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TEBLIG 

Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: 
TÜRK GIDA KODEKSI RENKLENDIRICILER VE TATLANDIRICILAR  

DISINDAKI GIDA KATKI MADDELERI TEBLIGI  
(TEBLIGNO: 2008/22) 

 Amaç 
 MADDE 1 – (1) Bu Tebligin amaci; renklendiriciler ve tatlandiricilar disindaki gida katki maddelerinin gidalarda 
kullanimi ile ilgili kriterleri, kullanimina izin verilen en yüksek miktarlari ve bu katki maddelerinin etiketlenmeleri ile ilgili 
kurallari belirlemektir. 
 Kapsam 
 MADDE 2 – (1) Bu Teblig, gidalarda kullanimina izin verilen renklendiriciler ve tatlandiricilar disindaki gida 
katki maddelerini kapsar. Eklerde yer alanlarin disindaki enzimleri kapsamaz.  
 Hukuki dayanak 
 MADDE 3 – (1) Bu Teblig, 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Türk Gida Kodeksi 
Yönetmeligine göre hazirlanmistir. 
 Tanimlar 
 MADDE 4 – (1) Bu Tebligde geçen; 
 a) Belirlenmemis miktar/Quantum satis/QS: Herhangi bir en yüksek düzeyin belirtilmedigi, ancak istenilen etkinin 
saglanabildigi en küçük miktari, 
 b) E kodu: Her bir gida katki maddesi için Avrupa Birligi tarafindan onaylanarak belirlenen kod numaralarini, 
 c) Gida katki maddesi: Tek basina gida olarak tüketilmeyen veya gidanin karakteristik bileseni olarak 
kullanilmayan, tek basina besleyici degeri olan veya olmayan, teknolojik bir amaç dogrultusunda üretim, isleme, 
hazirlama, ambalajlama, tasima veya depolama asamalarinda gidaya ilave edilmesi sonucu kendisi ya da yan ürünleri, 
dogrudan ya da dolayli olarak o gidanin bileseni olan maddeleri,   
 ç) Islenmemis gida maddeleri: Bölünmüs, parçalanmis, kemiginden ayrilmis, soyulmus, temizlenmis, ayiklanmis, 
ögütülmüs, kesilmis, kiyilmis, inceltilmis, dondurulmus, derin dondurulmus, sogutulmus, paketlenmis olsun veya olmasin; 
gidalarin dogal yapilarinda degisiklige neden olacak herhangi bir islem uygulanmamis gidalari,  
 ifade eder. 
 (2) Bu Teblig kapsaminda yer alan gida katki maddelerinin fonksiyonlarinin tanimlari ise asagidaki sekildedir: 
 a) Ambalajlama gazlari: Gida maddesi kaba yerlestirilmeden önce, yerlestirilirken veya yerlestirildikten sonra kap 
içine verilen hava disindaki gazlari, 
 b) Antioksidanlar: Yaglarin acilasmasi ve renk degisikligi gibi oksidasyonun neden oldugu bozulmalari önleyerek, 
gidalarin raf ömürlerinin uzatilmasini saglayan maddeleri, 
 c) Aroma arttiricilar: Gidanin mevcut tat ve/veya kokusunu artiran maddeleri, 
 ç) Asitler: Asitligi arttiran ve/veya gidada eksi bir tat olusumunu saglayan maddeleri, 
 d) Asitlik düzenleyiciler: Gidalarin asitlik veya alkaliligini degistiren veya kontrol eden maddeleri, 
 e) Emülgatörler: Bir gida maddesinde, yag ve su gibi birbiri ile karismayan iki veya daha fazla fazin homojen bir 
karisim olusturmasini veya olusan homojen karisimin sürekliligini saglayan maddeleri, 
 f) Emülsifiye edici tuzlar: Peynirde bulunan proteinleri dispers hale getirerek yag ve diger bilesenlerin homojen 
dagilimini saglayan maddeleri, 
 g) Hacim arttiricilar: Gidalarin mevcut enerji degerini önemli oranda artirmadan, gidalarin hacmini artiran 
maddeleri, 
 g) Itici gazlar: Gidanin bulundugu kaptan disari çikmasini saglayan hava disindaki gazlari, 
 h) Jellestiriciler: Jel olusumu ile gidada farkli bir yapi olusturan maddeleri, 
 i) Kabarticilar: Gaz olusturarak hamurun/yumurtali soslu hamurun hacmini artiran madde veya madde 
karisimlarini, 
 i) Kivam arttiricilar: Gidanin kivamini arttiran maddeleri, 
 j) Koruyucular: Gidalarin mikroorganizmalarla bozulmalarini önleyerek raf ömürlerinin uzatilmasini saglayan 
