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Antioksidan: Yaglarin acimasi ve renk degisikligi gibi oksidasyonun neden oldugu bozulmalari önleyerek, gidalarin raf
ömürlerinin uzatilmasini saglayan maddeleri,

Asitler: Asitligi arttiran ve/veya gidada eksi bir tat olusumunu saglayan maddeleri,

Asitlik düzenleyiciler: Gidalarin asitlik veya alkaliligini degistiren veya kontrol eden maddeleri,

Besin ögesi: Enerji saglayan, büyüme, gelisme ve hayatin sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan eksikligi tipik biyokimyasal
veya fizyolojik degisikliklere neden olan ve gida bileseni olarak tüketilen maddeleri,

Beslenme beyani: Gida maddesinin herhangi bir enerji degerini sagladigi, saglamadigi, düsük veya yüksek oranda
sagladigini, özel bir beslenme özelligine sahip oldugunu ifade eden, ima eden, öneren veya besin ögelerini içerdigi,
içermedigi, düsük yada yüksek oranda içerdigine dair herhangi bir tanitim ve reklam mesajini,

Beslenme referans degeri : Saglikli yetiskinler için günlük olarak alinmasi tavsiye edilen besin ögeleri miktarini,

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Teblig; 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayili Resmi Gazete’ de yayimlanan “Türk Gida Kodeksi
Yönetmeligi” ne göre hazirlanmistir.
Tanimlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

 Amaç

Madde 1- Bu Tebligin amaci; son tüketiciye sunulan gida maddelerinin genel etiketleme ve beslenme yönünden
etiketleme kurallari ile gida maddelerinin tanitimi ve reklami ile ilgili kurallari belirlemektir. 
Kapsam

Madde 2- Bu Teblig; direkt tüketime sunulan dogal kaynak, dogal maden, içme, islenmis içme, islenmis maden suyu ve
tibbi sular ile yapay sodalar hariç gida maddeleri ile restoran, hastane, kantin ve benzeri toptan gida maddeleri saglayan is
yerlerine sunulan gida maddelerini kapsar.

Beslenme açisindan etiketleme: Enerji degeri ve protein, karbohidrat, yag, lif, sodyum ve bu Tebligde geçen vitamin ve
mineraller ile ilgili bilgilerin etiket üzerinde verilmesini,

Bilesen: Katki maddeleri de dahil olmak üzere gidanin üretim ve hazirlanmasinda kullanilan ve farkli bir form da olsa dahi
son üründe bulunan maddeleri, 

Brüt agirlik: Gida maddesinin ambalajiyla birlikte toplam agirligini,
Çoklu doymamis yag asitleri: Molekül yapisinda iki veya daha fazla cis formunda çift bag bulunduran yag asitlerini,

Dagitim ambalaji: Gida maddesinin, depolama, yükleme, bosaltma ve tasima islemlerini kolaylastirmak üzere gida
maddesinin ambalajli veya ambalajsiz olarak içine konuldugu ambalaji,
Doymus yag asitleri: Çift bag içermeyen yag asitlerini,

Dökme: Ambalajli veya ambalajsiz gida maddelerinde gidanin niteliklerine uygun kaplarda satisa sunulma seklini,

Düsük enerjili gida: Kati gidalarda 100 graminda 40 kilokaloriden az, sivi gidalarda 100 mililitresinde 20 kilokaloriden az
enerji içeren gidalari,

Dis ambalaj: Gida maddesinin iç ambalajli veya ambalajsiz olarak tüketiciye sunulmak üzere birden fazla birim halinde,
üretimi sirasinda içine konuldugu koruma ve tasima malzemesini ve ambalajini,

EC -European Community- Kodu: Her bir gida katki maddesi için Avrupa Birligi tarafindan belirlenen kod numaralarini,

Emülgatörler: Bir gida maddesinde, yag ve su gibi iki veya daha fazla farkli fazin homojen karisimini saglayan veya sabit
tutan maddeleri,

Türk Gida Kodeksi Gida Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kurallari Tebliginde Degisiklik 
Yapilmasi Hakkinda Teblig

Gida Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kurallari Tebligi 



Emülsifiye edici tuzlar: Peynirde bulunan proteinleri dispers hale getirerek yag ve diger bilesenlerin homojen dagilimini
saglayan maddeleri,
Enerjisi azaltilmis gida: Orijinal gida veya benzeri ürüne kiyasla enerji degeri en az %25 oraninda azaltilmis gidalari,

Etiket: Gida maddesini tanitici her türlü yazili veya basili bilgi, marka, damga ve isaretleri içeren ve gida ile birlikte
sunulan veya ambalajinda basili bulunan tanitim bildirimini,

Etiketleme: Gida maddesine ait degisik sekillerde hazirlanan tanitim bildiriminin gida maddesiyle birlikte sunulmasi
islemini,

Fason üretim: Gida maddelerinin üretimini yapan veya yaptiran özel ve tüzel kisiler arasinda, üretime baslamadan önce
karsilikli yapilan sözlesmeye ve izne bagli üretimi,

Gida katki maddesi: Tek basina gida olarak tüketilmeyen, gida hammaddesi ve/veya yardimci maddesi olarak
kullanilmayan, tek basina besleyici degeri olan veya olmayan; seçilen teknoloji geregi kullanilan islem sirasinda kalinti
veya türevleri mamul maddede bulunabilen, gidanin hazirlanmasi, tasnifi, islenmesi, ambalajlanmasi, tasinmasi,
depolanmasi ve dagitimi sirasinda gida maddesinin tat, koku, görünüs, yapi ve diger niteliklerini korumak, düzeltmek
veya istenmeyen degisikliklere engel olmak amaciyla kullanilmasina izin verilen maddeleri,
Gida maddesi: Tütün ve sadece ilaç olarak kullanilanlar hariç olmak üzere, içkiler ve sakizlar ile hazirlama ve isleme
geregi kullanilan maddeler dahil insanlar tarafindan yenilen ve içilen ham, yari veya tam islenmis her türlü maddeleri,

Hacim arttiricilar: Gidalarin faydalanilabilir enerji degerini arttirmadan, gidalarin hacmini arttiran maddeleri,

Ham madde: Gida maddelerinin üretiminde kullanilan; hasat, kesim, sagim, avlama, toplama sonucu elde edilen ürünü,

Iç ambalaj: Gida maddesiyle dogrudan temasta olsun veya olmasin, bir birim olarak tüketiciye sunulmak üzere, gida
maddesinin üretim sirasinda içine konuldugu koruma malzemesini ve ambalajini,

