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AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI İŞBİRLİĞİ PLATFORMU 

 

 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

 

Amaç 

 MADDE 1- (1)  Bu platformun amacı;   “Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılmasının”  her alanda 

teşvik edilmesi ve bu amaçla platform kapsamında belirlenen gönüllü faaliyetler çerçevesinde 

TGDF ile SB arasında işbirliği yapılması/işbirliğinin güçlendirilmesi, aşırı tuz tüketimini azaltmayı 

teşvik eden iyi uygulamaların arttırılmasının paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç 

için SB ve TGDF’ nin bir araya gelmesiyle bir platformun oluşturulması hedeflenmiştir.    

 Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu platform; tuz içeriğinin hedeflenen yıl ve miktarda azaltılması ile toplum 

sağlığının korunması konularındaki gönüllü faaliyetlere ilişkin usul, esas ve yükümlülükleri 

kapsamaktadır. 

  

 Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu platformun dayanağı; “Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması 

Programı 2017- 2021”, “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2014-2017”; “T.C Sağlık 

Bakanlığı Stratejik Planı 2017-2021”; “T.C. Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı 2014-

2018” ve 2014/21 sayılı “Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunun Geliştirilmesi” konulu Başbakanlık 

Genelgesidir. 

 

MADDE 4-  (1) İlerleyen maddelerde geçen; 

SB   : Sağlık Bakanlığı’nı, 

HSGM   : Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nü, 

TGDF   : Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nu, 

İŞLETME      :Türk Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’na  bağlı derneklere 

üye işletmeleri ifade eder.  

  

 Yetkili Birimler 

 MADDE 5- (1) Bu işbirliği platformunun uygulanması aşamasında; T.C. Sağlık Bakanlığı 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu 

yetkilidir. 
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Tarafların Yükümlülükleri 

MADDE 6- (1) İşbirliği platformunun belirlediği faaliyetler çerçevesinde ekte yer alan 

gönüllü faaliyetlerden belirledikleri faaliyetleri beyan ederek imzalayacak olan bütün kuruluşlar 

aşağıdaki Genel Yükümlülüklerle sorumlu olduğunu da beyan etmiş olur. 

(2) Genel Yükümlülükler 

a) “Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılmasının” her alanda teşvik edilmesi ve bu amaçla ilgili 

sektörler arasında işbirliği yapılması/işbirliğinin güçlendirilmesi 

b) “Aşırı Tuz Tüketimini Azaltılmasını ”teşvik eden iyi uygulama örneklerinin desteklenmesi  

c) “Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması” ile ilgili yapılan çalışmalarda kullanılan mesaj ya da 

önerilerin Sağlık Bakanlığı mesaj ya da önerileri ile tutarlı olmasının sağlanması (Burada 

aşırı tuz tüketiminin azaltılması ile ilgili kullanılan önerilerin ya da mesajların Sağlık 

Bakanlığı önerileri ile örtüşmesi ya da uyuşması ifade edilmektedir. ) 

d) Tuz vb. içeriği yüksek ambalajlı gıdalar ile ilgili reformülasyon çalışmalarının teşvik 

edilmesi 

e) Gönüllü faaliyetlere dayalı olarak uygulamaların yürütülmesi, izleme ve değerlendirmesinin 

yapılması 

(3) T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Yükümlülükleri 

a) İşbirliği platformu kapsamındaki faaliyetleri geliştirmek ve güncellemek 

b) İşbirliği platformu kapsamında gerekli olduğunda bilgilendirme toplantısı/çalıştay vb. 

düzenlemek 

c) İşbirliği platformu kapsamında yürütülecek iş ve işlemleri gerektiğinde yerinde izlemek, 

işletmeler tarafından gönderilen gönüllü faaliyetle ilgili yıllık raporları değerlendirmek  

d) Yürütülen faaliyetler için ihtiyaç duyulan afiş, broşür, rapor, rehber vb. hazırlamak  

e) Faaliyetleri uygulayan TGDF’ ye bağlı derneklere üye kuruluşları işbirliği platformu 

kapsamında SB ilgili internet sitesinde yayımlamak  

 

(4) TGDF’ nin Yükümlülükleri 

a) TGDF’ ye bağlı derneklere üye işletmelere “Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması 

İşbirliği Platformunun” duyurusunu yapmak 

b) Platform kapsamında belirtilen faaliyetlerin işletmelerce yerine getirilmesine yönelik 

bilgilendirme ve destekleme çalışmalarını yapmak 

c) Platform kapsamında Ek-1’ de yer alan “Ambalajlı Gıdalarda ve İçeceklerde Sodyum/Tuz 