maddeleri, 
 k) Köpük olusturucular: Sivi veya kati gidalarda gaz fazin homojen dagilimini saglayan maddeleri, 
 l) Köpüklenmeyi önleyiciler: Köpüklenmeyi azaltan veya önleyen maddeleri, 
 m) Metal baglayicilar: Metalik iyonlarla kimyasal kompleks olusturan maddeleri, 
 n) Modifiye nisastalar: Fiziksel veya enzimatik uygulamaya, asit veya alkali ile inceltmeye veya agartmaya tabi 
tutulmus olsun veya olmasin, yenilebilir nisastalarin bir veya daha fazla kimyasal isleme tabi tutulmasi ile elde edilen 
maddeleri, 
 o) Nem vericiler: Gida maddelerinin düsük nemli ortamdan etkilenip kurumasini önleyen veya toz gidalarin sivi 
ortamlarda çözünmesini kolaylastiran maddeleri, 
 ö) Parlaticilar: Yaglayicilar da dahil gidalarin dis yüzeyine uygulandiginda parlak bir görünüm veren veya 
koruyucu bir tabaka saglayan maddeleri, 
 p) Sertlestiriciler: Meyve ve sebzelerin yapisini koruyan ya da dokularini sert veya gevrek hale getiren veya 
mevcut jellestiriciler ile reaksiyona girerek jel olusumunu saglayan veya güçlendiren maddeleri, 
 r) Stabilizörler: Gidalarin fiziko-kimyasal durumlarini korumalarini saglayan, gidada bulunan iki veya daha fazla 
birbiri ile karismayan fazin homojen dagiliminin sürekliligini saglayan, gidalarin var olan renklerini koruyan veya 
kuvvetlendiren, proteinler arasi çapraz bag olusturarak gida parçaciklarinin baglanmasini saglayan, gidalarin baglanma 



kapasitelerini artiran maddeleri, 
 s) Tasiyicilar: Tasiyici çözücüler dahil olmak üzere, gida katki maddelerini ve aromalari çözmek, seyreltmek veya 
bunlarin dagilimini saglamak için kullanilan ya da herhangi bir teknolojik etki göstermeden gida katki maddeleri ve 
aromalari fiziksel yollarla modifiye ederek, bu maddelerin teknolojik fonksiyonlarini degistirmeden, uygulama ve 
kullanimini kolaylastiran maddeleri, 
 s) Topaklanmayi önleyiciler: Gida parçaciklarinin birbirine yapisma egilimini azaltan veya önleyen maddeleri, 
 t) Un islem maddeleri: Hamurun islenme ve pisirilme kalitesini gelistirmek amaci ile una veya hamura ilave edilen, 
emülgatörler disindaki maddeleri, 
 ifade eder. 
 Gida katki maddelerinin kullanimi  
 MADDE 5 – (1) Gidalarda katki maddelerinin kullanimi asagidaki esaslara uygun olmalidir. 
 a) Asagida grupta anilan maddeler gida katki maddesi olarak degerlendirilmez. 
 1) Islem yardimcilari 
 2) Bitki ve bitkisel ürünleri koruma maddeleri 
 3) Aromalar 
 4) Gida maddelerine beslenme ögesi olarak katilan mineral vitamin, iz elementler ve benzeri ürünler  
 b) Asagidaki maddeler gida katki maddesi olarak degerlendirilmez. 
 1) Pektin içeren maddeler ve kurutulmus elma posasi veya turunçgillerin kabugundan veya her ikisinin 
karisimindan, seyreltik asit muamelesini takiben sodyum ve potasyum tuzlari ile kismi nötralizasyon sonucu elde edilen 
türev maddeler (sivi pektin), 
 2) Sakiz mayalari, 
 3) Beyaz veya sari dekstrin, kavrulmus veya dekstrine edilmis nisasta, asit veya alkali uygulamasi ile modifiye 
edilmis nisasta, agartilmis nisasta, fiziksel olarak modifiye edilmis nisasta ve amilolitik enzim uygulamasina tabi tutulmus 
nisasta, 
 4) Amonyum klorür, 
 5) Kan plazmasi, yenilebilir jelatin, protein hidrolizatlari ve bunlarin tuzlari, süt proteini ve gluten, 
 6) Glutamik asit, glisin, sistein, sistin ve bunlarin tuzlari disindaki aminoasitler ve bunlarin tuzlari ve katki 
fonksiyonuna sahip olmayanlari, 
 7) Kazeinatlar ve kazein, 
 8) Inülin, 
 c) Bu Tebligin 4 üncü maddesinde tanimlanan fonksiyonlar için sadece EK-1, EK-3, EK-4 ve EK-5’de yer alan 
gida katki maddeleri kullanilir. 