Itici gazlar: Gidanin, bulundugu kaptan disari çikmasini saglayan hava disindaki gazlari,

Jellestiriciler: Jel olusumu ile gidada farkli bir yapi olusturan maddeleri,

Kabarticilar: Gaz olusturarak hamurun hacmini arttiran madde veya madde kombinasyonlarini,

Karbohidrat: Seker alkoller dahil olmak üzere insan vücudunda metabolize olan tüm karbonhidratlar,

Kaynak deger: Bir gida maddesinin, herhangi bir besin ögesinin günlük alinmasi gereken miktarini belli bir oranda
içermesini, 
Kivam arttiricilar: Gidanin kivamini arttiran maddeleri,
Koruyucular: Gidalarin mikroorganizmalarla bozulmalarini önleyerek raf ömürlerinin uzatilmasini saglayan maddeleri,
Köpük olusturucular: Sivi veya kati gidalarda gaz fazinin homojen dagilimini saglayan maddeleri,
Köpüklenmeyi önleyiciler: Köpüklenmeyi azaltan veya önleyen maddeleri,

Lif: Yenilebilen bitkisel ve hayvansal maddelerin, insanlarin sindirim sisteminde sindirilemeyen kisimlarini, 
Mineraller: Vücudun düzenli çalismasinda ve saglikli kalmasinda önemli islevleri olan mikrobesin ögelerini,

Modifiye nisastalar: Fiziksel veya enzimatik uygulamaya, asit veya alkali ile inceltme veya agartmaya tabi tutulmus olsun
veya olmasin yenilebilir nisastalarin bir veya daha fazla kimyasal isleme tabi tutulmasi ile elde edilen maddeleri,

Nem tutucular: Gida maddelerinin düsük rutubetli ortamdan etkilenip kurumasini önleyen veya toz gidalarin sivi
ortamlarda çözünmesini kolaylastiran maddeleri,
Net miktar: Ambalaj içindeki gida maddesinin ambalaj malzemesi hariç miktarini,

Ortalama deger: Adi geçen gida maddesinin besin ögelerinin mevsime, tüketim egilimine ve diger faktörlere bagli olarak
gerçek degerinden farklilasmasi göz önüne alinarak ortaya konan en iyi degeri,

Ön paketlenmis gida maddesi: Ambalaj gida maddesini tamamen veya kismen içersin yada içermesin ambalajin açilmasi
veya degistirilmesi mümkün olmayacak sekilde tüketiciye ve toplu tüketim yerlerin de satis islemine sunulmadan önce
gida maddesini veya ambalajini içeren herhangi bir ambalaj birimini,

Özel beslenme amaçli gida: Bebek mamalari ve çocuk gidalari da dahil, özel fizyolojik kosullar ve/veya hastaliklar nedeni
ile ortaya çikan özel beslenme ihtiyacini karsilamak amaciyla hazirlanan veya formüle edilen, kendilerine ait özel
bilesimini veya üretim basamaklarina bagli olarak normal tüketim için üretilen gida maddelerinden açikça ayrilabilen,
bildirimindeki beslenme amaçlarina uygun ve bu uygunlugu isaret edici sekilde tüketime sunulan gida maddelerini,

Parlaticilar: Yaglayicilar da dahil gidalarin dis yüzeyine uygulandiginda parlak bir görünüm veren veya koruyucu bir tabaka
saglayan maddeleri,



Parti: Ayni kosullarda ve zamanda üretilen, ambalaji, ambalaj büyüklügü, sinifi, tipi, çesidi ve boyu ayni olan ürün örnekleri
veya ambalajlari toplulugunu,
Parti büyüklügü: Parti içindeki birim ambalaj sayisini,

Protein: Gida maddesindeki toplam azotun o gidaya özgü protein faktörü ile çarpimi sonucu hesaplanan protein içerigini, 

Raf ömrü: Gida maddelerinin üretim tarihinden itibaren uygun kosullarda kalite özelliklerini muhafaza edebildigi süreyi,

Renklendiriciler: Tek basina gida olarak tüketilmeyen veya gidalarda ana bilesen olarak kullanilmayan, gidaya renk
arttirici ve/veya renk düzenleyici olarak katilan maddeleri,
Sertlestiriciler: Meyve ve sebzelerin dokularini sert veya gevrek tutan veya mevcut jellestiriciler ile reaksiyona girerek jel
olusumunu saglayan veya güçlendiren maddeleri,

Son tüketim tarihi: Gida maddesinin uygun sartlarda depolandigi süre içinde kendine has özelliklerini koruyabildigi süreyi
belirten tarih,

Stabilizör: Gidalarin kararliligini, fazin homojen dagilimini ve renklerini koruyan veya kuvvetlendiren maddeleri,
Süzme agirligi: Ambalaj içindeki gidanin, sivi kismi uygun yöntemlerle ayrildiktan sonra kalan kisminin agirligini,
Seker: Seker alkoller disindaki mono ve disakkaritleri,
Tatlandiricilar: Gidalara tatli bir lezzet saglayan, seker disindaki maddeleri,
Tekli doymamis yag asitleri: Yalniz cis formunda bir adet çift bag içeren yag asitlerini,

Topaklanmayi önleyiciler: Gida partiküllerinin birbirine yapismasi egilimini azaltan veya önleyen maddeleri,

Un islem maddeleri: Hamurun isleme ve pisme kalitesini arttirmak veya gelistirmek amaci ile una veya hamura ilave
edilen emülgatörler disindaki maddeleri ,

Vitamin: Normal büyüme ve yasamin sürdürülebilmesi için gerekli olan organik ögeleri,
Yag: Fosfolipidler dahil olmak üzere tüm lipidleri, 
ifade eder.
Etiketleme ve Isaretleme Kurallari
Madde 1 - Etiketleme ile ilgili kurallar asagida belirtilmektedir:
a) Satisa sunulan her gida maddesinin ambalajinda etiket bulundurulmasi zorunludur. 
b) Gida maddesinin etiket bilgileri tam, dogru ve anlasilabilir olarak ifade edilmelidir.
c) Etiketleme dili Türkçe olmalidir. Türkçe’nin yani sira uluslararasi kabul görmüs diger resmi diller de kullanilabilir.

