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Özsöz 

 

GCC Standardizasyon Kuruluşu (GSO), GCC üye devletlerinin Ulusal Standartlar 

Kuruluşlarından oluşan bir kuruluştur. GSO’nun temel işlevlerinden biri, ihtisaslaşmış 

teknik komiteler (TK’lar) vasıtasıyla Körfez Standartları / Teknik yönetmelikler 

yayınlamaktır.  

“GSO Gıda etiketleri için teknik bir alt komite” olan Komite TC No TC05/SC1 teknik 

programı çerçevesinde GSO, GSO Teknik yönetmelik No. : GSO 9/2007 “Önceden 

Paketlenmiş Gıda Ürünlerinin Etiketlenmesi”ni güncellemiştir. Taslak teknik 

yönetmelik, Umman Sultanlığı tarafından hazırlanmıştır.  

İşbu Teknik yönetmelik GSO Yönetim Kurulunun, 26/11/1434 saat (02/10/2013) tarihli 

(18) sayılı toplantısında, GSO Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylanmış 

standart,  GSO 9/2007 sayılı standardı geçersiz kılarak onun yerine geçecektir. 
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Önceden Paketlenmiş Gıda Ürünlerinin Etiketlenmesi 

 
 

1- KAPSAM VE UYGULAMA ALANI  

İşbu GSO Standardı, önceden paketlenmiş gıda ürünlerinin etiketlenmesi ve 

bu husustaki gereklilikler ile ilgilidir.    

2- TAMAMLAYICI REFERANSLAR  

2.1 GSO CAC /GL 1 “Talepler ile ilgili genel klavuzlar ". 

2.2 GSO 2233 " Besin etiketleri ile ilgili gereklilikler ". 

2.3 GSO 150 " Gıda ürünlerinde son kullanma tarihi ". 

2.4 GSO 654 " Özel beslenmeye yönelik önceden paketlenmiş gıdalar için genel 

gereklilikler ". 

2.5 GSO 839 " Gıda paketleri – Bölüm 1: Genel gereklilikler ". 

2.6 GSO 1366 " Özel tıbbi amaçlara yönelik gıdaların elleçlenmesi ile ilgili genel 

gereklilikler ". 

2.7 GSO/CAC 107 " Olduğu gibi satılan gıda katkı maddelerinin etiketlenmesi ". 

2.8 GSO ISO 1000:2009 “SI üniteleri ve bunların çarpanlarının ve diğer belirli 

diğer ünitelerin kullanımı içi öneriler ” . 

2.9 GSO 1931  “  HELAL GIDA Bölüm 1: Genel gereklilikler ”. 

2.10 GSO 2142 “ genetiği Değiştirilmiş İşlenmiş Gıda ve yemler için genel 

gereklilikler ”. 

2.11 GSO 1863 “ Gıda pakatleri  – Bölüm 2: Plastik paketler – Genel gereklilikler 

” 

2.12 GSO 2333 "beslenme ve sağlık talepleri ile ilgili gereklilikler konusunda 

kuruluşun onayladığı standartlar  " . 

2.13 GSO CAC GL 32 “ Organik olarak üretilmiş gıdalarda üretim, işleme, 

etiketleme ve pazarlama ”. 

2.14 GSO OIML R 79 " Önceden paketlenmiş ürünlerde etiketleme gereklilikleri " . 

3- TANIMLAR  

3.1 Etiket : Sökülemeyecek şekilde, gıda kabına veya gıdanın kendisine 

yapıştırılmış, basılmış, kazınmış veya uygulanmış her türlü etiket, işaret, 

resim veya yazılı açıklama   

3.2 Etiketleme : Gıda ürünü veya gıda ürününün besinsel özellikleri veya yapısı 

veya nasıl hazırlandığı veya nasıl tüketilmesi gerektiği veya bileşenleri veya 

diğer her hangi bir özelliği ile ilgili her türlü yazılı veya basılı bilgi veya 

resimsel işaret 

3.3 Gıda maddesi : Doğrudan insan tüketimine yönelik veya her hangi bir gıda 

maddesinin üretimi, hazırlanması veya işleme tabi tutulmasında kullanılacak 

işleme veya yarı işleme tabi tutulmuş veya işleme tabi tutulmamış her türlü 

madde. Parfümler, tütün ve ilaç olarak kullanılan maddeler bu tanıma dahil 

değildir. 
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3.4 Kap : her hangi bir gıdanın tek bir parça haline sevkiyatını sağlamaya yönelik 

