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26 Ocak 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29960 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ
BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, algı farklılıkları ve b�lg� gereks�n�mler� dâh�l gıda hakkında

b�lg�lend�rme açısından tüket�c�ler�n üst düzeyde korunmasına �l�şk�n kuralları bel�rlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k;
a) Özell�kle gıdaların et�ketlenmes� olmak üzere, gıda hakkında b�lg�lend�rme �le �lg�l� genel kuralları,

gerekl�l�kler� ve sorumlulukları bel�rlemekted�r.
b) Yen� b�lg�lend�rme gerekl�l�kler� �le sonradan oluşab�lecek gel�şmelere karşılık ver�leb�lmes� amacıyla

yeterl� esnekl�ğ�n sağlanması �ht�yacı d�kkate alınarak gıda hakkında b�lg�lend�rme usuller� ve tüket�c�n�n b�lg�lenme
hakkının garant� altına alınmasını sağlayacak tedb�rler� ortaya koymaktadır.

(2) Bu Yönetmel�k, gıda z�nc�r�n�n tüm aşamalarında, gıda �şletmec�ler�ne uygulanır.
(3) Bu Yönetmel�k, toplu tüket�m yerler� tarafından sunulan gıdalar dâh�l olmak üzere son tüket�c�ye

sunulması amaçlanan tüm gıdaları, toplu tüket�m yerler�ne yönel�k olarak hazırlanan gıdaları ve gıda �şletmec�ler�
arasında arz ed�len gıdaları kapsar.

(4) Bu Yönetmel�k hükümler�, yatay ve d�key gıda kodeks�nde yer alan et�ketlemeye �l�şk�n hükümler ve
bel�rl� gıdalar �ç�n yürürlükte olan özel mevzuatta bel�rlenen et�ketleme gerekl�l�kler� saklı kalmak kaydıyla uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 11/6/2010 tar�hl� ve 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve

Yem Kanununun 21 �nc�, 22 nc�, 23 üncü, 24 üncü, 27 nc�, 28 �nc�, 32 nc� ve 34 üncü maddeler�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�ndek�, 17/12/2011 tar�hl� ve 28145 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmeler�n�n Kayıt ve Onay İşlemler�ne Da�r Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�ndek�,
17/12/2011 tar�hl� ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda H�jyen� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�ndek�,
27/12/2011 tar�hl� ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İç�n Özel H�jyen Kuralları
Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�ndek�, 29/12/2011 tar�hl� ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeks� Aroma Ver�c�ler ve Aroma Verme Özell�ğ� Taşıyan Gıda B�leşenler� Yönetmel�ğ�n�n 4
üncü maddes�ndek�, 30/6/2013 tar�hl� ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeks� Gıda Katkı
Maddeler� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�ndek� �le 26/1/2017 tar�hl� ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeks� Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�ndek� tanımlara �lave
olarak aşağıda yer alan tanımlar da geçerl�d�r.

(2) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Alışılagelen ad: Açıklamaya �ht�yaç duyulmaksızın tüket�c�ler tarafından gıdanın adı olarak kabul ed�len

adı,
b) Ana b�leşen: Gıdanın %50’s�nden fazlasını oluşturan veya tüket�c� tarafından genell�kle gıdanın adı �le

�l�şk�lend�r�len ve çoğu zaman m�ktarının bel�rt�lmes� gereken b�leşen� veya b�leşenler�,
c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Bes�n öğes�: Prote�n, karbonh�drat, yağ, l�f, sodyum ve Ek-9 Bölüm 1’de yer alan v�tam�nler ve m�neraller

�le bu gruplara a�t olan veya bu gruplardan b�r�n�n öğeler� olan maddeler�,
d) B�leşen: B�r gıdanın üret�m�nde veya hazırlanmasında kullanılan ve değ�şm�ş b�r formda da olsa son üründe

bulunan aroma ver�c�ler, gıda katkı maddeler�, gıda enz�mler� de dâh�l herhang� b�r madde veya ürünü ve b�leş�k
b�leşen�n herhang� b�r b�leşen�n�,

e) B�leş�k b�leşen: Kend�s� b�rden fazla b�leşen�n ürünü olan b�leşen�,
f) Buğday: Tr�t�cum c�nsler�nden herhang� b�r�n�,
g) Dış ambalaj: Hazır ambalajlı gıdaların gıda �şletmec�ler� arasında taşınması veya bu yerlerde depolanması

sırasında koruma veya taşıma amacıyla �ç�ne konulduğu ambalajı,
ğ) Doğrudan satış �ç�n hazır ambalajlı hale get�r�lm�ş olan gıda: Son tüket�c�ye veya toplu tüket�m yerler�ne;
1) Fırıncılık ve pastacılık ürünler� dışındak� gıdalar �le �lg�l� olarak; perakendec� tarafından ambalajlandığı

tes�ste veya bu perakendec� tarafından kullanılan mob�l b�r araçta ya da hareketl� b�r tezgâhta satılmak üzere, aynı
perakendec� tarafından ambalajlanarak,

2) Fırıncılık ve pastacılık ürünler� �le �lg�l� olarak (“(1) numaralı alt bentte bel�rt�ld�ğ� şek�lde satılmak üzere,
perakendec� tarafından ambalajlanarak”, “Üret�c�s� tarafından üret�ld�ğ� tes�ste satılmak üzere, y�ne üret�c�s� tarafından
hazır ambalajlı hale get�r�lerek”) sunulan gıdayı,

h) Et�ket: Gıdanın ambalajının veya kabının üzer�ne yazılmış, basılmış, şablon �le basılmış, �şaretlenm�ş,
kabartma �le �şlenm�ş, soğuk baskı �le basılmış, yapıştırılmış veya �l�şt�r�lm�ş olan herhang� b�r �şaret�, markayı,
damgayı, res�ml� veya d�ğer tanımlayıcı unsurları,

ı) Et�ketleme: Gıdaya eşl�k eden veya atıfta bulunan herhang� b�r ambalaj, belge, b�ld�r�m veya et�ket üzer�nde
yer alan, gıda �le �lg�l� herhang� b�r yazı, b�lg�, t�car� marka, res�ml� unsur veya �şaretler�,

�) Gıda enz�m�: B�tk�, hayvan veya m�kroorgan�zmalardan veya b�r fermantasyon proses�nden elde ed�len ürün
dâh�l olmak üzere bel�rl� b�r b�yok�myasal reaks�yonu katal�zleyeb�len b�r veya daha fazla enz�m� �çeren ve gıdanın
üret�m�, �şlenmes�, hazırlanması, muameles�, ambalajlanması, nakl�yes� veya depolanmasının herhang� b�r aşamasında
teknoloj�k b�r amaçla gıdaya �lave ed�len ürünler�,

j) Gıda hakkında b�lg�lend�rme: B�r et�ket veya gıdaya eşl�k eden d�ğer materyal veya modern teknoloj�
araçları �le sözlü �let�ş�m� de kapsayan d�ğer araçlar vasıtasıyla son tüket�c�ye sunulan ve gıda �le �lg�l� olan
b�lg�lend�rmey�,

k) Gıda hakkında b�lg�lend�rme mevzuatı: Bel�rl� gıda gruplarına veya özel durumlarda tüm gıdalara
uygulanab�len genel n�tel�kl� kurallar ve sadece özel gıdalara uygulanan kurallar dah�l gıdalar hakkında
b�lg�lend�rmey� ve özell�kle et�ketlemey� kapsayan düzenlemeler�,

l) Gıda hakkında zorunlu b�lg�lend�rme: İlg�l� mevzuat gereğ�nce son tüket�c�ye sağlanması gereken b�lg�ler�,
m) Gıda onay numarası: Bakanlıkça bel�rlenen ve bell� b�r onay �şlem�ne tab� olan gıdaların özel mevzuatında

bel�rt�ld�ğ� şek�lde kodlanacak olan numarayı,
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n) Gluten: Bazı b�reyler�n duyarlı oldukları, suda ve 0,5 M sodyum klorür çözelt�s�nde çözünmeyen ve
buğday, çavdar, arpa, yulaf veya bunların melez çeş�tler�nden ve türevler�nden gelen b�r prote�n fraks�yonunu,

o) Görüş alanı: B�r ambalajın, tek b�r bakış noktasından okunab�len tüm yüzeyler�n�,
ö) Hazır ambalajlı gıda: Tüket�c�n�n taleb� doğrultusunda satış yapılan �şletmede ambalajlanan gıdalar veya

doğrudan satış �ç�n hazır ambalajlı hale get�r�len gıdalar har�ç olmak üzere; her durumda açılmadan veya
değ�şt�r�lmeden �çer�ğ� değ�şt�r�lemeyecek şek�lde, ambalajı gıdayı tamamen veya sadece kısmen kaplayan, son
tüket�c�ye ve toplu tüket�m yerler�ne bu şek�lde sunulan gıda ve satışa sunulmadan önce �ç�ne konulduğu ambalajdan
oluşan herhang� b�r tek b�r�m�,

p) Menşe ülke: Gıdanın,  27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18 �la 21 �nc� madde
hükümler� çerçeves�nde bel�rlenen menşe ülkes�n�,

r) Net m�ktar: Ambalajlı gıdanın, ambalaj malzemes� ve gıda �le b�rl�kte ambalajlanan d�ğer malzemeler har�ç
m�ktarını,

s) Okunab�l�rl�k: B�lg�lend�rmen�n; punto büyüklüğü, harf aralığı, satır aralığı, ç�zg� gen�şl�ğ�, yazı reng�, yazı
karakter�, harfler�n yüksekl�k-gen�şl�k oranı, malzemen�n yüzey� ve baskı �le zem�n arasında bel�rg�n kontrastın yanı
sıra çeş�tl� unsurlar vasıtasıyla bel�rt�ld�ğ� ve genel nüfus �ç�n görsel olarak er�ş�leb�l�r f�z�ksel görünümünü,

