• Maksimum boy 140 cm'dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Berlam balıkları gelişme safhalarına göre 
sınıflandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Berlam balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
BERLAM MIRLAN >50cm 35cm – 50cm 20cm – 35cm Her boy grubunda ±2cm farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 20cm’den küçük berlam balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI MAVİ MEZGİT 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Gadidae familyasından Micromesistius cinsi Micromesistius poutassou  (Risso, 1827) (Blue Whiting) türüne 
giren, genellikle ılık ve soğuk denizlerde yaşayan, etçil deniz balıklarıdır. Türkiye’nin Akdeniz ve Ege 
kıyılarında bulunmaktadır. 

• Vücudu uzun ve üç sırt yüzgeci bulunan balıklardır. 
• Alt çenesinde bıyık bulunmaz. 
• Vücudunda 3 sırt ve 2 anüs yüzgeci bulunur. Üç sırt yüzgeci arasında biraz mesafe bulunur. 
• Anüs yüzgecinin birincisi, ilk sırt yüzgecinin ön hizasından başlayıp üçüncü sırt yüzgeci hizasına 

kadar uzanmaktadır.  
• Karın yüzgeci göğüs yüzgecinin önünde olan yüzgeçlerinde sert ışın bulunmayan, küçük sikloid 

pullu balıklardır. 
• Vücudunun sırt bölümü grimsi kahverengi, karnı beyaz renkli balıklardır. 
• Maksimum boyu 50 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Mavi Mezgit balıkları gelişme safhalarına göre 
sınıflandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Mavi Mezgit balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
MAVİ MEZGİT >35cm 30cm – 35cm 25cm – 30cm Her boy grubunda ±2cm farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 25cm’den küçük mavi mezgit balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI TEKİR 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Mullidae familyasının Mullus cinsinin Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) (Striped red mullet) türüne giren 
Türkiye’de Ege, Marmara ve Akdeniz’de dağılımda gösteren demersal bir balık türüdür. 

• Yuvarlak ve yassı bir vücuda sahiptir. 
• Burnunun üst profili eğridir. 
• Üst çenesinin gerideki kenarı gözün ön kenarından indirilen düşey çizgiye ulaşır ve çene 

altında bir çift bıyığı bulunur. 
• Rengi kızıla yakın sarımsı renkte ve kırmızımsı beneklidir. 
• Sırt ve yanları kırmızımsı renkte ve yanları uzunlamasına sarı bantlıdır. 
• Kumlu ve çamurlu sularda yaşar. 
• Maksimum boyu 40 cm’dir. 

 
 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Tekir balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Tekir balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; BÜYÜK KÜÇÜK TOLERANS 
TEKİR >100g x’’ – 100g Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
TEKİR >15cm 13cm – 15cm 11cm – 13cm Her boy grubunda ±15cm farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 

Boyu, 11cm’den küçük tekir balıkları piyasaya arz edilemez. 
x‘’ ifadesi tekir balıkları için belirlenen en küçük avlanma boyutunu temsil etmektedir. 

 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11267  
 



ÜRÜN ADI BARBUNYA 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Mullidae familyasının Mullus cinsinin Mullus barbatus (Linnaeus, 1758) (Red mullet) türüne giren Türkiye’nin 
tüm kıyılarında yaygın olarak görülen demersal bir balık türüdür. 

• Vücudu yanlardan basık, başı iri ve oval şekildedir. 
• Burnun üst profili birden bire son bulacak şekilde diktir ve üst çenesinin gerideki kenarı gözün 

ön kenarından indirilen düşey çizginin gerisinde kalır. Çene altında bir çift bıyığı bulunur. 
• Göz çukuru altında iki büyük bir küçük pul bulunur. 
• Vücudu kırmızı yüzgeçleri sarı renktedir. 
• Kumlu ve çamurlu sularda yaşar. 
• Maksimum boyu 33,2 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Barbunya balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Barbunya balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 
BARBUNYA >500g 301g – 500g 201g – 300g  x’’ - 200g Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
BARBUNYA >18cm 15cm – 18cm 13cm – 15cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 13cm’den küçük barbunya balıkları piyasaya arz edilemez. 
x‘’ ifadesi barbunya balıkları için belirlenen en küçük avlanma boyutunu temsil etmektedir. 

 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11209  
 



ÜRÜN ADI PAŞA (NİL) BARBUNU 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Mullidae familyasının Upeneus cinsinin Upeneus moluccensis (Bleeker, 1855) (Goldband goatfish) türüne 
giren Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında yaygın olarak görülen bir balık türüdür. 

• Vücudu yuvarlak şekillidir. 
• Alt ve üst çenede konik dişler bulunur. Alt çenesinde bir çift bıyığı vardır. 
• Sırt kısmı kırmızı renkli, karın kısmı açık renklidir. 
• Kuyruk yüzgecinin üst kısmında enine siyah bantlar bulunur. 
• Yan tarafında kuyruğa kadar sarı bir şerit uzanır. 
• 100m derinliklerde kumlu ve çamurlu sularda yaşar. 
• Maksimum boyu 22 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Paşa Barbunu balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Paşa Barbunu balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze 
ve Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

1kg içindeki adet sayısı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 
PAŞA (NİL) BARBUNU <7 adet/kg 7 – 12 adet/kg >12 adet/kg Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
PAŞA (NİL) BARBUNU >20cm 15cm – 20cm 10cm – 15cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 10cm’den küçük paşa barbunu balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI İSTAVRİT 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Carangidae familyasından Trachurus cinsinin Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) 
(Mediterranean horse mackerel) türüne giren Türkiye’de Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz’de yaygın 
bulunan pelajik deniz balıklarıdır. 

• Vücudunun yanındaki çizgiler kalkan pulları şeklide dikenlidir. Pul adedi 78 – 92 adet arasında 
değişebilir. Pulları aynı çizgi boyunca testere ağzı şeklinde bir seri diş gibi görünür. 

• Diğer istavrit çeşitlerinden yan çizgisinin üst kısmının kısalığı ve yan çizgi pullarının küçüklüğü 
ile ayrılır. 

• Yan çizgi ortasındaki kemiksi pulların büyüklüğü gözün yarıçapından küçüktür. 
• Göğüs yüzgecinin rengi açık, sırtı mavimsi yeşil, yanları gümüşi, karnı beyaz olan balıktır. 
• Zooplanktonla beslenir. 
• Maksimum boyu 60 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

İstavrit balıkları gelişme safhalarına göre 
sınıflandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

İstavrit balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 15’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
İSTAVRİT >16cm 14cm – 16cm 13cm – 14cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 13cm’den küçük istavrit balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TS 6418  
 



ÜRÜN ADI İSTAVRİT (KARAGÖZ) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Carangidae familyasından Trachurus cinsinin Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) (Atlantic horse 
mackerel) türüne giren, tüm Akdeniz havzasında bulunan pelajik bir balıktır. 

• Vücudunun yanındaki çizgiler kalkan pulları şeklide dikenlidir. Pul adedi 78 – 92 adet arasında 
değişebilir. 

• Yan çizgisi anüs yüzgeci ile ikinci sırt yüzgecinin başlangıcında kavis bulunur. 
• Baştan itibaren ikinci sırt yüzgecine kadar sırt boyunca yan çizgiye paralel yalancı çizgi 

uzanmaktadır. 
• Diğer istavrit çeşitlerinden yan çizgisinin üst kısmının daha uzun ve yan çizgisinin daha geniş 

olması ile ayırt edilmektedir.  
• Operkulum arka kenarı siyah lekeli, yan çizgisinin ortasındaki kemiksi pullar gözün çapı kadar 

büyüktür. Göğüs yüzgecinin rengi açık, sırtı gri mavi, karnı gümüşi renkte olan balıktır. 
• Maksimum boy 70 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

İstavrit balıkları gelişme safhalarına göre 
sınıflandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

İstavrit balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
İSTAVRİT-KARAGÖZ >25cm 18cm – 25cm 13cm – 18cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %15’i geçmemelidir. 

Boyu, 13cm’den küçük istavrit balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 6418  
 



ÜRÜN ADI AKYA 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Carangidae familyasının Lichia cinsinin Lichia amia (Linnaeus, 1758) (Leerfish) türüne giren Türkiye’de Ege 
ve Akdeniz’de yaygın olarak görülen bir balık türüdür. 

• Yanlardan basık ve elipse yakın bir vücuda sahip olmakla birlikte, birinci sırt yüzgeci tabanında 
bir zar ile birbirine bağlı 7 kısa dikenden oluşur. 

• Sırtı mavi veya yeşil-kahverengi, yanal çizginin altı parlak beyazdır. 
• Kafası ve ağzı büyüktür, alt çene üste göre daha uzundur; gözleri normal boydadır.  
• Çok güçlü, mücadeleci ve nadir yakalanan bir balıktır. 
• Yöresel olarak çıplak, kuzu balığı, leka ve bazen de iskender balığı gibi isimlerle de anılır. 
• Maksimum boyu 200 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Akya balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Akya balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 

AKYA 
>50kg  40kg – 50kg 30kg – 40kg 20kg – 30kg 

Her boy sınıfında farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin sayısı %5’i 
geçmemelidir. 5 6 7  

10kg – 20kg 5kg – 10kg x’’ – 5kg  
Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 

AKYA >70cm 50cm - 70cm 30cm - 50cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 30cm’den küçük akya balıkları piyasaya arz edilemez. 
x‘’ ifadesi akya balıkları için belirlenen en küçük avlanma boyutunu temsil etmektedir. 

 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11520  
 



ÜRÜN ADI SARIKUYRUK 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Carangidae familyasının Seriola cinsinin Seriola dumerili (Risso, 1810) (Greater amberjack) türüne giren  
Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında yaygın olarak görülen bir balık türüdür. 

• Yanlardan basık ve elipse yakın bir vücuda sahip olmakla birlikte, ilk sırt yüzgeci 6-7 adet kısa 
dikenin bir zar ile birleşmesiyle oluşan, ilk sırt yüzgeci ikinci yüzgeçten ayrılmış ve yan 
çizgisinin çok az kıvrımlı olması ile diğer akya balıklarından ayrılır. 

• Kafası ve ağzı büyüktür, alt çene üste göre daha uzundur; gözleri normal büyüklüktedir.  
• Çok güçlü, mücadeleci ve nadir yakalanan bir balıktır. 
• Yöresel olarak çıplak, kuzu balığı ve avcı gibi isimlerle de anılır. 
• Maksimum boyu 190 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Sarıkuyruk balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Sarıkuyruk balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 

SARIKUYRUK 
>50kg  40kg – 50kg 30kg – 40kg 20kg – 30kg 

Her boy sınıfında farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin sayısı %5’i 
geçmemelidir. 5 6 7  

10kg – 20kg 5kg – 10kg x’’ – 5kg  
Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 

SARIKUYRUK >75cm 50cm - 75cm 30cm - 50cm Her boy sınıfında farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 30cm’den küçük sarıkuyruk balıkları piyasaya arz edilemez. 
x‘’ ifadesi sarıkuyruk balıkları için belirlenen en küçük avlanma boyutunu temsil etmektedir. 

 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI ÇİVİLİ KALKAN BALIĞI 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Scophthalmidae familyasının Psetta cinsinin Scophthalmus maeoticus  (Pallas, 1814) (Black sea 
brill/Turbot) türü olan Türkiye’de Karadeniz’de yaygın olarak bulunan balık türüdür. 

• Vücudu yanlardan yassı ve yuvarlak alt kısmı tamamen düzdür. 
• Gözleri vücudunun sol tarafında bulunur. Sağ tarafı ile denizin tabanına yatar. 
• Sırt yüzgeci gözlerin önünden başlar, derisi pulsuz, büyük ve küçük kemiksi yumrularla kaplıdır. 
• Vücudun üst tarafı kahverengimsi olup alt tarafı ise beyazdır. 
• Ağzı çok büyüktür. Etçil ve oburdur. 
• Genellikle dipte yatarak yaşar, göçmen balık değildir. 
• Maksimum boyu 100 cm’dir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kalkan balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kalkan balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca %5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 
KALKAN >4kg 2kg – 4kg 1kg – 2kg x’’ – 1kg Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
KALKAN >60cm 50cm – 60cm 45cm – 50cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 45cm’den küçük kalkan balıkları piyasaya arz edilemez. 
x‘’ ifadesi kalkan balıkları için belirlenen en küçük avlanma boyutunu temsil etmektedir. 

 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI ÇİVİSİZ KALKAN BALIĞI 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Scophthalmidae familyasının Scophthalmus cinsinin Scophthalmus rhombus (Linnaeus, 1758) (Brill) türü 
olan Türkiye’de Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de bulunan balık türüdür. 

• Vücudu yanlardan yassı ve yuvarlak alt kısmı tamamen düzdür. 
• Gözleri vücudunun sol tarafında bulunur. Sağ tarafı ile denizin tabanına yatar. 
• Sırt yüzgeci gözlerin önünden başlar, derisi pulsuz, küçük kemiksi yumrularla kaplıdır. 
• Vücudun üst tarafı kahverengimsi olup alt tarafı ise beyazdır. 
• Ağzı çok büyüktür. Etçil ve oburdur. 
• Genellikle dipte yatarak yaşar, göçmen balık değildir. 
• Maksimum boy 75 cm’dir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kalkan balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kalkan balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 
KALKAN >4kg 2kg – 4kg 1kg – 2kg x’’ – 1kg Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
KALKAN >60cm 50cm – 60cm 45cm – 50cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 45cm’den küçük kalkan balıkları piyasaya arz edilemez. 
x‘’ ifadesi kalkan balıkları için belirlenen en küçük avlanma boyutunu temsil etmektedir. 

 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11475  
 



ÜRÜN ADI FENER-1 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Lophiidae familyasının Lophius cinsinin Lophius piscatorius (Linnaeus, 1758) (Angler) türüne giren, 
Türkiye’de Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de bulunan bir balık türüdür. 

• Vücudu üstten basık ve yassıdır. 
• Büyük bir kafası ve çok büyük bir ağzı vardır. 
• Sırtında iki yüzgeci ve başının üstünde üç serbest diken bulunur. Başın üstünde bulunan üç 

serbest dikenden üçüncüsünün boyu, ikincisinden iki defadan az bulunur. Birinci serbest diken 
boyu, baş boyunun 1/3 kadar olup, püskülü iki parçalı ve etlicelidir. Bu dikenin ucunda bulunan 
ve fener balığı ile bir simbiyoz içinde yaşayan bakteriler ışık üretirler. Fener balığı bu feneri 
olta olarak kullanır. 

• İkinci dorsal yüzgeçte 10-13 radius bulunur. 
• Dişleri kıvrık ve çengel yapıdadır. 
• Derisi pulsuz ve kaygandır. 
• 300m-500m derinliklerde kumlu ve çamurlu sularda yaşarlar. 
• Maksimum boy 200 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Fener balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Fener balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
FENER >45cm 30cm – 45cm <30cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI FENER-2 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Lophiidae familyasının Lophius cinsinin Lophius budegassa  (Spinola, 1807) (Black-bellied angler)  türüne 
giren, Türkiye’de Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de bulunan bir balık türüdür. 

• Vücudu üstten basık ve yassıdır. 
• Büyük bir kafası ve çok büyük bir ağzı vardır. 
• Sırtında iki yüzgeci ve başının üstünde üç serbest diken bulunur. Başın üstünde bulunan üç 

serbest dikenden üçüncüsünün boyu, ikincisinden iki defadan fazla bulunur. Birinci serbest 
diken boyu, baş boyunun uzun olup, püskülü ince ve tek parçalıdır.  Bu dikenin ucunda bulunan 
ve fener balığı ile bir simbiyoz içinde yaşayan bakteriler ışık üretirler. Fener balığı bu feneri 
olta olarak kullanır. 

• İkinci dorsal yüzgeçte 8-9 radius bulunur. 
• Dişleri kıvrık ve çengel yapıdadır. 
• Derisi pulsuz ve kaygandır. 
• 300m-500m derinliklerde kumlu ve çamurlu sularda yaşarlar. 
• Maksimum boyu 100 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Fener balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Fener balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
FENER >45cm 30cm – 45cm <30cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI GÜMÜŞ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Atherinidae familyasının Atherina cinsinin Atherina hepsetus (Linnaeus, 1758) (Mediterranean sand smelt) 
türüne giren Türkiye’de tüm denizlerimizde yoğun olarak bulunan deniz balıklarıdır. 

• Vücudu ince, uzun ve küçüktür. 
• Vücudu genel olarak açık gri renklerle kaplıdır. 
• Sırtı yeşilimsi sarı, yan tarafı kül rengidir. 
• Karnından kuyruk kısmına kadar parlak gümüş renginde çizgi bulunur. 
• Yuvarlak pulları ve büyük gözleri vardır. 
• Kumlu ya da çakıllı yerlerde sürü halinde yaşar. 
• Maksimum boy 20 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Gümüş balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Gümüş balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
GÜMÜŞ >11cm 9cm – 11cm <9cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI LİPSOZ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Scorpaenidae familyasının Scorpaena cinsinin Scorpaena scrofa (Linnaeus, 1758) (Red scorpionfish) türüne 
giren Türkiye’de Ege, Marmara ve Akdeniz’de yaygın olarak görülen bir balık türüdür. 

• Koyu kırmızıdan açık pembeye kadar değişme gösterir, üzerinde daha koyu renkte nokta ve 
çizgiler bulunur. 

• Göğüs yüzgeci fazla geniş ve yuvarlaktır. 
•  Sıcak ve ılık denizlerimizin sahil kıyılarından 1000 metreye kadar inen derinliklerde, bitkilerle 

örtülü, taşlık, çakıllı ve kumlu zeminlerde yaşar. 
• Dikenleri zehirli olan balıklardır. 
• Maksimum boy 50 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Lipsoz balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Lipsoz balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 
LİPSOZ >1,2kg 0,8kg – 1,2kg <0,8kg Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
LİPSOZ >30cm 22cm – 30cm 15cm – 22cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 15cm’den küçük lipsoz balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI İSKORPİT 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Scorpaenidae familyasının Scorpaena cinsinin Scorpaena porcus (Linnaeus, 1758) (Black scorpionfish) 
türüne giren Türkiye’de tüm denizlerimizde yaygın olarak görülen bir balık türüdür. 