Azaltma Faaliyetleri” ne ulaşmaları için TGDF’ ye bağlı derneklere üye işletmeleri teşvik 
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etmek ve gerekli olduğunda konuyla ilgili yeni teknolojiler konusunda bilgilendirme ve 

geliştirme faaliyetlerini yapmak  

d) Platform kapsamında Ek-2’ de yer alan  “İşyerinde Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılmasına 

Yönelik Taahhütler” e ulaşmaları için TGDF’ ye bağlı derneklere üye işletmeleri teşvik 

etmek  

e) İstenildiği takdirde İşbirliği platformu kapsamında yürütülen faaliyetleri HSGM’ye 

raporlamak 

f) İşbirliği platformu kapsamında yürütülecek iş ve işlemleri gerektiğinde yerinde izlemek 

g) TGDF;  HSGM işbirliği ve/veya uygun görüşü ile aşırı tuz tüketiminin azaltılması ve fiziksel 

aktivitenin teşvikine yönelik çeşitli faaliyetler geliştirebilir, söz konusu faaliyetler Ek’ 3’ de 

belirtilen diğer faaliyetler kapsamında değerlendirilir.  

 İşbirliği Platformunun Uygulanması 

MADDE 7- (1) İşletmeler başvurularını T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğü, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Daire Başkanlığı’na internet adresi üzerinden 

HSGM tarafından belirlenecek internet adresine yapacaklardır. 

(2) Platforma katılan İşletme Ekteki faaliyetlerden belirlediği faaliyet ya da faaliyetleri 

gönüllülük esası ile beyan edecektir. 

(3) Platforma yapılan başvurular öncelikle Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Daire 

Başkanlığı tarafından değerlendirilecek ve TGDF ile paylaşılacaktır.  

(4) Platforma katılan İşletme Ekteki gönüllü faaliyetlerden beyan ettiği faaliyet ya da 

faaliyetler ile ilgili rapor hazırlayıp yılda 1 kez HSGM Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat 

Dairesi’ ne gönderecektir.  

(5) Beyan ettikleri faaliyet sonuçları gerektirdiği takdirde ürünleri ile ilgili analitik ve teorik 

veriler (analiz sonuçları) kuruşlara ek maliyet getirmeyecek şekilde HSGM tarafından 

istenebilecektir.  

(6) İşletme gerekli şartları sağladığı takdirde Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Daire 

Başkanlığı tarafından ilgili sitede işbirliği platformunun ortağı olarak yayınlanacaktır. 

(7) İşbirliği platformu kapsamında işletmelerce ekteki faaliyetler dışında da öncelikle 

HSGM’ ye sunulması ve HSGM’ nin TGDF ile paylaşımı halinde özel faaliyetler geliştirilebilir. Bir 

kuruluşun geliştirdiği faaliyete istedikleri takdirde diğer kuruluşlar da destek verebilirler.  

Süre ve fesih 

MADDE 8- (1) İşbirliği platformu imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

(2) Beklenmeyen durumlarda veya platformun işleyişiyle ilgili ciddi bir problem çıkması 

halinde, taraflar 2 (iki) ay öncesinden yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile sonlandırabilecektir. 

 



 

5 

 

Uyuşmazlık hali 

MADDE 9- (1) Uygulama sırasında ortaya çıkacak uyuşmazlıklar; tarafların üyelerini 

belirleyeceği uzlaşma kurulu tarafından, bu yolla uzlaşma halinin mümkün olmaması durumunda 

T.C. Sağlık Bakanlığı HSGM Genel Müdürü ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri 

Federasyonu Başkanı tarafından çözümlenir. 

Yürürlük 

MADDE 10- (1) Bu belge ekleri ile birlikte 9 (dokuz) sayfa ve 10 (on) maddeden ibaret olup  

30/10/2018 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

EKLER: FAALİYETLER 

EK-1   AMBALAJLI GIDA VE İÇECEKLERDE SODYUM/TUZ AZALTMA FAALİYETLERİ 

EK-2 İŞYERİNDE AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİN AZALTILMASININ TEŞVİK EDİLMESİNE YÖNELİK 

FAALİYETLER 

EK-3   DİĞER FAALİYETLER 

 

 

 

  

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI                                                 TÜRKİYE GIDA VE İÇECEK  SANAYİİ   