ş) Özel beslenme amaçlı gıda: İlg�l� gıda kodeks�nde tanımlanan gıdaları,
t) Part�: Gıdanın �lg�l� gıda kodeks�nde tanımlanan satış b�r�mler� topluluğunu,
u) Reklam: T�caret, �ş, zanaat veya b�r meslekle bağlantılı olarak, b�r mal veya h�zmet�n satışını ya da

k�ralanmasını sağlamak, hedef k�tley� oluşturanları b�lg�lend�rmek veya �kna etmek amacıyla reklam verenler
tarafından herhang� b�r mecrada yazılı, görsel, �ş�tsel ve benzer� yollarla gerçekleşt�r�len pazarlama �let�ş�m�
n�tel�ğ�ndek� duyuruları,

ü) Resmî ad: Gıdanın Türk Gıda Kodeks� kapsamında bel�rlenen adını,
v) Son tüket�m tar�h�: M�krob�yoloj�k açıdan kolay bozulab�len ve bu nedenle �nsan sağlığı açısından kısa süre

�çer�s�nde tehl�ke oluşturması muhtemel olan gıdaların tüket�leb�leceğ� son tar�h�,
y) Süzme ağırlığı: Sıvı ortam �ç�nde satışa sunulan katı gıdanın, sıvı kısmı uygun yöntemlerle ayrıldıktan

sonrak� net m�ktarını,
z) Tanımlayıcı ad: Gıdanın ve gerekt�ğ�nde kullanımının tanımlanmasını, tüket�c�ler�n gıdanın gerçek doğasını

anlamasını ve karıştırılab�leceğ� d�ğer gıdalardan ayırt etmes�n� sağlayan yeter�nce açık olan adı,
aa) Tasarlanmış nanomateryal: 100 nanometreden büyük boyutlarda olab�len fakat nano boyut karakter�st�ğ�n�

(bahse konu malzemen�n gen�ş spes�f�k yüzey alanı �le �lg�l� olan ve/veya aynı malzemen�n nano hal� olmayan
c�ns�nden farklı spes�f�k f�z�kok�myasal özell�kler� �çeren) koruyan agregat, aglomerat veya yapılar �çeren, b�r çoğunun
b�r veya daha fazla boyutu 100 nm veya daha az olan, �ç�nde veya yüzeyde bulunan ayrı fonks�yonel parçalardan
oluşan veya b�r veya daha fazla boyutu 100 nm veya daha az olan ve özel b�r amaç �ç�n üret�len malzemey�,

bb) Tavs�ye ed�len tüket�m tar�h�: Uygun şek�lde muhafaza ed�ld�ğ�nde, gıdanın kend�ne has özell�kler�n�
koruduğu sürey� gösteren tar�h�,

cc) Temel görüş alanı: B�r ambalajın, tüket�c� tarafından �lk bakışta yüksek b�r olasılıkla görülmes� beklenen,
gıdanın karakter� ve doğası ve uygulanab�l�rse markasına dayanarak tüket�c�n�n ürünü hemen tanımasına �mkân veren
ve b�rden fazla bulunması hal�nde gıda �şletmec�s� tarafından seç�len görüş alanını,

çç) Toplu tüket�m yer�: Gıdanın tüket�me hazır hale get�r�ld�ğ� ve tüket�lmek üzere son tüket�c�ye sunulduğu;
mob�l araçlar veya sab�t veya hareketl� tezgahlar da dah�l olmak üzere hazır yemek h�zmet� veren restoranlar,
kant�nler, okullar ve hastaneler g�b� �şletmeler�,

dd) Uzaktan �let�ş�m araçları: 7/11/2013 tar�hl� ve 6502 sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanunun
‘mesafel� sözleşmeler’ �le �lg�l� hükümler� saklı kalmak kaydıyla, gıdayı tedar�k eden �le tüket�c�n�n f�z�ksel olarak
karşı karşıya gelmeden, aralarında anlaşmaya varmak �ç�n kullanab�ld�kler� herhang� b�r aracı,

�fade eder.
(3) Bu Yönetmel�kte beslenme b�ld�r�m� �le �lg�l� geçen;
a) ‘Beslenme yönünden et�ketleme’ veya ‘beslenme b�ld�r�m�’:
1) Enerj� değer� veya,
2) Enerj� değer� ve sadece bes�n öğeler�nden b�r veya b�rden fazlası (“Yağ (doymuş yağ, tekl� doymamış yağ,

çoklu doymamış yağ, trans yağ)”, “Karbonh�drat (şekerler, pol�oller, n�şasta)”, “Tuz”, “L�f”, “Prote�n”, “Ek-9 Bölüm
1’de yer alan ve bu ekte tanımlanan bel�rg�n m�ktarlarda bulunan v�tam�n ve m�neraller”),

hakkındak� b�lg�ler� �çeren b�ld�r�m�,
b) Çoklu doymamış yağ: C�s, c�s-met�len kes�nt�l� �k� veya daha fazla ç�ft bağ �çeren yağ as�tler�n�,
c) Doymuş yağ: Ç�ft bağ �çermeyen yağ as�tler�n�,
ç) Karbonh�drat: Pol�oller de dâh�l olmak üzere, �nsan vücudunda metabol�ze olan herhang� b�r karbonh�dratı,
d) L�f: İnsan �nce bağırsağında s�nd�r�lemeyen, em�lemeyen ve üç veya daha fazla monomerden oluşan;
1) Tüket�len gıdada doğal olarak bulunan yen�leb�l�r karbonh�drat pol�merler�n�,
2) Gıda hammaddeler�nden f�z�ksel, k�myasal veya enz�mat�k yolla elde ed�len ve faydalı f�zyoloj�k etk�ye

sah�p olduğu genel kabul görmüş b�l�msel kanıtlarla doğrulanmış olan yen�leb�l�r karbonh�drat pol�merler�n�,
3) Faydalı f�zyoloj�k etk�ye sah�p olduğu genel kabul görmüş b�l�msel kanıtlarla doğrulanmış olan yen�leb�l�r

sentet�k karbonh�drat pol�merler�n�,
e) Ortalama değer: Bell� b�r gıdanın �çerd�ğ� bes�n öğes� m�ktarını en �y� tems�l eden ve mevs�msel değ�şkenl�k,

tüket�m eğ�l�mler� ve gerçek değer�n değ�şmes�ne neden olab�lecek d�ğer faktörler �le �lg�l� kabuller� yansıtan değer�,
f) Pol�ol (şeker alkol): İk�den fazla h�droks�l grubu �çeren alkoller�,
g) Pors�yon büyüklüğü: B�r gıdanın, b�r defada tüket�lmes� beklenen ortalama m�ktarını,
ğ) Prote�n: Özel mevzuat hükümler� saklı kalmak kaydıyla, “Prote�n = Toplam Kjeldahl Azotu x 6,25” formülü

kullanılarak hesaplanan prote�n �çer�ğ�n�,
h) Referans alım (RA) oranı: Tüket�me hazır haldek� gıdanın 100 g veya 100 ml’s�n�n ve/veya b�r

pors�yonunun veya b�r tüket�m b�r�m�n�n, Ek-9 Bölüm 2’dek� enerj� veya bes�n öğeler� �ç�n ver�len referans alım
değerler�n�n % olarak ne kadarını karşıladığını,

ı) Şekerler: Pol�oller har�ç olmak üzere, gıdada bulunan tüm monosakkar�tler ve d�sakkar�tler�,
�) Tekl� doymamış yağ: C�s formunda b�r adet ç�ft bağ �çeren yağ as�tler�n�,
j) Trans yağ: Trans formunda en az b�r adet konjuge olmayan (en az b�r met�len grubu kes�nt�l�) karbon-karbon

ç�ft bağı �çeren yağ as�tler�n�,
k) Tuz: “Tuz = Sodyum x 2,5” formülü kullanılarak hesaplanan tuz eşdeğer� �çer�ğ�n�,
l) Tüket�m b�r�m�: Hazır ambalajlı gıdalar �ç�n;
1) Ambalajın veya et�ket�n üzer�nde aded� veya ağırlığı bel�rt�len ve ambalajın �ç�nde ağırlıkları aynı olan

paket, d�l�m, adet, draje, tane ve benzer� şek�ldek� ayrı her b�r b�r�m�,
2) Pors�yon büyüklüğü bel�rlenm�ş gıdanın Ek-12’de yer alan Gıdaların Pors�yon Büyüklükler� dışındak� tek

kullanımlık ambalajda sunulduğu tek b�r�m�,
m) Yağ: Fosfol�p�dler dâh�l olmak üzere tüm l�p�tler�,
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�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Gıda Hakkında B�lg�lend�rmen�n Genel İlkeler�
Gıda hakkında zorunlu b�lg�lend�rmen�n �lkeler�
MADDE 5 – (1) Bakanlık, gıda hakkında b�lg�lend�rme mevzuatının gerekt�rd�ğ� zorunlu b�lg�lend�rme

kurallarını düzenlerken aşağıdak� özell�klere �l�şk�n b�lg�ler� esas alır:
a) Gıdanın k�ml�ğ� ve b�leş�m�, özell�kler� veya d�ğer n�tel�kler�.
b) Özell�kle bell� tüket�c� gruplarının sağlığına zararlı olab�lecek �çer�k, güvenl� kullanım, muhafaza,

dayanıklılık ve gıdanın zararlı veya tehl�kel� �çer�ğ�ne �l�şk�n sonuçları ve r�skler� �çeren sağlık etk�s�ne da�r b�lg�ler�
�çerecek şek�lde tüket�c� sağlığının korunmasını ve gıdanın güven�l�r kullanımını.

c) Özel beslenme �ht�yaçları olanlar dah�l tüket�c�ler�n b�l�nçl� olarak seç�m yapmasını sağlayacak bes�n
öğeler�.

