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Gıda maddelerinin ve umumi sağlığı ilgilendiren eşya 
ve levazımın hususi vasıflarını 

gösteren Tüzük < 

B İ R İ N C İ BÖLÜM 

Umumi hükümler 

Madde 1 — Bütün gıda maddelerinin ve umumun kullanmasına 
mahsus olupta sıhhi murakabeye tabi bulunan eşya ve levazımın haiz 
olacağı hususi vasıflar ve bunların ne gibi hallerde bozulmuş, takl i t veya 
tağşiş edilmiş sayılacağı bu Tüzükte gösterilmiştir. 

Bunların işbu Tüzük hükümlerine göre teftiş ve murakabesi U m u m i 
Hıfzıssıhha Kanununun 181 inc i ve mütaakıp maddeleri hükümleri daire
sinde yapılır. 

Madde 2 — i m a l , ihzar veya taks im suretiyle muameleye tabi tu
tularak ambalajı içinde kapalı olarak satılan her türlü gıda maddelerinin 

ve U m u m i Hıfzıssıhha Kanununun 183 üncü maddesinde yazılı malzeme
nin ambalajları üzerinde; bu muameleyi yapanın isim ve adresi ve tanı
tıcı işaretleri ile içindeki maddenin cins ve nevi ve asgari net miktarı 
ve fiyatı ile bu Tüzük hükümleri gerektiriyorsa, yapılma tar ihi kolayca 
okunacak şekilde matbu bir etiket bulunur. 

Ambalajı içinde veya ambalajsız açık olarak perakende satılan bu 
maddelerin üzerlerinde bu Tüzükte aksine bir hüküm sevkedilmiş olma
dıkça bunları yapanın is im ve adresiyle satılan maddenin mahiyetini 
açıkça bildiren bir etiket bulundurulur. 

Seyyar satıcıların sattıkları her türlü gıda maddeleri de bu hükme 
tabidir. 

Madde 3 —> Bütün gıda maddelerinin ve bunların konulduğu kap ve 
malzemenin bu Tüzükte gösterilen vasıfları haiz ve temiz bulunması 
mecburidir. Kirlenmiş, vasıfları bozulmuş veya vasıflarının kıymetleri 
azalmış, tefessüh etmiş, iğrenç manzaralı, kurtlanmış, küflenmiş, İçinde 
patojen bakteriler ve parazitler üremiş veya zararlı mikropların tok
sinleri bulunan veyahut her ne sebepten olursa olsun zararlı k imyevi 
maddelerle muamele edilmiş gıda maddelerinin ve bunların konulduğu 
kap ve malzemenin imal i , ihzarı, muhafaza ve satışı yasaktır. 

Madde 4 — içine konulduğu ori j inal ambalajı hiç bozulmamış ve 
muayyen istihlâk müddeti geçmemiş her türlü gıda maddelerinin hile 
veya bozukluklarından dolayı ceza mesuliyeti ancak bunları yapanlar 
hakkında tatbik olunur. Ori j inal ambalajı kısmen bozulmuş veya am
balajı olmaksızın açıkta satılan gıda maddelerinin bozukluk ve hileleri
n in mesuliyeti, bunun mahiyetine evvelden veya sonradan olma hallerine 
göre takdir edilerek, yapan veya satana veya her ikisine ait olarak k a 
bul olunur. 

Madde 5 — U m u m u n istihlâkine mahsus her türlü gıda maddeleri
nin imâl, ihzar veya küçük ambalajlara taks im suretiyle muameleye tabi 
tutulduğu bütün yerler, resmî müsaade alınmaksızın işletilemezler. B u 
yerlerin her türlü teknik ve sıhhi şartlarının kifayetsizliğinden ve içinde 
çalışanların sağlamlık ve temizliklerinden ve kanuni hükümlere göre 
muayyen zamanlarda muayenelerinden dolayı ceza mesuliyeti yalnız, bu 
müesseseleri işletenler hakkında tatbik olunur. 

Madde 6 — H e r türlü gıda maddelerinin imâl, ihzar, küçük amba
la j lara taks im veya muhafaza olunduğu ve satıldığı yerlerin ve tesisle
r inin, içindeki alât ve edevatın, gıda maddelerinin taşındığı, içine konul
duğu vasıta ve kapların tamamen temiz bulunması ve bütün bu safha
larda gıda maddelerinin her türlü televvüsten korunması mecburidir. 

Madde 7 — Hususi Yönetmeliğinde müsaade edilmiş haller haricin
de her hangi bir gıda maddesinin boyanması veya renginin alınması ve-



yahut hakikî malîıiyetini gizlemek için,her hangi bir muameleye tabi t u 
tulması yasaksır. 

Adıgeçen Yönetmelik gereğince boyanmış veya içine muhafaza edici 
Cisimler ilâve edilmiş gıda maddeleri saf ve tabi i gibi vasıflarla satıla
mazlar . 

Madde 8 — B u Tüzükte geçen (asidite derecesi), i l g i l i bahislerinde 
ayrıca bir kayıt ve sarahat bulunmadıkça!, Türk Kodeksinde beyan edil
diği gibi 100 gram maddede mevcut serbest asidi tadU etmek için sarfı 
i k t i z a eden normal kalevinin c m ' , adedi demektir. 

Madde 9 — Gıda maddelerinin u l t ra - viyole şuaı ile (irradie) edil
mek veya hususi bir muameleye tabi tutulmak suretiyle suni olarak, 
v i tamin ilâve edilmiş (vitamlnlze) yahut mevcut vi tamini çoğaltılmış 
(ipervitaminize) bir halde satılığa arzedilebilmesl ve satılması Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının müsaadesine bağlıdır. B u suretle müsaadesi 
alınmamış olan bu nevi gıda maddeleri, sıhhate az veya çok zarar vere
cek derecede bozuk sayılır. 

Madde 10 — Kokuları yanındaki eşyaya sinen sucuk, pastırma, 
petrol ve emsali maddeler süt, yağ, un ve ekmek gibi yabancı kokuları 
kolaylıkla alabilen gıdalar ile bir arada bulundurulamaz. B u nevi mad
deler ile y a n yana bulunarak, bunların kokusu kendilerine geçmiş olan 
gıdalar, sıhhate az veya çok zarar verecek derecede bozuk sayılır. 

Madde 11 — Malûm veya muayyen gıda maddelerinin vazsna mah
sus olan, üzerinde buna dair alâmet bulunan memba suyu veya maden 
suları, gazoz, bira, şarap şişeleri gibi kaplara uzvî ve madenî asitler, 
lessivler, amonyak, dezenfekten cisimler, petrol ve benzin gibi sıhhate 
zararlı ve zehirl i maddeler konularak satılığa çıkarılması, satılması ve 
böyle bir kap içinde bu gibi cisimler konularak alıcıya verilmesi yasak
tır. 

Madde 12 — Gıda maddelerinin konulduğu, satıldığı veya muhafaza 
edildiği yerlerdeki zararlı hayvanları ve tüfeylâtı İtlaf etmek için, arse
nik veya mürekkebatı, potasyum siyanür, baryum sil ikat, sülfür, ta lyum 
emlâhı, cstıriknin gibi zehirl i kimyevî cisimlerin ist imali yasaktır. B u 
gibi cisimler ile muamele edilmiş olan mahallerde mevcut gıda maddeleri, 
sıhhate az veya çok zarar verecek derecede bozuk sayılır. 

Madde 13 — Gıda maddeleri, malûm veya maruf olan cins ve ne
vilerine veya imallerinde kullanılan İptidai maddelere göre İsimlendiri

l i r . Bunun haricinde bir isimle satılamaz. B u isimler, perakende satılmak 
üzere ihzar edilen paket, kutu, ş'şe vesaire halindeki ambalajlar ile pe
rakende olarak açıkta satılanların çekme, torba, çuval, şişe, kavanoz 
gibi kapları üzerinde görülecek veçhile ve okunaklı bir surette gösterilir 
ve her hangi b ir şekilde yapılan ilân ve rekâmlar ile tarife vesair evrak 
üzerine dahi açıkça yazılır. Ancak ekmek, yumurta, meyve ve sebze gibi 
herkesçe bilinen gıdalar, hakkında bu Tüzükte veya hususi Yönetmeliğin
de bu hususta ayrıca bir kayıt mevcut değilse, bu suretle üzerlerine 
isimlerinin yazılması mecburi ' değildir. 

Madde 14 — Gıda maddeleri i le ambalajlarının üzerindeki her çeşit 
yazı, alâmet ve işaretlerin vasıf, miktar ve menşe itibariyle, alıcının a l 
danması iht imal ini tamamen bertaraf edecek surette olmalıdır. (Meselâ 
margar in üzerinde İnek resmi ve suni bal üzerinde arı ve kovan resmi 
bulunamaz.) 

Madde 15 — Üzerlerinde vez'nlerinln gösterilmesi lâzım veya mu-
tad olan gıda maddelerinin, bu vezinleri saf i olarak itibar edilir. Bu gibi 
maddelerde hasıl olacak fire miktarı, bu Tüzükte ayrıca belirtilmemiş 
olanlar için üzerlerinde yazılan adede nazaran, umumiyet i t ibariyle % 
3 ü geçmemek şartlyle kabul olunur. 

Madde 16 — Gıda maddelerine, her hangi b i r şifa hassasına mal ik 
olduğu veyahut terkibinde tabii olarak mevcut olan gıdal vasıfların fev
kinde besleyici veya sıhhi bir tesir i haiz bulunduğu hakkında kayıt ve 
işaretler koymak yasaktır. 

ÎKİNCÎ BÖLÜM 

Süt ve sütten yapılan gıda maddeleri 

Taze süt - pastörize süt - konserve sütler - k r e m a ve k a y m a k -
yoğurt - peynirler - tereyağlar. 

K I S I M : 1 

Taze süt 

Madde 17 — Süt, süt veren hayvanların memelerinin tabii i fraz 
mahsulüdür. Sütler, hangi hayvandan alınmış ise o hayvanın ismiyle 
z ikrolunur. 

Madde 18 — insan gıdası olarak kuUamlacak sütler, - sıhhatli hay
vanların memelerinin tamamiyie sağılmasiyle elde edilir ve vasıfları bo
zulmadan taze olarak veya pastörize süt halinde istihlâke veri l ir . 

Madde 19 —• Aşağıda vasıfları yazüı sütlerin İnsan gıdası olarak 
satış ve İstihlâki yasaktır. 

a) Sütlerin vasıflarını bozan veya süt vasıtasiyle insanlara bula
şan hastalığa tutulmuş hayvan sütleri, 

b) Hayvanların doğurmasından 15 gün evvelinden doğurduktan 7 
gün sonraya kadar verdikleri sütler alelûmum ağız (kolestrom) u havi 
sütler, 

c) Sütle geçebilen : Arsenik, antimuan, civa, terebentin ruhu, sa
rısabır, iyot, l s t i r iknln ve diğer alkaloitler veya bunlara benzlyen ilâç
lar la son beş gün zarfında tedavi edilen hayvanların sütleri, 

d) Gözle görülecek derecede yabancı maddeleri havi olan veya bîr 
yerde bırakıldığı zaman yarım saat zarfında kabın dibinde gözle görüle
cek miktarda tortu bırakan sütler, 

e) Fena kokan, rengi değ'şmiş veya boyanmış sütler, 
f ) içerisinde kan, cerahat veya hayvanın diğer i f raz ve ifrağ mad

deleri bulunan sütler, 
g) Tadı acı veya ekşi olan sütler, 
h) Kaynatıldığı veya 68 derecelik aCkolle müsavi miktarda karıştı

rıldığı zaman kesinlen sütler, 
i ) i y i beslenmemek yüzünden kaşektlk halde olan veyahut çürük 

gıdalarla beslenmiş bulunan, çok yorgun veya ateşli bir ishale yahut her 
hangi bir meme hastalığına tutulmuş hayvanların sütleri, 

j) H e r hangi bir safhasında İçine patojen mikrop karışmış veya 
insan için zararlı bakteri toksinleri husule gelmiş sütler. 

Madde 20 — Süt halinde gıda olarak satışa çıkarılan sütlerin terki 
binde bulunan her hangi bir maddenin kısmen veya tamamen alınması 
veyahut sütlere ne şekil ve ne miktarda olursa olsun hariçten her hangi 
bir madde (su, kar , buz, kola , muhafaza edici kimyevî maddeler v . s.) 
ilâvesi yasaktır. 

Madde 21 — Sütlerin nakl i , muhafaza ve satışına mahsus kapları
nın üzerine sütün nevini (hangi hayvandan alındığını) gösteren sabit ve 
yazıları silinmez bir etiket yapıştırılması mecburidir. B u etiketlerdeki 
yazılar kırmızı zemin üzerine beyaz olarak yazılacak ve harfler bir litre
den fazla hacimdeki kaplar üzerindekiler için 5 cm. büyüklüğünde, bir 
litre ve bir litreden aşağı hacimdeki kaplar için bir cm. büyüklüğünde 
olacaktır. Doğrudan doğruya satışa mahsus olmayan kaplar için etiket 
kul lanmak mecburiyeti yoktur. 

Madde 22 — Sütlerin vas ı f lar ı : 
a) Renk, koku, lezzet ve kıvam ve manzaraları tabU olmalıdır. 
b) Teamülleri asit veya amfoter olup 10 cm^, sütün serbest asidi-

tesini tadi l için 1/4 normal kalevi mahlûlünden 8 Cms, ından fazla sarf 
olunmamalıdır. 

c) Kesafetleri : + 15 santigrat hararette 
inek sütünde 1,028—1,034ı 
K o y u n > 1,033—1,040 
Keçi » 1,032—1,036 
M a n d a » 1,028—1,035 arasında olmalıdır, 

d) Süt yağı m i k t a r ı : 
inek sütünde litrede en aşağı 30 gr . 
K o y u n >ı » » > 60 gr. 
Keçi > > > * 40 gr. 
M a n d a » > > > 70 gr . bulunmalıdır. 

e) Yağsız k u r u hülâsa m i k t a r ı : 
inek sütünde litrede en aşağı 80 gr. 
K o y u n > > ' » » 100 gr . 
Keçi * > » > 85 gr . 
Manda » » » > 90 gr. 
Yağ miktarı ile yağsız k u r u hülâsa miktarı muvafık o lan sütlerin 

kesafet değişiklikleri nazarı itibare alınmaz. 

Madde 23 — Litresinde en az 20 gr. yağı havli olacak surette yağı 
alınmış sütlere (yanın yağlı) ve litresinde 20 gr. dan daha az yağ i h 
t iva eden sütlere de (yağsız sütler) denilir. 

Yarım yağlı veya yağsız sütlerin, süt halinde gıda olarak kullanıl
m a k üzere satışı yasaktır. B u sütler, ancak peynir vesaire gibi bu vasıf -
lardaki sütlerle de yapılmasına müsaade edilmiş sütlü gıda maddelerinin 
yapılması içjln kullanılmak üzere doğrudan doğruya b u maddelerin ima
lâthanelerine satılabilirler. 
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Madde 24 — Kimyevî tahl i l için alınacak süt numunelerinin miktarı 
250 gramdır. Numune, sütün bulunduğu.kabın iyice çalkalanarak tecanüs 
temin edildikten sonra alınır ve numuneyi sıcak mevsimlerde bozulmak
tan korumak için' buz içinde lâboratuvara gönderilir. B u z bulunmadığı 
takdirde tahlile gönderilecek her numune şişesine 0,10 gr. k a l i y u m bik-
romat (bikromaıt de potas) ilâve edilir. Numuneler c a m veya mantar k a 
paklı temiz şişelere alınır veyahut satüdıkları kar ton veya cam şişelerle 
lâboratuvara gönderilir. 

K I S I M : I I 

Pastörize süt 

Madde 25 — Pastörize s ü t : Sıhhatli hayvanlardan uygun ve te
miz şartlarda tedarik edilip süzülerek temizlendikten sonra kesilmesine 
sebep olan sporsuz bakterilerle, patojen bakteri lerin imhasını temin ede
cek, fakat biyolojik vasıflarını bozmıyacak şekilde muayyen bir ısıtmaya 
tabi tutulduktan sonra hemen soğutularak satışa arzedilen sütlere de
ni l i r . Süt pastörizasyon müesseselerinin kurulup çalışmaları Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının müsaadesine bağlıdır. 

Madde 26 — Sütün pastörizasyonu : (63 - 65) derecede yarım sa
at (ağır ve devamlı pastörizasyon) veyahut havasız şartlarda ve ince 
safihalar halinde (78-80) derecede (40-60) saniye = (çabuk pastörizas
yon) müddetle ısıtılmasından sonra hemen (+ 2) ve daha aşağı derecelere 
kadar soğutulması suretiyle yapılır ve özel kap ve şişelerde devamlı 
olarak (+ 10) derecenin altında bulundurulmak şartiyle satışa arzedilir . 
B u i k i usul haricinde diğer bir usul ile pastörizasyon yapmak Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının hususi müsaadesine bağlıdır. 

Madde 27 — pastörize sütlerin taze sütler hakkında bu tüzükte 
yazılı bütün vasıfları haiz bulunması ve 100 cm3 da kol i hasil i ürememe-
si ve santimetre mikâbındaki saprofit bakteri adedinin de 20,000 i geç
memesi ve insan için zararlı bakteri lerin veya bunların i f raz maddele
r i n i (toksinleri) ih t iva etmemesi lâzımdır. 

Madde 28 — Pastörize sütlerin bulundukları kap ve şişelerin üze
rine imalâthanenin yer i ve ismi, sütün nevi, içindeki net süt miktarı 
(santi l itre olarak) ve pastörizasyon tar ih i (sene, ay, gün ve saat) 
açıkça yazılı bir etiket konulacaktır. 

Madde 29 — Pastörize sütlerin hazırlanma tarihlerinden itibaren 
yazın 24, kışın 48 saat zarfında istihlâk için satılmış olmaları lâzımdır. 
B u müddetin sonunda bu sütler ne doğrudan doğruya ve ne de tekrar 
pastörize edilip, aynı ad altında satılamazlar. 

Madde 30 — Pastörize sütlerin parakende satışları için 1/4, 1/2 
ve bir l i trel ik cam şişeler veya hususi karton kaplar kullanılır. Daha 
büyük hacimdeki kaplar ve güğümler ancak imalâthane veyahut mü
esseseler gibi çok miktarda süt sarfeden yerlere satılacak pastörize 
sütler için- kullanılabilir. B u kaplar la perakende olarak pastörize süt 
satılamaz. 

Madde 31 — Pastörize sütlerden gerek kimyevî ve gerekse bak
teriyolojik tahl i l için 1/2 l i trel ik ori j inal kaplar içinde numune alınarak 
buz içinde lâboratuvara gönderilir. D a h büyük kaplardan süt numu
nesi 250 gramlık steril şişelere alınarak buz içinde lâboratuvara gön
deril ir . 

K I S I M : i n 

Konserve sütler 

A — Kondanse süt 

Madde 32 — Kondanse süt; sütün suyunun mühim bi r kısmının 
uçurulması ile elde edilir ve içerisine muayyen bir nlsbette (koyulaş
tırma sonunda asgari % 30 şeker iht iva edecek surette) şeker İlâve 
edilip edilmediğine göre' (şekerli veya şekersiz) olarak ve tam yağlı 
veya yarım yağlı sütlerden yapıldığına göre de (tamvcya yarım yağlı) 
olarak vasıflandırılır. 

Madde 33 — Kondanse sütler, tabiî ve sıhhî vasıfları yerinde ve 
insan gıdası olarak kullanılmağa elverişli olan taze.tam yağlı veyahut 
yarım yağlı sütlerin homojeneize ve pastörize edildikten sonra, va
kumda şurup kıvamına kadar teksif edilmesiyle hazırlanır ve şekersiz 

olanlar sterilize edilmek şartiyle hermetik kapakh teneke kutularda 
saklanarak satışa arzedilir. Açık havada kaynatılarak kondanse siit 
yapılamaz ve içerisine antiseptik ve diğer yabancı maddeler ilâve edi
lemez. 

Madde 34 — Kondanse sütler teksif edildiği nispette sulandırıdığı 
zaman, yapıldığı tam veyahut yarım yağlı tabiî süt vasıflarım tamamiyle 
haiz bulunmalıdır. 

Sahife: 4759 

Madde 35 — Kondanse sütler 37 derecede bir hafta etüvde bek
let i ldikleri halde, hiç bir tagayyür göstermemelidir. 

Madde 36 — Kondanse süt kutuları üzerine : imalâthanenin yeri , 
ismi, içindeki net kesif süt miktarı, hangi hayvansütü olduğu, şekerli 
olup olmadığı, şekerli ise % hesabiyle ne kadar şeker ilave edildiği, 
sütün ne nispette teksif edildiği ve ne nispette su ile karıştırılarak tabiî 
ve taze vasıfta tam veya yarım yağlı süt elde edileceği ve imal t a r i h i 
(sene ve ayı)gösterilmek suretiyle açıkça yazılır. 

Madde 37 — Kondanse sütlerden en az 250 gramlık bir k u t u nu
mune alınır ve ori j inal ambalajı bozulmadan lâboratuvara gönderilir. 
Bakteriyoloj ik tahli l için numune olarak açılmamış bir kutu gönderilir. 
Numunenin buz içinde gönderilmesi mecburi değildir. 

B — Süt tozu (kuru süt) 

Madde 38 — Süt tozu; insan gıdası olarak kullanılmağa elverişli 
sütün suyunun, vakumda veya 105 dereceyi geçmemek üzere ısıtılmış 
sil indirler üzerinde süratle kurutulmasiyle veya diğer uygun bir usulle 
elde edilirler ve tam yağlı, yarım yağlı veya yağsız sütlerden yapıldı
ğına göre bu vasıfların ilâvesiyle satılırlar. 

Madde 39 — Süt tozlarının, koku, lezzet ve manzaraları tabiî ol 
malı ve % 5 den faz la suyu ve hiç bir yabancı maddeyi iht iva etmemeli 
ve rutubetsiz madde üzerine hesaplanmak üzere yağlı süt tozlarında en 
az % 23, or ta yağlılarda en az % 15 ve yağsızlarda ise; en az % 8 yağ 
bulunmalıdır. 

Madde 40 — Süt tozları imallerini mütaakıp serbest hava ile te
masları tamamiyle kesilecek surette kapalı ve muntazam ambalajlar 
içinde veyi teneke kutularda kapatılmış olarak kuru yerlerde saklanma
lıdır. B u ambalajlar üzerine imalâthanenin yeri , ismi, içindeki net süt 
tozu miktarı, açık havada veya vakumda kurutulduğu, hangi hayvan 
sütü ile yapıldığı, tam yağlı, yarım yağlı veya yağsız sütlerle imal edil
diği, sene ve ay gösterilmek suretiyle imal tarihi , nasıl Ve ne nispette 
sulandırılacağı, etiket veya beraberindeki tarifesinde açıkça yazılı o l 
malıdır. 

Madde 41 — Süt tozları sıcak su ile bulamaç kıvamında karıştı
rıldıktan ve kâfi miktarda sıcak su ilâve edilip kaptan kaba aktarıldık
tan sonra, tamamiyle eriyerek tabiî süt ^manzara, tecanüs ve vasıflarım 
almalıdır. 

Madde 42 — Süt toz lan kapalı b ir kapta bir hafta müddetle 37 
derecelik etüve bırakıldıkları halde hiç bir bozukluk göstermemelidir. 

Madde 43 — Süt tozlarından alınacak numune m l k t a n 100 gram
dır. Numuneler mazbut kapalı kutular veya cam veya mantar kapaklı 
kavanozlar içinde lâboratuvarlara gönderilir. 

K I S I M : I V 

K r e m a ve kaymak 

Madde 44 — insan gıdası olarak kullanılmağa elverişli sütler ısı
tılarak veya santrüfüje edilerek veyahut bir müddet kendi haline bı
rakılarak elde edilen fazla süt yağını havi maddeye krema ederler. 

Pastacılık, dondurmacılık ve sair gıda maddeleri imal ve ihzannda 
kullanılarak çiy odarak yenilen kremaladm 5882 sayılı kanunun tatbllf 
edildiği yerlerde pastörizasyonu mecburidir. 

Madde 45 — 100 gr . kremanın serbest asiditesinl tadi l için 1/4 
normal kalevi mahlülünden 12 santimetre mikâbından faz la sarf olunma-
malıdır. 

Madde 46 — 100 gr. da en aşağı 60 gr. süt yağını havi olmak üzere 
hususi bir imal tarzı ile şekil verilen kremalara kaymak denilir. Bunla
rın manda, inek, koyun sütlerinden yapılması caizdir. B u sütlerin bu Tü
zükte yazılı vasıflan haiz olması lâzımdır. 

5882 sayılı kanunun tatbik edildiği yerlerde doğrudan doğruya ye
nilecek kremalarla kaymak veya hususi paketl ik tereyağ yapılacak kre-
madarın pastörize edilmesi mecburidir. 

Madde 47 — K r e m a ve kaymakdarm kıvamını artırmak için veya 
diğer maksatlarla içerisine dışarıdan yağ ve sair her hangi bir madde 
ilâvesi yasaktır. Kirlenmiş, kokmuş, küflenmiş, acımış ve içinde patojen 
mikrop veya toksinleri, tefesüh mikropları bulunan krema ve kaymaklar 
satılamaz. 

Madde 48 — K r e m a ve kaymakîann daima serin yerlerde ve yazın 
fr igor i f ik tesisler içinde temiz ve üstü kapalı kaplarda muhafazası ve 
58882 sayılı kanunun tatbik edildiği mahallerde doğrudan doğruya yeni
lemek üzere satılan pastörize krema ve kaymakların + 10 derecenin 
altında bulundurularak satışa arzedilmesi lâzımdır. 

(Resmî Gazete) 
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Madde 49 —• K r e m a ve kaymaklardan tahlil için alınacak nuniune 
miktarı (100) gramdır. Numune, mazbut kapaklı, temiz teneke kutularla 
veya cam veya manltar kapaklı kavanozlarla lâboratuvara gönderilir. 

K I S I M : V 

Yoğurt 

Madde 50 — Yoğurt; insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli kay
natılmış süte yoğurt mayası ilâve ve süt asidi fermantasyonu ile elde 
edilen hususi kıvamdaki maddeye denir. 

T a m yağlı ve yarım yağlı inek, koyun, manda, keçi sütlerinden 
yapılıp bu vasıflarla katılabilirler. 23 üncü madde hükümlerine göre yağ
sız sayılan süitlerle yoğurt yapılıp satılamaz. 

Şu kadar k i torba yoğurdu i smi altında, mahall i i t iyat lara göre 
hazırlanıp satılan katı kıvamlı yoğurtlar yağsız sütlerden de yapılabilir. 

Madde 51 — Yoğurtların terkib i : Kıvam, manzara, k o k u ve lez
zetleri tabiî olmalı ve; 

Yağsız 
k u r u 

Yağ hulâsa 
miktarı m i k . 

litrede en az 30 80 
» » » » 60 100 
> » > > 70 90 
> > > 40 85 
» > 20 80 
> > > 40 100 

> > 46 80 
> > » > 30 85 

» » koyun » 
t» > manda » 
» D keçi > 

Yarım yağlı inek > 
> » koyun » 
> > manda » 
» > keçi > 

gram olacaktır. 

Her ikisinden müsavi miktarda karıştırılmak şartiyle en fazla i k i 
ayrı cins hayvanın sütleriyle yoğurt yapılması caizdir. B u karışık süt
lerle yapılan yoğurtların terkibindeki süt yağı ve yağsız k u r u hülâsa 
miktarları ayrı ayrı bu hayvanların sütleriyle yapılan yoğurtlar için 
tesbit edilen hadlerin ortalamasına uygun olmalıdır . 

Madde 52 — Yoğurtların, içerisine toz, toprak vesaire girmiyecek 
surette su geçirmez bir kâğıt ile üstlerinin ürtülmesi ve kaplarına için
deki yoğurdun tam veya yarım yağlı ve yağsız sütltrdtn yapılmış olan 
torba yoğurtlarıma da (yağsız torba yoğurdu) oldukları, inek, manda, 
koyun, keçi sütünden veya bunların karışığından yapıldıkları, yoğurdun 
yapıldığı yer ve imalâthanenin ismi, bulunduğu ambalajı ile beraber sa
tılıyorsa İçindeki net yoğurt miktarı, yoğurdun imal tar ihi (sene, ay ve 
gün olarak) açıkça yazılı bir etiket yapıştırılması veyahut yoğurdun 
üzerini örten kâğıtta bu yazıların bulunması mecburidir. (Bütün bu izah
lar açıkça yazılı olmak şartiyle, etiketleri üzerine yoğurdun hususi veya 
tip ismi de ilâve edilebilir. 

Madde 53 — Yoğurtlar içine nişasta, içyağı vesair maddeler ilâvesi 
yasaktır, içinde toz, toprak yabancı maddeler bulunan yoğurtlar satı
lamazlar. Torba yoğurdu ismi verilen yoğurtların terkibinde en fazla 
% 2 nispetimde temiz mutbak tuzu bulunabilir. 

Madde 54 — Kirlenmiş, ekşimiş, acımış, küflenmiş, kıvamı bozuk 
veya i y i tahammür etmiyerek katılaşamamış yoğurtların satılması ve 
taze süt vasıflan hakkındaki sıhhi şartlara uymıyan sütlerle yoğurt ya

pılması yasaktır. 

Madde 55 — içine konulan yoğurdun vasıflarını bozacak veya yo
ğurda insan sıhhatine zararlı olabilecek maddelerin karışmasına imkân 
verecek kaplar içinde yoğurt yapılıp satılamaz. 

Madde 56 — A y r a n : Tabiî vasıfları uygun olan yoğurtlarınbir 
kısmına en çok birbuçuk kısım içilebilir su karıştırılmasiyle elde edilen 
koyu kıvamlı mütecanis mayie denir. B u ayranların tam veya yarım yağlı 
yoğurtlardan yapıldıkları, satıldırları kaplar üzerine yapıştırılacak eti
ketlerde yazılması mecburidir. 

T a m yağlı yoğurtlardan yapılan ayranların kesafetleri + 15 dere
cede 1,010 dan ve yağ miktarı da (litrede 15) gramdan aşağı olamaz. 
53, 54 ve 55 inci maddeler hükümleri ayranlar için de caridir. 

Madde 57 — Yoğurt ve ayranların tahl i l i için alınacak numuneler : 

a) 500 gr. ma kadar küçük kaplardaki yoğurtlardan tam bir kap 
alınarak, kendi kabı İle olduğu gibi iâboratuvara gönderilir. 

b) 500 Gr. dan faz la bacımdaki kaplarda bulunan yoğurtlardan kay
mağı ile beraber şakulî b ir surette kaidesine kadar kesilmek suretiyle 
200 gr. lık kadar bir parça numune olarak alınır ve ağzı muntazam k a 

paklı ve içine yoğurt konulmasına müsaade edilmiş kaplar içine konarak 
lâboratuvara gönderilir. 

c) Ayranlardan 250 gr. dan aşağı, olmamak üzere numune alınır ve 
ağzı temiz mantar veya çam kapaklı şişelerle gönderilir. 

K I S I M : VT 

Ttbbi maksatlarla hazırlanan sütler 

Madde 58 — Homojeneize, ümanize, maternize veya peptonize g ib i 
isimlerle veya sair şekillerde ve sırf hastaların tedavisi için kullanılmak 
üzere ticarete çıkarılan sütler, münhasıran eczanelerde veya ecza tica
rethanelerinde satılabilirler, Bunların hazırlanması ve satılması için Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığından müsaade alınması mecburidir. B u 
sütlerin vasıfları ve şartlan bu Tüzüğün diğer sütler hakkındaki hüküm
lerine tabi değildir. 

K I S I M : V I I 

Bozulmuş, taklit veya tağşiş edilmiş süt ve mamulleri 

Madde 59 — Süt, pastörize süt, kondanse ve toz sütler, krema ve 
kaymak, yoğurt ve ayran aşağıda yazılı hallerde takl i t veya tağşiş edil
miş sayılırlar: 

a) Üzerinde Tüzüğe uygun etiketi olmıyan veya etiketi üzerinde 
gerekli izahatı noksan bulunan veyahut miktar ve vasıflan etiketinde 
yazılı kayıtlara veya Tüzükte yazılı şartlara uymıyan süt, pastörize süt, 
toz ve kondanse sütler, yoğurtlar ve ayranlar, 

b) Muhtel i f nevi hayvan sütlerinin birbirine karıştırılmasiyle elde 
edilen, yağı kısmen veya tamamen alınmış olan, kesafet ve yabis hülâsa' 
m i k t a r l a n Tüzükte tesbit edilen kayıtlardan aşağı hallerde olan, içine 
su, buz, kar , ko la veya yağı kısmen veya tamamen alınmış sütler karış
tırılan, sıhhate zararlı olmasa da içine yabancı maddeler ve muhafaza 
edici k i m y e v i cisimler katılmış sütler ve pastörize sütlerle (51 inci mad
denin son fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartiyle) bu gibi sütlerle 
yapılan veya içilen yabancı maddeler ve k imyevi cisimler ilâve edilmiş 
olan veyahut vasıfları Tüzükte gösterilen kayıtlara uymayan t a m veya 
yarım yağlı yoğurt ve ayranlar, 

c ) Kaynatılmış olduğu halde çiğ ve taze süt olarak satılan sütler, 

d) Tüzükte tesbit edilmiş muayyen hararet derecesinden daha yük
sek derecelerde veya muayyen müddetlerden daha uzun zaman ısıtılan 
pastörize sütler, 

e) Açıkta teksif edilmiş, kondanse sütler, ı% 30 dan az şekeri bu
lunan şekerli kondanse sütler, 

f ) i h t i v a ettiği süt yağı nispetleri Tüzükte gösterilen hallerden 
aşağı olan veya kıvamını artırmak veya muhafazasını temin etmek üzere, 
sıhhata zararlı olmasa dahi, yabancı maddeler veya yabancı yağlar k a 
rıştırılmış krema ve kaymaklar , 

g) 5882 sayılı kanunun tatbik edildiği yerlerde çiğ olarak yeni l 
mek üzere satılan pastörize edilmemiş kremalar. 

Madde 60 —• Süt, pastörize süt, kondanse ve toz sütler, k r e m a ve 
kaymaklar , yoğurt ve ayran aşağıda yazılı hallerde sağlığa az veya çok 
zarar verecek şekilde bozulmuş sayılırlar: 

a) ' Tedarik edildiği hayvanlardan veya sağıldıktan sonra temas 
ettiği muhtelif vasıta ve kaplardan hasta veya portörlerden içersine i n 
sanlar için patojen mikroplar veya toksinleri karışmış olanlar; 

b) insanlara bulaşmadığı halde sütlerinin vasıflarını bozan veya 
kirleten hastalık veya arızalara uğramış bulunanlar; 

c) Hayvanların doğurmalarında 15 gün evvelinden doğurmaların
dan 7 gün sonraya kadark i müddet zarfında sağılan ağızı (kollestromu) 
havi sütler; 

d) Sütle geçebilen arsenik, antimuan, civa, terementi ruhu s a n 
sabır, iyot, istiriknıin gibi alkoloitlerle veya bunlara benzer ilâçlarla son 
beş gün zarfında tedavi edilmiş hayvanlardan almanlar; 

e) Fena kokan, rengi bozulmuş veya boyanmış, tadı acı veya ekşi 
bulunan, gözle görülen derecede k i r l i bulunan veyahut bir yerde durunca 
y a n m saat içinde kabın dibine gözle görülür miktarda tortu yapan ya
hut içinde kan, i r in , pisl ik, idrar g ib i hayvanın i f raz ve ifrağ maddeleri 
karışmış bulunanlar; 

. f ) Asiditesi bu Tüzükte gösterilen hadden artmış olan veya ısıtıldığı 
veyahut 68 derecelik alkolle müsavi miktarda karıştınldığı zaman kesi
lenler; 
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g) (Sıhhi şartları bozuk ahırlarda ve veteriner murakabesi altında 
bulunmıyan veya H a y v a n Sağlık Zabıtası K a n u n ve Tüzüğüne göre mu
ayyen zamanlarda ıkontrol edilmiyen hayvanlardan almanlar; 

h) Sıhhi halleri belediye ve U m u m i Hıfzıssıhha Kanunlarına göre 
kontrol edilmiyen, veyahut bulaşık veya iğrenç bir hastalığı bulunan 
hasta veyahut portör olan kimseler tarafından sağılan sütler; 

i ) Ağzı açık veya kapağı uygunsuz, veyahut bez, ot, deri parçası 
vesair k i r l i veya sütün vasıflarını bozucu maddelerle kapatılmış veya 
hususi Yönetmeliğinde yazılı şartlara uymayan veyahut bu Tüzükte y a 
zılı tarzda temizlenmemiş bulunan kap ve ölçekler ile satılanlar; 

j) Herhangi bir safhasında, terkibinde kurşun, antimuan, k a t m i -
yum, civa, kalaysız bakır, çinko gibi toksik maddelerden yapılmış kap 
ve vasıtalarla temasta bulunanlar; 

k) Muayyen derecelerin altında veya muayyen nispetlerden daha 
az olarak ısıtılan veya pastörizasyon için kerekl i fennî ve sıhhi tesisleri 
noksan olan veya temiz tutulmayan müesseselerde hazırlanan pastörize 
sütler; 

1) N a k i l , muhafaza ve satışları esnasında 10 derecenin üstünde 
bir hararet derecesinde bulundurulan pastörize süt, krema ve kaymak
lar; 

m) Yönetmeliğine uygun olmıyan kapları içine konan veyahut 
bu Tüzükte tesbit edilmiş müddetler haricinde satılan, pastörize sütler; 

n) İçinde patojen bakteri veya 100 Gm3 de kol i basili üreyen ve
yahut Cm.3 de £0.000 den fazla saprofit bulunan pastörize süt ve krema
lar ; 

o) F a z l a ekşimiş, küflenmiş, kokmuş, acılaşmış veya paslı ve k i r l i 
tenekeler içinde bulunan veya sağlık şartlarını haiz olmıyan yerlerde 
yapılan veya bu Tüzük hükümlerine aykırı kaplar içinde satılanlar; 

p) Tozlu, topraklı olanlarla içinde kıl, tüy vesaire g ib i iğrendirici 
maddeler ve yabancı cisimler bulunanlar; 

r ) Steril olmıyan şekersiz kondanse sütlerle teneke ambalajları 
delinmiş veya i ler i derecede paslanmış olan veya kutuları kabarmış bu

lunan ve delinip sonradan tekrar lehimlenmiş olan şekerli ve şekersiz 
kondanse sütler ve usulü dairesinde sıcak su ile karıştırıldığı zaman 
mütecanis bir halde erimiyen toz sütler; 

s) 87 derecede bir hafta bekletilmekle her hangi b i r tegayyür gös
teren kondanse sütler. 

Madde 61 —• Muhafazası, koyulaşması içim veyahut her hangi diğer 
bir maksatla içine zehirl i ve sıhhata zararlı bir madde karıştırılan süt, 
pastörize süt, kondanse ve toz sütler, krema ve kaymaklar , yoğurt ve 
ayranlar sıhhati hafif veya ağır surette bozacak derecede takl i t veya 
tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 62 — Süt veren hayvanların yaşadıkları ve sağıldıkları yer
lerle, yoğurt, pastörize süt ve tereyağı imalâthanelerinin bina tesislerinin 
tabi olacakları sıhhi şartlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca y a 
yınlanacak yönetmelik hükümlerine tabidir. 

K I S I M : V i n 

Peynirler 

Madde 63 — Hâlis sütün (inek, manda, koyun, keçi sütü) yahut 
kısmen veya tamamen yağı alınmış sütün, süt serumunun, yahut süt 
kremasının veya bunların karışığının, peynir mayası veya zararlı olmayan 
uzvi b ir asitleme muamelesi suretiyle elde edilen taze veya pişirilmiş 
veya muhtelif kademelerle olgunlaştırılmış, veya salamura yapılmış veya 
mahalli aded ve usullerin icabettirdiği bir şekil ve vasıf verilmiş ve bu 
icaplara göre içine saf tuz, k o k u ve tat verici nebati maddeler, bahar 
ve bazı hususi neviler için zararlı olmıyan küf konulmuş ve kazein, süt-
yağı ve sütün diğer unsurlarını iht iva eden gıda maddelerine peynir de
nir. 

Madde 64 — Bütün peynirler kendi hususiyetlerine göre bilinen ad- • 
Iardaa başka k u r u maddelerinin ihtiva ettiği süt yağı miktarına göre 
tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yavan diye dört sınıfa ayrılır: 

a) T a m yağlı peynirler: K u r u madde 100 G r . d a enaz 40 Gr. süt 
yağı İhtiva eden peynirler, 

ıb) Yağlı peynirler: K u r u madde 100 G r . da enaz 30 G r . süt yağı 
iht iva eden peynirler, 

c) ' Yarım yağlı peynirler: K u r u madde 10O G r . d a enaz 20 G r . süt 
yağı iht iva eden peynirler, 

d) Y a v a n peynirler: K u r u madde 100 G r . d a 20 G r . dan az süt 
yağı iht iva eden peynirler. 

B u sınıfların, kapalı kaplarda veya diğer ambalajlar içersinde veya 
açık olarak satılan peynirler üzerinde konulacak etikette peynirin mâruf 
adiyle beraber okunaklı ve sabit yazı ile gösterilmesi mecburidir. (Tam 
yağlı beyaz peynir gibi) kapalı kap veya ambalajlar içinde satılan pey-ı 
nir lerin kapları üzerindeki etiketlerinde yapanın adı ve tanıtıcı işareti 
ve adresi de açık olarak yazılmalıdır. 

Madde 65 — K r e m a peynirleri k u r u maddede 100 Gr. da enaz 45 G r . 
süt yağını ve bunların muhtelif adlar ile hususi ambalaj içinde satılan 
nevileri de k u r u maddede 100 Gr . da enaz 45 Gr. süt yağını ve peynir 
kitlesinde de 100 Gr. da enaz 55 Gr. k u r u maddeyi ihtiva etmelidirler. 

Madde 66 — K r e m a peynirlerinin ambalajı üzerinde âmilinin adı, 
markası, peynirin adı ve nevi ve saf i peynir miktarının açık olarak y a 
zılması mecburidir. Perakendecilerde satılmakta olan bu nevi peynir
lerde, beklemekten i ler i gelme en çok % 5 nispetindeki tartı eksikliği 
kabul edilebilir. 

(Madde 67 — Tuzsuz peynir diye satılan peynir nevilerinde tuz mik
tar ı : Mutbah tuzu; t e k m i l peynir kitlesinde 100 G r . da 0,1 G r . dan fazla, 
tuzlu diye satılan nevilerinde, 100 Gr . da 0,5 Gr . dan, salamora beyaz 
peynirlerde k u r u maddede 100 Gr . da 11 Gr. dan, tulum peynirlerinde 
k u r u maddede 100 G r . da 10 Gr . dan, kaşar ve diğer peynirlerde kuru 
maddede 100 Gr. da 10 Gr. dan, fazla olmamalıdır. 

Madde 68 — Peynir ler aşağıdaki hallerde takl i t veya tağşiş edilmiş 
sayılırlar: 

ıa) Üzerlerindeki etiket veya ambalajda yazılı sınıfa göre iht iva 
etmesi icabeden süt yağı miktarı 64 üncü maddede yazılı miktardan az 
olan peynirler, 

Ib) Süt . yağı veya k u r u madde miktarları 65 inc i maddede yazılı 
miktarlardan ve safi peynir miktarı ambalaj üzerinde yazılı miktardan 
az olan krema peynirler, 

e) Tuz miktarı 67 nc i maddede yazılı miktar lardan faz la olan 
peynirler, 

d) içinde her hangi bir maksat la nişasta, alçı, İkil, tebeşir, talk, 
bir ki loda 1 Gr . dan fazla güherçile, süt yağından başka diğer nevi yağ 
sağlığa zararlı olmasa dahi, her nevi muhafaza maddelerri (tuz hariç), 
sodyum bikarbonat, parafin, vazelin ve benzeri maddelerle, sağlığa za
rarlı olmasa dahi, peynirin ağırlığını artırmak için kullanılan her hangi 
bir maddeyi İhtiva edem peynirler. 

Madde 69 —• Peynir ler aşağıda yazılı hallerde sağlığa az veya çok 
zarar verecek derecede bozulmuş sayı l ır lar : 

la) İçine hayvanın idriar, sair i frazat veya ifragatı karışmış bulu
nan süt ile yapılmış olan peynirler, 

fo) Ağır tahallüle uğrıyarak ptomain ve emsali maddeleri (ihtiva 
eden peynirler, 

e) Şarbon, tüberküloz, bürüselloz ve bunlar gibi insanlarda hasta
lık yapan mikropları ve bakteri toksinlerini havi olan peynirler, 

d) Kurtlanmış veya akaryemleri havi bulunan peynirler, 
e) İyi temizlenmeden tuzlanmış veya kurutulmuş deriler içine 

konulmuş tulum peynirleri . 
Madde 70 — İçine her hangi bir maksatla madenî veya uzvi zehir l i 

bir madde katılmış olan peynirler. Sağlığı hafif veya ağır surette ihlâl 
edecek derecede takl i t veya tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 71 — Peynirlerden muayene ve tahl i l için lâboratuvara gön
derilmek üzere alınacak numune miktarı 200 gramdan aşağı olamaz. 
Beyaz peynirler, salamura suları içinde ve ağızları madenî veya cam 
kapaklı kavanozlar veya imtizaçlı yapılmış passız ve i y i kapanır vasıfta 
teneke kutular içinde olarak gönderilir. Kaşar peynirleri ve benzeri pey
nirlerden kabuk ve iç kısımlarım temsil edecek şekilde numune alınır. 
Hususi ambalaj içindeki peynirler miktarı it ibariyle 200 gramdan aşa
ğı olmamak ve ambalaj teferruatını iht iva edecek tarzda olmak şartiyle 
gönderilir. Büyük ambalaj halinde olanlardan miktar it ibariyle 200 gram
dan aşağı olmamak ve üzerinde bulunan ambalaj teferruatını (kâğıt, 
kalay veya alüminyum varak vs.) temsil edecek tarzda olmak üzere nu
mune alınarak gönderilir. B u nuımunelar, ağzı madenî veya cam kapaklı 
kavanozlar veya imtizaçlı kapaklı, passız teneke kutular içinde olduğu 
halde gönderilmelidir. 

K I S I M : I X 

T er ey ağları 

Husus i pastörize tereyağı, hususi tereyağı, mutfak tereyağı, e r i t i l 
miş tereyağı >(sade y a ğ ) . 
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Madde 72 —• Sütten, kremadan veya yoğurttan mûtat ve yalnız m i 
hanik i usul ve vasıtalarla elde edilen, içine hiç bir yabancı yağ ve tuzdan 
başka yabancı madde katılmıyarak sadece imal esnasında ayrıılmıyan bir 
miktar suyu ve sütün tabu unsurlarını iht iva eden gıda maddesine 
umumi olarak tereyağ denir. 

Tereyağları, çıkarıldıkları sütün sağıldığı hayvan çeşidinin adı ile 
adlandırılır, (inek, inanda veya koyun tereyağı gibi) çeşitli hayvan süt
lerinden elde edilen tereyağları ise bu hayvan çeşitlerinin adları ile bir 
l ikte adlandırılır. (İnek ve koyun veya inek, manda ve k o y u n tereyağı 
gibi ) . 

Madde 73 — Pastörize edilmiş iptidai maddelerden hususi bir i t ina 
İle yapılan ve içine hiç bir yabancı madde katılmıyarak taze bir halde 
satışa çıkarılan ve tamamiyle ^taze tereyağının özel koku ve lezzetinde 
bulunan ve asidite derecesi % 3 ü geçmiyen tereyağı (hususi pastörize 
teryağı) ve aynı i t ina ile yapılan ve aynı vasıfları haiz pastörize edil
memiş tereyağı ı(hususi terayağı) adı ile ve hususi ambalaj içinde satılır. 

Madde 74 — Hususi tereyağlarınm 73 üncü maddede yazılı özellik
lerine uymıyan i y i kalitedeki eritilmemiş diğer tereyağlarına (mutfak 
tereyağı) denir. Bunlar tuzlu veya tuzsuz olurlar. 

Madde 75 — Daha fazla dayanmasını sağlamak amaciyle, eritilerek 
suyundan ve diğer süt unsurlarından a&rrılmak suretiyle satılığa çıkarı
lan süt yağma, eritilmiş süt yağı veya sade yağ denir. 

Madde 76 — Genel olarak tereyağlarınm görünüşü, rengi, kokusu 
ve tadı normal bir hailde olmalıdır. 

Madde 77 — M u t f a k tereyağlarına muhafazaları İçin tuzdan başka 
diğer bir madde karıştırılması yasaktır. Tusl.u mutfak tereyağ'armda, 
tuz miktarı veznen % 5 i geçememeli ve ambalaj veya etiketi üzerinde 
okunaklı olarak (tuzlu mutfak tereyağı) yazısı yazılmış bulunmalıdır. 
Hususi tereyağlariyle tuzsuz olan mutfak tereyağları veznen % 0,2 den 
fazla tuzu ihtiva etmemelidir. 

Madde 78 — Hususi pastörize tereyağları ile hususi tereyağları ve 
tuzsuz olan mutfak tereyağları veznen en az % 83, tuzlu mutfak tere
yağları en az % 80 ve eritilmiş tereyağları en az % 98 süt yağını İhtiva 
etmelidir. 

Madde 79 — Tereyağlarınm asidite derecesi, (100 G r . yağı tadil 
eden normal kalevinin santimetre mikâp adedi) hususi tereyağlarında 3 
ten ve diğer tereyağlarında 10 dan fazla olmıyacaktır. 

Madde 80 — Satışa çıkarılan hususi tereyağlarınm ambalajları üze
rinde (hususi tereyağı) olduğu; âmilinin i s im ve adresi, yağın hangi 
hayvan sütünden yapıldığı ve içindeki yağın net olarak miktarı ve pas
törize edildiği beyaz zemin üzerine kırmızı olarak açıkça yazılmış olma
lıdır. 

Madde 81 — Açık olarak satılan mutfak tereyağlarınm veya eri t i l 
miş tereyağların (sade yağ) satış kapları üzerinde tuzlu veya tuzsuz, mut
fak tereyağı veya eritilmiş tereyağı olduğunu açıkça gösteren yazı veya
hut etiket bulunacaktır. 

