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GIDA MADDELERİNİN ETİKETLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
 

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak hazırlanan 
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Son tüketiciye ve toplu tüketim yerlerine arz edilen gıdaların genel ve belirli özel 
etiketleme kurallarını, beslenme yönünden etiketleme kurallarını, tanıtımı ve reklâmına ilişkin 
belirli kuralları ve gıdalardaki beslenme ve sağlık beyanlarına ilişkin kuralları belirlenmiştir. 
 
Sorumluluk 

Gıdayı kendi adı veya ticari unvanı altında pazarlayan gıda işletmecisi, gıdanın 
etiketlenmesinden sorumludur. İthal edilen gıdanın etiketlenmesinden ise ithalatçı 
sorumludur. 

 
Gıda maddeleri etiketlenirken 
1- Gıdanın etiketlenmesi; Gıdanın nitelikleri; özellikle de doğası, kimliği, özellikleri, 

bileşimi, miktarı, dayanıklılığı, menşe ülkesi, imalat veya üretim metodu açısından, 
Gıdanın sahip olmadığı etkilere veya özelliklere atıfta bulunarak, tüm benzer gıdalar aynı 
niteliklere sahip olduğu halde, belli bir gıdanın özel niteliklere sahip olduğunu ileri 
sürerek ve özellikle belirli bileşenler ve/veya besin öğelerinin varlığını veya yokluğunu 
özel olarak vurgulayarak, gıdanın bileşiminde doğal olarak bulunan bir öğe veya gıda da 
normal olarak kullanılan bir bileşen farklı bir öğe veya farklı bir bileşen ile ikame edildiği 
halde, görünüş, tanımlama veya resimli gösterimler vasıtasıyla söz konusu gıda da o 
öğenin veya o bileşenin varlığını ima ederek yanıltıcı biçimde olamaz. 

2- Gıdanın etiketlenmesinde, verilen bilgilerin doğru, açık ve tüketici için kolay anlaşılabilir 
olması sağlanır. 

3- Gıdanın etiketlenmesinde, özel beslenme amaçlı gıdalar ile ilgili mevzuat hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla, o gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine 
sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz. 

 
Zorunlu etiket bilgileri 

Yönetmeliğin ilgili maddelerindeki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki 
bilgilerin gıdaların etiketinde yer alması zorunludur: 

1. Gıdanın adı, 
2. Bileşenler listesi, 
3. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 21 inci maddesinde belirtilen alerjen 

bileşenler veya alerjen işlem yardımcıları, 
4. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde belirtilen bileşenler 

veya bileşen gruplarının miktarı, 
5. Gıdanın net miktarı, 
6. Tavsiye edilen tüketim tarihi veya mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen gıdalarda 

son tüketim tarihi, 
7. Özel muhafaza koşulları ve/veya kullanım koşulları, 
8. Üreticinin veya ambalajlayıcının veya ithalatçının veya dağıtıcının adı veya ticari 

unvanı ve adresi, 
9. Kayıt işlemine tabi olan üreticinin veya ambalajlayıcının işletme kayıt numarası, 
10. Menşe ülke, 
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11. Kullanım bilgisi olmadığında gıdanın uygun şekilde tüketimi mümkün değilse,gıdanın 
kullanım talimatı, 

12. Hacmen % 1,2’den fazla alkol içeren içeceklerde hacmen gerçek alkol miktarı. 
13. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin Ek-2’sinde yer alan gıdalar veya gıda 

gruplarının etiketinde, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin Ek-2’de yer 
alan bilgilerin de bulunması zorunludur. 

14. Gıdanın ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan parti işareti veya numarası da 
ilgili gıda kodeksine uygun olarak belirtilir. 

15. 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin 
Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre onay işlemine tabi olan gıda 
işletmelerinde üretilen veya ambalajlanan gıdalar için, 27/12/2011 tarihli ve 28155 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları 
Yönetmeliğinde yer alan tanımlama işareti ile ilgili hükümler de uygulanır. 
 

