
12.  P�yasaya arz ed�lecek gıda, �zleneb�l�rl�ğ� sağlamak 

amacıyla, uygun şek�lde et�ketlenmek veya Bakanlıkça 

bel�rlenecek b�lg� ve belgelerle uygun şek�lde tanımlanmak 

zorundadır.

13.  Gıda �le �lg�l� özel mevzuat hükümler� saklı kalmak 

kaydıyla, gıdanın ve yem�n şekl�, görünümü, ambalajı, 

kullanılan ambalaj malzemes�, tasarlanma ve serg�lenme 

şekl�, her tür yazılı veya görsel basın aracılığı �le sunulan 

b�lg� dâh�l, et�ketlenmes�, tanıtımı, reklâmı ve sunumu 

tüket�c�y� yanıltıcı şek�lde yapılamaz.

14.  Kend� kontroller� altındak� faal�yet alanı �le �lg�l� Tarım 

ve Orman Bakanlığı'nca bel�rlenen genel ve özel h�jyen 

esaslarına uymak zorundadır.

15.  Tehl�ke anal�z� ve kr�t�k kontrol noktalan �lkeler�ne 

dayanan gıda güven�l�rl�ğ� s�stem�n� kurmak ve 

uygulamakla yükümlüdür.

16.  Gıdanın muameleye tab� tutulduğu alanlarda çalışan 

bütün personel�n, k�ş�sel tem�zl�ğ�n� sürdürmeye azam� 

�t�na göstermes�, tem�z ve gerekl� durumlarda uygun 

koruyucu kıyafet g�ymes� gerek�r. Gıda �le taşınab�len b�r 

hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundak� 

veya enfekte yara, der� enfeks�yonları, ağrılar veya �shal 

g�b� ş�kâyetler� olan k�ş�ler�n, gıda �le temasına, gıdaları 

muamele etmes�ne veya gıdaların muameleye tab� 

tutulduğu alanlara g�rmes�ne �z�n ver�lmez.

17.  Bozulan, kokuşan, ambalajı ürüne zarar verecek 

şek�lde hasar gören, son tüket�m tar�h� geçm�ş ürünler 

p�yasada bulunamaz,  sat ışa veya tüket �me 

sunulamaz.

18. Gıda �şletmec�s�, h�jyen�k olarak normal tasn�f ve/veya 

hazırlama veya �şleme prosedürler� uygulanmasına 

rağmen son ürünü �nsan tüket�m� �ç�n uygunsuz hale 

get�ren; paraz�tler, patojen�k m�kroorgan�zmalar veya 

toks�nler tarafından k�rlet�lm�ş veya bozulmuş veya 

yabancı madde olduğu veya yabancı maddelerle bulaştığı 

b�l�nen ham maddeler� veya b�leşenler� veya �şlenm�ş 

ürünler�n üret�m�nde kullanılan d�ğer maddeler� kabul 

etmez.

19. İşyer�n�z�n faal�yet konusuna göre aşağıya çıkarılan 
yönetmel�klere süres� �ç�nde uyum sağlamanız 
gerekmekted�r. 

GIDA

İŞLETMECİSİNİN

SORUMLULUKLARI

“Gıda güven�rl�ğ�n�n
sağlanmasında 

sorumluluk 
öncel�kle gıda 

�şletmec�s�n�nd�r”

Ø Gıda H�jyen� Yönetmel�ğ�
Ø Gıda İşletmeler�n�n Kayıt ve Onay İşlemler�ne 

Da�r Yönetmel�k
Ø Gıda ve Yem�n Resm� Kontroller�ne Da�r 

Yönetmel�k
Ø Hayvansal Gıdalar İç�n Özel H�jyen Kuralları 

Yönetmel�ğ�
Ø Türk Gıda Kodeks� Pest�s�tler�n Maks�mum 

Kalıntı L�m�tler� Yönetmel�ğ�
Ø Türk Gıda Kodeks� Aroma Ver�c�ler ve Aroma 

Verme Özell�ğ� Taşıyan Gıda B�leşenler� 
Yönetmel�ğ�

Ø Türk Gıda Kodeks� Gıda Katkı Maddeler� 
Yönetmel�ğ�

Ø Türk Gıda Kodeks� Yönetmel�ğ�
Ø Türk Gıda Kodeks� M�krob�yoloj�k Kr�terler 

Yönetmel�ğ�
Ø Türk Gıda Kodeks� Gıda Et�ketleme ve 

Tüket�c�ler� B�lg�lend�rme Yönetmel�ğ�
Ø Türk Gıda Kodeks� Bulaşanlar Yönetmel�ğ�
Ø Türk Gıda Kodeks� Gıda İle Temas Eden Madde 