B u yağlardan kapalı kaplarda satılanların kapları üzerinde bu İza
hatla bir l ikte yapanın isim ve adresini açık olarak gösteren b i r etiket 
bulunacaktır. Paket halinde ambalajlanarak satışa çıkarılan mutfak te
reyağlarınm üzerinde bu izahat ile beraber ambalajı yapan müessesenin 
İsim ve adresi, içindeki net yağ miktarı, beyaz zemin üzerine siyah harf
lerle yazılı bulunacaktır. 

Madde 82 — Tereyağları, tebeşir, talk, alçı, yabancı yağlar, zarar
sız da olsa madenî yağlar, her hangL bir nevi un, nişasta, patates ve k a 
bak ezmesi ve emsali yabancı maddeleri iht iva etmemelidir. H e r nevi 
tereyağların sağlığa zararsız da olsa her hangi bir boya ile boyanması 
yasaktır. 

Madde 83 — Tereyağ İmalâthanelerinde tereyağından başka hiç bir 
nevi yağ imal veya muhafaza edilemez. Tereyağlarınm depo edildiği 
yerlerde diğer çeşit yağlar da bulunduğu takdirde bunlar tereyağlarmdan 
ayrı bulundurulur. 

Madde 84 — Tereyağlarmm satışa arzedildiği kaplar temiz ve 
tereyağlarınm vasıflarını bozmıyacak mahiyette olacaktır. B u kapların 
boyanması yasaktır. 

Madde 85 — Tereyağları aşağıda yazılı hallerde takl i t veya tağşiş 
edilmiş sayılırlar : 

a) E t i k e t i olmayan veya üzerindeki yazıları eksik veya bu Tüzük 
hükümlerine uymıyan veyahut muhteviyatı, üzerinde yazılı etiket ve
yahut ambalajdaki izahlara uyurun bulunmayan, 

b) Terkibindeki süt yağı miktarı 78 inc i maddede gösterilen nis
petlerden aşağı bulunanlar, 

' c) Asidite dereceleri .(10) u geçmemek şartiyle 79 uncu maddede 
gösterilen hallerden fazla bulunan hususi tereyağlariyle başkaca bir bo
zukluğu olmadığı halde asidite dereceleri (15) i geçmemek şartiyle (10 u 
tecavüz eden mutfak tereyağları ve eritilmiş tereyağlar, 

d) H a v i oldukları tuz miktarı 77nci maddede yazılan hallerden faz
la bulunanlar veya muhafazaları için tuzdan başka zararsız da olsa, d i 
ğer bir madde karıştırılmış olanlar, 

e) j Pastörize edilmemiş süt veya kremalarla yapıldığı halde hususi 
pastörize tereyağı adı ile satılığa çıkarılanlar, 

f ) Asiditesini tadil etmek veya suda eriyen uçucu asit derecesini 
yükseltmek için kimyevi bir madde katılmış olanlar, 

g) 82 ncl maddede yazılı veya benzerleri yabancı maddeleri İhtiva 
edenler veya boyanmış o'anlar, 

h) 83 üncü maddede yazılı şartlara uymıyan yerlerde yapılan ve
y a satılan tereyağları. 

Madde 86 — Tereyağları aşağıda yazılı hallerde sağlığa az veya 
çok zarar verecek derecede bozulmuş sayılırlar : 

a) Asidi te dereceleri 10 u geçen hususi tereyağlariyle 15 i geçen 
.nutbak ve eritilmiş tereyağ'arı, 

b) Temiz olmayan veya tereyağının vasıflarını bozacak mahiyette 
bulunan kaplarda «atışa çıkarılanlar, 

c) Acılaşmış, teğayyür etmiş, küflenmiş, bulantı veren b i r k o k u 
ve tad peyda etmiş, İfrağat parçaları, kıllar ve emsali k i r l i l i k l e r i havi 
gayritabii b ir kıvamda ve manzarada demir, bakır ve emsali maddeler
den, bakteri ve küf üremesinden i ler i gelme gayritabii renkte veya ko
kuda bu'unanlar, 

d) Hastalık yapan mikropları veya toksinlerini havi veyahut has
ta hayvanların sütünden yapılmış bulunanlar. 

Madde 87 — İçine herhangi bir maksatla madeni veya uzvi zehir l i 
bir madde karıştırılmış olan tereyağları sağlığı az veya çok bozacak de
recede takl i t veya tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 88 — Tereyağlarında muayene ve tahl i l için lâboratuvara 
gönderi'mek üzere alınacak numune, mümkün oldukça hususi şiş ile ve 
muhtelif istikamette sokulmak suretiyle alınır. 

Şiş bulunmadığı takdirde, yağın mütecanis olmaması dikkate alına
rak, ona göre kabın muhtelif kısımalrından birer miktar alınmak sure
tiyle toplanır. Numune miktarı 200 Gr. dır. Tamamiyle temiz ve k u r u o l 
mak şartiyle passız teneke bir kutu veya bir cam kavanoz içinde ve kü
çük ambalajlarda ise bozulmamış asgari '(125) G r . lık tam bir paket 
gönderilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Süt yağından başka yemeklik diğer hayvan yağları 
ve hayvani margarinler 

Madde 89 — İnsan gıdası olarak kullanılacak hayvan yağları : 
A ) H a m iç k u y r u k yağlan, domuız yağları, 
B ) Eritilmiş iç ve kuyruk yağları, 
C) Eritilmiş ve rafine edilmiş iç ve k u y r u k yağlan, 
D ) H a y v a n i margarinler, 
olarak dört sınıfa ayrılırlar. 

IKISIM : I 

Ham iç kuyruk yağları, domuz yağları 

Madde 90 — H a m iç ve k u y r u k yağları; sıhhatli kasaplık hayvan
ların muhtelif yağlı uzuvlanndan mihaniki bir surette a y n l a n yağlardır. 
B u yağlar sığır iç yağı, koyun kuyruk yağı, koyun böbrek yağı, domuz 
yağı gibi elde edildikleri uzvun ve hayvanın i smi İle adlandırılıp taze 
olarak satlığa çıkarılır'ar. Deri kazıntılarından elde edilen yağların ye
meklik yağ olarak satışı yasaktır. 

Madde 91 — Y u k a r k i maddede yazılı yağlar normal olarak bünye
leri içinde bulunanlardan başka hayvanın diğer nesiçlerini veyahut her
hangi yabancı bir unsuru iht iva etmlyecekler, bozulmuş, kokmuş, küf
lenmiş ve kirlenmiş olmayacaklardır. 

K I S I M s n 

Eritilmiş iç ve kuyruk yağları 

Madde 92 — Sıhhatli kasaplık hayvanların İÇ ve k u y r u k yağlarının 
eritilerek yağdan gayrı nesiçlerden ve yabancı unsurlardan tamamiyle ay
rılması ile elde edilen yağlardır. B u yağlar tedarik edildikleri hayvanın 
ve uzuv isminin de ilâvesiyle eritilmiş sığır İçyağı veya eritilmiş koyun 
k u y r u k yağı diye adlandırılırlar. 
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(Madde 93 — Eritilmiş iç ve kuyruk yağları özel koku, renk ve 
lezzette olacaklardır. Terklplerindeki sâf yağ miktarı % 96 dan aşağı" o l -
mıyacak. Tuz miktarı tuzsuz olanlarda % 0,2 den ve tuzlu olanlarda % 2 
den, asiditeleri de % 2 dereceden faz la bulunmıyacaktır. İçinde hayvanın 
uzuv veya nesiç parçalan bulunmıyacak .zararsız da o'sa herhangi b ir 
k imyevi maddeyi ve yabancı bir yağı ve deri kazıntı yağlarını İhtiva et-
miyecekler ve hiç bir boya ile boyanmış olmıyacaklardır. 

Madde 94 — Eritilmiş iç ve k u y r u k yağlarnın satış kapları üzerin
de; yağı eriten imalâthanenin i s im ve adresi, yağın elde edildiği hayva
nın, ve uzvunun ismi , tuzlu yeya tuzsuz olduğu açıkça yazılı bir etiket bu
lunacaktır. 

|Bu yağların tereyağlarma, nebati ve hayvani margarinlere ve r a 
fine yağlarına mahsus amba'âjlar içine konması ve satış ve depo yerle
rinde bu yağlara mahsus reyonlar içinde bulundurulması yasaktır. 

K I S I M 3 m 

Rafine hayvan yağlan 

Madde 95 — Sıhhatli kasaplık hayvanlann iç ve k u y r u k yağlannın 
eritilerek yağdan başka neslç veuzuv parçalarndan tamamiyle temizlen
dikten sonra (36) derece altnda erimiş olarak kalan kısımlarının bu de
recenin üstünde katılaşan kısımlarından ayrılmasiy'e elde edilerek özel 
koku ve lezzetlerinin tamamiyle izalesi ve aslditelerinin tadil i için f i z i k 
ve kimyevi bir işlemeye tabi tutulmak suretiyle istihsal edilen yağlara 
raflna hayvan yağı denir. B u y a ğ a r rafina kuyruk yağı, raf ina iç yağı 
gibi tedarik edildikleri hayvanların isimlerinin ilâvesiyle adlandırılarak 
satışa çıkarılırlar. 

Madde 96 — R a f i n a hayvan yağlan elde edildikleri ham yağların 
k o k u ve lezzetlerinden tamamiyle âri olacak ve erime dereceleri (37) de
recenin altında büunacaktır . Raf inaj ameliyesi esnasında kullanılan hiç 
b i r k imyevi maddeyi iht iva etmiyecekler, asidite dereceleri % 1 den ve 
tuz miktar da tuzlu olanlarda % 2 den, tuzsuz olanlar da % 0,2 den faz
la olmıyacaktır. 

Madde 97 — Raf ina hayvan yağlarının içine imal esnasında % 2 
nispetinde patates nişastası ilâvesi mecburidir. Raf ina hayvan yağlarının 
İçindeki sâf yağ miktarı % 95 ten aşağı olmıyacaktır. B u yağlara diğer 
başka bir yağ veya zararsız da olsa her türlü k imyevi maddeler katılması 
ve boyanması yasaktır. 

Madde 98 — R a f i n a hayvan yağları satış k a p l a n üzerinde (Raflna 
hayvan yağı) yazısı ile beraber bunun imal eden müessesenin İsim ve ad
resi, yağın elde edildiği hayvanın ve uzvunun adı, tuzlu veya tuzsuz o l 
duğu açıkça yazılı bir etiket bulunacaktır. Ambalajlı şekiller üzerinde 
bütün bu izahlar beyaz zemin üzerine yeşil harflerle matbu olarak yazıl
mış o'acaktır. B u yağların satış ve depo yerlerinde tereyağlarma, mar
garinlere veyahut sertleştirilmiş m a y i yağlara mahsus reyonlar içinde 
bulundurulması yasaktır. 

Madde 99 — Rafine hayvan yağı imal eden müesseseler gerekli sıh
h i ve teknik tesisleri iht iva ettikleri'anlaşıldıktan sonra Sağlık ve Sos
y a l Yardım Bakanlığının 'müsaadesi ile açılıp faaliyette bulunabilirler. 
B u imalâthanelerde iptidai madde olarak kullanılan yağlardan başka hay
v a n i veyahut nebati diğer bir yağın imali , depo edilmesi ve satılması y a 
saktır. 

K I S I M : I V 

Haynavi margarinler 

Madde 100 — Sıhhatli kasaplık hayvanlann yağlarının hararetle 
eriti l ip yağdan gayrı nesiıç ve uzuv parçalarından ve yabancı diğer un
surlarından tamamiyle temizlendikten sonra âzami 32 hararet derece
sinde krlstalize edilerek bu derecede mayi halinde bulunan yağ kısmı
nın (oleo'nun) yine bu derecede katılaşmış .olan yağ kısımlarından 28 -
30 derecede.yapılan presyonla ayrılıp koku ve lezzetlerinin tamamiyle 
lezzet ve kıvamını haiz olacak surette hususi bir teknik ile işlenerek 
sine tabi tutulduktan sonra veyahut rafine edilmiş oleo çine 119 uncu 
madde gereğince rafine edilmiş yemeklik nebati yağlarla veya sertleş
tirilmiş yemeklik nebati yağlarla kanştırıldıktan sonra margar in tek
niğinin İcabettirdiğl tarzda normal veya yağı alınmış pastörize sütler 
veyahut krema ile yayıklanıp emülsiyona edilerek terayağı manzara, 
lezzet ve kıvamını haiz olacak surette hususi bir teknik ile işlenerek 
elde edilen yüksek kali tel i yağlara margarin ismi veril iyor. 

Madde 101 — Margarinler yapıldıkları yağların k o k u ve lezzetle
rinden tamamiyle âri olacaklar ve erime dereceleri (36) derecenin altın
da bulunacaktır, i m a l esnasında ilâve ed'lmiş süt veya kremadan 1leri 
gelme en fazla % 10 nispetinde süt yağını iht iva edebUecek, asidite dere
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çeleri % 2, tuz miktarı da tuısuz margarinlerde % 0,2, tuzlu olanlarda da 
% 2 y i geçmiyecektir. Deteksiyon için imalleri esnasında iç'ne % 5 - 10 
nispetinde teşhis vasıflarını haiz olmak şartiyle rafine veya naturel su
sam yağı İlâve edilecektir. 

Margarinlere % 5 nispetine kadar (Nebati lesitin) ilâve edileceği 
gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından alınacak müsaade ile beher 
gramında 1 Milletlerarası Ünite D vitamini ve 20 Milletlerarası Ünite A 
vitaminleri ile vltaminlze edilebilirler. 

Madde 102 — Margarinler in iht iva ettikleri sâfl mecmu yağ» m i k 
tarı % 82 den aşağı olmayacaktır. B u yağlara yukardıki maddede gös
terilenlerden başka bir yağ ve zararsız da olsa herhangi b ir k imyevi 
madde karıştırılması ve boyanması yasaktır. A n c a k boya talimatnamesi 
hükümlerine göre kullanılması yasak olmayan nebati veya suni uzvl bo
yalardan birisiyle hafifçe boyanabileceği gibi zararsız k imyevi madde
lerle de kokulandırılabilir. 

Madde 103 — Margarinler 1/8, 1/4, 1/2 ve bir ki loluk parşumen, 
al lmunyum varak ve benzeri sair yağ geçlrmiyen ve sıhhate muzur o l 
mayan maddelerle yapılan ambalajlar veya 2 ve 5 ki loluk teneke kap
lar içinde kapalı olarak satılacak ve her türlü ambalaj üzerine beyaz 
zemin üzerinde bir k i loya kadar ambalajlarda 1 cm. büyüklüğünde ve 
daha büyük ambalajlarda da 5 cm. büyüklüğünde mavi harflerle (hayva
n i veya nebati margarin) ibaresi ile beraber kolayca okunacak surette 
imalâthanenin İsim ve adresi, içindeki yağ miktarı ve ilâve edilmiş oldu
ğu takdirde 100 gramında ihtiva ettiği A ve D vitaminleri miktarı, mi l igram 
ve Milletlerarası Ünite olarak matbu bir şekilde yazılmış bulunacaktır. B u 
ambalajlar haricinde, açıkta veyahut ambalajı bozulmuş bir halde mar
garin satışı yasaktır. 

Madde 104 — Margarinler in depo edildiği ve satıldığı reyyonlar 
diğer bütün yağlann bulunduğu kısımlardan ayrılmış olacaktır. 

Madde 105 — M a r g a r i n imalâthaneleri, her türlü teknik ve sıhhi 
şartları haiz oldukları kabul edildikten sonra Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca verilecek müsaade ile açılıp çalışabilirler. B u imalâthane
lerde margarin iptidai maddesi olarak kullanılmasına müsaade edilmiş 
maddelerden başka diğer maddeler veya diğer yağlar bulundurmak veya 
bunları imal etmek yasaktır. 

K I S I M : V 

Bozulmuş, taklit veya tağşiş edilmiş süt yağından başka yemeklik 
diğer hayvan yağları ve hayvani margarinler 

Madde 106 — H a m iç ve k u y r u k yağlan : 
a) Evvelden kıyma halinde hazırlanarak satışa çıkanlan veya için

de yağ kitlesinin bünyesinde bulunan normal nesiçlerden başka, yabancı 
nesiçler veya unsurlar karıştırılmış olan veyahut kasaplık olmayan hay
vanlardan alman ham iç ve kuyruk yağları taklit veya tağşiş edilmiş 
sayılırlar. 

b) Bozulmuş, kokmuş, kurtlanmış veya küflü olan veya hasta 
hayvanlardan tedarik edilen veyahut içinde, insanlarda hastalık yapan 
mikroplar bulunan iç ve k u y r u k yağları sağlığa az veya çok zarar vere
cek derecede bozulmuş sayılırlar. 

c) ölmüş hayvanlardan tedarik edilen veya içine zehir l i her tür
lü yabancı maddeler karıştırılmış olan iç ve kuyruk yağları sağlığa zarar 
verecek şeklide taklit veya tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 107 — Eritilmiş iç ve kuyruk yağlan : 
a) içindeki safi yağ miktarı Tüzükte gösterilen miktardan aşağı 

ve tuz miktarı muayyen nispetlerden faz la bulunanlar, İçine zararsız da 
olsa her hangi bir yabancı madde veya boya veyahut diğer bir yağ ilâve 
edilmiş bulunan, üzerinde gerekli izahları, havi etiketleri bulunmayan 
veya bu etiketi noksan olanlar, kasaplık olarak etlerinin yenilmesine 
müsaade edilmemiş hayvanlardan tedarik edilen eritilmiş iç ve kuyruk 
yağları takl i t veya tağşiş ed:imiş sayılırlar : 

b) Bozulmuş, kokmuş, kurtlanmış, küflenmiş olan, içinde hayvan 
nesiç veya uzuv parçalarını veya deri kazıntısı yağlarını ihtiva eden acı
mış olan, hasta hayvanlardan tedarik edilen, içinde insanlarda hastalık 
yapan mikropları iht iva eden eritilmiş iç ve kuyruk yağları, Sağlığa az 
veya çok zarar verecek derecede bozulmuş sayılırlar. 

c) ölmüş hayvanlardan tedarik edilen veya İçine zehirl i herhangi 
bir madde ilâve edilmiş olan eritilmiş iç ve kuyruk yağları sağlığa zarar 
verecek derece takl i t veya tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 108 — Rafine hayvan yağlan : 
a) içindeki safi yağ miktarı Tüzükte gösterilen nispetten aşağı 

olan ve tuz m i k t a n muayyen nipetlerden fazla olan, erime derecesi (37) 
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derecenin üstünde bulunan, içine patates nişastası ilâve edilmemiş olan, 
içine zararsız da olsa yabancı herhangi bir madde ve diğer bir yağ ilâve 
edilmiş olan, boyanmış bulunan ham yağın özel koku ve lezzeti gideri l-
memiş olan, üzerindeki etiketinde veya ambalajında Tüzükte tarif edilen 
tarzda yazısı bulunmayan veya bu etiket ve ambalaj yazıları noksan 
olan veya kasaplık olarak insanlar tarafından yenilmesine müsaade edil
memiş hayvanlardan tedarik edilen, diğer yağlara mahsus reyyonlar 
içinde depo edilen veya satılan rafine hayvan yağları takl i t veya tağşiş 
edilmiş sayılırlar. 

b) Bozulmuş, kokmuş, kurtlanmış, küflenmiş, acımış olan, hasta 
hayvanlardan tedarik edilen veya içinde insanlarda hastalık yapan mik
roplar bulunan, rafinaj ameliyesi esnasında kullanılan kimyevi maddeleri 
iht iva eden, içinde deri kazıntı yağları veya hayvan nesiçleri ve uzuv 
artıkları bulunan rafine hayvan yağları sağlığa zarar verecek derecede 
bozuk sayılırlar. 

c) ölmüş hayvanlardan tedarik edilen veya içine herhangi zehirl i 
bir madde katılmış olan rafine yağları sağlığı bozacak derecede takl i t 
veya tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 109 — H a y v a n i margarinler : 
a) Tüzükte yazılı şartlara uygun bir teknik ile hazırlanmayan, 

içindeki saf i yağ miktarı muayyen nispetten az, tuz ve su miktarı bu 
nispetlerden fazla olan, içindeki süt yağı miktarı % 10 dan ve lesitln 
miktarı % 5 den fazla olan tamamı ile erime derecesi 36 derecenin üs
tünde bulunan ve içine susam yağı ilâve edilmemiş olan veya ilâve edilen 
susam yağı % 5 den az olan, içinde zararsız da olsa bu Tüzükte ilâve» 
sine müsaade edilmemiş herhangi bir madde katılmış olan veyahut 100 
uncu madde de yazılı vasıflara uymayan diğer yağlarla karıştırılmış olan, 
lezzet, görünüş ve kıvamları tereyağı vasıflarına uymayan, Tüzükte tarif 
edilen ambalajlar haricinde satışa çıkartılan veya ambalajlar üzerindeki 
yazıların Tüzükte tarif edilen kayıtlara uymayan, içindeki v i tamin mik
tarı etlketlerindeki yazılı miktarlardan aşağı olan margarinler taklit 
veya tağşiş edilmiş sayılırlar. 

b) Bozulmuş, kokmuş, kurtlanmış, küflenmiş, acımış olan, hasta 
hayvanlardan tedarik edilen veya içinde insanlarda hastalık yapan mik
roplar bulunan, rafinaj esnasında kullanılan k imyevi maddeleri iht iva 
eden, içinde deri kazıntı yağlarının, hayvan nesiçleri veya uzuv bakiyeleri 
bulunan. 

c) ölmüş hayvanlardan tedarik edilen yağlarla yapılan veya içine 
zehirl i bir madde katılan margarinler sağlığı bozacak derecede takl i t veya 
tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 110 — Erimiş, rafine hayvani yağlarla margarinden, alına
cak numune miktarı 250 gramdır. B u numuneler terayağı numuneleri 
İçin tesbit edilen vasıfları haiz kaplarla lâboratuvara gönderilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yemeklik nebati yağlar 

Madde 111 — insan gıdası olarak kullanılan nebati yağlar : Bazı 
nebatların daûe, meyva gibi çeşitli kısımlarında mihaniki usullerle çı
kartılarak; 

A ) Doğrudan doğruya veya süzüldükten sonra kullanılan tabii 
nebati yağlar, 

B ) Rafine nebati yağlar, 
C) Idrojenle sertleştirilmiş nebati yağlar, 
D ) Nebati margarinler, 

olmak üzere 4 sınıfa ayrılırlar; 

K I S I M : I 

Tabii nebati yağlar; zeytin yağları 

Madde 112 — Bazı nebatların meyve, tohum, çekirdek gibi kısım
larından ezilip sızdırılmak suretiyle çıkartılan mayi yağlara nebati ye
mekl ik yağ denilir; Bunlar zeytinyağı, susamyağı, pamukyağı gibi çı
karıldıkları nebatın ismi ile adlandırılarak satılırlar; 

Madde 113 —• Zeytin yağlarını süzme, ekstra ekstra, ekstra, birinci 
yemeklik, ik inci yemeklik olmak üzere 5 sınıfa ayrılırlar. 

a) Süzme vierj zeytin yağları: Taze zeytin kokusunda, kend'ne 
mahsus lezzette, yabancı kokuları ve tortusu bulunmayan ve asiditesi, 
asit oleik hesabı ile 0,8 i geçmiyen, acılık taamülü vermiyen yağlardır. 

b) E k s t r a ekstra zeytin yağları: Yabancı k o k u l a n ve tortusu bu
lunmayan tabii lezzette ve berrak, asiditesi asit oleik hesabı ile % 1.5 ğu 
geçmiyen ve acılık taamülü vermeyen zeytin yağlardır. 

c) E k s t r a zeytin yağlar ı : Yabancı kokuları ve tortusu bulunma
y a n ; tabi i lezzeti olan, asidite derecesi oleik asit hesabı ile % 2,5 u geç
meyen ve acılık taamülü vermeyen zeytin yağlarıdır. 

d) B i r i n c i yemeklik zeytin yağları : Yabancı kokuları ve tortusu 
bulunmayan, tabi i lezzette asidite derecesi oleik asit hesabı ile % 3,5 u 
geçmeyen zeytin yağlarıdır. B u yağlarda acılık (kreis) taamülü penbe-
l ik hududun geçmemek üzere hafif müsbet olabilir. 

e) i k i n c i yemeklik zeytin yağlan : Yabancı k o k u l a n ve .tortusu 
olmayan tabii lezzette ve asidite derecesi oleik asit hesabı ile % 4,5 u 
geçmeyen zeytin yağlarıdır. B u yağlarda acılık (kreis) taamülü penbe-
l ik hududunu geçmemek üzere hafif müsbet olabilirler. 

Madde 114 — Tabi i vasıfta, fakat asiditeleri yemeklik yağ hudu
dunu geçmemek üzere artmış bulunan zeytin yağlarının tabii olan düşük 
asiditeli zeytin yağları veyahut rafine zeytin yağları ile karıştırılmasına 
kupaj - paçal ve böyle yağlara (küpe yağlar) derler. B u yağlar birinci 
küpe yağlar ve ikinci küpe yağlar olarak ikiye ayrılırlar. 

a) B i r i n c i küpe yağlar : Asidite derecesi oleik asit hesabı ile (% 
1,5) u geçmeyen ve hiç bir surette serbest kaleviyi ve diğer yabancı c is im
leri ihtiva etmiyen berrak, tortusuz, koku ve lezzetleri tabii olan ve acı
lık (kreis) taamülü penbelik hududunu geçmemek üzere hafif müsbet 
olan zeytin yağlarıdır. 

b) i k i n c i küpe yağları : A s i t derecesi oleik asit hesabı ile ('% 2,5) u 
geçmeyen ve hiç bir surette serbest kalevi ve yabancı cisimleri iht iva 
etmiyen berrak, tortusuz, k o k u ve lezzetleri tabii olan ve acılık taamülü 
(kreis) penbelik hududunu geçmemek üzere hafif müsbet olan zeytin 
yağlarıdır. 

Madde 115 — Zeytin yağlarından maada diğer nebati yemeklik 
yağlann da, berrak tortusuz, koku ve lezzetleri tabii, acılıktan ari olma
ları ve asidite derecelerinin oleik asit hesabı ile (% 1) i geçmemeleri ve 
acılık taamülü vermemeleri lâzımdır. 

Madde 116 — H e r türlü yemeklik nebati yağların boyanması, içine 
herhangi bir maksatla yabancı maddeler ilâvesi ve muhtelif nevi nebati 
yağların birbirleriyle ve hayvani veyahut madeni yağlarla karıştırılması 
yasaktır. 

Madde 117 — Perakende ve toptan satışa arzedilen her türlü ne
bati yağların ambalajları üzerinde, imalâthanesinin isim ve adresi de 
içindeki yağın ismini ve 113 üncü ve 114 üncü maddelerdeki vasıflara 
göre, sınıfını bildirmek üzere göze çarpacak ve kolaylıkla silinmeyecek 
surette yazılmış bir etiketi havi olması ve bunlardan başka hususi ve 
kapalı küçük ambalajlarda olduğu gibi, satılan yağların bu etiketleri 
üzerine iht iva ettikleri net yağ miktarının da yazıh olması mecburidir. 

K I S I M : H 

Rafine nebati yağlar 

Madde 118 — Tortulu, bulanık, renkleri bozulmuş, lezzetleri acımış 
veya kokuları ağırlaşmış nebati yağların, yenilmelerinde hiç bir mahzur 
meydana getirmiyecek usullerle bir tasfiyeye tabi tutularak her türlü 
bozukluklarının ıslâhı ile elde edilen nebati yağlara; (rafine nebati yağ
lar) denir. 

B u yağlar, rafine zeytin yağı, rafine susam yağı gibi istihsal edil
dikleri nebatın isminin ilâvesi ile adlandırılarak satılırlar. Hindistan ce
vizinden rafine edilerek elde edilen katı kıvamlı rafine yağı vejetalin 
(koko yağı) ve hurmadan elde edilen rafine yağa da pa lm yağı i smi 
veri l i r . 

Madde 119 — M a y i ve sulp rafine yağlar eriti ldikten sonra tamamı 
İle berrak, renksiz veyahut açık sarı renkli , tortusuz ham yağın özel 
k o k u ve lezzeti giderilmiş olacak ve asiditeleri oleik asit hesabı ile 
•% 0,3 ü geçmlyecek, acılık taamülü menfi bulunacaktır. 

Madde 120 — Rafine nebati yağlar, rafinaj esnasında kullanılan 
hiç bir k imyevi madde ve serbest kaleviyi iht iva etmiyeceklerdir. B u yağ
ların boyanması, işlerine her ne maksatla olursa olsun yabancı bir mad
de veya başka bir yağ ilâvesi ve muhtelif nevi rafine nebati yağların bir 
birleriyle karıştırılması yasaktır. Rafine nebati yağların aynı neviden 
olan ve rafine olmayan fazla asit l i yağlarla kanştırılarak kupaj yapıl
masına ve küpe yağ ismi altında satılmasına müsaade edilir. B u yağlar 
küpe yağlar hakkındaki hükümlere tabidirler. 

Madde 121 — Rafine nebati yağların her türlü ambalajları- üzerin
de hangi nevi rafine yağı olduğu, rafinaj yapan imalâthanenin is im ve 
adresi ve içindeki net yağ m i k t a n açıkça ve matbu olarak yazılmış bir 
etiket bulundurulması mecburidir. 
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Madde 122 — Rafine yağ imalâthaneleri, gerek sıhhi gerekse tek
nik bakımından gerekil şartları haiz oldukları anlaşıldıktan sonra Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca verilecek müsaade ile açılıp çalışabi
l ir ler . 

K I S I M : I I I 

İdrojenle sertleştirilmiş nebati yağlar 

Madde 123 — A d i derecede mayi halinde bulunan nebati yağların 
rafine edildikten sonra hususi bir teknik ile idrojene edilerek kıvamla
rının sertteştirilmesi ile elde edilen katı yağlara idrojene edilmiş nebati 
yağlar derler. 

B u yağlar, (idrojene pamuk yağı) veyahut (sertleştirilmiş pamuk 
yağı) , (İdrojene susam yağı) veyahut (sertleştirilmiş susam yağı) gibi 
istihsal edildikleri nebatın, isminin ilâvesi ile adlandırılarak satılır. 

Madde 124 — Sertleştirilmiş nebati yağlar âdi derecede beyaz 
renkte, katı kıvamda, yapıldığı ham yağın özel koku ve lezzeti gideri l
miş olacak ve er i t i ldikler l zaman tamamiyle berrak, tortusuz, renksiz, 
veyahut çok açık renkli mütecanis bir mayi yağ halini alacaktır. İhtiva 
ett ikleri safi yağ miktarı %98 den aşağı ve asidite derecelert rafine ne
bati yağlar için kabul edilen hadden fazla olmayacak, erime derecesi (37) 
dereceyi geçmiyecektir. 

Madde 125 — Sertleştirilmiş nebati yağlar; gerek rafinaj ve ge
rekse sertleştirme esnasında kullanılan hiç bir kimyevi madde ve serbest 
ka leviy i ihtiva etmiyeceklerdir. B u yağların boyanması, İçlerine her ne 
maksat la olursa olsun yabancı madde veyahut diğer bir yağ ilâvesi ve 
muhtelif nevi sertleştirilmiş nebati yağların bir birieriyle karıştırılması 
yasaktır. 

Madde 126 — Sertleştirilmiş nebati yağların konuldukları kaplar 
üzerinde, hangi nevi sertleştirilmiş nebati yağ olduğu, imalâthanenin 
i s im ve adresi, içindeki net yağ miktarı açıkça yazılı b i r etiket buluna
caktır . 

Madde 127 — Sertleştirilmiş nebati yağ İmalâthaneleri gerek sıhhi 
ve gerek teknik şartları haiz olduğu anlaşıldıktan sonra Sağlık ve Sos
y a l Yardım Bakanlığınca verilecek müsaade ile açılıp çalışabilirler. B u 
imalâthanelerde her türlü hayvani yağların İmal edilmesi veya bulun
durulması yasaktır. 

K I S I M : rv 

Nebati margarinler 

Madde 128 — Tamamiyle rafine edildikten ve İcabında İdrojenle 
sertleştlrildikten sonra, normal veya yağı alınmış pastörize sütlerle veya 
k r e m a İle çalkalanmak suretiyle lezzet, manzara, kıvam bakımından 
terayağ vasıflarını iht iva edecek surette işlenmiş yüksek kal i te l i nebati 
yağlara (nebati margarin) denir. B14 yağlara % 5 nisbetinde nebati lesl-
t in ve 9, 101 ve 103 üncü madde şartları dâhilinde A ve D vitaminleri 
İlâve edilebilir. 

Madde 129 — Y u k a r k l maddede yazılı yağlar, manzara, renk, lez
zet ve kıvam bakımından tereyağı vasıflarında olacaklar ve erime de
receleri (36) dereceyi geçmiyecek ve diğer fizikî ve kimyevi vasıfları 
hayvani margarinlerin aynı olacak ve nebati margarinlere deteksiyon 
İçin % 5 ilâ 10 nisbetinde teşhis vasıflarını haiz olmak şartiyle (rafine 
ve naturel) susam yağı ilâve edilecektir. 

Madde 130 — Nebati margarinlerin İhtiva ettiği sâfl yağ miktarı 
•% 82 den aşağı olmıyacak ve tuz miktarı tuzsuz olanlarda % 0,2 den, tuzlu 
olanlar da %2 den faz la bulunmıyacaktır. 

Madde 131 — Nebati margarinler in imalâthanelerinin şartalrı ve 
ambalaj, etiket ve satış şekilleri, hayvani margarinler hakkındaki hü
kümlere tabidir. 

Madde 132 — Sanayide kullanılacak her nevi hayvani ve nebati 
yağlar bu Tüzük hükümlerine tabi değildir. 

K I S I M : V 

Bozulmuş, taklit veya tağşiş edilmiş yemeklik nebati yağlar 

Madde 133 — H e r türlü nebati yemek'ik yağalr (tabii, küpe, ra f i -
na, idrojene yağlar ve nebati margarinler) aşağıdaki hallerde taklit veya 
tağşiş edilmiş sayılırlar : 

a) Üzerinde etiketleri bulunmayan veya etiketlerinde bu Tüzük 
İle yazılması mecburi kayıtları iht iva etmiyen, cins ve nevileri etiketle
rinde gösterilen yağların vasıfları bu Tüzükte kendileri için tesbit edilen 

f i z i k i ve kimyevi özelliklere uymayan, veya etiketleri noksan bulunan, 
her türlü yemeklik nebati yağlar, ambalajları ve üzerindeki yazıları 
Tüzük hükümlerine uymayan nebati margarinler, 

d) Diğer nevi yemeklik nebati veya hayvani yağlarla karıştırılmış 
olanlar, naturel, küpe, rafine ve sertleştirilmiş nebati yağlar. 

c) içlerine zararsız da olsa bir boya veyahut yabancı herhangi bir 
madde katılmış olanlar, (nebati margarinler) 102 nci madde gereğince 
boyanabilir ve kokulandırılabilir. 

Madde 134 — H e r türlü nebati yemeklik yağlar (tabii, küpe, rafine, 
idrojene yağlar ve nebati margarinler) aşağıdaki hallerde sağlığa zarar 
verecek derecede bozulmuş sayılırlar: 

a) Fena kokulu, bulanık (katı yağlar eridildikten sonra) tortulu, 
küflenmiş, acımış, hertürlü yemeklik nebati yağlar. 

b) Asidi te ler i 4,5 u geçen zeytinyağları asiditeleri 2,5 u geçen küpe 
yağlar vo diğer nevi mayi yemeklik nebati yağlar ve rafline, sertleştiril
miş nebati yağlar ve nebati margarinler, 

c) Acılık taamülü (kreis) kuvvetle müsbet bulunan bütün yemek
lik nebati yağlar, 

d) içinde hastalık yapan mikroplar bulunan yağlar, 
e) Y a ğ ile temas satıhlarında kurşun, antimuan, çinko, bakır gibi 

zehirl i maddeler iht iva eden veya yağların vasıflarım bozan kaplara ve
yahut ambalaj lara konulmuş olan yağlar. 

Madde 135 — Her türlü nebati yemeklik yağlar (tabii, küpe, raf ina, 
idrojene yağlar ve nebati margarinler) aşağıdaki yazıh hallerde sağ
lığa az veya çok zarar verecek derecede tak l i t veya tağşiş edilmiş sayı
lırlar: 

a) içlerine her ne maksatla olursa olsun sağlığa zararlı bir madde 
katılmış olanlar, 

b) H e r türlü madeni yağlarla veya sanayide kullanılmasına »nü-
saade edilmiş olan nebati yağlarla karıştırılmış olanlar. 

Madde 136 — Muayene ve tahl i l için her türlü yemeklik nebati 
yağlardan 250 gram numune alınır ve ağzı intizaçlı cam veya mantar 
kapaklı temiz ve k u r u bir şişe veya kavonoz İçinde laboratuvara gönde
r i l i r . 

B E Ş Î N C l BÖLÜM 

E T L E R 

Kasaplık hayvan etleri, - kümes hayvanları etleri, - balık etleri 

K I S I M : I 

Kasaplık hayvan etleri 

Madde 137 — Kasaplık hayvan etleri tabirlle; kasaplık Jsmi altında, 
insan gıdası olarak doğrudan doğruya veya çeşitli gıda müstahzarları 
yapmak suretiyle etlerinin yenilmesine müsaade edilmiş hayvanların, deri, 
baş, ayak ve ahşa kısımlarından ayrılmış olan taze veya fennî soğuk 
hava depolarında usulü dairesinde muhafaza edilmiş etler i le buna yapı
şık olan kemik, veter, sıfak ve yağları anlaşılır. 

B u etler erkek kıvırcık eti, dişi karaman eti gibi tedarik edildikleri 
hayvanın ırk, nevi ve cinsine (hangi hayvan eti olduğu, erkek veya dişi 
bulunduğu) na göre vasıflandırılarak satılırlar. 

Doğumlarından itibaren mahallî belediyelerce tesbit edilecek müd
detler zarfında yalnız kuzular, kasap dükkânlarında mûtat olarak bera
ber bulundurulan baş ve bazı ahşa kısımlariyle bir l ikte ve domuzlar dert
leriyle satılabilirler. 

Madde 138 — Doğrudan doğruya et halinde satılan veya çeşitli gıda 
müstahzarlarının yapılması için kullanılan etlerin, Sağlık ve Sosyal Y a r 
dım Bakanlığınca müsaade edilmiş mezbahası olan yerlerde, bu mezba
halarda kesilmiş hayvan etleri olması ve Hayvan Sağlık Zabıtası Tüzüğü 
ve etlerin Teftiş Yönetmeliği hükümlerine göre muayene edilmiş ve bu
radaki şartlara uygun damgalanmış olması mecburidir. 

Madde 139 — Et ler ve etlerden ayrılmış olan yenebilir diğer hayvan 
aksamı, muhafaza edıildiklerl * veya satıldıkları yerlerde vasıfları bozul-
muyacak ve klrlenmiyecek şartlarda, toz ve sinekten korunmuş serin 
ve temiz yerlerde veya fennî soğuk hava depolarında veya dolaplarında 
asılı bulundurulacak ve üzerlerinde 137 nci maddede yazılı vasıflarını 
belirtmek üzere hayvanın (ırk, nevi ve cinsini) gösteren madenî b ir etiket 
asılmış olacaktır. 

Evvelden hazırlanmış kıyma halinde et satmak yasaktır. 
Madde 140 —• Dondurulmuş olarak devamlı muhafaza usulü İle sak

lanmış etler, kasap dükkânalrında bu etlerin vasıflarım muhafaza etme-
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lerine yetecek derecede soğutulmuş soğuk hava depo veya dolaplarında 
bulundurulacak ve bu etlerin üzerlerine dondurularak saklandığını b i l 
dir ir ayrıca bir etiket konulacaktır. 

Madde 141 —• Mezbahalardaki sıhhi muayene neticesinde şarta bağ
lı olarak yenilmesine müsaade edilen etler, resmî makamların nezareti a l 
tında gerekli muamelelere tabi tutulduktan sonra mahiyetleri açıkça b i l 
dir i lmek suretiyle bel ir l i yerlerde satılabilir .Bu etlerin lokanta, aşçı dük
kânları • gibi umuma mahsus gıda maddeleri hazırlayan müesseselerde 
kullanüması yasaktır. 

K I S I M : I I 

Balık etleri 

Madde 142 — B u Tüzüğün tatbikatında etlerinin yenilmesi mûtad 
olan tuzlu veya tatlı su hayvanlarına balık denir. (Balıkların hiç bir bo
zukluğa uğramadan her türlü tabii vasıflarını ve tazeliklerini muhafaza 
edecek surette n a k i l edilmesi ve satılması ve satış kapları üzerinde bu 
balıkların nev' ini b i ldir i r birer madenî etiket bulunması mecburidir. 

K I S I M : I I I 

Kümes hayvanları etleri 

Madde 143 —> Tavuk, hindi, kaz, ördek gibi hayvanların etleridir. 
B u hayvanlar hususi satış yerlerinde diri olarak bulundurulabilecekleri 
g ib i kesilmiş ve temizlenmiş olarak da satılabilirler. 

E t l e r i yenilmek üzere satışa arzedilen her türlü kümes hayvanları
nın tamamiyle sağlam ve sıhhatte olmaları ve kâfi derecede beslenmiş 
bulunmaları lâzımdır. Kesilmiş ve temizlenmiş olan kümes hayvanları, 
temiz ve serin yerlerde asılı olarak satışa arzedilecekler ve üzerlerinde 
hangi nevi kümes hayvanı eti olduğunu bi ldir ir birer madenî etiket bu
lunacaktır. 

KISIM : IV 

Etlerin muhafazası 

Madde 144 — Dondurularak devamlı olarak muhafaza edilen balık 
ve kümes hayvanları etleri, satış yerlerinde bunların bozulmadan muha
fazalarına yetecek derecede soğutulmuş depo veya dolapları bulunduru
lacak ve üzerinde dondurularak saklandığına dair ayrıca bir etiket bulu
nacaktır. 

KISIM : V 

Bozulmuş, taklit veya tağşiş edilmiş etler 

Madde 145 — Kasaplık hayvan etleri, balık ve kümes hayvanları 
i t l e r i aşağıdaki yazılı hallerde tak l i t veya tağşiş edilmiş sayılırlar: 

a) Üzerinde yönetmeliğine uygun muayene damgası olmayan veya 
mevcut damgası s i l ik veya tahrip edilmiş bulunan kasaplık hayvan etleri, 

b) Üzerlerinde bu Tüzükte yazılı tarzda etiketi olmıyan veya eti
ketteki yazıları noksan bulunan her çeşit hayvan etleri, 

c) Vasıfları, üzerinde yazılmış etiketlere uymayan her türlü hay
van etleri, 

d) Zararsızda olsa herhangi b ir k imyevi madde İle muamele edil
miş veya boyanmış her türlü hayvan etleri veya yenilebilir diğer hay
van kısımları. 

Madde 146 — Kasaplık hayvan etleri ve yenilebilir diğer aksamı, 
balık ve kümes hayvanları etleri aşağıda yazılı hallerde sağlığa az veya 
çok zarar verecek derecede bozulmuş sayılırlar: 

a) H a s t a olan veya sağlık durumu kasaplık için müsait olmayan 
veyahut belediye mezbahası olan yerlerde kaçak olarak kesilen kasap
lık hayvan etleriyle, hasta kümes hayvan etleri, 

b) |(a) kısmında yazılmış hayvanlara ait her türlü ahşa kısımları, 
c) Herhangi surette olursa olsun bozulmuş,kokmuş, kurtlanmış 

olan kasaplık hayvan etleriyle, bu hayvanların yenilebilir diğer kısımları 
ve kümes, av hayvanları, balıklar ve diğer deniz hayvanları, 

d) Hazır b ir halde satılan çiğ kıymalar. 

Madde 147 — Kasaplık hayvan etleri ve bunların yenilebilir diğer 
aksamı İle balık ve kümes hayvanları etleri aşağıda yazılı hallerde sağ

lığa az veya çok zarar verecek derecede takl i t veya tağşiş edilmiş sayı
l ırlar: 

ja) Hastalık veya sair sebeplerle öldükten sonra veya ağoni ha
linde iken kesilen kasaplık hayvan etleri, diğer aksamâyle kümes hayvanı 
etleri, 

b) insanlar tarafından yenilmesi mutad olamyan hayvan etleri 
ve bunların diğer aksamı, 

c) içinde herhangi bir suretle zehirl i maddeler bulunan her türlü 
hayvan etleri ve diğer aksamı. 

A L T I N C I BÖLÜM 

Konserveler 
Madde 148 — Taze veya pişirilmiş uzvi gıda maddelerinin, yenilme

lerinde hiç bir mahzur meydana getirmiyecek teknik usullerle işlenerek 
bir kaç haftadan bir. kaç seneye kadar vasıfları bozulmadan saklanabilen 
şekillerine konserve derler. B u konserveler i k i şekilde yapılır: 

a) E r m e t i k olarak kapatılmış ve zararsız maddelerden veya cam
dan yapılmış kaplar içinde sterilize edildikten sonra, bozulmalarma ve 
kirlenmelerine mâni olacak ve steril itelerini muhafaza edecek şartlarla 
yapılıp satılan konserveler : Teneke kutularda kapalı olarak sterilize 
edilmiş (et, balık, sebze, meyva,) konserveleri gibi , 

b) A y n c a isterlize edilmiyerek mikropların ve diyastasların faal i 
yetine ve bu sebeple gıda maddelerinin vasıflarının' değişmesine veya 
bozulmasına engel olacak (dlsjenetik) şartları (dondurma, soğutma, göm
me, dumanlama, tuzlama, kurutma.) suretiyle yapılan kısa devamlı kon
serveler. 

K I S I M : 1 

Kapalı kaplarda sterUze edilerek hazırlanan et, balık, sebse 
ve meyva konserveleri hakkında müşterek hükümler 

Madde 149 — Kapalı kaplarda aterlize edilmek suretiyle her türlü 
gıda konserveleri, bu husus için lüzumlu bütün teknik ve sıhhi şart lan 
yerinde olan ve hükümet veya belediye sağlık teşkilâtınm kontrolü a l 
tında bulunan müesseselerde yapılabilirler. 

Madde (150 — Konserve yapılacak gıda maddelerinin bütün tabu 
vasıflarının yerinde olması ve hiç b i r bozukluğa uğramamış olmaları 
şarttır. B u gıda maddelerinin ayıklanıp, parçalanması, pişirilmesi, k u t u 
lara konulması, kutu lann kapatılıp sterlize edilmesi mut laka aynı günde 
başlanıp bit iri lmesi lâzımdır. Aynı günde başlanıp işlemesi bitirilnüyen 
gıda maddelerinin, ertesi veya mütaakıp günlerde İşlenmelerine devam 
edilerek konserve yapılması yasaktır. 

Madde 151 — Herhangi 1 bir usul i le evvelce konserve yapılmış bir 
gıda maddesinden, başka bir susl İle İkinci defa konserve yapılamaz. 

Madde 152 — (Konservelerin konulması için kullanılan madenî k u t u 
lar , evvelce hiç kullanılmamış ve okside olmamış tenekeden veyahut için
deki gıda maddelerinin vasıflarım bozmıyacak ve bu gıda maddelerinin 
k imyevi terkibinden müteessir olmıyacak zararsız maddelerden yapılmış 
olacak ve konserve muhteviyatı i le temasta bulunan kısımlarla lâstik 
rondeller de arsenik gibi zehir l i maddeler *ve % 0,5 ten faz la kurşun bu • 
lunmıyacaktır. B u kutuların doldurulmadan evvel iyice temizlenmiş olma
ları lâzımdır. 

iMadde 153 — Konservelerin sterlizasyonu; her türlü slporlu ve s l -
porsuz mikropların öldürülmesini temin edecek surette t a z y i k l i buharla 
işliyen fennî cihazlarla yapılacaktır. 

Madde 154 — ıSterilizasyondan sonra soğutulan kutulardan her seri
den en aşağı <% 3 nispetinde a y n l a c a k numuneler 5 gün müddetle (38) 
derecelik etüvlerde ve sonra da i k i haf ta ((20-22) derecede bekletilerek 
kabarıp kabarmadıklan araştırılacak ve müsbet veya menfi neticeler 
seri numaraları ve .tarih ile bir l ikte hususi b ir deftere kaydedilecektir. 

Madde 155 — Sat ışa çıkartılan konserve kutularının kapakları içeri 
çekik veya düz olacak, kabarmış olmıyacaktır. B u k u t u l a n n h'ç bir ye
rinde delik, deşik ve içine kadar işlemiş derin, pas lekeleri bulunmıyacak 
ve muhteviyatı k u r u olarak hazırlanan veya âdi derecede donmuş olması 
lâzımgelen konservelerde çalkantı hissi olmıyacaktır. 

Madde 156 Konservelerde gerek doğrudan doğruya ve gerek !(38) 
derecelik etüvlerde 5 gün bırakıldıktan sonra havalı veya havasız şart
larda yapılan bakteriyolojik kültürler taımamile steri l kalacaktır. 

Madde 157 — Konserve kutuları açıldıkları zaman, muhteviyatının 
k o k u , lezzet, manzara ve kıvamı tamamiyle tab i i pişmiş gıda maddesi 
vasıflarında olacak ve k i m y e v i vasıflarında, bozukluğa a l t hiç bir deği
şiklik bulunmıyacaktır. 

Madde 158 — Konserveler içinde, esas gıda maddesile, mutad ola
rak beraber yenilen veya ilâvesine müsaade edilmiş bulunanlardan baş
k a , yabancı b i r gıda maddesi veyahut zararsız d a olsa herhangi b i r k i m 
yevi cisim veya boya katılmış olmıyacaktır. 
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Madde 159 — Kapalı kutularda steriMze edilerek hazırlanan her 
türlü gıda maddeleri konservelerinin kapları üzerinde imalâthanenin 
İsim ve adresini, muhteviyatındaki gıda maddesinin ismini , nevini '(hangi 
hayvan veya nebattan elde edildiğini); basit veya-karışık olduğunu, içinde 
gıda maddesinin (et, balık, ımeyva veya sevze olarak) asgari net m i k 
tarım ve içine mûtat olarak katılmış diğer madenlerin cinslerini, et 
konservelerinin parça veya kıyma halinde hazırlandığını ve et suyu i le 
birl ikte veya et susuz olduklarını, meyva konservelerinin çekirdekli veya 
çekirdeksiz (bulunduğunu, konservenin sene ve ay gösterilerek yapüdığı 
tar ih i b i ldir i r bir etiket bulunacaktır. 

