YEDİNCİ BÖLÜM
11.Çeşitli ve Son Hükümler
11.1.Ürün takip sistemi
MADDE 45 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda, belirli gıda veya gıda
gruplarına yönelik olarak ürünün izlenebilirliğini temin etmek amacıyla, etiketlerde ürün
takip sisteminin uygulanmasına ilişkin özel uygulamalar yapabilir veya yaptırabilir.
Ek-1
ALERJEN MADDELER VEYA ÜRÜNLER
Alerjen Madde veya Ürünün Adı

Hariç Tutulan Ürünler
- Dekstroz dâhil buğday bazlı glukoz şurupları
- Buğday bazlı maltodekstrinler

1) Gluten içeren tahıllar (buğday,
çavdar, arpa, yulaf, kılçıksız buğday,
kamut veya bunların hibrit türleri) ve
bunların ürünleri

- Arpa bazlı glukoz şurupları
- Distile alkollü içkiler ve diğer alkollü içkiler için
distilat veya tarımsal etil alkol üretiminde
kullanılan tahıllar
-

2) Kabuklular (Crustacea) ve bunların
ürünleri
3) Yumurta ve yumurta ürünleri

4) Balık ve balık ürünleri

- Vitamin veya karotenoid preparatlarında taşıyıcı
olarak kullanılan balık jelatini
- Bira ve şarapta durultma yardımcısı olarak

kullanılan balık jelatini veya Isinglass (balık
tutkalı)
5) Yerfıstığı ve yerfıstığı ürünleri
- Rafine soya fasulyesi yağı (katı ve sıvı)
- Soya fasulyesinden elde edilen tokoferollerin
(E306) doğal karışımları, doğal D-alfa tokoferol,
doğal D-alfa tokoferol asetat, doğal D-alfa
tokoferol suksinat
6) Soya fasulyesi ve soya fasulyesi
ürünleri

- Soya fasulyesi kaynaklı bitkisel yağlardan elde
edilen bitkisel steroller ve bitkisel sterol esterleri
- Soya fasulyesi kaynaklı bitkisel sıvı yağ
sterollerinden üretilen bitkisel stanol esteri

7) Süt ve süt ürünleri (laktoz dahil)

- Distile alkollü içkiler ve diğer alkollü içkiler için
distilat veya tarımsal etil alkol üretiminde
kullanılan peynir altı suyu
- Laktitol

8) Sert kabuklu meyveler: Badem
(Amygdalus communis L.), fındık
(Corylus avellana), ceviz (Juglans
regia), kaju fıstığı (Anacardium
occidentale), pikan cevizi (Carya
illinoiesis (Wangenh.) K.Koch),
brezilya fındığı (Bertholletia excelsa),
antep fıstığı (Pistacia vera),
macadamia fındığı ve Queensland
fındığı (Macadamia ternifolia) ve
bunların ürünleri
9) Kereviz ve kereviz ürünleri
10) Hardal ve hardal ürünleri
11) Susam tohumu ve susam tohumu
ürünleri
12) Kükürt dioksit ve sülfitler
(tüketime hazır veya üreticilerin
talimatlarına göre hazırlanan ürünler

- Distile alkollü içkiler ve diğer alkollü içkiler için
distilat veya tarımsal etil alkol üretiminde
kullanılan sert kabuklu meyveler

için, toplam SO2 cinsinden hesaplanan
konsantrasyonu 10 mg/kg veya 10
mg/L’den daha fazla olanlar)
13) Acı bakla ve acı bakla ürünleri
14) Yumuşakçalar ve ürünleri