d) Tüm yazilar, fonla kontrast teskil edecek sekilde, silinmez karakterde, okunabilir renk ve boyutta olmali, ambalaja
saglam bir sekilde basilmis, yapistirilmis veya tutturulmus olmalidir. Ayrica etiket üzerinde bulunmasi zorunlu bilgiler
baska yazilar yada resimlerle örtülmemeli veya kesilmemelidir.

e) Gida maddesinin etiketi, ambalaji ve biçimi sahte, yaniltici veya gidanin karakterine, yapisina, özelliklerine, bilesimine,
kalitesine, orijinine ve üretim metotlarina göre hatali bir izlenim yaratacak; gidanin sahip olmadigi etki ve özelliklere atifta
bulunacak; özellikleri açisindan benzer olan gidalara üstün oldugunu beyan edecek biçimde olmamali; tüketiciyi yaniltacak
resim, sekil ve benzerlerini içermemelidir. Bu hususlar gida maddesinin tanitimi ve reklami için de geçerlidir. 

f) Özel beslenme amaçli gidalar dahil herhangi bir gida maddesinin etiketinde, o gida maddesinin hastaliklari önleme,
iyilestirme ve tedavi etme özelligi oldugunu bildiren veya ima eden ifadeler yer alamaz. 

g) Beslenme yönünden etiketleme özel beslenme amaçli gidalarin ve bilesiminde farklilik yapildigi beyan edilen gidalarin
etiketlenmesinde zorunlu olup, diger gida maddelerinde zorunlu degildir.

h) Beslenme etiketlemesi yapildiginda verilecek bilgiler grup 1 ve 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 yaglar, lif ve sodyum miktari
i) Beslenme beyani seker, doymus yag asitleri, lif ve sodyum ile ilgili yapildiginda bilgiler grup 2 ye göre verilir. 
i) Beyan edilecek enerji degeri Ek 1 de yer alan çevrim faktörleri kullanilarak hesaplanir. 

j) Beslenme etiketlemesi nisasta, seker alkoller, tekli doymamis yag asitleri, çoklu doymamis 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 ve/veya tekli doymamis ve/veya kolesterol orani verilmesi durumunda doymus yag asitlerinin miktari da
etiket üzerinde verilmelidir. Bu durumda, (i) bendi kapsaminda doymus yag asitlerinin miktarinin etiket üzerinde
belirtilmesi bir beslenme beyani olarak kabul edilmez. 

l) Enerji veya yag degerlerinde saglanan en az %25 lik azalmalar etiket üzerinde “azaltilmis” veya esdegeri bir kelimeyle
ifade edilmelidir. 

m) Geleneksel hali ile tuz ilave edilerek üretilen ürünlere yemeklik tuz eklenmedigi taktirde “Tuz ilave edilmemistir” ifadesi
yer almalidir. 

n) Besin ögelerinin miktarlari etiket üzerinde EK 3 de verildigi sekilde, her 100 g veya 100 ml için veya tek porsiyonluk
ambalajlarda her paket için , bir kullanimlik miktar belirtiliyorsa bu miktar için veya bir pakette kaç porsiyon bulundugu
belirtiliyorsa bir porsiyon için rakamsal olarak belirtilmelidir. Ancak, vitamin ve minerallerin bu çizelgede yer almasi için EK
2 de verilen Beslenme Referans Degerlerinin en az %15 ini karsilamasi gerekmektedir.

o) Vitamin ve mineraller ile ilgili bilgiler, (n) bendinde belirtilen miktarlar için Ek 2 deki günlük alim miktarlarinin yüzde
degeri olarak verilmelidir. 
Vitaminlerin ve minerallerin önerilen günlük alim miktari grafik formunda verilebilir. 
p) Sekerler ve/veya seker alkoller ve/veya nisastalar beyan edildiginde bu beyan, karbohidrat beyaninin hemen ardindan
Ek 3 de verildigi sekli ile belirtilmelidir.

r)Yag asidi tipi ve/veya miktari ve/veya kollestrol orani beyan edildiginde bu beyan, toplam yag beyaninin hemen ardindan
Ek 3 de verildigi sekli ile beyan edilmelidir. 

s) Beyan edilen degerler asagidaki bilgiler esas alinarak ortalama deger olarak verilir.
- Üreticinin gida analizi 

- Kullanilan bilesenin gerçek ortalama degerinden veya bilinen degerinden hesaplanmasi
- Genel olarak kabul edilen verilerden hesaplanmasi

t) Beslenme etiketlemesi kapsaminda yer alan bilgiler tek bir yüzde ve tablo formunda verilmelidir. Eger etiket yüzeyi
müsait degilse, bilgiler lineer formda da verilebilir. Bu bilgiler kolayca görülebilen bir yerde görünür ve silinmez sekilde
basilmalidir. 

u) Gida maddesinin bilesimindeki besin ögeleri ile ilgili beyanlarda EK 4 de verilen kosullar dikkate alinmalidir.

Bu kosullar içilebilir nitelikteki sular ile gida takviyelerine uygulanmaz. 

v) Besin ögeleri tablosunda verilen degerlerden en az kaynak degerini karsilayan ürünlerde besin ögelerinin vücuttaki
fonksiyonlari ile ilgili beslenme beyanlari yer alabilir . 
Etiket Bilgileri 
Madde 2- Gida maddelerinin etiketinde bulundurulmasi zorunlu bilgiler asagida belirtilmektedir:
a) Gida maddesinin adi,
b) Içindekiler,
c) Net miktari,
d) Üretici veya paketleyici firmanin adi, tescilli markasi, adresi ve üretildigi yer, (2006 yilinda degisen hali.)
e) Son tüketim tarihi,
f) Parti numarasi ve/veya seri numarasi,
g) Üretim izin tarihi ve sayisi, sicil numarasi veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayisi,
h) Orijin ülke,

i) Gerektiginde kullanim bilgisi ve/veya muhafaza sartlari,

i) Hacmen %1.2 den fazla alkol içeren içeceklerde alkol miktari,

Gida maddelerinin etiketlerinde (a), (c), (e) ve (i) bentlerinde yer alan bilgiler ayni yüzde olmalidir. 
Etiket Bilgilerinin Tanimlari
Madde 3- Gida maddelerinin etiketinde bulunmasi zorunlu bilgilerin tanimlari asagida belirtilmektedir:

a) Gida maddesinin adi: Gida maddesinin adi veya böyle bir adin olmamasi halinde, ürünün gerçek dogasi hakkinda
yeterli ve dogru bilgiyi tüketiciye sunan açiklayici tanimla belirtilmelidir. Hiçbir ticari unvan, marka veya ürünün içerigini
yansitmayan ad ürünün adi olarak kullanilamaz.