ve Malzemeler Yönetmel�ğ�
Ø B�tk�sel Gıda ve Yem İthalatının Resm� 

Kontroller�ne Da�r Yönetmel�k
Ø Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Bel�rl� 

Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmes� İç�n 
Alınacak Önlemlere Da�r Yönetmel�k

Ø Hayvansal Gıdaların Resm� Kontroller�ne İl�şk�n 
Özel Kuralları Bel�rleyen Yönetmel�k

Ø B�tk�sel Gıda ve Yem�n İhracatında Sağlık 
Sert�fikası Düzenlenmes� ve İhracattan Ger� 
Dönen Ürünler İç�n Uygulama Yönetmel�ğ�  
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Ayrıntılı Bilgi İçin
İl ve İlçe Müdürülüklerine Başvurunuz



1. Gıda kodeks�ne aykırı gıda ve gıda �le temas eden 
madde ve malzeme üret�lemez, �şleme tâb� tutulamaz ve 
p�yasaya arz ed�lemez. İnsan sağlığı �ç�n tehl�ke 
oluşturan ve tüket�me uygun olmayan gıda, güven�l�r 
olmayan gıda kabul ed�l�r.  
Gıda, gıda �le temas eden madde ve malzeme ve yem �le 
�lg�l� faal�yet gösteren �şletmec�ler, kend� faal�yet alanının 
her aşamasında 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nda bel�rt�len şartlan 
sağlamak ve bunu doğrulamakla yükümlüdür.

3. İşled�ğ�, �thal ett�ğ�, satışını veya dağıtımını yaptığı b�r 
ürününün, gıda güven�l�rl�ğ� şartlarına uymadığını 
değerlend�rmes� veya buna �l�şk�n makul gerekçeler�n�n 
olması durumunda, söz konusu ürünü kend� kontrolünden 
çıktığı aşamadan başlamak üzere, toplanması �ç�n gerekl� 
�şlemler� derhal başlatmak ve konu �le �lg�l� Tarım ve 
Orman Bakanlığı'nı b�lg�lend�rmek zorundadır. Gıda 
�şletmec�s�, ürünün toplanması gerekt�ğ�nde, toplanma 
neden� hakkında tüket�c�y� veya kullanıcıyı doğru ve etk�n 
olarak b�lg�lend�rmek ve gerekl� hâllerde, �nsan sağlığını 
korumaya yönel�k alınacak tedb�rler�n yeterl� olmaması 
durumunda, tüket�c�ye veya kullanıcıya ürünün �ades� �ç�n 
çağrıda bulunmak zorundadır.

4.GIDA İŞLETMECİSİ, FAALİYETİ İLE İLGİLİ OLARAK 

AŞAĞIYA ÇIKARILAN KAYITLARI GÜNCEL TUTMAK, 

İSTENDİĞİNDE BAKANLIĞA SUNMAK ZORUNDADIR.

a) İşletme onayı veya kaydına �l�şk�n belgeler�,

b)Tehl�ke anal�z� ve kr�t�k kontrol noktaları �lkeler�ne 

dayanan gıda ve yem güven�l�rl�ğ� s�stemler�ne �l�şk�n 

uyguladığı prosedürler ve güncel kayıtları,

c) C�haz ölçüm ve kal�brasyon kayıtları,

d) Part�n�n tanımlanmasını sağlayan b�r �şaret veya 

numara e d�ğer b�lg�ler� �çerecek şek�lde alım ve satış �le 

�lg�l� kayıtları, 

e) Gıda ve yemde �zleneb�l�rl�k kayıtları,

f) Haşere ve kem�rgenlerle mücadele kayıtları,

g) Hammadde, üret�mde kullanılan yardımcı maddeler, 

ara ürüne ve/veya son ürüne �l�şk�n anal�z kayıtları,

ğ) İş�n nev�ne göre konuyla �lg�l� l�sans eğ�t�m� almış 

zorunlu personel�n çalıştırıldığına da�r kayıtları.