gıdayı tamamen veya kısmen kaplayan ve paket kağıdını içeren her türlü 

paket. Bir kap tüketiciye sunulmaya yönelik olarak birden fazla paket türünü 

içerisinde barındırabilir. 

3.5 İçerik(ler) : gıda maddesinin üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan ve 

muhtemelen modifiye formda ürün içerisinde mövcut bulunan katkı 

maddeleri de dahil olmak üzere her türlü madde. 

3.6 Üretim tarihi (imalat tarihi) : gıdanın üretici tarafından tanımlandığı ve 

yazıldığı şekilde bir ürün haline geldiği tarih.  

3.7 Paketleme tarihi : gıdanın tüketiciye satılacak şekilde birincil kaba konulduğu 

tarih . 

3.8 Son kullanma tarihi : her türlü saklama ve depolama koşulu altında ürünün 

kalitesini ve güvenli olma özelliklerini yitireceğinin tahmin edildiği sürenin 

sonunu ifade eden tarih . Bu tarihten sonra ürün pazarlanabilir veya tezgahta 

sunulabilir olarak kabul edilmez.  

3.9 Gıda katkı maddeleri : normal şartlarda kendi başına gıda olarak tüketilmeyen 

ve gıdalarda yine normal olarak tipik bir içerik olarak kullanılmayan, besin 

değeri olsun veya olmasın gıdalara üretim, işleme, hazırlama, uygulama, 

paketleme, nakliye aşamalarında (renk, tat ve koku gibi organoleptikler dahil) 

amaca yönelik olarak katılan doğrudan veya dolaylı olarak ürünün kendisinin 

veya yan ürününün bir sonucu olarak da ortaya çıkabilen veya gıdanın 

özelliklerini etkileyen her türlü madde. 

3.10 Parti : temel olarak aynı koşullar altında üretilen belirli miktardaki ürün. 

3.11 Üretim kodu : normal şartlar altında aynı üretim hattında veya aynı üretim 

biriminde, aynı koşullar altında, belirli bir zaman içerisinde üretilen belirli 

miktardaki gıda maddesine verilen kod. 

3.12 İşleme tabi tutma yardımcısı : herhangi bir alet veya araç içermeyen ve gıda 

içeriği olarak kendi başına tüketilmeyen, ham gıda maddelerinin veya 

bunların içeriklerinin işleme tabi tutma sırasında teknolojik bir takım 

amaçlara yönelik olarak kullanılan ve nihai üründe isteyerek olmasa da 

bertaraf edilemeyecek şekilde ortaya çıkan kalıntı veya türevleri gibi 

maddeler   

3.13 Yiyecek hizmetlerine (catering) yönelik gıdalar : anında tüketime yönelik 

olarak restoran, kantin, okul, hastane ve benzer kurum ve kuruluşlarda 

kullanılan gıdalar . 

4- GENEL GEREKLİLİKLER  

Her bir gıda ürünü ile ilgili Gso standartlarına aykırı olmayacak şekilde 

aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır : 

4.1 Önceden paketlenmiş gıdaların etiketlerinde her hangi bir başka gıdaya 

doğrudan veya dolaylı atıfta bulunulacak veya bir başka gıdayı akla getirecek 

hiç bir tanım veya yazılı, görsel veya başka bir şekilde ifade 

bulunmayacaktır. Yine bunların etiketlerinde tüketicilerin veya müşterilerin 

sözkonusu önceden paketlenmiş gıdanın bir başka gıda ile ilişkilendirilmesine 

yol açacak hiç bir ibare yer almayacaktır.   