(2) Gıda hakkında zorunlu b�lg�lend�rmen�n gerekl�l�ğ� değerlend�r�l�rken ve tüket�c�ler�n b�l�nçl� seç�m
yapmalarını sağlamak �ç�n, tüket�c�ler�n çoğunluğu tarafından özel olarak önem ver�len bel�rl� b�lg�lere duyulan yaygın
�ht�yaç ve güven�l�r gıdanın p�yasaya arzı d�kkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gıda Hakkında B�lg�lend�rmeye İl�şk�n Genel Gerekl�l�kler ve Gıda İşletmec�ler�n�n

Sorumlulukları
Temel gerekl�l�k
MADDE 6 – (1) Son tüket�c� veya toplu tüket�m yerler�ne yönel�k tüm gıdalarda bu Yönetmel�ğ�n gerekt�rd�ğ�

b�lg�ler yer alır.
Doğru b�lg�lend�rmeye �l�şk�n kurallar
MADDE 7 – (1) Gıda hakkında b�lg�lend�rme, özell�kle;
a) Gıdanın başta doğası, k�ml�ğ�, özell�kler�, b�leş�m�, m�ktarı, dayanıklılığı, menşe ülkes�, �malat veya üret�m

metodu olmak üzere başlıca n�tel�kler� açısından,
b) Gıdanın sah�p olmadığı etk�lere veya özell�klere atıfta bulunarak,
c) Tüm benzer gıdalar aynı n�tel�klere sah�p olduğu halde, bell� b�r gıdanın özel n�tel�klere sah�p olduğunu �ler�

sürerek ve özell�kle bel�rl� b�leşenler ve/veya bes�n öğeler�n�n varlığını veya yokluğunu özel olarak vurgulayarak,
ç) Gıdanın b�leş�m�nde doğal olarak bulunan b�r öğe veya gıdada normal olarak kullanılan b�r b�leşen farklı b�r

öğe veya farklı b�r b�leşen �le �kame ed�ld�ğ� halde, görünüş, tanımlama veya res�ml� göster�mler vasıtasıyla söz
konusu gıdada o öğen�n veya o b�leşen�n varlığını �ma ederek,

yanıltıcı b�ç�mde olamaz.
(2) Gıda hakkında b�lg�lend�rmen�n doğru, açık ve tüket�c� �ç�n kolay anlaşılır olması sağlanır.
(3) Özel beslenme amaçlı gıdalar �le �lg�l� mevzuat hükümler� saklı kalmak kaydıyla, gıdanın b�r hastalığı

önleme, tedav� etme veya �y�leşt�rme özell�ğ�ne sah�p olduğuna da�r b�lg�lend�rme yapılamaz, bu tür özell�klere atıfta
bulunulamaz.

(4) Bu madden�n b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümler;  gıdanın reklâmı �le gıdanın tanıtımı;
özell�kle de şekl�, görünüşü veya ambalajı, kullanılan ambalaj malzemes�, düzenlend�ğ� b�ç�m ve serg�lenme şekl� �ç�n
de uygulanır.

Sorumluluklar
MADDE 8 – (1) Gıda hakkında b�lg�lend�rmeden, gıdayı kend� adı veya t�car� unvanı altında p�yasaya arz

eden gıda �şletmec�s�, �thal ed�len gıda hakkında b�lg�lend�rmeden �se �thalatçı sorumludur.
(2) Gıda hakkında b�lg�lend�rmeden sorumlu olan gıda �şletmec�s�, yürürlükte olan gıda hakkında

b�lg�lend�rme mevzuatının gerekt�rd�ğ� b�lg�ler�n hazır bulunmasını ve doğruluğunu sağlar.
(3) Bu madden�n b�r�nc� fıkrası dışında kalan ve gıda hakkında b�lg�lend�rmeye müdahale etmeyen gıda

�şletmec�ler�, sah�p oldukları b�lg�ler çerçeves�nde, yürürlükte olan gıda hakkında b�lg�lend�rme mevzuatına uygun
olmayan gıdaları tedar�k etmezler.

(4) Gıda �şletmec�ler�, kend� kontroller� altında yürütülen faal�yetler kapsamında, son tüket�c�y� yanıltacak
veya tüket�c�n�n korunma düzey�n� ve b�l�nçl� seç�m yapma şansını azaltacak şek�lde gıdaya eşl�k eden b�lg�lerde
değ�ş�kl�k yapamaz. Gıda �şletmec�ler�, gıdaya eşl�k eden b�lg�lerde yaptıkları her değ�ş�kl�kten sorumludur.

(5) Gıda �şletmec�ler� bu madden�n �k�nc�, üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı olmamak kaydıyla, kend�
kontroller� altında yürütülen faal�yetler kapsamında, gıda hakkında b�lg�lend�rme mevzuatına ve faal�yetler� �le �lg�l�
yasal düzenlemelere uyum sağlar ve bu gerekl�l�kler�n yer�ne get�r�ld�ğ�n� doğrular.

(6) Gıda �şletmec�ler�, kend� kontroller� altında yürütülen faal�yetler kapsamında, son tüket�c�ye yönel�k olan
veya toplu tüket�m yerler�ne arz ed�lecek olan hazır ambalajlı olmayan gıdalar �le �lg�l� olarak, gerekt�ğ�nde gıda
hakkında zorunlu b�lg�lend�rmen�n son tüket�c�ye sunulmasını sağlamak amacıyla gıdayı alan gıda �şletmec�s�ne
aktarılması gereken b�lg�ler� sağlar.

(7) Gıda �şletmec�ler�, kend� kontroller� altında yürütülen faal�yetler kapsamında;
a) Son tüket�c�ye yönel�k olan, ancak toplu tüket�m yerler� har�c�nde son tüket�c�ye satılmadan öncek� b�r

aşamada p�yasaya arz ed�len,
b) Toplu tüket�m yerler�ne yönel�k olan ve hazırlama, �şleme, parçalama, bölme veya doğrama �şlemler� �ç�n

toplu tüket�m yerler�ne arz ed�len,
hazır ambalajlı gıdalarla �lg�l� olarak dördüncü bölümde bel�rt�len b�lg�ler�n gıdanın ambalajının üzer�nde veya

bu ambalaja yapıştırılmış b�r et�ket üzer�nde veya t�car� belgeler�n gıdaya eşl�k etmes� veya tesl�mattan önce veya
tesl�mat sırasında gönder�ld�ğ� garant� ed�leb�ld�ğ�nde gıda �le �lg�l� t�car� belgeler�n üzer�nde bulunmasını sağlar.

(8) Gıda �şletmec�ler� bu madden�n yed�nc� fıkrasına bakılmaksızın, 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (e),
(f) ve (g) bentler�nde bel�rt�len b�lg�ler�n, hazır ambalajlı gıdaların p�yasaya arz ed�ld�ğ� dış ambalaj üzer�nde de yer
almasını sağlar. Bu b�lg�ler hazır ambalajlı gıdanın ambalajı veya et�ket� üzer�nde bulunuyorsa ve dış ambalajdan açık
b�r şek�lde ve kolayca görüleb�l�yorsa, b�lg�ler�n dış ambalajda tekrar bel�rt�lmes�ne gerek yoktur.

(9) Son tüket�c�ye veya toplu tüket�m yerler�ne yönel�k olmayan b�r gıdayı d�ğer gıda �şletmec�ler�ne arz eden
gıda �şletmec�ler�, bu �şletmec�lere, bu madden�n �k�nc� fıkrasında yer alan sorumlulukların yer�ne get�r�lmes�
gerekt�ğ�nde, yeterl� b�lg�n�n sağlandığını garant� ederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gıda Hakkında Zorunlu B�lg�lend�rmen�n İçer�ğ� ve B�ld�r�m�

Zorunlu b�lg�ler
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmel�ktek� �st�snalar saklı kalmak kaydıyla, aşağıdak� b�lg�ler�n bel�rt�lmes�

zorunludur:
a) Gıdanın adı.
b) B�leşenler l�stes�.
c) Ek-1’de yer alan Alerj�ye veya İntoleransa Neden Olan Bel�rl� Madde veya Ürünler.
ç) Bel�rl� b�leşenler�n veya b�leşen gruplarının m�ktarı.
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d) Gıdanın net m�ktarı.
e) Tavs�ye ed�len tüket�m tar�h� veya son tüket�m tar�h�.
f) Özel muhafaza ve/veya kullanım koşulları.
g) 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bahsed�len gıda �şletmec�s�n�n adı veya t�car� unvanı ve adres�.
ğ) 12 nc� maddede bel�rt�len �şletme kayıt numarası veya tanımlama �şaret�.
h) Menşe ülke.
ı) Kullanım b�lg�s� olmadığında gıdanın uygun şek�lde tüket�m� mümkün değ�lse, gıdanın kullanım tal�matı.
�) Hacmen % 1,2’den fazla alkol �çeren �çeceklerde hacmen gerçek alkol dereces�.
j) Beslenme b�ld�r�m�.
(2) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len b�lg�ler kel�meler ve rakamlarla ver�l�r. Bu b�lg�ler, kel�me ve

rakamlara �lave olarak, 42 nc� madde hükümler�ne aykırı olmamak kaydıyla res�ml� göster�mler veya semboller
aracılığıyla �fade ed�leb�l�r.