K I S I M : I I 

Kapalı kaplarda sterline edilerek hazırlanan et, balık, sebze, 
meyva konserveleri hakkında özel hükümler 

A ) E t konserveleri : 
Madde 160 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca faaliyetine mü

saade edilerek Hükümet veya belediyenin sıhhi kontrolü alıtnda bulunan 
fennî mezbahalarda kesilmiş olan sıhhatli kasaplık hayvan etlerinin veya 
d i r i i k e n ve kesildikten sonra veteriner kontrolünden geçmiş kümes hay
vanları'etlerinin kemik, veter, büyük kan damarları gibi etten başka kı
sımlarından ve fazla yağlarından ayrılarak bir miktar tuz ilâvesiyle kon
serve, tekniğine uygun olarak küçük parçalar veya kıyma halinde hazır
latılıp ermetik olarak kapatılmış madenî kutularda sterilize edilmesiyle 
elde edilir. 

Madde 161 — Y u k a r k i maddede yazılı konserveler, yalnız et ile 
hazırlanabileceği gibi, teksif edilmiş veya edilmemiş et suyu ile bir l ikte 
veya içine biber, bahar salça gibi çeşni verecek zararsız bir madde ko
narak veyahut sebze, pirinç, bulgur gibi mahallî adetlere uygun gıda
lar la karışık olarak da hazırlanabilir. 

Madde 162 — Teksif edilmiş et suyu ile hazırlanan et konservele-
rinlin et sularının (+ 18) derecenin, altında ve teksif edilmemiş et suyu 
ile hazırlanan et konservesi sularımın da (+ 5) derecenin altında tama
miyle katılaşmış olması lâzımdır. 

B ) Balık konserveleri >(kutu balıkları) 
Madde 163 — Çeşitli balıkların avlanmalarını mütaakıp, bütün taze

l ik ler ini muhafaza ettikleri halde ayıklanıp temizlendikten sonra pişirilip 
kurutularak ve içine zeytinyağı veya bu Tüzük ile yenilenmesine mü
saade edümiş diğer b i r nebati yağ ilâvesiyle ermetik olarak kapatılmış 
kutular içinde sterilize edilmeleriyle hazırlanır. B u konservelere biber, 
domates veya salçası gibi çeşni ve lezzet verecek zararsız maddeler de 
ilâve edilebilir. 

C ) ISebze ve meyva konserveleri: 
Madde 164 — T a b i i vasıflarını muhafaza eden çeşitli sebze ve mey-

valaım ayıklanıp temizlenerek ipt idai b ir pişirmeye ve mahal l i iht iyat lara 
uygun bir işlemeye tabi tutulduktan sonra ermetik olarak kapatılmış 
kutularda sterilize edilmeleriyle hazırlanırlar. 

Madde 165 — Y u k a r k i maddede yazılı konservelerin etiketleri üze
rinde, genel hükümlerin 159 uncu maddede yazılı izahlardan başka seb
zelerin basit veya y a ğ ile pişirilerek doğrudan doğruya yenebilecek tarzda 
hazırlandıkları meyva konservelerine şeker ilâve edilip edilmediği, edil
miş ise yüzdeki şeker miktarı yazılacaktır. 

KESEM : H I 

Bozulmuş, taklit veya tağşiş edilmiş konserveler. 

Madde 166 — Kapalı kaplarda sterilize edilerek hazırlanan et, ba
lık, sebze ve meyva konserveleri aşağıdaki hallerde takl i t veya tağşiş 
edilmiş sayüırlar: 

a) Üzerinde b u Tüzükte ta r i f edilen şartlara uygun etiketi" olmı
yan veya etiketindeki yazıları noksan bulunan yahut muhteviyatı, eti
ket teki yazüı vasıflara uymayanlar, etiketi veya yazıları değiştirilmiş 
olanlar, 

ıb) İçine konulmasına müsaade edilmiş olanlardan başka, zararsız 
ıda olsa, yabancı b i r madde veya boya ilâve edilmiş bulunanlar, 

c) (İçinde veter, kemik, damar parçalan gSıbi etten başka ve yenil-
miyen hayvan kısımlan bulunan et konserveleri, 

d) Resmî müsaadesi olmıyan müesseselerde yapılmış konserveler, 
e) r Evvelce herhangi b ir usul ile hazırlanmış konserveleri sonra

dan başka bir usulle İşleyip tekrar konserve yapılanlar, 
f ) B u Tüzükte tak l i t veya tağşiş edilmiş sayılan maddelerle y a 

pılanlar. 

(Madde 167 — Kapalı kaplarda sterilize edüerek hazırlanan et, balık, 
sebze ve meyva konserveleri aşağıdaki hallerde sağlığa az veya çok z a 
rar verecek derecede bozulmuş sayılırlar: 

a) Has ta veya gayr i sıhhi hayvan etleriyle yapılan veya kokmuş, 
çürümüş, küflenmiş, kurtlanmış veya sair suretlerde tabi i vasıfları bo
zulmuş ipt idai maddelerden yapılan veya kutuları açıldıklan zaman bu 
bozukluklan gösteren, içindeki u z v i maddenin tahallülüne ait olarak gaz 
husule gelmiş veya k i m y e v i m i y a r l a r l a bozukluğa ait müsbet teammül-
ler veren konserveler, 

b) İçindeki uzvi maddenin tahallülüne ait olarak k a p a k l a n şişkin 
olan veya delinmiş veya kutu lannda içine kadar nüfuz etmiş pas lekeleri 
bulunan konserveler, 

c) Muhteviyatından yapılan havalı ve havasız kültürlerde bakteri 
üreyen veya içinde toksinler bulunan konserveler, 

d) Terkibinde zararlı maddeler bulunan veya içindeki gıda mad
deleri ile temas eden kısımlarda '% 0,5 den fazla kurşun iht iva eden k u 
tulara konulmuş konserveler, 

e) B u Tüzük hükümlerine göre-sağlığa zararlı olacak derecede 
bozulmuş sayılan'-maddelerle yapılanlar. 

Madde 168 —• Kapalı kaplarda sterilize edilerek hazırlanan et, balık, 
sebze ve ımeyva konserveleri aşağıdaki hallerde sağlığı az veya çok bo
zacak derecede takl i t veya tağşiş edilmiş sayılırlar: 

a) H e r ne sebeple olursa olsun içine herhangi zehirl i b i r madde 
katılmış olan konserveler, 

b) Vasıflan aşikâr derecede bozulmuş gıda maddeleriyle yapılan 
konserveler, 

c) Evvelce delinmiş olan veyahut muhteviyatında gaz husule ge
lerek kabarmış k u t u l a n delip gaz lan boşaltılan kutuları lehimleyip tek
rar satılığa çıkarılan konserveler, 

d) üçünde barsak, deri parçalan gibi Iğrençhayvan aksamı bulu
nanlar, 

e) B u Tüzük hükümlerine göre sağlığı bozacak derecede takl i t 
veya tağşiş edilmiş sayılan iptidai maddelerle yapılmış alanlar. 

Madde 169 — ıSterilizasyon suretiyle hazırlanan konserve gıda 
maddelerinden lâboratuvara muayene ve tahlil için gönderilecek numune 
m l k t a n muhteviyatı 250 gramdan az olmamak üzere, b i r veya mütaaddit 
ori j inal ambalajdan ibarettir. 

K I S I M : IV 

Dizjenetik şartlarda yapılan kısa devamlı et konserveleri 

(Kurutma, tuzlama, gömme, isleme usuliyle yamlanlar) 

A ) Pastırmalar: 
Madde 170 — Pastırmalar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 

faaliyetlerine müsaade edilmiş ve sıhhi kontrol altında bulunan fennî 
mezbahalarda kesilmiş sıhhatli kasaplık hayvanların, yapışık yağların
dan başka bütün diğer unsurlarından ayrılmış olan et kit lelerinin tuzla
nıp tazyik edildikten ve kâfi mik tarda kurutulduktan sonra mahallî 
âdetlere uygun usullerle sarımsak, biber ve çemenotu tohumlarından y a 
pılan b i r tabaka ile örtülen veya çemenlenmeden elde edilen et müstah
zarlarıdır. Çemen tabakası içine boya veya yabancı diğer b i r madde k a 
tılması yasaktır. Pastırmalarda rutubet m i k t a n f« 40 ı geçemez. 

B ) S u c u k l a r : 
Madde 171 — Sucuklar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca faa 

liyetine müsaade edilmiş bulunan fennî mezbahalarda kesilen sıhhatli 
kasaplık hayvan etlerinin et veya yağdan başka diğer bütün unsurla
rından aynldıktan sonra kıyılıp, içine mahallî âdetlere uygun olarak 
konulması mûtat olan tuz, biber, bahar, k imyon, sarımsak gibi zararsız 
maddelerin ilâvesiyle elde edilen kit lenin temizlenmiş ve kurutulmuş 
toarsaklara veya bu maksatla kullanılmasına müsaade edilen benzeri d i 
ğer münasip maddeler içine doldurulup kurutulmasiyle elde edilen et 
mıüstahzarlandır. Sucuklarda sa f i et miktarı •% 60 dan aşağı ve yağ 
m l k t a n •% 40 dan fazla olmıyacak, rutubet miktarı % 40 ı geçmiyecektir. 
içine bu nispetten faz la yağ konulmuş olan sucuklar |(çok yağlı sucuk
lar) etiketi altında satılabilirler. 

C ) Sosis ve salamlar : 
Madde 172 — 'Sosis ve salamlar yukardakl maddede gösterilen şart

larda kasaplık hayvan etlerinin et ve yağlariiyle usulüne uygun olarak 
yapılan et müstahzarlarıdır. Bunların İçine % 1 miktarında sodyum nit
rat ve potasyum nitrat veya 1% 5 i geçmemek üzere patates nişastası 
konulabil ir . 
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D ) K a v u r m a l a r : 
Madde 173 — K a v u r m a l a r 171 İnci maddede yazıh şartlardaki k a 

saplık hayvanların, kendisine yapışık az miktarda yağdan başka diğer 
bütün aksamından tecrit edilmiş et kit lelerinin, parçalanarak yağ içinde 
kavrulduktan sonra temiz ve zararsız kaplarda yağ içine gömülmek ve 
üzerleri, et kit lesini tamamiyle ve kâfi kalınlıkta kapatacak bir tabaka 
halinde yağ İle örtülmek suretiyle yapılan et müstahzarlarıdır. 

E ) Kurutulmuş e t : 
Madde 174 — Kurutulmuş et 171 inci maddede yazılı şartlarda bu

lunan kasaplık hayvanların et kit lelerinin tuzlanıp kurutulmasiyle elde 
edilir. 

F ) Dumanlanmış, (islenmiş) e t l e r : 
Madde 175 — Dumanlanmış etler 171 inci maddede yazılı şartlarda 

bulunan kasaplık hayvanların et kit lelerinin kurutulup dumanlama sure
tiyle, duman İçindeki dezenfektan maddelerle bir tabaka halinde örtül-
meslyle elde edilirler. 

Madde 176 — Y u k a r d a k l maddelerde yazılı et müstahzarları ancak 
faaliyetlerine resmen müsaade edilmiş fennî ve sıhhi şartları haiz bu
lunan müesseselerde yapılabilirler. 

Madde 177 — Bütün et müstahzarlarının İçine et ve yağdan başka 
her türlü hayvan aksamının ve ilâvesi mûtat olan zararsız maddelerden 
başka diğer herhangi bir cismin katılması ye bu müstahzarların boyan
ması yasaktır. 

Madde 178 — E t müstahzarlarından sucukların her bir kangalı 
üzerine geçirilmiş olarak, diğer et müstahzarlarının da yalnız bu mad
delere alt bulunan reyyonîarı üzerinde; yapanların isim ve adresi, hangi 
hayvan etinden veya etlerinden (karışık olduğuna göre) yapıldığını açıkça 
b i l d i r i r birer etiket bulunacaktır. İçine % 40 dan fazla yağ konu'muş 
olan sucukların etiketleri üzerine (fazla yağlı sucuk) yazısının İlâvesi 
mecburidir. 

K I S I M : V 

Bozulmuş, taklit veya tağşiş edilmiş et müstahzarları 

Madde 179 — Pastırma, sucuk, sosis, salam, kavurma, kurutulmuş 
ve istenmiş etler ve diğer et müstahzarları aşağıdaki hallerde takl i t veya 
tağşiş edilmiş sayılırlar: 

a) Resmi müsaadesi olmadan, faaliyette bulunan İmalâthanelerde 
yapılanlar, 

b) B u Tüzük hükümlerine göre taklit veya tağşiş edilmiş sayılan 
İptidai maddelerle yapılanlar, 

c) B u Tüzükte tari f edilen usuller haricinde içine zararsız da olsa 
diğer hayvan aksamı veya konmasına müsaade edilmemiş diğer cisimler 
katılmış veya boyanmış olanlar, 

A) Üzerlerinde etiketi olmıyan veya etiketi noksan yazılmış bulu
nan .veyahut vasıflan etiketlerine uymıyanlar, 

e) Başkaca bir bozukluğu olmadığı halde rutubet m l k t a n % 40 
dan fazla olan pastırma ve sucuklar, 

Madde 180 — Pastırma, sucuk, sosis, sağlam, kavurma, kurutulmuş 
veya islenmiş etler ve ftğer et müstahzarlan aşağıda yazılı hallerde sağ
lığa a z veya çok zarar ' verecek derecede bozulmuş sayılırlar: 

a) B u Tüzük hükümlerine göre sağlığa az veya çok zarar verecek 
derecede bozulmuş sayılan iptidai maddelerle yapılmış olanlar, 

ıb) Kokmuş, kurtlanmış, herhangi suretle bozulmuş, İçinde bak
teriler üremlş olanlarla, bakteri toksinleri veya parazitleri bulunanlar. 

Madde 181 — Pastırma, sucuk, sosis, salam, kavurma, kurutulmuş 
veya islenmiş etler ve diğer et müstahzarlan aşağıda yazılı hallerde 
sağlığa az ve çok zarar verecek derecede takl i t veya tağşiş edilmiş sayı
lırlar: 

a) içlerine herhangi b i r sebeple zararlı k i m y e v i maddeler katıl
mış ol anlar ,, 

b) içlerinde deri, barsak parçalan gibi iğrenç hayvan aksamı veya 
İfraz ve ifrağ maddeleri bulunanlar, 

c) B u Tüzük hükümlerine göre sağlığa az veya çok zarar verecek 
derecede taklit veya tağşiş edilmiş sayılan iptidai maddelerle yapılanlar. 

Madde 182 — Pastırma, sucuk, sosis, salam, kavurma, kurutulmuş 
veyalslenmiş etlerle diğer et müstahzarlarından muayene ve tahl i l için 
alınacak numune miktarı en aşağı (150) gramdır. 

K I S I M : V I 

Disjenetik şartlarda yapılan kısa devamlı balık konserveleri 
(Tuzlama, kurutma, İsleme usulleriyle yapılanlar) 

A ) T u z l u balıklar: 
Madde 183 — Tuz 'u balıklar, bütün vasıflan tabii , taze balıkların 

mûtat usullerle hazırlandıktan sonra kâfi miktarda tuzlanması veya tuz 
içinde İstif edilmesiyle elde edilen müstahzarlardır. (Lakerdalar ve tuzlu 
balıklar gibi) 

B ) Kurutulmuş balıklar : 
Madde 184 — Kurutulmuş balıklar; bütün vasıflan tabi i , taze ba

lıkların ayıklanıp tuzlandıktan sonra kurutulmasiyle elde edilirler. (Çiroz 
gibi) 

C) Dumanlanmış (İslenmiş) ba l ık lar : 
Madde 185 — Dumanlanmış balıklar; bütün vasıfları tabi i , taze 

balıkların ayıklanıp temizlendikten sonra dumanlanmak suretiyle duman 
İçindeki dezenfektan maddelerle bir tabaka halinde örtülmesi suretiyle 
yapılırlar. 

D ) Balık ezmesi : 
Madde 186 — Balık ezmesi; kafa , kuyruk, kanat, barsak, kılçık 

deri ve pullardan tamamiyle ayıklanmış ve temizlenmiş taze balıklann 
çiğ olarak veya haşlandıktan sonra içine tuz, bahar, zeytinyağf ilâve 
edilerek ezllmeleriyle yapılırlar. B u ezmelerin konulduğu madenî tüp
lerin % 0,5 ten fazla kurşunu i h t i v a etmlyen saf kalaydan yapılması 
mecburidir. 

E ) Balık yumurtası : 
Madde 187 — K e f a l nevinden bazı balıklann yumurtalarının kese-

lerlyle birl ikte tuzlanıp kurutulduktan sonra üzerlerinin erimiş balmumu 
ile kabi l i nüfuz olmıyan bir tabaka halinde kaplanmış olarak ticarete 
çıkanlan maddeye balık yumurtası denir. 

F ) H a v y a r ve tarama : 
Madde 188 — Mersin balığının ve nevflerlnln, tuzlanmış olarak tabi ! 

bir halde piyasaya arzedllen veya neslçlerinden temizlenip % 4 - 6 nis
petinde tuz ilâvesiyle ezilerek hazırlanan yumurtalarına havyar denilir . 
Havyarın rengi menşeine göre siyah veya kırmızı tjlur. Bazı nevi tatlı 
su balıklarının, yumurtalannın haliyle veya siyah havyar imal i esası 
üzerine veya hususi b ir tarzda % 4 - 6 nispetinde tuzlanmaslyle yapıl
mış s a n - turuncu renkli maddeye tarama denir. Taramalara % 2 nis
petini geçmemek üzere küherçile konulabilir . Taramalar, içine ekmek 
İçi zeytinyağı ve Umon konularak (hazırlanmış tarama) halinde de sa
tılabilirler. B u taramaların hazırlanması için kullanılacak, bütün iptidai 
maddelerin bu Tüzükte yazılı vasıflarda olması lâzımdır. 

Madde 189 — Y u k a r k l maddelerde yazılı her türlü balık müstah
zarlarının muhafazaları için içlerine tuzdan başka bir madde ilâve etmek 
ve kıvam vermek için veya diğer maksatlarla başka bir cisim koymak 
yasnktır. Bunlardan tuzlu balıklara ve balık ezmelerine, çeşni vermek 
için az miktarda zararsız bazı nebati maddeler ilâve edilebilir. 

Madde 190 — Her türlü balık müstahzarları özel vasıflarda olacak 
ve küflü, fena kokulu herhangi bir surette bozulmuş veya acımış olmı
yacaktır. Havyar larda serbest asidite m l k t a n , oleyik asit hesabiyle % 0,6 
yı geçmlyecektir. 

K I S I M : VTI 

Bozulmuş taklit veya tağşiş edilmiş balık müstahzarları 
Madde 191 — Tuzlu , kurutulmuş, tüssülenmiş balıklar, balık yumur-

ta lan , havyar ve taramalar aşağıdaki hallerde tak l i t veya tağşiş edilmiş 
sayılırlar : 

a) içine bu Tüzükte konulmalarına müsaade edilmiş maddelerden 
ve tuzdan başka herhangi bir maksatla zararsız da olsa diğer maddeler 
İlâve edilmiş veya boyanmış olanlar, 

b) içine bu Tüzük ile konulmasına müsaade edilmiş maddeleri 
bu Tüzükte gösterilen nispetlerden fazla ihtiva edenler, 

c) Üzerlerinde veya ambalajlarında etiketleri olmıyan veya etl-
ketlerindeki yazılan noksan bulunan veyahut vasıfları etiketlerine uy
mıyanlar. 

Madde 192 — Tuzlu, kurutulmuş, islenmiş balıklar, balık yumur
taları, havyar ve taramalar aşağıdaki hallerde sağlığa az veya çok z a 
rar verecek derecede bozulmuş sayılırlar: 

a) Küflenmiş, acımış, kokmuş, herhangi bir sebeple ıbozulmus. olan
lar ve asiditesi artmış olan havyarlar, 

b) içlerinde hastalık yapan mikroplar üremlş olanlar. 
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c) ^Bu Tüzük hükümlerine göre sağlığa az veya çok zarar verecek 
derecede bozulmuş sayılan iptidai maddelerle yapılmış olanlar. 

Madde 193 — Tuzlu, kurutulmuş, İslenmiş balıklar, balık yumurta
ları, havyar veya taramalar aşağıdaki hallerde sağlığa az veya çok za
rar verecek surette takl i t veya tağşiş edilmiş sayılırlar : 

a) İçlerine herhangi bir maksat la zararlı bir madde katılmış 
olanlar, 

b) B u Tüzük hükümlerine göre sağlığı bozacak derecede takl i t 
veya tağşiş edilmiş sayılan iptidai maddelerle yapılmış olanlar, 

Madde 194 — Muayene ve tahl i l için lâfcoratuvarlara gönderilmek 
üzere alınan numune miktarı tuzlu, kurutulmuş veya islenmiş balıklar 
150 gr. bahk ezmesi, havyar ve tarama ve balık yumurtası için 50 gr. 
veya bu miktar lara uygun ori j inal ambalajlardan ibarettir. 

K I S I M : V I I I 

Soğutmak veya dondurmak suretiyle muhafaza edilen 
gıda maddeleri 

Madde 195 — Soğuk vasıtasiyle gıda maddelerinin muhafazası 
y a kısa veya uzun devamlı olarak i k i şekilde yapılır. Bunlardan gıda 
maddelerinin nevine göre ( + 2 ) ilâ (—2) arasında yapılan soğutma usu
lüne kısa devamlı muhafaza ve (—15) İlâ (—25) veya daha aşağı 
decereler arasında dondurulduktan sonra (—10) derecede devam ettiri
lerek tatbik edilen muhafaza usulüne donrurmak suretiyle uzun devamlı 
muhafaza denir. 

Madde 196 — Kısa devamlı kurutma tarz'yle (taze balıklar en faz la 
15 gün, sığır etleri 6 hafta, koyun etleri.4 hafta, kuru ve salamura pey
nirler «ambalajlar iğinde» 8 - 1 0 ay, kremalar 8 - 1 0 ay, yumurta 6 - 8 
ay, yoğurt 4 - 6 ay, taze meyvalar 1 - 3 ay ve dondurma suretiyle yapi'-
lan uzun devamlı muhafaza tarziyle; taze balıklar 4 - 6 ay, kasaplık 
hayvan etleri 6 - 8 ay, yumurtalar ise 12 ay saklanabilirler. 

Madde 197 — U m u m i soğuk hava depolan, soğuğun bu maksatla 
kullanılma teknolojisine tamamiyle uygun olarak yapılmış ve faaliyet
lerine resmen müsaade edilmiş fenni müesseseler halinde kurulacaklar ve 
çeş'tli gıda maddeleri bu depolarda birbir lerinin vasıflarım bozmıyacak 
ve birbirlerini kirletmiyecek tarzda ayrı kompartımanlarda saklanacak
lardır. 

Madde 198 — Soğutmak veya dondurmak suretiyle saklanacak gı
da maddelerinin her türlü normal vasıflarının bozulmamış olmaları lâ
zımdır. Kokmuş her ne suretle olursa olsun bozulmuş ve bu Tüzükte 
taklit veya tağşiş edilmiş veya sağlığa zarar verecek derecede bozulmuş 
veya takl i t veya tağşiş edilmiş sayılan her türlü gıda maddelerinin soğuk 
hava depolarına konulması veya buralarda bulundurulması yasaktır. 

Madde 199 — Gıda maddelerinin soğuk hava depolarında muhafa
zası İçin soğutma veya dondurma suretiyle tatbik edilen soğuğun fası
lasız olarak devamı şarttır. 

K I S I M : I X 

Bozulmuş, taklit veya tağşiş edilmiş soğutma veya dondurma' 
suretiyle muhafaza edilen gıda maddeleri 

Madde 200 — Soğutularak veya dondurularak saklanmış olan gı
da maddeleri aşağıda yazılı hallerde takl i t veya tağşiş edilmiş sayılırlar : 

a) B u Tüzük hükümlerine göre esasen takf f i veya tağşiş edilmiş 
sayılan maddelerle yapılanlar; 

b) Faaliyetine resmen müsaade edilmemiş umumi soğuk hava de-
polannda saklananlar, 

c) Ayrıca bir bozukluğu* olmadığı halde fenni tesisleri soğutma 
veya dondurma İle muhafazaya kifayetsiz görülen veya soğuk derecesi 
soğutma ve dondurma için tesbit edilmiş hadlere uygun olmayan depo
larda saklananlar. 

Madde 201 — Soğutularak veya dondurularak muhafaza edilen gı
da maddeleri aşağ'.daki hallerde sağlığa az veya çok zarar verecek de
recede bozulmuş sayılırlar; 

a) B u Tüzükte tar i f edildiği tarzda esasen sağlığa az veya çok 
zarar verecek derecede bozulmuş olanlar; 

b) M u h a f a z a esnasında bozulanlar^ 
Madde 202' — Soğutularak veya dondurularak muhafaza edilen gı

da maddeleri aşağıdaki hallerde sağlığa az veya çok zarar verecek de
recede takl i t veya tağşiş edilmiş sayılırlar : 

B u Tüzükte sağlığa az veya çok zarar verecek derecede takl i t veya 
tağşiş edildiği yazılı olan gıda maddeleri. 

YEDÎNCt BÖLÜM 

Yumurta ve yumurta konserveleri 

K I S I M : I 

Taze yumurta - konserve yumurta - saklanmış 
yumurta - yumurta konserveleri 

Madde 203 — Yaln :zca yumurta tabirinden münhasıran tavuk y u 
murtası anlaşılır. Diğer cins yumurtaların ördek yumurtası, kaz yumur
tası gib: o yumurtayı yumurt layan hayvanın adı ile satılması mecburidir. 

Maddo 204 — Günlük veya içilmeye mahsus yumurta adı İle en 
çok 8 gün evvel yumurtlanmış yumurtalar^anlaşılır. B u yumurtalar an
cak k u r u kuruya temizlenmekten başka hiç bir muamele görmemiş o l 
malı ve usulüne göre hususi lâmbada muayenesinde sarısı tam ortada ve 
az vazih görüiımeli ve hava boşluğu yüksekliği en çok 5 milimetreyi geç
memeli ve kırıldıkta kendisine mahsus tamamen sâf tabii tazelik, k o k u ve 
tadı haiz olmalıdır. 8 günlükten fazla eski olup da hava boşluğu lrtifaı 10 
mm. y i geçımiyen ve kırııLdığı zaman tabii vasıfta tamamen tabi i k o k u ve 
tadda olan yumurtalar taze yumurta adı 11e satılabilirler. 

Madde 205 — Ticarette sandıklar İçinde satışa çıkarılan soğuk ha
va depolarında, kireç suyunda veya salamura içinde veya yüzlerine pa
raf in veya herhangi bir vernl veya s i l ikat mahlülü sürmek suretiyle mu
hafaza edilen yumurtalara konserve yumurta denir. Bunlar İç vasıfları 
taze yumurta vasfında oisa dahi taze yumurta adı ile satılması yasak 
olup bu cins yumurtalar ne şekilde muhafaza edilmiş İseler o ad altın
da satılırlar. 

Madde 208 — Piyasada satışa arzedllmek üzere soğuk hava depo
suna konacak yumurtaların her b ' r l üzerine diğer yumurtalardan ayırt 
etmek İçin zararlı olmayan ve yumurtaların biyolojik vasıflarım boz
mıyacak ve hususi talimatnamesinde kullanılmasına müsaade edilen boy
larla işaretlenmesi mecburidir. Her nevi yumurta lann konulduklan san
dık, paket, sepet gibi kaplar üzerinde harflerinin büyüklüğü üç santimden 
aşağı olmamak ve sab't s iyah mürekkep ile yazılı olmak üzere bir etiket 
konur. B u etikette yumurtaların günlük yumurta, taze yumurta, kireçle 
saklanmış yumurta soğuk hava deposunda saklanmış yumurta gibi han
gi cins yumurta olduğu ve hangi muhafaza usuliyle saklanmış bulunduğu 
gösterilir. 

Madde 207 — Perakende olarak yumurta satışı yap'ılan yerlerde 
yumurta lann serin yerlerde saklanması mecburi olduğu gibi, bu yerlerde 
satılan saklanmış yumurtaların her birinin üzerinde harflerln 'n büyük
lüğü bir santimden aşağı olmamak üzere siyah renkli ve kaynatılmağa 
mukavim sabit mürekkeple yazılmış (konserve) damgasının bulunması 
mecburidir. 

Madde 208 — Yalnız kabuğu çatlayıp da içi rjpzulmamış ve ak-
m a m ş yumurtalar satılabilirler. Kısmen akmış, İçi bozulmuş ve lekeler 
husule ge lmş k i r l i olan yumurtalar insan gıdası olarak satılamazlar. 
Bunlar gıda imali sanayilnden başka diğer sanayide ve hayvan beslen
mesinde kullanılmak üzere ve kırık olarak satılabilirler. 

Madde 209 — Sarısının İçine boya mahlülleri şınnga etmek veya 
yumurt layan hayvanlan suni olarak boyanmış gıdalarla beslemek sure» 
tiyle yumurtlıyacağı yumurtaların sarılarını boyamak yasaktır. 

Maddo 210 — Yumurtaların kabuklarını, haricen zararlı olmı-
yan nebati boya maddeleri ve hususi yönetmeliğinde kullanılmasına mü
saade ed len suni uzvl boyalardan başka boya maddeleri vesalr maddeler 
ile boyamak yasaktır. 

Madde 211 — Sarısı yumurtanın bir kenanna yapışmış veya dağıl
mış, lekeli, içinde rüşeym teşekkül etmiş, kokmuş veya daha başka bo
zukluk alâmetleri gösteren yumurtaların çiğ veya pişmiş olarak • satıl
ması yasaktır. 

Madde 212 — Gerek bütün İçinin veyahut yalnız sarısının veya be-
yazımn usulüne göre kurutulması suretiyle hazırlanan müstahzara y u 
murta tozu denir. B u müstahzar; tabii yumurtanın yahut sarısının veya 
beyazının kuru hülâsasının aynı terkibinde olup kısmen veya tamamen 
hiç b r unsuru çıkanlmış olmıyacağı gibi İçine hariçten herhangi b ir 
madde de katılmış foulunmıyacaktır. Ancak muhafazası için hususi Yö
netmeliğinde gösterilen cins ve miktarda antiseptik madde kullanılabi
l i r . Şeker ve tuzun da bu maksat için kullanılması caizdir. B u takdirde 
şeker veya tuz % 10 nispetini geçmemelidir. 

Madde 213 — Toz yumurtaların ambalaj lan hava alınmayacak şe
kilde tertip edilmiş cam, teneke veya karton kutulardan, parşumen kâ
ğıdından yapılmış kapalı zarf lar veya paketler halinde olacak; dış am
balajı üzerinde amil inin is im ve adresi ve tanıtıcı işaretleri, terkibi , k u l -
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lanılan muhafaza maddesi ve net miktarı acık ve okunaklı bir surette 
yazılı bulunacaktır. 

Madde 214 — Y u m u r t a yerine k a i m olmak ve bunun yerine k u l 
lanılmak üzere ne şekil ve ne surette olursa olsun herhangi yabancı müs
tahzar maddesinin satılması yasaktır. 

KESİM : II 

Bozulmuş, taklit veya tağşiş edilmiş yumurta, konserve 
yumurta ve yumurta tosu 

Madde 215 — Yumurta , konserve yumurta ve yumurta tozları aşa
ğıda yazılı hallerde takl i t veya tağşiş edilmiş sayılırlar : 

a) Vasıfları 204 üncü maddede yazılı şartlara uygun bulunmadığı 
halde günlük veya taze yumurta diye satılan yumurtalar , 

b) 205 inc i maddede yazılı herhangi b i r şekilde muhafaza edilmiş 
olduğu halde, muhafaza edildiğini bildiren yazıyı h a v i etiketi olmıyan 
kaplarda bulundurulan veya bu çins yumurta olduğu halde taze diye satı
l an perakendeci yumurtacılarda konserve (saklanmış) olduğu halde üze
rinde konserve yazısı bulunmadan satılan yumurtalar, 

c) Kabuğu çatlayıp da içi bozulmamış olmasına rağmen kısmen 
akmış olan yumurtalar , 

d) Kararsız maddelerle de olsa, sarısı suni olarak boyanmış olan 
yumurtalar , 

e) Vasıf ve cinsleri 212 nci maddede yazılan şartlara uygun bir 
şekilde olmıyan veya zararsızda olsa aynı madde de kullanılmasına mü
saade edilen cins muhafaza maddesinden başka cins maddeler ilâve edil
miş veya müsaade edilen miktardan başka muhafaza maddesi katılmış 
bulunan yumurta tozlan, 

f ) A m b a l a j ve terkipleri 212 ve 213 üncü maddelerde yazılı kayıt
lara uygun olmayan yumurta tozlan, 

g) Y u m u r t a diye satılan sağlığa zararsız suni müstahzar mad
deler, 

(Madde 216 — Yumurta lar ve toz lan aşağıda yazılı hallerde sağlı
ğa az veya çok zarar verecek derecede bozuk sayılırlar : 

a ) (Bozulmuş, kokmuş, küflenmiş, şansı dağılmış, lekeli ve k i r 
lenmiş ve içinde rüşeym teşekkül etmiş yumurtalar, 

b) 211, İnci maddede yazılı olduğu gib i bozulmuş, kokmuş, küflen
miş, içinde rüşeym teşekkül etmiş olduğu halde pişmiş olarak satılan 
yumurtalar . 

(Madde 217 — Yumurta lar ve tozlan aşağıda yazılı hallerde sağlığı 
haf i f veya ağır surette İhlâl edecek derecede takl i t veya tağşiş edilmiş 
sayılırlar : 

a) içinde ağır maden tuzları veya arsenik mürekkebatı veya sair 
zehir l i maddeler k'atılmış veya kabukları bu maddelerle boyanmış olan 
yumurta ve yumurta tozlan, 

b) Y u m u r t a diye satılan sağlığa zararlı suni müstahzar maddeler. 
Madde 218 — Muayene ve tahlil edilmek üzere lâboratuvarlara gön

derilmek için alınacak örnek m i k t a n kabuklu yumurtalardan 10 aded, 
yumurta tozlarından ambalajları küçük İse 50 Gr. dan az almamak üzere 
bir ori j inal ambalaj, büyükse 50 gramdan ibaret olup bunlar ağızlan 
imtizaçlı kapakla kapalı cam, teneke veya tahta kutular içinde olarak 
gönderilir. 

SEKÎ23NCI BÖLÜM 

Domates salça ve konserveleri 

Madde 219 — Taze kırmızı domatesin, mahallî usul ve âdetlere göre 
kabuk ve çekirdeğinden ayrılmış olan iübbünün mutfak tuzu tuzu ilâvesi 
ve güneş veya hararetle teksif edilmesiyle elde edilen koyu pelte kıva
mındaki maddeye domates salçası (ezmesi - peltesi) denir. Salça, ezi l 
miş ve kabuk ve çekirdeklerinden aynlmış lübfoe, tuz ilâvesinden sonra 
hararetle kısmen teksif ve teneke kutulara konularak usulüne göre tâkim 
edilip konserve halinde de yapılır. Bütün domates konservesi ise taze 
domatesin kabuğu çıkanlmadan tam tane halimde diğer yaş sebze kon
serveleri gibi sterilize edilerek yapılmış şekildir. 

Madde 220 — Domates salça ve konservelerine domatesten başka 
cins sebze ve meyva ezmeleri, nişaî <maÖdeler, (zararsız da olsa, ağırlaş
tırıcı maddelerle diğer yabancı maddeler konulması ve boyanması y a 
saktır. 

Madde 221 — Domates salça ve konservelerine hususi Yönetme
liğinde yazılı cins ve miktarda olmak üzere muhafaza maddeleri ilâvesi 
caizdir. 

Madde 222 — Domates salçası konserveleri ve domates konserveleri 
teneke veya cam ambalajları üzerine muhteviyatının cinsini (salça veya 
domates) net miktarını âmilinin i s i m ve adresiyle tanıtıcı işaretlerini 
ve imal tar ihini gösteren açık ve okunaklı bir etiket yapıştırılması mec
buridir. 

Madde 223 — Domates salçası konservelerlyle taze domates kon
serve k u t u l a n n m vasıflan diğer sebze konserveleri hakkındaki hüküm
lere tabidir. 

Madde 224 — Domates salçalarının üstü açık kaplarda bulundu
rulması ve bu şekilde satışa arzedilmesi yasaktır. 

Madde 225 — Domates salçalarında su miktarı % 82 den; tuz mik
tarı % 12 den, kül m i k t a n (tuz hariç) <% 1,10 dan, külün sulu klorür 
asidinde erimiyen kısmı % 0,10 dan f a z l a ve tuzsuz k u r u hulâsa miktarı 
% 5 ten az olmamalıdır. 

Şu kadar k i perakendeci elinde ve satılma sırasında açık kaplarda 
bulunan salçaların unsurları salça s u y u n u n - % 82 ye yükseltilmesi sure
tiyle hesap edilir. 

Madde 226 — Konserve domates salçasında su miktarı % 88 den, 
tuz miktarı % 6 dan, tuzsuz kül miktarı % 1 den, külün sulu klorür 
asidinde erimiyen kısmı <% 0,10 dan çok ve tuzsuz k u r u madde m l k t a n 
% 5 ten az olmamalıdır. 

Madde 227 — Domates salçası ve konserveleri aşağıda yazılı hal 
lerde takl i t veya tağşiş edilmiş sayılırlar : 

a) 'Ambalajları üzerinde etiket bulunmıyan veya etiketinde âmi
linin i smi , adres ve muhteviyatının cins ve miktarı yazılı bulunmıyan 
domates salça ve konserveleri, 

b) İçinde domatesten başka herhangi bir sebze veya ezmeleri, 
yahut zararsız da olsa, yabancı bir madde katılmış veya 'boyanmış olan 
domates salça ve konserveleri, 

c) ıSu, tuz, kül ve külün sulü klorür asidinde erimiyen kısmı 225 
ve 226 nci maddelerde yazılı olan miktardan faz la olanlarla tuzsuz k u r u 
madde miktarı 225 ve 226 nci maddelerde yazılı olan miktar lardan az 
bulunan domates salça ve konserveleri. 

Madde 228 — Domates salça ve konserveleri aşağıda yazılı hallerde 
sağlığa az veya çok zarar verecek derecede bozulmuş sayılırlar : 

a) özel Yönetmeliğinde gösterilen cins ve miktardan faz la veya 
başka cins muhafaza maddeleri iht iva eden domates salça ve konser
veleri, 

b) Üstü açık kaplarda satılan domates salçaları, 
c) Kokmuş, küflenmiş, kurtlanmış, kirlenmiş veya diğer bir su

rette tagayyur etmiş domates salçaları i le kutuları şişkin veya içinde 
muhteviyatın bozulmasından i ler i gelme gaz teşekkül etmiş veya delinmiş 
yahut kutuları derinliklerine kadar paslanmış domates salça ve konser
veleri veya k u t u l a n kurşun veya diğer b i r zehirl i maden ile kanş ık k a 
layla kaplı olan veya içinde bakteriler üremdş olan domates salça ve kon
serveleri. 

Madde 229 — Domates salça VP konserveleri aşağıda yazılı hallerde 
sağlığı hafif veya ağır surette ihlâl edecek şekilde tak l i t veya tağşiş 
edilmiş sayılırlar: 

a) Herne 'maksatla olursa olsun madenî veya uzvi zehirl i b ir mad
de ile muamele edilmiş domatesle yapılan domates salça ve konserveleri 

b) içine zehirli maddeler katılmış bulunan domates salça ve kon
serveleri, 

Madde 230 — Domates salçaları i le domates konservelerinden mu
ayene ve tahlil için lâboratuvarlara gönderilmek üzere alınacak numune 
miktarı açık salçalardan 150 gramdan aşağı olmamak üzere alınır ve 
ağzı imtizaçlı kapakla kapalı cam veya teneke kaplar la ve domates 
konservelerinden alınacak numune m i k t a n da 150 gramdan aşağı olma
mak üzere alınır ve orj inal ambalajı i le gönderilir; 

D O K U Z U N C U BÖLÜM 

Perhiz yiyecekleri 

Madde 231 - - Hususi bir besleme veya muayyen b i r tedavi İcabı 
olarak bir takım- besleyici unsurlardan zengin olan bazı gıda madde
lerinin terkibinde bulunan bazı unsurların azaltılması, çoğaltılması veya 
terkibinde bulunmıyan başka unsurlann dışardan ilâve edilmesi sure
tiyle özel bir surette hazırlanan hususi gıda maddelerine perhiz yiyecek
leri denir. Perhiz yiyeceklerinin hazırlanmasında kullanılacak olan İpti
dai maddelerin her türlü safiyeti haiz olması ve gayet i t ina ile hazır
lanması şarttır. 
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Madde 232 — B u şekilde veya bir kaç cins maddenin b i r birine ka
tılması suretiyle hazırlanmış oJan perhiz yiyeceklerinin terkibine giren 
gıda unsurlarının veya maddelerinin nevileri i le yağ, şeker, nişasta, y u 
murta, süt, krema, malt , malt hülâsası, vitaminler, kalsiyum, fosfor ve 
emsali maddeler, şeker yerine ikame edilen suni tat verici maddeler, İtri 
maddeler, su, seliloz miktarı ile tuz bulunanlarda tuz miktarının veya 
tuzsuz olanlarda, tuzsuz olduğunun yiyeceğin ambalajı üzerine veya 
ambalajının içine konulacak olan tarifnamesinde açık ve sarih olarak 
görülecek ve okunabilecek şekilde yazılı bulunması şarttır. 

Madde 233 —• Perhiz yiyeceklerinin hususi ambalajları içinde satıl
ması ve ambalajı üzerinde muhteviyatının net miktarı, âmilinin i s im 
ve adresi ve tescil edilmiş tanıtıcı işaretlerinin okunaklı ve açık olarak 
yazılması mecburidir. 

Madde 234 — Diyabetl i lerin beslenmesine mahsus olarak hazırla
nan glüten ekmeği ile esası glüten olan glüten makarnası, glüten şeh
riyesi, glüten irmiği g ib i yiyecekler kapalı ambalajlar içinde satılır. B u 
ambalajların üzerinde âmilinin i s i m ve adresinin tescil edilmiş tanıtıcı 
işaretlerinin ve yiyeceğin net miktarı ile terkibinde bulunan su, yağlı 
madde, poreteik madde ve karbon-idratm yüzde nispetlerinin okunaklı 
ve açık olarak yazılması mecburidir. B u nevi yiyeceklerde karbonhidrat 
nispetinin mümasili bulunan yiyeceklere nazaran ehemmiyetli miktarda 
düşük olması şarttır. 

Madde 235 — Tuzlu, az tuzlu veya tamamen tuzsuz olan perhiz 
yiyeceklerinde bu husus, yiyeceğin ambalajı üzerinde zikredilmekle be
raber tuzlu veya az tuzlu olanlarda bulunan tuz miktarının )% nispetinin 
kolaylıkla görülebilecek ve okunabilecek şekilde açık olarak yazılı bu
lunması mecburidir. 

Madde 236 Perh iz yiyeceklerine neme suretle olursa olsun deva! 
bir vasıf verilerek satılması yasaktır. A n c a k mukavvi ve faydalı hassaları 
hakkında tarifnamelerine yazılan kısa bazı kayıtlar İle şeker hastala
rına mahsustur, gibi reklam mahiyetinde olmıyan tafsilât müstesnadır. 
Bununla beraber çocuk beslenmesinde kullanılan unlara ilâve edilen1 k a l 
s iyum ve forfor ve benzeri madeler dolayıslyle bu unların çocukların diş 
ve kemikler inin neşvunefnasına yaradığını mübağalalı bir surette belirt i
lecek tavsilâtm yazılması ve bu hususta reklam yapılması da yasaktır. 

Madde 237 — İşlerine tedavi maksadiyle devai maddeler katılmış 
bulunan perhiz yiyecekleri İspençiyari ve tıbbi müstahzar sayılıp 1262 
sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar K a n u n u hükümlerine tabi tu
tulurlar . 

Madde 328 — Perhiz yiyecekleri aşağıdaki hallerde takl i t veya tağ
şiş edilmiş sayılırlar. 

a) Muhteviyatı hakkında ambalajları üzerinde yukardaki madde
lerde yazılı tafsilât veya sarahat bulunmıyan veya muhteviyatı amba
laj veya tarifnamesinde yazılı terkip, nevi ve m i k t a r l a r a uymıyan veya 
bu Tüzük hükümlerine göre takl i t veya tağşiş edilmiş sayılan İptidai 
maddelerle yapılan perhiz yiyecekleri, 

b) Sağlığa zararsızda olsa terkibinde büdirilmlyen yabancı mad
deleri İhtiva eden perhiz yiyecekleri, 

c) 236 ncı maddeye aykırı olarak devai hassayı haiz olduğu bildi
rilen perhiz yiyecekleri , 

Madde 239 — Perhiz yiyecekleri aşağıdaki hallerde sağlığa az veya 
çok zarar verecek derecede bozuk sayılırlar : 

a) Islanmış, küflenmiş, kokmuş, acılaşmış, kurtlanmış perhiz y i 
yecekleri, 

b) Başka suretlerle bozulmuş olan perhiz yiyecekleri . 
Madde 240 — İçlerine her hangi b i r maksatla zehirli b i r madde 

katılmış olan perhiz yiyecekleri sağlığı hafif veya ağır surette ihlâl 
edecek şeklide tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 241 — Muayene ve tahl i l için lâboratuvarlara gönderilmek 
üzere alınacak numune miktarı, 250 gramdan az olmamak üzere, bir 
veya İki or i j inal k u t u veya paketten ibarettir. 

O N U N C U BÖLÜM 

Hazır sebze çorbalıkları - münhal nebati çorbalıklar - terbiyeler 

KISIM : I 

Hasır sebze çorbalıkları 

Madde 242 — U n veya unlu maddelerin, kuru sebzelerin, yenilecek 
mantarların,» parçalanmış veya toz haline getirilmiş olarak sadece veya 
İçine tuz, biber, yağ, et suyu, et hulâsası veya et tozu ilâvesi ile hazır
lanan ve bu halleri ile hemen kullanılmağa elverişli olan maddelere hazır 

çorbalıklar denir. Hazır çorbalıklarda su miktarı % 15 den ve tuz ih t iva 
ediyorsa tuz miktarı % 20 den fazla olmamalı, şayet et suyu, et hülâsası 
veya herhangi bir cins et tozu iht iva ediyorsa kreatinin miktarı % 0,5 
den az olmamalıdır. 

K I S I M : I I 

Münhal nebati çorbalıklar 

Madde 243 —• Levür ve sebze hülâsalarına tuz, biber vesalr baha
rat, sebze aksamı, nebati sulp yağlar ilâve edilerek hazırlanmış madde
lere münhal nebati çorbalıklar denir. B u nevi çorbalıklarda tuz mikta 
rı % 65 den fazla ve mecmuu azot miktarı da % 2,5 dan az olmamalıdır. 
Yalnız levür hülâsaları ile hazırlanmış olan nevllerinde ise su miktarı 
% 25 den ve tuz m l k t a n % '15 den f a z l a olmamalıdır. 

KESİM : m 

Terbiyeler 

Madde 244 — Çorba vesair yiyecekleri koyulaştırmak için bunlara 
ilâve edilmek üzere hazırlanmış olan mayi veya hamur kıvamındaki a l 
bümünü maddelere terbiyeler denir. Bunların hususi ve malûm tadım te
min etmek maksadı ile içlerine et hülâsası, levür, yenecek cinsten man
tar, baharat ve sebze aksamı ve nebati sulp yağ ilâve edilebilir. Terbi
yelerin mayi halinde bulunanlarında mecmu azot m l k t a n % 2,5 dan ve 
hamur halinde olanlarında ise % 4,5 dan az olmamalı ve her i k i nevide 
de şeker eser halden faz la olmamalıdır. 

K I S I M : I V 

Hazır Sebze çorbalıkları, münhal nebati çorbalıklar ve terbiyeler 
hakkında müşterek hükümler 

Madde 245 — Hazır sebze çorbalıkların münhal nebati çorbahkla-
n n ve terbiyelerin imalimde kullanılacak bütün ipt idai 'maddelerin bu Tü
zükte belirtilen vasıfları haiz olması ve bunların ambala j lan üzerinde 
âmilinin İsim ve adresi ile tanıtıcı İşaretlerinin ve net miktarı İle terkibin
deki maddelerin cins ve miktarının ve ne suretle kullanılacağının açık ve 
okunaklı b ir surette yazılı olması mecburidir. 

Madde 246 — Hazır sebze çorbahklan, münhal nebati çorbalıklara, 
terbiyelere, et hülâsası, et suyu evsaf ve ayannda veya bunlann aynıdır 
gibi ad ve vasıflann verilmesi ve bu yolda reklâm yapılması yasaktır. 

Madde 247 — Hazır sebze çorbalıkların hususi ambalajlar içinde 
satılması mecburidir. Açık olarak satılmalan yasaktır. 

K I S I M : V 

Bozulmuş, taklit veya tağşiş edilmiş hazır sebze çorbalıkları, 
münhal nebati çorbalıklar ve terbiyeler 

Madde 248 — Hazır sebze çorbalıkları, münhal nebati çorbalıklar, 
levür hülâsaları ve terbiyeler aşağıda yazılı hallerde tak l i t veya tağşiş 
edilmiş sayılırlar : 

a) Ambalajları üzerinde veya etiketlerinde yazılı net miktardan 
az veya yazılı terkibine uygun olmayan veya zararsız d a olsa terkibinde 
bildiri lmeyen yabancı maddeleri iht iva edenler, 

b) A m i l i n i n i s im ve adresi yazılı bulunmayan veya 246 ncı mad
de hükmü hilâfına hareket edilerek yanlış ad ve vasıf verilmiş olanlarla 
reklâm yapılmış bulunanlar, 

c) A m b a l a j içinde olmaksızın satılan hazır sebze çarbahklan, 
Madde 240 — Acımış, kokmuş, küflenmiş, ıslanmış, kurtlanmış 

veya başka bir surette (bozulmuş olan hazır sebze çorbalıkları, münhal 
nebati çorbalıklar, levür hülâsalan ve terbiyeler sağlığa az veya çok 
zarar verecek derecede bozulmuş sayılırlar. 