Özel islem görmüs veya belli fiziksel sartlarda bulunan ürünlerde ürünün adi ile birlikte uygulanan islem veya fiziksel sart
belirtilmelidir.



b) Içindekiler: Gida maddesinin üretiminde veya hazirlanmasinda kullanilan ve degismis formu ile de olsa son üründe yer
alan hammadde ve gida katki maddeleri etiket üzerinde üretim sirasinda kullanildiklari miktara göre azalan oranlarda
belirtilmelidir. Gida maddesinin içindekilerin belirtilmesinde asagidaki hükümler uygulanir:

- Bilesen listesinde grup adi ile belirtilebilecek ürünler Ek 5 de verilmistir.

- Bir gida bileseni iki veya daha fazla bilesenden olusuyorsa, son ürünün etiketinde içindekiler listesinde belirtilirken hemen
yanina bir parantez açilmali ve kendi bilesenleri azalan oranlarda belirtilmelidir. Ancak yasal düzenlemelerde tanimi belli
olan ve son ürünün içerisinde % 25 den daha az miktarda yer alan bilesenin parantez ile açiklanmasina gerek yoktur. Bu
bilesenin içinde yer alan ve son üründe teknolojik fonksiyonu olan katki maddeleri mutlaka belirtilmelidir. 

- Gidanin bilesenlerinden tasinan ve son üründe teknolojik fonksiyonu bulunmayan gida katki maddelerinin, islem
yardimcilarinin, gida katki ve aroma maddelerinin tasiyicilarinin; gidanin islenmesinde geçici olarak ortamdan
uzaklastirilarak daha sonra orijinal halindeki miktarini asmayacak biçimde yeniden ortama katilan bilesenlerin içindekiler
listesinde belirtilmesi zorunlu degildir. 
- Etiketinde içindekiler listesinin bulunmasi zorunlu olmayan ürünler asagida belirtilmektedir:

- Tek bir bilesenden olusan ve adindan içindeki bileseni açikça anlasilan ürünler,
- Patateste dahil olmak üzere soyulmus dogranmis ve benzeri islemlere tabi tutulmus taze meyve ve sebzeler,

- Tanimindan açikça karbonatli oldugu belli olan karbonatli sular, 

- Tek bir üründen elde edilen ve içerisinde baska bilesen katilmamis olan fermantasyon sirkeleri,

- Taze peynir ve eritme peynirleri hariç içine laktik ürünler, enzimler ve mikroorganizma kültürleri veya üretimde ihtiyaç
duyulan tuz disinda bilesen katilmamis olan peynir , tereyagi, fermente süt ve kremalar,

- Ürüne eklenen su ve uçucu maddelerin içindekiler kisminda belirtilmesinde son üründeki miktarlari göz önüne alinir. Son
ürünün toplam agirligindan su disindaki bilesenlerin agirligi çikartilarak eklenen suyun miktari hesaplanir. Ancak bu
sekilde hesaplanan su ve uçucu maddelerin miktari son üründe % 5 i asmiyorsa, içindekiler listesinde belirtilmesi zorunlu
degildir. 

- Herhangi bir bilesenin yapisindan uzaklastirilan suyun üretim sirasinda yeniden kazandirilmasi amaci ile eklenen su
veya dolgu maddesi olarak kullanilan suyun içindekiler listesinde belirtilmesi zorunlu degildir.

- Su ilavesi ile hazirlanarak tüketilecek olan suyu uçurulmus veya konsantre formdaki gidalarin bilesenleri listelenirken
tüketime hazir formlari dikkate alinir ve “tüketime hazir haldeki ürünün içindekiler ” basligi ile listelenir. 

- Yaklasik ayni miktarlarda çesitli meyve ve sebzeler içeren bir karisimin içindekilerde herhangi birinin agirlikça oraninin
açikça baskin olmamasi halinde “degisen miktarlarda ......” ifadesi kullanilarak listelenir.

- Yaklasik ayni miktarlarda çesitli baharat ve bitki içeren bir karisimin içindekilerde herhangi birinin agirlikça oraninin
açikça baskin olmamasi halinde “degisen miktarlarda ......” ifadesi kullanilarak listelenir.
- Gluten içerme ihtimali oldugundan, bilesenler içerisinde yer alan nisasta mutlaka bitkisel orijini ile belirtilmelidir. 

- Gida maddesinin ismi ile birlikte anilan veya etiket üzerinde kelime , resim veya grafik ile vurgulanan ve bu yolla gidanin
benzeri ürünlerle karismasina engel olan ana bilesen veya bilesen gurubunun net miktarinin etiket üzerinde belirtilmesi
zorunludur. Üretim aninda katilan bilesen veya bilesen gurubunun % miktari gida maddesinin adinin hemen yaninda veya
bilesen listesinde söz konusu bilesenle birlikte belirtilmelidir. 

- Ürün adi ile birlikte anilsa dahi , baharat ve bitki karisimlari gibi üretim aninda aroma vermek amaci ile küçük miktarlarda
katilan bilesen veya bilesen guruplarinin net miktarinin belirtilmesi zorunlu degildir.

- Gida katki maddeleri bu yönetmelikte Ek 6 da yer alan siniflamaya göre fonksiyonlari ile birlikte adi veya EC kod
numarasi ile verilmelidir. Eger kullanilan katki maddelerinin birden fazla fonksiyonu var ise, söz konusu gidadaki
fonksiyonu belirtilir. Ancak modifiye nisastalar mutlaka bitkisel orijini ile belirtilmelidir. 

- Gida aromalari “dogal”, “dogala özdes”, veya “yapay” olarak belirtilmelidir. 

- Gida maddesinin bilesiminde tatlandirici var ise “Içinde tatlandirici vardir”ifadesi, hem seker hem tatlandirici var ise
“Içinde seker ve tatlandirici vardir” ifadesi, gida maddesine %10 veya daha fazla seker alkol eklenmis ise “Asiri Tüketimi
Laksatif etkiye neden olabilir” ifadesi, kullanilan tatlandirici içerisinde aspartam var ise “Fenil alanin içerir” ifadesi yer
almalidir.
c) Net miktar: 



Raf ömrü
Son tüketim 
tarihi

3 aydan kisa ise gün ve ay
3 -18 ay arasinda ise ay ve yil
18 aydan uzun ise yil

- Sivi gida maddelerinde hacim olarak belirtilmelidir,

- Tane olarak satilan gida maddelerinde ambalaj içinde tanelerin kolayca görülüp, sayilabilmesi kaydiyla adet olarak
belirtilmelidir,

- Sivi ile birlikte hazirlanan kati gida maddelerinin süzme agirligi verilmelidir.