3 



GSO STANDARD GSO 9/2013 
 

 

 

 

4.2 Önceden paketlenmiş gıdaların etiketlerinde, yanlış bir izlenime yol açacak,  içerik ile 

ilgili yanlış, hatalı veya yanıltıcı hiç bir ifade veya ibare yer almayacaktır.     

4.3 Belirli bir kaliteyi veya organik ürün gibi bir özelliği ifade eden her hangi bir logo 

kullanıldığında sözkonusu iddianın ispatı zorunludur.  

4.4 Kalite yönetimi ile ilgili her hangi bir ifade veya logo veya sembol kullanmayın.  

4. 4 ÖNCEDEN PAKETLENMİŞ GIDALARDA ETİKETLEME İLE İLGİLİ 

ZORUNLULUKLAR 

4.5 Gıdanın adı  

4.5.1 Yazılan isim gıdanın gerçek yapısını ifade edecek, normal olarak kullanılan bir isim 

olacak ve jenerik bir isim olmayacaktır . 

4.5.2 Körfez standartlarında bir gıda için bir isim veya isimler belirlendiğinde sözkonusu 

isimlerden en az bir tanesi kullanılacak ve diğer durumlarda ulusal mevzuat tarafından 

belirtilen isim kullanılacaktır.  

4.5.3 Bu tür bir ismin olmaması durumunda tüketicileri yanıltmayacak veya kafa karışıklığı 

yaratmayacak, günlük hayatta normal olarak kullanılan uygun ve tanımlayıcı 

özelliklere sahip, genel veya sık kullanılan bir isim kullanılacaktır.  

4.5.4 Gıdanın ismi ile birlikte veya isminin yanında kullanılan ilave kelime veya ifade 

kalıpları, tüketicileri paketleme türü, şekli, ürünün durumu veya ne tür bir işleme tabi 

tutulduğu da (örneğin kurutulmuş, konsantre, sulandırılmış veya tütsülenmiş vb) dahil 

ancak bunlarda sınırlı olmayacak şekilde ürünün özellikleri, türü ve fiziksel durumu 

ile ilgili yanıltmayacak şekilde olacaktır.  

4.5.5 Tüketicilerin normal şartlar altında herhangi bir gıdada kullanılmasını veya var 

olmasını kabul ettikleri her hangi bir komponent veya bileşik yerine başka bir 

komponent veya bileşiğin kullanılması durumunda, etiket üzerinde tüm komponent 

veya bileşenlerin açıkça belirtilmesinin yanısıra hangi komponent veya bileşenin 

yerine kısmen veya tamamen başkası kullanılmışsa bunların da ismi yanlarına 

yazılacaktır.   

 

4.6 İçerik listesi  

4.6.1 Tüm içeriklerin listesi, tek bir içerik olması durumu haricinde gıdanın üretildiği zaman 

itibariyle ağırlığına göre (m/m) azalan sırayla beyan edilecektir.    

4.6.2 Her hangi bir içerik iki veya daha fazla sayıda içeriğin ürünü ise, sözkonusu birleşik 

bileşik, bileşikler listesinde beyan edilebilir ve içinde yer alan bileşikler listede 

bileşiğin yanına oransal olarak azalan sırayla (m/m) yazılır.    

4.6.3 İçerik listesinin, içinde “içerik” ifadesini kapsayan veya içeren uygun bir başlığı 

olmalıdır.  

4.6.4 Ürün içerisinde mevcut olan gıda katkı maddeleri veya bunların sayısal kodlarının 

(uluslararası sınıflandırma sistemi (ICS) veya Avrupa Endeksi) ve bunların 

fonksiyonlarının  bir madde halinde beyan edilmesi gerekmektedir ( 5.2.8.2) . 

4.6.5 Aşağıda yer alan ve hipersensiviteye yol açan gıdaların ve içeriklerinin yazılması 

gerekmektedir : 
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4.6.5.1 Gluten maddesi içeren hububatlar ; örneğin buğday, arpa, yulaf, çavdar, 

kavuzlu buğday veya bunların hibritlenmiş suşları ve ürünleri . 

