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TEBLIG 

Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: 
TÜRK GIDA KODEKSI GIDA MADDELERININ GENEL ETIKETLEME VE 

BESLENME YÖNÜNDEN ETIKETLEME KURALLARI TEBLIGINDE  
DEGISIKLIK YAPILMASI HAKKINDA TEBLIG  

(TEBLIG NO: 40) 
 
 MADDE 1 –  25/8/2002 tarihli ve 24857 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Türk Gida Kodeksi-Gida Maddelerinin 
Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kurallari Tebliginin 5 inci maddesinin (h), (i), (j) ve (k) bentleri 
asagidaki sekilde degistirilmistir: 
 "h) Beslenme etiketlemesi yapildiginda verilecek bilgiler Grup 1 veya Grup 2'de verilen sekli ile beyan edilecektir. 
 Grup 1 - Enerji degeri 
  Protein, karbohidrat ve yag miktarlari  
 Grup 2 - Enerji degeri 
  Protein, karbohidrat, seker, yag, doymus yag asitleri, trans yag asitleri, lif ve sodyum miktari 
 i) Beslenme beyani seker, doymus yag asitleri, trans yag asitleri, lif ve sodyum ile ilgili yapildiginda bilgiler Grup 
2'ye göre verilir. 
 j) Beslenme etiketlemesi nisasta, seker alkoller, tekli doymamis yag asitleri, çoklu doymamis yag asitleri, doymus 
yag asitleri, trans yag asitleri, kolesterol ve Ek 2 de bulunan mineral ve vitaminlerin herhangi birinin veya birkaçinin 
miktarini da içerebilir. 
 k) Beslenme beyani yapildiginda, (h) ve (j) bentlerinde belirtilen besin ögelerinden birinin bileseni olan veya ona 
ait olan maddelerin etikette belirtilmesi zorunludur. 
 Çoklu doymamis yag asitleri ve/veya tekli doymamis yag asitleri ve/veya kolesterol orani verilmesi durumunda 
doymus yag asitleri ve trans yag asitlerinin miktari da etiket üzerinde verilmelidir. Bu durumda, (i) bendi kapsaminda 
doymus yag asitleri ve trans yag asitlerinin miktarinin etiket üzerinde belirtilmesi bir beslenme beyani olarak kabul 
edilmez. 
 Etikette besin öge leri tablosu kullanildiginda, yag, yag asitleri veya kolesterol ile ilgili herhangi bir beslenme 
beyani yapilmamissa, besin ögeleri tablosunda trans yag asitleri miktari belirtilmez." 
 MADDE 2 –  Ayni Tebligde yer alan Enerji ve Besin Ögelerinin Etikette Bildirilmesi baslikli EK 3 deki Enerji ve 
Besin Ögeleri sütunundaki "Doymus Yag Asitleri (g)" satirindan sonra gelmek üzere asagidaki satir eklenmistir:  
 "Trans Yag Asitleri (g)" 
 MADDE 3 –  Ayni Tebligin Besin Ögeleri ile Ilgili Beyan Tablosu baslikli EK 4 deki "Doymus Yag" satirindan 
sonra gelmek üzere asagidaki satir, tablo sonuna ise (2) nolu dipnot eklenmistir: 
" 

Trans yag asiti Trans yag asiti içermez Ürün içindeki toplam yagin 100 graminda 1 gramdan az olmalidir. (2) 

                                                             " 
 "(2) Dogal yapisi nedeniyle et, süt ve bunlarin ürünlerini içeren gida maddelerindeki trans yag asitlerinin 
hesaplanmasinda, konjuge çoklu doymamis yag asitleri hesaba katilmaz."  
 GEÇICI MADDE 1 – Halen faaliyet gösteren ve bu Teblig kapsaminda ürünleri üreten ve satan is yerleri bir 
buçuk yil içinde bu Teblig hükümlerine uymak zorundadir. Bu süre içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan is yerleri 
ve satis yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu is yerleri hakkinda 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayili "Gidalarin Üretimi, 
Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulü Hakkinda Kanun" hükümlerine 
göre yasal islem yapilir. 
 MADDE 4 – Bu Teblig yayimi tarihinde yürürlüge girer. 
 MADDE 5 – Bu Teblig hükümlerini Tarim ve Köyisleri Bakani yürütür. 

 
 