Madde 250 — Hazır sebze çorbalıkları, münhal nebati çorbalıklar, 
levür hulâsaları ve terbiyeler aşağıda yazılı hallerde sağlığı haf i f veya 
ağır surette ihlâl edecek derecede takl i t veya tağşiş edilmiş sayılırlar : 

a) içine ne suretle olursa olsun zehir l i bir madde katılmış olanlar, 
b) İçine yenmeye elverişli olmayan mantar konulmuş olanlar. 
Madde 251 — Hazır sebze çorbahklan, münhal nebati çorbalıklar, 

levür hülâsalan ve terbiyelerden lâboratuvarlara gönderilmek üzere alı
nacak örnek miktarı 150 gramdan aşağı olmamak üzere bir veya ik i ' 
kutu yahut şişe, küçük torba veya paket g ib i ambalajlarda olanlardan da 
150 g r a m dan aşağı olmamak üzere b i r veya İlci aded ori j inal ambalajdan 
İbarettir. 
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O N BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Hububat - Bulgur - Kurıt Sebze Taneleri 

K I S I M : I 

Hububat 

Madde 252 — Hububat tahıl nevinden nebatların olgunlaşmış ve 
nebatın diğer kısımlarından ve yabancı unsurlardan ayrılmış taneleri olup 
buğday, çavdar, mısır, yulaf, arpa, pirinç gibi elde edildikleri nebatın 
adını taşırlar. 

Madde 253 — Hububat İyi veya normal vasıflarda ve kâfi derecede 
kurumuş olmalı ve her ne sebeple olursa olsun ıslanmış olmamalı ve 
normal rutubet miktarı her nev'nde % 15 I geçmemeli ve taneler müm
kün olduğu kadar mütecanis ve normal büyüklükte olmalıdır. 

Madde 254 — Hububatın terkibinde % 5 1 geçmemek şartiyle ay
rılması kabil olmayan diğer cins hububat bulunabilir. Buğdaylarda çav
dar miktarı % 10 u geçmemelidir. Zararsız yabancı kısımlar, yabani ot 
tohumları ve taş, toprak kısımlarının mecmuu % 4 ü, bit yenikl i tane
ler % 3 ü geçmemelidir. 

Madde 255 — Her c'ns hububat, yabancı ve ağırlaştırıcı madde
lerle karşt ı rmak, avaryalı ve bozulmuş hububatı suni olarak beyazlat
mak, kükürtlemek, parlatmak, nişasta şurubu ultramarin veya benzeri 
maddelerle güzelleştirmek, boyamak veya diğer her hangi bir maksatla 
olursa olsun kimyevi maddelerle muamele etmek yasaktır. 

Madde 256 — Silo ve ambarlarda kullanılan zehirl i mücadele mad
deleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının müsaadesini haiz olmalıdır. 

Madde 257 — Hububat tagayyür etmiş, küflenmiş, ekşimiş olma
malı gayri tabii bir k o k u ve lezzette bulunmamalıdır. Canlı cansız pa
razit ler i , bunların aksamım veya ifrağatını İhtiva etmemelidir. 

Madde 258 — Çavdar mahmuzu, diğer mantar hastalıklarından mü
tevellit sürmeli ve rastıklı taneler ve diğer yabancı zararlı nebati un
surlar mecmuu binde biri geçmemeli, sağlığa zararlı her hangi diğer bir 
ımaddeyi iht iva etmemelidir. Belemir miktarı binde 2 ye kadar olabilir. 

Madde 259 — Y u k a r k i 253, 255, 256, 257 ve 258 inci maddelerde 
belirtilen vasıflardan başka pirinçte zararsız yabancı tane ve tohumlar, 
k u m , taş, toprak kısmı mecmuu yüzde birden, yalnız kum, taş, toprak 
kısmı yüzde 0,5 ten, çeltiği yüzde 2 den, y a n veya yarımdan küçük kırık 
pirinç miktarı yüzde 15 ten az olmalıdır. Daha fazla kınklı olanlar (kı
rık pirinç) adı ile satılır. 

K I S I M : H 

Bulgur 

Madde 260 — N o r m a l vasıftaki sert buğdağdan kaynatılarak k u r u 
tulduktan sonra döğülüp savrularak kepeğinden ayırmak suretiyle ha
zırlanan mamule bulgur denir. 

Madde 261 — Bulgurda rutubet m i k t a n % 13 den, çavdar ve diğer 
zararsız yabancı taneler mecmuu % 5 ten, bir santimetre karesinde 144 
delik bulunan (No. 00) elekten geçen toz kısmı % 0,5 ten, k u m , taş, 
toprak ve çöp m i k t a n % 1 den fazla olmamalıdır. 

Madde 262 — 253, 255, 256, 257 ve 258 inc i maddeler hükümleri 
bulgur hakkında da uygulanır. 

K I S I M : H I 

Kuru sebze taneleri 

Madde 263 — Fasulye, böğrülce, bakla, bezelye, mercimek, nohut 
gibi baklagiller familyasına mensup nebatların olgunlaşmış, kurumuş 
tanelerine k u r u sebze taneleri denir. 

Madde 264 — K u r u sebze taneleri i y i ve normal vasıflarda, yeter 
derecede kurumuş ve taneleri mümkün olduğu kadar mütecanis ve nor
mal büyüklükte olmalı, buruşmuş olmamalıdır. Zararsız da olsa yabancı 
nebati kısımlar ve taneli miktarı yüzde ikiden, taş, toprak, kum gibi 
madenî kısımlar yüzde birden, bi t yenikl i taneler m i k t a n yüzde üçten 
faz la olmamalıdır. 

Madde 265 — K u r u sebze tanelerini yabancı ağırlaştırıcı maddelerle 
karıştırmaş, boyamak ve her ne maksatla olursa olsun k imyevi madde
lerle muamele etmek yasaktır. 

Madde 266 — 253, 256, 257 ve 258 İnci maddeler hükümleri k u r u 
sebze taneleri hakkında da uygulanır. 

K I S I M : I V 

Bozulmuş, taklit veya tağşiş edilmiş hububat, bulgur ve kuru 
sebze taneleri 

Madde 267 — Hububat, bulgur, k u r u sebze taneleri aşağıda yazılı 
hallerde takl i t veya tağşiş edilmiş sayılırlar: 

a) İyice olgunlaşmadan toplanan ve yıkandıktan sonra yeter de
recede kurutulmadan satılan ve mûtat normal vasıflarda olmıyanlar, 

b) Başka bir bozukluğu olmadığı halde rutubet m i k t a n % 13 den 
fazla bulunan bulgurlar İle rutubet m i k t a n % 15 i geçen her nevi hubu
bat taneleri, 

c) Zararsız da olsa yabancı nebati kısımlar ve tanelerle kırık ta
neler, bit yenikl i taneler, taş, toprak, kum, toz nispetleri yukardakl mad
delerde yazılı hallerden fazla bulunanlar, 

d) Ağırlaştırıcı maddelerle karıştırılmış, suni olarak beyazlatıl
mış veyahut güzelleştirilmiş, boyanmış, zararsız da olsa k i m y e v i mad
delerle muamele edilmiş olanlar. 

Madde 268 — Hububat, bulgur ve k u r u sebze taneleri aşağıda y a 
zını hallerde sağlığa az veya çok zarar verecek derecede bozulmuş sa
yılırlar: 

a) Tagayyür etmiş, çimlenmiş, kızışmış, küflü, ekşi, gayritalbü 
koku ve lezzette olanlar, canlı cansız parazitleri , bunların aksamını veya 
ifrağatını havi bulunanlar, 

b) Çavdar mahmuzu, diğer mantar hastalıklarından ileri gelen 
sürmeli ve rastıklı taneler ve diğer zararlı yabancı nebati unsurlar nis
peti 258 İnci maddede yazılı hadden fazla olanlar, zehirl i mücadele mad
delerini veyahut sağlığa zararlı her hangiblr maddeyi iht iva edenler, 

Madde 269 — İçlerine herhangi bir maksatla zehirli maddeler k a 
tılmış hububat, bulgur ve k u r u sebze taneleri sağlığı hafif veya ağır 
surette İhlâl edecek şekilde taklit veya tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 270 — Muayene ve tahli l İçin lâboratuvara gönderilmek 
üzere alınacak numune miktarı 500 gramdır. 

O N İKİNCİ BÖLÜM 

Unlar - irmik - kuru sebze unları - nişasta 

K I S I M : I 

Unlar 

Madde 271 — U n muhtelif cins hububatın a y n a y n öğütülerek elen-
mesiyle elde edilen mahsûl olup istihsal edildikleri hububatın adı ile adlan
dırılır. Sadece un tâbiri buğday unlarına mahsustur. Hububat unlannın 
terkibinde <%• 5 i geçmemek üzere zararlı foulunmıyen ve ayrılması kab i l 
olmıyan diğer cins hububat unları bulunabilir. Yalnız buğday ununda 
çavdar unu nispeti % 10 a kadar olabilir . Pirinç unu yabancı unlar iht iva 
etmemelidir. 

Madde 272 — Buğday unlan randımanlanna (elenme derecelerine) 
göre dörde ayrılırlar: 60 - 70 randımanlı yani İyi ayıklanarak ve yıka
narak temizlenmiş yüz kısım buğdaydan 60 - 70 kısım u n elde etmek 
suretiyle hazırlanmış una ekstara ekstara, 70 - 80 randımanlı una ekstara, 
80 - 90 randımanlı una birinci nevi, 90 dan f a z l a randımanlı una i k i n c i 
nevi un adı veri l ir . 

Madde 273 — E k s t a r a ekstara unda (1 Omü de 900 delik bulunan) 
6 numaralı elek üstünde bıraktığı, kepek ve İrmikten ibaret, elek kalın
tısı % 1 den, kül m i k t a n % 0,80 den, külün % 10 luk klor idr lk asitte 
erlmlyen kısmı •% 0,10 dan, alkole geçen serbest asldltesi (ph6noIphtaIelne 
endlkatörü ve sülfirik asit IL, So 4 hesabiyle) % 0,04 den fazla, k u r u 
glüten miktarı % 10 dan az olmamalı ve glüteni yaş iken açık renkte 
ve tamamen elâstiki olmalıdır. Pekar tecrübesinde nihayet peft az koyu 
renkli noktalar görülebilir. 

Madde 274 — E k s t r a unda: 6 numaralı elek kalıntısı % 5 ten, kül 
m'iktan fr 0,90 dan, külün % 10 luk kloridrik asitte erlmlyen kısmı % 0,10 
dan, alkole geçen serbest asiditesl % 0,04 den fazla, k u r u glüten m i k 
tarı % 10 dan az olmamalı, glüteni yaş iken açık renkte ve elestikl o l 
malıdır. Pekar tecrübesinde nihayet az m i k t a r d a koyu renkte noktalar 
görülmesi caizdir. 

' Madde 275 — B i r inc i nevi unda: 6 numaralı elek kalıntısı % 15 ten, 
kül miktarı % 1 den, külün % 10 luk klor idr ik asitte errmiyen kısmı 
9r 0,15 ten, alkole geçen serbest asid'tesi % 0,05 ten f a z l a , ' k u r u glüten 
m i k t a n % 10 dan az olmamalı, glüteni yaş İken kâfi elestikiyette bulun
malıdır. 
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Madde 276 — İkinci nevi unda: 6 numaralı elek kalıntısı % 20 den, 
kül miktarı % 1,2 den, külün % 10 luk k l o r i d r i k asitte erimiyen kısmı 
% 0,20 den, alkole geçen serbest asiditesi % 0,OŞ_ dan fazla, k u r u glüten 
miktarı % 9 dan az olmamalı ve glüteni yaş iken kâfi elestikiyette bu
lunmalıdır. 

Madde 277 — H e r nevi unlarda glüten 6 numaralı elekten elenmiş 
un i le yapılır. 

Madde 278 — Buğday unlarında rutubet miktarı % 14 ü geçme, 
melldir. 

İMadde 279 — Buğday ve pirinçten başka diğer hububat unlarında 
6 numaralı elek kalıntısı % 20 den fazla olmamalıdır. 

İMadde 280 — Çavdar ununda: Rutubjgt m i k t a n % 14 den, kül m i k 
tarı % 1,5 dan, külün % 10 luk klor idr ik asitte erimiyen kısmı % 0,30 dan, 
alkole geçen serbest asiditesi % 0,05 ten fazla, mecmu azotlu maddeler 
miktarı (faktör: 6,25 ) x % 15- ten az olmamalıdır 

Madde 281 — Mısır ununda: rutubet m i k t a n % 15 ten, kül miktarı 
% 1,60 dan faızla, azotlu maddeler mecmuu % 8 den az olmamalıdır. 

Madde 282 — Y u l a f ununda: Rutubet m i k t a n % 13 ten, kül miktarı 
% 2 den fazla , azotlu maddeler mecmuu % 14 den az olmamalıdır. 

Madde 283 — A r p a ununda: Rutubet m i k t a n % 14 den, kül m i k t a n 
% 2,5 dan fazla, azotlu maddeler mecmuu % 9 dan az oümamallıdır. 

Madde 284 — Pirinç u n u : Yalnız pirinçten yapılmış olmalıdır. Kül 
m i k t a n % 0,5 ten, 6 numaralı elek kalıntısı % 1 den faz la olmaamlı ve 
bu kalıntı yalnız pirinç kalıntısından ve kepeğinden ibaret bulunmalıdır. 

K I S I M : H 

İrmik 

Madde 285 — i r i öğütülmüş, kepek ve ince undan ayrılmış buğday 
mahsulüne i r m i k denir. 

Madde 286 — i r m i k t e ; rutubet miktarı % 14 ten, kül miktarı % 1 
den, külün % 10 luk klor idr ik asitte erimiyen kısmı % 2 den fazla , 
un haline getirilip elendikten sonra kuru glüten miktarı % 10 dan az olma
malı ve elde edilen glütenin elestikiyeti normal bulunmalıdır. 

K I S I M : » I I I 

Kuru sebze unları 
Madde 287 — K u r u sebze u n l a n : Muhtel i f cins kuru sebze tane

lerinin öğütülüp denmesiyle elde edilir ve mercimek unu, bezelye unu g i 
b i istihsal edildikleri k u r u sebzenin adı ile adlandırılırlar. 

Madde 288 — K u r u sebze unlarının diğer cins k u r u sebzelerin ve
yahut hububatın u n l a n İle karıştınlması yasaktır. 

Madde 289 — K u r u sebze unlarında: Rutubet miktarı % 15 ten, kül 
miktarı % 1,50 den, külün % 10 luk k lor idr ik asitte erimiyen kısmı yüz
de 0,20 den, 6 numaralı elek kalıntısı % 1 den, alkole geçen serbest asidi
tesi •% 0,05 ten fazla olmamalıdır. 

Madde 290 — K u r u sebze u n l a n İyice temizlenmiş tanelerden yapıl
mış olmalıdır. Bunlar yalnız özel kapalı ambalajlar içinde satılığa çıka
rılırlar. B u ambalajlar üzerinde unun cinsi, net m i k t a n , âmilinin adı, ta
nıtıcı işaretleri, imalâthanenin adresi açık ve okunaklı b ir surette yazılı 
olmalıdır. 

K I S I M : I V 

Nişasta 

Madde 291 — Nişasta ;buğday, mısır, pirinç g ib i hububattan ve 
patatesten usulüne göre elde edilip buğday nişastası, j irinç nişastası gibi 
istihsal edildiği maddenin adı ile adlandırılır. Ayrı cins nişastalar bir
birleriyle kanşt ınlamaz. 

Madde 292 — Rutubet m i k t a r ı : Patates ve mısır nişastasında % 18 
den diğer nişastalarda % 16 dan, kül m i k t a n ise bütüm nişastalarda % 8,5 
den fazla olmamalıdır. 

Madde 293 — Özel kapalı ambalajlar İçinde satılığa çıkarılan nişas
taların ambala j lan üzerinde cinsi, net m i k t a n , âmilinin adı ve adresi 
açık ve okunaklı bir surette yazılı bulunmalıdır. Açıkta satılanlarda ise 
cinsini bildiren bir etiket konur. 

K I S I M : V 

Unlar, irmik, kuru sebze unları ve nişastalar 
hakkında müşterek hükümler 

Madde 294 — Bütün unlar, i r m i k ve nişastalar aşağıda yazılı v a 
sıf lan haiz olmalıdır: 

a) Görünüş, renk, k o k u ve tad lan normal olmalıdır, 
b) (Unları beyazlaştırmak için veyahut herhangi bir maksatla z a 

rarsız da olsa kimyevi maddelerle muamele etmek veya boyamak yasaktır, 
c) Zararsız da olsa, her türlü yabancı cisimler ve madenî madde

lerle kanştınlmış olmamalıdır, 
d) Kızışmış, acımış, ekşimiş, küflenmiş veya herhangi b i r şekilde 

tegayyür etmiş olmamalı, zararlı nebati tohumlan ve diğer unsur lan 
böcek, kurt , küf ve diğer canlı, cansız parazitler bunların aksamı ve If-
ragatı ve benzeri k i r l i l i k l e r i ih t iva etmeme'idir. 

K I S I M : V I 

Bozulmuş, taklit veya tağşiş edilmiş unlar, irmik, 
kuru sebze unları ve nişastalar 

Madde 295 — Unlar , i rmik ve nişastalar aşağıya yazılı hallerde 
takl i t veya tağşiş edilmiş sayılırlar : 

a) ı%5 ten fazla diğer cins hububat unlarını iht iva eden unlarla, 
% 10 dan fazla çavdar ununu h a v i buğday u n l a n ve yabancı u n l a n h a v i 
pirinç unlan , 

b) Vasıfları ve terkib i 273 üncü maddeye uymayan ekstra ekstra 
tta, 274 üncü maddeye uymayan ekstra un, 275 İnci maddeye uymayan 
birinci nevi un ve 276 nci maddeye uymayan ik inc i nevi un, 

c) Başkaca bir bozukluğu olmadığı halde rutubeti % 14 ü geçen 
buğday unları, 

d) E l e k kalıntısı % 20 den fazla bulunan (buğday ve pirinçten baş
ka) diğer hububat unlan , 

e) Vasıf ve terkibi 280 inc i maddeye uymıyan çavdar unu 

» » 281 > » > mısır > 

s) > 282 > > yulaf > 

h) > > » 283 > » > arpa > 

D » » > 2S4 > » > pirinç » 

i) 286 » i r m i k 

k ) M » 289 » » k u r u sebze 

1) Biğer un'ar la karıştırılmış olan k u r u sebze unları, 

m) Vasıf ve terkibi ambalajı ve etiketi üzerindeki İzahlara uyma
yan kuru sebze unları ve nişastaları, 

n) Birbir ler iy le kanştınlmış olan a y n cinsten nişastalar, 

o) Başkaca b i r bozukluklan olmadığı halde rutubet ve kül m i k 
tarları 292 nc i maddede yazılı hadleri tecavüz eden nişastalar, 

p) Beyaz'aştırılmış, boyanmış veya zararsız da olsa k i m y e v i mad
delerle muamele edilmiş olan un, i r m i k ve nişastalar, 

r ) Zararsız da olsa yabancı cisimler veya madenî maddelerle k a 
nştınlmış olan un, i r m i k ve nişasatlar. 

Madde 296 — Unlar , i r m i k ve nişastalar aşağıda pazılı hallerde 
sağlığa az veya çok zarar verecek derecede, bozulmuş sayılırlar : 

a ) Kızışmış, acımış, ekşimiş, kokmuş, küflenmiş, böceklenmiş, kur t 
lanmış veya diğer bir surette tegayyür etmiş bulunanlar, 

b) Zararlı nebat tohumlan veya unsurlannu, canlı, cansız parazit
leri , bunların aksamını veya ifragatını ih t iva edenler, 

c) Herhangi b ir şekilde kirlenmiş olanlar. 

Madde 297 — içine herhangi b i r maksatla zehirl i maddeler katıl
mış olan unlar, i r m i k ve nişastalar sağlığı haf i f veya ağır şekilde ihlâl 
edecek surette tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 298 — U n , i rmik ve nişastalardan! muayene ve tahli l İçin 
lâboratuvara gönderilmek üzere alınacak numune m i k t a n 250 G r . veya 
bu miktardan az olmamak üzere kapalı bir veya birkaç ori j inal amba
lajdan ibarettir. Açık satılan maddelerden alınan numune ağzı lmtizaçlı 
kapakla kapalı, cam veya tenek kuru kaplariçinde olarak ve ori j inal 
ambalajlar İse olduğu g ib i lâboratuvara gönderilir. 
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ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ekmek ve benzerleri - hamur müstahzarlar 

KISIM: X 

Ekmek ve benzerleri 

Madde 299 — Ekmek Hububat unlarına su, tuz, maya katılma-
sryle hazırlanan kitlenin, yuğrularak uygun bir şekilde fermante edil
dikten sonra pişirilmesiyle yapılan mamule denir. 

Madde 300 — Yalnızca ekmek tâbiri, buğday unu İle yapılmış ek
meğe mahsus olup diğer cins unlarla yapılan ekmekler çavdar ekmeği, 
mısır ekmeği gibi yapıldığı unun adının ilâvesiyle satılırlar 

Madde 301 — Buğday ekmeğinde % 10 u geçmemek şartiyle çavdar 
umu bulunabilir Çavdar ekmeğinde % 20 den fazla buğday unu buluna
maz 

Madde 302 — Francala, pide, simit, sandoviç ekmeği ekstra ekstra 
veya ekstra undan, birinci nevi ekmek birinci nevi undan, İkinci nevi 
ekmekte ikinci nevi undan yapılır. 

Madde 303 — Her cins ekmeklerin imalinde maya, yerine mayadan 
başka Bararsız da olsa, herhangi diğer bir madde kullanılması yasaktır 

Madde 304 — Her bölgenin geleneğine, ürününün cins ve nevine te
kabül etmek üzere, bu Tüzükteki vasıflara uygun olmak şartiyle, bir veya 
muhtelif cins ekmek çeşnileri, mahallin belediyelerince tertip edilerek 
ekmekler bu çeşniler üzerinden imal edilir 

Madde 305 — Bu Tüzüğüm istediği vasıflarda ekmeklik un tedarikli 
mümkün olmadığı takdirde, ekmeğin ve ekmeklik unun vasıf ve ter
kipleri ancak Bakanlar Kurulunun karariyle belli bir zaman için değiş
tirilebilir. 

Madde 306 — Ekmek ve benzerleri iy i bir surette pişmiş ve kabar
mış, normal manzara, koku ve lezzet bulunmalı, kesildiği zaman görü
len mesamat normali orta büyüklükte ve oldukça mütecanis olmalı, tı
kış, yanık hamur, yapışkan olmamalıdır. İçinde hamur haline gelme
miş un topaklan, İplikleşme büyük yarık ve boşluklar, francala, pide, 
simit ve birinci nevi ekmekte, gözle görülecek kepek bulunmamalıdır 
Ekmeklerin ait ve üst kabukları iy i ve tam teşekkül etmiş ve iç kısmın
dan ayrılamamış olmalıdır Ekmeklerin alt kabuğuna pişmeden yapıştırıl
mış ve yapıldığı fırının isim veya numarasını bildirir bir etiket veya 
mahalli belediyelerce kabul edilecek bor İşaret konması mecburidir 

Madde 307 — Ekmeklerde tuz mik ta r ı : Una ilâve edilmiş yani % 14 
rutubetli maddede tuz maktan % 0,90 dan fazla olmamalı, tuz çıkarıl
dıktan sonra kül ve külün % 10 hık kloridrik asitte erimiyen kısmı ek-
meğin yapıldığı un için kabul edilen sının açmamalıdır 

Madde 308 — 10 Gr ekmek içinin 100 Cm su ile kaynar benmari 
üzerinde arasıra karıştırmak suretiyle yarım saat bırakılmasiyle elde edi
len mayiin asiditesini tadil için fenol italein endikatörü karşısında sar-
fedilen onda bir normal kalevi miktarı 7,5 santimetre küp, (100 Gr için 
7,5 Cm normal solüsyon) asmamalıdır. 

Madde 309 — Su m i k t a r ı : Francalada % 36 dan, simitte % 24 den, 
buğday ekmeğinde ve pide de % 87 den, çavdar ekmeğinde % 42 den 
diğer hububat ekmeklerinde % 40 dan fazla olmamalıdır. Su miktar
ları hakkında burada tesbit edilen rakamlar mûtat olarak pişirildikten 
6 saat sonra bulunan miktarlardır. 

Madde 310 — Ekmekler belli bir ağırlıkta elmalıdır Taze olanlarda 
% 3 e, bayat olanlarda % 5 e kadar vezin noksanlığı kabul edilebilir. Ek
mek ve francalaların fırından çıktıktan sonra en az iki saat bekletilerek 
tamamiyle soğutulduktan sonra satılması mecburidir. 

KISIM II 

Hamur müstahzarlar 

A — Yufka, yassı kadayıf, tel kadayıf ve benzerleri: 

Madde 311 — Yufka, yassı kadayıf, tel kadayıf ve benzerleri; ekstra 
ekstra un, su ve icabında tuz ve maya İlâvesiyle usulüne göre hazırlanır
lar. 

Madde 312 — Su miktarları Yufkada % 43 ü, yassı kadayıfta 
% 45 i , tel kadayıfta % 26 yı geçmemelidir Bu maddelerdeki tuz uruk
tan % 1,5 tan tuzsuz kül miktarı en çok %1 den, külün % 10 luk kloridrik 
asitte erimiyen kısmı % 0,15 ten fazla olmamalı suya geçen asiditesinin 
tadili için 100 grama, 7,5 Gr dan fazla normal kalevi solüsyonu sarf edil
memelidir. 

Madde 327 — Şekerli hamur müstahzarları mûtad olarak sakkaroz 
şekeriyle yapılır Bunların İmallerinde bal, pekmez veya glikoz kullanıl
dığı takdirde bu cihet ayrıca etiketlerinde gösterilmezdir 

Madde 328 — 322 ve 323 üncü maddeler hükümleri peksimet, ga-
lete, gevrek ve bisküvitler hakkında da uygulanır 

Madde 329 — Kapalı ambalajlar içinde satılan butün hamur müs-
tahzarlannın ambalajları üzerinde cinsi, hangi nevi undan yapıldığı, net 
ağırlığı, yapanın adı, adresi ve tanıtıcı işareti okunaklı bir surette yazılı 
olmalı ve açık satılanların üzerlerine ise cinsi ve hangi nevi undan yapıl
mış olduğunu gösteren bir etiket konur 

Madde 324 — Peksimet, galeta, gevrek Usulüne uygun olarak 
ekstra ekstra veya ekstra undan yapılır Bunlarda rutubet mut
tan % 6 tuuzsuz kül ve külün % 10 luk kloridrik asitte erimiyen kısmı, 
yapıldığı un için kabul edilen sınırları eşmamalı, 100 gramının suya ge
çen asiditesini tadil için 6 cm den fazla normal kalevi sarf edilmemelidir. 

Madde 325 — Muhtelif şekil ve vasıflarda olmak üzere şekerli veya 
şekersiz yağlı veya yağsız, tuzlu veya sütlü olarak (bisküvit adiyle yapı
lan mamulâtın yalnız ekstra ekstra un ile yapılması şart t ır 

Madde 326 — Bisküvitlerde rutubet % 6 dan, tuz çıkarıldıktan son
ra kül miktarı % 1 den ve külün % 10 luk kloridrik asitte erimiyen kısmı 
% 0,15 ten fazla olmamalıdır. 

Madde 321 — Makarna, şehriye, kuskus ve benzerleri iyice toz edil
dikten sonra bu tozda bulunan kuru glüten miktarı •% 10 dan az, tuzsuz 
kül miktarı ı% 1 den ve külün % 10 luk kloridrik asitte erimiyen kısmı 
% 0,15 ten, alkole geçen asiditesi % 0,06 ten fazla olmamalı, rutubet 
miktarı % 18 ü geçmemelidir 

Made 322 — Yağlı vasfının İlâvesiyle satılan çörek ve benzen yağlı 
'hamur müstahzarlarına % 5 ten aşağı olmamak şartayle yalnız bu Tü
zükteki vasıflarına uygun bulunan yemeklik yağlar konur ve konan ya
ğın cinsi bildirilmek şartlyle satılabilir 

Madde 323 — Sütlü hamur müstahzarlarının % 10 dan az olmamak 
üzere bu Tüzükteki vasıflarına uygun tam yağlı süt veya buna muadil 
miktarda süt konservesi veyahut tozu İle yapılmuş olması şarttır. 

P. Peksimet, galeta, gevrek ve biskuvtt: 

Madde 318 — Makarna, şehriye, kuskus ve benzerleri hamur müs
tahzarları yalnız ekstra ekstra veya ekstra sert buğday unundan veya 
İrmiğinden usulüne göre yoğunılarak muayyen şekiller verilip kuturul-
masıyle yapılan yiyeceklerdir Bunları yapmak için kullanılan iptidai 
maddeler, kendileri için bu Tüzükte yazılı vasıfları haiz olmalıdır 

Madde 31« — Makarna, şehriye, kuskus ve benzerlerine buğday 
unundan başka unlar veya nişasta karıştırmak yasaktır 

Bu maddelerin yumurtalı olanlarının bir fotosunda en az 150 Gr 
yumurta bulunmalıdır. Bunlara % 2 den fazla tuz katmak yasaktır. 

Madde 320 — Makarna, şehriye, kuskus ve benzerleri su 11e 20 da
kika kaynatıldıkta hepsi İyice pişmiş olmalı fakat dağılmamalıdır. 

Madde 317 — Tarhana Mahalli geleneklere göre un, yoğurt, biber 
ve tuz gibi maddelerin yoğurulup kurutulması suretiyle yapılır 

Tarhana yapmak için kullanılan İptidai maddeler bu Tüzükteki va
sıflara uygun olmalıdır. 

E. Makarna, şehriye, kuskus ve benzerleri hamur müstahzarları 

Madde 316 — Güllaç Nişastadan usulüne göre yapılan bir gıda 
maddesidir. 

Güllâçlarda kül miktarı % 0,5 1 geçmemelidir 

D — Tarhana: 

B — Ekmek kadayıfı ve benzerleri 

Madde 314 — Ekmek kadayıfı ve benzerleri Ekstra ekstra veya 
ekstra undan usulüne göre yapılan hamurların mûtat şekilde pişirilme-
siyle elde edllilerler. 

Madde 316 — Ekmek kadayıfı ve benzerlerinde kül miktarı %1 i, 
külün % 10 luk kloridrik asitte erimiyen kısmı % 0,15 1 geçmemelidir. 

C — Güllaç : 

Madde 313 — 3111 İnci maıddede yazılı mamullerin imalinde kulla
nılması mûtat olan iptidai maddelerden başka bunlara zararsız da olsa 
herhangi yabancı bir madde katılması veya boyanması yasaktır. 



18 EKÎM 1952 (Resmî Gazete) Sahife: 4775 

K I S I M : III 

Ekmek ve benzerleriyle, hamur müstahzarlar hakkında 
müşterek hükümler 

Madde 330 — E k m e k ve diğer hamur müstahzarlarının aşağıdaki 
vasıflarda bulunmaları şarttır 2 

a) Görünüş, renk, koku ve lezzetler', normal olmalı, pişmeden ev
vel veya pişirildikten sonra gayr l lab i : veya fena koku ve lezzet .acılık ve 
anormal ekşilik bulunmamalı, görü".üsleri mütecanis olmalıdır. 

b) .Küflenmiş, kirlenmiş, herhangi bir surette tegayyür etmiş, kurt , 
böcek ve diğer parazitleri ve aksamını havi veya banlar tarafından yen
miş olmamalı, İçinde fare pisliği, hayvan gübresi, çuval döküntüsü, kıl 
ve ip parçası ve benzerleri gibi iğrenç cisimleri ihtiva etmemelidir, 

c) H a m u r müstahzarlarının pişme kabil iyetini artırmak veya d i 
ğer maksatlarla içlerine alüminyum mürckkebatı. bakır sü'fat, çinko 
sülfat, sabun ve sağlığa zaraıs-.z da olsa diğer yabancı maddeler katıl
mış olmamalı, 

d) Hamur müstahzarlarını boyamak veya suni boyalı ham madde
ler kullanmak, suni tad verici maddeler veya muhafaza maddeleri kat
mak, her ne maksat 'a olursa olsun kimyevi bir madde 11c muamele et
mek yasaktır. 

K I S I M : I V 

Bozulmuş, taklit veya tağşiş edilmiş ekmek ve 
benzerleri ve hamur müstahzarları 

Madde 331 — Ekmek ve benzerleri ve hamur müstahzarları aşa
ğıda yazılı hallerde taklit veya tağşiş edilmiş sayılırlar : 

a) Buğday unundaı. gayrı ekmek yapılabilen diğer bir undan ya
pılmış olduğu ha'de bu unun cinsi blidirilmiyerek yalnızca (ekmek) adı 
ile satılan ekmekler, 

b) içinde 10 dan fazla olarak diğer cins un 11c yapılmış öten ek
mekler veya % 20 den fazla buğday ununu ihtiva eden çavdar ekmeği, 

c) 302 nci maddede yazılı vasıflara uymayan francala, pide, simit, 
sandöviç ekmeği ve ekmekler, 

d) 303 üncü maddede yazılı bulunan cisimlerden gayrı yabancı c i 
simler katılmış olan ekmekler, 

e) Sağlığa zararlı başkaca bozuklukları olmadığı halde 306 nci 
maddede yazılı vasıflara uygun olmayan ekmekler, 

f ) ,Tuz, kül vc külün kloridrik asitte erimiyen kısmınrn mlktar-
"arı 307 ne: maddede yazılı hadlere, su m i k t a n vc ağırlığı 309 ve 310 
ur.cu maddelerde yazılı hadlere uymayan francala, pide, simit, sandöviç 
ekmeği ve ekmekler, 

g) .Sağlığa zararlı başkaca bozuk 'ukian olmadığı halde 311, 312, 
313 üncü maddelerde yazılı vasıf vc terkiplere uymayan yufka, yassı k a -
dayif, tel kr.dayîf ve benzerleri, 

h) 314 ve 315 inci maddelerde yazılı terkip ve vasıflara uymayan 
ekmek kadayif i ve benzer'cri, 

i ) 316 nci maddede yazılı terkip ve vasıflara uymayan güllâçlar, 
j) 317 nci maddede yazılı vasıflara uymayan tarhana, 
k ) 318, 319, 320 vc 321 inci maddelerde yazılı terkip vc vasıflara 

uymayan makarna, şehriye, kuskus ve benberler!, 
1) 322 vc 323 üncü maddelerde yazılı terkip ve vasıflara uymayan 

çörek ve bo-zerlcrl , yağlı hsmur müstahzarları, 
m) 321. 3215, 326, 327 nel maddelerde, yazılı terkip vc vasıflara uy

mayan peksimet, galeta, gevrek ve bisküvitler, 
n) Sakkaroz şekerinden başka bir şekerle veya etiketinde göste

rilmediği halde (glikoz) la yapılmış olanlar, veya başka bir şeker katıl
mış şekerli hamur müstahzarları, 

o) Ambala j ve etiketleri 329 uncu madde hükümlerine uymayan 
voya muhteviyatı ambalaj veya etiketteki izah ara uygun bulunmayan 
bütün hamur müstahzarları 

Madde 332 — Ekmek vc benzerleri ve hamur müstahzarları aşa
ğıda yazılı hallerde sağlığa az veya çok zarar verecek derecede bozul
muş sayılırlar : 

a) Fena koku ve lezzette bulunanlar, yenildiği zaman acılık, anor
mal ekşilik, boğazda yanma hissi bırakan'ar, 

b) Küflenmiş, kirlenmiş, herhs.ngi bir surette tegayyür etmiş kurt , 
böcek ve d.'ğer parazitleri ve aksamını havi veya bunlart ararından yen
miş olanlar; içinde fare pisliği, hayvan gübresi, çuval döküntüsü, kıl ve 
ip parçası gibi iğrenç c is im bulunanlarla ima) ve satışları esnasında iğ

renç bir muameleye maruz kalanlar veya her ne suretle olursa olsun sağ
lığa zararlı her hangi bir maddeyi i t iva edenler, 

c) Boyanmış veya suni boyalı ham maddelerle yapılmış suni tad 
verici maddeler veya muhafaza maddeler; katılmış olanlar ve her ne mak
satla olursa olsun kimyevi bir madde ile muamc'e edilmiş olanlar. 

Madde 333 — içlerine herhn-gl bir maksatla olursa olsun zehirl i 
b'.r madde katılmış o'c.n ekmek ve benzerleri ve hamur müstahzarları sağ
lığı hafif veya ağır şekilde ihlâl edecek surette tağşiş edilmiş say.lır'ar. 

Madde 33-1 Muayene vc tahl i l edilmek üzere lâboratuvara gön
derilecek numune miktarı ekmek ve benzerlerinde bozulup parçalanma
mış olanlardan en az birer aded, bisküvitlcrdcn, yumurtalı, sütlü ve yağ
lı hamur müstahzarlarında 100 er Gr . , diğer hamur müstahzarlarında 250 
şer Gr . dan ibarettir. 

B u cumunelerden ekmekken gayrı b'sküvlt vc benzerleri, yağlı, y u 
murtalı, sütlü hamur müstahzarları gibi diğer unlu yiyecek maddeleri ağ
zı imtizaçl: b'.r kapakla kapa'.:, cam veya teneke k u r u kaplar içinde lâ
boratuvara gönderilir. 

O N DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mayalar - hamur kabartma tozlan 

K I S I M : I 

A —• Tazyik edilmiş maya; mayalar: 

Madde 335 — Tazyik edilmiş maya; suyunun bir kısmı gideri'mlş, 
yüksek kuvvetteki tahammür mayasına denir. B u mayanın yapışkan o l 
mamak üzere, nemli, hamur kıvamında veya gevrek bir halde, sarı kır
mızımtırak renkte ve tahammür neticesi hasıl olan bir kokuyu andıraa 
hafif ekşimsi kokuda', mütecanis vc taze olmalı, tefessüh veya herhangi 
b'.r surette tegayyür etmiş bulunmamalı, nişasta veya ağırlaştırıcı mad
deleri, muhafaza maddelerini ve hiçbir yabancı maddeyi ve % 75 ten faz
la suyu İhtiva etmemelidir. 

B — Bira mayası: 

Madde 336 — B i r a mayası; hususi lcvür maddesinden İbaret olup 
sulu veya kuru olarak yanız bu ad altında satılır. 

B i r a mayasının tazyik edilmiş maya ile karıştırılması yasaktır. 

K I S I M : TL 

Hamur kabartma tozlan 

Madde 337 — H a m u r kabartma t o z l a n ; m a y a olmaksızın yalnız 
karbonik asit çıkarmak suretiyle1 hamuru kabartan müstahzarlara denir. 
Hamur kabartma tozu olarak kullanılacak maddeler, monyum krbonat, 
amonyum bikarbonat vc amonyum su karbonat ile sodyum bikarbonatın, 
sodyum fasfot as't, sodyum piro fosfat asit. tartar ik asit, s i t r ik asit gibi 
zararsız asitlerin mürekkcbatiylc o'an mnhlûtlanndan ibarettir. B u toz
lar gayet ince bir hakle olmalıdır. 

Madde 33S — Hamur kabartma tozları; alüminyum mürekkeb.ıtmı, 
sodyum karbonatı, potasyum karbonat:, sülfatları, bisülfatları, sülfitleri, 
oksnlik asidi, sabun, k i l . alçı, tebeşir, kum gibi yabancı cisimleri veya 
yukaı-ki maddede cdiarı geçen'erdon.gayrı diğer fosfat lan ihtiva etmiye-
cekt'.r. Dolgu maddesi olarak içine un veya nişasta konulabil ir . 

Madde 339 ~- Hamur kabartma tozlarının; ambalajı üzerinde fabri
kasının adı, adresi, tanıtıcı işareti, net miktarlarlylc.yapılış tarihleri açık 
vc oku.-.akiı bir surette yazılı bulunacaktır. 

K I S I M : m 

Bozulmuş, taklit veya tağşiş edilmiş mayalar ve 
hamur kabartma tozlan 

Madde 310 — M a y a ' a r ve hamur kabartma tozları aşağıda yazılı 
halelrde taklit veya tağşiş edilmiş sayılırlar : 

a) 335 vc 336 not maddede beyan edilen vasıf ve şartlara uygun 
olmayan tazyik edilmiş mayalar ve bira mayası, 

b) 338 inci maddede gösterilen kimyevi cisimleri ih t iva eden veya 
zararsız da olsa yabancı maddeler katılmış olanlar. 

Madde 341 — Mayalar ve hamur kabartma toz'.an aşağıda yazılı 
hallerde sağlığa az veya çok zarar verecek derecede bozulmuş sayılırlar : 

a) Acımış, kokmuş, küflenmiş, kirlenmiş veya aâir suretlerle bo
zulmuş olanlar,, 

b) Tefessüh veya patojen bakteri leri ihtiva edenler. 



fctife: 4776 (Rami Gorta) 18 EKİM 1953 

Madde 342 — İçine herhangi bir maksatla olursa olsua zehirli bir 
madde katılmış olan mayalar ve hamur kabartma tozları sağlığı hafif 
veya ağır surette ihlâl edecek şekilde taklit veya tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 343 — Muayene ve tahlil iğin lâboratuvara gönderilecek nu
mune miktarı 100 Gr. dan az olmamak şartiyle bir veya mütaaddlt ori
jinal ambalajdan ibarettir. 

O N BEŞİNCİ BOLÜM 

Bolîor 

Madde 344 — Bal: Anların nektar ve diğer canlı bitki kısımların
dan emdikleri usareler, kendi uzviyetlerinde şimlk değişmelere uğradık
tan sonra kovandaki tabii veya suni peteklere arılar tarafından depo 
edilerek orada bileşimindeki anzimlerin etkisi ve flzlkoşimlk o'aylar so
nucunda olgunlaşması suretiyle husule gelen tatlı bir besin maddesidir. 

Petekler içinde bulunan ve hiçbir yabancı maddeyi ihtiva etmiyen 
tabii bala (petek balı) veya (Isofra balı) denir. Adi sıcaklık derecelerinde 
bal peteğinden ayrılmış olan bale (süzme bal) bal peteklerinin güneşe ko
nulması veya anzlmlerinl kaybetmiyecek derecede hafifçe ısıtılması su
retiyle veya (santrifüj gibi) özel cihazlar vasıtasiyle ve yalnız mekanik 
metodlarla elde edilen beyaz renkli bala (açık san bal), petek'erlıa par
çalanıp ve kıl torbalarda sıkılması veya yüksek sıcaklıkta (karamellze 
olmamak şartiyle) ısıtılmasiyle hâsıl olan sarı veya kırmızı esmerlmtrak 
renkli süzme bala (ısıtılmış bal) denir. 

Bal, yalnız anlardan elde edilen sâf ve tabii bala mahsus ve mün
hasır bir tâbirdir. 

Madde 345 — Suni ballar: Tabii bal olmadığı halde görünüş ve 
kıvamı bala benzlyen aromatlze edilmiş sakkaroz, nişasta şekeri Jnter-
verti şeker ve benzerleri şuruplarından melastan, elma, armut, İncir gibi 
şekerli meyva'arm usarelerinden elde edilen maddeler ancak (suni bal 
adı altmda veya cins ve menşelerlne uygun «elma balı, armut balı, incir 
Dalı gibi») adlarla satılabilirler. Bunlara tabii bal katılmış olsa dahi, 
yine (sual bal) adiyle satılır. Suni bal suni olarak arıların şekerle beslen
mesi suretiyle elde edilen ballar da.(suni bal) sayılır. 

Madde 346 — Süzülmüş tabii ballarda su miktan en çok % 22 yi, 
kül miktan % 0,5 1, sakkaroz miktan % S i geçmemelidir. 

Madde 347 — Süzülmüş tabii balalnn asidite dereceleri (100 Gr. ba
lın serbest asidltesinl tadil için sarfolunan normal alkalinin santimetre 
küp; adedi) 4 ü geçmemelidir. 

Madde 348 — Tabii ballann kokusu ve lezzeti kendisine mahsus ol
malı, içinde çok az miktarda çiçek tozlarından başka parçalar, canlı ve 
cansız arı aksamı, okslmetll fürfürol bulunmamalı, petek ballarında gü-
meçler bozulmamış olmalıdır. 

Madde 349 — Talbii ballara dışardan yabancı şekerler, melas, pan
car kaynamışı, nişasta, deklstlrln, kitre zamkı, jelatin, gliserin, un, 
aroma ve suni tat verici maddeler, zararsız da olsa herhangi bir yabancı 
madde ve muhafaza maddeleri katmak ve boyamak ve yabancı bir mad
de katarak bu balları berraklaştırmak yasaktır. 

Madde 350 — Tabu ballann kaplan üzerinde nevini okunaklı bir 
şekilde gösteren etiketler bulunacak kapalı ambalaj içinde satılanlar da 
İstihsal edildiği yerle, müstahsilin «adı, tanıtıcı işareti, balın net miktan, 
açık bir surette yazılmış bulunacaktır. 

Madde 351 — ıSunl ballarda su miktan % 22 yi, kül miktan % 0,3 ü 
ve asidite derecesi' (100 gramını tadil eden normal alkali Cm» adedi) 
dördü geçmemeli ve terkibinde mineral asitler bulunmamalıdır. 

Madde 352 — Suni ballara; zararsız da olsa, normal terkibine ya
bancı bulunan herhangi bir madde İle muhafaza edici ve suni tat verici 
maddeler katmak ve bunları boyamak yasaktır. 

Madde 353 — Suni ballann ambalajlarına açık zemin üzerine koyu 
renkte ve okunaklı bir surette (suni bal) kelimeleri, yapıldığı yerin ve 
yapanın adı, adresi ve tanıtıcı işaretile muhteviyatının net miktarı ya
zılmış bulunacaktır. Suni balların açık olarak satılması yasaktır. 

Madde 354 — Şeker ve su İle kanştırıldığı zaman suni bala ben
zlyen ve organik asitlerle aroma ve boya maddeleri kanşığından ibaret 
bulunan ve ;(sunl bal tozu) denilen maddelerin satılması yasaktır. 

Madde 355 — Suni ve tabii ballar tahammür etmiye başlamış, ek
şimiş, küflenmiş, anormal koku ve lezzet peyda etmiş, şekerlenmiş veya 
herhangi bir surette bozulmuş ve kirlenmiş olmıyacak, canlı, cansız pa
razitleri, bunların parçalarım, İfrağatını ve benzeri kirlilikleri ve sağ
lığa zararlı herhangi bir maddeyi havi bulunmıyacaktır. 

Madde 356 — Bazı bölgelerde arıların zehirU" bitkilerden aldıkları 
maddelerden dolayı yiyenlerde zehirlenme alâmetleri gösteren ve deli, acı, 
tutar bal gibi adlar verilen balların satılması yasaktır. 

Madde 357 — Ballar aşağıda yazılı hallerde taklit veya tağşiş edil
miş sayılırlar: 

a) Üzerlerinde etiket bulunmıyan ve terkip ve vasıflan etiketinde 
bildirilen neve uymıyan tabii ballar, 

b) Su, kül ve sakkaroz miktan 346 nci maddedeki hatlere uymıyan 
süzülmüş tabii ballar, 

e) 348 ve 349 uncu maddeler hükümlerine uymıyan tabii ballar, 
d) Suni olduğu veya suni bal ihtiva ettiği halde (tabii diye) sa

tılan ballar, 
e) Su ve kül miktarları 351 İnci madde hükümlerine uymıyan 

suni ballar, 
f) İçine zararsız da olsa normal terkibine yabancı bulunan mad

delerle muhafaza maddeleri katılmış veya boyanmış suni ballar, 
g) Etiketsiz veya açık olarak satılan veya etiketi 353 üncü madde 

hükümlerine uymıyan suni ballan, 
h) (Suni tat verici maddeler katılmış bulunan tabii ve suni ballar, 
1) Şekerlenmiş tabii veya suni ballar. 
Madde 358 — Ballar aşağıda yazılı hallerde sağlığa az veya çok 

zarar verecek derecede bozulmuş sayılırlar: 
a) Asidite derecesi 347 nci madde hükmüne uymayan tabii ballar, 
b) Asidite dereceal 351 İnci madde hükmüne uymayan veya mi

neral asitleri ihtiva eden suni ballar, 
e) Tahammür etmiye başlamış, ekşimiş, küflenmiş, anormal koku 

ve lezzet peyda etmiş veya herhangi bîr suretle bozulmuş veya kirlen
miş olan, canlı, cansız, parazitleri ve bunların parçalarını ve ifrağatını 
ve benzeri kirlilikleri ve sağlığa zararlı herhangi bîr maddeyi havi bu
lunan tabii ve suni ballar, 

d) 356 nci maddede bildirilen zehirleyici tesire malik bulunan 
ballar. 

Madde 359 — İçine herhangi bir maksatla olursa olsun zehirli madde 
konulmuş olan tabii ve suni ballar sağlığı hafif veya ağır surette ihlâl 
edecek derecede tağşiş edilmiş sayılır. 

Madde 360 — Muayene ve tahlil için alınacak numune su kaçır-
mıyacak derecede İmtizaçlı kapakla kapalı cam kavanozlara konulması 
şartiyle gerek tabii ve gerek suni ballar İçin 150 Gr. veya bu miktar
dan aşağı olmamak üzere bir veya bir kaç orijinal ambalajdan İbarettir. 

O N ALTINCI BÖLÜM 

Şeker - meyva şekeri şurubu - glikoz - şekerle yapılan yenilecek ve 
içilecekler - pektin - jelatin - hamur tatlıları, şekerli ve şekersiz 

börekler - muhallebi ve benzerleri, aşure ve benzerleri -
helvalar - pekmez ve bulama - boza ve benzerleri •< 

pastalar ve benzerleri 

K I S I M : I 

Şeker 

Madde 361 — Sadece şeker denilmekle, pancar veya şeker kamı
şından çıkanlıp kimya bakımından sakkarozdan ibaret olan ve ticarette 
kelle, küp, kristallze ve pudra şeker şeklinde satılan şeker anlaşılır. Pan
car veya kamış şekerinde fabrikasyondan sonra kalabilen sanmtırak 
rengin örtülmesi veya giderilmesi için hususi yönetmeliğinde kullanıl
masına müsaade edilen boyalardan birisinin az miktarda kullanılmaslyle 

şekerin boyanması veya beyazlaştırılması caizdir. 
Şeker nevllerinde sakkaroz miktan % 99 dan aşağı olamaz. 
Madde 362 — Nöbet şekeri, ticari şekerin (sakkaroz) tasfiye ve 

usulüne göre billurlaştınlmaslyle elde edilmiş şekli olup hemen renksiz, 
şeffaf ve iri billurlar halinde, temiz, toz ve topraksız olmalı ve yabancı 
maddeler İhtiva etmemelidir. 