- Eger ayni miktarda ayni ürünü içeren iki veya daha fazla bagimsiz ambalaj bir ambalaj içinde satisa sunuluyorsa,
içindeki ambalajlarin adedi ve net miktari etiket üzerinde belirtilmelidir. Ancak , içteki ambalaj distan görülebilir ve
sayilabilir durumda ise ve bunlarin herhangi birinin üzerindeki net miktara iliskin bilgi distan görülebiliyorsa distaki ambalaj
üzerinde adet ve net miktarin belirtilmesi zorunlu degildir. 

- Bagimsiz olarak satilamayacak iki veya daha fazla ambalaj , bir ambalaj içinde satisa sunuluyorsa toplam net miktar
belirtilmelidir.

- Sayi veya agirlik olarak satilan ürünler tüketiciye ulasana kadar hacim veya kütlesinde önemli miktarda kayiplar oluyorsa
bu tür ürünlerin net miktarinin belirtilmesi zorunlu degildir. 

- Baharatlar ve bitkisel karisimlar hariç 5 g veya 5 ml den daha küçük miktarlarda satisa sunulan ürünlerde net miktarin
belirtilmesi zorunlu degildir. 

- Gida maddelerinin net miktar ve süzme agirligi metrik sisteme göre beyan edilmeli ve net miktarlari toplu tüketim
yerlerine veya gida üretim yerlerine satilan ürünler hariç Ek 7’ ye uygun olmalidir. 

d) Firmanin adi, adresi ve üretildigi yer: Imalatçi veya ambalajlayici veya ithalatçi veya ihracatçi veya dagitici firmanin
ticari unvani, açik adresi, tescilli markasi ve üretim yeri bildirilmelidir.

Fason üretim yaptirilmasi halinde üretim yapan firmanin adi ve adresi belirtilmelidir.

e) Son tüketim tarihi :Asagidaki kurallara göre belirlenir:

1- Gida maddesinin son tüketim tarihi gün, ay ve yil olarak etiket üzerinde asagidaki sekilde kodlanmadan belirtilmelidir.

2- Birinci bent de verilen raf ömürlerine bagli kalarak son tüketim tarihleri gün ay ve yil olarak veyaveya ay ve yil olarak
asagidaki ifade ile belirtilebilir. 
“.....tarihine kadar tüketilmelidir.”

3- Normal kosullarda yada ambalaji açildiktan sonra mikrobiyolojik yönden çabuk bozulabilecek gida maddeleri için
“..........tarihinden önce tüketilmelidir” ifadesine yer verilmelidir. Bu ifade ile birlikte etikette yer alacak gün ve ay olarak
belirtilen tarih, ürünün tüketilmesi için son gündür. Bu ifade sadece süt ürünleri, isitilmadan tüketilen pisirilmis ürünler,
tütsülenmis ve kürlenmis balik veya yemeye hazir et ürünleri, yemeye hazir gidalar, pisirilmemis ve yari pismis pasta veya
hamur ürünleri, kanatli veya balik ürünleri ile vakum altinda yada modifiye atmosferde paketlenmis sogukta saklanan
ürünler gibi çabuk bozulabilen gida maddelerinde bulunmak zorundadir. 

4- Gida maddesinin belirtilen son tüketim tarihi özel muhafaza sartlarina bagli ise bu kosullar son tüketim tarihinin yaninda
belirtilmelidir. 

5- Son tüketim tarihi zorunlu olmayan ürünler EK- 8 de belirtilmistir. 

f) Parti ve/veya seri numarasi varsa kod numarasi: Parti ve/veya seri numarasi varsa kod numarasi belirtilmelidir.

g) Üretim izin tarihi, sayisi ve sicil numarasi veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayisi: Etiket üzerinde Ilgili Bakanlikça
verilen üretim izin tarihi, sayisi ve sicil numarasi veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayisi belirtilmelidir.



h) Orijin ülke: “Türk Mali” veya “TM” olarak belirtilmelidir. Ithal mali gida maddelerinde ise ülke adi verilmelidir.

i) Gerektiginde kullanim bilgisi ve/veya muhafaza sartlari: Tüketim öncesi bir islem gerektiren durumlarda gidanin dogru
kullanimini saglamak için gerekli hazirlama bilgisi etiket üzerinde açikça anlasilir biçimde yer almalidir. Gida maddesinin
son tüketim tarihi veya raf ömrünün yani sira özel muhafaza sartlarini gerektiriyorsa bu sartlar ve bu sartlarda kullanimi
etiket üzerinde belirtilmelidir.

i) Hacmen %1.2 den fazla alkol içeren içeceklerde alkol miktari : Hacmen %1.2 den fazla alkol içeren içeceklerde alkol
miktari belirtilmelidir. 
Ön Paketlenmis Gidalarin Etiketlenmesi 

Madde 4 – Ön paketleme yapilmis ürünlerin etiketi üzerinde veya üzerine tutturulmus bir etikette Madde 2 de verilen
bilgiler bulunmalidir.
Küçük Ambalajli Gidalarin Etiketlenmesi

Madde 5- En genis yüzeyi 10 cm2 den küçük olan ambalaj veya kaplarda ve silinmez sekilde isaretlenen ve bu nedenle
etiket içermeyen geri dönüsümlü cam siselerde Madde 2 de belirtilen (a), (c), (e) bentlerinde yer alan bilgiler ayni yüzde
bulunmalidir. 
Dis Ambalajlarin Etiketlenmesi

Madde 6- Dis ambalajlarin etiketlenmesiyle ilgili genel hükümler asagida belirtilmektedir:

a) Gida maddesinin adi: Gida maddesinin yaygin olarak kullanilan adi veya gidanin adina ilave olarak onun gerçek
tabiatini belirleyen tipi, çesidi, türü gibi tanimlar belirtilmelidir.

b) Gida maddesinin son tüketim tarihi: Gida maddesinin son tüketim tarihi belirtilmelidir.