4.6.5.2 Eklem bacaklı kabuklular ve bunların ürünleri . 

4.6.5.3 Yumurtalar ve yumurta ürünleri . 

4.6.5.4 Balık ve balık ürünleri . 

4.6.5.5 Fıstık, soya ve bunların ürünleri . 

4.6.5.6 Ceviz ve bunların ürünleri . 

4.6.5.7 Süt ve süt ürünleri (laktoz içerenler) . 

4.6.5.8 10 ppm veya daha fazla konsantrasyonlı sülfit . 

4.6.5.9 Kereviz ve bunların ürünleri . 

4.6.5.10 Hardal ve bunların ürünleri . 

4.6.5.11 Susam tohumu ve bunların ürünleri . 

4.6.5.12 İstiridye ve bunların ürünleri . 

4.6.5.13 Lubin ve bunların ürünleri . 

4.6.6 Suyun birleşik gıdalarda salamura, şurup veya et suyu gibi içeriğin bir 

bölümünü oluşturması ve içerikler listesinde zaten belirtilmiş olması durumu 

hariç içerikler listesinde eklenen su da belirtilecektir. Ancak üretim sırasında 

buharlaşan su veya diğer uçucu partüküllerin beyan edilmesine gerek 

bulunmamaktadır.     

4.6.7 Sadece su eklenerek yeniden oluşturulan dehidre veya yoğunlaştırılmış gıdalar 

için su eklendikten sonra yeniden oluşan ürünün içeriği ağırlık oranlarına göre 

(m/m) listenebilir. Burada “etiket üzerindeki talimatlara göre hazırlanan ürün 

içeriği” ibaresi açıklayıcı bir ibare olarak yazılabilir.     

4.6.8 Her hangi bir gıda maddesinde veya bunların içeriklerinde yer alan ve 

biyoteknoloji ile elde edilmiş ve madde 5/2/5’de listenen ürünlere muhtemelen 

geçebilen allerjanlarında beyan edilmesi gerekmektedir.    

4.6.9 Madde (5/1)’de belirtilen içerikler için aşağıdaki hususlar hariç olmak 

kaydıyla spesifik bir isim kullanılmalıdır : - 

4.6.9.1 Jenerik nomanklatür için  : etikette daha açık belirtilmediğ sürece Madde 

(4/2/5)’de belirtilenler hariç komponentler için aşağıdaki isimler 

kullanılmalıdır :  
 
 

Sınıf başlığı  Özel sınıf isimleri  

5.2.9.1.1 Rafine yağlar, zeytinyağı hariç . “Yağ” ifadesi ya “bitkisel” ya da 

“hayvansal” terimi ile birlikte kullanılmalı 

ve hangisi uygunsa “hidrojenize” veya 

“kısmen hidrojenize” eklemesi 

yapılmalıdır.  

5.2.9.1.2 Rafine katı yağlar . “Katı yağ” ifadesi hangisi uygunsa ya 

“bitkisel” ya da “hayvansal” terimi ile 

birlikte kullanılmalıdır.  
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5.2.9.1.3 Nişasta, kimyasal olarak modifiye 

edilenler hariç . 

“Nişasta” . 

5.2.9.1.4 Bir başka gıdanın bileşeni olan tüm 

balık türleri. Sözkonusu gıda 

etiketinin veya sunumunun üzerinde 

spesifik bir balık türüne atıfta 

bulunulmayacaktır . 

“Balık” . 

5.2.9.1.5 Bir başka gıdanın bileşeni olan tüm 

kanatlı eti türleri. Sözkonusu gıda 

etiketinin veya sunumunun üzerinde 

spesifik bir kanatlı eti türüne atıfta 

bulunulmayacaktır. 

“Kanatlı eti” . 

5.2.9.1.6 Peynirin veya peynir karışımının bir 

başka gıdanın bileşeni olan tüm 

peynir  türleri. Sözkonusu gıda 

etiketinin veya sunumunun üzerinde 

spesifik bir peynir türüne atıfta 

bulunulmayacaktır . 

“Peynir” . 

5.2.9.1.7 Münferit veya kombinasyon şeklinde 

gıdalara eklenen ağırlık olarak %2’yi 

aşmayan tüm baharatlar ve baharat 

özütleri  

“Baharat” , uygun olduğu şekli ile 

“baharat” veya “karışık baharatlar”. 