• Aynı aileden olan Lipsozdan daha küçük yapıda ve daha koyu renklidir. 
• Kafasından kuyruğuna kadar sırt yüzgeçleri ve karın altındaki yüzgeçlerinde zehirli dikenleri 

bulunmaktadır. 
• Halk arasında çarpan denmektedir. 
• Maksimum boy 40,5 cm’dir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

İskorpit balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

İskorpit balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
İSKORPİT >24cm 20cm – 24cm <20cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI KEFAL (HAS KEFAL) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Mugilidae familyasından Mugil cinsinin Mugil cephalus  (Linnaeus, 1758) (Flathead grey mullet) türüne giren, 
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de sürüler halinde bulunan ve açık denizlere bağlı tatlı, tuzlu ve acı 
göller, ırmak ve nehirlerin aşağı kısımlarında bulunan pelajik balıklardır. 

• Göz bebeğine kadar uzanan göz kapağı mevcuttur. 
• Göğüs yüzgeçlerinin üzerinde esmer bir leke bulunur. 
• Vücudunun yan tarafında uzunlamasına 12 adet esmerimsi bant bulunur. 
• Anüs yüzgeci genellikle 8 yumuşak ışınlıdır.  
• Solungaç kapağı altın veya gümüşi renkte parlaktır. 
• Rengi altın veya koyu mavi parıldayan kül grisi renkte olan balıklardır. 
• Diğer kefallerden göz üzerinde kalın yağ kapakçığı olması ve anal yüzgeç sayısının azlığı ile 

ayrılan bir türdür.   
• Maksimum boy 100 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kefal balıkları gelişme safhalarına göre 
sınıflandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kefal balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
KEFAL >40cm 35cm – 40cm 30cm – 35cm Her boy grubunda ±2cm farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 

Boyu, 30cm’den küçük kefal balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI DUDAKLI KEFAL 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Mugilidae familyasından Oedalechilus cinsinin Oedalechilus labeo (Cuvier, 1829) (Boxlip mullet) türüne 
giren, Türkiye’de Ege ve Akdeniz’de sürüler halinde bulunan ve açık denizlere bağlı tatlı, tuzlu ve acı göller, 
ırmak ve nehirlerin aşağı kısımlarında bulunan pelajik balıklardır. 

• Gözlerinde yağ kapağı bulunmamaktadır. 
• Üst dudağı pürüzsüz ve en az göz çapı kadar kalınlıktadır. 
• Anal yüzgeci 11 ışınlı, pilorik çekumları eşit olmayan ve genellikle 6, nadiren 5 – 7 adet olan 

balıktır. 
• Diğer kefallerden kafasının alt tarafı diğerlerine göre daha benekli olmasıyla ayrılan balıktır. 
• Vücutta boyuna uzanan altın renkli bantlar bulunur. 
• Maksimum boyu 25 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kefal balıkları gelişme safhalarına göre 
sınıflandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kefal balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
DUDAKLI KEFAL >35cm 28cm – 35cm 20cm – 28cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 

Boyu, 20cm’den küçük dudaklı kefal balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI KEFAL (İLERYA – MAVRAKİ) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Mugilidae familyasından Chelon cinsinin Chelon saliens  (Risso, 1810) (Leaping mullet) türüne giren, 
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de sürüler halinde bulunan ve açık denizlere bağlı tatlı, tuzlu ve acı 
göller, ırmak ve nehirlerin aşağı kısımlarında bulunan pelajik balıklardır. 

• Gözlerinde yağ kapağı bulunmamaktadır. 
• Üst dudağı ince, pürüzsüz ve kalınlığı göz çapının yarısından daha az olan balıklardır. 
• Solungaç kapağında çok sayıda altın renginde lekeler bulunur. 
• Kafasının üstündeki ve sırtındaki pullar 2 veya 3 olukludur. 
• Midesinin altında 3 – 4 adet uzun ve 4 – 5 adet kısa plorik çekumu bulunan balıklardır. 
• Maksimum boyu 40 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kefal balıkları gelişme safhalarına göre 
sınıflandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kefal balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
KEFAL (İLERYA – MAVRAKİ) >35cm 28cm – 35cm 20cm – 28cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 

Boyu, 20cm’den küçük kefal balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI KEFAL (PULATARİNA – CEYRAN) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Mugilidae familyasından Chelon cinsinin Chelon ramada  (Risso, 1827) (Thinlip grey mullet) türüne giren, 
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de sürüler halinde bulunan ve açık denizlere bağlı tatlı, tuzlu ve acı 
göller, ırmak ve nehirlerin aşağı kısımlarında bulunan pelajik balıklardır. 

• Gözlerinde yağ kapağı bulunmamaktadır. 
• Başının üstünden burun deliklerine kadar pulla kaplıdır. Pulları bir olukludur. 
• Göğüs yüzgeçlerinin kaidesi üzerinde uzanmış bir deri parçası bulunur. 
• Midesi eşit uzunlukta 7 – 8, nadiren 6 veya 9 plorik çekumu bulunur. 
• Solungaç kapağında sarı leke bulunmayan balıklardır. 
• Maksimum boy 70 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kefal balıkları gelişme safhalarına göre 
sınıflandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kefal balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
PULATARİNA – CEYRAN >35cm 28cm – 35cm 20cm – 28cm Her boy grubunda ±2cm farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 

Boyu, 20cm’den küçük kefal balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TS 8672  
 



ÜRÜN ADI KEFAL (SARIKULAK KEFAL) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Mugilidae familyasından Chelom cinsinin Chelon auratus  (Risso, 1810) (Golden grey mullet) türüne giren, 
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de sürüler halinde bulunan ve açık denizlere bağlı tatlı, tuzlu ve acı 
göller, ırmak ve nehirlerin aşağı kısımlarında bulunan pelajik balıklardır. 

• Solungaç kapağında altın rengi leke bulunan, başı ve vücudunun önü altın rengi parlaklığında 
olan balıklardır. 

• Başının üstünden burun deliklerine kadar pulla kaplıdır. Pulları bir olukludur. 
• Gözlerinde yağ kapağı bulunmayan balıklardır. 
• Üst dudağı ince ve pürüzsüz olan, anal yüzgeci genellikle 9 adet ışını bulunan, plorik çekumları 

8 – 9 adet olan balıklardır. 
• Maksimum boyu 59 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kefal balıkları gelişme safhalarına göre 
sınıflandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kefal balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
KEFAL (SARIKULAK KEFAL) >40cm 35cm – 40cm 30cm – 35cm Her boy grubunda ±2cm farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 

Boyu, 30cm’den küçük kefal balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI KEFAL (RUS KEFALİ - AMUDERYA) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Mugilidae familyasından Planiliza cinsinin Planiliza haematocheila  (Temminck & Schlegel, 1845) (So-iuy 
mullet) türüne giren, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de sürüler halinde bulunan ve açık denizlere bağlı 
tatlı, tuzlu ve acı göller, ırmak ve nehirlerin aşağı kısımlarında bulunan pelajik balıklardır. 

• Maksimum boyu 80 cm’dir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kefal balıkları gelişme safhalarına göre 
sınıflandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kefal balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
RUS KEFALİ – AMUDERYA >45cm 40cm – 45cm 35cm – 40cm Her boy grubunda ±2cm farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 

Boyu, 35cm’den küçük kefal balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI KEFAL (MAVRAKİ – MAVRİ) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Mugilidae familyasından Mugil cinsinin Chelon labrosus  (Risso, 1827) (Thicklip grey mullet) türüne giren, 
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de sürüler halinde bulunan ve açık denizlere bağlı tatlı, tuzlu ve acı 
göller, ırmak ve nehirlerin aşağı kısımlarında bulunan pelajik balıklardır. 

• Üst dudağı kalın olan ve vücudu gümüşi gri renktedir. 
• Maksimum boyu 75 cm’dir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kefal balıkları gelişme safhalarına göre 
sınıflandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kefal balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
MAVRAKİ – MAVRİ >35cm 28cm – 35cm 20cm – 28cm Her boy grubunda ±2cm farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 

Boyu, 20cm’den küçük kefal balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI KILIÇ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Xiphiidae familyasının Xiphias cinsinin Xiphias gladius (Linnaeus, 1758) (Swordfish) türüne giren, Atlas 
Okyanusu, Ege ve Akdeniz’de görülen pelajik bir balık türüdür. 

• Gövdeleri genelde kahve-siyah, içi açık kahve renkli, yüzgeçleri hilal biçimli ve koyu renktedir.  
• Etçil bir balıktır. 
• En hızlı balıklardan olup, pulsuz kaslı gövdesi bu özelliğinin nedenlerinden biridir. 
• Gözleri kendilerine has bir salgı salgılar, bu salgı sayesinde derinlerde görme özelliği daha da 

artar. 
• Kılıcın uzunluğu gövdenin üçte birine varabilir. 
• Maksimum boyu 455 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kılıç balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kılıç balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
KILIÇ >225cm 175cm – 225cm 125cm – 175cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 125cm’den küçük kılıç balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11208  
 



ÜRÜN ADI MARLİN 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Istiophoridae familyasından Tetrapturus cinsi Tetrapturus belone (Rafinesque, 1810) (Mediterranean 
Spearfish) türüne giren sadece Akdeniz havzasında dağılım gösteren pelajik bir balık türüdür. 

• Karın yüzgecinin bulunması ve kuyruk yüzgeci bağlantısında ikişer karinal çıkıntı bulunması ile 
kılıç balığından farklılaşır.   

• Vücudu uzun, burnu gaga gibi uzun, ilk sırt yüzgeci çok uzun ve ilk dört ışını daha yüksek ve 
nokta benekli, ikinci sırt yüzgeci küçük ve birinci sırt yüzgecinden kısa bir mesafe ile ayrılır. 

• Biri uzun diğeri kısa iki sırt yüzgeci ve bir anüs yüzgeci bulunan, birinci sırt yüzgeci kısa ve 
diğerinden yüksek olan, ikinci sırt yüzgeci ve anüs yüzgeci uzunluğu hemen hemen eşit olan 
balıklardır. 

• Karın yüzgeçleri ince ve uzun, sırtı koyu mavimsi gri, genellikle siyah, yanları açık renkte, karın 
beyaz açık renktedir. 

• Süratlı ve güçlü balıklardandır. 
• Maksimum boyu 240 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Marlin balıkları gelişme safhalarına göre 
sınıflandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Marlin balıkları piyasaya arz şekline göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
MARLİN >175cm 125cm – 175cm <125cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11477  
 



ÜRÜN ADI KIRLANGIÇ BALIĞI 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Triglidae familyasının Chelidonichthys cinsinin Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758) (Tub gurnard) 
türüne giren Türkiye’de Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de nadiren görülen bir balık türüdür. 

• Sırt rengi kırmızı-pembe, karnı ise pembe ve beyazdır, arkasında benekleri bulunabilir. 
• Çok gelişmiş solungaçları ve gırtlak yapısı sayesinde uğultu, inilti gibi değişik frekanslarda ses 

çıkarırlar. 
• Dikenli, üçgen biçiminde büyük bir başı, kemikli sırtı ve kazma şeklinde burnu vardır. 
• Üç ışını ayrılıp uzun yürüme parmaklarına dönüşmüş geniş yuvarlak kanat biçimini almış 

göğüs yüzgeçlere sahiptir. 
• Çamurlu-kumlu sularda 300m’ye kadar derinliklerde yaşar. 
• Maksimum boyu 75,1 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kırlangıç balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kırlangıç balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 
KIRLANGIÇ >1000g 500g – 1000g 350g – 500g x’’ – 350g Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
KIRLANGIÇ >45cm 30cm – 45cm 18cm – 30cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 18cm’den küçük kırlangıç balıkları piyasaya arz edilemez. 
x‘’ ifadesi kırlangıç balıkları için belirlenen en küçük avlanma boyutunu temsil etmektedir. 

 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI MAZAK 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Triglidae familyasının Chelidonichthys cinsinin Chelidonichthys lastoviza (Bonnaterre, 1788) (Streaked 
gurnard) türüne giren Türkiye’de tüm denizlerde görülen bir kırlangıç balığı türüdür. 

• Sırt rengi kırmızı karnı ise beyazdır. 
• Kemikli, üçgen biçiminde büyük bir başı ve küt şeklinde burnu vardır. 
• Üç ışını ayrılıp uzun yürüme parmaklarına dönüşmüş geniş yuvarlak kanat biçimini almış 

göğüs yüzgeçlere sahiptir. Göğüs yüzgeci grimsi olup büyük koyu mavi benekler bulunur. 
• Vücudunun yanlarında temel çizgiler ve küçük dikencikler bulunur. 
• Çamurlu-kumlu sularda 150m’ye kadar derinliklerde yaşar. 
• Maksimum boyu 40 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Mazak balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Mazak balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 
MAZAK >1000g 500g – 1000g 350g – 500g x’’ – 350g Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
MAZAK >20cm 15cm – 20cm <15cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

x‘’ ifadesi mazak balıkları için belirlenen en küçük avlanma boyutunu temsil etmektedir. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI ÖKSÜZ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Triglidae familyasının Trigla cinsinin Trigla lyra (Linnaeus, 1758) (Piper gurnard) türüne giren Türkiye’de 
Ege, Marmara ve Akdeniz’de görülen bir kırlangıç balığı türüdür. 

• Üst çenesinin uçları karşılıklı olarak çatal biçimindedir. 
• Göğüs yüzgeçleri ve kuyruk yüzgeci gelişmiştir.  
• Kafasında, operculum üzerinde göğüs yüzgecinin hizasında, gövdesine doğru uzanan sivri 

levhalar vardır. 
• Rengi diğer kırlangıç balıklarına göre daha pembedir. 
• Maksimum boy 60 cm'dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Öksüz balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Öksüz balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 
ÖKSÜZ >1000g 500g – 1000g 350g – 500g x’’ – 350g Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
ÖKSÜZ >35cm 30cm – 35cm <30cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

x‘’ ifadesi öksüz balıkları için belirlenen en küçük avlanma boyutunu temsil etmektedir. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI DİKENLİ ÖKSÜZ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Peristediidae familyasının Peristedion cinsinin Peristedion cataphractum  (Linnaeus, 1758) (African 
armoured searobin) türüne giren Türkiye’de Ege, Marmara ve Akdeniz’de görülen bir kırlangıç balığı 
türüdür. 

• Konik bir gövde yapısına sahiptir. 
• Yanal çizgi çok belirgin ve dikenlidir.  
• Göğüs yüzgecinin altındaki tutaçlar ikilidir.  
• Gövdesindeki dikenler fazla gelişmiştir. 
• Birinci sırt yüzgecinin dikenleri çok uzun, alt çenede saçağı püskülümsü uzantılar bulunur. Üst 

çenedeki çatallar iyice ileriye doğru uzamıştır. 
• Rengi kırmızımsıdır. 
• Maksimum boyu 40 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Dikenli öksüz balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Dikenli öksüz balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze 
ve Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 
DİKENLİ ÖKSÜZ >1000g 500g – 1000g 350g – 500g x’’ – 350g Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
DİKENLİ ÖKSÜZ >25cm 15cm – 25cm <15cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

x‘’ ifadesi dikenli öksüz balıkları için belirlenen en küçük avlanma boyutunu temsil etmektedir. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI LEVREK 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Moronidae familyasının Dicentrarchus cinsinin Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)  (European Seabass) 
türüne giren,  Türkiye denizlerinde iki türü bulunan bu balıkların yaşam ortamı tuzlu su, acı su ve tatlı sudur. 
Etçil ve yırtıcıdır.  

• En çok karides, küçük balık, yengeç ve kurtçuklarla beslenir.  
• Aşırı pradetördür.  
• Vücutları yanlardan yassılaşmış sırt yüzgeçleri iki adet ve birbirine yakındır. 
• Solungaç kapaklarında ikişer geniş diken ve birer koyu leke bulunur.  
• Vücudu yanlardan hafif yassılaşmış olan levrek balığının derisi ktenoid pullarla kaplıdır. Sikloid 

pullar ense ve yanaklar üzerindedir. 
• Dillerinin üzerinde diloit dişleri vardır. 
• Maksimum boyu 100 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Levrekler gelişme safhalarına göre; Larva, Ön Beslemesi 
Yapılmış Yavru, Yavru, Genç, Sofralık ve Damızlık olmak 

üzere altı gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Levrekler piyasaya arz şekline göre; Canlı, Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere üç tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Her grupta, diğer gruptan bulunabilecek ürün sayısı %5’i 
geçmemelidir. 

SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

1kg içindeki adet sayısı temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 

LEVREK 
+4000 gr/adet 3000-4000 gr/adet 2000-3000 gr/adet 1000-2000 gr/adet Her boy grubunda farklı ağırlıkta 

bulunan ürünlerin sayısı %5’i 
geçmemelidir. 

5 6 7  
800-1000gr/adet 600-800 gr/adet 400-600 gr/adet  

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 

LEVREK >55cm 40cm – 55cm 25cm – 40cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i 
geçmemelidir. 

Boyu, 25cm’den küçük levrek balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 6419  
 



ÜRÜN ADI İZMARİT 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Centracanthidae familyasının Spicara cinsinin Spicara smaris (Linnaeus, 1758) (Picarel) türüne giren 
Türkiye’de tüm denizlerimizde görülen bir balık türüdür. 