c) Firmanin adi, adresi ve üretildigi yer: Imalatçi veya ambalajlayici veya ithalatçi veya ihracatçi veya dagitici firmanin
ticari unvani, açik adresi, tescilli markasi ve üretim yeri bildirilmelidir.
d) Parti ve/veya seri numarasi varsa kod numarasi: Parti ve/veya seri numarasi varsa kod numarasi belirtilmelidir.

e) Içindeki iç ambalaj adedi: Içindeki iç ambalaj adedi belirtilmelidir.
f) Iç ambalaj üzerindeki bilgiler dis ambalajdan görülebildiginde dis ambalaj üzerine yazilmasi zorunlu degildir. 

g) Iç ambalaj adedi dis ambalajdan kolayca görülüp sayilabilir durumda ise adet belirtilmesi zorunlu degildir.
Dagitim Ambalajlarinin Etiketlenmesi

Madde 7- Gida maddelerinin kolay ve güvenilir bir biçimde tasinmasi, gönderildigi yere ulastigi zaman kolay fark edilmesi
için dagitim ambalajlarinin etiketleri üzerinde bulunmasi gerekli olan bilgiler asagida belirtilmektedir:
a) Gida maddesinin adi,
b) Brüt agirligi,
c) Içerdigi ambalaj adedi.
Dökme Gidalar

Madde 8- Dökme gidalar olarak satisa sunulan gida maddelerinin tüketim ve satis yerlerine sevk edilmesinde Madde 2’ye
göre etikette bulunmasi zorunlu olan bilgileri içeren etiketler dagitim ambalaji üzerinde yer almali ve bu bilgilerden gida
maddesinin adi, üretici firmanin adi ve adresi, orijin ülke, son tüketim tarihi ve parti ve/veya seri numarasi varsa kod
numarasi ile ilgili bilgileri içeren etiketler tüketicinin görebilecegi yerlerde bulundurulmali veya gida maddesiyle birlikte
tüketiciye sunulmalidir.
Avrupa Birligine uyum 

Madde 9 – Bu Teblig 2000/13/EEC sayili “Gida Maddelerinin Etiketlenmesi, Tanitimi ve Reklami Ile Ilgili Üye Ülkelerin
Kanunlarinin Yaklastirilmasi” “ ve 90/496 sayili “ Gida Maddelerinin Besin Etiketlemesi“ “ 80/232/EEC sayili “ Ön
Paketlenmis Ürünlerin Net Miktarlari ve Net Kapasiteleri ile Ilgili Üye Ülkelerin Kanunlarinin Yaklastirilmasi” üzerine
Konsey Direktifleri dikkate alinarak Avrupa Birligine uyum çerçevesinde hazirlanmistir.
Tescil ve denetim

Madde 10 - Bu Teblig’de yer alan Etiketleme ve Isaretleme Kurallarina ait hükümlere her tür gida maddesini üreten ve
satan isyerleri, tescil ve izin, ithalat, kontrol ve denetim sirasinda uymak zorundadir. Bu hükümlere uymayan isyerleri
hakkinda 24/6/1995 tarihli ve 560 sayili Gidalarin Üretimi,Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine göre yasal islem yapilir.



Karbohidrat (seker alkoller hariç) 4 kcal/g - 17 Kj/g
Seker alkoller 2.4 kcal/g – 10 Kj/g
Protein 4kcal/g - 17 Kj/g
Yag 9 kcal/g – 37 Kj/g
Etil Alkol 7kcal/g – 29 Kj/g
Organik Asit 3kcal/g – 13 Kj/g

Protein (g) 50
Vitamin A (? g) 800(1)
Vitamin D (? g) 5
Vitamin E (mg) 10
Vitamin C (mg) 60
Tiamin (mg) 1.4
Riboflavin (mg) 1.6
Niasin (mg) 18
Vitamin B6 (mg) 2
Folik asit (? g)? 200
Vitamin B12 (? g) 1
Biotin (mg) 0.15
Pantotenik asid (mg) 6
Kalsiyum (mg) 800
Fosfor (mg) 800
Magnezyum (mg) 300
Demir (mg) 14
Çinko (mg) 15
Iyot (? g) 150

Denetim

Madde 11 - Bu Teblige ait hükümlerin uygulanmasi 560 sayili Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarim ve Köyisleri
Bakanligi ile Saglik Bakanliginca denetlenir.

Geçici Madde 1-Halen faaliyet gösteren ve bu Teblig kapsaminda gida maddesi üreten ve satan isyerleri alti ay içinde bu
Teblig hükümlerine uymak zorundadir. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan üretim yerlerinin faaliyetine izin
verilmez. Bu üretim ve satis yerleri hakkinda 560 sayili Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal islem
yapilir.
Yürürlük
Madde 12- Bu Teblig yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme

Madde 13 - Bu Teblig hükümlerini Tarim ve Köyisleri Bakani ile Saglik Bakani yürütür.

Ek-1
ENERJI ÇEVRIM FAKTÖRLERI

Ek-2
BESLENME REFERANS DEGERLERI 
  

Ek-3

ENERJI VE BESIN ÖGELERININ ETIKETTE BILDIRILMESI

Enerji ve Besin Ögeleri                                100 g veya 100 ml deki ya da bir porsiyondaki miktari
Enerji Degeri (kcal ve Kj)
Protein (g)
Yaglar (g)
Tekli Doymamis Yag Asitleri (g)



BILESEN BEYAN KOSUL

Düsük

100 g kati 
gidada 40 kcal 
(170 Kj) den az 
olmalidir.

100 ml sivi 
gidada 20 kcal 
(80 Kj) den az 
olmalidir.

Enerjisiz 

100 ml sivi 
gidada 4 
kcal’den az 
olmalidir.

Düsük/Az

100 g kati 
gidada 3 g dan 
az olmalidir.
100 ml sivi 
gidada 1,5 g 
dan az 
olmalidir.

Yagsiz

100 g kati veya 
100 ml sivi 
gidada 0.5 g 
dan az 
olmalidir.

Düsük /Az (1)

100 g kati 
gidada 1,5 g 
dan az 
olmalidir.
100 ml sivi 
gidada 0,75 g 
dan az 
olmalidir.
Enerjinin % 
10’undan az 
olmalidir.

Enerji

Yag

Çoklu Doymamis Yag Asitleri (g)
Doymus Yag Asitleri (g)
Kolesterol (mg) 
Karbohidratlar (g)
Sekerler (g)
Seker alkoller (g)
Nisasta (g)
Lif (g)
Sodyum (mg)
Vitaminler (mg)
Mineraller (mg)

( 1 ) 1?  g Vitamin A (Retinol ) = 6?  g ?  – Karoten 

Ek-4
BESIN ÖGELERI ILE ILGILI BEYAN TABLOSU



Doymus yag içermeyen

100 g kati veya 
100 ml sivi 
gidada 0,1 g 
dan az 
olmalidir.