Bel�rl� gıdalar veya gıda grupları �ç�n �lave zorunlu b�lg�ler
MADDE 10 – (1) Ek-2’de yer alan et�ket�nde �lave zorunlu b�lg�ler bulunması gereken gıdalar �ç�n, 9 uncu

maddede bel�rt�len b�lg�lere �lave olarak Ek-2’de yer alan b�lg�ler�n de bulunması zorunludur.
Gıdanın part� �şaret� veya numarası
MADDE 11 – (1) 9 uncu ve 10 uncu maddelerde bahsed�len zorunlu b�lg�lere �lave olarak, gıdanın a�t olduğu

part�n�n tanımlanmasını sağlayan part� �şaret� veya numarası da �lg�l� gıda kodeks�ne uygun olarak bel�rt�l�r.
İşletme kayıt numarası veya tanımlama �şaret�
MADDE 12 – (1) Gıda İşletmeler�n�n Kayıt ve Onay İşlemler�ne Da�r Yönetmel�ğe göre;
a) Kayıt �şlem�ne tab� olan gıda �şletmeler�nde üret�len veya ambalajlanan gıdalar �ç�n, gıdanın üret�ld�ğ� veya

ambalajlandığı gıda �şletmes�n�n �şletme kayıt numarası bel�rt�l�r.
b) Onay �şlem�ne tab� olan gıda �şletmeler�nde üret�len veya ambalajlanan gıdalar �ç�n, Hayvansal Gıdalar İç�n

Özel H�jyen Kuralları Yönetmel�ğ�nde yer alan tanımlama �şaret� �le �lg�l� hükümler uygulanır.
Gıda onay numarası
MADDE 13 – (1) Bakanlıkça onay şartı get�r�len gıdaların et�ket�nde gıda onay numarasının yazılması

zorunludur.
(2) Gıda onay numarası, b�r�nc� fıkra kapsamında onay alması gereken gıda �le �lg�l� özel mevzuatta yer alan

hükümlere uygun olarak ver�l�r.
Ağırlıklar ve ölçüler
MADDE 14 – (1) 9 uncu madde, ağırlıklar ve ölçülere �l�şk�n mevzuat hükümler�n�n uygulanmasını

engellemez.
(2) Hazır ambalajlı gıdaların nom�nal dolum m�ktarlarına �l�şk�n özel hususlar, 4/6/2015 tar�hl� ve 29376 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamuller�n Ağırlık ve Hac�m Esasına Göre Net M�ktar Tesp�t�ne Da�r
Yönetmel�k (76/211/AT) ve 4/8/2010 tar�hl� ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı
Mamuller�n Nom�nal Dolum M�ktarı �le İlg�l� Kuralların Bel�rlenmes�ne Da�r Yönetmel�k (2007/45/AT) kapsamında
B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı tarafından bel�rlen�r.

Gıda hakkında zorunlu b�lg�lend�rmen�n kullanılab�l�rl�ğ� ve yerleş�m�
MADDE 15 – (1) Gıda hakkında zorunlu b�lg�lend�rmen�n, bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak, tüm

gıdalar �ç�n hazır bulunması ve kolayca er�ş�leb�l�r olması sağlanır.
(2) Gıda hakkında zorunlu b�lg�lend�rme, hazır ambalajlı gıdalarda doğrudan ambalajın üzer�nde veya bu

ambalaja ayrılmayacak şek�lde yapıştırılmış veya �l�şt�r�lm�ş b�r et�ket üzer�nde bulunur.
(3) Son tüket�c�ye veya toplu tüket�m yerler�ne; hazır ambalajlı hale get�r�lmeks�z�n satılan gıdalar veya satış

yapılan �şletmede tüket�c�n�n taleb� doğrultusunda paketlenerek satılan gıdalar �le doğrudan satış �ç�n hazır ambalajlı
hale get�r�lm�ş olan gıdalar �le �lg�l� olarak aşağıdak� kurallar uygulanır:

a) Doğrudan satış �ç�n hazır ambalajlı hale get�r�lm�ş olan gıdalar har�ç olmak üzere zorunlu b�lg�ler�n tümü
gıdanın (dökme ürünler dah�l) satış yerler�ne sevk ed�lmes� sırasında beraber�nde yer alır.

b) Gıdanın satışı sırasında, 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (c), (e), (g) ve (h) bentler�nde yer alan
b�lg�ler �le Ek-2’n�n 6 ve 7 numaralı satırları kapsamındak� �lave zorunlu b�lg�ler satın alan k�ş�n�n göreb�leceğ�
yerlerde bulundurulur veya gıda �le b�rl�kte satın alan k�ş�ye sunulur.

c) Talep ed�lmes� hal�nde, satın alan k�ş� zorunlu b�lg�ler�n tümü hakkında b�lg�lend�r�l�r.
(4) Bu madden�n üçüncü fıkrası, d�ğer bazı zorunlu b�lg�ler�n bel�rlend�ğ� �lg�l� mevzuat hükümler� saklı

kalmak kaydıyla uygulanır.
(5) Toplu tüket�m yerler�nde son tüket�c�ye sunulan hazır ambalajlı olmayan gıdalarla �lg�l� olarak aşağıdak�

kurallar uygulanır:
a) 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (c) bentler�nde yer alan b�lg�ler �le Ek-2’n�n 6 ve 7 numaralı

satırları kapsamındak� �lave zorunlu b�lg�ler tüket�c�ye sunulur.
b) (a) bend�nde bel�rt�len b�lg�ler kolayca görüleb�lecek, açıkça okunab�lecek şek�lde menüler, yazı tahtaları,

broşür benzer� araçlar vasıtasıyla son tüket�c�ye sunulur. B�lg�ler�n sunumunda, kel�meler veya sayılar yer�ne başka
göster�m şek�ller� ve/veya graf�k formlar veya semboller kullanılab�l�r.

Zorunlu b�lg�ler�n b�ld�r�m şekl�
MADDE 16 – (1) Gıda hakkında zorunlu b�lg�lend�rme; kolayca görüleb�lecek, açıkça okunab�lecek ve

s�l�nmeyecek şek�lde d�kkat çek�c� b�r yerde yapılır. Ver�len b�lg�ler, d�ğer yazılı veya res�ml� unsurlar vasıtasıyla
herhang� b�r şek�lde g�zlenemez, kapatılamaz, bölünemez veya kes�lemez. Bu b�lg�lere �l�şk�n yazılar �le zem�n
arasında bel�rg�n b�r kontrast olması sağlanır.

(2) Bel�rl� gıdalar �ç�n uygulamada olan mevzuat hükümler� saklı kalmak kaydıyla, bu bölümde yer alan
b�lg�ler ambalaj üzer�nde veya ambalaja yapıştırılmış b�r et�ket üzer�nde bulunduğunda, bu b�lg�ler açıkça okunab�l�r
olması sağlanacak şek�lde Ek-3’te yer alan x-yüksekl�ğ�n�n en az 1,2 mm olduğu punto büyüklüğündek� karakterler
kullanılarak yazılır.

(3) En gen�ş yüzey� 80 cm² den daha küçük olan ambalajlarda veya kaplarda, bu madden�n �k�nc� fıkrasında
bahsed�len x-yüksekl�ğ� en az 0,9 mm olarak uygulanır.

(4) 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (d) ve (�) bentler�nde bel�rt�len zorunlu b�lg�ler, aynı görüş alanı
�ç�nde yer alır.

(5) Bu madden�n dördüncü fıkrası, 19 uncu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında bahsed�len durumlarda
uygulanmaz.

Mesafel� satış
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n mesafel� satış �le �lg�l� hükümler�, 6502 sayılı Kanunun mesafel�

sözleşmeler �le �lg�l� hükümler� saklı kalmak kaydıyla uygulanır.
(2) 9 uncu maddede bel�rt�len zorunlu b�lg�lere a�t koşullar saklı kalmak kaydıyla, uzaktan �let�ş�m araçları �le

satışa arz ed�len gıdalar �ç�n aşağıdak� kurallar uygulanır:
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a) 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan zorunlu b�lg�ler, aynı fıkranın (e) bend� har�ç olmak üzere ve
Ek-2’n�n 6 ve 7 numaralı satırında yer alan b�lg�ler, satın alma �şlem� sonuçlanmadan önce hazır bulundurulur ve
uzaktan satışı destekleyen materyalde yer alır veya gıda �şletmec�s� tarafından açıkça bel�rlenen d�ğer uygun araçlar
vasıtasıyla sunulur. D�ğer uygun araçlar kullanıldığında, gıda �şletmec�s� zorunlu b�lg�ler� tüket�c�ye ek masraflar
yüklemeden sunar.

b) Zorunlu b�lg�ler�n tümü tesl�mat sırasında sunulur.
(3) Uzaktan �let�ş�m araçları �le toplu tüket�m yerler� tarafından satışa arz ed�len gıdalar �ç�n, 15 �nc� madden�n

beş�nc� fıkrasında bel�rt�len zorunlu b�lg�ler bu madden�n �k�nc� fıkrasına uygun olarak hazır bulundurulur.
(4) Otomat�k satış mak�neler�nde veya otomasyon s�stem� �le çalışan t�car� tes�slerde satışı yapılan hazır

ambalajlı gıdalara bu madden�n �k�nc� fıkrasının (a) bend� uygulanmaz.
(5) Otomat�k satış mak�neler�nde veya otomasyon s�stem� �le çalışan t�car� tes�slerde satışı yapılan hazır

ambalajlı olmayan gıdalar �ç�n, 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (c) bentler�nde bel�rt�len b�lg�ler, satın alma
�şlem� sonuçlanmadan önce tüket�c�n�n göreb�leceğ� şek�lde hazır bulundurulur.

D�l gerekl�l�kler�
MADDE 18 – (1) Gıda hakkında zorunlu b�lg�lend�rme Türkçe olarak yapılır. Bu b�lg�lend�rme Türkçe’ye

�lave olarak d�ğer ülkeler�n resm� d�ller�nde de yapılab�l�r.
(2) Ürün üzer�nde Türkçe et�ket�n yanı sıra farklı d�llerde et�ket b�lg�ler� olması durumunda et�kettek� Türkçe

dışındak� b�lg�ler�n gıda hakkında b�lg�lend�rme mevzuatında yer alan tüm et�ket b�lg�ler�n� �çermes� gerekmez. Ancak
et�kette bulunan res�m, şek�l ve beyan g�b� b�lg�ler gıda hakkında b�lg�lend�rme mevzuatına aykırı olamaz.