• Vücudu yassı ve geniştir. 
• Derisi kalın ve pulludur. 
• Ağzı büyük ve körüklüdür. Küçük dişlere sahiptir. 
• Sırt kısmı kahverengi yan yüzeyleri parlak, beyazımsı gridir. Her iki yüzeyinde bulunan siyah 

leke ile tanınır. 
• Sırt yüzgeçleri birleşmiştir ve yüzgecin üzerinde renkli benekler bulunur. 
• Denizlerin çamurlu, yosunlu ve kayalık kesimlerinde, dip veya dibe yakın bölgelerinde 

yaşamaktadırlar. 
• Maksimum boy 20 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

İzmarit balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

İzmarit balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
İZMARİT >15cm 10cm – 15cm <10cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11473  
 



ÜRÜN ADI İZMARİT 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Centracanthidae familyasının Spicara cinsinin Spicara maena  (Linnaeus, 1758) (Blotched picarel) türüne 
giren Türkiye’de tüm denizlerimizde görülen bir balık türüdür. 

• Geniş gövdelidir. 
• Derisi kalın ve pulludur. 
• Üst çene çıkıntılıdır ve ağız birkaç sıra küçük diş içerir. 
• Üstünde mavi-gri, gümüşi kısımlar ve küçük koyu lekeler bulunur. Genellikle pektoral yüzgecin 

ucunun üstünde büyük bir koyu leke vardır. 
• Sırt yüzgeçleri birleşmiştir ve yüzgecin üzerinde renkli benekler bulunur. 
• Maksimum boyu 25 cm’dir. 

 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

İzmarit balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

İzmarit balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
İZMARİT >15cm 10cm – 15cm <10cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11473  
 



ÜRÜN ADI KARAGÖZ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sparidae familyasının Diplodus cinsinin Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) (Commen two-
banded seabream) türüne giren Türkiye’de Akdeniz ve Ege Denizi’nde görülen bir balık türüdür. 

• Vücut oval ve yanlardan yassılaşmıştır.  
• Vücutta baştan kuyruğa doğru 7-8 adet koyu renkli bant, kuyruk sapında ve solungaç 

kapağının arkasında koyu siyah leke bulunur. 
• Gövde genellikle gri-gümüş renktedir. 
• Dudakları oldukça kalındır. Açık kahverengimsi kesici dişleri vardır. 
• Maksimum boyu 45 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Karagöz balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Karagöz balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
KARAGÖZ >35cm 25cm – 35cm 18cm- 25cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 18cm’den küçük karagöz balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI SARGOZ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sparidae familyasının Diplodus cinsinin Diplodus sargus (Linnaeus, 1758) (White seabream) türüne giren 
Türkiye’de bütün denizlerde çoğunlukla Marmara ve Ege Denizi’nde görülen bir balık türüdür. 

• Vücut oval ve yanlardan yassılaşmıştır.  
• Karagöz balığının yakın akrabası olan, ondan farkı vücudunda 6-7 adet kahvemsi veya kül rengi 

dikey çizgilere sahip olmasıdır. 
• Solungaç kapaklarının sınırı ve yüzgeçlerinin ucu siyah, gövdesinin geri kalanı parlak grimsi-

gümüşümsü yapıya sahiptir. 
• Maksimum boyu 45 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Sargoz balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Sargoz balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
SARGOZ >30cm 25cm – 30cm 21cm - 25cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 21cm’den küçük sargoz balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI KIRMA MERCAN 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sparidae familyasının Pagellus cinsinin Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758) (Common pandora) türüne 
giren, Akdeniz’de yaygın olup Karadeniz’de de nadiren bulunan balıklardır. 

• Nokta şeklinde buruna sahiptir. 
• Gözleri oldukça gelişmiştir. Gözleri arasındaki açıklık pullu yapıdadır. 
• Ağız köşeleri göz başlangıcında veya biraz gerisinde bulunur. 
• Ön dişleri konik şeklindedir. Yan dişleri iki sıra halinde konik şeklindedir. 
• Kuyruk yüzgeci fazla oyuktur. Üst lobu alt lobundan daha uzundur. 
• Sırtı parlak kırmızı renkte, bazen mavi noktalı olan, ağzının içi ve solungaç kapaklarının iç 

tarafı siyah renkte olan balıklardır. 
• Maksimum boyu 60 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Mercan balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Mercan balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
MERCAN >32cm 25cm – 32cm 15cm – 25cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 15cm’den küçük mercan balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11539  
 



ÜRÜN ADI LEKELİ MERCAN 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sparidae familyasının Pagellus cinsinin Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768) (Blackspot seabream) türüne 
giren, Türkiye’de Ege ve Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren balıklardır. 

• Vücudu uzun ve oldukça derindir. Kafasının üst profili kavisli yapıdadır. 
• Kısa, körelmiş ve nokta şeklinde bir buruna sahiptir. 
• Gözleri çok büyüktür.  
• Gözleri oldukça gelişmiştir. Gözleri arasındaki açıklık pullu yapıdadır. 
• Rengi grimsi kırmızıdır. İç ağzı turuncu – kırmızı renktedir. 
• Lateral çizgisinin kökeninde büyük kara bir nokta bulunur. 
• Ağız köşeleri göz başlangıcında veya biraz gerisinde bulunur. 
• Bazılarının pektoral aksilinde küçük gölgeli siyah bir alan bulunabilir. 
• Gözleri oldukça gelişmiştir. Gözleri arasındaki açıklık pullu yapıdadır. 
• Maksimum boyu 70 cm’dir.  

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Lekeli Mercan balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Lekeli Mercan balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze 
ve Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
LEKELİ MERCAN >30cm 25cm – 30cm <20cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI MIRMIR 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sparidae familyasının Lithognathus cinsinin Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758) (Striped seabream) 
türüne giren, Türkiye’de Ege ve Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren balıklardır. 

• Uzun vücutludur.  
• Burnu nokta şeklinde ve uzundur.  
• Küçük gözlüdür. 
• Vücudunun yanında enine 10 – 12 adet siyahımsı çizgi bulunur. 
• Gümüşümsü gri renktedir. 
• Maksimum boyu 55 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Mırmır balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Mırmır balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA KÜÇÜK TOLERANS 
MIRMIR >25cm 20cm – 25cm <20cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI SİNARİT 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sparidae familyasının Dentex cinsinin Dentex dentex (Linnaeus, 1758) (Common dentex) türüne giren 
Türkiye’de Ege ve Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren balık türüdür. 

• Vücudu elips şeklinde uzun ve nokta burunludur. 
• Çok kuvvetli ve sert bir balıktır. 
• Ağzı büyük, dudakları kalındır. Kuvvetli bir çeneye ve koni biçiminde dişlere sahiptir. 
• Gövdesi kalın, iri pullarla örtülüdür. 
• Sırtı ve yanları pembe-sarı, karnı ise beyaz renktedir. Yanal çizgisi düzgündür. 
• Maksimum boyu 100 cm’dir. 
 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Sinarit balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Sinarit balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 

SİNARİT 
>1500g 1000g – 1500g 800g – 1000g 

Her boy grubunda farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin sayısı %5’u geçmemelidir. 4 5  
600g – 800g 400g – 600g <400g 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
SİNARİT >60cm 45cm – 60cm 35cm – 45cm Her boy grubunda farklı uzunluktaki ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 35cm’den küçük sinarit balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11480  
 



ÜRÜN ADI MELANURYA 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sparidae familyasının Oblada cinsinin Oblada melanura (Linnaeus, 1758) (Saddled seabream) türüne giren 
Türkiye’de Ege ve Akdeniz’de görülen bir balık türüdür. 

• Vücudu yumurta şeklindedir. 
• Kuyruk yüzgeci çatallı olup kuyruğunun dibinde siyah bir lekesi mevcuttur.  
• Sırtı koyu kurşuni renkte, yan tarafları mavimsi gümüş renginde olup gri paralel çizgileri 

vardır. Karnı beyazdır. 
• Ağzı küçüktür. 
• Sparidae familyasında en kıvrak ve en süratli balık olarak bilinmektedir. 
• Maksimum boyu 36,6 cm’dir. 

 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Melanurya balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Melanurya balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
MELANURYA >20cm 15cm – 20cm <15cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI KUPES 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sparidae familyasının Boops cinsinin Boops boops (Linnaeus, 1758) (Bogue) türüne giren Türkiye’de Ege, 
Marmara ve Akdeniz’de görülen bir balık türüdür. 

• Vücudu uzun, gözleri büyük, ağzı küçüktür. 
• Kafasından kuyruğuna kadar uzanan soluk altın renginde çizgileri, koyu renkli yanal çizgisi ve 

göğüs yüzgecinin kökünde siyah bir lekesi vardır. 
• Sırtı gümüşi, yanları soluk sarı ve yeşilimsidir. 
• Maksimum boyu 40 cm’dir. 

 
 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kupes balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kupes balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
KUPES >20cm 15cm – 20cm <15cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI SARPA 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sparidae familyasının Sarpa cinsinin Sarpa salpa (Linnaeus, 1758) (Salema) türüne giren Türkiye’de Ege, 
Marmara ve Akdeniz’de görülen bir balık türüdür. 

• Başı küçük, boyunun beşte biri kadardır. Üst çene alt çeneden biraz uzundur. Çenesi 
kuvvetlidir. 

• Vücudu oval şeklindedir. 
• Rengi grimsi-mavidir, başından kuyruğa uzunlamasına 10-11 adet turuncu veya sarımsı altın 

renginde bantları vardır. 
• Maksimum boyu 51 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Sarpa balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Sarpa balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
SARPA >28cm 22cm – 28cm <22cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 4225  
 



ÜRÜN ADI ÇİPURA (ALYANAK) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sparidae familyasının Sparus cinsinin Sparus aurata (Linnaeus, 1758) (Gilthead seabream) türüne giren, 60 
m derinliğe kadar kıyı sularında kumlu – çamurlu ve çamurlu zeminlerde yaşayan deniz balıklarıdır. Tüm 
denizlerimizde bulunur, özellikle Ege Denizi'nde daha boldur. 

• Oval ve derin (yanlardan basık) vücutludur. Vücudu küçük ince pullarla kaplıdır. 
• Küt burunlu ve kalın dudaklıdır. 
• İki gözünün arası “V” şeklinde sarı bant bulunmaktadır. Solungaç kapağı siyah lekelidir. 
• Anüse kadar uzanan göğüs yüzgecinin alt bağlantı kısmı kırmızımsı lekelidir. 
• Çenesinin önünde 6 şar adet köpek dişi ve arkasında üst çenede (4 – 5) sıra, alt çenede (3 – 4) 

sıra yuvarlak öğütücü dişlere sahip olmalıdır. 
• Sırtı açık mavimsi gri renkli ve yanları altın gibi parlayan gri sarı renkte ve karnı beyaz renkli 

olmalıdır. Kuyruk yüzgeci iki çatallı ve uç kısımları siyahımsı renktedir. 
• Maksimum boyu 70 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Çipura balıkları gelişme safhalarına göre; Larva, Ön 
beslemesi yapılmış yavru, Yavru, Genç, Sofralık ve 

Damızlık olmak üzere altı gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Çipuralar piyasaya arz şekline göre; Canlı, Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere üç tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Her grupta, diğer gruptan bulunabilecek ürün sayısı %5’i 
geçmemelidir. 

SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

1kg içindeki adet sayısı temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 

ÇİPURA 
+1500 gr/adet 1000-1500 gr/adet 800-1000 gr/adet 600-800 gr/adet 

Her boy grubunda farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin 
sayısı %5’i geçmemelidir. 5 6 7  

400-600gr/adet 300-400 gr/adet 200-300 gr/adet  
Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 

ÇİPURA >35cm 25cm – 35cm 20cm – 25cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 20cm’den küçük çipura balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 6079  
 



ÜRÜN ADI FANGRİ MERCAN 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sparidae familyasının Pagrus cinsinin Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758) (Common seabream) türüne giren, 
Türkiye’de Ege ve Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren balıklardır. 

• Oval vücutlu ve bombeli alınlıdır. 
• Büyük başlı ve gözleri oldukça gelişmiştir. 
• Ön dişleri 4 – 6 adet kanin yapılı, arkaları yuvarlak büyük ağızlıdır. 
• Ön ışınları dikenli olan, tek sırt yüzgeçli ve karın yüzgeçleri yelpaze şeklindedir. 
• Anüs yüzgeci tarak biçimindedir. 
• Sırtı pembe renklidir. 
• Maksimum boyu 91 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Fangri Mercan balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Fangri Mercan balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze 
ve Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
FANGRİ MERCAN >40cm 30cm – 40cm <30cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI İSPARİ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sparidae familyasının Diplodus cinsinin Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) (Annular seabream) türüne 
giren Türkiye’de Ege, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz’de görülen bir balık türüdür. 

• Vücudu yanlardan basık, elips şekillidir. 
• Vücudunda ve solungaç kapaklarında iri pulları vardır.  
• Kafa küçük, gözler normaldir. Ağzı küçük ve kuvvetlidir. 
• Sırtı gümüşi gri, yanları sarımtırak, karnı beyazdır. Bazılarında 5-6 adet enine koyu bant 

bulunur. Karın yüzgeci sarı renktedir. Kuyruk yüzgecinin ucu bazılarında şerit halinde siyahtır. 
Solungaç kapağından kuyruğuna kadar uzanan çok belirgin bir yanal çizgisi vardır. Kuyruk 
yüzgecinin ortasında kendi karakteristiği olan siyah yuvarlak bir nokta bulunur. 

• Maksimum boyu 27,5 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

İspari balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

İspari balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
İSPARİ >15cm 10cm – 15cm <10cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI SİVRİBURUN KARAGÖZ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sparidae familyasının Diplodus cinsinin Diplodus puntazzo (Walbaum, 1792) (Sharpanout seabream) türüne 
giren Türkiye’de Ege, Marmara ve Akdeniz’de görülen bir balık türüdür. 

• Vücudu yuvarlağa yakın elips şeklindedir. 
• Sırtı sarımtrak esmer renktedir. Yanlarından enine inen kahverengi-kül rengi çizgilere 

sahiptir.  
• Kafası gövdesine göre daha ufaktır. 
• Yüzgeçleri koyu renkli olup özellikle kuyruk yüzgecinin dış kenarları koyu siyahtır. Birinci sırt 

yüzgeci ile ikincisi Sparidae familyasının diğer balıkları gibi birleşmiş olup ilk yüzgeç dikenlidir. 
• Maksimum boy 60 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Sivriburun Karagöz balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Sivriburun Karagöz balıkları piyasaya arz şekillerine göre; 
Taze ve Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
SİVRİBURUN KARAGÖZ >25cm 20cm – 25cm <20cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI MİNEKOP 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sciaenidae familyasının Umbrina cinsinin Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758) (Shi drum) türüne giren 
Türkiye’de Marmara, Karadeniz ve Akdeniz’de görülen bir balık türüdür. 

• Vücudu hafif basık, sırtı kamburcadır. 
• Yan çizgide 48-50 pul bulunur.  
• Alt çenede küçük bir bıyık olup, pulları iridir.  
• Burun kısmen küttür, çenede derin bir çıkıntı bulunur.  
• Rengi genel olarak gridir. Sırt kısmı koyu, karna doğru inildikçe gri renk açılıp parlak griye 

döner. Solungaçlarında başlayıp sağ üste doğru ilerleyen sarı renkte, kıvrımlı kanallar bulunur. 
• Maksimum boyu 73 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Minekop balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Minekop balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
MİNEKOP >60cm 40cm – 60cm 25cm – 40cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 25cm’den küçük minekop balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI EŞKİNA 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sciaenidae familyasının Sciaena cinsinin Sciaena umbra (Linnaeus, 1758) (Browne meagre) türüne giren, 
Türkiye’nin tüm kıyılarında görülen bir balık türüdür. 

• Alnından çıkan 1–2 cm çapındaki taştan ötürü halk arasında Taş balığı olarak da bilinir. 
• Anal yüzgecinin ikinci dikeni birincisinden daha kalındır. 
• Genellikle vücudunun sırtı ve yanları sarımsı esmer renktedir. 
• Sığ sularda, çoğunlukla kayalık ve kumlu diplerde bulunur, geceleri daha aktif olur. 
• Nesli tehdit altında olan bir balık türüdür. 
• Maksimum boyu 70 cm’dir. 
 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Eşkina balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Eşkina balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 
EŞKİNA >3kg 2kg – 3kg 1kg – 2kg <1kg Her boy grubunda farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin sayısı 

%5’u geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
EŞKİNA 35 cm 25cm – 35cm 25cm – 30cm Her boy grubunda farklı uzunluktaki ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 25cm’den küçük Eşkina balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11471  
 



ÜRÜN ADI GRANYÖZ(SARIAĞIZ) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sciaenidae familyasının Argyrosomus cinsinin Argyrosomus regius (Asso, 1801) (Meagre) türüne giren 
Türkiye’de Ege ve Akdeniz kıyılarında görülen bir balık türüdür. 

• Uzun vücutlu, büyük pullarla kaplı ilk sırt yüzgeci 9 - 10 adet ince dikenli, diğeri 27 – 29 ,yumuşak 
ışınlı bir balık türüdür. 

• İri bir balıktır. 
• Sırtı kirli sarı ile karışık kurşuni, yanları mat beyaz, karnı gümüşi renktedir. 
• Granyöz balığı ekonomik değeri olan balıklardandır ve et kalitesiyle deniz ürünleri tüketicileri 

için önemlidir ve ayrıca deniz balıkları yetiştiriciliğinde alternatif türlerden biridir. 
• Ağzı büyüktür, ağzının içi sarımsı olduğundan bu renge uyularak sarıağız ismi verilmiştir. 
• Maksimum boyu 230 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Granyöz(Sarıağız) balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Granyöz(Sarıağız) balıkları piyasaya arz şekillerine göre; 
Taze ve Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 

GRANYÖZ(SARIAĞIZ) 
>4000gr 3000 - 4000g 2000g – 3000g 1000g – 2000g 

Her boy grubunda farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin sayısı %5’u 
geçmemelidir. 5 6 7 8 

800g – 1000g 600g – 800g 400g – 600g  

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK  TOLERANS 

GRANYÖZ(SARIAĞIZ) >55cm 40cm – 55cm 25cm – 40cm  Her boy grubunda farklı uzunluktaki ürünlerin sayısı %5’i 
geçmemelidir. 