K I S I M : H 

Meyva şekeri 

Madde 363 — Meyva şekeri : .(Mütehavvil şeker şurubu, entervertı 
şeker şurubu) sakkarozun hidrolize edilmesiyle elde edilip kimya bakı
mından glikoz, frrktoz ve hidrolize olmıyarak kalabilen sakkaroz ve su
dan ibaret madde anlaşılır. 
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M e y v a şekerinde bulunabilecek su miktarı % 35 nispetini geçtiği 
takdirde bu şekerin satıldığı kapta bulundurulacak etikette ih t iva ettiği 
su miktarının yazılı olması mecburidir. M e y v a şekeri şurubuna muhafaza 
maddeleri konulması yasaktır. 

K I S I M : m 

Glikoz 

Madde 364 — Nişastanın asitlerle hidrolize edilmesiyle elde edilen 
ve içinde glikoz, dekistrin, su ve cüzi miktarda maden tuz lan bulunan 
maddeye glikoz (glikoz şurubu üzüm şekeri, mısır şurubu, nişasta şu
rubu, fekül, patika) denir. B u madde ticarette toz veya çok katı k i t le 
veya şurup halinde satılır. 

Gl ikozun toz halinde (kristallze) olan nevi hamen renksiz, çok katı 
k i t le ve şurup halinde olanlan hafif sanmtırak renkte olabilirse de gö
rünüşlerinin berrak olması şarttır. Toz halinde olanların da glikoz m l k t a n 
(anidri glikoz hesabiyle) % 95 ten, çok katı ki t le halinde olanların da 
% 60 dan ve şurup halinde olanların da % 30 dan aşağı bulunmamalıdır. 

G l i k o z şurubunda muhafaza maddesi olarak bir ki loda 40 mg. geç
memek üzere sülfüro asit bulunması caizdir. 

K I S I M : I V 

Şekerle yapılan yenilecek ve içilecek şekercilik çeşitleri 

A — Akide şekeri ve benzerleri (akide şekeri, bergamot şekeri, nane 
şekeri, loğusa şekeri, karcmela) 

Madde 365 — Âdi şekerin (sakkarozun) s i t r ik veya tar tar ik asit 
veya potasyum bi tartarat '(krem dö tartr) ilavesiyle kestiri lmesi ve 
İçine muhtelif meyva usaresi, marmelât, çiçek aksamı, kokulu mad
deler, zararlı olmıyan tabii veya suni esanslar, kahve veya kakao, fındık, 
fıstık, badem, ceviz g ib i k u r u meyvalar, süt, süt tozu, süt yağı, asit 
s i tr ik, asit tartarik gibi zararsız uzvi asitler ve hususi yönetmeliğinde 
kullanılmasına müsaade edilen boya ve nevilerinden bir i 11e hafifçe bo-
yonmasmdan sonra el veya makine ile kesilip hususi şekil verilerek y a 
olduğu gibi veya kâğıt veya aleminyum veya kalay gibi madenî yap
rak lara sarılarak satılan şekerlerdir. 

Madde 366 — A k i d e şekeri ve benzerleri âdi şekerle (sakkarozla) 
yapılır. Ancak sakkaroz ve gl ikozla kanşık olarak veya tamamen g l i 
koz la yapıldıkları takdirde bunların ambalâjlannın veya satıldıkları kap
ların üzerinde (glikozla yapılmıştır) ibaresi yazılır veya bir etiket konur. 

Madde 367 — Sadece şekerle (sakkarozla) yapılmış akide şekeri 
ve benzerlerinde mecmuu şeker miktarı (sakkaroz hesabiyle) % 98 den 
aşağı olamaz. 

B — Fondan: 

Madde 368 — Fondan: Şeker şurubunun (sakkaroz şekeri) kay
natılarak s i t r ik veya tartarik asit veya krem dö tartr ile kestirilmesi 
ve süsatüre edilmesiyle elde edilen yumuşakça kıvamda gayet İnce zer-
rel l , y a sade veya içine yaş ve k u r u meyva aksamı, marmelât, meyva 
ezmeleri, kahve, kakao, zararsız tabii veya suni meyva veya çiçek esans-
l a n , vani lya veya vanll in, lokum katılarak ve yönetmeliğinde kullanıl
masına müsaade edilen boylardan herhangi birisiyle hafifçe boyanarak 
el veya kalıpla hususi şekli verilmiş olan müstahzarlar anlaşılır. 

(Bu maddenin veya içine katılmış diğer maddelerin imalinde kıs
men veya tamamen glikoz kullanıldığı takdirde bu hususun satıldığı kap
lar üzerinde bulundurulacak etikette yazılı olması mecburidir. 

C — Şekerleme: 

Madde 369 — Şekerleme armut, elma, incir , kaysı, badem, kestane, 
turunç gibi meyvalarm ve kabuklarının veya fındık, fıstık, badem, ceviz, 
hlndlstah cevizi gibi kuru meyvalarm şekerle kaynatılmasiyle yapılmış 
müstahzar anlaşılır. Sanat icabı olarak imal esnasında meyva veya 
k a b u k l a n n zararsız tabii veya suni esanslar ile kokulandınlması ve k u l 
lanılmasına müsaade edilen boyalardan herhangi birisiyle hafifçe bo
yanması caizdir. Bunların imalinde glikoz kullanıldığı takdirde bu hu
susun satıldıkları kaplarda bulundurulacak etikette yazılması mecbu
ridir . 

Madde 370 — Şekerleme çeşitlerinin sarılmasında kullanılacak alü
minyum veya kalay yapraklanman saf alüminyum veya kalay olması mec
buridir . 

D — Lokum : 

Madde 371 — L o k u m , şeker şurubunun (sakkarozun) s i t r ik veya 
tar tar ik asit veya k r e m dö tartr İle kestir i l ip nişasta ile usulüne göre p i 
şirilmesi ve içine meyva aksamı, meyva usaresi, bazı çiçeklerin y a p r a k l a n 
zararsız tabi i veya suni esanslar, sakız, fındık, fıstık, ceviz, Hindis tan ce
v i z i g 'b l k u r u meyvalar veya kaymak ilâvesiyle satılan ve icabına göre 
kullanılmasına özel yönetmeliğinde müsaade edilmiş, olan boyalardan 
herhangi bir is iyle hafifçe boyanan müstahzşr anlaşılır. 

L o k u m kitlesinde su miktarı % 10 dan fazla, mecmu şeker m l k t a n 
rnürciı şeker hesabiyle % 90 dan az ve k u r u meyvalı çeşitlerinde k u r u 
meyva maktan % 15 ten az olmamalıdır. 

Madde 372 — L o k u m çeşitleri şekerle (sakkarozla) yapılır. A n 
cak bunların imalinde glılkoz kullanıldığı takdirde bu hususun satıldığı 
kaplarda bulundurulacak etikette açık ve okunaklı b ir şekilde (glikoz
la yapılmıştır) ibaresinin yazılı olması mecburidir. 

E — Badem şekeri ve benzerleri : 

Madde 373 — Badem şekeri ve benzerleri (sade badem şekeri, va-
nllyalı badam şekeri yaldızlı drajeler, portakal , kişniş şekerleri . . . .) 
tatlı çiğ veya kavrulmuş iç bademin usulüne göre şeker ve bir m i k t a r 
nişasta ile kaplanmasiyle hazırlanan müstahzar olup vanilyalı badem 
çeşitlerinde bu tabakanın içine vanl l in ve kuManümasma müsaade edilen 
boyalardan herhangi birinden cüzi miktarda ilâve edilmesi ve teknik icap
lara göre dış sathının asit iste&ri'k, talk ve parafin gibi maddelerle par-
latılmasiyle elde edilir. Yaldıızlı draje çeşitlerinde dış tabaka ka lay veya 
alüminyum tozu ile yaldızlanır. Por taka l veya kiışn'ş şekeri, tıpkı ba
dem şekeri gibi olup bunun İç kısmı portakal ve turunç kabuğundan veya 
kişniş tanesinden ibarettir. 

Madde 374 — Badem şekeri çeşitlerinde tatl ı badem yetine acı ba
dem, kayıısı veya zerdali çekirdeği kul lanmak yasaktır. 

Madde 375 — Badem şekerinde badem n'speti % 45 ten, şeker n i -
petl % 43 ten az, şeker tabakasının nispeti •% 56 ten faz la ve vanilyalı 
badem şekerimde de badem nispeti % 30 dan az ve şeker tabakasının nis
peti de % 66 dan faz la olmamalı ve ya'dızlı draje çeşitlerinde kullanı
lacak kalay ve alüminyum tamamiyle. saf bulunmalıdır. 

F — Badem ezmesi ve benzerleri : 

Madde 376 — Badem ezmesi ve benzerleri : Tatlı İç badem, fındık 
veya çam fıstığının kabuklarının ayıklanması, haşlanıp ezilmesi ve usu
lüne göre şeker ve teknik İcaplar dolıayısiyle az miktarda nişasta veya 
lokum hamurunun katılmasından sonra yoğuruluıp hazırlanmaslyle elde 
edilyen müstahzarlardır. 

B u maddeye kakao ilâve edilebileceği g ib i yaş veya k u r u mevya 
aksamı, himdlstan cevizi k-.buğu tozu, zararsız tabii veya suni meyva 
esansları katılması ve icabına göre kullanılmasına özel yönetmelinğlnde 
müsa2de edilmiş olan boyalardan birisiyle hafifçe boyanması da caizdir. 

Madde 377 — Badem şekeriyle badem ezmesinin imalinde şeker ye
rine k 'smen veya tamamen gl ikoz kullanıldığı takdirde bu hususun satıl-
dıklaırı kaplarda bulundurulacak etiketlerinde açık olarak yazılması mec
buridir. 

Madde 378 —• Badem ezmesi ve benzerlerinin, yapıldıkları k u r u 
meyvadan başka cins ve k u r u meyva İle yapılması, içlerine un, sair hu
bubat ve sebze n'şastalan vasaıir ağırlaştırıcı maddeler kathmssı ve nltro 
benzol ve benzeri zararlı maddelerle kokulandırüması yasaktır. 

Madde 379 — Badem ezmesi ve benzerlerinde su m l k t a n % 10 dan 
mecmu şeker miktam da sakkaroz hesabiyle % 70 ten fazla olmamalıdır. 

G — Badem kurabiyesi : 

Madde 380 — Badem kurabiyesi : Tatlı badem, şeker ve yumurta akı 
İle usulüne göre yapılıp hususi şekil verilen ve fırında pişirilmiş olan müs
tahzardır. 

Badem kurabiyes'ne sair k u r u yemiş ezmeleri, un, hububat ve k u r u 
sebze n'jşastalariyle sair yabancı maddeler katılması ve bunun nitro 
benzol g ib i zehir l i maddelerle kokulandınlması yasaktır. 

Madde 381 — Badem kurabiyelerinde şeker m m i k t a n % 60 dan faz
l a ve protein miktarı <% 12 den az olmamalıdır. 

H — Reçel, marmelât, şurup : 

Madde 382 — Yaş veya k u r u mevyalann kabuk veya içlerinin ve
y a bazı çiçeklerin veya yapraklarının mahallî usul ve âdetlere göre, sade
ce şeker1, şeker ve gl ikoz karışığı veya sadece gl ikozla veya meyva şekeri 
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İle muayyen bir koyuluğa kadar kaynatılmasiyle hazırlanan maddeye re
çel lenlr. 

Bir veya bir kaç çeşit meyvamn karışığınım ezilmiş olarak sadece 
şeker, şekerle karışık glikoz veya sadece glikozla beraber uzun müd
det r^Şlrilmesiyle hazırlanan maddeye de marmelât denir. 

Teksif edilmiş veya ezilmemiş meyva usarelerinin sıcak veya soğuk 
şeker, şeker ve glikoz karışığı ile kaynatılmasiyle hazırlanan maddeye 
İse şurup denir. 

Turunçgll mevyalanndan yapılan şuruplara kabuk aksamı veya ren
desi konulması ve portakal şurubuna az miktarda sitrik asit katılması 
caizdir. 

Madde 383 —• Reçel, marmelât ve şuruplara kıvam vermek üzere 
pektin kullanılması ve marmelâtlara özel yönetmeliğinde yazılı muhafaza 
maddelerinden belli miktarda katılması caizdir . 

Madde 384 — Çekeri eşmiş, reçel, marmelât ve şurupların "ıslah 
edilmeden satılması ve bunlara jelatin, jeloz, zamk ve oişal maddeler 
katılması yasaktır. 

Madde 385 —Suni, uzvl asitler İle veya jelatin ve jelozla veya za
rarsız da olsa tabii veya suni esanslar İle yapılmış olan şurupların sa
tılması yasaktır. 

Madde 386 — Reçel çeşltlerirııde meyva m'.ktam veznen' 3 kısımda 
bir kısımdan az, meyva hariç reçel şurubunda su miktarı •% 40 dan fazla, 
mecmu şeker miktan, sakkaroz hesabiyle % 60 dan az, marmelâtta su 
miktan % 45 ten, şeker m.'ktarı sakkaroz hesabiyle % 50 den fazla, şu
ruplarda su miktarı % 40 dan fazla, şeker miktarı (mecmu şeker sakka
roz hesabiyle) <#> 60 dan fazla olmamalıdır. 

/ — Pelte : 
Madde 387 — Pe t̂e : Bazı meyvalarrn veya usare'eriııin su ve şeker

le piş'a-Merek koyuca bir kıvama getirilmesiyle elde edilen müstahzardır. 

Bazı meyvalann usaresinin pelte kıvamına getiri'mesl mümkün 
olmadığı takd'rde, bun'ara bir miktar taze elma veya ayva usaresi veya 
pelteleştirmek hassasına malik diğer başka oims meyva usaresi veya 
pektin katılması ve kullanılmasına özel yönetmel'ğ'nde müsaade edilm'ş 
olan beli cins ve miktarda muhafaza maddeleri konulması caizdir. Jela
tin, je'oz, zamklar ve nişal maddeler ve herhangi madenî asit katılması 
yasaktır. 

Peltelerde mecmu şeker miktan sakkaroz hesabiyle % 50 den aşa
ğı olmamalıdır. 

Madde 388 — Reçel, marme'ât, şurup ve peltelerin konulup sa
tıldıkları kaplar veya ambalajları üzerine âmllin'n adı, tanıtıcı işaretleri, 
madden'n net miktan, yaş ve kuru mevvadTn veya usarelerinden yapıl-
d'ğı ve imaii'ıerinde safi şekerle veya safi glikoz'a veya bunlann kırışığı 
ile yaDild'ğmı gösteren açık ve okunaklı bir etiket konur. Bu etiketler 
üzerinde yapıldıklan meyvalarm resimlerinin bulunması caizdir 

K I S I M : V 

Pektin 

Madde 389 — Pektin; elma cinsinden muhtelif meyvalarla turunç
gillere ait meyvalardan veya bunların usare'erlyle kabuklarından hususî 
usuller ile çıkarılıp reçel, pelte ve marmelâtlara kıvam vermeğe yarıyan 
ve suda eriyen maddeye denir. 

Pektin toz veya mayi halinde olmak üzere iki türlüdür: Mayi ha
lindeki (% 5 saf toz pekt'.nl havi mahlûl) pektinîn rengi açık esmer 
renkten daha koyu ve görüşünü b^anık olmamalı ve bir kısım mayi 
pektin 3-4 kısım % 60 şeker mah'ûlü ile kanştınlıp ağıza alındıkta bo
ğazda kuru meyva yenmes'nden husule gelen tada benzer taddan başka 
bir his husule getirmemelidir. 

Madde 390 — Toz pektine je'oj, jelatin, zamklar ve n'şal maddeler 
İle diğer yabancı maddelerin karıştırılması yasaktır. Pektinde kül mik
tan % 12 den ve kuru maddede protein miktarı % 2 den fazla olmamalı, 
gerek mayi ve gerekse toz pektin hiç bir madenî asidi İhtiva etmeme
lidir. 

Mayi pektinde muhafaza maddesi olarak bir kiloda 2 Gr. benzoat 
veya 1,7 Gr. asit benzolk veya 0,5 Gr. sülfüro asit konulması caizdir. 
Bu takdirde kullanılan muhafaza maddesinin cins ve miktarı maddenin 
ambalajı üzerinde bulundurulacak olan etiketinde âmilinin İsim ve ad
resi ve tanıtıcı işareti ile maddenin pelteleştlrilme kudreti ve kullanış 
tarzının yazılması mecburidir. 

K I S I M : VI 

Jelatin 

Madde 391 — Reçel, şurup, marmelât ve pelteden başka diğer şe
kerli veya şekersiz yiyeceklere kıvam vermek üzere kullanılan maddeye 
jelatin denir. Jelatin, hususi surette tasfiye edilmiş kokusuz ve hemen 
lezzetsiz, şeffaf görünüşte, renksiz veya pek hafif sarımtırak renkte ol
malı ve madenî hiç bir zehir! ihtiva etmemelidir. Jelatine hususi yönet
meliğinde gösterilen cins ve miktardan başka muhafaza maddeleri katıl
ması yasaktır. 

KISIM : VTC 

Hamur tatlılart, şekerli ve şekersiz börekler ve benzerleri, 
pasta ve benzerleri, mahallebi ve benzerleri 

Madde 392 — Hamur tathlan, şekerli veya şekersiz börekler ve ben
zerleri, pastalar ve benzerleri, mahallebi ve benzerleri, aşure ve benzer
leri, esas iptidai maddeleri un, irmik, nişasta, pirinç veya pirinç sub
yesi ,şeker, yağ ve yumurtadan ibaret olup, iç veya bazı çeşltleinde üst-
lene çeşit veya sanat icabı olarak kakao, krem, fındık, fıstık, ceviz, 
badem, hindlstan cevizi tozu, yaş veya kuru meyva aksamı, peynir, et 
kıyması, vanilya, vanllln, safran ve benzerleri gibi koku veya renk ve
recek maddeler konulan, fırında veya yağda kızartılmak suretiyle veya 
diğer surette pişirilerek hazırlanan yiyecek maddeleridir. 

Madde 393 — Hamur tathlan ile* böreklerin, pastalann, diğer sütlü 
veya sütsüz, şekerli veya şekersiz yiyeceklerin imalinde kullanılacak 
bütün •iptidai maddelerin bu Tüzükte bu maddeler için tesbit edilmiş 
bulunan vasıfları haiz olması şarttır. 

Madde 394 — Gerek fırında pişirilen ve gerekse .tavada yağ ile 
kızartılan ve gerekse sair surette pişirilen hamur tathlan, börekler, pas
talar, mahallebi ve benzerlerine verilen isimlerle dış görünüş ve diğer 
vasıflan bu maddelerin İmalinde süt yağı, süt kreması, yumurta, bal, 
şeker, kullanılmış o'duğu fikrini verd'ği takdirde bu yiyecek maddele
rinin münhasıran bu nevi iptidai maddelerle yapılmış olması mecburidir. 
Bu gibi maddelerin İmalinde ucuz'uk veya sanat icabı olarak süt yağı 
yerine vasıfları bu Tüzükte tesbit edilmiş bu'unan diğer yemeklik nebati 
veya hayvani yağlar kullanıldığı takdirde kullanılan yağın cinsinin, yiye
ceklerin konu'duğu kaplarda bu'undurulacak etiketlerde yazılı olması 
mecburi olduğu g'bl imalinde şeker, şekerle karışık glikoz veya sadece 
glikoz kullanıldığı takdirde bu hususun da aynca yazılması şarttır. 

Madde 395 — Mahallebi ve benzerleri sütlü yiyecekler (mahallebi, 
kazandibi mahallebi, sütlâç, keşkül...) süt, şeker, pirinç, pirinç subyesi, 
pirinç unu ve icabına göre mşasta İle yapılırlar. Bu çeşit sütü yiyecek
lerde şeker miktarı (sakkaroz) % 18 den ve süt unsurlan topluluğunun 
tekabül ettiği süt miktarı da % 45 ten ve aşure ve benzerleri sütsüz şe
kerli yiyeceklerde de şeker miktarı (sakkaroz) % 18 den az olmamalıdır. 

Madde 396 — Mahallebi ve benzeri sütlü yiyecekler ile aşure ve 
benzerlerine şeker yerine glikoz konulması yasaktır. 

Madde 397 —Her çeşit hamur tathlan, börekler, pastalar, ma
hallebi ve benzerleri gibi sütlü yiyeceklerin zararsız da olsa herhangi 
bir boya ile boyanması yasaktır. Ancak zerdenin yalnız safranla boyan
ması caizdir. 

KISIM : VIII 

Helvalar ve benzerleri 

A — Tahin helvası : 

Madde 398 — Tahin helvası; susam tanelerinin hususi değirmen
lerde ezilmeslyle elde edilen ve tahin denilen koyu kıvamlı yağlı madde
n'n şeker ve çöğen köklerinin menkuu İle beraber pişirilerek hazırlanan 
yiyecek maddes'ne denir. Tahin helvası sade olarak yapıldığı gibi içine 
kakao, fındık, fıstık, ceviz g'bl kuru meyvalar ve koku vermek üzere 
vanllln katılmasîyle de yapılabilir. 

Tahin helvası; tamamen şeker veya tamamen glikozla yapılabilir. 
Glikozla karışık şekerle tahin helvası yapılması yasaktır. Tamamen şeker 
ve tamamen glikozla yapılan tahin helvalarında bu hususun, konulduğu 
kaplar üzerinde bulundurulacak etiketlerde açık olarak yazılması mec
buridir. 

Madde 399 — Yalnız şekerle yapılmış tahin helvalarında şeker mik
tan sakaroz hesabiyle % 45 ten, glikoz ile yapılmış tahin helvalarında 
glikoz miktan susuz glikoz hesabiyle % 45 ten az ve her iki çeşit hel-
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valarda kül miktarı % 1 den çok olmamalıdır. Sağlığa zararsız da olsa 
yabancı ve ağırlaştırıcı herhangi bir maddeyi iht iva etmemelidir. 

Madde 400 — Tahinin asidite ve acılık dereceleri bu Tüzükte ye
mekl ik yağlar için tesbit edilen hükümlere tabidir. Asidite derecesi doğ
rudan doğruya maddenin kendisi üzerinden tâyin edilir. 

B — Koz, susam ve "kâğıt helvaları: 

(Madde 401 — K o z helvası; kırılmış, ayıklanmış ceviz, fındık, fıstık 
gibi yağlı kuru meyvalarla sakkaroz şekerinin pişirilmesiyle, susam hel
vası ayıklanmış susam tanelerinin şekerle pişirilmesiyle, kâğıt helvaları 
ise nişasta hamurunun hususi şekilde tabaka halinde pişirilmesi ve ara
larına k o y u şeker şurubu, fındık, fıstık veya ceviz gibi k u r u meyvaların 
konulmasiyle yapılan yiyeceklerdir. 

Madde 402 — K o z , susam ve kâğıt helvalarına sakkaroz şekerinden 
başka şekerle gl ikoz ve emsali vesair yabancı maddeler katılması y a 
saktır. 

O — İrmik ve un helvaları, un kurabiyeleri, pandispanya ve çay 
bisküvitleri (kuru pasta) ve benzerleri: 

Madde 403 — İrmik ve un helvaları; un ve irmeğin süt yağı, şeker, 
su veya sütle sade olarak veya içine badem, fındık, fıstık, ceviz gibi kuru 
meyvaların karıştırılması suretiyle pişirilerek yapılan yiyecek maddele
ridir . U n kurabiyeleri , pandispanya, çay bisküvitleri ve benzerleri de 
yine un, süt yağı, şeker, yumurta, süt veya su ile hazırlanan ve hu
susi şekil veril ip fırında pişirilmiş olan yiyecek maddeleridir. B u yiye
ceklerde kullanılan her türlü iptidai maddelerin bu Tüzükte kendileri 
İçin tesbit edilmiş bulunan bütün vasıfları haiz olması şarttır. İmalle
rinde süt yağı yerine diğer yemeklik yağlar kullanılmış ise; bu hususun 
yiyeceklerin kaplarında veya konuldukları yerlerde bulundurulacak eti
ketlerinde yazılı olması mecburidir. 

Madde 404 — Tahin helvasından başka helva ismiyle satılması mû
tat olan diğer nevi helvalar, kurabiye, pantispanya, bisküvit ve benzer
lerinin imalinde şeker yerine glikoz konulması ve zararsız da olsa her
hangi bir boya İle boyanması yasaktır. 

Madde 405 — Pandispanyalarda su miktarı % 30 dan fazla ve şe
ker miktarı sakkaroz hesabiyle % 20 den az, yumurta miktarı k u r u madde 
üzerinden tam yumurta olarak 100 gramdan (ortalama olarak 2 aded) 
aşağı olmıyacaktır. 

K I S I M : I X 

Pekmez ve bulama 

Madde 406 — Pekmez, bulama: Üzüm ve emsali şekerli meyvalar 
usarelerinin mahall i usul ve âdetlere göre kaynatılarak koyulaştırılması 
suretiyle elde edilen koyu renkli ve koyu kıvamdaki maddeye pekmez 
ve usaresinin daha ileri derecede koyulaştırılması suretiyle hazırlanan 
katıca kıvamdaki maddeye de bulama denir. 

Madde 407 — Pekmezin + 15 santigrattaki kesafeti 1,300 den, mec
mu şeker miktarı gl ikoz hesabiyle % 60 dan az, kül miktarı % 3,5 dan 
ve asidite derecesi % 8 den fazla, bulamalarda mecmu şeker miktarı 
gl ikoz hesabiyle % 70 den az ve kül miktarı % 3,5 dan faz la olmama
lıdır. 

Madde 408 — Pekmez ve bulamalara hariçten şeker, glikoz ve her 
nevi muhafaza maddeleri, yabancı ve ağırlaştırıcı maddeler katılması 
yasaktır. Bulamalara sanat icabı olarak bir miktar yumurta sarısı ve 
akı katılması caizdir. 

K I S I M : X 

Boza 

Madde 409 — Boza ; darı, mısır veya pir incin ezilmesi, kabuk kı
sımlarından ayrılması, su katılarak pişirilmesi ve süzüldükten sonra ha
fifçe tahammür ettirilmesi ve şeker ilâvesi suretiyle hazırlanan beyaz 
krem renginde, koyuca kıvamda, tatlı veya tatlı ekşimtırak lezzette olan 
İçilecek maddeye denir. 

Bozaya hariçten un, sair nışaî maddeleri, glikoz katılması yasaktır. 
Madde 410 — Bozada mecmu şeker miktarı sakkoraz hesabiyle % 15 

gramdan az, asidite derecesi veznen % 4 den fazla olmamalıdır. 

K I S I M : X I 

Şeker, şekercilik mamulâtt ve şekerle yapılan yenilecek ve içilecekler 
hakkında müşterek hükümler 

Madde 411 — Şeker, şekercilik mamulâtı ve şekerle yapılan yeni
lecek ve içileceklere şeker yerine sakkar in , dülsin, glüsin, sükramin 

(sakkarinat damonyak), kristalloz (sakkarin dö sut gibi) suni tad veric i 
k imyevi maddelerin katılması yasaktır. 

K I S I M : X I I 

Bozulmuş, taklit veya tağşiş edilmiş şeker, meyva şekeri, glikoz, 
şekerle yapılan yenilecek ve içilecek maddeler, pektin, jelatin, hamur 
tatlıları, şekerli ve şekersiz börekler ve benzerleri, muhallebi ve 
benzerleri, aşure ve benzerleri, helvalar ve benzerleri, pekmez ve 

bulama, boza 

Madde 412 — Şeker, meyva şekeri, glikoz, şekerle yapılan yenilecek 
ve İçilecek maddeler (şekercilik çeşitleri), pektin, jelatin, hamur tatlı
ları, çay bisküvitleri ve pandispanyalar, börekler, mahallebicllik çeşit
leri , her nevi helvalar, pekmez, bulama ve boza ile bunların yapılmasın
da yardımcı olarak kullanılan diğer iptidai maddeler aşağıda yazılı hal
lerde taklit veya tağşiş edilmiş sayılırlar : 

a) B u Tüzük hükümlerine göre takl i t veya tağşiş edilmiş sayı
lan iptidai maddelerle yapılmış olanlar, 

b) imallerinde şeker yerine sakkarin , dülsin, sükramin, kristalloz 
ve benzerleri gibi suni tad verici maddeler kullanılmış olanlar, 

c) B u Tüzük hükümlerine uygun vasıflarda etiketi olmıyanlar İle 
muhteviyatı etiketlerinde yazılı vasıf ve izahlara uygun bulunmıyanlar, 

d) imallerinde tatlı badem yerine acı badem, kaysl , zerdali ve 
benzeri meyvaların çekirdekleri kullanılmış olan badem ezmeleri, badem 
şekeri ve benzerleri gibi şekercilik mamulâtı, 

e) içlerine sanat veya çeşit icabı bakımından konulmaları lâzım 
gelen maddelerden başka yabancı maddeler, jelatin, jeloz, zamklar , nışal 
maddeler, sair koyulaştırıcı maddeler katılmış olan her türlü şekerli yeni
lecek ve içilecek maddeler ve suni olarak yapılan şuruplar, 

if) Usaresi alınmış meyvalar veya posalarlyle yapılmış her nevi 
reçel, marmelât, pelte veya şuruplarla k u r u meyvalarla yapıldığı halde 
yaş meyva ile yapılmıştır diye satılan veya etiketlerinde bu husus blldl-
r i lmiyen her nevi reçel,, marmelâk, şuruplar, pelteler ve şekerlenmiş 
reçel, marmelât ve şuruplar, . 

g) Çok esmer renkte ve 388 İnci maddede tarif edildiği tarzda 
şekerli su ile ağıza alındığı vakit gayri tabi i tadda olan veya İhtiva ettiği 
toz pektin miktarı % 5 ten aşağı nispette olan mayi pektinlerle kül mik
tarı % 12 den ve k u r u maddede protein miktarı % 2 den fazla olan 
pektinler, 

h) imallerinde süt yağı kullanılmadığı halde süt yajjt ile yapıl
mıştır diye satılan veya hangi nevi yağ İle yapıldığı bl ldir l lmlyen her 
nevi pasta, hamur tatlıları, börekler ve benzerleri yenecek maddeler, 

i) Y u m u r t a ile yapıldığı ve İçlerine yumurta konulduğu zehabını 
vermek üzere zararsız da olsa herhangi bir -boya ile boyanmış olan pasta, 
pandispanya, çay bisküvitleri, hamur tatlıları, börek ve benzerleri gibi 
yiyecek maddeleri ile, safran yerine zararsız da olsa başka bir boya İle 
boyanmış olan zerdeler, 

j) Gl ikoz la veya gl ikozla karışık şekerle yapılmış olduğu halde 
safi şekerle yapılmıştır diye .satılan veya etiketinde bu husus bildiril-
miyen tahin helvaları ile diğer helvalar ve İçine hariçten şeker, glikoz 
ile zararsız da olsa her nevi muhafaza maddeleri yabancı ve ağırlaştırıcı 
maddeler katılmış olan pekmez ve bulamalar, 

k ) S u m i k t a n % 30 dan fazla, şeker m i k t a n % 20 den az ve yu
murta miktarı k u r u madde üzerinden 100 gramdan aşağı olan pandis
panyalar, 

1) Sakkaroz m i k t a n % 99 dan az olan kelle, küp, kristal lze, pudra 
şekerleriyle terkibindeki su miktarı % 35 ten fazla olduğu halde, bu hu
sus etiketinde bildirilmemiş olan meyva şekerleri veya glikoz miktan; 
toz olan çeşitlerinde % 95 ten çok katı kit le halinde olanlarında % 60 dan 
ve şurup halinde olanlarında % 30 dan aşağı olan glikozlar, 

m) Sakkaroz miktarı % 98 den aşağı olan akide şekeri ve benzer
leriyle lokum kitlesinde su miktarı % 10 dan fazla mürcl şeker miktarı 
% 90 dan, kuru meyvalı çeşitlerinde kuru meyva mllftan % 15 ten az olan 
lokumlar, badem nispeti % 45 ten az ve şeker tabakası nispeti % 55 ten 
fazla ve şeker m i k t a n •% 45 ten az, badem şekeri ile badem nispeti % 30 
dan az, şeker tabakası nispeti % 66 dan fazla olan vanllyalı badem şe
kerleri , su m i k t a r l a n % 10 dan, şeker m l k t a n % 70 den fazla olan ba
dem ezmesi ve benzerleri, şeker miktarı % 60 dan fazla ve mecmu pro
tein miktarı % 12 den az âcı badem kurabiyeleri , içindeki meyva miktan 
üç kısımda bir kısımdan az, su miktarı % 40 dan fazla, mecmu şeker 
miktarı sakkaroz hesabiyle % 60 dan az reçellerle, su mlktan <fc 40 dan, 
şeker miktarı % 50 den fazla olan marmelâtlar, au miktarı ı% 40 dan 
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fazla, şeker miktarı (mepmu şeker sakkaroz hesabiyle) % 60 dan az 
olan şuruplar, mecmu şeker miktarı % 50 den az olan pelteler, 

n) Şeker miktarı % 18 den, süt miktarı % 45 ten az mahallebi 
ve benzerleriyle şeker miktarı % den az olan aşure ve zerdeler, 

o) Şeker miktarı % 45 ten az, kül miktarı % 1,5 dan fazla tahin 
helvaları ile kesafeti 1,30 dan, mecmu şeker miktarı glikoz hesabiyle 
<% 60 dan az ve kül miktarı % 3,5 dan, asidite derecesi % 8 dereceden 
fazla olan pekmezler, mecmu şeker miktarı glikoz hesabı ile % 70 den 
az, kül miktarı % 3,5 dan fazla bulamalar, 

p) Şeker miktarı sakkaroz hesabiyle % 15 ten az, asidite dercesi 
% 4 den faz la olan bozalar. 

İMadde 413 — Şeker, meyva şekeri, glikoz, şekerle yapılan yeni
lecek ve İçilecek maddeler (şekercilik çeşitleri), pektin, jelatin, hamur 
tatlıları, pandispanya, pasta, çay bisküvitleri, börekler, mahallebicll ik 
çeşitleri, her nevi helvalar, pekmez, bulama ve boza aşağıda yazılı haller
de sağlığa az veya çok zarar verecek derecede bozulmuş sayılırlar: 

a) |Bu Tüzük hükümlerine göre sağlığa az veya çok zarar verecek 
derecede bozulmuş sayılan iptidai maddelerle yapılmış olanlarla, tahallül 
etmiş, küflenmiş, kurtlanmış, avarya olmuş, fena k o k u peyda etmiş, 
acımış, ekşimiş veya sair suretlerle tegayyür etmiş ve kirlenmiş olan
lar, 

Ib) İmallerinde sağlığa zararlı olan tabii veya suni esanslar veya 
uzvi veya madenî asitler veya özel yönetmeliğinde kendileri İçin ku l la 
nılmalarına müsaade edilmiş olanlardan başka veya faz la miktarda 
boya veya başka cins veya belli miktardan faz la muhafaza maddesi k a 
tılmış olanlar, 

c) Kurşun vesair zehirl i maddelerle karışık ka lay veya alüminyum 
İle, yaldızlanmış draje badem şekeri ve benzerleriyle kurşun vesair ze
h i r l i maddeleri havi kalay ve alüminyum yapraklara sarılmış şekerleme 
ve benzerleri, 

d) Madenî veya organik zehirl i maddeleri havi jelatinler İle bulanık 
görünüşte, fena kokulu, bozulmuş, boyanmış veya özel yönetmeliğindeki 
belli miktar lardan faz la muhafaza maddesini havi jelatinler, 

e) içilmeye elverişli olmıyan su ile yapılmış bozalar, 
Madde 414 — Iç'erine her ne maksatla olursa olsun madenî veya 

uzvi zehirl i bir madde katılmış olan şeker, meyva şekeri, gl ikoz, şekerle 
yapılan yenilecek ve' içilecek maddeler (şekercilik çeşitleri) pektin ve je
latin, hamur tatlıları, pandispanya, pasta, çay bisküvitleri, börekler, mu
hallebicil ik çeşit'eri, her nevi helvalar, pekmez, bulama ve boza sağlığı 
hafif veya ağır surette ihlâl edecek derecede takl i t veya tağşiş edilmiş 
sayılırlar. 

Madde 415 — Muayene ve tahl i l için lâboratuvarlara gönderilmek 
üzere alınacakörnek miktarı ağzı imtizaçlı kapakla kapalı teneke kutu, 
cam kavanoz veya şişelere konu mak şartiyle şeker, şekercilik, tatlıcılık, 
muhallebicilik, börekçilik, helvacılık mamulâtı iie pekmez, bulama ve bo
zadan açık olarak satılanlarından 150 gram ve hususi ambalaj içinde sa
tılanları ile bu gibi yenilecek ve içilecek'erin yapılmasında kullanılan ip
tidai maddelerden de 150 şer gramdan aşağı olmamak üzere bir ori j inal 
ambalajdan ve pekmez, bulama ve bozadan da 2O0 gramdan ibarettir. 

O N A L T I N C I BÖLÜM 

Sular ve buzlar 

K I S I M : I 

Sular 

Madde 416 — içilen sularla şahsi veya umumi temizl ik için veya 
gıda maddelerinin hazırlanma ve yapı'masmda kullanılan su lar : A -
memba suları, B - u m u m i İçme ve kullanma suları is imleri altında ikiye 
ayrılırlar. Jeolojik şartları müsait toprak derinlikllerinde meydana gelen 
ve vasıfları aşağıdaki maddelerde tesbit edilen kayıt 'ara uygun olan ha
kikî yeraltı sularına memba suyu denir. Memba suları haricinde kalan ve 
vasıfları 423 ü-.cü maddede yazılı şartlara uyugun bulunan bütün diğer 
içme ve kul lanma sularına umumi içme ve kul lanma suları adı veri l ir . 
(Yüzme sporu İçin kullanılan sularla maden ve tedavi suları ayrı hü
kümlere tabidir.) 

A — Memba sular» : 

Madde 4,17 — Memba s u l a n ; işletenler sularını satabilmek için, 
murakabesi altında bulundukları mahallî belediyelerden ve belediye hu
dutları dışında olanlar da, b a ğ ı bulundukları en yakın val i l ik veya kay
makamlıktan müsaade almağa ve bunun için aşağıdaki hükümleri yerine 
getirmeğe mecburdurlr : 

a) B u suların membalarında lüzumlu sıhhi tesisleri havi o lduklan 
ve vasıflarının bu Tüzükte yazılı şartlara uygun bulundukları, be'ediye 
veya Hükümet sıhhat ve fen heyeti raporlariyle tesbit edilmiş olacak ve 
İcabında daha sık tekrar edilmek üzere usulea her üç ayda bir k i m y e v i 
ve bakteriyolojik lâboratuvar muayenesine tabi tutulmuş bulunacaklardır. 

b) Memba sularının gerek tağdlye mıntakalan ve gerekse kaptaj 
yapıldık'arı mahaller, suyu her türlü kirlenmelerden koruyacak ve içine 
insan ve hayvan ve diğer sular giremiyecek surette ve U m u m i Hıfzıssıh-
ha Kanununun 237 nc i maddesinin tar i f i veçhile bir himaye mıntakası 
le l tahdit edilmiş olacaktır. 

c) Memba sulan, dışardan içine hiçbir şey sızmıyacak tarzda maz
but ve suyun vasıflarını bozmıyacak maddelerden yapılmış bir hazne ve
y a galeri ile kaptaj yapılacaktır. (Kaptaj derinliği ve kaptaj hazne veya 
galerisinin vasıflan mecvut duruma göre sağlık teşkilâtı tarafından tes
bit olunacaktır.) 

Madde 418 — Memba su'arı ancak membalarında veya membaların
dan doğrudan doğruya hususi b ir kanalizasyonla sevkedildiği tevzi yer
lerinde büyük ve küçük su kaplarına doldurularak satılabilirler. B u su
ların membalannda doldurulmuş büyük kaplar içinde başka yerlere nak
ledilerek oralarda tekrar başka k a p a r a tevzi edilmesi yasaktır. 

Madde 419 — Memba sulannın, su k a p l a n n a doldurulduğu yerler
de: Dışardan her türlü kirlenmelere mâni olacak surette doldurulma, k a 
patma tesisleriyle su kaplanma yıkanması ve fennî temizl ikler inin sağ
lanması için gerekli tertipler ve vasıtalar bulunacaktır. 

Memba sularının akacağı veya konulacağı her türlü kap ve vasıta
ların ve kapaklarının sağlığı zararı olabilen veya bu s u l a n n vasıflarını 
bozan maddelerden yapılmış olmaması ve s u l a n her türlü kirlenmelere 
karşı tamamiyle koruması şarttır. B u maksatla ağ ızar ı vidalı veya geç
me olarak tamamen imtizaçlı kapaklar la kaptılmış büyük ve küçük da
macanalar ile alüminyum veya kalaydan yapılmış kapsül veya kapüşon
lar la ağızları kapatılmış beş l i trel ik veya daha küçük şişe'er kullanıla
caktır. Memba sularının nak i l ve satışı için camdan yapılmış damacana
lar tedariki mümkün olmıyan zamanlarda mahallî belediyelerce geçici ola
rak verilecek müsaade üzerine bu suların vasıflarını bozmıyan ve suların 
şimik tesirinden müteessir olmayan zararsız maddelerden yapılmış ağzı 
mazbut kapaklı kaplar kullanılabilir. 

Memba suyu konulan bütün kapların kapakları üzerinde hâk edilmiş 
veya soğuk damga veyahut sabit bir mürekkeple basılmış olarak suyun 
İsminin yazılmış o'ması mecburidir. B u kapların, su tevzi yerlerinde res
mî teşekküllerce mühürlenmiş veya bandırollanmışolmaları ve mühürleri 
veya bandırolları bozulmadan müşteriye satılması mecburidir. Peraken
de olarak dükkânlarda bardak ile satılan memba suları belediyelerin tes
bit edecekleri hususi kayıtlara tabidirler. 

Madde 420 — Memba sularının aşağıdaki vasıflan haiz olması lâ
zımdır : 

a) Hiçbir zaman bulanmamak üzere daima berrak, tortusuz, k o k u 
suz, renksiz olacak, yaz ve kış hasılalan arasında büyük fark lar göster-
miyecek yaz ve kış hararetleri (membalarında) arasında bir dereceden 
fazla fark bulunmıyacak, 

)b) Genel sert l ikleri 7 Fransız derecesini, uzvi maddeler miktarı asit 
vasatta oksijen hesabiyle litrede 0,002 gramı, klorür miktarı (klor hesa
biyle) litrede 0,030 gramı, geçmiyecek, içinde nitr l t ve amonyak bulun-
mıyacaktır, 

c) B u suların membalarından alman numunelerinde bir santimetre 
küpte 50 den fazla aerop bakter i (je'oz plâkmda) ve 100 C n n de ko l i ba
s i l üremiyecek ve içinde televvüs ve tefessühü gösterir diğer bakterilerle 
patojen mikroplar ve protozoerler bulunmıyacaktır. 

(Teşekkül ett ikleri arazinin ve jeolojik vasıflan tamamiyle uygun 
ve k imyevi bakteriyolojik vasıflan, bu sular hakkında tesbit edilmiş stan
dartları tecavüz etmemek şar t iye , 10 Fransız sertl ik derecesine kadar 
olan diğer hakikî yer altı suları, bu İsim altında satılabilirler.) 

Madde 421 — Memba sularının bulunduğu kapların üzeninde s u l a n n 
ismi ile resmî bir lâboratuvarda tesbit edilmiş umumi sertliği Fransız de
recesi olarak, aşikâr surette yazimış olacaktır. 

Madde 422 — Memba sularının suni vasıtalarla temizlenmesi, ve 
diğer su lann suni vasıtalarla vasıfları ıslah edilerek memba suyu ismi 
altında satılması veya bu suların memba sulanna katılması yasaktır. 

' B —• Umumi içme ve kullanma sulan : 
Madde 423 — Vası f a n memba suları hakkında yazılan kayıtlara 

uymayan umumi içme ve kullanma s u l a n : 
a) Memba suları vasıflarına uymayan diğer yer altı s u l a n ve sar-

-nıç suları g ib i tabii temiz sularla, 
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b) A n c a k fennî usullerle temizlendikten sonra içilen veya kul la 
nılan dere, nehir, göl su'arıdır. 

Madde 424 — U m u m i içme ve kullanma suları memba veya kuyu 
halinde kapte edilip halka dağıtılan temiz yer altı sulariyle fennî sarnıç
larda toplanan yağmur s u l a n daima berrak, renksiz, kokusuz olacak ve 
bu suların tedarik edildikleri yer'erden alınan numunelerin Cm.3 de (jeloz 
plâkında) 500 den fazla aerop bakteri ve 100 C m . 3 de kol i basili üremi-
yecek ve İçlerinde tefessühünü veya kirliliği gösterir diğer bakteriler, 
patojen bakteri ve protozoerleri iht iva etmiyecektir. 

B u suların; bir televvüse delâlet etmemek ve sağlık için bir mahzuru 
bulunmamak şartiyle tabii o'arak ihtiva edebilecekleri k imyevi madde
lerin cins ve miktarı bir tahdide tabi değildir. A n c a k uzvi madde miktarı 
asit vasatta oksijen hesabiyle litrede 3,5 miligramı geçmemelidir. B u su
ların usulen her üç ayda bir lüzum görüldükçe daha sık olarak resmî 
lâboratuvarlarda tahl i l ve kontrolü mecburidir. 

Madde 425 — Tabii olarak bulundukları şartlarda İçilmeleri veya
hut kullanlımalan sağlığa uygun olmayan veya doğrudan doğruya zararlı 
bulunan diğer bütün sular, ancak fennî surette tamamiyle temizlendik
ten veya vasıfları aşağıdaki maddeler hükümlerine göre ıslah edildikten 
sonra her türlü istimale veri" ebilirler. 

Madde 426 — Fennî usullerle ıslah edilmiş ve temizlenmiş sular 
berrak, kokusuz, renksiz olacak 100 Cm.3 de kol i basili ih t iva etmlyecek 
ve içinde kirliliği veya tefessühü gösteren bakteriler, patojen bakteriler 
ve protozoerler bulunmıyacaktır. Sağlık için bir zararı büunmamak şar
tiyle bu suların iht iva edebilecekleri k imyevi maddelerin cins ve miktarı 
bJr tahdide tabi değildir. A n c a k uzvi madde m l k t a n asit vasatta litrede 
oksijen hesabiyle 3,5 miligramı geçmemelidir. 

Madde 427 — Fennî usullerle temizlenmek mecburiyeti bulunan su
ların kaptaj ve' temiz'eme ve isalesine ait tesislerin, projelerin sular hak
kındaki 831 sayılı kanun gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
ca tasdik edilmiş olması şarttır. B u suların ham ve temidlenmiş ve şehir 
şebekesindeki tevz i musluklarından günlük olarak f i z i k i , kimyevî ve bak
teriyolojik vasıflarının kontrolü mecburidir. 

Madde 428 — Bulundukları kapların cidarım yiy ip aşındıran (agre-
siv )karakteri o'duğu lâboratuvar tahlil leriyle anlaşılan memba ve umumi 
içme sularımın, agreslviti leri ıslah edilmeden tutya, kurşun, demirden y a 
pılmış veya içlinde anıtimuan» kurşun gJbi zehirli maddeler bulunan her 
türlü kap ve vasıtalar içinde bulundurulması veya bu cins maddelerden 
yapümış borularla n a k i l ve lsalesl yasaktır. 

K I S I M : n 

Buzlar 

Madde 429 — Sarf ve istihlâk edrecek buzlar bu Tüzükte vasıf
ları yazılı memba veya umumi içme su lan ile yapılacak, doğrudan doğ
ruya veya erltifldiği zaman İçinde gözle görülebilen hiç bir yabancı mad
deyi İhtiva etmiyecektir. Buzların eritilerek muayene ve tahl i l edildiği 
zaman yapıldığı suyun bütüa sıhhi vasıflarım haiz olması şarttır. 

Madde 430 — İçilecek ve yenfecek maddeleri İçine kar atmak ve
y a doğrudan doğruya k a r l a temas ettirmek suretiyle soğutmak yasaktır. 

KISIM: m 

Bozulmuş, taklit veya tağşiş edilmiş memba ve 
umumi içme sulan ile buzlar 

Madde 431 — Membe ve umumi içme s u l a n ve buzlar aşağıdaki 
hallerde taklit veya tağşiş edilmiş sayılırlar : 

a) . B u Tüzük hükümleri gereğince müsadesi alınmadan İş'etilen 
memba suları, 

b) içinde sağlık için zararlı herhangi bir cisim bulunmasa dahi, 
memba suyu ismiyle satılan diğer sular, 

c) K i m y e v i , fizikî ve bakteriyolojik vasıflanndaki bozukluklar suni 
surette ıslah edilerek memba suyu ismi altında satılan sular, 

d) B u k e t i o 'mayan veya bu Tüzük gereğince üzerindeki yazılan 
noksan bulunan, mühürsüz veya bandırolsuz veyahut k a p a k l a n üzerinde 
ismi yazılmamış olan memba suları, 

« ) Herhangi bir televvüse delâlet -etmemek şartiyle evvelce yapıl
mış mükerrer tahlillerle tesblt edilmiş k imyevi vasıflara uymayan mem
ba sulan, 

f) Sağ' ık İçin bir zararı olmasa dahi bu Tüzükte yazılı vasıflarda 
olmayan kaplar ve vasıtalarla satılığa çıkarılan memba sulan , 

S) Yapıldığı suyun vasıflarına uymayan buzlar. 

Madde 432 — Memba ve umumi içme suları ve buzlar aşağıdaki 
hallerde sağlığa az veya çok zarar verecek derecede bozulmuş sayılırlar: 

a) Bulanık, koku 'u tortulu, renkl i olan her türlü memba ve umumi 
içme s u l a n ve buzlar, 

b) B u Tüzükte yazılı himaye bölgesi bulunmayan veya kaptaj , 
doldurma veya dağıtmaları gerekli fennî ve sıhhi şartlar altında bulun
mayan memba suları, 

c) İçinde patojen mikroplar veya televvüse delâlet eden bakteri 
veya protozoerler bulunan memba ve umumi içme s u ' a n ve buzlar, 

d) K i r l i veya şüpheli olmaları sebebiyle yapüan temizl ikleri için 
gerekli tesisleri kifayetsiz olan veyahut temizlenmiş suyun bakteriyolo
j ik vasıf'arı bu Tüzük hükümlerine aykın bulunan umumi içme su lan , 

e) Suyun kaptaj , naki l ve dağıtılma veya muhafazasında herhangi 
bir kurşun veya antimuan gibi zehirdi maddeler iht iva eden kap ve vası
talarla temas eden bütün agresiv sular. 