                                                                                             DERNEKLERİ FEDERASYONU                
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EK-1. AMBALAJLI GIDA VE İÇECEKLERDE SODYUM/TUZ AZALTMA 

FAALİYETLERİ (2018-2023) 

 

Gıda Kategorisi Gıda Adı  Son Durum (2018) Hedefler(2023) 

1.EKMEK Ekmek %25 azaltılmıştır 1.5 

gr /100 g 

560 mg sodyum (1.4 g 

sodyum klorür)/100g  

 

  Yufka - 800-1600 mg sodyum (2-

4 g sodyum klorür)/100g  

2.PEYNİR Dil Peyniri  Kuru maddede tuz 

cinsinden 7.0 

Kuru maddede tuz 

cinsinden 3.26 

 Örgü Peyniri Kuru maddede tuz 

cinsinden 7.0 

Kuru maddede tuz 

cinsinden 3.26 

 Çeçil Peyniri - Kuru maddede tuz 

cinsinden 3.26 

 Eritme Peyniri Kuru maddede tuz 

cinsinden 7.0 

Kuru maddede tuz 

cinsinden 3.5 

 Tulum Peyniri Kuru maddede tuz 

cinsinden 6.0 

Kuru maddede tuz 

cinsinden 3.9 

3.ZEYTİN Zeytin Maksimum % 8 ile 

sınırlandırılmıştır 

%7  

4.BAHARATLAR Kırmızı pul biber %22 azaltılmıştır Kademeli azaltılması hiç 

tuz katılmaması  

5.HAZIR 

ÇORBALAR  

Çorbalar 360 mg sodyum  /100 

ml 

300 mg sodyum (750 mg 

sodyum klorür)/ 100 ml 

(Paketin üzerindeki tarife 

göre hazırlanmış çorba) 

 6.ET Sucuk 1500 mg sodyum 

/100 g 

 1250 mg; 

tuz=1250*2,5/1000=3,125 

g 

  Salam 1200 mg sodyum 

/100 g 

1000 mg; 

tuz=1000*2,5/1000=2,5 g 

  Hazır hamburger 

köftesi 

1200 mg sodyum 

/100 g 

800 mg sodyum (2 g 

sodyum klorür)/100 g  

  Sosis  1200 mg sodyum 

/100 g 

1000 mg sodyum (2 g 

sodyum klorür)/100 g  

7.TUZLU SOSLU 

KURUYEMİŞLER 

  - %30 azaltılması 

8.HAZIR 

TURŞULAR 

Pastörize edilmiş 

koruyucu içermeyen 

turşular 

2.600 - 3.000 mg Tuz En az %4-5 tuz 

bulunmaktadır. Topluma 
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Gıda Kategorisi Gıda Adı  Son Durum (2018) Hedefler(2023) 

  Pastörize edilmeyen 

Pet, plastik, büyük 

teneke ambalajdaki 

koruyucu içeren 

turşular 

4.500 - 5.500 mg Tuz yönelik pratik kullanım 

önerilerinin oluşturulması 

  

9.CİPSLER Sade patates cipsleri  650 mg sodyum/100 

gr 

 600 mg sodyum (1.5 g 

sodyum klorür) /100g  

  Ekstrüde ürünler  1000 mg sodyum/100 

gr 

900mg sodyum (2.25 g 

sodyum klorür)/100 g  

  Aromalandırılmış 

cipsler  

840 mg sodyum/100 

gr 

700 mg sodyum (1.75 g 

sodyum klorür) /100 g 

(2020)  

  Tahıllı cipsler* 

 

1000* mg 

sodyum/100 gr 

600 mg sodyum (1.5 g 

sodyum klorür)/ 100 g  

  Fırınlanmış ürünler 1000 mg sodyum/ 

100 gr 

900 mg sodyum (2.25 g 

sodyum klorür)/100 g  

10.BİSKÜVİLER, 

KEKLER, 

KRAKERLER 

Tuzlu bisküviler ve 

krakerler  

1400 mg sodyum 

/100 g 

1200 mg; 

tuz=1200*2,5/1000=3,0 g 

  Tatlı bisküviler  720 mg sodyum /100 

g 

600 mg; 

tuz=600*2,5/1000=1,5 g 

11.SÜT 

ÜRÜNLERİ 

(Peynir hariç) 