Boyu, 25cm’den küçük Granyöz(Sarıağız) balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11471  
 



ÜRÜN ADI PİSİ BALIĞI 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Pleuronectidae familyasının Platichthys cinsinin Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) (European flounder) 
türüne giren Türkiye’de Ege, Marmara, Karadeniz’de görülen bir balık türüdür. 

• Vücut üstten ve alttan yassılaşmıştır. 
• Gözler vücudun sağ tarafında olup, gözlerin bulunduğu sırt yeşilimsi veya sarımsı kahverengi 

lekelerle kaplıdır.  
• Sırt yüzgeci başta gözden, kuyruk yüzgeci kaidesine kadar devam eder, kuyruk yüzgeciyle 

birleşmez.  
• Üst kısmının rengi esmer, kısmen kahverengi, koyu noktalı, alt tarafı ise beyazdır. Vücut küçük 

pullarla kaplıdır.  
• Yan çizgi gözün bulunduğu tarafta göğüs yüzgeci etrafında kıvrımlıdır. 
• Maksimum boyu 60 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Pisi balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Pisi balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
PİSİ BALIĞI >45cm 30cm – 45cm 20cm – 30cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 20cm’den küçük pisi balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11479  
 



ÜRÜN ADI LAHOZ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Serranidae familyasının Epinephelus cinsinin Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint, Hilarie, 1817) (White 
grouper) türüne giren, vücudu ve başı küçük stenoid pullarla kaplı, kış mevsimini derin sularda geçiren 
çok yırtıcı deniz balıklarıdır. Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarında dağılım gösterir. 

• Solungaç kapaklarındaki beyaz çizgilerle diğer hanilerden kolaylıkla ayrılabilir. 
• Maksimum boyu 120 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Lahoz balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Lahoz balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağılığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağılığı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 
LAHOZ >4kg 2kg – 4kg <2kg Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
LAHOZ >75cm 60cm – 75cm 45cm – 60cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 45cm’den küçük lahoz balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI ORFOZ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Serranidae familyasının Epinephelus cinsinin Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) (Dusky grouper) türüne 
giren, sarı hani diye adlandırılan Türkiye’de Ege ve Akdeniz’de dağılım gösteren bir balık türüdür. 

• Vücudu kahverengi renklidir. 
• Büyük ve sivri kafalı alt çenesi öne doğru uzanmış balıklardır. 
• Kuvvetli ve kavrayıcı dişlidir. 
• Gözleri büyük ve yuvarlaktır. 
• Sırt yüzgecinin ilk ışınları dikenli ve tarak şeklindedir. 
• Diğer hanilere göre daha derin ve ağır vücutlu olan balıklardır. 
• Maksimum boyu 150 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Orfoz balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Orfoz balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 
ORFOZ >4kg 2kg – 4kg <2kg Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
ORFOZ >75cm 60cm – 75cm 45cm – 60cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 45cm’den küçük orfoz balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI ASIL HANİ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Serranidae familyasının Serranus cinsinin Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758) (Comber) türüne giren, kumlu-
çamurlu ve deniz bitkilerinin bulunduğu ortamlarda 1m ila 200m derinliklerde yaşayan deniz balıklarıdır. 
Türkiye'nin Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren bir balık türüdür. 

• Rengi kahverengi sarı ya da kırmızımsıdır.   
• Vücutlarında 7-9 adet düşey bant vardır.  
• Baş kısmında birkaç kahverengi ya da portakal rengi uzunlamasına çizgiler bulunur. 
• Maksimum boyu 25 cm’dir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Asıl Hani balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Asıl Hani balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
ASIL HANİ >18cm 12cm – 18cm <12cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI YAZILI HANİ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Serranidae familyasının Serranus cinsinin Serranus scriba (Linnaeus, 1758) (Painted comber) türüne giren, 
kayalık alanlarda ve çift olarak yaşayan deniz balıklarıdır. Türkiye'nin tüm kıyılarında dağılım gösterir. 

• Baş kısmında çeşitli renkli desenler bulunur. 
• Dış görünüşü ile asıl hani türüne çok benzemesiyle birlikte, daha büyük ve en kısmı daha dar 

olan balıklardır. 
• Maksimum boyu 36 cm’dir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Yazılı Hani balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Yazılı Hani balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
YAZILI HANİ >20cm 15cm – 20cm <15cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI ZARGANA 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Belonidae familyasının Belone cinsinin Belone belone (Linnaeus, 1758) (Garfish) türüne giren, çeneleri gaga 
şeklini almış, sivri ve geniş dişlerle kaplı vücudu uzun ve yuvarlak yılan benzeri olan, rengi sırt kısmında 
esmer-yeşil, karına doğru gümüşi, eti beyaz, küçük pullu ve iskeleti yeşil renkte olan balıklardır. Türkiye'nin 
tüm kıyılarında dağılım gösteren bir balık türdür. 

• Sırtı koyu kurşuni renktedir. 
• Yanları açık renklidir ve yan çizgileri belirgindir. 
• Alt çenesi üst çenesinden daha uzun olan balıklardır. 
• Karın kısmındaki pulları iridir. 
• Sırt ve karın yüzgeçleri kuyruk bölgesine daha yakın olan balıklardır. 
• Maksimum boyu 104 cm’dir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Zargana balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Zargana balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 
ZARGANA >750g 501g – 750g 251g – 500g x’’ – 250g Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
ZARGANA >50cm 35cm – 50cm <35cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

x‘’ ifadesi zargana balıkları için belirlenen en küçük avlanma boyutunu temsil etmektedir. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI DÜLGER 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Zeidae familyasının Zeus cinsinin Zeus faber (Linnaeus, 1758) (John dory) türüne giren Türkiye’de Ege, 
Marmara, Karadeniz ve Akdeniz’de görülen bir balık türüdür. 

• Vücudu yassı ve yüksek, vücut ve yanaklar ufak pullarla örtülüdür. 
• Ağız derinliği geniştir. 
• Genç bireylerin vücutları şeffaf, göğüs yüzgeçleri uzun ve ikinci anal yüzgecin başına kadar 

uzanır.  
• Vücudun her bir yanında yuvarlak siyah leke bulunur.  
• Rengi başta ve sırtta açık kahverengi, arkaya doğru ve yanda sarımtırak, karnı ise beyazdır.  
• Maksimum boyu 90 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Dülger balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Dülger balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
DÜLGER >45cm 35cm – 45cm <35cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI ISKARMOZ - BARAKÜDA 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sphyraenidae familyasının Sphyraena cinsinin Sphyraena sphyraena (Linnaeus, 1758) (European 
barracuda) türüne giren,  
Karadeniz’de, Marmara’da, Ege’de ve Akdeniz’de kıyı bölgelerde yaşayan pelajik deniz balıklarıdır. 

• Vücudu uzun, kalın ve yuvarlaktır. Yanal çizgide 125–145 pul 108 vardır. 
• Sırt tarafı esmer yeşil, karın tarafı parlak gümüşimsi renktedir.  
• Başı uzun, burnu sivridir. 
• Birinci dorsal yüzgecinde 5 diken, ikinci dorsal yüzgecinde 9–10 yumuşak ışın; anal yüzgecinde 

1 diken 9 yumuşak ışın bulunur. 
• Vücudu küçük pullarda kaplıdır.  
• Ağızdaki dişler büyük ve oldukça belirgindir.  
• Alt çenesi üst çenesine oranla daha ileride olup, ucu yukarı doğru kıvrıktır. İrili ufaklı sivri ve 

keskin dişleri vardır. 
• Bazı bireylerde yanal çizgiye paralel soluk sarı renkte uzunlamasına bir bant bulunur.  
• Maksimum boyu 165 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Iskarmoz balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Iskarmoz balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
ISKARMOZ BARAKÜDA >60cm 40cm – 60cm <40cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI DİL BALIĞI 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Soleidae familyasının Solea cinsinin Solea solea (Linnaeus, 1758) (Common solea) türüne giren Türkiye'nin 
tüm kıyılarında dağılım gösteren bir balık türüdür. 

• Vücudu oval ve çok fazla yassılaşmıştır. 
• Ağzı küçük ve asimetriktir. 
• Gözleri sağ taraftadır.  
• Gözlerinin bulunduğu taraf, kahverengi yeşil ya da kahverengi siyah beneklerle süslüdür. Sağ 

göğüs yüzgecinin ucunda siyah benek vardır. Üst tarafındaki göğüs yüzgecinin üstü başlangıç 
noktasına kadar ulaşan siyah lekelidir. 

• Maksimum boyu 70 cm’dir. 
 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Dil balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Dil balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
DİL BALIĞI >35cm 28cm – 35cm 20cm – 28cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 20cm’den küçük dil balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI BENEKLİ PİSİ BALIĞI (YABANİ DİL) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Scophthalmidae familyasının Lepidorhombus cinsinin Lepidorhombus boscii (Risso, 1810) (Fourspotted 
megrim) türüne giren Türkiye’de Ege, Marmara ve Akdeniz’de görülen bir balık türüdür. 

• Vücut üstten ve alttan yassılaşmıştır. 
• Gözler vücudun sağ tarafında olup gözlerin bulunduğu sırt kahverenktedir ve yeşilimsi 

lekelerle kaplıdır.  
• Sırt yüzgeci başta gözden, kuyruk yüzgeci kaidesine kadar devam eder, kuyruk yüzgeciyle 

birleşmez.  
• Sırt yüzgecinin sonlandığı yere yakın dört adet koyu renkli benek bulunur. 
• Maksimum boyu 40 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Benekli Pisi balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Benekli Pisi balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
BENEKLİ PİSİ BALIĞI >20cm 15cm – 20cm <15cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI LAMBUKA 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Coryphaenidae familyasının Coryphaena cinsinin Coryphaena hippurus (Linnaeus, 1758) (Common 
dolphinfish) türüne giren, Türkiye’ de Ege ve Akdeniz’de dağılım gösteren pelajik deniz balıklarıdır. 

• Dorsal yüzgecinde 58 – 66 ışın bulunur.  
• Anal yüzgeç konkav olup anüsten başlayarak kaudal yüzgece kadar devam etmektedir. 
• Vücut düzgün biçimde uzayarak incelmiştir. 
• Baş profilinden belirgin bir biçimde dış bükeydir. 
• Eşeysel olgunluğa ulaşmamış erkek bireylerde baş dikeyleşerek gelişme göstermiştir. 
• Dilin üzerinde küçük ve oval dişler bulunur. 
• Vücudun sırt kısmı parlak metalik mavi-yeşil renktedir. Pelvik yüzgeç siyahtır. 
• Omur sayısı 31’dir. 
• Maksimum boyu 210 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Lambuka balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Lambuka balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
LAMBUKA >100cm 70cm – 100cm <70cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 
 
 



ÜRÜN ADI KÖMÜRCÜ KAYA BALIĞI 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Gobiidae familyasının Gobius cinsinin Gobius niger (Linnaeus, 1758) (Black goby) türüne giren Türkiye’de 
Marmara, Karadeniz ve Ege Denizi’nde görülen bir balık türüdür. 

• Gözleri birbirine çok yakın ve kafanın tepesine yerleşmiştir. 
• İki sırt yüzgeci alt taraftan bir zarla birleşmiş, birinci sırt yüzgeci ikincisinden yüksek, ikinci 

sırt yüzgeci anal yüzgeçten uzundur.  
• Vücudu gri-kahverenginden soluk sarı-kahverengine kadar değişen ve düzensiz siyah lekeli 

ve noktalıdır. 
• Maksimum boyu 18 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kömürcü Kaya balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kömürcü Kaya balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze 
ve Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
KÖMÜRCÜ KAYA BALIĞI >15cm 10cm – 15cm <10cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI SAZ KAYA BALIĞI 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Gobiidae familyasının Zosterisessor cinsinin Zosterisessor ophiocephalus  (Pallas, 1814) (Grass goby) 
türüne giren Türkiye’nin tüm kıyılarında dağılım gösteren bir balık türüdür. 

• Başı uzun, yassı, üçgenimsi ve vücut uzunluğunun dörtte biri kadardır. 
• Göz çapı gözler arası mesafeden fazladır. 
• Ağız köşeleri gözlerin orta kısımlarının altında bulunur. 
• Vücudu sarımsı kahverengi, sırt, göğüs ve kuyruk yüzgeçlerinde kahverengi nokta ve çizgiler 

vardır. 
• Maksimum boyu 29,9 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Saz Kaya balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Saz Kaya balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
SAZ KAYA BALIĞI >15cm 10cm – 15cm <10cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI PALASKA BALIĞI 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Trichiuridae familyasının Lepidopus cinsinin Lepidopus caudatus (Euphrasen, 1788) (Silver scabbardfish) 
türüne giren Türkiye’de Ege ve Akdeniz’de görülen bir balık türüdür. 

• Vücudu uzundur, ağzı sivridir. 
• Rengi gümüşidir. 
• Maksimum boyu 210 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Palaska balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Palaska balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
PALASKA BALIĞI >75cm 50cm – 75cm <50cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI LAPİN-1 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Labridae familyasının Labrus cinsinin Labrus mixtus (Linnaeus, 1758) (Cuvkoo wrasse) türüne giren, 
Türkiye’nin Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren bir balık türüdür. 

• Vücudu uzundur. 
• Ağız uzunluğu gözlerinin arkasına kadar ulaşır. 
• Dudakları kalın balıklardır. 
• Dişleri büyük ve konik yapıdadır. Dişleri tek sıra halinde dizilmiştir. 
• Dişiler ve ergin olmayan erkekler sarı ve kırmızımsı portakal renkli olup arka kısımlarında 3 

siyah lekeleri vardır. 
• Çok göze çarpan örneklerde siyah işaretler daha açık işaretlerin arasında sık olarak 

dağılmıştır. 
• Erkekler çok parlak mavidir. Yanlarında sarı ve portakal rengi üzerine yayılmış daha siyah 

yatay bantlar bulunur.   
• Maksimum boyu 40 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Lapin balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Lapin balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
LAPİN >20cm 15cm – 20cm <15cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI LAPİN-2 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Labridae familyasının Labrus cinsinin Labrus bergylta (Ascanius, 1767) (Ballan wrasse) türüne giren, 
Marmara’da ve Akdeniz’de yaşayan deniz balıklarıdır. 

• Geniş kafa yapısına sahiptir. 
• Ağzı küçük ve dudakları kalındır. 
• Cinsiyetine bağlı olarak dış görünüşleri değişmemektedir. 
• Vücudu, kafası ve yüzgeçleri çok sayıda küçük beyaz leke barındırmaktadır. 
• Vücudunun yan tarafında dikey olarak uzanmış, geniş ve yeşilimsi renkte koyu şeritler 

düzensiz dağılmışlardır. 
• Genellikler parlak zümrüt yeşili renkte olan deniz balıklarıdır. 
• Maksimum boyu 65,9 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Lapin balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Lapin balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
LAPİN >20cm 15cm – 20cm <15cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI MIĞRI 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Congridae familyasının Conger cinsinin Conger conger (Linnaeus,1758) (European conger) türüne giren 
Türkiye’nin tüm kıyılarında dağılım gösteren bir balık türüdür. 

• Vücudu uzun silindir şeklinde olup yılana benzemektedir.  
• Derisi kaygan ve vücut küçük pullarla örtülüdür.  
• Rengi yaşadığı ortamın rengine uygundur. Sırt ve yanları gri, sarı ile karışık yeşilimtırak, karın 

kısmı ise kirli beyazdır. Sırt ve anüs yüzgeci kuyruk yüzgeci ile birleşmiştir. Yan çizgi sırtına 
paralel olarak kuyruğa kadar uzanır.  

• Kayalık ve kumlu diplerde bulunur. Yılan balıkları gibi bir defa yumurta döker ve sonra ölür. 
• Maksimum 300 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Mığrı balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Mığrı balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
MIĞRI BALIĞI >100cm 75cm –100cm <75cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI İSKAROZ (PAPAĞAN) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Scaridae familyasının Sparisoma cinsinin Sparisoma cretense (Linnaeus, 1758) (Parrotfish) türüne giren 
Türkiye’de Ege, Marmara ve Akdeniz’de görülen bir balık türüdür. 

• Gövdesi uzun ve yanlardan basık, başı küttür. Çenelerindeki dişler kaynaşarak gagaya benzer 
bir görünüm kazandığından iskaroza bazı yerlerde papağanbalığı da denir. 

• Çok parlak renkli olan bu iri pullu balıkların renkleri genellikle parlak yeşil ya da kırmızımsı, 
sırtı ve yüzgeçleri açık ya da koyu lekeli, yüzgeç kenarları mor ya da kirli beyazdır. 

• Maksimum boyu 50 cm’dir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

İskaroz balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

İskaroz balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
İSKAROZ BALIĞI >20cm 15cm – 20cm <15cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI TRAKONYA-1 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Trachinidae familyasının Trachinus cinsinin Trachinus draco  (Linnaeus, 1758) (Greeter weever) türüne 
giren, Türkiye’nin tüm kıyılarında dağılım gösteren bir balık türüdür. 

• İlk sırt yüzgeci kısa ve 5 – 6 ışına sahiptir. 
• İlk sırt yüzgecinde ikinci ışın en uzun ve yeşilimsi gri renklidir. 
• Sırtında kahverengi ve yeşil pullar sıra şeklinde dizilmiştir. 
• Karın yüzgeçleri göğüs yüzgeçlerinin önündedir.  
• Çeneleri kadife dişlidir. 
• Yukarıya doğru çevrilmiş gözlerin etrafında 2 – 3 diken bulunur. 
• İlk sırt yüzgecinin ilk üç ışını civarında ve göğüs yüzgecinin kaidesinde birer tane siyah leke 

bulunur. 
• Maksimum boy 53 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Trakonya balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Trakonya balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; BÜYÜK KÜÇÜK TOLERANS 
TRAKONYA >200g x’’ – 200g Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
TRAKONYA >20cm 15cm – 20cm <15cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

x‘’ ifadesi trakonya balıkları için belirlenen en küçük avlanma boyutunu temsil etmektedir. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI TRAKONYA-2 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Trachinidae familyasının Trachinus cinsinin Trachinus araneus (Cuvier, 1829) (Spotted weever) türüne 
giren, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren bir balık türüdür. 