5.2.9.1.8 Tek başına veya karışım şeklinde 

gıdalara eklenen ağırlık olarak %2’yi 

aşmayan tüm nebatlar veya nebat 

parçaları. 

“Esalı nebatlar” veya “karışık nebatlar”, 

uygun olduğu şekli ile  . 

5.2.9.1.9 Çiğneme sakızı üretiminde kullanılan 

sakız mayası üretiminde kullanılan 

tüm sakız preperasyonları . 

'Sakız mayası” '. 

5.2.9.1.10   Tüm sakaroz çeşitleri . 'Şeker'. 

5.2.9.1.11 Anhidröz dekstroz ve dekstroz 

monohidrat . 

' dekstroz ' veya 'glukoz'. 

5.2.9.1.12   Tüm kazainat çeşitleri  'Kazainat ' 

5.2.9.1.13   Kuru madde olarak minimum %50 

süt proteini (m/m) ihtiva eden süt ürünleri  

'süt proteini ' 
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5.2.9.1.14   Ham, preslenmiş veya rafine kakao 

yağı  

'kakao yağı ' 

5.2.9.1.15   Ağırlık olarak gıdanın %10’unu 

aşmayan tüm meyve şekerlemeleri . 

' Meyve şekerlemeleri ' 

 

4.6.9.2 Körfez standartlarında kullanımına izin verilen gıda katlı maddeleri için spesifik 

isimlerinin veya uluslararası numaralarının yanısıra aşağıdaki fonksiyonel isimleri de 

kullanılacaktır :- 

- Asitlik düzenleyiciler  - Renk koruyucu maddeler 

- Asitler   - Emülgatörler  

- Topaklanmayı önleyici maddeler - Emülsifiye edici tuz 

- Köpürme önleyici maddeler - Sertleştirici 

- Antioksidanlar  - Un işleme maddesi 

- Hacim artırıcı  - Lezzet arttırıcı  

- Renkler   - Köpürtücü maddeler  

- Jelleştirici  - Kabartıcı  

-  Parlatıcı - Stabilizer 

- Nem tutucu - Tatlandırıcı  

- Koruyucu  - Yoğunlaştırıcı  

4.6.9.3 Genel itibariyle aşağıdaki isimler gıdalarda kullanımına izin verilen katkı maddeleri için 

kullanılabilir :- 

- Tat(lar) ve tatlandırıcı(lar); hangisi uygunsa “doğal”, “doğala özdeş” veya “yapay” 

olarak tanımlanabilir; 

- Modifiye nişasta (lar). 

4.6.9.4 Bebek gıdalarında yapay tatlandırıcıların veya yapay besleyicilerin kullanılmasına izin 

verilmez . 

4.6.10 Bir gıdada yüksek miktarda katkı maddesi veya bir ham madde veya diğer katkı 

maddelerinin kullanıldığı bir içeriğin kullanılmasının sonucunda sözkonusu gıdada 

teknolojik bir fonksiyonun ortaya çıkmasına yeterli olacak miktarda gıda katkı maddesi 

kullanılması halinde  bunlar içerik listesine dahil edilmelidirler . 

4.6.11 Teknolojik bir fonksiyonun veya işleme yardımcısının elde edilmesine yetecek miktardan 

daha az miktarda gıda katkı maddesi kullanılması durumunda bunların içerik listesinde 

beyan edilmeleri gerekmemektedir. Sözkonusu istisna Madde (5.2.4)’de yer alan gıda 

katkı maddeleri ve işleme yardımcıları için geçerli değildir .   

4.6.12 Gıdanın kendisi veya içeriklerinden birinin hayvansal bir bileşen içermesi durumunda 

hayvanın manşeinin beyan edilmesi gerekmektedir.  

4.7 Besinsel bilgiler : Doğrudan tüketilmeye yönelik veya ısıtıldıktan sonra tüketilecek önceden 

paketlenmiş gıda maddelerinin etiketlerinde aşağıdaki aşağıdaki besinsel bilgiler yer alacaktır. 