Bel�rl� zorunlu b�lg�lere �l�şk�n �st�snalar
MADDE 19 – (1) S�l�nmeyecek şek�lde �şaretlenm�ş olan ve bu nedenle herhang� b�r et�ket taşımayan tekrar

kullanılab�len cam ş�şelerde, sadece 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (c), (d), (e) ve (j) bentler�nde yer alan
b�lg�ler�n ver�lmes� zorunludur.

(2) En gen�ş yüzey� 10 cm²’den daha küçük olan ambalajlarda veya kaplarda, 9 uncu madden�n b�r�nc�
fıkrasının sadece (a), (c), (d), (e) ve (ğ) bentler�nde yer alan b�lg�ler�n ambalaj veya et�ket üzer�nde ver�lmes�
zorunludur. Bu durumda, 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len b�lg�ler de başka yöntemler
kullanılarak veya tüket�c�n�n talep etmes� durumunda sunulur.

(3) Beslenme b�ld�r�m�n� gerekt�ren d�ğer mevzuat hükümler� saklı kalmak kaydıyla, 9 uncu madden�n b�r�nc�
fıkrasının (j) bend�, Ek-14’te yer alan gıdalar �ç�n zorunlu değ�ld�r.

(4) B�leşenler l�stes� veya zorunlu beslenme b�ld�r�m�n� gerekt�ren d�ğer �lg�l� mevzuat hükümler� saklı kalmak
kaydıyla, 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) ve (j) bentler�nde atıf yapılan b�lg�ler�n hacmen % 1,2’den fazla alkol
�çeren �çeceklerde ver�lmes� zorunlu değ�ld�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Zorunlu B�lg�lere İl�şk�n Hükümler

Gıdanın adı
MADDE 20 – (1) Gıdanın adı olarak, o gıda �ç�n geçerl� olan mevzuat hükümler�nde bel�rt�len resmî ad

kullanılır. Böyle b�r adın olmaması durumunda, gıdanın alışılagelen adı kullanılır. Gıdanın alışılagelen b�r adı da yoksa
veya bu ad kullanılmayacaksa, tanımlayıcı b�r ad bel�rlen�r.

(2) Gıdanın �thal ed�ld�ğ� ülkede kullanılan adının, bu madde kapsamında gıdanın adı olarak kullanılmasına
�z�n ver�l�r. Ancak, bu Yönetmel�ğ�n d�ğer hükümler�n�n ve özell�kle 9 uncu maddede bel�rt�len b�lg�ler �le �lg�l�
kuralların uygulanması sonucunda; son tüket�c�n�n o gıdanın gerçek doğasını anlaması ve karıştırab�leceğ� d�ğer
gıdalardan ayırt etmes� sağlanamıyorsa, gıdanın adına yakın b�r yerde d�ğer tanımlayıcı b�lg�lere yer ver�l�r.

(3) Bu madden�n �k�nc� fıkrası hükmüne �st�sna olarak, �thal ed�len gıdanın adı, o gıdanın b�leş�m� veya üret�m�
bakımından son tüket�c�n�n doğru b�lg�lend�r�lmes�n� sağlamak �ç�n yeterl� olmayacağı kadar farklı b�r gıdaya �şaret
ed�yorsa o ad kullanılmaz.

(4) H�çb�r t�car� marka veya ürünün �çer�ğ�n� yansıtmayan özel ad gıdanın adı yer�ne geçemez.
(5) Gıdanın adı ve bu ada eşl�k edecek b�lg�ler �le �lg�l� olarak Ek-15’te yer alan Gıdanın Adına Eşl�k Eden

Zorunlu B�lg�ler �ç�n özel kurallar da uygulanır.
(6) Bu madde, 22/12/2016 tar�hl� ve 6769 sayılı Sına� Mülk�yet Kanununa aykırı olmamak kaydıyla uygulanır.
B�leşenler l�stes�
MADDE 21 – (1) B�leşenler l�stes�, “b�leşenler” veya “�ç�ndek�ler” başlığıyla ya da bu kel�meler� �çeren

uygun b�r başlıkla ver�l�r. Gıdanın bütün b�leşenler�, üret�m sırasında kullanıldıkları m�ktara göre ağırlıkça azalan
sırayla bu l�stede yer alır.

(2) B�leşenler, uygulanab�ld�ğ� durumlarda, 20 nc� madde �le Ek-15’te yer alan kurallara uygun olarak kend�
özel adları �le bel�rt�l�r.

(3) Tasarlanmış nanomateryal formunda bulunan bütün b�leşenler, b�leşenler l�stes�nde açık b�r şek�lde
bel�rt�l�r. Bu tür b�leşenler�n adlarını tak�ben parantez �ç�nde ‘nano’ kel�mes�ne yer ver�l�r.

(4) Kalıntılar ‘b�leşen’ olarak kabul ed�lmez.
(5) Bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarının uygulanmasına �l�şk�n kurallar, Ek-4’te yer almaktadır.
B�leşenler l�stes�ne �l�şk�n �st�snalar
MADDE 22 – (1) Aşağıdak� gıdalarda b�leşenler l�stes�n�n bulunması zorunlu değ�ld�r:
a) Soyulmamış, doğranmamış veya benzer� b�r �şlemden geç�r�lmem�ş, kök/yumru olanlar da dâh�l taze meyve

ve sebzeler.
b) Tanımından karbonatlı olduğu anlaşılan karbonatlı sular.
c) Başka b�r b�leşen �lave ed�lmem�ş olması koşulu �le sadece tek b�r temel üründen elde ed�len fermantasyon

s�rkeler�.
ç) Üret�mler� �ç�n elzem olan lakt�k ürünler, gıda enz�mler� ve m�kroorgan�zma kültürler� dışında b�r b�leşen

�lave ed�lmem�ş olan tereyağı, fermente süt ürünler� ve kremalar.
d) Taze peyn�rler ve er�tme peyn�rler� har�ç olmak üzere, üret�mler� �ç�n elzem olan lakt�k ürünler, gıda

enz�mler� ve m�kroorgan�zma kültürler� ve tuz dışında b�r b�leşen �lave ed�lmem�ş olan peyn�rler.
e) Gıdanın adı �le b�leşen�n adının aynı olması veya gıdanın adının, b�leşen�n doğasını açıkça tanımlaması

durumunda tek b�r b�leşenden oluşan gıdalar.
Gıda b�leşenler�n�n b�leşenler l�stes�nde bel�rt�lmes�ne �l�şk�n �st�snalar
MADDE 23 – (1) 24 üncü madden�n hükümler� saklı kalmak kaydıyla, aşağıdak� gıda b�leşenler�n�n b�leşenler

l�stes�nde yer alması zorunlu değ�ld�r:
a) B�r b�leşen�n, üret�m �şlem� sırasında geç�c� olarak ortamdan uzaklaştırılan ve daha sonra or�j�nal m�ktarını

aşmayacak şek�lde yen�den ortama dâh�l ed�len b�leşenler�.
b) Gıdadak� varlığı, Türk Gıda Kodeks� Gıda Katkı Maddeler� Yönetmel�ğ�nde geçen taşınma prens�b�

çerçeves�nde, yalnızca bu gıdanın �çerd�ğ� b�r ya da daha fazla b�leşenden kaynaklanan ve son üründe teknoloj�k
fonks�yonu bulunmayan gıda katkı maddeler� ve gıda enz�mler�.

c) İşlem yardımcısı olarak kullanılan gıda katkı maddeler� ve gıda enz�mler�.
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ç) Gıda katkı maddes� olmayan ancak taşıyıcılar g�b� aynı şek�lde ve aynı amaçla ve kes�nl�kle gerekl�
m�ktarlarda kullanılan taşıyıcılar ve maddeler.

d) Gıda katkı maddes� olmayan ancak �şlem yardımcıları g�b� aynı şek�lde ve aynı amaçla kullanılan ve
değ�şm�ş b�r formda da olsa son üründe bulunan maddeler.

e) Konsantre veya kurutulmuş formda kullanılan b�r b�leşen�n yen�den esk� hal�ne get�r�lmes� amacı �le üret�m
�şlem� sırasında kullanılan su.

f) Sıvı ortam �ç�nde sunulan gıdalarda sıvı ortam olarak kullanılan, ancak normal olarak gıda �le b�rl�kte
tüket�lmeyen su.

Alerj�ye veya �ntoleransa neden olan bel�rl� madde veya ürünler�n b�ld�r�m�
MADDE 24 – (1) Gıdanın üret�m�nde veya hazırlanmasında kullanılan ve değ�şm�ş b�r formda da olsa son

üründe bulunan ve Ek-1’de yer alan herhang� b�r b�leşen ya da �şlem yardımcısı veya bu ekte yer alan alerj�ye veya
�ntoleransa neden olan b�r maddeden ya da üründen elde ed�len herhang� b�r b�leşen ya da �şlem yardımcısı �le �lg�l�
b�lg�ler aşağıdak� kurallara göre bel�rt�l�r:

a) Bu b�lg�ler, Ek-1’de yer alan madde veya ürün adları açık b�r şek�lde kullanılarak ve 21 �nc� madden�n
b�r�nc� fıkrasına uygun olarak b�leşenler l�stes�nde bel�rt�l�r.

b) B�leşenler l�stes�nde Ek-1’de bel�rt�ld�ğ� şek�lde yer alan madde veya ürün adları, bu b�lg�y� l�sten�n ger�
kalan bölümünden açıkça ayıran b�r yazı d�zg�s� vasıtasıyla (örneğ�n, punto, st�l veya arka plan reng� aracılığıyla)
vurgulanır.

c) Eğer gıdanın b�leşenler l�stes� yok �se alerj�ye veya �ntoleransa neden olan b�leşenler veya �şlem
yardımcılarına �l�şk�n b�lg�ler, Ek-1’de yer alan madde veya ürün adlarını tak�ben “�çer�r” kel�mes� kullanılarak
bel�rt�l�r.