• Ağzı sırta dönük şekilde yapılanmış ve oldukça dikey yapıdadır. 
• Gözleri yukarıya kaymıştır. 
• Yan çizgisi sırtına yakındır.  
• İlk sırt yüzgeci 7 ışınlıdır.  
• Yan çizgisinin alt tarafında 6 – 7 adet büyük siyah nokta bulunur. 
• Maksimum boyu 45 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Trakonya balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Trakonya balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; BÜYÜK KÜÇÜK TOLERANS 
TRAKONYA >200g x’’ – 200g Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
TRAKONYA >20cm 15cm – 20cm <15cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

x‘’ ifadesi trakonya balıkları için belirlenen en küçük avlanma boyutunu temsil etmektedir. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI GELİNCİK 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Phycidae familyasının Phycis cinsinin Phycis phycis (Linnaeus, 1758) (Forkbeard) türüne giren Türkiye’de 
Ege ve Akdeniz’de görülen bir balık türüdür. 

• Bu balıklar kalın dudaklı geniş ağızlıdır. Çenede bir barbel bulunur.  
• Sırt yüzgeci çift ve yuvarlaktır.  
• Gövde rengi arkada koyu kahverengi veya gridir, karna doğru renk azalır. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Gelincik balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Gelincik balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
GELİNCİK BALIĞI >35cm 35cm – 35cm <25cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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İTHAL TAZE BALIKLAR



ÜRÜN ADI SOMON 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Salmonidae falmilyasının Salmo (Atlantik) cinsinin Salmo salar (Linnaeus, 1758)  (Atlantic Salmon) türünü 
kapsayan, üreme ve yavru dönemlerini tatlı sularda geçiren, gelişmelerini ise denizlerde tamamlayan, tatlı 
sulardan denizlere geçiş aşamasında vücudunda fizyolojik değişikler meydana gelen vücudu oval, yan 
kısımları gümüşi renkte olan, etçil, gösterişli ve pelajik deniz balıklarıdır. Kuzey Atlantik Okyanusu'nun da, 
kuzey yarımkürede ılıman ve kutup bölgelerinde dağılım gösterir. 

• Yetişkinlerinin sırt bölümünde “X” şeklinde benekler bulunur. 
• Kuyruk sapı kısadır. 
• Denizde beslenme dönemine göre vücudu parlak gümüşi renkte olabilir. 
• Eti kırmızımsı renkte ve çok yağlı yapıdadır. 
• Maksimum boyu 150 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Somon balıkları gelişme safhalarına göre; Döllenmiş 
Yumurta, Larva (alevin), Yavru, Parr, Smolt, Grilse, 

Damızlık ve Sofralık olmak üzere sekiz gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Somon balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Her grupta, diğer gruptan bulunabilecek ürün sayısı %5’i 
geçmemelidir. Yumurtalarda grup toleransı tanınmaz. 

SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 4 5 TOLERANS 
SOMON >5kg 4kg – 5kg 3kg – 4kg 2kg – 3kg 0,5kg – 2kg Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI LAHOZ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Serranidae familyasının Epinephelus cinsinin Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint, Hilarie, 1817) (White 
grouper) türüne giren, vücudu ve başı küçük stenoid pullarla kaplı, kış mevsimini derin sularda geçiren 
çok yırtıcı deniz balıklarıdır. Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarında dağılım gösterir. 

• Solungaç kapaklarındaki beyaz çizgilerle diğer hanilerden kolaylıkla ayrılabilir. 
• Maksimum boyu 120 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Lahoz balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Lahoz balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağılığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağılığı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 
LAHOZ >4kg 2kg – 4kg <2kg Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
LAHOZ >75cm 60cm – 75cm 45cm – 60cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 45cm’den küçük lahoz balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11535  
 



ÜRÜN ADI PAŞA (NİL) BARBUNU 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Mullidae familyasının Upeneus cinsinin Upeneus moluccensis (Bleeker, 1855) (Goldband goatfish) türüne 
giren Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında yaygın olarak görülen bir balık türüdür. 

• Vücudu yuvarlak şekillidir. 
• Alt ve üst çenede konik dişler bulunur. Alt çenesinde bir çift bıyığı vardır. 
• Sırt kısmı kırmızı renkli, karın kısmı açık renklidir. 
• Kuyruk yüzgecinin üst kısmında enine siyah bantlar bulunur. 
• Yan tarafında kuyruğa kadar sarı bir şerit uzanır. 
• 100m derinliklerde kumlu ve çamurlu sularda yaşar. 
• Maksimum boyu 22 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Paşa Barbunu balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Paşa Barbunu balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze 
ve Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

1kg içindeki adet sayısı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 
PAŞA (NİL) BARBUNU <7 adet/kg 7 – 12 adet/kg >12 adet/kg Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
PAŞA (NİL) BARBUNU >20cm 15cm – 20cm 10cm – 15cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 10cm’den küçük paşa barbunu balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI BARBUN 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Mullidae familyasının Pseudupeneus cinsinin Pseudupeneus prayensis (Cuvier, 1829) (West African 
goatfish) türüne giren Türkiye’de Ege ve Akdeniz’de yaygın olarak görülen bir balık türüdür. 

• Vücudu yanlardan basık, başı iri ve oval şekildedir. 
• Burnun üst profili birden bire son bulacak şekilde diktir. Çene altında bir çift bıyığı bulunur. 
• Rengi pembedir, vücut boyunca kırmızı çizgiler bulunur. 
• Kumlu ve çamurlu sularda yaşar.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Barbun balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Barbun balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

1kg içindeki adet sayısı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 
BARBUN <6 adet/kg 6 – 10 adet/kg >10 adet/kg Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI LİPSOZ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Scorpaenidae familyasının Scorpaena cinsinin Scorpaena scrofa (Linnaeus, 1758) (Red scorpionfish) türüne 
giren Türkiye’de Ege, Marmara ve Akdeniz’de yaygın olarak görülen bir balık türüdür. 

• Koyu kırmızıdan açık pembeye kadar değişme gösterir, üzerinde daha koyu renkte nokta ve 
çizgiler bulunur. 

• Göğüs yüzgeci fazla geniş ve yuvarlaktır. 
•  Sıcak ve ılık denizlerimizin sahil kıyılarından 1000 metreye kadar inen derinliklerde, bitkilerle 

örtülü, taşlık, çakıllı ve kumlu zeminlerde yaşar. 
• Dikenleri zehirli olan balıklardır. 
• Maksimum boy 50 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Lipsoz balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Lipsoz balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 
LİPSOZ >1,2kg 0,8kg – 1,2kg <0,8kg Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
LİPSOZ >30cm 22cm – 30cm 15cm – 22cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 15cm’den küçük lipsoz balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI DİL BALIĞI 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Soleidae familyasının Solea cinsinin Solea solea (Linnaeus, 1758) (Common solea) türüne giren Türkiye'nin 
tüm kıyılarında dağılım gösteren bir balık türüdür. 

• Vücudu oval ve çok fazla yassılaşmıştır. 
• Ağzı küçük ve asimetriktir. 
• Gözleri sağ taraftadır.  
• Gözlerinin bulunduğu taraf, kahverengi yeşil ya da kahverengi siyah beneklerle süslüdür. Sağ 

göğüs yüzgecinin ucunda siyah benek vardır. Üst tarafındaki göğüs yüzgecinin üstü başlangıç 
noktasına kadar ulaşan siyah lekelidir. 

• Maksimum boyu 70 cm’dir. 
 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Dil balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Dil balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
DİL BALIĞI >35cm 28cm – 35cm 20cm – 28cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 20cm’den küçük dil balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI DÜLGER 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Zeidae familyasının Zeus cinsinin Zeus faber (Linnaeus, 1758) (John dory) türüne giren Türkiye’de Ege, 
Marmara, Karadeniz ve Akdeniz’de görülen bir balık türüdür. 

• Vücudu yassı ve yüksek, vücut ve yanaklar ufak pullarla örtülüdür. 
• Ağız derinliği geniştir. 
• Genç bireylerin vücutları şeffaf, göğüs yüzgeçleri uzun ve ikinci anal yüzgecin başına kadar 

uzanır.  
• Vücudun her bir yanında yuvarlak siyah leke bulunur.  
• Rengi başta ve sırtta açık kahverengi, arkaya doğru ve yanda sarımtırak, karnı ise beyazdır.  
• Maksimum boyu 90 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Dülger balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Dülger balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
DÜLGER >45cm 35cm – 45cm <35cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 

http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPVplaWRhZSZhY3Rpb249ZWRpdCZyZWRsaW5rPTE


ÜRÜN ADI ANTENLİ MERCAN 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sparidae familyasının Pagrus cinsinin Pagrus caeruleostictus (Valenciennes, 1830) (Bluespotted 
seabream) türüne giren, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren bir balık türüdür. 

• Gövdesi oval yapıda, yassı ve basıktır.  
• Kafasının üst bölümü dışbükey yapıda ve göz hizasından aşağıya doğru dikleşmektedir. 
• Ağız bölümü hafif aşağı yöndedir. 
• Dişleri güçlü ve dudakları kalın yapıdadır. 
• Sırt yüzgeçlerinden ilk ikisi daima kısa, üçüncü ila beşinci yüzgeçler en uzun yüzgeçleridir. 
• Kafası koyu renktedir. 
• Vücudunun arka bölümüne doğru büyük mavimsi siyah noktalar bulunur. 
• Maksimum boyu 90 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Antenli Mercan balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Antenli Mercan balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze 
ve Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 

ANTENLİ MERCAN 
>1500g 1000g – 1500g 800g – 1000g 

Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 4 5 6 
600g – 800g 400g – 600g <400g 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI ÇİVİSİZ KALKAN BALIĞI 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Scophthalmidae familyasının Scophthalmus cinsinin Scophthalmus rhombus (Linnaeus, 1758) (Brill) türü 
olan Türkiye’de Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de bulunan balık türüdür. 

• Vücudu yanlardan yassı ve yuvarlak alt kısmı tamamen düzdür. 
• Gözleri vücudunun sol tarafında bulunur. Sağ tarafı ile denizin tabanına yatar. 
• Sırt yüzgeci gözlerin önünden başlar, derisi pulsuz, küçük kemiksi yumrularla kaplıdır. 
• Vücudun üst tarafı kahverengimsi olup alt tarafı ise beyazdır. 
• Ağzı çok büyüktür. Etçil ve oburdur. 
• Genellikle dipte yatarak yaşar, göçmen balık değildir. 
• Maksimum boy 75 cm’dir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kalkan balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kalkan balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 
KALKAN >4kg 2kg – 4kg 1kg – 2kg x’’ – 1kg Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
KALKAN >60cm 50cm – 60cm 45cm – 50cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 45cm’den küçük kalkan balıkları piyasaya arz edilemez. 
x‘’ ifadesi kalkan balıkları için belirlenen en küçük avlanma boyutunu temsil etmektedir. 

 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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KÜLTÜR BALIKLARI



ÜRÜN ADI ÇİPURA (ALYANAK) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sparidae familyasının Sparus cinsinin Sparus aurata (Linnaeus, 1758) (Gilthead seabream) türüne giren, 60 
m derinliğe kadar kıyı sularında kumlu – çamurlu ve çamurlu zeminlerde yaşayan deniz balıklarıdır. Tüm 
denizlerimizde bulunur, özellikle Ege Denizi'nde daha boldur. 

• Oval ve derin (yanlardan basık) vücutludur. Vücudu küçük ince pullarla kaplıdır. 
• Küt burunlu ve kalın dudaklıdır. 
• İki gözünün arası “V” şeklinde sarı bant bulunmaktadır. Solungaç kapağı siyah lekelidir. 
• Anüse kadar uzanan göğüs yüzgecinin alt bağlantı kısmı kırmızımsı lekelidir. 
• Çenesinin önünde 6 şar adet köpek dişi ve arkasında üst çenede (4 – 5) sıra, alt çenede (3 – 4) 

sıra yuvarlak öğütücü dişlere sahip olmalıdır. 
• Sırtı açık mavimsi gri renkli ve yanları altın gibi parlayan gri sarı renkte ve karnı beyaz renkli 

olmalıdır. Kuyruk yüzgeci iki çatallı ve uç kısımları siyahımsı renktedir. 
• Maksimum boyu 70 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Çipura balıkları gelişme safhalarına göre; Larva, Ön 
beslemesi yapılmış yavru, Yavru, Genç, Sofralık ve 

Damızlık olmak üzere altı gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Çipuralar piyasaya arz şekline göre; Canlı, Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere üç tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Her grupta, diğer gruptan bulunabilecek ürün sayısı %5’i 
geçmemelidir. 

SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

1kg içindeki adet sayısı temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 

ÇİPURA 
+1500 gr/adet 1000-1500 gr/adet 800-1000 gr/adet 600-800 gr/adet 

Her boy grubunda farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin 
sayısı %5’i geçmemelidir. 5 6 7  

400-600gr/adet 300-400 gr/adet 200-300 gr/adet  
Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 

ÇİPURA >35cm 25cm – 35cm 20cm – 25cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 20cm’den küçük çipura balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI ANTENLİ MERCAN 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sparidae familyasının Pagrus cinsinin Pagrus caeruleostictus (Valenciennes, 1830) (Bluespotted 
seabream) türüne giren, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren bir balık türüdür. 

• Gövdesi oval yapıda, yassı ve basıktır.  
• Kafasının üst bölümü dışbükey yapıda ve göz hizasından aşağıya doğru dikleşmektedir. 
• Ağız bölümü hafif aşağı yöndedir. 
• Dişleri güçlü ve dudakları kalın yapıdadır. 
• Sırt yüzgeçlerinden ilk ikisi daima kısa, üçüncü ila beşinci yüzgeçler en uzun yüzgeçleridir. 
• Kafası koyu renktedir. 
• Vücudunun arka bölümüne doğru büyük mavimsi siyah noktalar bulunur. 
• Maksimum boyu 90 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Antenli Mercan balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Antenli Mercan balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze 
ve Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 

ANTENLİ MERCAN 
>1500g 1000g – 1500g 800g – 1000g 

Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 4 5 6 
600g – 800g 400g – 600g <400g 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI TRANÇA 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sparidae familyasının Pagrus cinsinin Pagrus gibbosus (Rafinesque, 1810) (Pink dentex) türüne giren, 
Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren bir balık türüdür. 

• Gençlerin sırt yüzgeçlerinden üçüncü, dördüncü ve beşinci dikenlerinin uzunluğu bariz bir 
şekilde diğer yüzgeçlerinden farklıdır.  

• Kafasının önünde çıkıntı bulunur.  
• Küçük gözlü ve pembe renklidir. 
• Maksimum boyu 106 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Trança balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Trança balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 

TRANÇA 
>1500g 1000g – 1500g 800g – 1000g 

Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 4 5 6 
600g – 800g 400g – 600g <400g 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 
 
 



ÜRÜN ADI SİNARİT 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sparidae familyasının Dentex cinsinin Dentex dentex (Linnaeus, 1758) (Common dentex) türüne giren 
Türkiye’de Ege ve Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren balık türüdür. 

• Vücudu elips şeklinde uzun ve nokta burunludur. 
• Çok kuvvetli ve sert bir balıktır. 
• Ağzı büyük, dudakları kalındır. Kuvvetli bir çeneye ve koni biçiminde dişlere sahiptir. 
• Gövdesi kalın, iri pullarla örtülüdür. 
• Sırtı ve yanları pembe-sarı, karnı ise beyaz renktedir. Yanal çizgisi düzgündür. 
• Maksimum boyu 100 cm’dir. 
 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Sinarit balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Sinarit balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 TOLERANS 

SİNARİT 
>1500g 1000g – 1500g 800g – 1000g 

Her boy grubunda farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin sayısı %5’u geçmemelidir. 4 5  
600g – 800g 400g – 600g <400g 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
SİNARİT >60cm 45cm – 60cm 35cm – 45cm Her boy grubunda farklı uzunluktaki ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 35cm’den küçük sinarit balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11480  
 



ÜRÜN ADI LEVREK 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Moronidae familyasının Dicentrarchus cinsinin Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)  (European Seabass) 
türüne giren,  Türkiye denizlerinde iki türü bulunan bu balıkların yaşam ortamı tuzlu su, acı su ve tatlı sudur. 
Etçil ve yırtıcıdır.  

• En çok karides, küçük balık, yengeç ve kurtçuklarla beslenir.  
• Aşırı pradetördür.  
• Vücutları yanlardan yassılaşmış sırt yüzgeçleri iki adet ve birbirine yakındır. 
• Solungaç kapaklarında ikişer geniş diken ve birer koyu leke bulunur.  
• Vücudu yanlardan hafif yassılaşmış olan levrek balığının derisi ktenoid pullarla kaplıdır. Sikloid 

pullar ense ve yanaklar üzerindedir. 
• Dillerinin üzerinde diloit dişleri vardır. 
• Maksimum boyu 100 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Levrekler gelişme safhalarına göre; Larva, Ön Beslemesi 
Yapılmış Yavru, Yavru, Genç, Sofralık ve Damızlık olmak 

üzere altı gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Levrekler piyasaya arz şekline göre; Canlı, Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere üç tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Her grupta, diğer gruptan bulunabilecek ürün sayısı %5’i 
geçmemelidir. 

SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

1kg içindeki adet sayısı temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 

LEVREK 
+4000 gr/adet 3000-4000 gr/adet 2000-3000 gr/adet 1000-2000 gr/adet Her boy grubunda farklı ağırlıkta 

bulunan ürünlerin sayısı %5’i 
geçmemelidir. 

5 6 7  
800-1000gr/adet 600-800 gr/adet 400-600 gr/adet  

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 

LEVREK >55cm 40cm – 55cm 25cm – 40cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i 
geçmemelidir. 