Madde 433 — içine herhangi b ir sebeple zehirl i maddeler katılmış 
olan memba ve umumi içme s u l a n ve bu sularla yapümış olan buzlar 
sağlığı az veya çok bozacak derecede tak ' i t veya tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 434 — Muayene ve tahl i l için alınacak numune; özel yö
netmelik hükümlerine göre k imyevi tahl i l İçin temiz ş'şelere en aşağı 2 
litre, bakteriyolojik tahlil için steri l şişelere en aşağı 200 Cm.3 alınarak 
lâboratuvara gönderilir. 

O N YEDİNCİ BÖLÜM 

Alkolsüz içkiler 

K I S I M : I 

Şerbetler 

Madde 435 — Limon, portakal , turunç, vişne ve benzerleri meyva
larm taze veya konserve usarelerine veyahut demirhindi gibi bazı nebat 
aksamına su ve şeker İlâvesiyle yapılan fermante olmamış içkilere şer
bet denir. 

Madde 436 — Şerbetlere ekşiliğini artırmak için sağlığa zararsız da 
o b a hariçten herhangi bir asit katılması ve kokulandırılmak İçin esans 
konulması yasaktır. 

Şerbetlere, esas itibariyle zararsız da olsa herhangi b ir muhafaza 
maddesi veya boya katılamaz. 

Madde 437 — Şerbetler mutad olarak sakkaroz şeker'yle yapılır
lar, içerisine herhangi bir suretle suni tad ver ic i maddeler İlâvesi yasak
tır. Şerbetlerde mecmu şeker m i k t a n , (sakkaroz hesabiyle) % 10 dan 
aşağı bulunamaz. 

Madde 438 — Şerbetler yapıldıkları meyvanın adı İle satılırlar. 
Madde 439 — Şerbetler aşağıdaki hallerde takl i t veya tağşiş edil

miş sayılırlar : 
a) Suni esasnla yapılmış veya taze meyvadan yapıldığı bildirildiği 

halde içerisine boya veya muhafaza maddesi katılmış bulunanlar, 
b) Yapılmış olduğu meyva adından başka bir ad ile satılanlar, 
c) S u n i tad vercl maddeler konmuş olanlarla şeker miktarı % 10 

dan aşağı olanlar. 
Madde 440 — Şerbetler aşağıda yazılı hallerde sağlığa az veya çok 

zarar verecek derecede bozulmuş sayılırlar : 
a) Tahamür etmiş, küflenmiş veya diğer b ir surette tagayyür 

etmiş Içllmeğe elver'şli olmayan sular la yapılmış olanlar, 
b) Zararlı veya iğrendîricl yabancı maddeleri, patojen bakteriler 

veya protozoerleri iht iva edenler, 
c) Kurşun, bakır, çinko gibi zararlı maddeler mürekkebatını İhtiva 

edenler. 
Madde 441 — içine herhangi b ' r maksatla zehirli bir madde k a 

tılmış olan şerbetler sağlığı hafif veya ağır surette ihlâl edecek şekilde 
tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 442 — Lâboratuvara tahl i l için gönderilmek üzere şerbet
lerden alınacak numune miktarı asgari yarım litredir. 

K I S I M : I I 

Suni gazlı sular (Gazoz, soda) 

A — Gazoz : 

Madde 443 — içerisinde belli miktarda s i t r ik asit veya tar tar ik 
asit, şeker ve sâf karbonik asidi ih t iva eden Içllmeğe elverişli sularla y a 
pılan içkiye (gazoz) denir. 
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B - - Soda : 

Madde 444 — îçllmeğe elverişli sularla yapılan ve içerisinde sâf 
karbonik asidi iht iva eden içkiye '(soda) denir. 

Madde 445 — Gazoz ve soda yapılmak için kullanılan karbonik 
asit sâf olacak ve istihsali esnasında fennî bir surette yıkanmış ve te
mizlenmiş bulunacaktır. 

iVfadde 446 — Gazoz imalinde kullanılacak s i tr ik asit veya tarta
r ik asit sâf olacak ve bunlar gazoz imalâthanelerinde paket ve diğer kap
lar içersinde üzerinde isimleri yazılı olarak saklanacaklardır. 

Madde 447 — Gazozlara yukardaki maddelerde yazılı asitlerden 
b a s k ı meyva şurupları veya limon şurubu veya meyva usaresi ilâve 
edilebilir. 

Madde 448 — Gazozlarda kullanılacak şeker fsakkaroz) litresinde 
en az 80 gram. olacaktır. 

Madde 449 —• Basit gazozlarda si tr ik asit veya tar tar ik asit m'k-
tarı (karbonik) asit hariç olmak üzere) litrede. 1 gr. dsn az ve 2 gr. 
dan faz la olamaz. B u gazozlar limon, portakal, mandalln gibi tabii esans
larla kokulandırılabilirler. 

Muhtel i f meyva usareleriyle veya şuruplariyle yapılan nevilerinde 
asgari asidite miktarı (tartarik asit hesabiyle) litrede 1 gr. dan az ve 
yapıldıkları şurup veya meyva usaresinden mütevellit asiditeleri gayri 
taJbii b ir şekil verecek kadar fazla olmamalıdır. Gazoz imalinde kul la 
nılacak şurupların boyanmış olmaması şarttır. 

Madde 450 — Gazozlara s a k k a r i n ve dulsin gibi suni tat verici ve 
saponln g ib i köpük veren maddelerin konması, bunların boyanması ve 
suni esansla kokulandınlması yasaktır. A n c a k muhafaza maddesi k a 
tılmış meyva usareleriyle yapılmış gazozlarda bunlardan geçme cüzi 
miktarda muhafaza maddesi kullanılabilir. B u takdirde bu çeşit gazoz
ların etiketleri üzerinde bu cihet açıkça bildiri lmelidir . 

Madde 451 — B i r meyvamn adı ile satılan gazozlar o meyvanın 
usaresiyle yapılmış olacaktır. 

Madde 452 — S u n i gazlı suların bulundukları şişeler renksiz cam-
. dan yapılmış olacak ve ağızları, içi mantar safihasını havi, zararsız ma

denden yapılmış, b ir kapsül İle kapatılmış bulunacaktır. 

Madde 453 — Suni gazlı suların şişeleri üzerinde imalâthanenin 
teim ve adresini b i ldir i r b i r etiketi bulunacak ve ağızlarındaki kapsülle
rinde yapanın soğuk damga veya sabit boya ile yazılı o lmak üzere tanı
tıcı b ir işareti bulunacaktır. 

Madde 454 — Seyyar olarak gazoz imali ve bilyalı şişelerin kulla
nılması yasaktır. 

Madde 455 — Gazlı suların imaline mahsus madeni borular asitten 
müteessir olmıyacak ve tokslk madenleri iht iva etmiyecek terkipte ola
caktır. 

Madde 456 — Gazoz yapmağa mahsus toz, bonbon (şekerlemeler) 
ve emsali müstahzarlar ancak kapalı ambalajlar içerisinde satılırlar ve 
bunların terkipleri suya İlâve edilerek gazoz haline geldiği vaki t gazoz
ların t e r k i b h r n aynı olacak ve bu meyanda husule gelen tâli mahsuller 
nazarı dikkate alınmıyacaktır. Meyvalı oldukları takdirde ambalaj lan 
üzerinde yapıldıkları meyvanın İsmini taşıyacak şekilde etiketi İhtiva 
edeceklerdir. 

Madde 457 — Suni gazlı sular aşağıda yazılı hallerde taklit veya 
tağşiş edilmiş sayılırlar : 

a) Zararsız da olsa sâf olmayan veya bu Tüzükte kullanılmasına 
müsaade edilmemiş iptidai maddelerle yapılanlar, 

b) s ıŞeker veya asit miktarı yukarıki maddelerde yazılı miktardan 
aşağı olanlar ve İçerisinde suni esans ilâve edilmiş olanlarla konserve 
meyva usaresi veya şuruptan yapıldığı halde bu hususiyeti etiket'erinde 
bildirilmemiş olanlar, 

c) B i r meyvanın adiyle satıldığı halde o meyvanın usaresiyle ya
pılmamış olanlar, 

d) Şişeleri, kapakları ve etiketleri yukarıki maddelerde yazılı ta
riflere uygun buhınmıyanlar, 

e) ıSunl tat verci maddeleri iht iva eden veya suni olarak boyan
mış olan gazozlar İle konserve meyva usarelerinden yapıldığı etiketinde 
bildirilmediği halde muhafaza maddesini ihtiva edenler. 

Madde 458 — Suni gazlı sular aşağıda yazılı hallerde sağ'ığa az 
veya çok zarar verecek derecede bozulmuş sayılırlar : 

a) îçllmeğe elverişli olmayan sularla yapılmış olanlar; 
b) Küf, maya, patojen bakteri , zararlı veya iğrendiciri yabancı 

maddeleri havi bulunanlar; 
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c) M e y v a usaresi veya şuruplan kullanılarak yapılan gazozlarda 
meyva lübünden i leri gelme tortu müstesna olmak üzere tortulu olanlar; 

d) Diğer surette tagayyür etmiş bulunanlar. 
Madde 459 — İçinde herhangi b i r maksat la zehirl i maddeler ilâve 

edilmiş bulunan suni gazlı sular sağlığı hafif veya ağır surette İhlâl ede
cek şeklide tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 460 — S u n i gazlı sulardan numune olarak alınıp tahl i l için 
lâboratuvara gönderilecek olan miktar en az i k i şişeden İbarettir. 

O N SEKtZtNCİ BÖLÜM 

Dondurmalar 

Madde 461 — Sütün içine salep ve şeker katılarak veya aynca y u 
murta, kakao, kahve, vani lya, fındık, fıstık gibi maddelerle sanat İcabı 
olarak konulması mutad olan zararsız maddeler ilâve edilerek veya mey
va usareleri içerisine şeker konularak veya şurupların sulandırılarak ya l 
nız olarak dondurulmasından hâsıl olan müstahzara donrudma denir. 
Dondurmalar, kaymaklı, kayısıh ve limonlu g ib i terkiplerine giren mad
delerin isimleriyle anılırlar. 

Madde 462 — Genel olarak dondurmalarda şeker miktarı veznen 
% 18 den ve sütlü dondurmalarda yağ m l k t a n veznen % 2,8 den aşağı 
olmıyacaktır. Dondurmalara sakkarozdan başka tat verici maddelerin 
konması yasaktır. 

Madde 463 — Dondurmalann boyanması ve herhangi bir esans k a 
tılması yasaktır. Konserve meyva usaresi veya şuruplarla yapılan don
durmalar, şerbetler hakkındaki hükümlere tabidir. 

Madde 464 —• Dondurmaların yapılmasında kullanılan her türlü 
gıdai maddelerin vasıfları bu Tüzükte yazılı şartlara uygun olacaktır. 

Madde 465 — Dondurmalar aşağıda yazılı hallerde takl i t veya tağ
şiş edilmiş sayılırlar : 

a) B u Tüzük hükümlerine göre tak l i t veya tağşiş edilmiş sayılan 
ipt idai maddelerle yapılmış olanlarla, şeker ve yağ m i k t a n 462 nci mad
dede tesbit edilen hadlerden aşağı olanlar, 

b) Suni tat verici maddelerle yapılmış olanlarla boyanmış ve esans 
katılmış olanlar, (konserve meyva usareleriyle veya şuruplarla yapılmış 
olanlar, şerbetler hakkındaki hükümlere tabidir.) 

c) Satıldığı meyva adından başka bir meyvadan yapılmış olanlar. 
Madde 466 — Dondurmalar aşağıda yazılı hallerde sağlığa az veya 

çok zarar verecek derecede bozulmuş sayılırlar : 
a) îşbu Tüzük hükümlerine göre bozulmuş sayılan iptidai madde

lerle İmal edilenler, 
b) Zararlı madeni veya uzvî cisimleri , hastalık yapan mikropları 

v e y a toksinleri İhtiva edenler. 
Madde 467 - - İçine herhagni bir suretle zehirl i madde katılmış olan 

dondurmalar sağlığı haf i f veya ağır surette İhlâl edecek şekilde tağşiş 
edilmiş sayılırlar. 

Madde 468 — Tahl i l için dondurmalardan alınıp lâboratuvara gön
derilecek numune miktarı asgari 250 gramdan ibarettir. 

O N DOKUZUNCU BÖLÜM 

Meyva suları, şira, pestil^ üzüm sırası üe yapılan 
cevizli sucuk ve benzerleri 

A — Meyva suları: 

Madde 469 — Taze meyvaların sıkılmasiyle elde edilen ve tahammür 
etmemiş olan.maddeye meyva usaresi veya meyva suyu ve suyundan kıs-% 

men tecrit edilmiş olan meyva usarelerine de teksif edilmiş meyva usa
resi denir. (E lma suyu, koruk suyu, portakal suyu, nar suyu üzüm suyu 
gibi ) . M e y v a usareleri, çıkanldıkları meyvadan başka bir adla satıla
mazlar. 

Madde 470 — Kapalı ambalajlarda veya açık olarak satılan meyva 
usarelerine veya meyva sularına gliserin, pektin, sair koyulaştıncı mad
deler, her nevi asitler, zararsız da olsa tabi i veya suni esanslar, şeker, 
g l ikoz katılması ve zararsız da olsa her hangi b i r boya ile boyanması ve 
özel yönetmeliğinde gösterilen cinsten başka veya belli miktardan faz la 
muhafaza maddesi katılması ve sulandırılması yasaktır. 

A n c a k sıkıldıklan vakit kolayca usare vermiyen veya usaresi faz la 
ekşi olan meyvaların usarelerinin kıvam ve tatlarının tashih ve ıslahı 
için içlerine su ve bir miktar şeker ve bazı çeşitlerine az miktarda, asit 
s i t r ik konması caizdir. 
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B — Şıra : 

Madde 471 — Üzüm suyunun hafif fermantasyonu ile elde edilen 
mamule şlra denir. ıKuru üzümden yapılmış şıranın (/kuru üzüm sarası) 
adı ile satılması mecburidir. K u r u üzümden şira yapılırken taze üzümdo 
bulunan su miktarını geçmemek üzere içine içilmeye elverişli su ve tat
lılığını artırmak üzere şeker ilâvesi caiz olduğu gibi içinde hafif ferman
tasyondan mütevellit az miktarda alkol de bulunabilir. 

Madde 472 — Şıraya hariçten glikoz, suni tatlılandırıcı maddeler, 
zararsız da olsa her nevi uzvî veya madeni asitler ve muhafaza madde
leri katılması ve bunların herhangi bir boya ile boyanması yasaktır. 

Madde 473 — Yaş ve k u r u üzüm şırasında bulunabilecek mecma 
şeker miktarı, sakkaroz hesabiyle % 12,5 gramdan az ve şıranın ha
fifçe tahammüründen husule gelen alkol miktarı da hacmen •% 4 den 
ve asidite derecesi de % 5 dereceden fazla olmamalıdır. 

C — Pestil: 

Madde 474 — Pest i l ; erik, kayısı, dut ve sair tatlı veya ekşimtırak 
meyvalarının ezmelerinin kabuk, çekirdek ve posalarının ayrılmasiyle 
elde edilen kesif usarelerinin güneşte veya sair surette koyulaştırıla-
rak kurutulup levha haline getirilmesiyle elde edilen maddeye denir. 
Pest i l hangi meyvadan yapılmış ise o meyvamn adı ile satılır. 

Madde 475 — Pesti l lerin temiz mahallerde ve her türlü kir len
mekten korunacak • bir şekilde kurutulması ve satıldıkları yerlerde d,e 
aynı i t inaya riayet edilerek saklanıp satılması mecburidir. 

Pestillere suni tat verici maddelerle sair yabancı maddelerin k a 
tılması ve özel özel yönetmeliğinde kullanılmasına müsaade edilen mu
hafaza maddelerinden başka muhafaza maddesi kullanılması yasaktır. 

D — Cevizli sucuk ve benzerleri: 

Madde 476 — Ceviz l i sucuk veya benzerleri; taze üzüm şırasının 
veya şekerle karışık üzüm şırasının nişasta ile usulüne göre kaynatılıp 
hazırlanan peltesine ipliklere dizilmiş iç ceviz, badem, fındık veya fıs
tık g ib i k u r u yemişlerin mükerrer defalar batırılıp kurutulm asiyle ha
zırlanan müstahzarlara denir. 

B u maddenin temiz mahallerde ve her türlü kirlenmekten koruna
cak bir şekilde kurutulması ve satıldıkları yerlerde aynı i t inaya riayet 
edilerek saklanıp satılması mecburidir. 

Madde 477 — Cevizl i sucuk ve benzerlerinin imallerinde kullanı
lacak iptidai maddelerin bu tüzükte kendileri için tesbit edilmiş bulu
nan vasıfları haiz olmaları şarttır. Bozuk, kurt lu , çürükkuru meyvalarla 
sucuk yapılması, sucuklara suni tat verici maddelerle her türlü yabancı 
maddelerin katılması yasaktır. 

Madde 478 — M e y v a suları, şıra, pestil, üzüm şırasiyle yapılan 
cevizli sucuk ve benzerleri aşağıda yazılı hallerde takl i t veya tağşiş 
edilmiş sayılırlar : 

a) Çıkarıldıkları meyvadan başka bir meyvamn adı ile adlandırı
lıp satılan veya zararsız da olsa yabancı bir madde ile karıştırılmış 
veya boyanmış bulunan meyva suyu, meyva usareleri, 

b) Sanat icabı olarak içine su veya şeker veya asit s i t r ik veya hep
si birden konulması icap eden meyva suları, meyva usareleri hariç ol 
mak üzere içine su veya şeker veya sair yabancı maddeler; gliserin, 
her her nev; asitler, glikoz konulmuş veya özel yönetmeliğinde yazılı 
cinsten başka veya belli miktardan faz la muhafaza maddeleri katılmış 
olan meyva suları veya meyva aşureleri, 

c) Zararsız da olsa herhangi .bir boya ile boyanmış ve içine mu
hafaza maddeleri veya suni tat verici maddeler katılmış olan şıralarla, 
içindeki şeker miktarı % 12,5 dan az, alkol miktarı hacmen % 4 den ve 
asidite derecesi *ye 5 den fazla olan kuru veya yaş üzüm şıraları, 

d) içine nişai maddeler, sair yabancı maddeler, her nevi yabancı 
asitler, sunitat verici maddeler katılmış veya boyanmış olan pestiller, 

e) Zararsız da olsa imalinde kullanılması mutad olmayan y a 
bancı maddeleri veya suni tat verici maddeleri iht iva eden cevizli sucuk 
ve benzerleri. 

Madde 479 — Meyva suları, şıra pestil, üzüm şırasiyle yapılan ce
viz l i sucuk ve benzerleri aşağıda yazılı hallerde sağlığa az veya çok 
zarar verecek derecede bozulmuş sayılırlar; 

a) Tahallül etmiş, küflenmiş, kurtlanmış, fena koku peyda etmiş, 
acımış, ekşimiş, kirlenmiş veya sair suretle tegayyür etmiş olanlar, 

b) Bozulmuş meyvararla yapılanlar ve içilmeğe elverişli olmayan 
su ile yapılmış veya karıştırılmış olan k u r u üzümü şıraları ve içerisinde 
patojen mikroplar üremiş bulunan her türlü meyva usareleri. 

Madde 480 — îçine her ne maksat la olursa olsun zehirl i herhangi 
bir madde katılmış olan meyva suları, şıra, pestil, üzüm şırasiyle yapı
lan cevizli sucuk ve benzerleri sağlığı hafif veya ağır surette ihlâl ede
cek derecede tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 481 — Muayene ve tahl i l için alınacak numune miktarı, 
ağzı ımti7n,çlı kapakla kapalı teneke kutu, cam kavanoz veya şişe içinde 
olmak üzere açık olarak satılanlardan 200 gr. dan az olmamak şartiyle 
ve bunların hususi ambalajlar içinde satılanlarından keza 200 gr. dan 
az olmamak üzere bir veya mütaaddit ori j inal ambalajdan ibarettir. 

YÎRMÎNCÎ BÖLÜM 

Alkollü içkiler 

Madde 482 - Alkollü içkiler; şarap, meyva şarapları, bira, distile 
alkollü içkiler, likörler gibi birleşiminde değişik miktarda etil a lkol bu
lunan içkilerdir. 

K I S I M : I 

Şaraplar 

Madde 483 — Şarap; taze üzümün veya şırasının fermantasyonu 
ile yapılır. E l m a , armut, portakal ve sair meyvaların veya usarelerinin 
fermantasyonu ile yapılan şaraplar elma şarabı, armut şarabı gibi elde 
edildikleri meyvamn adı ile anılırlar. 

Şarabın diğer meyva şaraplariyle karıştırılarak yapılan paçalları
nın ışarap) adı veya şarabı andıracak başka bir ad altında satışa çıka
rılması yasaktır. 

A — Sofra şarapları : 

Madde 484 — Sofra şarapları; i z in verilmiş mutad muamelelerden 
başka hiç bir ameliyeye tâbi tutulmadan yapılan ve kırmızı, beyaz, 
penbe olmak üzere üçe ayrılan şaraplara denir. B u üç cins sofra şarap
ları kısmi veya tam fermantasyon mahsulü olmalarına göre, yarı tatlı 
(dömisek) veya k u r u (sek) adını alırlar. Bunlarda alkol miktarı hac
men % 10 dan 'aşağı olmıyacaktır. 

B — Tabii tqXlı şaraplar : 

Madde 485 — Talbli tatlı şaraplar; tatlılık derecesi tabii olarak 
özel şartlarda artırılmış taze üzümlerden yapılan şaraplardır. Mürcl şe
ker miktarı en az litrede 50 gram olacaktır. Tabi i tatlı şaraplara gerek 
imalât esnasında ve gerek sonradan alkol veya pekmez katılamaz. 

C — Çerez veya likör şarapları : 

Madde 486 — Çerez (Dessert) veya likör şarapları; kesafet dere
cesi en az 1107 = (14o) bome derecesi veya fermantasyondan sonra 15 
alkol derecesi husule gelebilecek olan veyahut aynı vasıftaki usareye 
ayrıca ateşte veya vakum cihazında yapılmış taze üzüm pekmezini veya 
misteli, fermantasyon esnasında katarak, tatlılık derecesi yükseltilmiş 
bulunan yaş üzüm şırasına sâf alkol ilâvesi suretiyle yapılır. Katılan sâf 
alkol miktarı toplu hacmin % 6 s i m geçmiyecektir. Bu t ip şaraplarda 
alkol derecesi ( 1 5 ° ) santigrat derecesinde hacmen 17 den fazla, mürcl 
şeker miktarı litrede 50 gramdan az olmıyacaktır. 

D — Köpüren şaraplar : 

(Madde 4S7 — Köpüren şaraplar : İhtiva ettikleri serbest karbon 
diokslt gazı sayesinde köpüren şaraplar olup yalnız şaraptan yapılabilir
ler. Bunlar i k i çeşittir : 

a) T a b i i köpüren şaraplar : H a v i oldukları karbondioksit gazı şi
şede veya kapalı kap metodu ile ve spontane olarak münhasıran ikinci 
fermantasyonlarından i ler i gelen şaraplardır. B u nevi imalâtta sâf ma
ya, kanyak şeker ve bunlardan yapılan şurup ve karışımlar kullanılabilir. 

b) Suni köpüren şaraplar : Hariçten içerisine sâf karbondioksit 
gazı katılarak hazırlanan köpüren şaraplar. Bunlara tabii köpüren şa
raplara katılabilen maddelerle İmal tekniğinin gerektirdiği muhtelif l i 
körler de katılabilirler. 

E — Mistel: 

Madde 488 — M i s t e l : Taze üzüm şırasına veya taneli üzüm şırasına 
% 16-17 nispetinde sâf ispirto katılmak suretiyle alkol derecesi en az 
hacmen 15 C ° de % 16 ya çıkarılmış olan ve bu vaziyette tatlılık dere
cesi 8 bomeden aşağı bulunmayan maddeye denir. 
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F — Kokulu şaraplar : 

Madde 489 — K o k u l u şaraplar : Beyaz veya kırmızı şarabın muh
t e l i f nebati mevad enfüzyonu ve sâf İspirto katılarak alkol derecesi % 

1 8 - 2 3 e çıkarılmış olan şaraplardır. 
Madde 490 — İçine çeşitli İlâç maddeleri katılan tabii şaraplarla 

tababette kullanılan şaraplar bu Tüzük hükümleri dışında olup Türk 
Kodsks ln 'n istediği terkip ve vasıflarda olmalıdır. 

Madde 491 — Şarapların satışa çıkarılabilmesi veya diğer muhte
lif şarapların imalinde kullanılabilmesi ;çln aşağıdaki şartlan, menşe-
lerine göre adlandırılan kalite şarapları ise, bu şartlar İle birlikte men-
şelerinin karekterlst lk vasıflarını haiz olması gerektir. 

a) A l k o l derecesi : Her şarabın tarif nde gösterilmiştir, 
b) Şekersiz k u r u ekstra miktarı : Beyaz ve penbe şaraplarda en 

az litrede 14 gram, kırmızı şaraplarda 18 gramdır, 
c) Hacmen yüzdeki alkol miktarını, sülfat asidi cinsinden litredeki 

aabit asidite miktarının katılmasiyle elde edilen (alkol + as't) toplamı 
en az 12,5 gr. 

d) Kül m i k t a r ı : Beyaz ve penbe şaraplarda en az litrede 1,5, 
kırmızı şaraplarda 1,7 gram, 

e) Sabit asidite miktarı : (Sülfat asidi hesabiyle) en az litrede 2 
gram ( = 3 gram tartarik asit), 

f ) Uçar asld te : (Sülfat asidi hesabiyle litrede en çok alkol mik
tarı ) ceman 14 dereceye kadar olan şaraplarda 1,65 gram (= 2 gram 
asetik asit) ve 14 dereceden yüksek olanlarda 2 gram (= 2,45 gram ase
t i k asi t ) , 

g) A m o n y u m birleşimi m i k t a n : ( N H , hesabiyle) en çok litrede 
20 M g . , 

h) Klorür m i k t a n : (Sodyum klorür hesabiyle litrede) litredeki 
kül miktarının takriben 1/7 sine kadar, 

i ) Sülfat miktar ı : (Potasyum sülfat hesabiyle) litrede en çok 2 
g r a m olmalıdır. 

Madde 492 — Şaraba, i m a l i sırasında aşağıdaki maddeler katıla
b i l i r : 

a) Şaraba, durultma maksadiyle, tanen, balık tutkalı, Jelatin, yu
murta altı, saf kazein, İspanya toprağı, saf kül (kaolen), 

b) Kükürtleme maksadiyle saf ve arsenikten âri kükürt şeritleri, 
sn az % 5 kükürt dioksit i havi kükürt dioksit solisyonu, saf kükürt d l -
oksit, potasyum pirosülflt (potasyum meta blsülfat), 

Serbest kükürt dioksit m i k t a n litrede en çok 100 miligramı geçme
mek şartiyle, mecmu m i k t a n litrede en çok 450 mi l igram olacaktır. 

Bazı hastalıkları önlemek için saf krlstal ize s i t r ik asit (litreye en 
çok yarım gram) , 

Saf kömür (litreye en çok 1 gram) , 
Madde 493 — Şaraplarda sülfat ve kükürt dioksit miktarı, fazla 

bulunduğu takdirde, ancak kupaj yoluyla normal hadde indiri lebi l ir . 
Zararsız da olsa k imyevi maddelerle bunları azaltmak yasaktır. 

îçmelik vasıflarda olan şarapların birbir iyle karıştınlması ve k u r u 
(sek) şaraplan tatlılaştırmak üzere bunlann kükürtlenmiş veya teksif 
edilmiş üzüm şırasiyie paçal yapılması caizdir. Kırmızı ve beyaz şarap
ların birbirleriyle karıştırılabilmesl ancak Tekel İdaresinin malûmatı a l 
tında yapılabilir. 

Madde 494 — Her ne şekilde ve her ne maksatla olursa olsun kır
mızı veya pembe şarapların rengini gidermek yasaktır. 

Madde 495 — Şaraba aşağıdaki cisimlerin katılması yasaktır. 
a) Herhangi şekilde olursa olsun su, şekerli su, 
b) Gl ikoz , sakkaroz, gliserin, tuz, ekstrayı artıran zamk, dekstirln 

gibi maddeler, 
c) Zararsız da olsa her nevi boya maddeleri (likör şaraplan için 

karemel müstesnadır.) 
d) Şarabın bükesinl suni olarak artırmak üzere zararsız da olsa 

her cins esans ve aromatik maddeler, (kına kına şarapları ve vermut bu 
kayıttan müstesnadır.) 

e) Zararsız da osla yukardaki maddelerde katılmasına müsaade 
edi'memiş bütün tuzlar ve organik asitler, 

t) Şarabın büke ve kalitesini tesbit etmek maksadiyle zararsız da 
olsa kullanılacak organik inorganik maddeler ve terkib i meçhul müs
tahzarlar, 

g) Sülfat veya kükürt dioksit miktarım veya asiditesinl düşür
mek maksadiyle, zararsız da olsa k imyevi maddelerle muamele etmek, 

h) Suni tat verici maddeler (sakkarin ve benzerlari), 
i) Sülfüro asitten ve bu maddeyi veren (katılmasına müsaade edil

miş) maddelerden başka diğer bütün antiseptikler (benzolk, salislük, bo
rik, flüoridrlk asitler ve t u z l a n vs.), 

j) Bütün mineral asitler. 
Madde 496 — Cibre, şarap tortusu, kuru üzüm, teksif edilmiş şıra 

veya pekmez üzerine su, a lkol , glikoz, şeker veya herhangi şekerli bir 
madde katılmasiyle şarap imal i ve difüzyon metodu i e şaraplık şıra ve
ya şarap yapmak yasaktır. T a k t i r maksadiyle yapılan imalât bu kayıt
tan müstesnadır. 

Madde 497 — Taze üzümden g a y n herhangi bir maddeden terkip 
bakımından şs.rap vasıflanma yakın içki yapıp (suni sıfatının ilâvesiyle 
dahi olsa) şarap adıa ltında satmak yasaktır. 

Madde 498 — Şaraplar tortusuz, berrak, normal manzara, koku ve 
lezzette olmalıdır. K o k u , tat ve manzarasında herhangi bir tegayyür gö
rülen, küf, kükürtlü hidrojen kokusu veren veya herhangi bir suretle fe
na bir koku iktisap etmiş o'an, aeılaşmış gayritabll bir lezzet almış olan 
şaraplar, içilmek maksadiyle satışa çıkanlamaz. 

Madde 499 — Bakterilerle hastalanmış ve bozulmuş veya herhan
gi bir surette bârlz şekilde fena koku iktisap etmiş, tagayyür ve televvüs 
etmiş bulunan şaraplar 495 inci maddedeki vasıflara haiz olsalar dahi içil
mek maksadiyle satılamazlar. 

Madde 500 — Şaraplarda litrede 20 mil igramdan fazla bakır bu-
lunmıyacaktır. 

Madde 501 — Şaraplarda suda münhal alüminyum, baryum, stron-
suyum, çinko ve ağır maddeler mürekkebatı ile potasyum ferro siyanür 
ve sağlığa zararlı diğer herhangi bir madde bulunmıyacaktır. 

Madde 502 — Kapalı ambalajlarda veya açık olarak satılan şarap-
l a n n kapları (şişe, damacana, fıçı vesaire) üzerindeki etiketlerde, aşağı
daki bilgiler açık, okunak'ı ve si l icmez bir şekilde ve kısaltılmadan ya
zılmış bulunmalıdır. 

a) Şarabın adı ve nev'i. 
b) Yapılış yılı, 
c) Yapıldığı yerin adresi ve yapanın tanıtıcı işareti, 
d) A l k o l derecesi, 
e) Kapalı ambalajlarda satılanalnn net m i k t a n , 
f) Suni köpüren şaraplarda (dışardan karbon dioksit gazı katıla

rak hazırlanmış) tâbirinin yazıCmış o'ması mecburidir. 

Madde 503 — Şarapların ve diğer bütün alkollü içkilerin imalinde, 
fermantasyon, muhafaza ve nakillerinde ve satışlarında kullanılacak her 
türlü kaplar ve kapaklan , aletler ve vasıta'ar; kurşun, çinko, bakır veya 
% 1 den fazla kurşunu havi bir halitadan veya kadmiyum ve halitaların
dan veya sağlığa zararlı olabilen veya içkilerin vasıflarau bozan mad
delerden yapılmış olmaması ve bu içki maddelerini her türlü kirlenme
lere karşı tamamiyle koruması şarttır. 

KISIM: n 

Meyva şaraplan 

Madde 504 — M e y v a şaraplan: Şaraplar için mûtad plan ve özel 
yönetmeliğiyle izin verilen maddelerden ve karamel veşeker ve turunç
giller şarabı için imal tekniğinin gerektirdiği âzami haddi geçmemek 
şartiyle su bu kayıttan müstesna o'mak üzere başka hiçbir şey katılma
dan ve bunlardan başka bir muameleye tabi tutulmadan, taze elma, ar
mut ve diğer meyva usarelerimin alkolik fermantasyonu ile elde edilen 
alkollü içkilerdir. Bunlar elma şarabı, armut şarabı gibi ancak yapıldık
tan meyvanın adı i'e birl ikte kullanılır. 

A — Yan tatlı meyva şaraplan : 

Madde 505 — Y u k a r k i maddede yazılı meyvaların kısmı ferman
tasyonu veya meyva şarabının fermante olmamış meyva usaresi ka t l i 
ni as'yle elde edilen az veya çok miktarda alkollü ve fermante olmamış 
şekeri ihtiva eden içkilere (yarı tatlı meyva şarabı) denir. Bunların kap
ları üzerindeki etiketlerde gerek'i izahlarla birlikte ve özel adları yanın
da (hafif alkollü) tâbirinin de okunaklı bir şekilde yazılmış bulunması 
lâzımdır, 

B — Köpüren meyva şaraplan : 

Madde 506 — Köpüren meyva şarapları: Şeker (sakkaroz) ve maya 
katılarak şişede veya tazyik l i kaplarda meyva şaraplarının tabii olarak 
fermantasyonu Ileelde edilen meyva şaraplarına denir. 
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Iht iv ettiği karbon dioksit gazı kısmen veya tamamen dışardan ka
tılmış olasılara (dışardan karbon dioksit gazı katılarak hazırlanmış kö
püren meyva şarabı) denir. 

(Madde 507 — a) A l k o l miktarı meyva şaraplarında ve köpüren 
meyva şaraplarında en az hacmen % 6, yarı tatlı meyva şaraplarında en 
az hacmen % 5 olmalıdır. 

b) Şekersiz ekstra miktarı : M e y v a şaraplarında köpüren ve yarı 
tatlı meyva şaraplarında en az litrede 10 G r . 

e) Kül miktarı: Meyva şaraplarında köpüren ve yarı tatlı meyva 
şarapaİTinda em çok litrede 3,5 Gr . arasında olmalıdır. 

d) Bütün meyva şaraplarına uçucu asidite (karbonik asit hariç o l 
mak üzere ve sülfat asidi hesabiyle) litrede en çok 2 G r . ı (= 2,45 G r . 
asetik asit) geçmemelidir. 

Madde 508 — Taze meyvadan gayrı herhangi bir madde ile meyva 
şarapları terkip ve vasıflarına yakın bir içki yapıp (suni sıfatının ilâve
siyle dahi olsa) satmak yasaktır. 

Madde 509 — M e y v a şaraplarının beher litresine en çok 0,20 Gr . 
amonyum fosfat ve bazı hastalık'ara mâni olmak İçin beher litresine en 
çok 2 Gr . s i t r ik asit ile 492 nc i maddede şaraba katılmasına müsaade 
edilen maddeler katılabilir. 

Yapılmasına özel yönetmeliğinde iz in verilmiş muameleler sonunda 
rengini kaybetmiş olan meyva şarapları, yalnız karamel ile boyanabilir' er.< 

Madde 510 — B u Tüzüğün şaraplar hakkındaki 493, 498, 499, 500 
ve 501 inci maddeleri hükümleri meyva şaraplarına da uygulanır. Şu k a 
dar k i bunlar da sağlığa zararlı olmamak şartiyle hafif bir opelesans 
Olabilir. 

Madde 511 — B u Tüzüğün şarap kap'arı üzerine konulacak etiket
ler ve bunlara yazılması gerekli izahlar hakkındaki 502 nci maddesi hük
mü meyva şaraplarında da uygulanır. 

K I S I M : u r 

Biralar 

Madde 512 — B i r a ; mûtad usullerle yapılan hublonlu malt mayşe-
«1nin sâf maya ile f ermantasyonundaıa elde edilen ve hacmen % 2 - 8 a l 
kol ih t iva eden (karbon dioksit) gazlı b ir içkidir. 

Madde 513 — Açık bira satılan yerlerde presyon maksadlyle k u l 
lanılan tazyik l i karbon dioksit veya komprime hava sâf olacaktır. 

Madde 514 — Yalnızca b i ra tâbiri arpadan mamul malttan elde edi
len biralara mahsustur. B u biraların imalinde biracılık tekniğinin müsa
ade ettiği mısır, pirinç, darı, sakkaroz şekeri veya şurubu gibi madde
lerden gayrı yabancı unsurlar kullanılmaz. Bunların miktarı kullanılan 
arpanın % 20 s ini geçemez. 

Madde 515 — Biranın litresinde kül miktarı 1 - 3 Gr. ekstra mik
tarı, litrede ea az 20 G f . ve alkol miktarı en az hacmen % 2 olmalıdır. 

Madde 516 — B i r a imalinde kullanıalcak suların k imyevi ve bak
teriyolojik vasıfları i t ibariyle bu Tüzük hükümlerine göre içilebl İr sular
dan olması şarttır. 

Madde 517 — B i r a imalinde arpa veya diğer hububat ile şerbetçi 
otundan başka bunların yerine zararsız da olsa başka maddeler, kare-
melâ veya kavrulmuş malttan başka boya kullanmak, nötralize edici 
maddeler veya alkol , gliserin miyan kökü, köpürtücü maddeler veya y u -
kardaki maddelerde izin. verilenlerden başka herhangi bir yabancı madde 
katmak yasaktır. 

Madde 518 — Biranın beher litresinde 20 M g . geçmemek şartiyle, 
kükürtlenmiş şerbetçi otundan veya fıçıların temizlenmesinden ileri gelen 
kükürt dioksit bulunabilir . B i r a y a bundan başka herhangi bir antiseptik 
madde veya suni tad verici maddeler ve sağlığa zararlı herhangi bir ya
bancı madde katmak yasaktır. 

Madde 519 — Biranın, karbon dioksidi giderildikten sonra, mec
mu asiditesi ( laktik asit hesabiyle) litrede en çok 4 Gr . (= 100 C m ' ne 
4,5 C m . ' normal alkal i ) olmalıdır. 

Madde 520 — Bi ra lar yeter derecede berrak, köpüklü, normal man
zara, koku ve lezzette ve i y i pastörize edilmiş olacak, anormal yabancı 
ve nahoş bir k o k u ve lezzette, ekşimiş, acımış, küflenmiş, bakterilerle bo
zularak muhati bir manzara almış, aşikâr bir surette bulanmış ve tortulu 
ve herhangi bir surette tegayyür etmiş olmıyacak, televvüs bakterilerini 
ve patojen mikropları ve protozoerleri iht iva etmiyecektir. Patojen m i k - ' 
ropları ve protozoerleri ve diğer sağlığa zararlı yabancı maddeleri ihtiva 
etmemek ve yalnız fabrikanın bulunduğu şehirde mahdut birkaç gün için
de İstihlâk edilmek şartiyle f ıçı biraları pastörize edilmiyebilir . 

Madde 521 — Biraların satış kapları (şişe, fıçı vesaire) üzerin» 
nev'i, yapanın tanıtıcı işareti veya monografi, kapalı ambalajlar içinde 
satılanların üzerine ihtiva ettikleri biranın net miktarı yazılmış ve şişe 
kapakları üzerine de yapanın tanıtıcı işareti ve adı basılmış bulunacaktır. 

Madde 522 — Açık olarak bira satmak için kullanılan cihazlar te
miz l ik ve hıfzıssıhha bakımından kusursuz olmalı ve satışlar müşterinin 
görebileceği yerlerde ve şekilde yapılmalıdır. 

Biranın, şarap ve meyva şaraplariyle aynı zamanda ve aynı presyon 
cihazile satılması yasaktır. 

K I S I M : İ V 

Distile alkollü içkiler 

Madde 523 — Disti le alkollü içkiler: Başlıca et i ! alkol İle sudan iba
ret ölüp bazen rakıda olduğu gibi nebati aromatik maddeler katılıp- dis
tile edilerek elde edilirler. Bulçkllerde iptidai maddelerden geçen ve o l 
gun'aşma esnasında meydana gelen bir sıra karakterist ik büke ve tad 
maddeleri bulunur. 

B u içkilerden bir çoğucum elde edilmesi isin aşağıda yazılı (İspirtolu 
mayiler) kullanılır : 

a) (Suma) tahammür etmiş üzüm veya inc i r (mayşe) s inin tak
tirinden elde edilmiş aşağıdaki vasıfları haiz mahsuldür: 

1 — Renksiz, berrak, koku ve lezzeti kendisine mahsus olacaktır. 
2 — A l k o l derecesi + 15 santigrat derecesinde hacmen en a z % 85 

olacaktır. 
3 — Tâli mahsuller, miktarı (asit, aldehit, eter) mecmuu yüzde yüz 

alkol üzerinden hesaplanmak sudetiyle litresinde en çok 1250 M g . ı geç-
miyecektlr. 

4 — Aldehit m l k t a n yüzde yüz alko! üzerinden hesap edilmek şar
tiyle en çok 300 mg. fürfürol 5 mg. olacaktır. 

5 — Füzel miktarı yüzde yüz alkol üzerinden hesap edilmek şar
tiyle litrede 3500 mg. geçmiyecektlr. 

b) içki imalinde kullanılan saf İspirto: H a m ispirtonun takdir 
ile tasfiyesinden elde edilen ve aşağıdaki vasıfları haiz bulunan etll ik a l 
koldür. 

1 —• Sas ispirto renksiz ve berrak olacaktır. 
2 — Organoleptik evsaf İtibariyle her nevi tâli ve yabancı k o k u 

ve lezzetten âri olacaktır. 
3 — Kesafeti + 15 derecede 0,80.05 — 0,8125 olacaktır. 
4 — A l k o l derecesi + 15 santigradda hacmen en az % 96 olacaktır. 
5 — Asidite miktarı (100) Cm.s saf ispirtoda (sülflrik asit hesa

biyle) en çak 1;5 mg. olacaktır. (= «0,3» Cm.3 desinormal alkali ) 
6 — Aldehit miktarı litrede en çok 15 mg. olacaktır. 
7 — Tâli mahsuller mecmuu yüzde yüz alkol üzerinden hesaplan-' 

mak şartiyle litrede (40 J mg. 'mı geçmiyecektlr. 
8 — Fürfürol, aseton, alkol meti l ik ihtiva etmiyecektir. 
9 — Saf İspirtonun bir l i tresi tephir edildikte vezni kabi l b ir bakiye 

bırakmıyacaktır. 
10 — Füzel eser m l k t a n geçmiyecektlr. 
11 — Çinko, kurşun, bak2r ve emsali toksik maddeleri ihtiva et

miyecektir. 
Madde 524 — Aşağıdaki tariflere uygun bulunan ve kendisine k a 

rakterist ik k o k u ve lezzetini veren unsurlan yeter miktarda iht iva eden 
İçkilerden bell i başlılan şunlardır; 

A — Rakı : 

Rakı : Sumanın anason tohumu İle veya anason tohumundan istihsal 
edilen saf anason esansı ile taktirinden elde edilen mamuldür. Rakı 
imalinde anetol kullanılamaz. 

1 — A l k o l derecesi + 15 santigradda hacmen % 40 - 50 olacaktır. 

2 — Rakıda tâli mahsullerin mecmu miktarı (asit, aldehit, eter) 
yüzde yüz alkol üzerinden hesaplanmak şartiyle litrede, 1000 mg. ı» für
fürol m l k t a n (3) mg. ı, füzel miktarı (3500) mg. ı geçemez. 

3 — Rakılarda meti l a lko l hiç bulunmıyacaktır. 

B — Kanyak : 

K a n y a k : Kanyaklık şarapların müteamil usullerle kısmi takdirinden 
elde edilen mahsullerin hususi kanyaklık fıçılarda dinlendirildikten sonra 
alkol derecesi hacmen •% 40 - 44 dereceye düşürülen içkidir-. K a n y a k 
ların meşe fıçılarında alacakları tabii renkler tercih edil ir . 



O — Rom : 
l(Rom); şeker kaması usaresinin fermantasyon ve diatllaayonu ile 

elde edilen İçkidir. 

D — Viski : 
fViskl ; hububatın şekerleştirilmiş ve fermente olmuş mahsulünün dis-

tilasyonu ile elde edilen içkidir. 

E — Cin: 
C i n l(IGin); hububat ispirtolarına ardıç ve diğer aromatlk bitki ler 

katılarak distile edilmesiyle elde edilen içkidir. 
Madde 525 — Rakı ve kanyaktan başka bu sınıftaki içkilerde akol 

ımlktan en az hacmen % 40 olacak ve bunların istihsali sırasında birl ikte 
teşekkül eden enpürete miktarı yüzde yüz alkol üzerinden hesaplanmak 
şartiyle aşağıda yazılı hadleri geçmiyecektir. 

iFürfürol litrede 60 M g . ı, aldehit (300) M g . füzel miktarı (3500) 
Mg., mecmu esterler ı(1100) M g . ı, mecmu asidite (asetik asit hesabiyle) 

1000 M g . ı geçmemelidir. 
3 u sınıftaki kanyak gibi bazı içkiler yalnız karamelle boyanabilirler. 
Madde 526 — Disti le alkollü içküere zararsız da olsa mûtat olan

lardan başka normal terkiplerine yabancı bulunan herhangi b i r madde 
ka tmak yasaktır. 

Madde 527 — Distl le alkollü İçkiler, berrak olacak, renk, k o k u ve 
tadları normal bulunacaktır, imallerinde kullanılan i lk maddeler bozuk 
veya avar iya olmalarında veya başka herhangi b i r sebepten dolayı gö
rünüş; k o k u ve tadları anormal bulunanlar ve kirlenmiş olanlar İçki 
olarak satılamazlar. 

Madde 528 — Distlle alkollü içkilere alkol dereceleri daha yüksek
miş g ib i bir vasıf vermek için tadını keskinleşUren sülfat asidi', âdi biber, 

. kırmızı biber gibi maddelerin katılması yasaktır. 

Madde 529 — Disti le alkollü bütün içkilerin terkibinde sağlığa za
rarlı hiç bir yabancı madde bulunmıyacaktır. 

Madde 530 — Disti le alkollü İçkilerin ambalaj ve satış kapları üze
rinde içkinin adı ve nevi i le alkol derecesi, yapanım tanıtıcı işareti, adı 
ve adresi, kapalı ambalajlarda bulunanların net miktarı yazılmış olma
lıdır. 

KISIM: V 

Likörler 

Madde 531 — Likörler meyva veyadroğlann saf ispirto ile masa-
rasyon veya takt ir inden elde edilen ve muhtelif nispetlerde şeker şurubu 
katılması suretiyle hazırlanan İçkilere denir. 

(Likörler hacmen % 17 ilâ 40 alkolü iht iva ederler. Likörlerde meyva 
ve droğlardan i ler i gelen tabi i renkler tercih edilir . Esanslarla yapılması 
mûtat olan likörlere konulacak esansların sağlığa zarar verecek terkip 
ve vasıfta olmaması şarttır. Likörlere konulacak boyaların Özel yönet
meliğinde müsaade edilmiş bolayalardan olması lâzımdır. 

Madde 532 — M e y v a likörleri: adını taşıdıkları meyva usaresi, saf 
İspirto, şeker ve su ile yapılır. 

Madde 533 — Likörlerin imalinde şeker yerine suni tad veric i mad
deler veya zararsız da olsa normal terkiplerine yabancı diğer maddeler 
katılması yasaktır. Saf gl ikoz veya envert şekerleriyle yapıldığı takdirde 
bu cihetin etiketinde gösterilmesi lâzımdır. 

(Madde 534 — Bütün distlle alkollü içkilerin: 
a) Litresinde 30 M g . dan faz la demir ve bakır ve eser miktar

dan f a z l a çinko bulunamaz. Diğer zararlı maddeler ve birleşikleri eser 
m i k t a r d a dahi bulunmamalıdır. 

to) ıGörünüş, k o k u ve lezzetleri normal olmalıdır. 
c) A m b a l a j ve satış kapları üzerindeki etiketlerde içkinin nevi, 

adı, a lko l derecesi, yapanın tanıtıcı işareti, adı ve adresi kapalı ambalaj
larda bulunanların net miktarı açık ve okunaklı bir şekilde basılmış 
bulunmalıdır. 

KESİM : VI 

Alkollü içkiler hakkında müşterek hükümler 

Madde 535 — Bütün alkollü içkilerin konulduğu kapların fenni usul
lerle temizlenmiş ve b u maksat la kullanılacak suların İçilebilir sular 
vasfında olması ve içkilerin kendüerine mahsus lezzet ve vasıflaruun bo
zulmamış bulunması lâzımdır. 

Madde 536 — Dış memleketlerden i thal edilip de bu Tüzükte ad ve 
vasıfları hakkında hüküm serdedilmemiş alkollü İçkiler menşe memle
ketlerinin bu husustaki mevzuatı gözönünde tutularak işleme tabi t u 
tulurlar. 

Madde 537 — Kapların havi olduğu içki miktarı İle etiketler üze
rinde yazılı miktar lar arasındaki f a r k en çok % 5 i ve içkinin alkol de
recesiyle etiketlerinde gösterilen alkol derecesi arasındaki f a r k da en 
fazla yarım dereceyi geçemez. 