ç) Eğer gıdanın �ç�nde bulunan b�rkaç b�leşen veya �şlem yardımcısı Ek-1’de yer alan tek b�r maddeden veya
üründen gel�yor �se �lg�l� b�leşen veya �şlem yardımcısının her b�r� �ç�n açık b�r şek�lde et�ketleme yapılır.

d) Eğer gıdanın adı Ek-1’de yer alan madde veya ürüne açık b�r şek�lde atıfta bulunuyorsa, söz konusu
b�leşen�n veya �şlem yardımcısının b�ld�r�m�ne gerek yoktur.

B�leşenler�n m�ktarının b�ld�r�m�
MADDE 25 – (1) B�r gıdanın üret�m�nde veya hazırlanmasında kullanılan b�leşen�n veya b�leşen grubunun

m�ktarı aşağıdak� durumlarda bel�rt�l�r:
a) İlg�l� b�leşen veya b�leşen grubu, gıdanın adında yer alıyorsa veya tüket�c� tarafından genell�kle gıdanın adı

�le �l�şk�lend�r�l�yorsa.
b) İlg�l� b�leşen veya b�leşen grubu, et�ket üzer�nde kel�meler, res�mler veya graf�kler �le vurgulanıyorsa.
c) İlg�l� b�leşen veya b�leşen grubu, gıdanın tanımlanması �ç�n ve adından veya görünüşünden dolayı

karıştırılab�leceğ� ürünlerden ayırt ed�lmes� �ç�n zorunlu �se.
(2) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasının uygulanmasında d�kkate alınması gereken kurallar ve bel�rl� b�leşenler�n

m�ktarının bel�rt�lmes�n�n zorunlu olmadığı özel durumlar, Ek-5’te yer almaktadır.
Gıdanın net m�ktarı
MADDE 26 – (1) Gıdanın net m�ktarı, l�tre, sant�l�tre, m�l�l�tre, k�logram veya gram b�r�mler�nden uygun olanı

kullanılarak sıvı ürünlerde hac�m b�r�mler�yle, d�ğer ürünlerde kütle b�r�mler�yle bel�rt�l�r.
(2) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasının uygulanmasında d�kkate alınması gereken kurallar ve net m�ktarın

bel�rt�lmes�n�n zorunlu olmadığı özel durumlar Ek-6’da yer alır.
Gıdanın tavs�ye ed�len tüket�m tar�h�, son tüket�m tar�h� ve dondurulduğu tar�h
MADDE 27 – (1) M�krob�yoloj�k açıdan kolay bozulab�len ve bu yüzden kısa b�r süre sonra �nsan sağlığı

açısından tehl�ke teşk�l etmes� muhtemel olan gıdalarda son tüket�m tar�h�, d�ğer gıdalarda tavs�ye ed�len tüket�m tar�h�
bel�rt�l�r. Son tüket�m tar�h� geçm�ş olan gıdalar, 5996 sayılı Kanunun 21 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c)
ve (ç) bentler�ne göre güven�l�r olmayan gıda olarak kabul ed�l�r.

(2) Tavs�ye ed�len tüket�m tar�h� veya son tüket�m tar�h� veya dondurulduğu tar�h b�lg�ler�nden uygun olanı
Ek-7’de yer alan kurallara göre bel�rt�l�r.

Özel muhafaza koşulları veya kullanım koşulları
MADDE 28 – (1) Gıdanın özel muhafaza koşullarını ve/veya kullanım koşullarını gerekt�rd�ğ� durumlarda, bu

koşullar bel�rt�l�r.
(2) Gerekt�ğ�nde, gıdanın ambalajı açıldıktan sonra uygun şek�lde muhafazasını veya kullanımını sağlamak

�ç�n muhafaza koşulları ve/veya tüket�m� �ç�n zaman sınırı bel�rt�l�r.
T�car� unvan ve adres
MADDE 29 – (1) 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasına göre;
a) Gıda hakkında b�lg�lend�rmeden sorumlu olan gıda �şletmec�s�n�n adı veya t�car� unvanı ve adres� uygun

�fadeler kullanılarak bel�rt�l�r.
b) İthal ürünlerde gıda �şletmec�s� “�thalatçı” olarak bel�rt�l�r.
İşletme kayıt numarasının göster�m şekl�
MADDE 30 – (1) Gıdanın üret�ld�ğ� veya ambalajlandığı gıda �şletmes�n�n �şletme kayıt numarası, Gıda

İşletmeler�n�n Kayıt ve Onay İşlemler�ne Da�r Yönetmel�ğe uygun olarak ve “İşletme kayıt no:…” şekl�nde bel�rt�l�r.
Bu �faden�n yanında ya �şletme kayıt numarasının kend�s� ya da et�ket üzer�nde bulunduğu yere atıfta bulunan b�r �fade
yer alır. Atıf yapılan ve/veya atfın yapıldığı yerde “İKN” kısaltması kullanılab�l�r.

(2) Kayıt �şlem�ne tab� olan gıda �şletmec�s�n�n b�rden fazla �şletmes� varsa veya b�rden fazla �şletmede üret�m
veya ambalajlama yaptırılıyorsa; üret�m�n veya ambalajlamanın yapıldığı �şletmen�n kayıt numarası açık b�r şek�lde
�şaretlenmek şartıyla d�ğer �şletmelere a�t kayıt numaraları da et�kette yer alab�l�r.

(3) İşaretlemen�n yapılamadığı durumlarda, gıdanın üret�ld�ğ� �şletmen�n �şletme kayıt numarasıyla b�rl�kte
uygun b�r kodlama s�stem� kullanılab�l�r.

(4) Gıda İşletmeler�n�n Kayıt ve Onay İşlemler�ne Da�r Yönetmel�ğe uygun olarak �şletme onay numarası alan
gıda �şletmec�ler�n�n kayıt �şlemler� kapsamında ürün üretmeler� hal�nde, kayıt numarası alınmadan �şletme onay
numarası kullanılacaksa, et�ket üzer�nde tanımlama �şaret� uygulanmaz. Bu durumda; �şletme onay numarası, “İşletme
kayıt no:.:” �fades�n� tak�ben ver�l�r ve “TR-İl Traf�k Plaka No-İşletme Numarası” formatında bel�rt�l�r.

Menşe ülke
MADDE 31 – (1) Gıdanın menşe ülkes�, uygun �fadeler kullanılarak kısaltma yapılmadan açık olarak bel�rt�l�r.
(2) Gıdanın menşe ülkes� �le ana b�leşen�n�n menşe ülkes� farklı olduğunda, gıdaya eşl�k eden b�lg�ler�n veya

b�r bütün olarak gıdanın et�ket�n�n o gıdanın ana b�leşen�n�n gerçek menşe ülkes� hakkında tüket�c�y� yanıltacağı
durumlarda aşağıdak� kurallardan b�r�s� uygulanır:

a) Gıdanın ana b�leşen�n�n menşe ülkes� de bel�rt�l�r.
b) Gıdanın ana b�leşen�n�n menşe ülkes�n�n gıdanın menşe ülkes�nden farklı olduğu bel�rt�l�r.
(3) Et�ket üzer�nde yer alan gıda �şletmec�s�n�n adı, t�caret unvanı veya adres�, bu Yönetmel�k kapsamında

menşe ülke b�ld�r�m� olarak değerlend�r�lmez.
Kullanım tal�matı
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MADDE 32 – (1) Kullanım tal�matı, gıdanın uygun şek�lde tüket�lmes�n� sağlayacak b�ç�mde bel�rt�l�r.
Kullanım tal�matı ver�l�rken, “kullanım b�lg�s�”, “hazırlama tal�matı”, “hazırlama b�lg�s�”, “tüket�m tal�matı” ve
benzer� başlıklar kullanılab�l�r.

Alkol dereces�
MADDE 33 – (1) Türk Gümrük Tar�fe Cetvel�nde 2204 tar�fe poz�syonunda yer alan ürünlerde alkol dereces�,

bu ürünlerle �lg�l� gıda kodeks�ne uygun olarak bel�rt�l�r.
(2) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasında bahsed�len ürünler har�ç olmak üzere, hacmen % 1,2’den fazla alkol �çeren

�çeceklerde gerçek alkol dereces�, Ek-8’de yer alan kurallara göre bel�rt�l�r.
(3) Bu madde kapsamındak� ürünlerde Ek-2’n�n 6 numaralı satırı uygulanmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Beslenme B�ld�r�m�

Beslenme b�ld�r�m� kurallarına �l�şk�n �st�snalar
MADDE 34 – (1) Bu bölümde yer alan hükümler takv�ye ed�c� gıdalara uygulanmaz.
(2) Bu bölümde yer alan hükümler, özel beslenme amaçlı gıdalar �ç�n geçerl� olan �lg�l� mevzuat hükümler�

saklı kalmak kaydı �le uygulanır.
(3) Bu bölümde yer alan hükümler 35 �nc� madden�n beş�nc� fıkrası saklı kalmak kaydıyla sadece hazır

ambalajlı gıdalar �ç�n geçerl�d�r.
Beslenme b�ld�r�m�n�n �çer�ğ�
MADDE 35 – (1) Zorunlu beslenme b�ld�r�m� aşağıdak� b�lg�lerden oluşur:
a) Enerj� değer�.
b) Yağ, doymuş yağ, karbonh�drat, şekerler, prote�n ve tuz m�ktarları.
c) Tuz �çer�ğ�n�n sadece gıdanın doğasında bulunan sodyumdan kaynaklandığı durumlarda bu duruma �l�şk�n

b�r �fade beslenme b�ld�r�m�ne çok yakın b�r yerde yer alab�l�r.
ç) D�ğer mevzuat hükümler� saklı kalmak kaydıyla, bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len

b�lg�lere �lave olarak sadece �lg�l� gıda kodeks�nde tanımlanan sürüleb�l�r yağ/margar�nler, yoğun yağlar, b�tk�sel
yağlar ve bu yağları �çeren gıdaların %2’den fazla trans yağ �çermes� durumunda trans yağ m�ktarı b�ld�r�l�r.