Boyu, 25cm’den küçük levrek balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 6419  
 



ÜRÜN ADI GRANYÖZ(SARIAĞIZ) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Sciaenidae familyasının Argyrosomus cinsinin Argyrosomus regius (Asso, 1801) (Meagre) türüne giren 
Türkiye’de Ege ve Akdeniz kıyılarında görülen bir balık türüdür. 

• Uzun vücutlu, büyük pullarla kaplı ilk sırt yüzgeci 9 - 10 adet ince dikenli, diğeri 27 – 29 ,yumuşak 
ışınlı bir balık türüdür. 

• İri bir balıktır. 
• Sırtı kirli sarı ile karışık kurşuni, yanları mat beyaz, karnı gümüşi renktedir. 
• Granyöz balığı ekonomik değeri olan balıklardandır ve et kalitesiyle deniz ürünleri tüketicileri 

için önemlidir ve ayrıca deniz balıkları yetiştiriciliğinde alternatif türlerden biridir. 
• Ağzı büyüktür, ağzının içi sarımsı olduğundan bu renge uyularak sarıağız ismi verilmiştir. 
• Maksimum boyu 230 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Granyöz(Sarıağız) balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Granyöz(Sarıağız) balıkları piyasaya arz şekillerine göre; 
Taze ve Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 3 4 TOLERANS 

GRANYÖZ(SARIAĞIZ) 
>4000gr 3000 - 4000g 2000g – 3000g 1000g – 2000g 

Her boy grubunda farklı ağırlıkta bulunan ürünlerin sayısı %5’u 
geçmemelidir. 5 6 7 8 

800g – 1000g 600g – 800g 400g – 600g  

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK  TOLERANS 

GRANYÖZ(SARIAĞIZ) >55cm 40cm – 55cm 25cm – 40cm  Her boy grubunda farklı uzunluktaki ürünlerin sayısı %5’i 
geçmemelidir. 

Boyu, 25cm’den küçük Granyöz(Sarıağız) balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Salmonidae familyasından Oncorhynchus cinsinin Oncorhynchus mykiss  (Walbaum, 1792) (Rainbow Trout)  
giren, soğuk akarsu ve nehirlerde yaşayan balıklardır. 

• Yetişkin balığın gövdesinin ön yüzü genellikle kahverengi, zeytin yeşili veya mavi yeşil renktedir. 
• Gökkuşağı rengindeki çizgi vücudun yan tarafı boyunca uzanır. Göbek, gümüş veya inci beyazı 

renktedir. Vücudun üst kısmı, yüzgeçler ve kuyruk siyah lekelerle kaplıdır. 
• Vücudu uzundur, sırtında bir yağ yüzgeci bulunur. Güçlü ve kaslı gövdesi vardır. 
• Vücudunda çok sayıda nokta şeklinde benekler bulunur. Kuyruk yüzgeci çatallıdır.  
• Maksimum boyu 122 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Gökkuşağı alabalıklar gelişme safhalarına göre; Döllenmiş 
Yumurta, Larva, Yavru, Genç, Sofralık ve Damızlık olmak 

üzere altı gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Gökkuşağı alabalıklar piyasaya arz şekline göre; Canlı, Taze 
ve Dondurulmuş olmak üzere üç tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Her grupta, diğer gruptan bulunabilecek ürün sayısı %5’i 
geçmemelidir. 

SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; 1 2 TOLERANS 
GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI 200g – 250g <200g Her boy grubunda ±10g farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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TATLISU BALIKLARI



ÜRÜN ADI SAZAN 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Cyprinidae familyasının Cyprinus cinsinin Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) (Common carp) türüne giren 
Türkiye’de Akdeniz ve Güneydogu bölgesi hariç her yerde bulunan bir tatlısu balığıdır. Ancak, Akdeniz 
Bölgesinin en önemli akarsularından olan Göksu Irmağı'nda bol miktarda vardır. 

• Vücudu uzun, yanlardan biraz basık genellikle büyük pullarla örtülüdür. 
• Ağzı vücuduna nispeten daha küçük ve uç durumludur. 
• Dudakları kalın, etli, dışa doğru çıkıntılıdır ve hortum şeklinde uzayıp kısalabilen dört bıyığı 

vardır. 
• Kuyruk yüzgeci hafif çatallı, lobların ucu hafif yuvarlaktır. 
• Genellikle sırtı koyu yeşil, yanları ve karın altı kahverengindedir. 
• Maksimum boyu 120 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Sazan balıkları gelişme safhalarına göre Larva, Yavru, 
Genç, Sofralık, Damızlık olmak üzere beş gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Sazan balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Canlı, Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere üç tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
SAZAN BALIĞI >60cm 50cm – 60cm 40cm – 50cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 40cm’den küçük sazan balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI AYNALI SAZAN 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Cyprinidae familyasının Cyprinus cinsinin Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) (Mirror carp) türüne giren 
Türkiye’de Akdeniz ve Güneydogu bölgesi hariç her yerde bulunan bir tatlısu balığıdır. Ancak, Akdeniz 
Bölgesinin en önemli akarsularından olan Göksu Irmağı'nda bol miktarda vardır. 

• Vücudu yüksek sırtlı ve daha küçük başlıdır. 
• İri pulları vücuda tek tek serpilmiş ve genellikle sırt yüzgeci boyunca sırtın her iki yanında, 

karın, göğüs ve kuyruk yüzgeçlerinin vücuda bağlandığı yerlerde toplanmış halde bulunur ve 
ayna gibi yansır. 

• Genellikle baş bölgesi koyu yeşil, sırtı kahverengi, yanlara ve karna doğru gidildikçe rengi 
açılırken kuyruğa doğru koyulaşır. 

• Maksimum boyu 120 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

 Aynalı Sazan balıkları gelişme safhalarına göre Larva, 
Yavru, Genç, Sofralık, Damızlık olmak üzere beş gruba 

ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

 Aynalı Sazan balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Canlı, 
Taze ve Dondurulmuş olmak üzere üç tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
 AYNALI SAZAN BALIĞI >40cm 30cm – 40cm <30cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI ÇAPAK 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Cyprinidae familyasının Abramis cinsinin Abramis brama (Linnaeus, 1758) (Freshwater bream) türüne giren, 
Marmara’da yaygın olup Ege’de de nadiren bulunan balıklardır. 

• Sırtı yüksek ve vücudu yanlarından basık yapıdadır. 
• Ağzı hortum şeklinde öne doğru uzamış yapıda ve yutak dişleri tek sıralı balıklardır. 
• Renk çok değişken olmakla beraber, çoğu kez sırtı yeşil-kahverengi, yan tarafları sarı veya 

kırmızımsı, karın bölgesi ise sarı-beyazdır. 
• Kuyruk yüzgeci bir girintiyle iki loba ayrılmıştır. 
• Anüs yüzgeci 26 – 31 ışınlıdır. 
• Maksimum boyu 82 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Çapak balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Çapak balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
ÇAPAK >1kg 0,5kg – 1kg <0,5kg Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
ÇAPAK >35cm 30cm – 35cm <30cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI KIZILKANAT 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Cyprinidae familyasının Scardinius cinsinin Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) (Rudd) türüne 
giren, Türkiye'nin Marmara, Karadeniz ve Orta Anadolu bölgesinde bulunan bir balık türüdür.  

• Vücudu oval şekilli olup, genellikle iri pullarla kaplıdır. 
• Çatallı kuyruğa sahiptir.  
• Dik açılı bir ağza sahiptir.  
• İnce uzun bir vücuda sahiptir. 
• Vücudunun sırt tarafı yeşilimsi sarı ve kenarları gümüşi sarımsı renktedir.  
• Yüzgeçleri parlak turuncu-kırmızı ve gözleri pembe renklidir. 
• Maksimum boyu 61,7 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kızılkanat balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kızılkanat balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
KIZILKANAT >20cm 15cm – 20cm <15cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI FIRAT TURNASI 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Cyprinidae familyasının Luciobarbus cinsinin Luciobarbus esocinus (Heckel, 1843) (Mangar) türüne giren, 
bulunduğu familyanın en büyük türlerindendir. Türkiye'nin Dicle havzasında dağılım gösteren bir balık 
türüdür. 

• Baş konik şekilli ve büyük olup uzunluğu daima vücut yüksekliğinden fazladır. 
• Dört adet ağzı bulunur ve bir ağzı dişlidir. 
• Gümüş renkte olan gövdesinde küçük pullar bulunur. 
• Bir adet sırt yüzgeci, bir çift pektoral ve ventral yüzgeçleri vardır.  
• Anal yüzgeci ve kuyruğu sarımsı renktedir. 
• Maksimum boyu 230 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Fırat Turnası balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Fırat Turnası balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
FIRAT TURNASI >90cm 70cm – 90cm 50cm – 70cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 50cm’den küçük fırat turnası balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI İNCİ KEFALİ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Cyprinidae familyasının Chalcalburnus cinsinin Alburnus tarichi  (Güldenstädt, 1814) (Tarek) türüne giren, 
Anadolu’ya özgü (endemik) olan, Van Gölü’nde bulunmakta olup, bahar aylarında üreme amaçlı Van Gölü’ne 
akan nehirlere geçiş yapan balıklardır. Van Gölün’de bulunan hayvansal (zooplankton) ve bitkisel 
(fitoplankton) plankterler ile beslenmektedir. 

• Vücut ince uzun ve ovalimsi yapıda olup, gayet küçük ve parlak pullar ile örtülmüştür.  
• Baş boyu aşağı yukarı vücut yüksekliğine eşittir. 
• Ağız uçta ve mandibül (alt çene) hafif öne doğru çıkıntılıdır. 
• Gözler nispeten küçüktür. 
• Ventral ve Anal yüzgeçler arasında pulsuz bir karina ihtiva eder. 
• Dorsal ve Anal yüzgeçlerin serbest kenarları düzdür. 
• Renk, genellikle Alburnus’larda olduğu gibi çok parlak değildir.  
• Pulları üzerinde çok sayıda siyah noktacıklar vardır. Bu yüzden de gri-beyaz görünüştedir. 
• Maksimum boyu 20,2 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

İnci Kefali balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

İnci Kefali balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
İNCİ KEFALİ >110g 90g – 110g <90g Her boy grubunda farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK KÜÇÜK  TOLERANS 
İNCİ KEFALİ >20cm 18cm – 20cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 18cm’den küçük inci kefali balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11220  
 



ÜRÜN ADI BERAT - KARABALIK 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Cyprinidae familyasının Capoeta cinsinin Capoeta trutta  (Heckel, 1843) (Trout barb) türüne giren, 
genellikle Fırat ve Dicle Nehri dolaylarında görülen tatlısu balıklarıdır. 

• Vücut yanlardan yassılaşmış ve yüksek yapılı olup, orta büyüklükteki pullarla örtülüdür. 
• Ağız küçük ve ventral konumlu olup, köşelerinde bir çift kısa bıyık taşır. Bıyık boyu göz 

çapından kısadır. Alt dudak boynuzsu yapıda ve keskin kenarlıdır.  
• Dorsal'ın önünde kalan sırt bölgesinde pulsuz yapıda bir karina görülür. 
• Dorsal yüzgecin sonuncu kemik ışınının çok fazla gelişmiş olması, bu türü diğerlerinden 

kolaylıkla ayırır. Uzunluğu ise yumuşak ışınların yaklaşık 2 katına eşittir. 
• Anal yüzgeç Dorsal'a oranla çok daha küçüktür. 
• Renk sırtta koyu iken yanlarda ve karın altında gri-kahverengiye dönüşür. 
• Vücudunun üzerinde düzensiz dağılmış küçük ve siyah renkli benekler bulunur.  
• Çoğunlukla aynı beneklerden dorsal yüzgeç üzerinde de görülebilir.  
• Maksimum boyu 48,5 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Berat balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Berat balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
BERAT - KARABALIK >30cm 25cm – 30cm 22cm – 25cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 22cm’den küçük berat balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI MAYA (SARI YÜZGEÇLİ BADEM) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Cyprinidae familyasının Luciobarbus cinsinin Luciobarbus xanthopterus (Heckel, 1843) (Yellowfin barbell) 
türüne giren Türkiye’de Fırat-Dicle nehirlerinde bulunan endemik bir türdür. 

• Vücudu yüksek sırtlı ve daha küçük başlı ve uzundur. 
• Ağzının her iki kenarında iki bıyık vardır. 
• Altın rengindedir. 
• Dorsal yüzgecin önüne rastlayan sırt bölgesinde bir karina vardır. 
• Maksimum boyu 150 cm’dir.   

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

 Maya balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

 Maya balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
 MAYA BALIĞI >80cm 65cm – 80cm 50cm – 65cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 50cm’den küçük maya balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ3lwcmluaWRhZQ


ÜRÜN ADI SİRAZ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Cyprinidae familyasının Capoeta cinsinin Capoeta tinca (Heckel, 1843) (Anatolian khramulya) türüne giren 
Türkiye’de Karadeniz’e dökülen nehirlerde bulunan endemik bir türdür. 

• Vücut uzun ve ovalimsi olup, nispeten küçük pullarla örtülüdür. 
• Ağız altta ve at nalı şeklinde olup, dudakları iyi gelişmemiştir. Farklı uzunlukta iki çift bıyık taşır. 
• Vücudun sırt tarafı esmer-kahverengi, yan taraflar ve karın bölgesi ise, sarımtrak renktedir. 

Bazen sırt bölgesinde mavi renkli yansımalar görülebilir. 
• Makimum boyu 36 cm’dir.   

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

 Siraz balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

 Siraz balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
 SİRAZ BALIĞI >30cm 25cm – 30cm 20cm – 25cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 20cm’den küçük siraz balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI TATLI SU KEFALİ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Cyprinidae familyasının Squalius cinsinin Squalius cephalus  (Linnaeus, 1758) (Chub) türüne giren 
Türkiye’de tüm denizlerde bulunan bir türdür. 

• Vücudu yanlardan çok hafif basık, uzun ve kalın yapılıdır. 
• Etrafı siyah renk yapıcı tanelerle çevrilmiş, iri ve düz pullarla örtülmüştür.  
• Kafası büyük ve ağzı geniştir.  
• Rengi vücudun sırt kısmında koyu, yan taraflara doğru açıktır. Ventral ve Anal yüzgeçler 

portakal sarısı renginde, diğerleri renksizdir. 
• Maksimum boyu 60 cm’dir. 

 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

 Tatlı Su Kefali gelişme safhalarına göre 
gruplandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

 Tatlı Su Kefali piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
TATLI SU KEFALİ >40cm 30cm – 40cm 20cm – 30cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 20cm’den küçük tatlı su kefalleri piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
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ÜRÜN ADI KADİFE BALIĞI 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Cyprinidae familyasının Tinca cinsinin Tinca tinca (Linnaeus, 1758) (Tench) türüne giren Türkiye’de Batı ve 
Doğu Karadeniz bölgelerinin tatlı sularında, İç Anadoluda’ki baraj ve göllerde, özellikle Eskişehir Çatıören 
barajında bol miktarda bulunan tatlı su balığıdır. 

• Vücudu tıknaz ve yanlardan basıktır. 
• Pulları koyu renkli, küçük, vücuda yarı gömülmüştür. 
• Derisi kalın ve çok kaygandır. Kuyruğu kalındır. 
• Rengi koyu yeşil-zeytin, karın bölgesi açık renklidir. 
• Yüzgeçleri yuvarlak, ağzının yanında birer küçük bıyığı bulunur. 
• Maksimum boyu 70 cm’dir. 

  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

 Kadife balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

 Kadife balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
KADİFE BALIĞI >35cm 30cm – 35cm 26cm – 30cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 26cm’den kadife balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11221  
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ÜRÜN ADI ŞABUT 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Cyprinidae familyasının Arabibarbus cinsinin Arabibarbus grypus  (Heckel, 1843) (Shabout) türüne giren, 
genellikle Fırat ve Dicle Nehri dolaylarında görülen tatlısu balıklarıdır. 

• Vücudu yanlardan hafifçe yassılaşmış olup, iri pullar ile örtülüdür.  
• Kafa boyu, aşağı yukarı vücut yüksekliğine eşittir.  
• Vücut dorsal yüzgecin önünde yuvarlak bir görünüm kazanmış olup, hiçbir zaman karina 

bulunmaz.  
• Ağız ventral konumludur ve gayet iyi gelişmiş etli dudaklar ile çevrilmiştir.  
• Dorsal yüzgeç, ventrallere nazaran biraz daha önde başlar, serbest kenarı içeriye doğru 

girintilidir ve sonuncu basit ışının posterior kenarında hiçbir zaman dişçikler bulunmaz.  
• Renk sırtta koyu kahverengi, yanlarda esmer kahverengi, karın bölgesinde ise kirli sarıdır. 

Yan taraflarında bazen yeşilimsi yansımalar görülebilir. Anal ve kaudal yüzgeçler koyu, 
diğerleri ise açık renklidir.  

• Maksimum boyu 150 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Şabut balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Şabut balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
ŞABUT >70cm 55cm – 70cm 45cm – 55cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 45cm’den küçük şabut balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI KARABURUN 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Cyprinidae familyasının Capoeta cinsinin Capoeta trutta (Heckel, 1843) (Trout barb) türüne giren, genellikle 
nehirlerin orta zonlarında yaşayan, akıntısı normal, zemini taşlı veya çakıllı akarsuları tercih eden gayet 
zarif görünüşlü balıklardır. Türkiye'nin Güney Anadolu bölgesinde dağılım gösterir. 