Ek-2
ETİKETİNDE İLAVE ZORUNLU BİLGİLER BULUNMASI GEREKEN
GIDALAR
Gıdanın Etiketinde Yer Alması Zorunlu
Gıdanın veya Gıda Grubunun Adı
Olan İfadeler
1. Belirli Gazlar İle Ambalajlanan Gıdalar
1.1. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı
Maddeleri Yönetmeliğine göre kullanımına
izin
verilen
ambalajlama
gazları “Koruyucu atmosferde ambalajlanmıştır.”
vasıtasıyla, dayanıklılık süresi uzatılan
gıdalar
2. Tatlandırıcı İçeren Gıdalar
2.1. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı
Maddeleri Yönetmeliğine göre kullanımına
“Tatlandırıcı içerir.” ifadesi, gıdanın adının
izin verilen bir tatlandırıcıyı veya
yanında yer alır.
tatlandırıcıları içeren gıdalar
2.2. Hem ilave şeker hem de Türk Gıda
Kodeksi
Gıda
Katkı
Maddeleri
Yönetmeliğine göre kullanımına izin “Şeker ve tatlandırıcı içerir.” ifadesi gıdanın
verilen bir tatlandırıcıyı veya tatlandırıcıları adının yanında yer alır.
içeren gıdalar
Aspartamın/aspartam-asesülfam tuzunun
bileşenler listesinde sadece E kodu ile
belirtilmesi durumunda, “Aspartam (
2.3. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı
fenilalanin kaynağı) içerir.” ifadesi etiket
Maddeleri Yönetmeliğine göre kullanımına
üzerinde yer alır.
izin verilen aspartam/aspartam-asesülfam
tuzunu içeren gıdalar
Aspartamın/aspartam-asesülfam tuzunun
bileşenler listesinde özel adı ile belirtilmesi
durumunda, “Fenilalanin kaynağı içerir.”

ifadesi etiket üzerinde yer alır.

2.4. %10’dan fazla ilave şeker alkolü içeren
“Aşırı tüketimi laksatif etki yaratabilir.”
gıdalar
3. Glisirizik Asit veya Glisirizik Asidin Amonyum Tuzunu İçeren Gıdalar
3.1. Glisirizik asit veya glisirizik asidin
amonyum tuzu veya meyankökü bitkisi
(Glycyrrhiza glabra) ilavesinden dolayı,
100 mg/kg veya 10 mg/L veya daha fazla
konsantrasyonda glisirizik asit veya
glisirizik asidin amonyum tuzunu içeren
şekerlemeler veya içecekler

“Meyankökü içerir.” ifadesi bileşenler
listesinin hemen ardına eklenir. Eğer
“meyankökü” ifadesi bileşenler listesinde zaten
varsa veya gıdanın adında geçiyorsa ayrıca
belirtilmesine gerek yoktur. Eğer bileşenler
listesi yok ise bu ifade gıdanın adının yanında
yer alır.

3.2. Glisirizik asit veya glisirizik asidin
amonyum tuzu veya meyankökü bitkisi
(Glycyrrhiza glabra) ilavesinden dolayı, 4
g/kg veya daha fazla konsantrasyonda
glisirizik asit veya glisirizik asidin
amonyum tuzunu içeren şekerlemeler
3.3. Glisirizik asit veya glisirizik asidin
amonyum tuzu veya meyankökü bitkisi
(Glycyrrhiza glabra) ilavesinden dolayı; 50
mg/L veya daha fazla konsantrasyonda
glisirizik asit veya glisirizik asidin
amonyum tuzunu içeren içecekler veya
hacmen %1,2’den fazla alkol içeren
içeceklerle ilgili olarak 300 mg/L veya
daha fazla konsantrasyonda glisirizik asit
veya glisirizik asidin amonyum tuzunu
içeren içecekler (1).

“Meyankökü içerir. Yüksek tansiyon hastaları
aşırı tüketimden kaçınmalıdır.” uyarısı
bileşenler listesinin hemen ardına eklenir. Eğer
bileşenler listesi yok ise bu uyarı gıdanın adının
yanında yer alır.

“Meyankökü içerir. Yüksek tansiyon hastaları
aşırı tüketimden kaçınmalıdır.” uyarısı
bileşenler listesinin hemen ardına eklenir. Eğer
bileşenler listesi yok ise bu uyarı gıdanın adının
yanında yer alır.