4.7.1 Önceden paketlenmiş gıda maddlerinin besin değerleri arasında temel elementler mevcut 

olacaktır; örneğin: (karbonhidratlar- yağlar – Protein – besinsel lifler – Enerji ). 
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4.7.2 Gıda içeriğine vitamin, mineral tuzları veya diğer besinsel elementlerin 

katılması durumunda her bir besinsel elementin değeri önceden paketlenmiş fıa 

maddesinin etiketi besinsel değer kısmında belirtilecektir.  

4.7.3 Tüm besinsel bilgiler ve/veya net içerik üretici tarafından belirtildiği şekli ile 

100 gereklilikler veya 100 ml’den daha az miktarda ise veya porsiyon hesabı 

üzerindense ağırlığın yüzdesi cinsinden belirtilir.   

4.7.4 Bilgiler uluslararası birimlerler cinsinden (gr, mg. µg- IU ) ve enerji değeri 

için (kilokalori) cinsinden yazılır.  

4.7.5 Paketlenmiş gıdalarda paketlerin üzerine yazılan ibareler Madde (12.2)’ye 

göre doğru olmalı ve yanıltıcı her hangi bir husus içermemelidir.  

4.8 NET İÇERİK : 

4.8.1 Paketleme anındaki net içerik metrik sisteme göre belirtilmelidir. 

4.8.2 Sıvı gıdalar için net içerik hacimsel olarak, katı gıdalar için ağırlık olarak ve 

yarı katı veya akışkan gıdalar için ağrılık veya hacimsel olarak belirtilmelidir.   

4.8.3 Net içerik beyanının yanısıra sıvı kabında bulunan bir gıdanın metrik 

sistemde süzme ağırlığının da beyan edilmesi gerekmektedir. Bu gerekliliğin 

yerine getirilmesi açısından sıvı ortam tel başına veya kombinasyon halinde, 

su, şeker ve tuzun aköz çözeltisi, kutulanmış meyve ve sebzelerde sadece 

meyve ve sebze suları veya sirke anlamına gelmektedir.     

4.8.4 Aşağıdaki durumlarda paket içeriğinin net ağırlığının karşılığı olarak paketin 

nominal kapasitesinin %90’ı minimum kullanılmalıdır :   

- Üretimin güvenliği açısından gerekli olduğunda . 

- İçeriğin korunması gerektiğinde . 

- Spesifikasyon standartlarında belirtildiği taktirde . 

4.8.5 Kaplardaki ürün miktarı Madde (2.14)’te beliriten GSO standartlarına uygun 

olmalıdır. 

4.9 İSİM VE ADRES : 

4.9.1 Üreticinin ismi ve adresi, paketleme yapan firma üretici değil ise paketleme 

firmasının isim ve adresi de paketin üzerine yazılacaktır. 

4.9.2 Distribütör, ithalatçı, ihracatçı veya bayinin ismi de yazılabilir.  

4.10 MENŞEİ ÜLKESİ : 

4.10.1 Gıdanın menşei ülkesi, imalatçısı veya üreticisi beyan edilmelidir.  

4.10.2 Gıda maddesinin, temel özelliklerini değiştirecek şekilde ikinci bir ülkede 

işleme tabi tutulması durumunda etiketin üzerine menşei ülkesi olarak 

sözkonusu işlemin gerçekleştirildiği ülkenin ismi yazılacaktır.   

4.11 SAKLAMA VE KULLANIM TARİHLERİ İLE KULLANIM 

TALİMATLARI : 

4.11.1 Madde (2.4)’te belirtilen Körfez standartlarına aykırı olmayacak şekilde 

üretim tarihi ve son kullanma tarihi aşağıdaki şekilde beyan edilecektir :- 
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4.11.1.1 Üç aydan daha kısa süre dayanan gıda ürünlerinde (örnek Gün - Ay -Yıl) . 

4.11.1.2 En az üç aydan daha uzun süre dayanan gıda ürünlerinde (örnek. Ay –Yıl). 

Raf ömrü son kullanma tarihi olarak belirtilen ayın son gününe kadardır. 