• Vücut yuvarlak ve ince uzun şekillidir.  
• Ağız ventral durumdadır ve keskin kenarlı sertleşmiş dudaklara sahiptir.  
• Taşların yarığındaki hayvanları ve taşlar üzerindeki yosunları kemirerek kolayca sökebilirler.  
• Burun ileriye doğru uzamış olup, ucu küttür.  
• Sırtı yeşilimsi kahverengi veya kurşunidir.  
• Yan tarafları ve karın kısmı gri – beyazdır. Sırt ve kuyruk yüzgeçleri esmerimsi, diğer 

yüzgeçleri ise portakal sarısı veya kırmızıdır.  
• Bazen pullar üzerinde küçük siyah renkli pigment taneleri bulunur. 
• Maksimum boyu 48,5 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Karaburun balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Karaburun balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
KARABURUN >18cm 15cm – 18cm <15cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI KIZILGÖZ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Cyprinidae familyasının Rutilus cinsinin Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) (Roach) türüne giren, genellikle 
Akarsuların yavaş akıntılı, vejetasyonun bol olduğu kıyı kesimlerinde yaşayan tatlısu balıklarıdır. 
Türkiye'nin Marmara Bölgesinde dağılım gösterir. 

• Vücudu yanlardan hafif yassılaşmış olup, iri pullarla örtülüdür. 
• Ağız küçük ve terminal konumludur. 
• Göz irisi kırmızı renklidir. 
• Sırtı yeşilimsi gri, yan tarafları ve karın bölgesi ise gümüş beyazdır. 
• Dorsal yüzgeci aşağı yukarı ventral yüzgeçleri ile aynı hizada başlamakta ve serbest kenarı 

hafifçe içeriye doğru kavislidir. 
• Kuyruk yüzgeci derin çatallı ve loplarının ucu sivridir. 
• Pektoral, ventral ve anal yüzgeçlerinin sadece uç kısımlarının kırmızı renkli oluşuyla 

kızılkanat balığına benzese de göz irislerinin renkli oluşuyla kolayca ayrılmaktadır.  
• Maksimum boyu 50,2 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Kızılgöz balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Kızılgöz balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
KIZILGÖZ >25cm 20cm – 25cm <20cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI KOCAAĞIZ (KURT BALIĞI) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Cyprinidae familyasının Leuciscus cinsinin Leuciscus aspius (Linnaeus, 1758) (Asp) türüne giren 
Türkiye’de Trakya, Marmara ve Kuzey bölgelerin hızlı akarsularında yaşayan bir tatlısu balığıdır.  

• Aşağıya yönelik olan ağzı çok büyüktür, ağzının kenarları gözlerinin altına kadar varır. 
• Ağzında dişleri olmamasına rağmen, etçil bir balıktır, su içindeki her türlü hayvanla 

beslenebilir. 
• Sırt yüzü gri, sırt ve kuyruklu yüzgeçleri gri, pelvik ve anal yüzgeçleri kırmızımsıdır. 
• Maksimum boyu 120 cm’dir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

 Kocaağız balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

 Kocaağız balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
 KOCAAĞIZ BALIĞI >70cm 50cm – 70cm <50cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI TURNA 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Esocidae familyasının Esox cinsinin Esox lucius (Linnaeus, 1758) (Northern pike) türüne giren Türkiye’nin 
özellikle kuzeyinde ve büyük ırmakların İç Anadolu’ya düşen kesimlerinde ve İç Anadolu’da yaşayan tatlı su 
balığıdır. 

• Vücudu füze şeklinde ama yan tarafları düzdür.  
• Yanakları ve solungaç kapaklarının üst kısmı pullarla örtülüdür. 
• İçeriye dönük "köpek dişleri" ile dolu olan uzun, ördek gagasını andıran bir ağzı vardır. 
• Genellikle yeşilimsi-kurşuni, sırtı siyah ve yanları açık renklidir. 
• Yırtıcı bir balıktır. 
• Maksimum boyu 137 cm’dir. 

  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

 Turna balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

 Turna balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
TURNA BALIĞI >80cm 60cm – 80cm 40cm – 60cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 40cm’den turna balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI YAYIN 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Siluridae familyasının Siluris cinsinin Siluris glanis (Linnaeus, 1758) (Wels, Som catfish) türüne giren, 
Karadeniz’de, Akdeniz’de, Marmara’da, Ege’de ve İç Anadolu ile Aras havzasında yayılış gösteren tatlısu 
balıklarıdır. 

• Vücudu uzun, ön bölümü arka bölümüne göre daha geniştir. Derisi çıplak ve pulsuzdur. 
• Kafası geniş ve üstten basıktır. Kafası vücut uzunluğunun %20’si kadardır. 
• Ağzı geniştir. Dişleri, çenesi ve sapan kemiği üzerindedir. Gözleri küçük ve başın üzerindedir. 
• Bir çifti daha uzun üç çift (6 adet) bıyığa sahiptir. 
• Göğüs yüzgeci 14 – 17 ışınlı, sırt yüzgeci çok küçük 4 – 5 ışınlıdır. 
• Anüs yüzgeci vücudun %60’ı kadar uzun ve kuyruk ile birleşmiş görünümde 90 – 92 ışınlıdır.   
• Karın yüzgeci 11 – 13 ışınlıdır. 
• Vücudu zeytin yeşili, karnı beyaz ve sırt koyu mavi siyahımtırak renktedir. 
• Maksimum boyu 500 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Yayın balıkları gelişme safhalarına göre; Larva, Ön 
beslemesi yapılmış yavru, Yavru, Genç, Sofralık ve 

Damızlık olmak üzere altı gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Yayın balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Her grupta, diğer gruptan bulunabilecek ürün sayısı %5’i 
geçmemelidir. 

SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
YAYIN >130cm 110cm – 130cm 90cm – 110cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 90cm’den küçük yayın balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI YILAN BALIĞI 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Anguillidae familyasının Anguilla cinsinin Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) (European eel) türüne giren, 
Karadeniz’de, Marmara’de, Ege’de ve Akdeniz’de dağılım gösteren tatlısu balıklarıdır. 

• Vücut uzun, önden silindirik olup arkaya doğru yanlardan basıktır.  
• Baş uzun, gözler küçük; alt çene biraz daha uzun ve öne doğru çıkıktır. 
• Dişler küçük, ince, her iki çenede şeritler halindedir. 
• Dorsal ve anal yüzgeç, kaudal yüzgeçle birleşmiştir. Dorsal yüzgeç, pektoral yüzgecin 

oldukça gerisinden, anal yüzgeç ise anüsün hemen arkasından başlar.  
• Pelvik yüzgeçleri yoktur. Yanal çizgi belirgindir.  
• Deriye gömülü halde bulunana küçük pullara sahiptir.  
• Ergin bireylerin sırt kısmı yeşilimsi kahverengi, karın kısmı sarımsıdır.  
• Maksimum boyu 122 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Yılan balıkları gelişme safhalarına göre Leptocephalus, 
Elver, Fingerling, Sarı Yılan Balığı ve Gümüşi Yılan Balığı 

olarak gruplandırılmaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Yılan balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu hem de ağırlığı temel alınarak yapılabilir. 

Ağırlığı temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
YILAN BALIĞI 301g – 500g 201g – 300g 100g – 200g Her boy grubunda ±10g farklı ağırlıkta ürünlerin sayısı %10’u geçmemelidir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
YILAN BALIĞI >70cm 60cm – 70cm 50cm – 60cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 50cm’den küçük yılan balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 4029  
 



ÜRÜN ADI SUDAK 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Percidae familyasının Sander (Stizostedion) cinsinin Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) (Pike Perch) 
türüne giren, genellikle Yeşilırmak, Seyhan Baraj Gölü, Eğirdir Gölü, Gediz Nehri, Marmara Gölü, Sapanca ve 
Kızılırmak lagün gölleri dolaylarında görülen tatlısu balıklarıdır. 

• İlk sırt yüzgecinde 12 – 17 sert ışınlı, ikinci sırt yüzgecinde 1 – 3 sert, 19 – 24 dallı ışınlıdır. 
• Karın yüzgecinde 1 sert, 5 yumuşak ışın bulunur. 
• Anüs yüzgecinde 2 – 3 sert, 10 – 14 yumuşak ışınlıdır. 
• 42 – 48 adet omurgası bulunur.  
• Yan çizgisinde 75’ten fazla pul bulunur.  
• Maksimum boyu 100 cm’dir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Sudak balıkları gelişme safhalarına göre; Larva, Ön 
beslemesi yapılmış yavru, Yavru, Genç, Sofralık ve 

Damızlık olmak üzere altı gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Sudak balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Her grupta, diğer gruptan bulunabilecek ürün sayısı %5’i 
geçmemelidir. 

SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
SOFRALIK >50cm 35cm – 50cm 26cm – 35cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 26cm’den küçük sudak balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 6151  
 



ÜRÜN ADI TATLISU LEVREĞİ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Percidae familyasının Perca cinsinin Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) (Perch) türüne giren, genellikle Batı 
Karadeniz ve Marmara’da bulunan tatlı su balıklarıdır. 

• Göğüs ve karın yüzgeçleri kırmızımsı – kızıl renktedir. 
• Bütün levrek türlerinde olduğu gibi sert dikenli sırt yüzgeci bulunur. 
• Vücudunda 6 – 8 adet yukarıdan aşağıya incelen çizgiler bulunur. 
• Alt dudağı üst dudağından öndedir.  
• Maksimum boyu 60 cm’dir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Tatlısu Levrekleri gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Tatlısu Levrekleri piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
TATLISU LEVREĞİ >30cm 25cm – 30cm 18cm – 25cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 18cm’den küçük tatlı su levrekleri piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI KARABALIK - SEKİZBIYIK 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Claridae familyasının Clarias cinsinin Clarias gariepinus (Burchell, 1822) (North African catfish) türüne 
giren, genellikle Afrika ve Güney Doğu Asya tatlısu ekosistemlerinde görülen balıklardır. 

• Uzun bir gövdeye sahiptir. 
• Dorsal ve anal yüzgeçleri oldukça uzundur.  
• Ağız çevresinde dört çift bıyığı bulunur. 
• Sırt yüzgeci 61-80 yumuşak ışınlıdır ve anal yüzgeç 45-65 yumuşak ışınlıdır.  
• Dış tarafta çentikli dikenler ile güçlü pektoral yüzgeçleri vardır. 
• Renkleri koyu gri veya siyah dorsal ve krem renklidir.  
• Yetişkinler, başın her iki tarafında koyu uzunlamasına bir çizgiye sahiptir; Ancak, bu genç 

balıklarda yoktur. 
• Maksimum boyu 170 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Karabalık balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Karabalık balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
KARABALIK SEKİZBIYIK >50cm 40cm – 50cm 35cm – 40cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 35cm’den küçük karabalık balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI ALABALIK 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Salmonidae familyasının Türkiye sularında Salmo cinsinin Salmo macrostigma  (Duméril, 1858) (Dağ 
Alabalığı/Brown Trout), Salmo caspius  (Kessler, 1877) (Dere Alabalığı/Kafkas Alası), Salmo abanticus  
(Tortonese, 1954) (Göl Alabalığı/Abant Alası/Lake Trout) türleri bulunan deniz ve tatlı suların temiz, soğuk 
ve dipleri çakıllı kısımlarında yaşayan balıklardır. 

• Aynı popülasyonun bireyleri arasında renk ve desen bakımından farklılıklar görülür. 
• Renkleri, lacivertten açık sarıya kadar değişir. Genellikle sırtları yeşil, karın kısımları sarı veya 

gümüşidir. Pullar kırmızı-siyah beneklidir.   

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Alabalıklar gelişme safhalarına göre; Döllenmiş Yumurta, 
Larva, Yavru, Genç, Sofralık ve Damızlık olmak üzere altı 

gruba ayrılır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Alabalıklar piyasaya arz şekline göre; Canlı, Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere üç tipe ayrılır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Her grupta, diğer gruptan bulunabilecek ürün sayısı %5’i 
geçmemelidir. 

SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama hem boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
SOFRALIK >35cm 30cm – 35cm 25cm – 30cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

Boyu, 25cm’den küçük alabalık balıkları piyasaya arz edilemez. 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI GÜMÜŞ - ÇAMUKA 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Atherinidae familyasının Atherina cinsinin Atherina boyeri (Risso, 1810) (Big-scale and smelt) türüne 
giren, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında görülen, sürüler halinde dolaşan tatlısu balıklarıdır. 

• Birinci dorsal yüzgecinde 6–9 diken bulunur. 
• İkinci dorsal yüzgecinde 1 diken 9–15 yumuşak ışın bulunur. 
• Anal yüzgecinde 1 diken 12–18 yumuşak ışın bulunur.  
• Yanal çizgide 39–49 pul vardır. 
• Maksimum boyu 20 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Gümüş balıkları gelişme safhalarına göre 
gruplandırılmamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Gümüş balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 

Canlı ve parlak renkte olmalıdır. Renk 
kaybı bulunmamalıdır. Bazı türler için 
karın ile sırt arasında açık renk farkı 
bulunabilir. 

Canlı fakat parlak renkte olmamalıdır. 
Karın ile sırt arasındaki renk farkı 
ekstra sınıfındakine göre daha az 
olmalıdır. 

Solmuş ve rengini kaybetmiş olmalıdır.  
Solgun ve donuk renktedir. Deri etten 
ayrılmış durumdadır.  

MUKOZA Şeffaf ve akıcı (sulu) yapıda olmalıdır.  Hafif bulanık yapıda olmalıdır. Bulanık yapıda ve kokusuz olmalıdır. 
Şeffaf olmayan, sarı-gri renkte, kokulu 
ve yapışkan durumdadır. 

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası şeffaf 
olmalıdır. Siyah parlak gözbebeğine 
sahip olmalıdır. 

Dışbükey hafif çökmüş ve yansıma 
gösteren saydam tabaka olmalıdır. 
Siyah ve solgun gözbebeğine sahip 
olmalıdır. 

Korneası yassı ve saydam olmayan 
haldedir. Gözbebeği saydam değildir. 
Göz etrafında kan yayılması bulunabilir. 

Merkezde içbükey yapıdadır(**). 
Sülümsü kornea ve gri renkli 
gözbebeğine sahiptir. 

SOLUNGAÇLAR Mukus bulunmamalıdır. Parlak renkte 
olmalıdır. 

Hafif berrak mukus lekeleri bulunabilir. 
Daha az renkli haldedir. 

Saydam olmayan, kalın mukus bulunur. 
Kahverengi/gri renkte olmalıdır (**). 

Opak, koyulaşmış ve yapışkan mukus 
bulunur.  

ET Sıkı ve esnek yapıda olmalıdır. Yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır.  

Daha az esnek yapıda olmalıdır. 
Hafif yumuşak (gevşek) ve az esnek 
yapıda olmalıdır. Yüzeyi cilalı 
(kadifemsi) ve solgun görünümdedir. 

Yumuşak (gevşek) yapıdadır(**). Pulları 
deriden kolayca ayrılabilir(**). Yüzeyi 
pürüzlüdür. 

KOKU (SOLUNGAÇLAR, 
DERİ, KARIN BOŞLUĞU) 

Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. Kötü kokulu olmamalıdır. Hafif ekşi kokusu olabilir. Ekşi kokuludur. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz. **Bozulmanın daha ileri aşamasında olduğunu belirtir. 
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
GÜMÜŞ - ÇAMUKA >11cm 9cm – 11cm <9cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş, yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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KÖPEK BALIKLARI



ÜRÜN ADI VATOZ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Rajidae familyasının Raja cinsinin Raja clavata (Linnaeus, 1758) (Thornback ray) türüne giren 
Türkiye’de  tüm denizlerimizde dağılım gösteren bir balık türüdür. 

• Kısa burunludur. 
• Ergin erkeklerin üst tarafında, ergin dişilerin ise alt ve üst tarafında kıvrık dikenli geniş 

tabakalar bulunur. 
• Rengi oldukça değişkendir; dorsal yüzey, koyu ve açık lekelere ve tüm kahverengi tonlarına 

sahiptir, ventral yüzey beyazdır. 
• Derisi pulsuz fakat sert tabaka ile örtülüdür. 
• Genellikle sığ sularda bulunur fakat aynı zamanda 500m derinliğe kadar yaşayabilir. 
• Maksimum boyu 139 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

 Vatoz balıkları gelişme safhalarına 
gruplandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

 Vatoz balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 
Ölüm sertliğinde ya da sertleşme 
başladığında deride az miktarda temiz 
mukus bulunur. 

Sertleşme sonrası deride ve özellikle 
ağız ve solungaç açıklıklarında mukus 
bulunmaz. 

Ağızda ve solungaç açıklıklarında biraz 
mukus bulunur. Çene hafif düzleşmiş 
haldedir. 

Ağız ve solungaç açıklıklarında bol 
miktarda mukus bulunur.  

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası çok 
parlak ve yanardöner renktedir. Göz 
bebeği küçüktür. 

Dışbükey ve hafifçe çöküktür. 
Parlaklığını ve yanardönerliğini 
kaybetmiştir. Göz bebeği oval haldedir. 

Düz ve donuk haldedir. İçe çökmüş ve sarımsı durumdadır. 

KOKU  Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. 
Kokusu olmamalıdır ya da çok hafif 
amonyak hissi vermeyen bozulma 
kokusuna sahiptir. 

Hafif amonyak, ekşimsi kokusu vardır. Keskin amonyak kokusuna sahiptir. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz.  
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
 VATOZ  >60cm 40cm – 60cm <40cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI KELER 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Squatinidae familyasının Squatina cinsinin Squatina squatina (Linnaeus, 1758) (Angelshark) türüne giren 
Türkiye’de tüm denizlerimizde dağılım gösteren bir balık türüdür. 

• Vücutları ve başları yassıdır.  
• Göğüs yüzgeçleri çok büyüktür ve solungaçları kısmen örter. Solungaç yarıkları karına doğru 

yan taraftadır. 
• Kendisini deniz tabanında kamufle etmek için iyi adapte edilmiştir. 
• Rengi kırmızımsı veya yeşilimsi kahverengidir. Üzerinde küçük beyaz lekeler ve siyahımsı 

noktalar ile dağılmıştır. 
• Maksimum boyu 183 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

 Keler balıkları gelişme safhalarına 
gruplandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

 Keler balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 
Ölüm sertliğinde ya da sertleşme 
başladığında deride az miktarda temiz 
mukus bulunur. 