 ç) EK-2’de yer alan gidalar hariç olmak üzere, gida maddelerinde bu Tebligin 4 üncü maddesinde belirtilen 
fonksiyonlari yerine getirmek için EK-1’de yer alan gida katki maddeleri, "QS" kuralina uygun olarak kullanilabilir. 
 d) Ismen anilmadikça bu maddenin (ç) bendinde yer alan hüküm;  
 1) Asagidaki gida maddelerine; 
 -Islenmemis gida maddeleri, 
 -Bal, 
 -Bitkisel veya hayvansal kaynakli emülsifiye edilmemis kati ve sivi yaglar, 
 -Tereyagi, 
 -UHT dahil pastörize ve sterilize tam yagli, yagli, yarim yagli ve yagsiz sade süt ile krema ve kaymak, 
 -Aromalandirilmamis, fermantasyonu durdurulmamis süt ürünleri, 
 -Aromalandirilmislari hariç kahve ve kahve ekstrakti, çözünebilir kahve ekstrakti veya çözünebilir kahve, 
 -Aromalandirilmamis yaprak çay, 
 -Seker, 
 -Glutensiz, gluteni azaltilmis ve diger düsük proteinli diyetler için uygun olan makarnalar hariç olmak üzere kuru 
makarna, 
 -Sterilize yayikalti hariç olmak üzere aromalandirilmamis dogal yayikaltina, 
 2) EK-6’da yer alan hükümlere tabi olan 28/8/1998 tarihli ve 23447 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan  TGK – 
Bebek Mamalari-Bebek Formülleri Tebligi, 16/8/2000 tarihli ve 24142 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan TGK – Devam 
Mamalari-Devam Formülleri Tebligi, 1/11/2007 tarihli ve 26687 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan TGK – Bebek ve 
Küçük Çocuk Ek Gidalari Tebligi ve 24/12/2001 tarihli ve 24620 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan TGK – Özel Tibbi 
Amaçli Diyet Gidalar Tebligi kapsaminda tanimlanan gida maddelerine, 
 3) Sadece EK-2’deki gida katki maddelerini içerebilen gida maddelerine ve EK-3 ve EK-4’de kullanim kosullari 
belirtilen gida katki maddelerine, 
 uygulanmaz. 
 e) EK-3 ve EK-4’de yer alan katki maddeleri sadece bu eklerde yer alan gida maddelerinde ve belirtilen kosullarda 
kullanilir. 
 f) Gida katki maddelerinde, tasiyicilar ve tasiyici çözücüleri olarak sadece EK-5’de yer alan katki maddeleri, bu 
ekte belirtilen kosullar altinda kullanilir. 
 g) Bu Teblig hükümleri, 22/4/2002 tarihli ve 24734 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan TGK – Özel Beslenme 
Amaçli Gidalar Tebligi kapsaminda yer alan gidalara da uygulanir. 
 g) Bu Tebligde yer alan katki maddelerine iliskin maksimum limitler, farkli bir sekilde belirtilmedikçe tüketime 
hazir gidalar için geçerlidir. 
 h) Eklerde kullanim miktari quantum satis/QS olarak belirlenen katki maddeleri, iyi üretim uygulamalari/GMP ile 
uyumlu olmali, kullanim amaci için gerekli miktardan fazla kullanilmamali ve tüketici yaniltilmamalidir.  
 i) Bir gida katki maddesinin kullanimina;  



 1) Bu Tebligin 5 inci maddesinin (d) bendinde belirtilen gida maddeleri disinda, bilesik gida maddesinin 
bilesenlerinin birinde kullanimina izin verilmis ise, 
 2) Bu Teblig kapsaminda katki maddesi kullanimina izin verilen aromalarin ilave edildigi gida maddelerinde 
aroma ile tasinan katki maddesinin kullanildigi gida maddesinde teknolojik olarak herhangi bir fonksiyona sahip olmadigi 
durumlarda, 
 3) Bu Teblig hükümlerine uyumlu bir bilesik gida olmasi kosuluyla sadece bilesik gida hazirlanmasinda 
kullanilacaksa, 
 izin verilir. 
 i) Bu maddenin (i) bendinde yer alan hükümler aksi belirtilmedikçe bebek mamalari-bebek formülleri, devam 
mamalari-devam formülleri ve bebek ve küçük çocuk ek gidalarina uygulanmaz. 
 j) Aromalardaki gida katki maddelerinin miktari, aromalarin güvenligini ve kalitesini korumak ve depolanmasini 
kolaylastirmak için gerekli olan en az miktarda olmalidir. Bunun yani sira aromalarda gida katki maddesi kullanimi, 
tüketiciyi yaniltmamali ve tüketicinin sagligini olumsuz yönde etkilememelidir. Katki maddesi içeren aromalarin ilave 
edildigi gidalarda, katki maddesinin o gida maddesine teknolojik olarak bir etkisi var ise, söz konusu katki maddesi gida 
maddesinde kullanilacak gibi degerlendirilir. 
 k) Bu Teblig hükümleri, eklerde yer alan ve ayni zamanda tatlandirici veya renklendirici fonksiyonu olan katki 
maddelerine de uygulanir.  
 l) Poliol veya seker alkolü ve/veya aspartam ve/veya aspartam-asesülfam tuzu içeren gida maddelerinin etiketinde 
su uyarilar yer almalidir. 