4.11.2 Son kullanma tarihi ile ilgili aşağıdaki ibarelerin kullanılması serbesttir; 

üretim tarihinin belirtilmesi ise zorunludur :- 

4.11.2.1 Son kullanma tarihi . 

4.11.2.2 ....... tarihine kadar tüketin . 

4.11.2.3 Üretim tarihinden .................... süre tüketilebilir.  

4.11.2.4 ......... tarihinden önce tüketilebilir.  

Sözkonusu ibareler ya bir tarihle birlikte yada bir tarihe referans verecek 

şekilde kullanılmalıdır . 

4.11.3 Sözkonusu tarihler doğrudan tüm paketlerin üzerine çıkmayacak şekilde 

işlenmeli veya kabartma, baskı veya damga şeklinde uygulanmalı veya 

sadece üreticinin orijinal etiketi üzerinde bulunmalıdır. Etiket üzerinde 

bulunması zorunlu olan ibareler kolay görülebilecek ve tüketici tarafından 

rahatlıkla okunabilecek şekilde olmalı ve etiket üzerinde olması gereken hiç 

bir bilgi eksik olmamalıdır. 

Üretim tarihi ve son kullanma tarihi için ayrıca bir etiket basılmasına izin 

verilmez. Bir paketin üzerinde birden fazla sayıda üretim veya son kullanma 

tarihi bulunamaz. Her iki tarihte hiçbir değişiklik ve düzeltme yapılamaz ve 

silinti kazıntı bulunamaz.   

4.11.4 Aşağıdaki ürünlerde son kullanma tarihinin bulunması gerekmeyebilir. Ancak 

bu tür ürünlerde üretim veya hasat yılı ve ürünün yapısına göre üretim 

tarihinin belirtilmesi yeterli olabilir :- 

 Soyulmamış, kesilmemiş veya benzer her hangi bir işleme tabi tutulmamış 

patatesler dahil taze meyve ve sebzeler . 

 Üretildikleri andan itibaren normal şartlar altında 24 saat içerisinde tüketilen 

fırın ürünleri veya hamur işleri . 

 Cam şişelerde sirke . 

 Takviye edilmemiş yanilebilir tuz . 

 Katı şekerler . 

 Çiğneme sakızları . 

 Bal . 

 Kuru ve kurutulmuş baklagiller, pişirilmemiş ve kutulanmamış bezelye, 

barbunya,  nohut, kuru bakla, sümbül fasülyesi, mercimek, vb.; 

 Kuru sebzeler; tıbbi bitki ve nebatlar, anason, papatya, karanfil, safran, vb.; 

 Demlik çay . 

 Kuru tahıl (pirinç - arpa- yulaf- mısır…vb.) 
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 Sıvı ve kurutulmuş glukoz . 

4.11.5 Son kullanma tarihine ek olarak gıdanın saklanması ile ilgili her türlü spesifik 

gereklilik etiket üzerine yazılmalı ve minimum dayananma süresi ile 

ilişkilendirilmelidir.  

4.11.6 Varsa yeniden hazırlama da dahil gıda maddesinden en iyi şekilde yararlanımın 

sağlanması için kullanım ile ilgili talimatlar etiket üzerinde mevcut olmaldır.  

4.12 IŞINLANMIŞ GIDALAR : 

4.12.1 İyonlaştırıcı ışınım işlemine tabi tutulan gıdaların etiketlerinde gıdanın ismine en 

yakın yerde olmak kaydıyla sözkonusu işlemin yapıldığı yazı ile yazılmalıdır.Aşağıda 

yer alan Uluslararası Gıda İyonlaştırma Sembolünün etiket üzerinde yer alması 

zorunludur. Ancak etiket üzerinde belirtildiğinde gıda ismi ile birlikte yer almalıdır. 

4.12.2 Işınlanmış bir ürün bir başka ürün içerisinde bir içerik olarak kullanıldığında 

sözkonusu üründe içerik listesinde belirtilmelidir.  

4.12.3 Işınıma tabi tutulmuş bir ham maddeden tek içerikli bir ürün hazırlandığında bu 

içeriğin içerik listesinde belirtilmesi gerekmektedir.  