Zorunlu etiket bilgilerinin bildirim şekli 
1. Zorunlu etiket bilgileri; kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek ve silinmeyecek 

şekilde dikkat çekici bir yere yerleştirilir. Bu bilgiler, diğer yazılı veya resimli 
unsurlar vasıtasıyla herhangi bir şekilde saklanamaz, kapatılamaz veya kesilemez. Bu 
bilgilere ilişkin yazılar ile zemin arasında belirgin bir kontrast olması sağlanır. 
Belirli gıdalar için uygulamada olan mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 8 inci 
maddede yer alan zorunlu etiket bilgileri ambalaj üzerinde veya ambalaja 
yapıştırılmış bir etiket üzerinde bulunduğunda, bu bilgiler açıkça okunabilir olması 
sağlanacak şekilde, x-yüksekliğinin en az 1,2 mm olduğu punto büyüklüğündeki 
karakterler kullanılarak yazılır. En geniş yüzeyi 80 cm2 den daha küçük olan 
ambalajlarda veya kaplarda, ikinci fıkrada bahsedilen x-yüksekliği en az 0,9 mm 
olarak uygulanır. 
 

x-YÜKSEKLİĞİNİN TANIMI : 

 
 
 
 
 

 
2. Gıdanın adı, Gıdanın net miktarı ve hacmen % 1,2’den fazla alkol içeren içeceklerde 

hacmen gerçek alkol miktarı aynı görüş alanı içinde yer alır. 
3. Zorunlu etiket bilgileri Türkçe olarak verilir. Bu bilgiler, Türkçeye ilave olarak diğer 

ülkelerin resmi dillerinde de verilebilir. 
 

Geçiş Süreci 
1- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri, 

Kayıt işlemine tabi olan üreticinin veya ambalajlayıcının işletme kayıt numarası, onaya 
tabi işletmeler için tanımlama işareti ile ilgili hususlara 1/7/2012 tarihine kadar; 
yönetmeliğin diğer hükümlerine 31/12/2013 tarihine kadar uymak zorundadır. Kayıt 
işlemine tabi olan üreticinin veya ambalajlayıcının işletme kayıt numarası, onaya tabi 
işletmeler için tanımlama işareti ile ilgili hususlara uyulmaksızın 1/7/2012 tarihinden 

1 Üst çıkıntı hizalama çizgisi 
2 Tepe çizgisi 
3 Orta çizgi 
4 Satır çizgisi 
5 Alt çıkıntı hizalama çizgisi 
6 x-yüksekliği 
7 Punto büyüklüğü 
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önce piyasaya arz edilen veya etiketlenen gıdalar ile diğer hükümlerine uyulmaksızın 
31/12/2013 tarihinden önce piyasaya arzedilen veya etiketlenen gıdalar, 31/12/2014 
tarihine kadar piyasada bulunabilir. 
 

2- Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre kayıt işlemine tabi 
olan gıda işletmecilerine, 1. Maddede yer alan hususa ilave olarak aşağıdaki hükümler 
uygulanır: 
a) 5996 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 13/12/2010 tarihinden önce faaliyet gösteren ve 

halen işletmesinin faaliyeti devam eden gıda işletmecileri, üretim izni belgesi bulunan gıdalar 
için, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının …. tarih ve… sayılı izni ile üretilmiştir.” ifadesinin 
yer aldığı etiketleri, bu bilginin yer aldığı bölümün uygun şekilde kapatılması ve bunun 
yerine işletme kayıt numarasının belirtilmesi suretiyle 31/12/2013 tarihine kadar kullanabilir. 
Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak işletme kayıt 
numarasını henüz almamış olan gıda işletmecileri, “işletme kayıt numarası” yerine (b) 
bendine göre uygun olan bilgiye yer verir. 