Sertleşme sonrası deride ve özellikle 
ağız ve solungaç açıklıklarında mukus 
bulunmaz. 

Ağızda ve solungaç açıklıklarında biraz 
mukus bulunur. Çene hafif düzleşmiş 
haldedir. 

Ağız ve solungaç açıklıklarında bol 
miktarda mukus bulunur.  

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası çok 
parlak ve yanardöner renktedir. Göz 
bebeği küçüktür. 

Dışbükey ve hafifçe çöküktür. 
Parlaklığını ve yanardönerliğini 
kaybetmiştir. Göz bebeği oval haldedir. 

Düz ve donuk haldedir. İçe çökmüş ve sarımsı durumdadır. 

KOKU  Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. 
Kokusu olmamalıdır ya da çok hafif 
amonyak hissi vermeyen bozulma 
kokusuna sahiptir. 

Hafif amonyak, ekşimsi kokusu vardır. Keskin amonyak kokusuna sahiptir. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz.  
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
 KELER  >100cm 70cm – 100cm <70cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI KÖPEKBALIĞI (CAMGÖZ) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Triakidae familyasının Galeorhinus cinsinin Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758) (Tope shark) türüne giren 
Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren bir balık türüdür. 

• Uzun bir burun ile küçük, sığ gövdeli bir köpekbalığıdır.  
• Büyük ağzı hilal şeklindedir ve dişler her iki çenede de benzer büyüklük ve şekildedir.  
• İlk sırt yüzgeci düz bir ön kenarı olan üçgen şeklindedir ve pektoral yüzgeçlerin hemen 

arkasına yerleşmiştir. İkinci sırt yüzgeci anal yüzgeci ile aynı büyüklükte ve hemen 
üstündedir.   

• Rengi sırtı koyu mavimsi gri ve karnı beyazdır. 
• Maksimum boyu 193 cm’dir. 

 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Camgöz köpekbalıkları gelişme safhalarına 
gruplandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Camgöz köpekbalıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze 
ve Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 
Ölüm sertliğinde ya da sertleşme 
başladığında deride az miktarda temiz 
mukus bulunur. 

Sertleşme sonrası deride ve özellikle 
ağız ve solungaç açıklıklarında mukus 
bulunmaz. 

Ağızda ve solungaç açıklıklarında biraz 
mukus bulunur. Çene hafif düzleşmiş 
haldedir. 

Ağız ve solungaç açıklıklarında bol 
miktarda mukus bulunur.  

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası çok 
parlak ve yanardöner renktedir. Göz 
bebeği küçüktür. 

Dışbükey ve hafifçe çöküktür. 
Parlaklığını ve yanardönerliğini 
kaybetmiştir. Göz bebeği oval haldedir. 

Düz ve donuk haldedir. İçe çökmüş ve sarımsı durumdadır. 

KOKU  Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. 
Kokusu olmamalıdır ya da çok hafif 
amonyak hissi vermeyen bozulma 
kokusuna sahiptir. 

Hafif amonyak, ekşimsi kokusu vardır. Keskin amonyak kokusuna sahiptir. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz.  
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
 CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI  >100cm 80cm – 100cm <80cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI MAHMUZLU CAMGÖZ 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Squalidae familyasının Squalus cinsinin Squalus acanthias (Linnaeus, 1758) (Picked dogfish, Spiny dogfish) 
türüne giren Türkiye sularında görülen bir köpekbalığıdır. 

• En önemli özelliği iki sırt yüzgecinin önlerinde birer sivri mahmuz bulunmasıdır. Gözleri ise 
dışarıya doğru çıkık yeşil-mavi renktedir.  

• Sivri bir burnu, ince bir vücudu vardır. 
• Kendine özgü beyaz lekelere sahiptir. Sırtı gri-kahverengi ve karnı açık gri beyazdır.  
• İlki daha küçük olan iki dorsal yüzgeçleri vardır.  
• Maksimum boyu 160 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Mahmuzlu Camgöz köpekbalıkları gelişme safhalarına 
gruplandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Mahmuzlu Camgöz köpekbalıkları piyasaya arz şekillerine 
göre; Taze ve Dondurulmuş olmak üzere iki tipe 

ayrılmaktadır. 
 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 
Ölüm sertliğinde ya da sertleşme 
başladığında deride az miktarda temiz 
mukus bulunur. 

Sertleşme sonrası deride ve özellikle 
ağız ve solungaç açıklıklarında mukus 
bulunmaz. 

Ağızda ve solungaç açıklıklarında biraz 
mukus bulunur. Çene hafif düzleşmiş 
haldedir. 

Ağız ve solungaç açıklıklarında bol 
miktarda mukus bulunur.  

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası çok 
parlak ve yanardöner renktedir. Göz 
bebeği küçüktür. 

Dışbükey ve hafifçe çöküktür. 
Parlaklığını ve yanardönerliğini 
kaybetmiştir. Göz bebeği oval haldedir. 

Düz ve donuk haldedir. İçe çökmüş ve sarımsı durumdadır. 

KOKU  Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. 
Kokusu olmamalıdır ya da çok hafif 
amonyak hissi vermeyen bozulma 
kokusuna sahiptir. 

Hafif amonyak, ekşimsi kokusu vardır. Keskin amonyak kokusuna sahiptir. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz.  
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
 MAHMUZLU CAMGÖZ 

KÖPEKBALIĞI  
>80cm 50cm – 80cm <50cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
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ÜRÜN ADI KÖPEKBALIĞI  

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Triakidae familyasının Mustelus cinsinin Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758) (Common Smoothhound) 
türüne giren Türkiye'nin Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren bir köpek balığı türüdür. 

• Başı yassıdır. 
• Dikensiz iki sırt yüzgeci vardır. 
• Sırtı genellikle gri, ara sıra küçük siyah nokta benekleri vardır. 
• 10m-150m derinlikte, çamurlu ve kumlu ortamda yaşar. 
• Maksimum boyu 200 cm’dir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Köpekbalıkları gelişme safhalarına 
gruplandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Köpekbalıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 
Ölüm sertliğinde ya da sertleşme 
başladığında deride az miktarda temiz 
mukus bulunur. 

Sertleşme sonrası deride ve özellikle 
ağız ve solungaç açıklıklarında mukus 
bulunmaz. 

Ağızda ve solungaç açıklıklarında biraz 
mukus bulunur. Çene hafif düzleşmiş 
haldedir. 

Ağız ve solungaç açıklıklarında bol 
miktarda mukus bulunur.  

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası çok 
parlak ve yanardöner renktedir. Göz 
bebeği küçüktür. 

Dışbükey ve hafifçe çöküktür. 
Parlaklığını ve yanardönerliğini 
kaybetmiştir. Göz bebeği oval haldedir. 

Düz ve donuk haldedir. İçe çökmüş ve sarımsı durumdadır. 

KOKU  Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. 
Kokusu olmamalıdır ya da çok hafif 
amonyak hissi vermeyen bozulma 
kokusuna sahiptir. 

Hafif amonyak, ekşimsi kokusu vardır. Keskin amonyak kokusuna sahiptir. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz.  
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
 KÖPEKBALIĞI  >250cm 200cm – 250cm <200cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96 TSE TS 11538  
 



ÜRÜN ADI SAPAN BALIĞI-1 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Alopiidae familyasının Alopias cinsinin Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) (Thresher) türüne giren  dünya 
çapında ılıman ve tropik okyanuslarda, Tüm Türkiye kıyılarında dağılım gösteren köpekbalığıdır. 

• Yanları ve sırtı lacivert, karın kısmı beyaz noktalıdır.  
• Kuyruğunun üst lobu çok uzadığından bir çiftçi sapanını andırır. Vücudunun yarısını uzun 

kuyruğu meydana getirir.  
• Kısa, sivri burunludur. 
• Maksimum boyu 573 cm’dir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Sapan balıkları gelişme safhalarına 
gruplandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Sapan balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 
Ölüm sertliğinde ya da sertleşme 
başladığında deride az miktarda temiz 
mukus bulunur. 

Sertleşme sonrası deride ve özellikle 
ağız ve solungaç açıklıklarında mukus 
bulunmaz. 

Ağızda ve solungaç açıklıklarında biraz 
mukus bulunur. Çene hafif düzleşmiş 
haldedir. 

Ağız ve solungaç açıklıklarında bol 
miktarda mukus bulunur.  

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası çok 
parlak ve yanardöner renktedir. Göz 
bebeği küçüktür. 

Dışbükey ve hafifçe çöküktür. 
Parlaklığını ve yanardönerliğini 
kaybetmiştir. Göz bebeği oval haldedir. 

Düz ve donuk haldedir. İçe çökmüş ve sarımsı durumdadır. 

KOKU  Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. 
Kokusu olmamalıdır ya da çok hafif 
amonyak hissi vermeyen bozulma 
kokusuna sahiptir. 

Hafif amonyak, ekşimsi kokusu vardır. Keskin amonyak kokusuna sahiptir. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz.  
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
SAPAN BALIĞI  >250cm 200cm – 250cm <200cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 



ÜRÜN ADI SAPAN BALIĞI-2 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Alopiidae familyasının Alopias cinsinin Alopias superciliosus (Lowe, 1841) (Bigeye thresher) türüne 
giren  dünya çapında ılıman ve tropik okyanuslarda bulunan köpekbalığıdır. 

• Yanları, yüzgeçleri ve sırtı koyu kahverengi, karın kısmı beyaz noktalıdır.  
• Kuyruğunun üst lobu çok uzadığından bir çiftçi sapanını andırır. Vücudunun yarısını uzun 

kuyruğu meydana getirir.  
• Kısa, sivri burunludur. 
• Başının üstünde bir çift derin oluk ile ayırt edilebilir. 
• Büyük gözleri düşük ışık koşullarında avlanma için uyarlanmıştır. 
• Maksimum boyu 488 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Sapan balıkları gelişme safhalarına 
gruplandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Sapan balıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 
Ölüm sertliğinde ya da sertleşme 
başladığında deride az miktarda temiz 
mukus bulunur. 

Sertleşme sonrası deride ve özellikle 
ağız ve solungaç açıklıklarında mukus 
bulunmaz. 

Ağızda ve solungaç açıklıklarında biraz 
mukus bulunur. Çene hafif düzleşmiş 
haldedir. 

Ağız ve solungaç açıklıklarında bol 
miktarda mukus bulunur.  

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası çok 
parlak ve yanardöner renktedir. Göz 
bebeği küçüktür. 

Dışbükey ve hafifçe çöküktür. 
Parlaklığını ve yanardönerliğini 
kaybetmiştir. Göz bebeği oval haldedir. 

Düz ve donuk haldedir. İçe çökmüş ve sarımsı durumdadır. 

KOKU  Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. 
Kokusu olmamalıdır ya da çok hafif 
amonyak hissi vermeyen bozulma 
kokusuna sahiptir. 

Hafif amonyak, ekşimsi kokusu vardır. Keskin amonyak kokusuna sahiptir. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz.  
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
SAPAN BALIĞI  >250cm 200cm – 250cm <200cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 

http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQWRhcHRhdGlvbg


ÜRÜN ADI KÖPEKBALIĞI (PAMUK-KUM KAPLANI) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Odontaspididae familyasının Carcharias cinsinin Carcharias taurus (Rafinesque, 1810) (Sand tiger shark) 
türüne giren Japonya, Avustralya, Güney Afrika, Akdeniz ve Kuzey ve Güney Amerika’da bulunan 
köpekbalığıdır. 

• Keskin, sivri bir başı ve hantal bir vücudu vardır.  
• Üzerinde kırmız-kahverengi ve gri noktalar bulunur. 
• Dişleri ağzı kapalı olsa bile görülebilir. 
• Maksimum boyu 330 cm’dir.  

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Köpekbalıkları gelişme safhalarına 
gruplandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Köpekbalıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 
Ölüm sertliğinde ya da sertleşme 
başladığında deride az miktarda temiz 
mukus bulunur. 

Sertleşme sonrası deride ve özellikle 
ağız ve solungaç açıklıklarında mukus 
bulunmaz. 

Ağızda ve solungaç açıklıklarında biraz 
mukus bulunur. Çene hafif düzleşmiş 
haldedir. 

Ağız ve solungaç açıklıklarında bol 
miktarda mukus bulunur.  

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası çok 
parlak ve yanardöner renktedir. Göz 
bebeği küçüktür. 

Dışbükey ve hafifçe çöküktür. 
Parlaklığını ve yanardönerliğini 
kaybetmiştir. Göz bebeği oval haldedir. 

Düz ve donuk haldedir. İçe çökmüş ve sarımsı durumdadır. 

KOKU  Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. 
Kokusu olmamalıdır ya da çok hafif 
amonyak hissi vermeyen bozulma 
kokusuna sahiptir. 

Hafif amonyak, ekşimsi kokusu vardır. Keskin amonyak kokusuna sahiptir. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz.  
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
 KÖPEKBALIĞI  >250cm 200cm – 250cm <200cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
 

http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvU2FuZF9zaGFyaw
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTWVkaXRlcnJhbmVhbg


ÜRÜN ADI KÖPEKBALIĞI (PAMUK) 

GENEL 
ÖZELLİKLER 

Odontaspididae familyasının Odontaspis cinsinin Odontaspis ferox (Risso, 1810) (Smalltooth sand tiger) 
türüne giren tropik ve sıcak ılıman sularda, Türkiye'nin Ege kıyılarında dağılım gösteren bir köpekbalığıdır. 

• Baş bölgesi belirgin şekilde basıktır ve burnu uzundur.  
• Gözler oldukça küçüktür. 
• Birinci dorsal yüzgeç, pelviklere nazaran pektoral yüzgeçlere daha yakındır.  
• Vücut rengi dorsalde açık gri, ventralde ise beyazdır; bazen dorsalde düzensiz koyu lekelere 

rastlanır. Pektoral yüzgeç hariç diğer tüm yüzgeçlerin kenarları koyu gri, kaudal yüzgecin alt 
lobu ise koyu renktedir. 

• Maksimum boyu 450 cm’dir. 

 

 

GRUP 
ÖZELLİKLERİ 

Köpekbalıkları gelişme safhalarına 
gruplandırılamamaktadır. 

TİP 
ÖZELLİKLERİ 

Köpekbalıkları piyasaya arz şekillerine göre; Taze ve 
Dondurulmuş olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. 

 

SINIF ÖZELLİKLERİ EKSTRA A B C* (UYGUN OLMAYAN) 

GÖRÜNÜŞ 
Ölüm sertliğinde ya da sertleşme 
başladığında deride az miktarda temiz 
mukus bulunur. 

Sertleşme sonrası deride ve özellikle 
ağız ve solungaç açıklıklarında mukus 
bulunmaz. 

Ağızda ve solungaç açıklıklarında biraz 
mukus bulunur. Çene hafif düzleşmiş 
haldedir. 

Ağız ve solungaç açıklıklarında bol 
miktarda mukus bulunur.  

GÖZ 
Dışbükey (şişkin) ve korneası çok 
parlak ve yanardöner renktedir. Göz 
bebeği küçüktür. 

Dışbükey ve hafifçe çöküktür. 
Parlaklığını ve yanardönerliğini 
kaybetmiştir. Göz bebeği oval haldedir. 

Düz ve donuk haldedir. İçe çökmüş ve sarımsı durumdadır. 

KOKU  Deniz yosunu kokusu barındırmalıdır. 
Kokusu olmamalıdır ya da çok hafif 
amonyak hissi vermeyen bozulma 
kokusuna sahiptir. 

Hafif amonyak, ekşimsi kokusu vardır. Keskin amonyak kokusuna sahiptir. 

*C (UYGUN OLMAYAN) sınıfına dahil olan ürünler insan gıdası olarak kullanılamaz.  
 

GRUP 
TOLERANSLARI 

Grup toleransı tanınmamaktadır. SINIF 
TOLERANSLARI 

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan ürünler sayıca % 5’i 
geçmemelidir. C Sınıfı ürünlere tolerans tanınmaz. 

 

BOY ÖZELLİKLERİ Boylama boy uzunluğu temel alınarak yapılabilir. 

Boy uzunluğu temel alındığında; BÜYÜK ORTA  KÜÇÜK TOLERANS 
 KÖPEKBALIĞI  >250cm 200cm – 250cm <200cm Her boy grubunda farklı uzunlukta bulunan ürünlerin sayısı %5’i geçmemelidir. 

 
 

LOJİSTİK 
STANDARTLARI 

AMBALAJ 
Ambalâjlar; taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünleri iyi muhafaza edecek, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini bozmayacak ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş yeni, temiz kokusuz, plâstik (çok kullanımlık), strafor (tek kullanımlık) veya 
bakanlığın uygun gördüğü diğer malzemeden hazırlanmış kutu, kasa veya sandıklardır. Dondurulmuş ürünler, sırlı veya havasız ambalajlı olmalıdır. 
Ambalâjların yapımında kullanılan her türlü malzeme ile içine konulacak çeşitli malzeme yeni, temiz ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemelidir. 

DEPOLAMA 
Taze ürünler, kırılmış buz parçaları arasında 0°C ila +4°C sıcaklıktaki soğuk depolarda muhafaza edilebilir. -40°C’de şoklanmış, uzun süre bekleyecek donuk 
ürünler, merkezindeki sıcaklığı -22°C ila -18°C’de olacak şekilde depolanmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada 
bulundurulmamalıdır. 

TAŞIMA Taze ürünler, iç yüzeyleri düzgün, paslanmaz, ürünlerin orgonaleptik*** özelliklerini etkilemeyecek malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyonu uygun 
nitelikte soğutmalı araçlarla 0°C ila +4°C sıcaklıkta taşınmalıdır. Ürün, yabancı koku yayan veya kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

*** Ürünlerin duyu organlarının etkilemesi. 
 

GIDA GÜVENLİĞİ 
STANDARTLARI 

Mikrobiyolojik Kriterler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Bulaşanlar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 
Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 
Plastik Ambalaj Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygun olmalıdır. 
Etiketleme Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

 

REFERANSLAR EUROPA (EC) No. 2406/96   
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