Düsük (1)

100 g kati 
gidada 0,02 g 
dan az 
olmalidir.
100 ml sivi 
gidada 0,01 g 
dan az 
olmalidir.

Kolesterolsüz

100 g kati veya 
100 ml sivi 
gidada 0,005 g 
dan az 
olmalidir.

Her iki beyan 
da düsük 
doymus yag 
kosullarini 
karsilamalidir.

Sekerler Sekersiz 

100 g kati veya 
100 ml sivi 
gidada 0,5 g 
dan az 
olmalidir.

Düsük

100 g’da 0,12 
g dan az 
olmalidir.

Çok Düsük

100 g’da 0,04 
g dan az 
olmalidir.

Sodyumsuz

100 g’da 0,005 
g dan az 
olmalidir.

Kaynak

100 g’da 3 g 
dan az veya 
100 kcal’de 1,5 
g dan az 
olmamalidir.

Yüksek

100 g’da 6 g 
dan az veya 
100 kcal’de 3 g 
dan az 
olmamalidir.

Kaynak

100 g kati 
gidada 
Beslenme 
Referans 
Degerinin % 
10’undan az 
olmamalidir.

Doymus yag

Kolesterol

Sodyum

Lif (g)



100 ml sivi 
gidada 
Beslenme 
Referans 
Degerinin % 
5’inden az 
olmamalidir.
100 kcal’de 
Beslenme 
Referans 
Degerinin % 
5’inden az 
olmamalidir.

Kaynak için 
verilen 
degerlerin 2 
kati olmalidir.

Yüksek

Kaynak

100 g kati 
gidada 
Beslenme 
Referans 
Degerinin % 
15’inden az 
olmamalidir.
100 ml sivi 
gidada 
Beslenme 
Referans 
Degerinin % 
7,5’undan az 
olmamalidir.
100 kcal’de 
Beslenme 
Referans 
Degerinin % 
5’inden az 
olmamalidir.

Kaynak için 
verilen 
degerlerin 2 
kati olmalidir.

Yüksek

TANIMLAR GRUP ADLARI 
“bitkisel” veya “hayvansal” ifadesi ile 
birlikte veya
- Spesifik bitki veya hayvan orijini ile 
birlikte ve
- Hidrojene edilmis yagda hidrojene 
ifadesi ile birlikte

Protein

Vitaminler ve mineraller

Zeytinyagi, domuz yagi , sigir yagi disinda 
Rafine yaglar

(1) Trans yag asitleri de hesaba katilmalidir.

Ek-5

BILESEN LISTESINDE GRUP ADI ILE BELIRTILEBILECEK ÜRÜNLER



“Yag “
Elde edildigi tahillarin azalan oranlara 
göre listesi ile birlikte
“Un”

Nisastalar ve fiziksel olarak veya enzimler ile 
modifiye edilmis nisastalar - “Nisasta “ 

Gidanin isminde veya tanitiminda dogrudan 
adi geçmeyen ancak gida maddesinde 
bilesen olarak kullanilan tüm balik çesitleri - “Balik “

Gidanin isminde veya tanitiminda Dogrudan 
adi geçmeyen ancak gida maddesinde 
bilesen olarak kullanilan tüm peynir çesitleri - “Peynir”
Gida maddesinin içinde agirlikça % 2 yi 
asmayan tüm Baharat - “Baharat ‘ veya ‘Baharat karisimlari “
Gida maddesinin içinde agirlikça % 2 yi 
asmayan tüm bitki parçalari ve bitkiler - “Bitkiler ‘veya ‘Bitki karisimlari “ 
Sakiz mayasi üretiminde kullanilan tüm gum 
karisimlari - “Sakiz mayasi “
Bütün sakaroz çesitleri - “Seker “
Susuz dekstroz ve dekstroz Monohidrat - “Dekstroz “

Glukoz surubu ve kurutulmus Glikoz surubu - “Glukoz surubu“ 
Kazein, Kazeinat ve peynir alti suyu proteini 
gibi tüm süt proteini çesitleri ve bunlarin 
karisimlari - “Süt proteinleri “ 
Preslenmis veya rafine kakao yagi - “Kakao yagi “
Gida maddesinin içinde agirlikça %10 u 
geçmeyen kristalize edilmis meyveler - “Kristalize edilmis meyve “
Gida maddesinin içinde agirlikça %10 u 
geçmeyen tüm sebze karisimlari - “Sebzeler “
Tüm sarap çesitleri - “Sarap “
Izole, konsantre ve tekstüre soya proteini -“Soya proteini”

Antioksidan
Aroma arttirici
Asit
Asitlik düzenleyici
Emülgatör 
EmülsifiyeTuzlari(1)
Hacim artirici 
Itici gaz
Jellestirici 
Koruyucular 
Kivam arttirici
Kabartici
Köpüklenmeyi önleyici
Köpük olusturucu
Modifiye nisasta(2)
Nem tutucu
Parlatici
Renklendirici
Stabilizör
Sertlestirici
Tatlandirici
Un islem maddeleri 

Rafine yaglar

Iki yada daha fazla tahil çesidinden olusan 
un karisimlari

EK 6
GIDA KATKI MADDELERININ SINIF ISIMLERI 



1) Sadece islem görmüs peynirler ve islenmis peynir bazli ürünler için 

(1) Spesifik ismi veya EC numarasinin belirtilmesi gerekmektedir.