5. P�yasaya arz ed�lecek gıdalardan onay alınması 

zorunlu olanların, onay alınmadan üret�m�, �thalatı ve 

p�yasaya arzı yasaktır. Kayıt �şlem�ne tâb� �şletmeler, 

faal�yetler� �le �lg�l� �şletme kayıtlarını Tarım ve Orman 

Bakanlığına yaptırmak zorundadır.

6.Ürünle �lg�l� r�sk�n önlenmes�, azaltılması veya ortadan

kaldırılmasından sorumlu olup, bu g�b� tedb�rler�n 

alınmasında Tarım ve Orman  Bakanlığı �le �şb�rl�ğ� yapar.

7. İş�n nev�ne göre, konu �le �lg�l� l�sans eğ�t�m� almış en 

az b�r  personel çalıştırmak zorundadır.   

8.Üret�m, hazırlama ve satışta, Bakanlıktan kayıtlı veya 

onaylı �şletmeler�n ürünler�n� ve ürünün onaya tâb�� 

olması durumunda onaylı ürünler� kullanmak zorundadır.

9. Kamu-özel kurum ve kuruluşları �le mahall�nde üreterek 

toplu tüket�me sunan �şyerler� ve yemek fabr�kaları, ürett�ğ� 

yemek part�s�n�n her çeş�d�nden alman En Az 250 Gramlık 

b�r örneğ� yetm�ş �k� (72) saat uygun koşullarda

saklamakla yükümlüdür.

10.Kontrolü altındak� üret�m, �şleme ve dağıtım aşamalarının 

tümünün Gıda H�jyen Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len �lg�l� h�jyen 

gerekl�l�kler�n�n sağlanmasından sorumludur.

a)Gıda güven�l�r l �ğ�n�n sağlanmasında sorumluluk       

öncel�kle gıda �şletmec�s�nded�r.

b)Gıda güven�l�rl�ğ�n�n b�r�nc�l üret�mden başlayarak son 

tüket�c�ye kadar gıda z�nc�r� boyunca sağlanması gerekl�d�r.

c)Ortam sıcaklığında güven�l�r b�r şek�lde muhafaza 

ed�lemeyen özell�kle soğukta muhafazası gereken gıdalarda, 

soğuk z�nc�r�n korunması gerekl�d�r.

ç)Tehl�ke anal�z� ve kr�t�k kontrol noktaları/HACCP �lkeler�ne 

dayanan prosedürler�n �y� h�jyen uygulamaları �le b�rl�kte 

uygulanmasından gıda �şletmec�s� sorumludur. 

d)İy� uygulama kılavuzları, gıda �şletmec�s�ne gıda z�nc�r�n�n 

tüm aşamalarında gıda h�jyen� kuralları �le tehl�ke anal�z� ve 

kr�t�k kontrol noktaları/HACCP �lkeler�ne uyum �ç�n yardımcı 

olan öneml� b�r araçtır.

11.Gıda �şletmec�s�, faal�yet�n�n gerekt�rd�ğ� durumlarda, 

aşağıdak� özel h�jyen kurallarına uymak zorundadır.

 a)Gıdalar �ç�n bel�rlenen m�krob�yoloj�k kr�terlere uymak.

b)Gıda H�jyen Yönetmel�ğ�n�n amaçlarına ulaşmak �ç�n 

gerekl� prosedürler� uygulamak.

 c)Gıdalar �ç�n sıcaklık kontrolü gerekl�l�kler�ne uymak, 

ç) Soğuk z�nc�r� korumak ve kayıt altına almak.

d)Numune almak ve anal�z etmek veya ett�rmek.
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