(2) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasında atıf yapılan zorunlu beslenme b�ld�r�m� �çer�ğ�, aşağıda ver�len bes�n
öğeler�nden b�r�n�n veya b�rkaçının m�ktarı �le destekleneb�l�r:

a) Tekl� doymamış yağ.
b) Çoklu doymamış yağ.
c) L�f.
ç) Pol�oller veya şeker alkol.
d) N�şasta.
e) Ek-9 Bölüm 1’de yer alan ve gıdada bu ekte tanımlanmış olan bel�rg�n m�ktarda bulunan v�tam�n ve

m�neraller.
(3) Hazır ambalajlı b�r gıdanın et�ket� üzer�nde bu madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len zorunlu beslenme

b�ld�r�m�n�n yapılması durumunda, aşağıdak� b�lg�ler et�ket üzer�nde tekrar ver�leb�l�r:
a) Enerj� değer� veya
b) Enerj� değer� �le b�rl�kte yağ, doymuş yağ, şekerler ve tuz.
(4) 43 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasına �st�sna olarak; 19 uncu madden�n dördüncü fıkrasında bel�rt�len

ürünler�n et�ket�nde beslenme b�ld�r�m� yapılması durumunda b�ld�r�m�n �çer�ğ� sadece enerj� değer� �le sınırlı
tutulab�l�r.

(5) 43 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasına �st�sna olarak; 15 �nc� madden�n üçüncü ve beş�nc� fıkra hükümler�
saklı kalmak kaydıyla, bu fıkralarda bel�rt�len gıdalar �ç�n beslenme b�ld�r�m� yapılması durumunda, b�ld�r�m�n �çer�ğ�
sadece enerj� değer� veya enerj� değer�yle b�rl�kte sadece yağ, doymuş yağ, şekerler ve tuz �le sınırlandırılab�l�r.

Enerj� değer� ve bes�n öğes� m�ktarlarının hesaplanması
MADDE 36 – (1) Enerj� değer�, Ek-10’da yer alan enerj� değer�n�n hesaplanması �ç�n çevr�m faktörler�

kullanılarak hesaplanır.
(2) 35 �nc� maddede atıf yapılan enerj� değer� ve bes�n öğes� m�ktarları gıdanın satışa sunulduğu hal�ne göre

ver�l�r. Ancak uygun durumlarda bu b�lg�ler, gerekl� hazırlama tal�matının ayrıntılı olarak ver�lmes� koşuluyla, gıdanın
tüket�me hazır hal�ne göre ver�leb�l�r.

(3) B�ld�r�len değerler, duruma göre aşağıdak� b�lg�lere dayanan ortalama değerler olarak ver�l�r ve ambalaj
üzer�nde “ortalama değer” olarak bel�rt�leb�l�r:

a) Üret�c�n�n gıda anal�zler�.
b) Kullanılan b�leşenler�n b�l�nen veya gerçek ortalama değerler� kullanılarak yapılan hesaplama.
c) Genel olarak saptanmış ve kabul görmüş ver�ler kullanılarak yapılan hesaplama.
Gıdanın 100 gramı veya 100 mL’s� üzer�nden b�ld�r�m
MADDE 37 – (1) 35 �nc� maddede atıf yapılan enerj� değer� ve bes�n öğes� m�ktarları, Ek-11’de yer alan ölçü

b�r�mler� kullanılarak ver�l�r.
(2) 35 �nc� maddede atıf yapılan enerj� değer� ve bes�n öğes� m�ktarları, 100 g veya 100 mL üzer�nden ver�l�r.
(3) V�tam�nler ve m�neraller �le �lg�l� b�lg�ler ver�ld�ğ�nde, bu madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len �fade

b�ç�m�ne �lave olarak,  100 g veya 100 mL üzer�nden, Ek-9 Bölüm 1’de yer alan referans alım değerler�n�n yüzdes�
olarak da bel�rt�l�r.

(4) Enerj� değer� ve 35 �nc� madden�n b�r�nc�, üçüncü, dördüncü ve beş�nc� fıkralarında bel�rt�len bes�n öğes�
m�ktarları, bu madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len �fade b�ç�m�ne �lave olarak, 100 g veya 100 mL üzer�nden, Ek-9
Bölüm 2’de yer alan referans alım değerler�n�n yüzdes� olarak bel�rt�leb�l�r.

(5) Bu madden�n dördüncü fıkrası ve/veya 39 uncu madde hükümler� uygulandığında aynı görüş alanında
olmak kaydıyla bu b�lg�lere çok yakın b�r yerde ‘Ortalama b�r yet�şk�n�n referans alım (RA) değer� (8400 kJ / 2000
kcal)’ �fades�ne yer ver�l�r.

Gıdanın b�r pors�yonu veya tüket�m b�r�m� üzer�nden b�ld�r�m
MADDE 38 – (1) Kullanılan pors�yon büyüklüğü veya tüket�m b�r�m�n�n ve ambalajın �çerd�ğ� pors�yon veya

b�r�mler�n aded�n�n tüket�c� tarafından kolayca fark ed�leb�lecek şek�lde et�ket üzer�nde bel�rt�lmes� koşuluyla; 35 �nc�
maddede atıf yapılan enerj� değer� ve bes�n öğes� m�ktarları;

a) 37 nc� madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len 100 g veya 100 mL üzer�nden b�ld�r�me �lave olarak,
b) V�tam�n ve m�neraller�n m�ktarı �le �lg�l� olarak, 37 nc� madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len 100 g veya

100 mL üzer�nden b�ld�r�me �lave olarak,
c)  37 nc� madden�n dördüncü fıkrasında bel�rt�len 100 g veya 100 mL üzer�nden b�ld�r�me �lave olarak veya

100 g veya 100 mL üzer�nden b�ld�r�m yer�ne,
pors�yon ve/veya tüket�m b�r�m� üzer�nden ver�leb�l�r.
(2) 37 nc� madden�n �k�nc� fıkrasına �st�sna olarak, 35 �nc� madden�n üçüncü fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len

durumlarda, bes�n öğeler�n�n m�ktarı ve/veya Ek-9 Bölüm 2’de yer alan referans alım değerler�n�n yüzdes� sadece
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pors�yon veya tüket�m b�r�m� üzer�nden ver�leb�l�r. Bu durumda, enerj� değer� 100 g veya 100 mL üzer�nden ve
pors�yon veya tüket�m b�r�m�ne göre ver�l�r.

(3) 37 nc� madden�n �k�nc� fıkrasına �st�sna olarak, 35 �nc� madden�n beş�nc� fıkrasında bel�rt�len durumlarda
enerj� değer� ve bes�n öğeler� m�ktarı ve/veya Ek-9 Bölüm 2’de yer alan referans alım değerler�n�n yüzdes� sadece
pors�yon veya tüket�m b�r�m� üzer�nden ver�leb�l�r.

(4) Pors�yon büyüklüğü bel�rlenm�ş gıdalar �ç�n tek kullanımlık hazır ambalajda sunulan ancak bel�rlenm�ş
pors�yon büyüklüğünün uygulanamadığı gıdalarda tüket�m b�r�m� üzer�nden b�ld�r�m yapılab�l�r.

(5) 40 ıncı madden�n b�r�nc� fıkrasına �st�sna olarak, doğrudan tüket�lemeyen ve tüket�c� tarafından başka b�r
gıdanın hazırlanmasında b�leşen olarak kullanılan gıdalarda üret�c�n�n bel�rled�ğ� pors�yon büyüklükler� kullanılab�l�r.

(6) Pors�yon büyüklüğü veya tüket�m b�r�m� beslenme b�ld�r�m�ne çok yakın b�r yerde bel�rt�l�r.
Referans alım (RA) oranı
MADDE 39 – (1) Enerj� değer� ve bes�n öğes� m�ktarlarına a�t referans alım (RA) oranları, �steğe bağlı olarak

gıdaların et�ket�nde yer alab�l�r.
(2) Referans alım (RA) oranları ver�l�rken Ek-13’te yer alan Beslenme B�ld�r�m� ve Referans Alım (RA) Oranı

göster�m b�ç�mler� kullanılab�l�r.
(3) Referans alım (RA) oranları ver�l�rken; tüm bölmeler�n reng�, ambalajın zem�n reng� �le kontrast

oluşturacak ve aynı tonda tek renk olacak şek�lde tasarlanır. Kırmızı, sarı ve yeş�l renkler kullanılmaz.
Pors�yon büyüklüğü ve aded�
MADDE 40 – (1) Pors�yon büyüklüğü olarak Ek-12’de yer alan m�ktarlar d�kkate alınır. Bu ekte yer almayan

ürünler �ç�n pors�yon büyüklükler� Bakanlıkça bel�rlen�r.
(2) Ambalajdak� pors�yon aded� bel�rt�l�rken tam sayılar �le (1; 2;...; 5;… g�b�) �fade ed�l�r.
(3) Ambalajdak� pors�yon aded�n� hesaplamak �ç�n gıdanın ambalajı üzer�nde bel�rt�len net m�ktarı veya

hazırlama tal�matı doğrultusunda tüket�me hazır hale get�r�lm�ş olan ürünün net m�ktarı, Ek-12’de ver�len pors�yon
büyüklüğüne bölünür. Elde ed�len değer tam sayı değ�lse, matemat�ksel olarak tam sayıya yuvarlanır ve bu durumda
pors�yon aded� “yaklaşık …. pors�yon” şekl�nde �fade ed�l�r.

Beslenme b�ld�r�m�n�n göster�m şekl�
MADDE 41 – (1)  35 �nc� madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında atıf yapılan b�lg�ler, heps� aynı görüş

alanında olacak şek�lde, açık b�r format kullanılarak ve Ek-11’de yer alan göster�m b�ç�m�ne ve sıralamaya göre
ver�l�r.

(2) 35 �nc� madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında atıf yapılan b�lg�ler, tablo formunda h�zalanmış sayılarla
ver�l�r. Eğer et�ket yüzey� müsa�t değ�lse, b�lg�ler l�neer formda ver�l�r.