Madde 538 — Alkollü içkiler aşağıda yazılı hallerde takl i t veya 
tağşiş edilmiş sayılırlar. 

a) 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 493, 494, 496, 497 ve 502 
nci maddelerle 491 İnci maddenin a, b, c, d, e, g, h, i fıkraları ve 495 inci 
maddenin a, b, c, d, e, f, ıg, h fıkraları hükümlerine aykırı vasıf, terkip 
ve şekillerde satılan şaraplar, 

b) 504 ve 505 inci maddeler ile 507 nci maddenin a, b, c fıkraları ve 
508, 509 ve 511 inci maddeler hükümlerine aykırı vasıf, terkip ve şekil
lerde satılan meyva şarapları, 

c) Tâli mahsuller, aldehit, fürfürol, füzel, ester, meti l a lkol , asidite, 
kurşun, bakır, çinko ve emsali toksik maddelere ait hükümler müstesna 
olmak üzere 523, 524 ve 525 inci maddelerde ve bu maddelerin fıkrala
rında 526 ve 530 uncu maddelerde konmuş olan hükümlere aykırı' v a 
sıf, terkip ve şekUlerde satılan alkollü içkiler, 

d) 512, 513, 514, 515, 317 ve 521 inci maddeler hükümlerine aykırı 
vasıf, terkip ve şekillerde satılan biralar, 

e) 531, 532, 533 üncü maddeler hükümlerine aykırı vasıf, terkip 
ve şekUlerde satılan likörler, 

f) 534 üncü maddenin (c) fıkrasiyle 536 ve 537 nc i maddeler hü
kümlerine aykırı bir şekilde satılan distile alkollü içkiler, 

g) Suni tad verici maddeler katılmış olan bütün alkollü İçkiler. 

Madde 539 —> Alkollü içkiler aşağıda yazılı hallerde sağlığa az veya 
çok zarar verecek derecede bozulmuş sayılırlar: 

a) 492, 495, 499, 500, 501 ve 503 üncü maddelerle 491 İnci mad
denin (f) fıkrası, 495 inci maddenin (i) ve (j) fıkraları hükümlerine 
aykırı vasıf, terkip ve şekillerde satılan şaraplar, 

to) 507 nci maddenin (d) fıkrasiyle 509 uncu maddenin a, b, c f ık
raları hükümlerine aykırı vasıf, terkip ve şekillerde satılan meyva 
şarapları, 

c) 516, 518, 519, 520, 522 nci madde hükümlerine aykırı vasıf, ter
kip ve şekillerde satılan biralar, 

d) Tâli mahsuller, aldehit, fürfürol, füzel, ester miktar lar iy le aat-
diteleri 523, 524 ve 525 inci maddelerde kendileri için kabul edilen had-
lerden fazla bulunan veya kurşun, bakır, çinko ve emsali toksik madde
lerle meti l alkolü iht iva eden veya 525, 527, 528'.ve 529 uncu maddelerde 
kendileri için konmuş olan hükümlere aykırı vasıf, terkip ve şekillerde 
satılan distile alkollü içkiler, 

e) Sağlığa zararlı esans veya boya maddeleriyle yapılmış olan 
likörler, 

f ) 534 üncü maddenin (a) ve (b) fıkraları hükümlerine aykırı b u 
lunan distile alkollü içkilerle 571 inci madde hükümlerine aykırı vasıf, 
terkip veya şekillerde olarak satılan bütün alkollü içkiler, 

g) 503 üncü madde hükümlerine aykırı terkip ve vasıflardaki kap
lar, kapaklar , aletler ve vasıtalarla imal , muhafaza, n a k i l veya satılan 
bütün alkollü içkiler. 

Mdde 540 — içime herhangi bir maksat la zehir l i b ir madde katılmış 
bulunan büi,ün alkollü içkiler sağlığı hafif veya ağır surette ihlâl edecek 
şekilde tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 541 —• Muayene ve tahl i l için lâboratulvara gönderilmek üze
re alınacak numune miktarı şaraplardan ve meyva şaraplarından 700 Cm», 
biradan i k i şişe, rakı sınıfı İçkilerden ve likörlerden 500 er gram veya 
bu miktar lardan aşağı olmamak üzere b i r veya b i r kaç kapalı orrUnıal 
ambalajdan ibarettir. 

Madde §42 — Sağlığa zararlı tesirimden dolayı apsent ı(absinthe) adı 
ile tanılan içkinin ve terkipçe foemerlerimin veyahut bu nevi içkileri yap
mağa mahsus (esans, ekstre gibi) i lk maddelerin yurda sokulması, hazır
lanması ve satılması yasaktır. 

Vermut yağı i(thujon) un distile ve diğer alkollü içkilerin İmalinde 
kullanılması ve satılması yasaktır. 



18 EKİM 1992 GRaaml Graete) Safatfe: 4787 

YİRMİ B lRÎNOt BÖLÜM 

Kahveler 

A — Çiğ kahve : 

Madde 543 — (Kahve meyjvasının, kabuğundan kamilen ve zarından 
hemen hemen ayrılmış çekirdeklerine çiğ kahve veya yeşil kahve denir. 

Madde 544 — Çiğ kahvede; kahve kabuğu, bozuk çekirdekler, z a 
rarsız ıda olsa her türlü yabancı maddelerin mecmuu % 5 ten faz la o l 
mıyacaktır. Kırık olan kahveler ancak kırık kahve i s m i i le satışa çıka
rılabilirler. 

Madde 545 — Islanmış, tegayyür etmiş, küflü, fena kokulu, yumu
şamış sair surette bozulmuş olanlarla, kemale ermemiş tanelerle karışık 
kahvelerin satılması yasaktır. 

Madde 546 — Çiğ kahvede ı(kafein) miktarı <% 1,4 den az olmamak, 
rutubet %«13 ten, kül miktarı % 5 ten, küldeki k lor miktarı |% 1 den 
fazla bulunmamalıdır. 

Madde 547 — Kahvenin herhangi b ir k i m v e y i madde i le muamelesi 
ve boyanması yasaktır. 

B — Kavrulmuş kahve : 

Madde 54& — Kavrulmuş kahve, yukarda vasıfları yazılmış olan çiğ 
kahvenin usulüne göre kavrularak hazırlanmış şekline denir. 

Madde 548 — Kaıvrulmuş kahvede kafe in % 1,2 den az, rutubet mik
tar ı f% 8 den fazla , kül % 5,5 ten fazla , suda münhal hulâsa miktarı % 22 
den az ve kömürleşmiş taneler miktarı |(fazla kavrulmuş kahve) <% 5 ten 
faz la olmamalı ve % 3 ten faz la kahve kırıntısı bulunmamalıdır. 

C — Çekilmiş kahve : 

Madde 550 — Kavrulmuş kahvenin çekilmesinden veya dövülmesin
den (hâsıl olan toza çekilmiş veya dövülmüş kahve denir. 

Madde 551 — Çekilmiş kahvelerin ih t iva ett ikleri ka fe in miktarı 
% 1,2 den az, rutubet ;% 10 dan, kül miktarı % 5,5 ten fazla, suda mün
h a l hulâsa miktarı %> 22 den aşağı olmamalı ve zararsız da olsa yaban
cı hiç b i r madde iht iva etmemelidir. 

Madde 552 — Kahvenin terkibinde bulunan (kafein) ve diğer un
surları a lmak ve zararsız d a olsa herhangi yabancı b ir madde ilâve et
mek yasaktır. 

D — Kafemsiz kahve ; 

Madde 553 — Kafeinsiz veya kafeimi az kahve : TeaMbindeki kafei
n i n usulüne göre azaltılmasiyle elde edilen ve kafe in miktarı ,% 0,2 y i 
geçmemesi şart olan kahveye denir. Bunların kafeini alınmış veya kafein
siz kahve i smi altında satılmaları mecburidir. 1 

Madde 554 — Kafe ins iz veya kafe ini az kahve ismiyle satılan k a h 
velerde suda münhal hulâsa miktarı % 20 den aşağı, rutubet miktarı 
% 8 den faz la Olmamalı ve zararsız da olsa hiç b i r yabancı ımaddeyi ih t iva 
etmemelidir. 

Madde 555 — Kahveler aşağıda yaJzııh hallerde tak l i t veya tağşiş 
edilmiş sayılırlar : 

a) Başka b i r bozukluğu olmadığı (halde, vasıf ve terkipleri y u -
k a r k i maddeler hükümlerine uygun olmayan, çiğ, kavrulmuş, çekilmiş, 
kafe ini az veya kafe in i alınmış kahveler, 

Ib) Üzerinde b u Tüzük gereğince yazılması icap eden izahatı havi 
etiketi olmayan kahvelerle vasıf ve terkipler i etiketlerinldeki yazılara 
uymayan kahveler ve ambalaj içersinde satılıp .muhteviyatı üzerlerindeki 
etikeüerindıe yazılı cins, nevi ve miktar lara uygun olmayan kavrulmuş, 
ıçekilmiş veya«ı(kafeinsiz) veya [(kafeini az) kahveler. 

Madde 556 — Kahveler aşağıda yazılı hallerde sağlığa az veya çok 
aarar verecek derecede bozulmuş sayılırlar : 

a) :Küflü, fena k o k u l u veya. herhangi b i r suretle tegayyür etmiş 
bulunan kahveler, 

b) K a f e i n i alınmadığı halde kafeini alınmış diye satılan kahveler. 
Madde 557 — (İçlerine herhangi b i r maksat la madenî veya uzvi ze

h i r l i b i r madde katılmış olan kahveler, sağlığı hafif veya ağır surette 
bozacak derecede tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 558 — Kahvelerden tahl i l İçin alınacak numune miktarı 200 
gramdan aşağı olmamak üzere alınır ve ağzı imtizaçlı kapakla kapalı 
cam veya zararsız madenî kaplar içersinde lâboratuvara gönderilir. 

Y Î R M Î ÎKlNCfl BÖLÜM 

Çay 

Madde 559 — Çay ağacı' yapraklarının menşelerinde mûtat ameliye
lere tabi tutulup usulüne göre İhzar edilerek ticarete sevkolunan şeklin» 
K'siyah veya yeşil) çay denir. 

Madde 560 — Çaylarda menşelerine göre az çok yaprak saptarı, toz
ları veya çay döküntüsü bulunabilirse de bunların miktarları mecmuu 
% 5 1 geçmemelidir. 

Madde 561 — Çay, evvelce kullanılmış veya diğer b i r surette cev
heri alınmış veya bozulmuş, ıslak, çürük, küflü veya diğer suretle tegay
yür etmiş olmıyacak ve kırıntı yaprakları zamk, nişasta g ib i maddeler ile 
bir araya getiri l ip yapıştırılmış bülunmıyaoaktır. 

Çaya, zararsız da olsa herahangi b i r yabancı maddenin katıllması 
ve çayın k i m v e y i bir madde ile muamelesi ve boyanması yasaktır. 

Madde 562 — Çayda kafein % 1,6 ten az, kül miktarı % 6 dan fai-
la bulunımıyacaktır. 

Madde 563 —• Çayların ambalajı için kullanılan madenî maddelerin 
hiç bir zararlı unsuru iht iva etmemesi ve bu Tüzükte tesbit edilen vasıf
lara uygun bulunması şarttır. 

Madde 564 — Çay ambalajlarının üzerinde oins ve neviflerlnin, net 
miktarının ve hazırlayanın ismini gösteren bir etiket bulunması mecbu
r idir . 

Madde 565 — Çayda rutubet % 12 den fazla , tamamen s iyah çay
da % 7 den, yeşil çayda % 10 dan, suda münhal hulâsa miktarı s iyan 
çayda % 25 ten, yeşil çayda % 28 den aşağı olmıyacaktır. 

Madde 566 — Çaylar aşağıda yazılı hallerde tak l i t veya tağşiş edil
miş sayılırlar : 

a) Çaydan gayrı zararsız d a olsa diğer b i r nebatın yaıpraklarını-
dan hazırlanarak çay diıye satılanlar veya bu yapraklar la kanştıırilmıış 
veya % 5 ten fazla çay kırıntısı (toz haline gelmiş ç a y y a p r a k l a n , çay 
sapları vesair çay döküntüsü) iht iva edenler, 

b) Herhangi bir suretle müessir maddesi alınmış olanlar veya zat-
rarsız da olsa herhangi bir yabancı madde ile yapıştırılmış yaprakları i h 
t iva edenler veya herhangi bir maksat la zararsız da olsa yabancı c is im
lerle muamele edilmiş ve yabancı b ir madde katılmış veya ıslanmış 
olanlar, 

ıc) Zararsız da olsa herhangi b ir madde İle boyanmış olanlar, 
d) Terkibindeki kafein, tanen veya suda münhal hulâsa miktar 

ları yukarda yazık maddeler hükmüne aykırı olanlar, 
(e) Muhteviyatı, üzerlerinde mevcut etiketlerinde yazılı m i k t a r ve 

vasıflara uymıyanlar. 
Madde 567 — Çaylar aşağıda yazıl* hallerde sağlığa az veya çok 

zarar verecek derecede bozulmuş sayılırlar : 
a) Çürük, küflü, fena k o k u l u vesair surette tegayyür etmiş olanlaır, 
fo) (Sağlığa zararlı ambalajlar içine konanlar. 
Madde 568 — İçine herhangi bir maksat la zehir l i nebatlar veya diğer 

zehir l i b ir madde ilâve edilmiş olan çaylar sağlığı hafif veya ağır suret
te ihlâl edecek şekilde tağşiş edilmiş sayılırlar. • 

Madde 569 — Çaylardan muayene ve tahl i l için alınıp lâboratuva-. 
r a gönderilecek numune miktarı ağızları imtizaçlı k a p a k l a kapalı teneke 
kutu veya cam kavanozlarda veya parşömen kâğıda sarılmış olarak 100 
gram veya bu miktardan az olmamak üzere bir ori j inal ambalajdan iba
rettir . 

Y İ R M İ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kakaolar 

A — Çekirdek kakao : 

Madde 570 — K a k a o ağacı meyvasımın kurutularak kavrulmuş veya 
kavrulmamış olan çekirdeklerine (((çekirdek kakao) denir. 

B — Kakao kitlesi : 

Madde 571 — Kurutulmuş, temizlenmiş ve kavrularak mümkün ol
duğu kadar kabuk ve tohumlarından ayıklanmış kakao çekirdeklerinin 
ezilmesinden hâsıl olan müstahzara ((kakao kit lesi = pat dö kakao) denir. 

C Kakao tozu : 

/Madde 572 — K a k a o kit lesinin, olduğu g ib i veya kısmen yağı alın
dıktan sonra öğütülmesiyle elde edilen toza ((kakao tozu) denir. 
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D — Münhal kakao : 

Madde 573 — Kalev i karbonatlar ve kalevi hidroksitler ile muamele 
edilmiş olan kakao tozuna (münhal kakao) denir. 

Madde 574 — Kakao tozu ve münhal kakao en az % 16 kakao y a 
ğını h a v i oimalı ve kabuk, tohum ve diğer maddelerle karışık bulunma
malıdır. Toz kakao vanll ln veya venllya ile kokulandırılabiUr. 

Madde 575 — Toz kakaoda kül miktarı % 9 u geçmlyecek ve suda 
münhal maddeler mecmuu % 14 ten aşağı olmryaca.ktır. Münhal kakao
da kalevi karbonat ve kalevi hidroksit m i k t a n , (sodyum karbonat hesa-
biy'e) yağsız k u r u madde üzerinden % 6 yı ve kül miktarı da yağsız 
madde üzerinden % 15,5 i geçmemelidir. 

Madde 576 — K a k a o içersine herhangi bir nispette olursa olsun 
şeker kanşt ınlarak şekerli kakao yapıp satmak yasaktır. 

Madde 577 — K a k a o yağı, kakao kit lesi (pa dö kakao) de % 50 
den aşağı ve yağsız k u r u madde üzerinden hesap edilmek şartiyle kabuk 
ve tohum aksamı tutarı % 5 ten faz la olmamalıdır. 

Madde 578 — Bütün kakao müstahzarlarında bulunaa kakao yağı 
ile sâf kakao yağının asidite derecesi % 7 den fazla olmamalıdır. 

Madde 579 — K a k a o ambalajlarının üzerinde cins ve nevileri, mik
tarları, âmilinin ismiyle adresini taşıyan bir etiket bulunması mecburidir. 

Madde 580 — K a k a o l a r aşağıda yazılı hallerde takl i t veya tağşiş 
edilmiş sayılırlar : 

a) K a k a o yağı veya suda münhal maddeler m i k t a n y u k a r k l mad
delerde yazılı nispetlerden aşağı ve kül m i k t a n bu maddelerde gösterilen 
nispetlerden fazla olan veya kabuk, tohum ve diğer yabancı maddelerle 
karışık bulunan veya zararsız da olsa yabancı maddeler katılmış olan 
toz kakao ve münhal kakaolar, 

b) Terkibinde bulunan kalevi karbonat veya ka levi hidroksit i le 
külü 575 inci maddede gösterilen hadden faz la o'.an kakaolar, şekerli k a 
kaolar , 

c) K a k a o yağ m i k t a n y u k a r k l maddede yazılı nispetten aşağı ve
ya kabuk, tohum m i k t a n y u k a r d a k i maddelerde belirtilen hadlerden 
faz la olan kakao ki t les i muhteviyatı, üzerinde mevcut etikette gösteri
len vasıflara uymiyanlar . 

Madde 581 — K a k a o l a r aşağıda yazılı hallerde s a ğ j ğ a az veya 
çok zarar verecek derecede bozulmuş sayılırlar : 

a) Kurtlanmış, böceklenmiş, acımış, fena k o k u peyda etmiş veya 
diğer bir surette tegayyür etmiş olanlar, 

b) Kakaolarda bulunan kakao yağının asidite derecesi 578 inc i 
maddede yazılı nispetten faz la bulunanlar. 

Madde 582 — İçersine her ne maksatla olursa olsun uzvl veya ma
deni herhangi bir zehirl i madde katılmış olan kakaolar sağlığı haf i f ve
ya ağır surette ihlâl edecek şekilde tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 583 — Kakaolardan tah' i l ve muayene için alınıp lâboratu-
vara gönderilecek numune miktarı ağızları Imtizaçlı kapakla kapalı te
neke kutu veya cam kavanozlarda olarak en az 200 gram veya bu mik
tardan aşağı olmamak üzere bir ori j inal ambalajdan ibarettir. 

YTRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çikolatalar 

A — Sade ve sütlü çikolatalar : 

Madde 584 — İçine kakao yağı ilâve edilerek mûtat usu'Ierle ihzar 
edilen kakao tozu ve şeker mahlutundan mürekkep müstahzara sade çi
kolata veya sade çikolata tozu ve bu unsurlarla süt ve süt tozu ilâvesiyle 
hazırlanmış nevilerine de sütlü çikolata veya sütlü çikolata tozu denir. 

B — Meyvalı çikolata : 
Madde 585 — İçine fındık, badem, fıstık, meyva, bal vesaire karış

tırılan çikolataların etiketlerinde bu maddelerin is imleri gösterilmesi mec
bur i olup bu maddelerin miktarı % 5 ten az ve % 20 den fazla olmama
lıdır. Çikolatalara vanilin veya vani lya tozu da İlâve edilebilir. 

Madde 586 — Sütlü çikolata ve tozlanna ilâve edilecek 3 Ü t mik
t a n % 15 ten aşağı olamaz, süt tozu kul'anılarak sütlü çikolta yapıldığı 
takdirde ilâve edilen süt tozu anasın % 15 nispetindeki taze sütün ana
sırını İhtiva edecektir. B u nevi çlkoltaya veya tozlarına da vani lya veya 
vanllln İlâve edilebilir. 

Madde 587 — Her nevi çikolata ve çikolata tozlarında sâfl şekerli 
çikolata kitlesi üzerinden hesap edilmek üzere şeker (sakkaroz) en fazla 
% 60 ve kakao yağı % 16 dan aşağı o'maımalı ve kakao yağından ve süt
lü nevilerlnde süt yağından başka cins yağ bulunmamalıdır. 

Madde 588 — Sütlü çikolatalarda bulunan süt unsurlarının miktar
ları bunların hususi yönetmeliğinde gösterilen nispetlere uygun buluna
caktır. 

Madde 589 — Sütlü çikolatalarda bulunan kakao kit 'esl (kakao ya
ğı + kakao tozu) en az % 25 olacaktır. Bunların imalinde nebati lesltln 
kullanıldığı takdirde nebati lesltln m i k t a n müstahzann %0,3 ünü geç
memelidir. 

O — Kaymaklı çikolata : 

Madde 590 — E n az % 6,75 süt yağını ve %1,15 k u r u süt mad
desini havi olan müstahzara (kaymaklı) veya (kremalı) çikolata denir. 

V — İki kat kaymaklı çikolata : 

Madde 591 — E n az % 9,75 süt yağını ve % 1,65 yağsız k u r u süt 
maddesini havi olan müstahzara ( iki kat kaymaklı) veya ( iki kat kre
malı) çikolata denir. Burada kullanılan kremanın en az % 35 süt yağını 
havi olması şarttır. 

E — Kaplama çikolata : 

Madde 592 — İçinde fondan ve badem gibi maddeler bulunan ve dı
şı kuvertür denilen çikolata tabakası ile tamamen kaplı olan müstahzara 
(kaplama çlko ata) denir. B u nevi çikolatalarda, "hariçteki çikolata ta-
bakasiyle içindeki madde a y n a y n olarak bulunur. 

Madde 593 — Çikolata kaplı müstahzarlarda çikolata kısmı müs
tahzarın en az % 30 unu teşkü etmeli ve içindeki maddelerin cinsi etike
tinde yazılı olmalıdır. 

F — Alkollü çikolata : 

Madde 594 — A l k o l ve alkollü maddeleri iht iva eden çikolatala
rın etkeitinde bunların cinsi yazılmalı ve ^ihtiva ett ikleri a lkol nispeti 
(mutlak alkol hesabiyle) müstahzarın % 6 stnı geçmemeli ve sağlık ba
kımından zararsız ve pek cüzi dahi olsa, yabancı bir madde kokusundan 
ârl olmalıdır. 

Madde 595 — ÇIkoltalann ambalâ j 'an üzerinde âmilinin adını ve 
imal yerini, İçindeki net çikolata miktarını, sade, sütlü veya meyvalı o l 
duğunu gösteren bir etiket bulunması mecburidir. 

Madde 596 — Çikolata ve tozlan, aşağıda yazılı hallerde takl i t ve
y a tağşiş edilmiş sayılırlar : 

a) Sakkaroz şekerinden başka diğer bir şeker veya suni tad ve
r ic i maddelere ihzar edilmiş olanlar, 

b) İçlerinde çikolataya ilâvesi mûtat olanlardan başka zehirsiz de 
olsalar madenî veya nebati herhangi bir madde katılmış olanlar, 

e) Terkiplerinde şeker miktarı 587 nc i maddede yazılı nispetten 
fazla olanlar, 

d) K a k a o yağı m i k t a n 586 nci maddede gösterilen miktardan aşa
ğı bulunanlar veya yabancı herhangi bir yağı havi o'anlar, 

e) İçinde 585 İnci maddede yazılı maddeleri tesbit edilmiş olan had-
lerden fazla İhtiva edenler, 

f ) Terkiplerinde süt anasın 586 nci maddede yazıl mispetten aşağı 
bulunan veya bu unsurların iht iva ettiği süt yağı ve yağsız kuru süt mad
deleri mlkatrları 588 inci maddede bildiri len nispetlere uygun olmıyan, 
kakao ve kakao yağının mecmuu 589 uncu maddede gösterilen nispetten 
az bulunan sütlü çikolatalar, 

g) İçlerindeki süt yağı veya yağsız k u r u süt maddeleri 590 ve 591 
inci maddelerde zikredilen nispetlerden aşağı olan kaymaklı, kremalı çi
kolatalar, 

h) İhtiva ettiği çikolata ki t les i (kaplama) 593 üncü maddede gös-
t erl'en nispetten az olan çikolata kaplı müstahzarlar, 

i) İhtiva ettiği alkol miktarı 594 üncü maddede yazılı nispetten 
fazla bulunan alkollü çikolatalar. 

Madde 597 — Çikolata ve çikolata toz lan aşağıda yazılı hallerde 
sağlığa az veya çok zarar verecek derecede bozulmuş sayılırlar : 

a) Küflenmiş, acımış ve fena koku peyda etmiş veya diğer bir su 
rette tegayyür etmiş ve kurt lu olanlar, 

b) Dışı yaldız ve kalayla sanlan çikolatalardaki kurşun m i k t a n bu 
Tüzükte yazılı miktardan faala olanlar. 

Madde 598 — Her ne maksatla olursa olsun İçine madenî ve u z v l 
zehirli bir madde katılmış bufunaa çikolata ve çikolata tozları sağlığı h a 
f i f veya ağır surette ihlâl edecek şekilde tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 599 — Çikolata ve çikolata tozlanndan muayene ve tahl i l 
için alınacak numuneler 2C0 gramdan aşağı olmamak üzere alınır ve açık 
olanlar cam kavanoz veya teneke kutu içinde, ori j inal ambalaj olanlar ise 
bu miktardan aşağı olmamak üzere alınır ve doğrudan doğruya labora-
tuvara gönderilir. 
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YÎRMÎ BEŞİNCİ BÖLÜM 

Baharat 

Madde 600 — Muhtelif nebatların, tohum, çekirdek, meyva, çiçek, 
kabuk, kök, yaprak gibi muhtelif kısımlarında mevcut olan ve kendi
lerine mahsus koku ve lezzeti iht iva eden ve yemeklere çeşni vermek ve
y a hazmı tenbih etmek için kullanhması mûtat o'an hardal, karabiber, 
kırmızı biber, k imyon, kekik, safran, anason, vanilya, karanf i l , tarçın, 
zencefil gibi maddelere baharat denir. 

Madde 601 — Baharat, elde edildiği nebat ve aksamı haliyle veya 
öğütülerek toz şeklinde satılırlar. Toz şeklinde bir cins olarak satıldığı 
gibi birkaç cins ve neviden ibaret olmak üzere mah'ût olarak da satıla
bilirler. Bunların ambalajlarının üzerinde haımgi cins baharın tozunu iht i 
v a ettiklerinin yazılı bulunması lâzımdır. 

A — Hardal ; 

Madde 602 — H a r d a l ; (brassica nigra, brasslca junessea) nebatla
rının olmuş ve kurutulmuş taneleri veya unu olup rutubet miktarı âzami 
% 9,5, kül âzami % 5,6, külün asit klor idrikte erimiyen kısmı âzami 
% 1,5, etere geçen sabit ekstra % 12,6 (asgari), hardal ruhu (alil i izotio 
siyanat) halinde % asgari 0,6 olmalıdır. 

B — Kimyon : 

Madde 603 — K i m y o n ; (Cuminum Cyminum) denilen nebatın o l 
muş ve kurutulmuş taneleri veya unu olup rutubet âzami % 10, kül âza
mi % 8, külün asitte erimiyen kısmı âzami % 1,5 ve tayyar yağları asgari 
% 5 olmalıdır. 

O — Karanfil: 

Madde 604 — K a r a n f i l ; (KaryophyMus aromatieus) denilen neba
tın kurutulmuş çiçekelri (tüveyçleri) olup tane veya toz halinde kullanı
lır. Rutubet âzami % 9, kül âzami % 7, külün asitte erimiyen kısmı âza
m i % 0,5 ve tayyar yağlan asgari % 15 olmalıdır. 

D — Tarçın : 

Madde 605 — Tarçın; (cinnamonuum zylanicum) adlı nebatın k u 
rutulmuş kabukları veya bu kabukların tozudur. Rutubet âzami •% 10, 
kül âzami % 5, külün asitte erimiyen kısmı % 2 ve tayyar yağları 
% 1 den az olmamalıdır. 

E — Zencefil: 

Madde 606 — Zencefil ; ,(Zengibet oficinale) denilen nebatın k u r u 
tulmuş rizomalarıdır. Olduğu gibi veya toz halinde kullanılır. Rutubet 
âzami % 11,7, kül âzami % 7, külün asitte erimiyen kısmı âzami % 2, 
nişasta âzami % 6, selüloz âzami % 8, suya geçen münhal haddeler mec
muu âzami % 12, eter ekstresi âzami % 3, alkol ekstresi asgari % 3,7 
olmalıdır. 

F — Karabiber : 

Madde 607 — Karabiber ; (Pipernigron) denilen nebatın kurutulmuş 
meyvalandır. B u meyvalar kemale gelmeden toplanıp olduğu gibi veya 
toz halinde kullanılır. Rutubet âzami % 12, kül âzami % 7, külün asitte 
erimiyen kısmı âzami % 1,5, eter ile sabit ekstre asgari % 6,75 ve tay
yar zeyti asgari % 1 olmalıdır. 

G — Beyazbiber : 

Madde 608 — Beyazbiber; (Pipernigron) denilen nebatın kemale gel
dikten sonra kurutulmuş meyvalandır. Olduğu gibi veya toz halinde 
kullanılır. Rutubet âzami % 14, kül âzami % 3,5, külün asitte erimiyen 
kısmı âzami •% 0,3, eterle sabit ekstre asgari % 7, tayyar zeyti % 0,5 
olmalıdır. 

H — Kırmızıbiber : 

Madde 609 — Kırmızıbiber; (Capsicumannum) denilen nebatın ke
male gelip kurutulmuş meyvalarının öğütülmesiyle elde edilir ve toz ha
linde kullanılır. Rutubet âzami % 13, kül âzami <% 8, külün asitte erimiyen 
kısmı âzami % 1,25, eter ile sabit ekstre asgari % 15, tayyar zeyti asgari 
% 1,35 olacaktır. 

/ — Yenibahar : 

Madde 610 — Yenibahar; (Pimenta officinalis) denilen nebatın mey
valarının olmuş; kurutulmuş ve toz edilmiş şeklidir. Rutubet âzami % 10, 
kül âzami % 6, külün asitte erimiyen kısmı âzami % 0,4, eter İle sabit 
ekstre asgari '% 4,4, tayyaü z e y t i asgari % 3 olmalıdır. 

J — Safran : 

Madde 611 — Safran; (Crrocus sativus) denilen nebatın çiçeklerinin 
kurutulmuş istigmatlarıdır. Rutubet âzami % 12, kül âzami % 7,5, kü
lün asitte erimiyen kısmı âzami % 1 olmalı ve diğer evsaf bakımından 
Türk Kodeksine uygun bulunmalıdır. 

K — Anason : 

Madde 612 — Anason; (Pinpinella Anisun) denilen nebatın k u r u 
tulmuş meyvaları olup tane halinde kullanılır. Rutubet âzami % 8,5, kül 
âzami % 9, külün asitte erimiyen kısmı âzami % 2, tayyar zeyti asgari 
% 1,5 olmalıdır. 

L — Vanilya : 

Madde 613 — V a n i l y a ; (Vanil la planifolia) denilen nebatın ham 
meyvalarının kurutulmasiyle elde edilir. Kül âzami ı% 4,7, mürci şeker 
âzami % 9, vani l in miktarı asgari % 0,70 olmalıdır. 

M — Kekik : 

Madde 614 — K e k i k ; (Thymus vulgarls) nebatının kurutulmuş 
çiçekleri ve yapraklarının uçlarıdır. Kül âzami % 14, külün asitte eri
miyen kısmı âzami % 4, tayyar zeyti a s g a r i * % 2 olmalıdır. 

Madde 615 — Baharatın iht iva etmiş olduğu kendilerine mahsus 
k o k u ve lezzeti veren cevherlerini almak, zararsız da olsa yabancı bir 
madde ile karıştırmak ve boyamak yasaktır. 

Madde 616 — E n az % 10 vanilyayı havi olan şeker mahlutuna 
şekerli vani lya denir. E n az % 2 nispetinde vanil inl havi olan şeker mah
lutuna (şekerli vanilin) denir. 

Madde 617 — H a r d a l unu, şeker, sirke veya şarap veya su ile y a 
pılan mahluta sofra hardalı denir. Bunun içerisine tuz ilâve edilebileceği 
gibi kuru madde de nispeti % 10 u geçmemek üzere, pirinç unu da k a 
tılabilir. B u suretle ihzar edilen hardal cam veya porselen kaplar dâ
hilinde satılır. 

Madde 618 — Sofra hardalında en az % 0,15 nispetinde hardal ruhu 
mevcut olmalı ve tuz hariç % 4,5 tan fazla külü bulunmamalı ve iht iva 
edeceği kükürt dioksit miktarı kilosunda 500 M g . ı geçmemelidir. 

Madde 619 — Ambala j içerisinde satılan baharatın ambalajı üze
rinde âmilinin is im ve adresi, muhtevasının cins ve nevileriyle net mik
tarı ve bir kaç neviden mürekkep olduğu takdirde bu nevi baharların 
isimleri ayrı ayrı yazılı bulunacaktır. 

Madde 620 — Baharat aşağıda yazılı hallerde takl i t veya tağşiş 
edilmiş sayılırlar : 

a) T a b i i k o k u ve lezzetini veren" müessir cevheri alınmış olanlar, 
b) İçine zararsız da olsa herhangi bir madde katılmış olanlar, 
ıc) Zararsız da olsa herhangi bir madde ile boyanmış olanlar, 
d) Vasıf ve terkipleri y u k a r k i maddelerde kendileri için teshit 

edilmiş bulunan vasıf ve terkiplere uymıyanlar, 

e) İçindeki vani lya veya vanil in m i k t a r l a n yukardaki maddede y a 
zılı miktara uymıyan şekerli vani l in veya şekerli vanilyalar, 

f ) İçindeki hardal ruhu miktarı yukarda yazılı maddede tesblt 
edilen hadden az olan veya kül miktarı yine aynı maddede gösterilen 
miktardan fazla olan sofra hardalları, 

g) Muhteviyatı, üzerinde mevcut etiketine uygun bulunmıyan veya 
etiketindeki izahları noksan bulunanlar. 

Madde 621 — Baharat aşağıda yazılı hallerde sağlığa az veya çok 
zarar verecek derecede bozulmuş sayılırlar: 

a) Çürümüş, küflenmiş, kokmuş veya sair suretle tegayyür etmiş 

veya kirlenmiş bulunanlar, 

b) Y u k a r d a k i maddede zikredilen miktardan fazla kükürt dioksidi 
havi olan sofra hardalı, 

c) K i m y e v i terkibinden müteessir olacak kaplar içersine konul
muş olan hardallar. 

Madde 622 — İçersine herhangi b i r zehirl i madde katılmış olan ba
harat, sağlığı haf i f veya ağır surette ihlâl edecek şekilde tağşiş edilmiş 
sayılırlar. 

Madde 623 — Muayene için lâboratuvara gönderilecek numune m i k 
tarı safrandan 5-10 Gr., diğerlerinden 50 gramdan aşağı olmamak üzere 
b i r veya mütaaddit ambalajdan ibarettir. 
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T t R M Î A L T I N C I BÖLÜM 

Tuz 

Madde 624 — Yenilecek ve içilecek maddelere koymağa mahsus 
sodyum klori ire tuz (mutfak tuzu) ve bunum gayet ince toz edilmiş şek
lime sofra tuzu denir. 

Madde 625 — T u z ; 3078 Sayılı Tuz Kanununun ik inc i maddesine göre, 
140 santlgrad hararet derecesinde kurutulduktan sonra zehirl i mürekke-
battan ârl olmak şartiyle, en az % 95 sodyum klorürü iht iva etmelidir. 

Madde 626 — İçersine sağlığa zararsız da olsa yabancı maddeler 
kanştırı lm'ş olan tuzlar tak ' i t veya tağşiş edilm'ş, içers'nde sağlığa za
rarlı maddeler bulunan tuzlar sağlığı az veya çok ihlal edecek derecede 
bozulmuş ve içersine herhangi bir maksat la zehir l i bir madde katılmış 
olan tuzlar sağlığı hafif veya ağır surette bozacak şekilde tağşiş edil
miş sayılırlar. 

Y Î R M I YEDtNCÎ BÖLÜM 

Sirke 
Madde 627 — Üzüm ve incir gibi şekerli meyvaların evvelâ alkol 

tahammürüne ve sonra d f s i rke tahammürüne tabi tutulmaslyle elde 
edilen maddeye sirke denir. 

Madde 628 — Aset ik asit veya sirke ruhu İle sirke yapmak veya 
tabii s i rkeyi bu maddelerle karıştırmak yasaktır. 

Madde 629 — Sirkede tahammürden mütevellit mecmu asit m i k t a n 
asit asetik hesabiyle % 4 den az ve alkol m l k t a n hacmen % 1 den fazla 
bulunmamalıdır. 

Madde 630 — Sirkede (şeker hariç) k u r u hülâsa m i k t a n litrede 
10 gramdan ve kül miktarı 1 gramdan aşağı olmıyacaktır. 

Madde 631 — Sirkelere uzvi ve madenî asitler karıştırılması, za
rarsız da olsa biber vesaire gibi yabancı maddelerin katılması ve bo
yanması yasaktır. 

Madde 632 — Muhafaza maddesiyle sirkeye konulacak kükürt d i -
okslt miktarı serbest halde litre 40 M g . dan mecmu miktarı litrede 
400 M g . dan fazla olmamalıdır. 

Madde 633 — Sirke, tabu unsurlanndan sayılan k u r t l a n n a alt bu
lanıklık müstesna olmak üzere berrak görünüşte, kendisine mahsus koku 
ve lezzette olmalıdır. 

Madde 634 — Sirkede eser halinde çinko i le her i k i s i mecmuu litrede 
30 M g . ı geçmemek üzere demir ve bakır bulunabilir. Diğer zararlı ma
den ve mürekkebatı bulunması yasaktır. 

Madde 635 — Sirkeler kapalı ambalajlı olmak üzere şişeler, galonlar, 
damacanalar içersinde satışa çıkarılırlar. Açık olarak satılması yasaktır. 
Ambalajının üzerinde âmilinin is im ve adresi ve muhteviyatı miktarı 
yazılı b i r etiket bulunması mecburidir. 

Madde 636 — Ase t ik asit mahlûlü ile yapılan ve küçük veya büyük 
kapalı kaplarda satılan a'âfranga turşuların imalinde asit asetik ile ya
pıldığı ambalajın üzerindeki etiketinde yazılması mecburidir. Ancak 
bunun için kullanılacak asitln saf olması lâzımdır. B u suretle hazırlanan 
turşularda asit asetik miktarı % 5 ten fazla olmamalıdır 

Madde 637 — Sirkeler aşağıda yazılı hallerde takl i t veya tağşiş 
edilmiş sayılırlar : 

a) Aset ik asit ve sirke ruhu ile yapılmış olanlar veya içine bu 
madde katılmış bulunanlar, 

b) Terkibindeki mecmu asit m l k t a n asetik asit hesabiyle % 4 den, 
kül miktarı % 1 den ve k u r u hulâsa miktarı %10 dan az olanlar, 

e) Aset 'k asit İle yapıldıkları halde ambalajı üzerindeki etiketinde 
bu cihet tasr ih edilmemiş açık ve kapalı satılan alafranga turşular, 

d) içersine uzvi veya madenî yabancı bir asit veya zararsız da 
olsa yabancı maddeler katılmış olanlar veya zararsız da olsa herhangi 
bir maddo ile boyanmış bulunanlar 

Madde 638 — Sirke aşağıda yazılı hallerde sağlığa az veya çok za
r a r verecek derecede bozulmuş sayılır : 

ta)* Y u k a r d a yazılı maddedeki miktardan faz la mecmu veya ser
best kükürt dloksit ih t iva edenler, 

Ib) içinde sirkenin tabii unsurlarından başka canlı veya cansız ya
bancı cisimler ve küf bulunanlar, 

c) M u h a t ! maddeleri havi olanlar, acı ve fana kokulu veya diğer 
surette tegayyür etmiş veya kirlenmiş bulunanlar, 

d) Y u k a r d a k i maddelerde zikredilen miktardan faz la demir ve ba
k ı n havi olanlar ve eser miktardan fazla çinkoyu iht iva edenler, eser 
miktarda dahi olsa, zararlı madenî madde ve mürekkebatını h a v i olanlar. 

Madde 639 — içine herhangi bir maksatlaı madenî veya uzvi zehir l i 
bir madde katılmış olan sirke, sağlığı hafif veya ağır surette ihlâl edecek 
şekildo tağşiş edilmiş sayılır. 

Madde 640 — Muayene ve tahli l için alınacak numune m i k t a n 500 
gramdan aşağı olmamak üzere bir veya mütaaıddlt ori j inal ambalajdan 
ibarettir. 

Y l R M l SEKtZtNCÎ BÖLÜM 

Sabunlar 

Madde 641 — Sabun Normları hakkındaki Tüzük hükümleri mah
fuz ka lmak üzere sabunlann umumi sağlık bakımından aşağıdaki mad
delerde belirtilen hususi vasıflan da haiz bulunmaları şarttır. 

Madde 642 — Her nevi sabunlarda nitTobenzoil, sodyum peroksit ve
y a buna benzer tesiri olan (oksijenli sabun tozundaki sodyum perborat 
müstesna olmak üzere) diğer peroksitler bulunmıyaoaktır. 

Madde 643 — Bazı nevi sabunlar özel yönetmeliğinde bulunan bo
yalar ile beraber, eriyen baryum tuzlarını veya baryum karbonatı havi 
bulunmayan baryum sülfat, k r o m oksit, kadmiyum sülfür, zencefre, k a 
lay oksit, çinko Sülfür, bakır, çinko ve ka lay veya bunların halita tuzla-
r iylo de boyanabilirler. 

Madde 644 — Sabun N o r m l a n hakkındaki Tüzük hükümlerine ay
kırı bulunan sabunlar takl i t veya tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 645 — Sabunlar aşağıda yazılı hallerde sağlığa az veya çok 
zarar verecek derecede taklit veya tağşiş edilmiş sayılırlar : 

a ) Serbest a lka l i m i k t a r l a n bu Tüzükte kendileri için gösterilen 
âzami hadlerden fazla bulunanlar, 

b) Serbest a lka l i veyo mecmu amonyak m i k t a r l a n Sabun N o r m l a n 
Tüzüğünde yazılı hadden fazla bulunan k r e m şeklindeki traş sabunları, 

c) Sağlığa zararlı maddelerle kokulandırılmış olan sabunlar, 
d) 643 üncü maddede bild'rilenlerden gayrı boya maddeleriyle bo-

yanm'G olanlar, 
e) N i t r o benzollü veya 642 nci maddede kullanılması yasak edilen 

peroksitleri ih t iva edenler, 
f ) İçinde sağlığa zararlı herhangi bir madde bulunanlar . 
Madde 646 — Tababette kullanılan ve çeşitli ilâçları havi bulunan 

tıbbi sabunlar bu Tüzük ile Sabun N o r m l a n Tüzüğü hükümleri dışında
dır. 

Mudâe 647 — Sabunlardan muayene ve tahlil edilmek için lâboratu
vara gönderilmek üzere alınacak numune miktarı 250 şer G r . veya bu 
miktardan aşağı olmamak şartiyle bir veya b i r kaç ori j inal ambalajdan 
İbarettir. B u numuneler ağzı imtizaçlı kapakla kapalı, k u r u cam veya te-
ncfco kaplar 'içinde olarak lâboratuvara gönderilir. 

Y ÎRMİ D O K U Z U N C U BÖLÜM 

Mumlar, çamaşır sulan,  diğer temizlik eşyasısý 

A — Mumlar : 

Madde 648 — M u m ; balmumu, içyağı, parafin, Stearin g ib i madde
lerden hususi şekillerde yapılan ve yakarak aydınlatma işlerinde k u l l a 
nılan maddelerdir. 

Madde 649 — Mmmîann antlmuan, arsenik, c i v a veya kurşunu havi 
maddelerlo boyanması yasaktır. 

B — Çamaşır suları  : 

Madde 6E0 — Çamaşır suları ana solisyonu; nebati maddelerden y a 
pılmış çamaşırları temizlemek ve beyazlatmak için kullanılan ve a lka l i h i -
poklorit halinde akt i f k loru, hazan da sodyum perboratı iht iva eden so-
lisyonl ardır. 

Madde 651 — Çamaşır sulaırı sna soliısyonunun litresinde 20 Gr. dan 
az aktif k ler bulunmamalıdır. Perboratı iht iva edenlerim litresinde, 50 - 100 
gram sodyum perborat bulunabilir. 

Madde 1 652 — Çamaşı suları ama solisyonunun 40 misline sulandınl-
masiyle elde edilen solisyonum alkalitesi (Na O H hesabiyle) % 0,5 1 geç
memelidir. 

Madde 653 — Çamaşır sularının terkibiınde (klbr ve sodyum perbo
rat müstesna olmak üzere) sodyum peroksit ,diğer peroksitler ve oksidan 
maddaler bulunmamalıdır. 

Madde 654 — Çamaşır s u l a n ana solisyonlan yalnız ori j inal araba 
lâjlı kapalı şişelerde satüabÜUr. Şişelerin üserinde kırmızı zemin tize-
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rine siyah harflerle yapanın tanıtıcı işareti, adı ve adresiyle (40 mis l i su 
ile sulandırıldıktan sonra yalnız nebati maddelerden yapılmış çamaşırla
rın beyazlatılmasında kullanılır, ipekl i ve yünlü çamaşırlar için kullanıl
maz)" ibareleri ile ne şekilde kullanılacağına dair izahlar, okunaklı ve 
açık bûr şekilde basılmış bir etiket bulunacaktır. 

C — Diğer temizlik eşyası : 

Madde .665 — Döşemelerin temizl ik ve korunmasında kullanılan 
muşamba cilâsı, muşamba yağı ve benzeri maddeler, k lor lu idrokarbür-
lerden, nıitrobenzolden, benzolden ve abel cihazı i le yapılan iştial noktası 
30 santigrat derecesinin altında bulunan herhangi bir eriticiden âri bulu
nacaktır. 

Madde 656 — Deri lerin korunmasında kullanılan ayakkabı kremi 
boyası ve cilâsı ve benzerleri müstahzarlar anilin, tolüldin nitro benzol 
den, sağlığa zararlı boyalardan ve diğer maddelerden âri bulunmalıdır. 

Madde 857 — Havayı aromatize etmeğe mahsus maddeler nitro ben
zol, k lor lu hidrokarbürler ve benzerleri gibi sağlığa zararlı maddelerden 
âri bulunmalıdır. 

Madde 658 — Çamaşır suları ana sol'isyonu aşağıda yazılı hallerde 
takl i t veya tağşiş edilmiş sayılırlar : 

a) A k t i f k lor miktarı litrede 20 Gr . dan veya perborat miktarı 
litrede 50 G r . dan az bulunanlar 

fo) Terkip ve vasıflan 651, 652 ve 653 üncü maddeler hükümlerine 
uygun olsa dahi, açık olarak satılanlar veya 'ambalaj ve etiketleri veya 
üzerindeki yazıları 654 üncü madde hükümlerine uygun bulunmıyanlar. 

.Madde 659 — Mum lar , çamaşır suları, d'ğer temizl ik eşyası aşağıda 
yazılı hallerde sağlağa az veya çok zararlı sayılır : 

a) Ant imuan, arsenik, c iva veya kurşunu havi maddelerle boyan
mış olan mumlar, 

b) Kırk misline sulandırılmasiyle elde edilen solisyonun alkalitesl 
% 0,5 ten fazla bulunan veya sodyum peroksiti, klor ve sodyum perborat-
tan başka oksidan maddeleri ve peroksitleri , nitro benzolü ve benzeri sağ
lığa zararlı maddeleri ihtiva eden çamaşır suları ana solisyonu, 

c) Terkibinde abel cihazı ile + 30 derecenin altında iştial eden eri
t i c i maddeler bulunan muşamba cilaları ve benzerleriyle k lor lu idrokar-
bürler ve nitro benzol ve benzerleri sağlığa zararlı maddeleri iht iva eden 
muşamba cilâsı ve muşamba yağlan, 

d) A n i l i n , tolüidin, nitro benzol ve sağlığa zararlı boyalan ve diğer 
maddeleri ihtiva eden ayakkabı kremi, boyası, cilâsı ve benzerleri, 

e) N i t r o benzol, k lor lu hidrokarbürlü ve benzerleri gibi sağlığa za
rarlı maddeleri iht iva eden havayı aromatize etmeğe mahsus maddeler. 

Madde 660 — Muayene ve tahl i l için Iâboratuvara gönderilmek üze
re alınacak numune miktarı mumlardan 100 Gr. , çamaşır suları ana so-
lisyonundan yarım litreden aşağı olmarpak üzere, b ir kapalı ori j inal am
balaj, muşamba cilâsı ve benzerlerinden, ayakkabı boyası,-ci 1 âsi ve ben
zerlerinden ve havayı aromatize etmeğe mahsus maddelerden 10* er gra in 
veya bu miktardan aşağı olmamak üzere, bir veya bir kaç ori j inal kapalı 
ambalajdan ibarettir. 

O T U Z U N C U BÖLÜM 

Giyilecek eşyanın imalinde kullanılan her nevi maddeler, her nevi 
çamaşır imaline yarayan örgüler ve benzerleri ile elbiselik ku
maşlar, bu mevaddın boyanmasında kullanılan boyalar ve bu eşya

nın temizlenmesinde kullanılacak müstahzarat 

Madde 661 — Giyilecek eşyanın imalinde kullanılan her nevi mad
deler, her nevi çamaşır imaline yarayan örgüler ve benzerleriyle elbiselik 
kumaşlar arsenik, kurşun, serbest p i k r i k asit, parafenilen diamin, koral in 
vesair cilt tarafından kolaylıkla imtisas edilebilecek sağlığa zararlı 
maddelerin bulunması yasaktır. 

Madde 662 — Giyilecek eşya ile elbiselerin boyanmasında kullanıl
m a k üzere satılan müstahzar boya nevileri y u k a r k l madde hükümlerine 
tabidir. 

Madde 663 —• Elbise vesair giyilecek eşyanın lekelerim çıkarmak ve 
temizlemek içim kullanılan maddeleri teşkil eden benzin ve benzol gibi 
çok uçucu sıcak hidrokarbürler veya k lor lu hidrokarbürlerin, tetra klo-
rür de karbon, triklorür etilen gibi konulup satıldığı kapların üzerinde 
açık ve kolaylıkla görülebilecek şekilde (mahiyetini, koklanmamasını, 
açık hava veya açık pencere önünde kullanılmasını) gösteren birer etiket 
i le ayrıca '(kolaylıkla tutuşur) ibaresi yazılı b ir etiket konulması mec
buridir . 