b) 13/12/2010 tarihinden önce faaliyet gösteren ve halen işletmesinin faaliyeti devam 
eden gıda işletmecileri ve 13/12/2010 tarihinden sonra işletme kayıt belgesi alan gıda 
işletmecileri; Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak 
işletme kayıt numarası alıncaya kadar, ürettikleri veya ambalajladıkları gıdaların etiketlerinde 
işletme kayıt numarası yerine gıda sicil numarasını/çalışma izin numarasını/işletme kayıt 
belgesi numarasını belirtirler. Bu bilgi verilirken “Gıda sicil numarası/çalışma izin 
numarası/işletme kayıt belgesi numarası:…” şeklinde ifade edilir. 

c) (a) ve (b) bentlerine göre 31/12/2013 tarihinden önce piyasaya arz edilen veya 
etiketlenen gıdalar, 31/12/2014 tarihine kadar piyasada bulunabilir. 

 
3- Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre onay işlemine tabi 

olan gıda işletmecilerine, 1. Maddede yer alan hususa ilave olarak aşağıdaki hükümler 
uygulanır: 
a) 5996 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 13/12/2010 tarihinden önce faaliyet gösteren ve 

halen işletmesinin faaliyeti devam eden gıda işletmecileri, üretim izni belgesi bulunan gıdalar 
için, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının …. tarih ve… sayılı izni ile üretilmiştir.” ifadesinin 
yer aldığı etiketleri, bu bilginin yer aldığı bölümün uygun şekilde kapatılması ve bunun 
yerine tanımlama işaretine yer verilmesi suretiyle 31/12/2013 tarihine kadar kullanabilir. 
Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak işletme onay 
numarasını henüz almamış olan gıda işletmecileri, “tanımlama işareti” yerine (b) bendine 
göre uygun olan bilgiye yer verir. 

b) 13/12/2010 tarihinden önce faaliyet gösteren ve halen işletmesinin faaliyeti devam eden 
gıda işletmecileri; Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun 
olarak işletme onay numarası alıncaya kadar, ürettikleri veya ambalajladıkları gıdaların 
etiketlerinde tanımlama işareti yerine gıda sicil numarasını/çalışma izin numarasını belirtirler. 
Bu bilgi verilirken “Gıda sicil numarası/çalışma izin numarası:…” şeklinde ifade edilir. 

c) (a) ve (b) bentlerine göre 31/12/2013 tarihinden önce piyasaya arz edilen veya 
etiketlenen gıdalar, 31/12/2014 tarihine kadar piyasada bulunabilir. 

 
4-   İthal edilen gıdaları piyasaya arz eden gıda işletmecilerine, birinci maddeye ilave olarak 
aşağıdaki hükümler uygulanır: 
     a) Bu gıda işletmecileri, üzerinde ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı veya ithal izin 
tarihi ve numarası bulunan etiketleri mevcut hali ile 1/7/2012 tarihine kadar kullanabilirler. 
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     b) Bu gıda işletmecileri, üzerinde ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı veya ithal izin 
tarihi ve numarası bulunan etiketleri, üzerindeki ‘Tarım ve Köyişleri Bakanlığının …. tarih 
ve … sayılı izni ile ithal edilmiştir.’ ifadesinin yer aldığı bölümün uygun şekilde kapatılması 
suretiyle 31/12/2013 tarihine kadar kullanabilir. 
    c) (a) bendine göre 1/7/2012 tarihinden önce ve (b) bendine göre 31/12/2013 tarihinden 
önce piyasaya arz edilen veya etiketlenen gıdalar, 31/12/2014 tarihine kadar piyasada 
bulunabilir. 
 
5- 3. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin yayımı tarihinden önce faaliyet 

göstermekte olan gıda işletmecileri, yukarıda belirtilen süreler içinde bu Yönetmelik 
hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar, gıdaların etiketlenmesine ilişkin olarak bu 
Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan gıda kodeksi hükümlerine uyarlar. 

 
 