(3) 35 �nc� madden�n üçüncü fıkrasının uygulanması durumunda bu fıkrada atıf yapılan b�lg�ler, temel görüş
alanı �ç�nde ve 16 ncı madden�n �k�nc� fıkrasına uygun punto büyüklüğü kullanılarak ver�l�r. Bu b�lg�ler, bu madden�n
�k�nc� fıkrasında bel�rlenen formlardan farklı b�r formda ver�leb�l�r.

(4) 35 �nc� madden�n dördüncü fıkrasında atıf yapılan b�lg�ler bu madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rlenen
formlardan farklı b�r formda ver�leb�l�r.

(5) Gıdanın enerj� değer�n�n veya bes�n öğes�n�n/öğeler�n�n m�ktarının �hmal ed�leb�l�r düzeyde olduğu
durumlarda, bu öğelerle �lg�l� b�lg�ler yer�ne “İhmal ed�leb�l�r m�ktar(lar)da …. �çer�r” veya benzer� b�r �fadeye yer
ver�leb�l�r ve beslenme b�ld�r�m� yapılmışsa, söz konusu �fade b�ld�r�me çok yakın b�r yerde bulundurulur.

İlave �fade b�ç�mler� ve göster�m şekl�
MADDE 42 – (1)  37 nc� madden�n �k�nc� ve dördüncü fıkralarında ve 38 �nc� maddede bel�rt�len formlar �le

41 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasında atıf yapılan göster�m şekl�ne �lave olarak; 35 �nc� maddede atıf yapılan enerj� değer�
ve bes�n öğes� m�ktarları, aşağıdak� koşulların sağlanması kaydıyla, kel�meler veya sayıların yanı sıra başka göster�m
şek�ller� ve/veya graf�k formlar veya semboller kullanılarak ver�leb�l�r:

a) Doğru ve b�l�msel olarak geçerl� tüket�c� araştırması sonuçlarına dayanır ve 7 nc� maddede atıf yapıldığı
g�b� tüket�c�y� yanıltıcı olamaz.

b) İlg�l� taraflarla yapılan müzakereler�n sonucuna göre gel�şt�r�l�r.
c) Gıdanın, enerj� ve bes�n öğeler� açısından beslenmedek� katkısını veya önem�n� kavramada tüket�c�ye

kolaylık sağlar.
ç) Bu göster�m veya sunum formlarının ortalama tüket�c� tarafından anlaşılır olduğuna da�r b�l�msel olarak

geçerl� kanıtlarla desteklen�r.
d) Farklı göster�m şek�ller�n�n kullanılması durumunda, Ek-9’da ver�len referans alım değerler�ne veya

bunların olmaması durumunda, enerj� veya bes�n öğeler� alımı hakkında genel olarak kabul ed�lm�ş b�l�msel öner�lere
dayandırılır.

e) Tarafsız ve ad�l olur.
f) Uygulandığında malların serbest dolaşımını engellemez.

YEDİNCİ BÖLÜM
İsteğe Bağlı B�lg�lend�rme

İsteğe bağlı b�lg�lend�rme �le �lg�l� kurallar
MADDE 43 – (1) 9 uncu ve 10 uncu maddelerde atıf yapılan b�lg�ler�n ver�lmes�n�n zorunlu olmadığının

bel�rt�ld�ğ� ve bu b�lg�ler�n �steğe bağlı olarak ver�ld�ğ� durumlarda, b�lg�lend�rme, Yönetmel�ğ�n beş�nc� ve altıncı
bölümünde bel�rt�len koşullara uygun olur.

(2) İsteğe bağlı olarak ver�len b�lg�ler �ç�n aşağıdak� kurallar uygulanır:
a) 7 nc� maddeye uygun olarak tüket�c�y� yanıltıcı olamaz.
b) Tüket�c� �ç�n bel�rs�z ve karışık olamaz.
c) Gerekt�ğ�nde, konu �le �lg�l� b�l�msel ver�lere dayandırılır.
İsteğe bağlı b�lg�lend�rmen�n göster�m şekl�
MADDE 44 – (1) İsteğe bağlı b�lg�lend�rme, gıda hakkında zorunlu b�lg�lend�rme �ç�n uygun olan alanları

kaplayacak şek�lde yapılamaz.
Gluten �le �lg�l� �steğe bağlı b�lg�lend�rme
MADDE 45 – (1) Gluten�n gıdadak� yokluğu veya azaltılmış varlığı hakkında tüket�c�y� b�lg�lend�rmek

amacıyla sadece Ek-16’da yer alan Gluten�n Gıdadak� Yokluğu veya Azaltılmış Varlığına İl�şk�n İz�n Ver�len İfadeler
ve Bunların Koşulları kullanılır.

(2) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasında atıf yapılan b�lg�lere �lave olarak ‘gluten �ntoleransı olan b�reyler �ç�n
uygundur’ veya ‘çölyak hastaları �ç�n uygundur’ �fadeler� kullanılab�l�r.

(3) Gıda; gluten �çeren b�r veya daha fazla b�leşen�n�n gluten �çer�ğ� azaltılarak veya gluten �çeren b�leşenler�
doğal olarak glutens�z olan d�ğer b�leşenler �le �kame ed�lerek özel olarak üret�lm�ş, hazırlanmış ve/veya �şlemden
geç�r�lm�ş �se bu madden�n b�r�nc� fıkrasında atıf yapılan b�lg�lere �lave olarak ‘gluten �ntoleransı olan b�reyler �ç�n
özel olarak formüle ed�lm�şt�r’ veya ‘çölyak hastaları �ç�n özel olarak formüle ed�lm�şt�r’ �fadeler� kullanılab�l�r.

Bebek formüller� ve devam formüller�
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MADDE 46 – (1) İlg�l� gıda kodeks�nde tanımlanan bebek formüller� ve devam formüller�nde gluten�n
yokluğu veya azaltılmış varlığı hakkında b�lg�lend�rme yapılamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Özel et�ketleme kuralları
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler� saklı kalmak kaydıyla, bel�rl� b�r gıda veya gıda grubu �ç�n

hazırlanan gıda kodeks� kapsamında bu gıdalara özel �lave et�ketleme kuralları bel�rleneb�l�r.
Uygulamaya �l�şk�n �lave düzenlemeler
MADDE 48 – (1) Gerek görüldüğünde bu Yönetmel�k hükümler�n�n uygulamasına yönel�k hazırlanacak

tal�mat veya kılavuzlar, Bakanlık �nternet s�tes�nde yayımlanır.
(2) Gıda hakkında b�lg�lend�rme mevzuatı kapsamında halk sağlığı üzer�ne etk� etmes� muhtemel tedb�rler

Bakanlık tarafından değerlend�r�l�r.
Ürün doğrulama ve tak�p s�stem�
MADDE 49 – (1) Bakanlık gerekl� gördüğü durumlarda, bel�rl� gıda veya gıda gruplarına yönel�k olarak

ürünün �zleneb�l�rl�ğ�n� tem�n etmek amacıyla, et�ketlerde ürün tak�p s�stem�n�n uygulanmasına �l�şk�n özel
uygulamalar yapab�l�r veya yaptırab�l�r.

(2) Bakanlık tarafından bel�rlenen ürün tak�p s�stem�n�n uygulanacağı gıda veya gıda grupları �le uygulama
süres� Bakanlık tarafından bel�rlenerek Bakanlık �nternet s�tes�nde yayımlanır.

Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmel�k, Tüket�c�ler�n Gıdalar Hakkında B�lg�lend�r�lmes�ne İl�şk�n 25 Ek�m 2011

tar�hl� ve (AT) 1169/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü d�kkate alınarak Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına
uyum çerçeves�nde hazırlanmıştır.

İdar� yaptırım
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmel�ğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun �lg�l� maddeler�ne göre

�dar� yaptırım uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 52 – (1) 29/12/2011 tar�hl� ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Gıda Kodeks� Et�ketleme Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 53 – (1) 52 nc� madde �le yürürlükten kaldırılan yönetmel�ğe yapılan atıflar bu Yönetmel�ğe

yapılmış sayılır.
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce faal�yet göstermekte olan gıda

�şletmec�ler� 31/12/2019 tar�h�ne kadar bu Yönetmel�k hükümler�ne uymak zorundadır. 31/12/2019 tar�h�nden önce
et�ketlenen veya p�yasaya arz ed�len gıdalar raf ömrü sonuna kadar p�yasada bulunab�l�r.

(2) Bu madden�n b�r�nc� fıkrası hükümler�ne �st�sna olarak, bu Yönetmel�k �le yürürlükten kaldırılan Türk Gıda
Kodeks� Et�ketleme Yönetmel�ğ�ne uygun olmayan 31/12/2015 tar�h�nden önce tesc�l başvurusu yapılmış veya
tesc�llenm�ş t�car� marka veya marka bulunduran gıdalar, 31/12/2019 tar�h�ne kadar bu Yönetmel�k hükümler�ne
uymak zorundadır. 31/12/2019 tar�h�nden önce et�ketlenen veya p�yasaya arz ed�len gıdalar raf ömrü sonuna kadar
p�yasada bulunab�l�r.

(3) Bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkraları hükümler� �thal ed�len gıdaların et�ketler� �ç�n de geçerl�d�r.
(4) Bu Yönetmel�ğ�n tanımlama �şaret� �le �lg�l� hükümler�n�n uygulanmasında, Gıda İşletmeler�n�n Kayıt ve

Onay İşlemler�ne Da�r Yönetmel�k kapsamında ver�len geç�ş süreler�ne uyulur.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce faal�yet gösteren gıda �şletmec�ler�

bu Yönetmel�k hükümler�ne uyum sağlayıncaya kadar,  29/12/2011 tar�hl� ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeks� Et�ketleme Yönetmel�ğ� hükümler�ne uyarlar.

Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
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