 1) Polioller: asiri tüketimi laksatif etkiye neden olabilir. 
 2) Aspartam: fenilalanin içerir. 
 3) Aspartam-asesülfam tuzu: fenilalanin içerir. 
 Katki maddelerinin etiketlenmesi 
 MADDE 6 – (1) Bu Teblig kapsaminda yer alan ürünlerin ambalajlanmasi, etiketlenmesi ve isaretlenmesinde Türk 
Gida Kodeksi Yönetmeliginin Ambalajlama ve Etiketleme - Isaretleme Bölümü ile 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayili Resmî 
Gazete’de yayimlanan Türk Gida Kodeksi – Gida Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme 
Kurallari Tebliginde yer alan hükümlere uygun olmalidir. Buna ilave olarak gida katki maddesi veya bilesimlerinin 
ambalaj ve/veya etiketi üzerinde;   
 a) Üretici veya ambalajlayici veya satici firmanin adi veya ticari adi ve isyeri adresi, 
 b) Katki maddesinin adi ve E kodu, 
 c) Madde karisim halinde ise, her bir katki maddesinin adi, E kodu ve agirlikça azalan sirasi, 
 ç) Katki maddesine; seyreltilmesini, çözünmesini, standartlastirilmasini, satisini veya depolanmasini 
kolaylastirmak amaci ile degisik maddeler veya gida bilesenleri katildi ise, kullanilan maddenin adi, kullanim amaci ve her 
bir bilesenin agirlikça azalan sirasi, 
 d) "Gidada kullanim içindir" ifadesi veya gidada kullanilacagini belirtir farkli bir ifade, 
 e) Gerekli ise özel depolama ve kullanim sartlari, 
 f) Kullanim talimati, 
 g) Parti veya seri numarasi, 
 g) Net miktari, 
 h) Gidada kullanim miktari sinirli olan bilesenlerin agirlikça % leri, 
 i) Gida katki maddesi hayvansal kaynaklardan elde edilmis ise, elde edildigi hayvanin cinsi, 
 i) Üretim tarihi, 
 j) Son tüketim tarihi,  
 ile ilgili bilgiler okunakli ve silinmez biçimde bulunmalidir. 
 Tescil ve denetim 
 MADDE 7 – (1) Bu Tebligde yer alan ürünleri üreten ve satan isyerleri, tescil ve izin, ithalat, kontrol ve denetim 
sirasinda bu Teblig hükümlerine uymak zorundadir. Bu hükümlerin uygulanmasi ile ilgili denetim ve hükümlere uymayan 
isyerleri hakkinda gerekli islemler 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayili Gidalarin Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulü Hakkinda Kanuna göre Tarim ve Köyisleri Bakanligi tarafindan 
yapilir.  
 Avrupa Birligine uyum 
 MADDE 8 – (1) Bu Teblig, Renklendiriciler ve Tatlandiricilar Disindaki Gida Katki Maddelerine iliskin  20 Subat 
1995 tarih ve 95/2/EC sayili Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alinarak Avrupa Birligine uyum 
çerçevesinde hazirlanmistir. 
 Yürürlükten kaldirilan mevzuat  
 MADDE 9 – (1) Bu Teblig ile; 22/12/2003 tarihli ve 25324 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Türk Gida 
Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandiricilar Disindaki Gida Katki Maddeleri Tebligi ve 5/3/2002 tarihli ve 24686 sayili 
Resmi Gazete’de yayimlanan Türk Gida Kodeksi Turunçgil Meyvelerinde Yüzeyde Kullanilan Koruyucu Maddeler ve Bu 
Koruyucularin Kalitatif ve Kantitatif Analiz Metodlari Tebligi yürürlükten kaldirilmistir. 
 Uyum zorunlulugu 
 GEÇICI MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Teblig kapsaminda yer alan ürünleri üreten ve satan 
isyerleri bir yil içinde bu Teblig hükümlerine uymak zorundadir.  
 Yürürlük 
 MADDE 10 – (1) Bu Teblig yayimi tarihinde yürürlüge girer. 
 Yürütme 
 MADDE 11 – (1) Bu Teblig hükümlerini Tarim ve Köyisleri Bakani yürütür. 
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