6. ZORUNLU ETİKET GEREKLİLİKLERİ İSTİSNALARI : 

En geniş yüzey alanı 10 cm²’den küçük paketler, içerik gerekliliklerinden ve parti üretim 

numarası yazılmasından muaf tutulabilir. Son kullanma tarihi, talimatlar ve besinsel 

değerlerin paket kabı üzerine yazılması zorunludur.   

7. ZORUNLU BİLGİLERİN SUNUMU : 

7.1 GENEL GEREKLİLİKLER : 

7.1.1 Önceden paketlenmiş gıda ürünleri üzerindeki etiketler çıkmayacak ve paketten 

ayrılmayacak şekilde yapıştırılacaktır. 

7.1.2 Etiket üzerinde yer alan ifadeler normal şartlar altında satın alma ve kullanım 

esnasında kolay görülebilir ve okunabilir olacaktır. 
 

7.1.3 Kap paket kağıdı ile sarılmış ise paket kağıdının üzerinde de gerekli bilgiler yer 

alacaktır; veya kabın üzerindeki etiket paket kağıdının altından kolayca okunabilir 

netlikte olacaktır. 

7.1.4 Gıdanın ismi ve net içeriği rahatça görülebilecek büyüklükte ve yerde olacaktır.  

 

7.1.5 Yasal olmayan veya izin verilmeyen hiç bir nomanklatür, terminoloji, kodlama, resim, 

vb ibare etiket üzerinde yer almayacaktır.  

7.1.6 Bilgilendirici etiket gıda maddesinin üzerinde ise etiket her hangi bir kimyasak madde 

içermeyecektir. Bu tür etiketlerde kullanılan mürekkepler sızan veya akan tür 

mürekkep olmayacaktır. Kaplar ilgili GS’de belirtilen gerekliliklere uygun olacaktır  

(bkz Madde 2.6). 

7.2 DİL : 

7.2.1 Etiketleme ve ilişiğindeki açıklayıcı ifadeler Arapça olacaktır. Bir başka dilde ifadeler 

var ise bunlar sadece Arapçaları mevcut olduğu taktirde yazılabilecektir. Br başka 

dilde var olan bilgiler Arapça yazan bilgiler ile aynı olacaktır.  
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7.2.2 Orijinal etiketin yanına arapça etiket konulacak ise aşağıdaki hususlara dikkat edilip 

gerekleri yerine getirilecektir :- 

7.2.2.1 Sadece üretici tarafından sağlanan tek bir etiket oalcak ve işbu standartta yer alan tüm 

gereklilikleri sağlayacaktır. 

7.2.2.2 İşbu standartta yer alan hiç bir hususa aykırı olmayacaktır. 

7.2.2.3 Önceden paketlenmiş gıda ürünlerinin normal elleçlenme ve sirkülasyın 

koşulları altında etikeyt yerinden çıkabilir olmayacaktır. 

7.2.2.4 Üretim tarihi ve son kullanma tarihi ile ilgili ilave bir etiket kullanılamaz ve 

kap üzerinde birden daha fazla sayıda üretim ve son kullanma tarihi yer alamaz. 

Tarihlerde değişiklik, iptal veya kaızntı, ssilinti olamaz.  

8. OPSİYONEL ETİKETLEME : 

8.1 Etiket üzerinde ilave ifadeler, resimler veya grafiksel öğeler yer alabilir. Ancak bunların 

hiçbiri zorunlu etiketleme yöntemine aykırı veya çelişik olamaz, her hangi bir tıbbi veya 

terapötik beyan içeremez veya işbu standart hükümlerine aykırı olamaz. 

8.2 Ürün sınıf deklerasyonu işaretlemesi okunaklı ve anlaşılabilir olacak ve hiç bir şekilde 

yanlış anlaşılmaya veya tereddüte yer bırakacak şekilde olmayacaktır.  

8.3 Her bir kabın üzerinde kabartma şeklinde veya kalıcı (silinmeyecek) veya üretici fabrika 

ve parti numarası açıkça görülecek şekilde kod yer alacaktır.    
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