EK 7

AMBALAJLI OLARAK TÜKETICIYE SUNULAN GIDA MADDELERININ NET MIKTARLARI

1- Agirlik Olarak Satilan Gida Ürünlerinin Net Miktarlari ( g ) 

1.1 - Tereyagi , margarinler , hayvansal ve nebati yaglar,emülsiyonlanmis olarak da ekmege sürülen düsük yag içerikli
malzemeler 
125 – 250 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 2500 – 5000 

1.2 - “petits suisses “tipi ve benzeri ambalajli peynirler disindaki taze peynirler
62.5 – 125 –250 – 500 – 1000 – 2000 – 5000
1.3 - Yemeklik tuzlar
125 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 1500 - 5000

1.4 - Pudra sekeri, altin kahverengi veya kahverengi seker, nöbet sekeri, kristal ve kesme seker 

125 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 2000 – 2500 – 3000 – 4000 – 5000 
1.5 - Bebek ürünleri hariç olmak üzere tahil ürünleri 

1.5.1- 1.5.4’deki ürünler ve bulgur hariç tahil kirmalari, ezmeleri irmikleri ve unlari ile yulaf ezmesi ve unu

125 – 250 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 2500 (1) – 5000 - 10000
1.5.2 -Makarna çesitleri

125 – 250 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 - 10000 
1.5.3- Pirinç, bulgur çesitleri ve kuru baklagiller
125 – 250 – 500 – 1000 – 2000 – 2500 – 5000

1.5.4- Tahil ürünlerinin kabartilmasi ya da kavurmasi ile üretilen, misir gevregi ve benzeri gida maddeleri 
250 – 375 - 500 – 750 -1000 – 1500 -2000 
1.6 – Kurutulmus sebzeler ve meyveler (2)

125 – 250 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 5000 -75000 - 10000 

1.7 –Türk kahvesi hariç ögütülmüs veya ögütülmemis kavrulmus kahve, hindiba kahve ikameleri 

125 – 250 – 500 – 1000 – 2000 – 3000 – 4000 - 5000 - 10000
1.8 – Dondurulmus gidalar

1.8.1- Sebze ve meyve ayrica patates cipsi için önceden hazirlanmis patatesler 

150 – 300 - 450 – 600 – 750 - 1000 – 1500 – 2000 – 2500 

1.8.2- Kizartilmis veya kizartilmamis balik filetolari ve balik porsiyonlari, 

100 –200 - 300 – 400 –500 - 600 – 800 - 1000 – 2000 – 2500 
1.8.3- Balik çubuklari 
150 – 300 – 450 – 600 – 900 - 1200 – 1500 – 1800 

2- Hacim Olarak Satilan Gida Ürünlerinin Net Miktarlari (ml ) 

2.1- Hacmi kabin sekline bagli olarak belirlenmeyen dondurma hariç olmak üzere 250ml. den fazla miktarlarda
dondurmalar 



– 500 - 750 - 1000 –1500 - 2000 – 2500 – 3000 – 4000 – 5000 

Yulaf ezmesi ve yulaf unu için bu degerlere izin verilmemistir
Patates ve suyu giderilmis sebzeler hariç olmak üzere

EK 8

SON TÜKETIM TARIHI ZORUNLU OLMAYAN ÜRÜNLER

- Filizlenmis tohum , baklagil vb. ürünler disinda ; patates dahil olmak üzere kesme, soyma vb. islemler uygulanmamis
tüm taze sebze ve meyveler 

-Sarap, likör saraplari , köpüren saraplar, aromatik saraplar, üzüm disindaki meyvelerden olusan bu tür ürünler, CN kodu
2206 00 9, 2206 0093 ve 2206 00 99 içecekler ile üzüm ve üzüm sirasindan üretilen içecekler 
- Hacmen % 10 veya daha fazla alkol içeren içecekler 
- Sirke 
- Yemeklik tuz 

- Toplu tüketim yerlerine sunulan 5 litreden fazla ambalajlanmis hafif içki , meyve suyu, meyve nektari, alkollü içecekler 

- Ekmek, simit çörek ,pasta gibi içeriklerinin dogasi geregi üretildikten sonra normal olarak 24 saat içinde tüketilen unlu
mamuller 
- Kristal ve kesme seker gibi kati sekerler

- Sadece aroma ve/veya renklendirici seker içeren sekerleme ürünleri 
- Sakizlar ve sakiz ürünleri 
- Porsiyon dondurmalar 

Resmi Gazete: 29.01.2004-25361

Gida Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kurallari Tebliginde Degisiklik Yapilmasi 
Hakkinda Teblig

(Teblig No : 2004/5)

MADDE 1 – 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan “Türk Gida Kodeksi Gida Maddelerinin Genel
Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kurallari Tebligi”nin 4 üncü maddesi birinci fikrasinda geçen “Bu
Yönetmelikte geçen;” ibaresi “Bu Tebligde geçen;” olarak degistirilmistir. 

MADDE 2 – Ayni Tebligin 7 inci maddesi (c) bendinin son paragrafi asagidaki sekilde degistirilmis ve ayni bendin sonuna
asagidaki paragraf eklenmistir.

“- Gida maddelerinin net miktar ve süzme agirligi metrik sisteme göre beyan edilmelidir.

-Gida üretim yerleri ve toplu tüketim yerleri hariç olmak üzere ambalajli olarak dogrudan tüketiciye sunulan gida
maddelerinin nominal dolum miktarlari Sanayi ve Ticaret Bakanligi tarafindan 10 Nisan 2002 tarih ve 24722 sayili Resmi
Gazete’de yayimlanarak yürürlüge giren “Hazir Ambalajli Belirli Ürünler Için Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum
Miktari Serilerine Dair Yönetmelik” 80/232/AT ve “Hazir Ambalajli Sivi Mamullerin Hacim Tespitine Dair
Yönetmelik”75/106/AT ye göre belirlenir.”

MADDE 3 – Ayni Tebligin “Besin Ögeleri ile Ilgili Beyan Tablosu” baslikli 4 numarali Ekinin son satiri asagidaki sekilde
degistirilmistir.



Kaynak 100 g kati 
gidada 
Beslenme 
Referans 
Degerinin % 
15’inden az 
olmamalidir.
100 ml sivi 
gidada 
Beslenme 
Referans 
Degerinin % 15 
inden az 
olmamalidir.
100 kcal’de 
Beslenme 
Referans 
Degerinin % 
5’inden az 
olmamalidir.

Yüksek Kaynak için 
verilen 
degerlerin 2 
kati olmalidir.

“(1) Sadece islem görmüs peynirler ve islenmis peynir bazli ürünler için (2) Spesifik ismi veya EC numarasinin
belirtilmesi zorunlu degildir.”

Vitaminler ve mineraller

MADDE 7- Bu Teblig hükümlerini Tarim ve Köyisleri Bakani ile Saglik Bakani yürütür

MADDE 5 - Ayni Tebligin 7 numarali Eki yürürlükten kaldirilmis ve diger ekler buna göre teselsül ettirilmistir. 
Yürürlük
MADDE 6- Bu Teblig yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme

MADDE 4 - Ayni Tebligin 6 numarali Ekinde yer alan dip not asagidaki sekilde degistirilmistir. 