Ayran % 1 Taslak Fermente Süt 

Ürünleri Tebliği gereği 

2018’de %0,7’ye inecek 

12.YAĞLAR ve 

MARGARİNLER 

Margarin ve 

Tereyağı 

 1200 mg sodyum 

/100 g 

470 mg sodyum (1,18 g 

sodyum klorür)/100 g 

Tereyağı Tebliği’nde %2  

13.MAKARNALAR 

ve ERİŞTELER  

Sade Makarnalar ve 

Sade Erişteler 

300 mg sodyum /100 

g 

270 mg; 

tuz=270*2,5=675 mg 

14.HAZIR 

ÖĞÜNLER  

(Burgerler hariç) 

Börek(Dondurulmuş 

ürünler) 

 800 mg sodyum /100 

g 

600 mg sodyum (1,5 g 

sodyum klorür)/100 g  

  Pizza  800 mg sodyum /100 

g 

700 mg sodyum (1,75 g 

sodyum klorür)/100 g  

  

  Köfte 1200 mg sodyum 

/100 g  

800 mg sodyum (2 g 

sodyum klorür)/100 g  

15.KAHVALTILIK 

GEVREKLER 

Kahvaltılık 

Gevrekler 

 700 mg sodyum /100 

g 

450 mg sodyum (1,15 g 

sodyum klorür)/100 g 

16.BALIK 

ÜRÜNLERİ 

Deniz Ürünleri 

(kaplanmış) 

750 mg sodyum /100 

g 

600 mg sodyum (1,5 g 

sodyum klorür)/100 g  

17.SOSLAR Hardal ve Tüketime 

Hazır Salata Sosları 

2000 mg sodyum 

/100 g 

2000 mg sodyum (5 g 

sodyum klorür)/100 g 
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Gıda Kategorisi Gıda Adı  Son Durum (2018) Hedefler(2023) 

  Hardal ve Salata 

Sosları Dışında 

Kalanlar 

950 mg sodyum /100 

g 

750 mg sodyum (1,875 g 

sodyum klorür)/100 g 

18.ÇEŞNİLER Bulyon 460 mg sodyum /100 

ml 

400 mg sodyum (1 g 

sodyum klorür)/100 ml 

(Paketin üzerindeki tarife 

göre suda çözülmüş 

bulyon) 

  Yemek ve Makarna 

Harçları 

 675 mg sodyum /100 

g 

540 mg sodyum (1,35 g 

sodyum klorür)/100 g 

(Paketin üzerindeki tarife 

göre hazırlanmış son 

ürün) 

19.KÜMES 

ÜRÜNLERİ 

Kaplamalı 

Tavuk/Hindi 

Ürünleri (Nugget 

vb.) 

600-1200 mg sodyum 

/100 g 

500-900 mg sodyum 

(1,25-2,25 g sodyum 

klorür)/100 g 
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EK-2 İŞYERİNDE AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİN AZALTILMASININ TEŞVİK 

EDİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLER 

TGDF’ ye bağlı derneklere üye işletmelerce çalışanları için; personel yemekhaneleri/lokantaları, 

kantinler, gıda otomatları ya da büfelerde daha sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi amacıyla 

aşağıda belirtilen bazı temel tedbirlerin uygulanması 

7.1 Yemeklerin daha az tuz kullanılarak yapılmasının sağlanması için yemek üreticileri ile çalışarak 

menülerdeki yemek tariflerinin yeniden düzenlenmesi (reformüle edilmesi) 

7.2 İş yerlerinde yemek yenilen yerlerde masalardan tuzlukların kaldırılması ya da küçük poşetlerde 

tuz bulundurulmasının sağlanması 

7.3 İş yerlerinde uygun olan yerlerde “Aşırı Tuz Tüketiminin”  sağlığa etkileri ve tüketimi azaltmak 

için neler yapılabileceği konusunda Sağlık Bakanlığı mesajları /önerilerini içeren afiş/broşür vb. 

bulundurulması 

7.4 Taze sebze ve meyve tüketiminin teşvik edilmesi için daha ucuz ya da erişilebilir olmasının 

sağlanması (meyve otomatları konulması vb.) 

7.5 Yemeklerdeki bir porsiyonda bulunan tuz/sodyum miktarının menülerde belirtilmesi  

EK-3 DİĞER FAALİYETLER 

İşletmeler tarafından; yukarıda geçen faaliyetler dışında aşırı tuz tüketiminin azaltılmasını teşvik 

eden farklı faaliyetler,  diğer sağlıklı uygulamalar,  fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ile ilgili 

faaliyetler vb. geliştirilebilir. Bu faaliyetler HSGM ile paylaşılabilir. 