4. Yüksek Miktarda Kafein İçeren Gıdalar
4.1. Adında ‘kahve’ veya ‘çay’ ifadesi yer
alan; kahve, çay veya kahve ya da çay
ekstraktı bazlı içecekler hariç olmak üzere;
- Değiştirilmeksizin tüketimi amaçlanan ve
hangi kaynaktan gelirse gelsin 150 mg/L’yi
aşan bir miktarda kafein içeren içecekler
- Konsantre veya kurutulmuş formda olan
ve tüketime hazırlandıktan sonra hangi
kaynaktan gelirse gelsin 150 mg/L’yi aşan

“Yüksek miktarda kafein içerir. Çocuklar veya
hamile ya da emziren kadınlar için tavsiye
edilmez.”uyarısı etiket üzerinde ürünün adı ile
aynı görüş alanı içinde yer alır. Kafein miktarı,
bu uyarıyı takiben parantez içinde ve bu
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci
fıkrasına uygun şekilde mg/100 mL olarak
bildirilir.

bir miktarda kafein içeren içecekler

4.2. Fizyolojik bir amaçla kafein ilave
edilen, içecekler dışındaki gıdalar

“Kafein içerir. Çocuklar veya hamile kadınlar
için tavsiye edilmez.” uyarısı etiket üzerinde
ürünün adı ile aynı görüş alanı içinde yer alır.
Kafein miktarı, bu uyarıyı takiben parantez
içinde ve 14 üncü maddenin birinci fıkrasına
uygun şekilde mg/100 g veya mg/100 mL
olarak bildirilir. Takviye edici gıdalarda ise;
kafein miktarı, günlük tüketim için önerilen
porsiyon üzerinden etiket üzerinde belirtilir.

5. Bitkisel Sterol, Bitkisel Sterol Esteri, Bitkisel Stanol veya Bitkisel Stanol Esteri İlave
Edilmiş Gıdalar
1) “Bitkisel sterol/bitkisel stanol ilaveli”
ifadesi, gıdanın adı ile aynı görüş alanı içinde
yer alır.
2) İlave edilen bitkisel sterol, bitkisel sterol
esteri, bitkisel stanol veya bitkisel stanol esteri
miktarı (% olarak veya gıdanın 100 gramında
ya da 100 mL’sinde ‘g serbest bitkisel
sterol/bitkisel stanol’ olarak) bileşenler
listesinde bildirilir.
3) Ürünün özellikle kandaki kolesterol düzeyini
düşürmek isteyen kişilere yönelik olduğunu
bildiren bir ifadeye yer verilir.

5.1. Bitkisel sterol, bitkisel sterol esteri,
bitkisel stanol veya bitkisel stanol esteri
ilave edilmiş gıdalar veya gıda bileşenleri

4) Kolesterol düşürücü ilaç tedavisi gören
hastaların ürünü yalnızca tıbbi gözetim altında
tüketmeleri gerektiğini bildiren bir ifadeye yer
verilir.
5) Ürünün hamile ve emziren kadınlar ile beş
yaşın altındaki çocuklar için beslenme
açısından uygun olmayabileceğini bildiren
kolayca görülebilecek bir ifadeye yer verilir.
6) Karotenoid düzeyinin korunması için, ürünün
yeterli ve dengeli beslenmenin bir parçası
olarak, düzenli meyve ve sebze tüketimi ile
birlikte tüketilmesi tavsiyesine yer verilir.
7) 3 g/gün’den fazla ilave bitkisel sterol/bitkisel
stanol tüketiminden kaçınılması gerektiğini
bildiren bir ifadeye, yukarıdaki 3 numaralı bilgi
ile aynı görüş alanı içinde yer verilir.
8) İlgili gıdanın veya gıda bileşeninin bir
porsiyonunun miktarı (tercihen g veya mL
olarak) ve her bir porsiyonun içerdiği bitkisel

sterol/bitkisel stanol miktarı belirtilir.
Belirlenen düzey, tüketime hazır ürünlere veya üreticilerin talimatına göre tüketime hazır
hale getirilen ürünlere uygulanır.
(1)