Madde 664 — Giyilecek eşyaların imalinde kullanılan her nevi mad
deler; her nevi çamaşır imaline yarayan örgüler ve benzerleriyle elbi
selik kumaşlar, bu mevaddın boyanmasında kullanılan boyalar ve bu eş
yanın temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar aşağıda yazılı hallerde 
sağlığı >az veya çok ihlâl edecek derecede bozulmuş sayılırlar : 

a) Kurşun, arsenik, serbest parafenilen diamin, p i k r i k asit, kora
l in vesair cilt tarafından kolaylıkla imtisas edilebilecek sağlığa zararlı 
maddeleri ihıtiıva eden giyilecek eşyanın imalinde kullanılan her nevi 
maddeler, çamaşır ve benzerleri gibi eşyanın imaline yarayan örgüler 
ve benzerleriyle elbiselik kumaşlar, 

b) Giyilecek eşya ve benzerleriyle e'h'selerin boyâmmas-nda k u l l a 
nılan ve terkibinde kurşun, arsenik, koralin, serbest parafenilen diamin, 
p i k r i k asit ve sağlığa zararlı sair maddeleri iht iva eden boya müstah
zarları, 

c) E t ike t l e r i üzerinde 663 üncü maddede yazılı tafsilâtı İhtiva et-
miyen veya lüzumlu etiketleri bulunmıyan her nevi leke ç ı k a n a ve te
mizleyici müstahzarlar. 

Madde 665 — Muayene ve tahl i l edilmek üzere alınıp Iâboratuvara 
gönderilecek numune m i k t a n giyilecek eşyadan 1/2 metre vesair leva
zımdan 1/2 metre veya 250 gram, temizleyici maddelerden de kapalı 
ambalaj içinde satılanlardan 1/2 litreden aşağı olmamak üzere bir veya 
mütaaddit ambalaj, açık satılanlardan da temiz, k u r u ve ağzı imtizaçlı 
mantar veya cam kapaklı şişe içinde olmak üzere yarım litreden İbarettir. 

O T U Z BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Tuvalet levazımı 

Madde 666 — 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar K a n u n u 
hükümlerine girmiyen ve tuvalet levazımı olarak kullanılan yüze ve cilde 
sürmeğe, dudak ve tırnak boyamıya, göze çekmeğe ve tuvalete mah
sus krem, pudra, kreyyon, düzgün, sürme, losyon ve sair tuvalet mad
delerinin arsenik, antimuan, kurşun, clva, çinko veya kalyum mürekke-
batından ve sağlığa zararlı diğer maddelerden tamamen âri olmaları 
lâzımdır. 

Bunlar ancak özel yönetmeliğinde yazılı boyalarla boyanabilirler. 
B r ş k a boya konması yaksaktır. 

Madde 667 — M a y i halindeki tuvalet müstahzarlarının şişelerinin 
madeni olan kapak ve damlalıkları 'zararsız maddelerden yapılmış ve 
kalay ile kalaylı veya gümüş, krom, altın, nikel gibi zrarsız madenlerle 
kaplı bulunacaktır. 

Madde 668 — Ci ldin teravet ve nezafetinl muhafaza için k u l l a 
nılan müstahzarların terkibinde eter, benzin veya petrol eteri gibj ko
layca iştial eden mayiler yahut k lor ve brom hidrokarbürler! gibi ze
hir l i buharlar neşreden veya metil a lkol , aseton, nitro benzol, serbest ka
leviler gibi ciltten imtisas edilerek zararlı tesirler gösteren maddeler 
bulunmamalıdır. 

Madde 669 — Y u k a r d a k i maddelerde yazılı hükümlere aykın olarak 
yapılan tuvalet müstahzarları sağlığa az veya çok zarar verecek derece
de takl i t ve tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 670 — Tuvalet levazımından muayene ve tahl i l için alınacak 
numune miktarı i k i ori j inal ambalajdan İbarettir. 

O T U Z İKİNCİ BÖLÜM 

Oyuncaklar ve kullanılacak eşya 

Madde 671 — Çocuklann yenilecek ve içilecek maddeleriyle, veya 
ağız ve salya ile temas edebilen oyuncaklar, kurşun veya çinkodan veya 
diğer zehir l i maddelerden veya % 10 dan fazla kurşunu havi maden ha l i 
talarından yapılmış olmıyacak ve arsenikten âri olacaktır. 

Madde 672 — Oyuncakların kaplanmasında nikel, altın, gümüş ve 
benzeri zararsız maddelerle saf kalay kullanılabilir. Bunların lehimlen
mesi için kullanılan halitada kurşun nispeti % 25 ten fazla olmaz. 

Madde 673 — Oyuncaklar bu Tüzükte yazılı ve U m u m i Hıfzıssıhha 
Kanunuaun 188 inc i maddesi gereğince yapılmış olan Yönetmeliğinde 
kullanılmasına müsaade edilmiş boyalardan başka bir boya ile boyanmış 
olmıyacaktır. Yalnız bunların içleri İzabe suretiyle boyanmış olan can», 
vernik veya emaye aksamı bu kayıttan müstesnadır. Bundan başka bun
lardan madeni olanlar baryum karbonat ve münhal baryum mürekkeba-
tından âri olmak şartiyle bar i t l i lâklar ve baryum sülfat, k r o m oksit, 
zencefre, bakır veya bakır halitalariyle, lâstik olanlar, antimuan v» 
k a d m i y u m ve sülfürleriyle ve yağlı boyalı ve vern ik l i bulunanlar, çinko
nun suda erlmiyen mürekkebatiyle boyanmış olabülrler. 
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Madde 674 — Oyuncakların üzerine konulan damga ve yapılan bas- • 

m a işleri (litografi) terkibinde arsenik ve kurşun bulunmıyan sair bo
yalar la yapılmış olmalıdır. 

Madde 675 — Lâstikten ve lâstik yerme kaim olmak üzere diğer bir 
halitadan yapılmış olan oyuncaklarda kurşun ve diğer zararlı maddeler 
bulunmamalıdır. 

Madde 676 — Armonik ve dükük gibi ağızla çalman oyuncakların 
madenî aksamı ve tablası, zararlı olmayan bir maden veya bir maden 
halitaslyle kaplanmış olsa bile, kurşunu ihtiva etmemelidir. 

Madde 677 —• Perdelerin, mobilyaların, halıların yapılmasında kul la
nılan maddeler, istorlar, boyalı duvar kâğıtları, oyuncak maskeler, kâğıt
tan mamul yaka ve çamaşırlar ve benzerleri, deri astarlar, abajorlar, 
suni yaprak, çiçek ve meyvalar, büro eşyası, kâğıtlar, kâğıttan ve deri
den yapılan eşya arsenikten ve diğer zararlı maddelerden âri olma
lıdır. 

Madde 678 — Y u k a r d a k i maddeler hükümlerine uymıyan oyuncak
lar ve kullanılacak eşya sağlığa az veya çok zarar verecek derecede tak
lit veya tağşiş edilmiş sayılırlar. 

Madde 679 — Oyuncaklardan muayene ve tahli l için alınacak nu
mune miktarı küçüklerden i k i , büyüklerden bir aded ve kullanılacak d i 
ğer eşyadan ise tahlile yetecek bir parçadan ibarettir. 

O T U Z ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gıda maddelerinin ambalajına mahsus kâğıt ve mukavva malzeme 

Madde 680 — Gıda maddelerini doğrudan dağruya sarmağa veya 
içine koymağa mahsus kâğıtlar ve mukavvalar içindeki maddeye koku 
slndirmiyecek ve lezzetine dokunmıyacak ve bu maddeyi boyamıyacak 
ve gıda maddesinin dışarıya sızıntı ve akıntı yapmasına imkân vermiye-
cek bir vasıfta olmalı, temiz ve her türlü sıhhi şartları haiz bulunmalı
dır. B u maksatla gazete vesair matbu evrak ile yazı işlerinde kul la
nılmış her nevi kâğıtları kullanırı ak yasaktır. 

Madde 681 — Yenilecek maddelerin ambalajında kullanılacak kâ
ğıtların ve mukavvaların terkibinde arsenik, baryum, kurşun, kadmiyum 
veya civa bulunmıyacak ve baryum sülfat ve zencefre hariç olmak üzere, 
bunların diğer bir mürekkebi mevcut olmıyacaktır Baryum sülfat, talk, 
kaolen ve benzeri maddeler dolgu maddesi olarak kullanıldığı takdirde 
bunların miktarı % 10 u geçmiyecektir. B u kâğıtlar Hıfzıssıhha K a n u 
nunun 188 inci maddesi gereğince yapılmış Yönetmelikte istimaline mü
saade edilen boyalardan maada hiç bir madde ile boyanmış bulunmı-
yacaktır. 

Madde 682 — Gıda maddelerini sarmağa veya koymağa mahsus 
varakalar ve madenî tüpler arsenikten âri olacak ve terkiplerinde bu
lunabilecek antimuan, civa, kurşun miktarları mecmuu % 0,5 1 geçmi
yecektlr. 

Madde 683 — Yağ ve et gibi yağlı maddeleri sarmak ve koymak 
İçin kullanılan ve (parşumen kâğıdı) denilen kâğıdın terkibinde magnez
y u m klorür bulunmamalı ve ihtiva edeceği zararsız klorürler miktarı, 
mutfak tuzu hesabiyle % 2 y i geçmemelidir. 

Madde 684 — Yenilecek ve içilecek maddelere mahsus şişelerin ve 
cam kavanozların ağzına konulan madenî kapsüller saf kalay, alümin
yum varak ile kaplanmış olmalıdır. Bunların yerine, gıdanın nevine göre 
plâstik selüloz safihaları da kullanılabilir. 

Madde 685 — Yenilecek ve içilecek maddelere mahsus kapların 
ağzına konulan madenî kapsüller ve mantar tıpalar, b i r , kere ist imal 
edildikten sonra tekrar kullanılamaz. 

Madde 686 — Gıda maddelerinin ambalajında istimal olunan ve 680 
den 685 e kadar olan maddelerde gösterilen vasıf ve şartları, haiz bu
lunmıyan kâğıt, kutu, kese kâğıdı, varak, tüp, parşumen kâğıdı, kapsül 
ve tapalar sağlığa az veya çok zarar verecek derecede takl i t veya tağşiş 
edilmiş sayılırlar. 

Madde 687 — Muayene ve tahlil için alınacak numune miktarı, amba
laj kâğıdı, parşumen kâğıdı ve varakların herbirinden i k i tabaka ve kese 
kâğıdı, k u t u ve kapsüllerin her birinden beşer adetten ibarettir. 

O T U Z DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yenilecek ve içilecek maddelerin konulduğu kaplar 

Madde 688 — Her türlü yenilecek ve içilecek maddelerin yapılma
sında, hazırlanmasında, saklanma veya taşınmasında ve yenilip içilme
sinde doğrudan doğruya kullanılan bütün madenî kap ve malzemenin ve 
bu kap ve malzemenin gıda maddeleriyle temas eden satıhlarının kaplan
ması, kalaylanması, cilâlanması, boyanması, sırlanması için kullanılan 

maddelerin terkibinde % 0,02 den fazla arsenik ve % 0,5 ten fazla kurşun 
bulunmanı yasaktır. A n t i m u a n ve kadmiyum gib i maddeler hiç bulun-
mıyacaktır. 

Madde 689 — Gıda maddeleri bulunan kapların kalaylanması İçin 
kullanılacak kalayın % 99 u saf kalayı ihtiva etmesi şarttır. B u suretle 
kalaylanan kaplarda kalayın tam bir tabaka halinde kabın içinin her 
tarafını örtmesi lâzımdır. K a l a y l a n bozulmuş kapların kullanılması y a 
saktır. 

Madde 690 — içindeki gıda maddeleriyle teması katî olarak kesilmiş 
olmak şartiyle konserve kutularına dışardan tatbik olunan agraf lehim
lerin terkibinde % 40 a kadar kurşun bulunması caizdir. 

Madde 691 — Hamızı teammülde bulunan bütün sulu ve katı gıda 
maddelerürn ve içkilerin çinkodan yapılmış veya çinko ile galvanize 
edilmiş kaplarla teması yasaktır. 

Madde 692 — Hamızı teamülde bulunan bütün sulu ve kat ı gıda 
maddelerinin ve içkilerin doğrudan doğruya temas halinde olarak bakır 
kaplar içinde saklanmaları yasaktır. B u gibi bakır kaplarda, hamız! ol 
mayan gıda maddelerinin yalnız pişirilmek ve ameliye nihayetinde he
men boşaltılmak üzere, kısa bir zaman için bulunmaları caizdir. B u tak
dirde, bu kıpTann daima temiz, mücella bulunması ve hiç bir yerinde 
oksidasyon mihrakları olmaması şarttır. 

Madde 693 — Yenilecek ve içilecek maddelerin hazırlanmasına, mu
hafazasına veya istihlâkine mahsus takımların ve kapların umumi Hıf
zıssıhha Kanunununun ,188 inci maddesinde bahsedilen Yönetmelikte İsti
maline müsaade edilen boyalardan başka, baryum karbonat ve mün
hal baryum mürekkebatını havi olmıyan baryum sülfat ve baryum lakı, 
krom oksit, zenrefre, bakır ve madenî boya olarak müstamel bakır ha l i -
talariyle boyanabilir. Tahta, maden veya benzeri b ir madenden yapılmış 
kapların dış taraflarına sürülen boyalar, arsenik ve kurşun mürekkeba-
tından gayri diğer maddelerden olabilir. 

Madde 694 — Yenilecek ve içilecek maddelerin konmasına mahsus 
şişelerin ve kapların içini temizlemek için kullanılan, madenden mamul 
saçmalar, kurşun veya arseniği havi olmıyacaktır. Bunun için cam ve 
emsali zararsız maddelerden yapılan yuvarlak cisimler kullanılır. B u 
maddeler ile temas eden kapların ve yemek takımlarının içini temizlemek 
iç'n fırça yerine kullanılan madenî tel süngerler bakır veya çinko yahut 
bu i k i maddenin halitalarından yapılmış olmıyacağı gibi, üzeri bakır, 
pirinç, ç'nko veya kurşun ile kaplanmış demirden dahi yapılmış bulun
mayacaktır, i s t i m a l i zararlı bulunan madenlerden yapılmış olupta yeni
lecek ve içilecek maddelere mahsus olanlardan gayr i diğer kapları te
mizlemek için satılacakların üzerinde yenilecek ve içilecek maddeler İle 
terras eden kapların temizliğinde kullanılamaz) yazısını havi bir etiket 
bulunacaktır. 

Madde 695 — Kahve, biber vesair yenilecek maddelerin öğütülme
sine mahsus küçük ve büyük cesametteki değirmenlerin, öğüten kısımlan 
kurşun veya. kurşunu havi halitalardan yapılmış yahut bunlar İle kap
lanmış olmıyacaktır. 

Çocuk emziklerinin, lâstik memelerinin (tetln), süt çekme aletle
rinin (teterel), lâstik aksamının ve lâstikten yapılmış tıpaların, lâs
t ikler i kurşun veya çinkodan âri bulunacaktır. 

Bazı içilecek maddelere mahsus şişelerin ve konserve kavanoz
ları kapaklarının ağızlarına konulan lastik halkaların ve lâstik kapak
ların ve irersinden şarap, bira, gazoz, soda veya sirke gibi içilen mayl -

. 1er geçen lâstik boruların, lâstikleri kurşundan âri olacaktır. Lâstik 
yerine kullanılmak üzere imal edilen maddelerde aynı hükme tabidir. 
Lâstik borusu bulunan emziklerin satılması yasaktır. 

Madde 696 — H a r d a l koymağa mahsus kaplar cam veya porselen 
olacaktır. Madenî ambalajlar, emaye veya 689 uncu maddede beyan edilen 
vasıftaki kalay ile kalaylanmış veya alüminyumdan yapılmış olabilir . 

Madde 697 — (688 - 694) üncü maddeler hükümleri, yeni'ecek ve 
içeceklerin imalinde ve bunlar ile ilgili bir sanatın icrasında kullanılan 
veyrsatılan sofra ve mutfak takımları vesair kaplar hakkında da uy
gulanır. Şu kadar ki bunlardan çatal, kaşık, kepçe, kevgir ve benzerleri 
sofra ve mutfak takımlarının üzerleri krom, nikel , kalay, gümüş gibi ta
mamiyle zararsız koruyucu madenlerden b i r i ile kâfi kalınlıkta kaplan
mış olmak şartiyle bu takımların imalinde kullanılan maden halitasının 
telkihinde fabrikasyon tekniğinin icaplarına göre en f a z l a % 40 a kadar 
tutya bulunabilir. 

Madde 698 — Yenilecek ve içilecek madde'erin konmasına, hazır
lan ııasma, yapılmasma, usarelerinin çıkarılmasına, muhafazasına, nak
line ı rahsU3 olan ve 683 - 697 nci maddelerde tesbit edilen vasıf ve şart
lara uygun bululmayan eşya, malzeme vesaire sağlığa az veya çok z a 
rar verecek derecede bozulmuş sayılırlar. 
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OTUZ BEŞİNCİ BÖLÜM 

Teftiş ve murakabe 

Madde 699 — Bu Tüzükte yazılı gıda maddeleriyle umumi sıhhati 
ilgilendiren eşya ve levazım belediyeler sağlık teşkilleri mensupları ta
rafından ve belediye veya belediye sağlık teşkilâtı mevcut olmayan yer
lerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı sıhhi teşkilâtına mensup veya 
bu Bakanlığın ayrıca vazifelendireceği diğer memurlar tarafından, bu Tü
zük hükümlerine göre murakabe olunur. 

Madde 700 — Murakabe ile vazifeli makamlara mensup memur
lar veya bu makamlar tarafından gösterilecek mütehassıslar, umuma sa
tılmaya mahsus yenilecek ve içilecek şeylerin istihsal, imal, ihzar ve vez-
nedildiği veya ambalajlarının yapıldığığı yahut satıldığı veya depo edil
diği yerleri ve bu işlere mahsus aletleri ve vasıtaları, bu yerlerin iş za
manları içinde olmak şartiyle teftiş ve murakabe eder'er ve muayene ve 
tahlil edilmek üzere, icap eden numuneleri de alabilirler. Sokaklardaki ve 
pazar yerlerindeki seyyar satıcılar dahi, teftişe tabidirler ve lüzumunda, 
bunlardan da'numune alınabilir. 

Madde 701 — Yukarki maddede beyan edilen mahallerin sahipleri 
veya vekilleri veya bunlar namına işlere nezaret eden memurlar yahut 
umumi yerlerdeki seyyar esnaf alâkalı memurların yapacağı teftişleri 
ve numune almalarını kolaylaştırmağa ve bunların istediği izahatı ver
meğe mecburdurlar. Teftiş yapan memurlarım da, yaptıkları teftiş neti
celeri hakkında, bağlı bulundukları makarna verecekleri raporlar ile ka
nuna muhalif hallerin ihbarı hariç olmak üzere, teftişleri sırasında mut
tali oldukları malûmatı ve bazı gıda maddelerinin imal ve ihzar tarzına 
dair sanat esrarını ifşa eylemeleri memnudur. 

Madde 702 — Numuneler, ikişer aded olmak üzere temiz ve maz
but kapalra alınır. Kapların ağızları sıkı bir surette kapatı'ıp üzeri ip ile 
sağlam bir şekilde bağlanarak ve bu ipin düğümü üzerine hiçbir veçhile 
bozulup açılmıyacak şekilde erimiş mühür mumu dökülerek teftiş olu
nan mahallin sahibi veya vekili ile teftişi yapan memur taraflarından be
raber olarak mühürienir, mühür bulunmadığı takdirde taraflarca kabul 
ve zapta dercedilen bir işaret vazolunur. Ve üzerinde cins ve nev'ini, sa
hibinin adımı ve yerini, alındığı tarihi, numune kayıt defterinin sıra nu-
marsını ve memur ile sahibinin veya vekilinin imzalarını veya parmak iz
lerini havi, okunaklı, silinip bozulmıyacak bir şekilde yazılmış sağlam bir 
etiket yapıştırılır ve keyfiyet bir zabıt varakası ile tesbit olunur. Teftiş 
ile vazifeli memurlar nezdinde bir (numune kayıt defteri) bulunur. Tutu-
lan zabıt varakarının birer sureti dosyasında sakalnır. Numune sahibinin 
numune üzerindeki etikette ve zabıt varakasında yazılı adı ve yeri ile 
imzası açık ve okunaklı bulunacak ve birbirinin aynı olacaktır. Aynı 
maddeden ibaret olmak üzere, bir mahalden nıütaaddit numuneler alın
dığı takdirde, bunların üzerine birer sıra numarası konularak bu numa
ralar rakam ve yazı ile yazılır. 

Aynı cinsten çok miktarda gıda maddelerinden mütaaddit adedde 
numune almağı icap ettiren durumlarda bu gıda maddelerinden : 

a) 100 adede kadar olanlardan %4, 
b) 100- 500 e kadar olanlardan; ilk 100 için % 4 ve mütebaki için 

buna ilâve olarak % 2, 
c) 500 - 1000 e kadar olanlardan; ilk 500 için alınacak numune ade

dine ilâve olarak, mütebakisi için % 1 numune alınır. 
Madde 703 — Yukarki maddeye göre alman numunelerden birisi 

muayene için, mazbut ve muntazam bir şekilde ambalajlı o1 arak, zabıt va
rakası ile birlikte alâkalı memurlar tarafından bağlı bulundukları maka
ma-günü gününe tevdi edilir. Bu makamlar tarafından bir yazı ile ve en 
seri vasıta ile lâboratuvara gönderilir. İkinci numune de sağlık teşkilâ
tında saklanır. Gerek sağlık teşkilâtında saklanan ve gerekse lâboratu
vara gönderilen numunelerin ayrıca gönderilen makamın resmî mühürü 
ile mühürlenmesi mecburidir. Muayenesi müstacel olanlar ile vasıfları ça
buk değişebilecek bulunanların evrakına ,ayrıca (acele) kaydı yazılır ve 
bunlar mümkün olduğu kadar günün erken saatlerinde lâboratuvara gön
derilir. 

Madde 704 — Yapılan tah'il ve muayene neticesinde bu Tüzükte 
belirtilen vasıf ve şartlara uygun olduğu anlaşılan maddelerin sahiple
rine keyfiyet yazılı olarak bildirilir. Bunlardan Tüzükte gösterilen vasıf 
ve şartlara uygun bulunmadığı anlaşılan ve Tüzük hükümlerine göre tak
lit veya tağşiş edilmiş veya bozulmuş veya sağlığa ağır veya hafif su
rette zarar verecek şekilde tağşiş edilmiş sayılanların sahipleri hakkında 
bu Tüzük hükümleri gereğince muamele yapılır ve keyfiyet sahiplerine 
yazılı olarak bi! dirilir. 

Madde 705 — Safiyetinden şüphe edilerek, muayene edilmek üzere 
numune alman gıda maddelerinden, lüzum görülenlerin nihayet bir hafta 
zarfında yapılacak tahlil neticesine kadar mühür altına alınarak satıl
ması menolunur. Bu suretle mühür altına alman gıda maddeleriyle bu Tü
zükte yazılı diğer levazımın mitkarı ayrıca zabıt varakasına kaydedilir. 

Madde 106 - - Lâboratuvarlar, muayene ve tahli lettiklerl her gı
da maddesinin bu Tüzüğe göre haiz olması lâzımgelen hususi vasıflarını 
ve fennî şartlarını gözönünde bulundurarak kendilerine gönderilen nu-
mune'erin muayenesini ona göre icra ve raporlarını açık ve etraflı bir 
şekilde tanzim ederek, neticeyi e kısa bir zamanda bildirirler. 

Lâboratuvarlar, muayene ettikleri numunelerin artan kısımlarını, 
işli sonuna kadar ve bunlardan bozulmaya meyyal olanları bozuluncaya 
kadar, bozulmalarını mümkün mertebe mâni olacak bir-şekil ve surette 
iyi bir yerde muhafaza ederler. 

Madde 707 — Yenilecek ve içilecek şeylerin istihsal, imal, ihzar ve 
ambalajlarına mahsus olup ,ta bu Tüzüğe göre murakabeye tabi bulunan 
alât ve edevat, cihaz ve diğer sabit veya nakli mahzurlu yahut külfetli 
olan malzeme, alâkalı memurlar tarafından veya bunların gösterecekleri 
mütehassıslar marifetiyle, mahallerinde muayene edilir ve bunların ve
receği fesnî raporları üzerine muamele yapılır. 

Bunlardan, lâboratuvarda muayene edilmesine lüzum ve zaruret gö
rülen1 er, bu kayıttan hariç olup bu gibiler usulü dairesinde lâboratuvara 
gönderilir. 

OTUZ ALTINCI BÖLÜM 

Müteferrik hükümlerlerr 

Madde 708 — Bu Tüzük hükümleri memleket içinde sarf ve istih
lâk edilen maddelere uygulanır. Münhasıran ihraç malı olmak üzere ter
tip ve ihzar edilenler, kendi hususi hükümlerine tabidir. 

Madde 709 — işbu Tüzük hükümlerine muhalif hal ve harekette 
bulunanlar, Türk Ceza Kanununa göre daha ağır cezayı istilzam etme
diği takdirde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 296 ve 297 nci maddeleri 
delaletiyle Türk Ceza Kanununun 363, 396 ve 398 inci maddeleri mucibin
ce cezalandırılır. 

Madde 710 — Bu Tüzük hükümlerine göre taklit veya tağşiş edil
iniz sayılan gıda maddelerinde : 

a) Taklit veya tağşişinin ortadan tamamen kaldırılması suretiyle 
tashih veya ısluhı mümkün olduğu takdirde tashih veya ıslah edildikten 
sonra satışlarına müsaade edilir. 

b) Islahı mümkün olmıyanlarm insan gıdası olarak kullanılmasi 
yasaktır

. 

Madde 711 — Sağlığa zarar verecek derecede bozulmuş gıda mad
deleri çifte trıbip raporu ile imha edilir. Bunlardan kokmuş, küflenmiş, 
kurtlanmış, böceklenmiış, iğrendici bir mahiyet almış olmaları sebebiyle 
deıhal imhası zaruri bulunan maddelerin imhası iki tabip bulunmayan 
mahallerde bir tabip ve bir sağlık memuru, bunların her ikisi bulun
madığı takd'rde yalnız doktor veya sağlık memuru ve esnaftan iki kişi, 
bunlarda bulunmad-ğı takdirde belediye zabıta memuru ile imha edi
lecek maddeyi satan esnaftan iki kimse tarafından tanzim edilecek ra
por üzerine belediyelerce imha edilir. 

Yukarki fıkrada yazılı gıda maddelerinden, bünyeleri itibari id derhal 
imhalarında zaruret bulunmayanlar satıştan jnenedilir. Ve alınacak nu
munelerin tahlilini havi raporlar ve tutulacak zabıtlar üzerine yapıcıları 
ve salcıları hakkında kanuni takipler yapılır. Bu türlü gıda maddelerinin 
imhası, yetkili mahkemelerin kararma talik olunur. 

Madde 712 — Gıda maddeleri imal veya ihzar etmek veya küçük am
balajlara bölmek üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanununda gösterilen merci
lerden izin almadan imalâthane açmak yasaktır. 

Madde 713 — Yapıldığı, hazırlandığı, küçük ambalajlara taksim 
edildiği, muhafaza edildiği, satıldığı yerlerin bina ve tesislerinin ve İçinde
ki alât ve edevatın, nakledildiği, içine konduğu, vasıta ve kapların te* 
mlzhk s ı r t l a r yer'nde olmıyan gıda maddeleri, sağlığa az veya çok zarar 
vercek dereceda bozulmuş sayılırlar. 

Madde 714 11/8/1912 tarih ve 2-18542 sayılı Bakanlar Kurulu ka-
rariyle yüıürlüğe konmuş olan gıda maddelerinin ve umumi sıhhati i l 
gilendiren eşya ve levazımın hususi vasıflarını gösteren Nizamname kal
dırılmıştır. 

Madde 715 — 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 199 uncu 
maddesi mucibince tanzim ve Danıştayca tetkik edilmiş olan bu Tüzük 
hükümleri Resmî Gazete'de basıldığı tarihten itibaren 45 gün sonra yü

rürlüğe girer. 
Madde 716 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

No. Baslıeı 

Düstur 
Tertip Cilt 

1593 

2/18342 

1 İlgili K a n u n : 
U m u m i H ı f z ı s ı h h a K a n u n u 
2 Yürürlükten kaldırılan Bakanlar K u r u l u Kararı : 
Gıda m a d d e l e r i n i n ve u m u m i sıhhati i k i l e n d i r e n eşya ve 
levazımın hususi vas ı f lar ım gösteren N i z a m n a m e n i n meriyete 
konulması hakkında 

6/5/1930 

7/9/1942 

Resmi 
Gazete 

Sahife Sayı 

1489 

1710 5204 
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İ L Â N L A R 

M . S. B. 2 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — Kapalı zarf suretiyle ihalesine talip çıkmayan 560 - 600 H p . l ik 
Dize l elektrojen grupu bu defa pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 — İhalesi 21 E k i m 1952 Salı günü saat 10 da yapılacaktır. 
3 — Şartnameleri her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul 

L v . Amirliğinde görülür ve İsteyenlere 10 liralık makbuz karşılığında 
şartnamesi K o . da satılır. 

4 — Muhammen bedeli 190.000 l i r a olup kesin teminatı 21.500 l i 
radır. 

4775 /2-2 

M . S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — Kapalı zarf suretiyle Komisyonda mevcut keşif ve şartnameye 
göre Bandırma meydanında İki durak yeri yaptırılacaktır. 

2 — İhalesi 20/10/1952 Pazartesi günü saat 16 da Komisyonda ya
pılacaktır. 

3 — Keşif bedeli (131.484,90) l i r a olup geçici teminatı (7.824,25) 
liradır. 

4 — Keşif ve şartnamesi hergün öğleden evvel Komisyonda ve İs
tanbul Levazım Amirliğinde görülür. 

5 — B u işe girecekler ihale gününden (tatil günleri hariç) üç gün 
evvel H a v a K . K . Inş. G r . Bşk. dan belge almaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri, 
postadaki gecikmeler kabul e^dilmez. 

4646 / 4-4 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından : 

Muğla İlinin Milas İlcesine bağlı Sakarkaya Köyü sınırları içinde 
kâin olup mekşufen Devlete ait bulunan kuzeyi ve batısı: Akmehmetoğlu 
hane ve tarlasından başlayıp Karataş ve Başdeğirmen mevkilerinden ge
çerek Ohak veya Uşak kayasına kırık hat, doğusu ve güneyi: Obak veya 
Uşak kayasından başlayıp Kocayiğitoğlu Mehmet hane ve tarlaslyle Ço-
banoğlu Mustafa ve Bıçaklıoğlu Hacımehmet tarlalarından geçerek hu
dut başlangıcı^olan Akmehmetoğlu hane ve tarlasına kırık hat sınırlariyle 
çevrili (181) hektarlık sahadaki demir madeninin beş yıl süre ile işletil
mesi için 4268 sayılı kanunun 13 üncü maddesi uyarınca 9/6/1951 tar ihl i 
ve 7830 sayılı Resmî Gazete'de ilân edilen şekil ve şartlara ilâveten bir 
maden mühendisinin fennî nezareti altında çalıştırüması şartiyle ehil ta
libine İşletme ruhsatnamesi verilecektir. 

Mezkûr gazete'de belirtilen ve bütün illerde maden işlerini tedvir 
eden dairelerde mevcut listelerde aynen görülmesi mümkün bulunan bu 
şartlarla Sakarkaya demir madenini işletmek isteyenlerin 10/9/1952 ta
rihinden itibaren i k i ay İçinde bir dilekçe ile doğrudan doğruya B a k a n 
lığımıza müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. 

4211 / 4-4 

• 
Maliye Bakanlığından: 

Merkez ve mülhakat Mal iye daireleri ihtiyacı için muhtelif ebat ve 
numunede (11.000) aded defter, (110.000) aded koçanlı cilt (900.000) 
aded vergi karnesi (400.000) aded vergi tebliğ zarfı, (3.480.000) aded 
cetvel ve formülün baskı ve cilt işi 2490 sayılı Artırma, Eksi l tme ye 
İhale Kanununun 31 inci maddesi mucibince kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. 

1 — Muhammen bedeli (61.110) l i r a (50) kuruştur. 
2 — Muvakkat teminatı (4305) l i ra (53) kuruştur. 
3 — Eksi l tmesi 20/10/1952 Pazartesi günü saat 15.30 da Levazım 

ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 —_ Şartnamesi Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü ile İstan

bul'da Beşiktaş'da Mal iye Basılı Kâğıt Ambarları Memurluğunda görü
lebilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı Artırma, Eks i l tme ve îhale Kanununun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle şartnamenin 4 üncü maddesinin (F) 
fıkrasında yazılı vesaik ve muvakkat teminat makbuzunu muhtevi k a 
nunun tarifatı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. 

4668 / 4-4 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

1 — Yeni ' açılan ve açılacak olan tapulama bölgelerinin ihtiyacı 
için 200 aded mira kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Eksi l tme 23/10/1952 tarihine raslayan Perşembe günü saat 16 
da Genel Müdürlük Satın A l m a Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Muhammen bedeli 22.000 l i ra olup geçici teminatı 1.650'Uradır. 
4 — Şartnamesi İstanbul Grupu Tapu Sici l Müdürlüğünde ve A n 

kara'da Satın A l m a Komisyonunda görülebilir. 
5 — Tekltt mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar 

Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 
Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 

4692 / 4-4 
—» 

Bayındırlık Bakanlığından : 

A n k a r a İstasyonundan Esenboğa Şantiye Şefliğine 3500 ton çimento 
taşıttırılacaktır. 

B u işin muhammen bedeli 33250 l i ra ve geçici teminatı 2493 l i r a 75 
kuruştur. 

B u işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden bedelsiz ola
rak alınır. 

îşin eksiltmesi 3 Kasım 1952 Pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar hazırlaya
cakları teklif mektuplarını Malzeme Eks i l tme Komisyonuna makbuz kar 
şılığında vermeleri ilân olunur. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4890/4-1 

Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Y o l yapımı 
1 — Eksi l tmeye konulan iş : B i g a - Lapseki yolunun takriben 

1+400 — 55+624 kilometreleri arasında yapılacak tesviye, sanat yapı
ları ve betonarme köprüler, temel tabakası İle müteferrik sair işler olup 
keşif bedeli (2.600.000) i k i milyon altı yüz bin liradır. 

2 — E k s i l t m e : 7/11/1952 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 16 da 
on altıda A n k a r a ' d a Bayındırlık Bakanlığı binasında Karayolları Genel 
Müdürlüğünde Karayolları Eks i l tme Komisyonunca kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı: Vezneye yatırılacak (50) elli l i ra bedele ait 
makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar Şu
besinden alınabilir. 

4 — Eksi l tmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 1952 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (91.750) doksan bir bin yedi yüz el l i liralık geçici teminat vermeleri , 
b) İsteklilerin (tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az üç gün 

önce bir dilekçe ile Karayoları Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve 
dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmesine giriş şartları 
hakkındaki yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, b, c fıkralarında yazılı ev
rakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları, 

(Not: B u Yönetmelik A n k a r a ' d a Karayolları Genel Müdürlüğünden 
ve taşrada karayolları bölge müdürlüklerinden alınabilir.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde veri len 
izahat çerçevesinde (eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruşluk pul 
yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlayacakları 
yükleme mektuplarım eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz karşılı
ğında Komisyon Reisliğine yermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyf iyet .ilân olunur. 

4858/4-1 



18 EKÎM 1952 (Resmî Gazete) Sabife: 4795 

(Maliye Bakanlığı ve- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 

16 E k i m 1952 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare 
Merkezinde yapılan ikramiye l i % 5 F a i z l i 1933 (Ergani) İstikrazı Tah
villerine ait otuz dokuızuncu ikramiye çekilişinde ikramiye kazanan nu
maraları gösterir tasdikl i listedir. 

T a h v i l İkramiye T a h v i l İkramiye T a h v i l İkramiye 
N o . T. L . N o . T. L . N o . T. L . 

8541 120 77331 120 151781 120 
8542 120 77332 120 151782 120 
8543 120 77333 120 151783 120 
8544 120 77334 120 151784 120 
8545 120 77335 120 151785 120 
8546 120 77336 120 151786 120 
€547 120 77337 120 1151787 120 
8548 120 77338 120 151788 120 
8549 120 77339 120 151789 120 
8550 120 77340 320 151790 120 

11441 120 85T"41 120 153701 120 
11442 120 85542 120 153702 120 
11443 120 85543 120 153703 120 
11444 120 85544 120 H53704 120 
11445 120 85545 120 153705 120 
11446 120 85548 120 153706 120 
11447' 120 85547 120 153707 120 
11448 120 85548 120 153708 120 
11449 120 85549 120 153709 3.000 
11450 120 85550 120 153710 909 
12231 120 86371 120 157261 120 
12232 120 86372 120 157262 3.000 
12233 120 86373 120 157263 120 
12234 120 86374 120 157264 120 
12235 120 86375 120 157265 120 
12236 120 86376 120 157266 120 
12237 120 88377 120 157267 120 
12238 120 88378 120 ,157268 120 
12239 120 86379 120 157269 120 
12240 120 86380 120 157270 120 
25341 120 87061 120 163141 120 
25342 120 87062 120 163142 120 
25343 120 87063 120 163143 120 
25344 120 87064 120 163144 120 
25345 120 87065 120 ,163145 120 
25346 120 87066 120 163146 120 
25347 120 87067 120 163147 120 
25348 120 87068 120 163148 120 
25349 120 87069 120 163149 120 
25350 120 87070 120 163150 120 
61181 120 112771 120 167201 120 
61182 120 112772 120 167202 120 
61183 120 112773 120 ,167203 120 
61184 120 112774 120 167204 120 
61185 120 112775 120 167205 909 
61186 120 112776 120 167206 120 
61187 120 112777 120 167207 3.000 
61188 120 112778 120 167208 120 
61189 120 112779 120 167209 120 
61190 120 112780 120 167210 120 
65551 120 130801 120 169801 120 
65552 909 130802 120 U69602 120 
65553 120 130803 120 169603 120 
65554 120 130804 120 169604 120 
65555 120 130805 120 169605 120 
65556 120 130806 120 169606 120 
65557 120 130807 120 169607 120 
65558 120 130808 120 169808 120 
65559 120 130809 120 169609 120 
65560 120 130810 120 169810 120 
70601 120 ,147281 120 178951 120 
70602 120 147282 120 178952 120 
70603 120 147283 120 178953 120 
70604 120 147284 120 178954 120 
70605 120 147285 120 178955 120 
70606 120 147286 120 178956 120 
70607 120 147287 120 178957 120 
70608 126 147288 120 178958 120 
70609 120 1147289 120 178959 120 
70610 120 147290 120 178960 ,120 
74931 909 147751 120 180861 120 
74932 120 147752 120 180862 120 
74933 120 147753 120 180863 120 
74934 120 147754 120 180884 120 
74935 120 147755 120 ,180865 120 
74936 120 147756 120 180866 120 
74937 120 147757 909 180867 120 
74938 120 147758 120 180888 120 
74939 120 147759 120 180869 120 
74940 120 147760 120 180870 120 

Tahvi l İkramiye T a h v i l İkramiye T a h v i l İkramiye 
No. T. L . No. T. L . N o . T. L . 

183191 15.000 186881 120 191761 120 
183192 120 186882 120 191762 120 
183193 120 186883 120 191763 120 
183194 120 186884 120 191764 120 
183195 120 186885 120 191765 120 
183196 120 186886 120 191766 120 
183197 120 186887 120 191767 320 
183198 120 186888 120 191768 120 
183199 120 186889 120 191769 120 
183200 120 ,186890 120 191770 120 
184951 909 189201 120 193091 120 
184952 120 189202 120 193092 120 
184953 120 189203 30.000 193093 120 
184954 120 189204 120 193094 120 
ı I 8 4 9 5 5 120 189205 120 193095 120 
184956 120 189206 120 a93096 120 
184957 120 189207 120 193097 120 
184958 120 189208 120 193098 12*0 
184959 120 189209 120 193099 120 
184960 120 189210 120 193100 120 

1 — B u İstikrazın halen tedavülde bulunan A , B ve C tertibi tah
villerinden kur 'ada çıkan numaraların beherine hizalarında yazılı İkra
miyelerin üçte b i r i ödenir. 

2 — İkramiyeler Türkiye Cumhuriyet M e r k e z Bankası şubelerinde, 
Merkez Bankası şubelerinin bulunmadığı yerlerde de Türkiye İ ş ve Tür
kiye Cumhuriyet i Ziraat Bankaları şube ve ajanslarında tasdikl i listeler 
üzerinden tahvilin üzerinde 20 numaralı kuponu ekli olarak istirdadı 
mukabilinde ödenir. 

E k s i k kuponlu olarak İbraz olunacak tahvi l ler in bedelinden eksik 
kupon bedeli tenzil edilir. 

3 — İkramiyeler 16 E k i m 1952 tarihinden it ibaren 5 sene, tahvi l 
bedelleri de aynı tarihten itibaren 10 sene sonra zamanaşımına uğrar. 

4915 /1-1 • 
Cihanbeyli Sulh H u k u k Yargıçlığından : 

950/278 
Cihanbeyli 'nin K a n d i l Köyünden K a d i r Karadağ tarafından, H a y 

mana İlçesinin Çatak Köyünden A l i Baran, A r a p oğlu H a l i l Akkuş, Re
şit Ergün ve İsmail Sağırkan haklarında açılan 460 l i r a tazminat dâ
vasının yapılan yargılamasında : Dâvâlı H a l i l Akkuş'un ikametgâhı belli 
olmadığından bir türlü tebligat yapılamamış olup, mahkemece ilânen teb
ligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Yargılamanın 28/10/1952 Salı günü saat 10 da İcra kılınacağı dâ
vâlı H a l i l Akkuş'a davetiye yerine k a i m olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 

4905 /1-1 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünden : 

Toprak ve İskân İşleri teşkilâtı için 50 aded mahrut l çadır satm 
alınacaktır. 

M a h r u t l çadırların muhammen bedeli 15.000 liradır. 50 çadır İçin 
geçici teminat 1.125 Uradır. 

Eks i l tme 3/11/1952 Pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

M a h r u t l çadırların fennî ve İdari şartnamesi Genel Müdürlüğümüz
den parasız olarak alınır. 

Kapalı teklif mektuplarının eksiltme saatinden bir saat önceye k a 
dar Konv'syon Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. 

Postada vukubulacak gecikmeler nazarı i t ibara alınmaz. 
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

4843 /4-2 

# _ 
Yayladağı Sulh H u k u k Yargıçlığından : 

Y a y l a dağı'nın Bezge Köyünden Mehmet Zorba'ya : 
Hazineyi Maliyeye izafetle Malmüdürü H a m d i E r c a n tarafından 

aleyhinize açılan tazminat dâvasında adınıza çıkarılan davetiyenin köyü
nüzde olmadığınız gibi adresinizin de meçhul kaldığından İlânen tebli
gat yapılmasına karar verilmiş olduğundan yargılamanın bırakıldığı 
7/11/1952 Cuma günü saat 9 da mahkemede bulunmanız veya kanuni blı 
veki l göndermeniz lüzumu tebliğ yerine geçmek üzere duyrulur. 

4820 
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i s tanbul Asl iye Üçüncü Ticaret Yargıçlığından : 

Esas : 952/372 
Müvekkili H a y i m Perahya'nvn memlekete ithal etmekte olduğu 13 

sandık Y . T. E . markalı ve 5441 . 5453 numaralarını havi male mütaaUik 
27/5/1952 tarihl i ve 523 numaralı manifestoya ait 25/7/1952 günlü 098658 
sayılı ordino zıyaa uğramış olduğundan bahsile iptaline karar verilmesi 
A v u k a t I l y a Bayar tarafından istenilmiş o lmakla : 

Mahkememizce: Müstedi veki l in talebi kabule şayan görülmekle, key
f iyet in 45 gün müddetle ilânına ve yukarda tarih ve numarası yazılı or
dinonun Resmî Gazcte'nin son ilân tarihinden itibaren 45 gün İçinde mah
kememize ibrazı, aksi takdirde iptaline karar verileceği Ticaret K a n u 
nunun 638 inci maddesi hükmüne tevfikan ilân olunur. 

4837 / 3-2 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

Sterilizasyon tesisatı yaptırılacaktır 
1 — Bakanlığımız A n k a r a Atatürk Sanatoryumunun sterilizasyon 

tesisatının yaptırılması işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 — B u işin tahmin edilen bedeli «59.260» l i ra olup i l k teminatı 

«4.213» liradır. 
3 — Şartnamesi «270» kuruş mukabilinde Bakanlık Levazım Müdür

lüğünden alınabilir. 
4 — Eksi l tme 22 Kasım 1952 Cumartesi günü saat 11 de Bakan

lıkta toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
5 — Eksil tmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun- 2, 3 ve 

32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı 
zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği, 
i lân olunur. 
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M i k r o f i l m cihazı satm alınacaktır 
1 —' Bakanlığımız verem dispanserleri İhtiyacı için (3) üç aded 

m i k r o f i l m cihazı kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 — B u işin tahmin edilen bedeli (45.000) l i r a olup i l k teminatı 

«3.375» liradır. 
3 — Şartnamesi 225 kuruş mukabilinde Bakanlık Levazım Mü

dürlüğünden alınabilir. 
4 —- Eksi l tme 21 Kasım 1952 Cuma günü saat 11 de Bakanlıkta 

toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
5 — Eksi l tmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 

32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı zarf
larını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği, 
ilân olunur. 
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Röntgen cihazı satın alınacaktır 
1 — Bakanlığımız verem savaş dispanserleri ihtiyacı için (11) on 

bir aded mikrof i lm tertibatını havi röntgen cihazı kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 — B u işin tahmin edilen bedeli (365.750) l i r a olup i l k teminatı 
(18.380) liradır. 

3 — Şartnamesi «1829» kuruş mukabilinde Bakanlık Levazım Mü
dürlüğünden alınabilir. 

4 — Eksi l tme 21 Kasım 1952 Cuma günü saat 15 te Bakanlıkta 
toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 —• Eksi l tmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 
32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı zarf

larını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği, 
i lân olunur. 

4649 / 4-2 
f 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Bakanlık ihtiyacı için alınacak 8122 ton ray ve 16071 ton demir 
travers şartlaşmasının 4 üncü maddesine görülen lüzum üzerine şu f ıkra 
eklenmiştir, 

«Pazarlığa iştirak edecek f irmalar , demiryol ray ve travers imalinde 
ihtisas ve tecrübe sahibi olduklarını ve bunları imal edecek evsafta ve 
hali faaliyette bir fabr ikaya sahip bulunduklarını gösterir bir vesikayı 
fabrikalarının bulunduğu mahallin ticaret odası ile noterine ve Türkiye 
Konsolosluğuna tasdik ettirecekler ve bu belgeyi İbraz etmek suretiyle 
pazarlığa iştirak edecekler. B u vesikayı ibraz edemiyenler veya istenilen 
bu malûmatı tamamen iht iva etmeyen vesika hamilleri pazarlığa kabul 
edümiyeceklerdir.» 

Eksi l tmeye iştirak etmek üzere şartlaşma alanların bu ilâna göre 
şartlaşmalarını düzeltmeleri ilân olunur. 
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• 
Sivas Sulh H u k u k Yargıçlığından : 

Sivas'ın Mehmet Paşa Mahallesinden Hal is karısı R a b i a Puğaç'a ta 
rafından kocası Hal is Puğça aleyhine açtığı sulh teşebbüsü dâvasının 
Sivas Sulh H u k u k Mahkemesinde yapılmakta olan yargılamasında : Dâ
vâlı namına çıkarılan davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş bulunmasından 
davetiye makamına k a i m olmak üzere Resmî Gazete ile ilân edilmesine 
karar verilmiş olmakla duruşmanın 27/10/1952 gününe tal ik kılınmıştır. 
Davalının mezkûr günde bulunması gelmediği anında gıyabında k a r a r 
verileceği için davetiye makamına k a i m olmak üzere -806 dosyaya baş
vurulması ilân olunur. 
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• 
Seferihisar Sulh H u k u k Yargıçlığından : 

Dosya N o : 952/119 
Zonguldak'lı olup ikametgâhı meçhul bulunan Rıza oğlu 1337 do

ğumlu Hasan A y a z , Yalvaç'lı Mustafa oğlu 1339 doğumlu Kâmil Üne, 
Giresun'un P a y a Köyünden Ömer oğlu 1337 doğumlu Ahmet A k k a y a ' y a 
Seferihisar A s k e r l i k Şubesi Başkanlığı tarafından yukarda açık kimliği 
yazılı dâvâlılar aleyhine açılan 24 l i ra 70 kuruşun tazmlnen tahsi l i hak
kındaki dâvanın yapılmakta olan yargılamasında : 

ikametgâhları mçhul olduğundan ilânen davetiye tebliğine ve du
ruşmanın 21/10/1952 günü saat 9 a bırakılmasına karar verilmiştir. 

Mezkûr gün ve saatte mazeretsiz yargılamaya gelmediğiniz ve bir 
veki l göndermediğiniz takdirde H . U . M . K . nun 398 inci maddesi hükmü 
tatbik olunacağı davetiye makamına k a i m olmak üzere ilân olunur. 

4913 /1-1 

Pazar Sulh H u k u k Yargıçlığından : 

951/87 
Devlet Orman işletmesi tarafından Yukarı Zığam Köyünden Osman 

oğlu Hasan önder aleyhine ikame olunan tazminat dâvasından dolayı 
yapılmakta olan yargılamada : 

Dâvâlının ikametgâhı meçhul bulunması haseblle gıyap kararının 
ilânen tebliğine ve yargılamanın 28/10/1952 Salı saat 9,10 a bırakılmasına 
karar verilmiş olduğundan belli gün ve saatte gelmediği veya bir vekille 
kendisini temsil ettirmediği takdirde yargılamanın gıyabında devam ede
ceği gıyap kararı yerine ka im-o lmak üzere ilân olunur. 

4866/1-1 

••• —— 

D Ü Z E L T M E 
29 Ağustos 1952 tarihl i ve 8197 sayılı Resmî Gazete'nin birinci sahi fesinde yayımlanan (Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Mü

dürlüğü Aylık ve Gündelikler Yönetrdeliği) nin değişik 13 üncü maddesinin (F) fıkrası (E) ve (G) fıkrası da (F) olarak, adı geçen Genel Müdürlü
ğün 15/10/1952 tar ihl i ve 72323-4/1179 sayılı yazısı üzerine düzeltilir. 

Başbakanlık Devlet Matbaam 
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Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 




