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YÖNETMELIK 

Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: 
GIDA GÜVENLIGI VE KALITESININ DENETIMI VE  

KONTROLÜNE DAIR YÖNETMELIK  
 

BIRINCI BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar 

 Amaç 
 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin amaci, gida güvenliginin ve kalitesinin temini için gida isyerlerinin asgari 
teknik ve hijyenik sartlari ile gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin Türk gida mevzuatina 
uygunlugunun denetim ve kontrol hizmetleri ile isyeri sorumluluklarina dair usul ve esaslari belirlemektir. 
 Kapsam  
 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; gida güvenliginin ve kalitesinin temini için gida ve gida ile temasta bulunan 
madde ve malzemelerin birincil üretim asamasi dâhil olmak üzere üretim, isleme ve dagitim asamalarinda asgari teknik ve 
hijyenik sartlari gözeterek, gida denetim ve kontrol hizmetleri ile izlenebilirlik, isyeri sorumlulugu ve itiraz hakkina iliskin 
usul ve esaslari kapsar. 
 Dayanak 
 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayili Gidalarin Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulü Hakkinda Kanunun 7 nci, 10 uncu, 16 nci, 17 nci, 18 inci, 23 
üncü ve 25 inci maddelerine, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesi, 3/7/2005 
tarihli ve 5393 sayili Belediye Kanununun 15 inci maddesi, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayili Il Özel Idaresi Kanununun 7 
nci maddesine dayanilarak hazirlanmistir.  
 Tanimlar 
 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
 a) Denetim: Ulusal düzeyde bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygunluk islemleri açisindan Tarim ve Köyisleri 
Bakanligi; bunun disinda gida üretim, satis ve toplu tüketim yerlerinin denetlenmesi açisindan kendi özel mevzuatina göre 
yetkili il özel idaresi, belediye ve Tarim ve Köyisleri Bakanligi tarafindan veya mahalli mülki idare amirin koordinasyonu 
veya isbirliginde, gida kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya dogrulanmasi için yapilan islemleri,  
 b) Dogrulama: Belirtilen sartlarin karsilandigina iliskin objektif kanitlarin incelenerek veya göz önünde 
bulundurularak yapilan denetim ve kontrolü, 
 c) Düzeltici faaliyet: HACCP planinda kritik kontrol noktasinda kritik limitin disina çikildigi saptandiginda 
uygulanmasi gereken islemi, yapilacak faaliyeti, 
 ç) Geçerli kilma: Isletme tarafindan özel kullanim amacina veya uygulamasina yönelik gerekliliklerin 
karsilandigina iliskin objektif kanitlar dogrultusunda yapilan kontrolü, 
 d) Gida/Gida maddesi: Tütün ve sadece ilaç olarak kullanilanlar hariç olmak üzere; içkiler ve sakizlar ile hazirlama 
ve isleme geregi kullanilan maddeler dahil, insanlar tarafindan yenilen ve/veya içilen ham, yari mamul veya mamul her 
türlü maddeyi,  
 e) Gida güvenligi: Gidalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararlarin bertaraf edilmesi için 
alinan tedbirler bütününü,  
 f) Gida ile temasta bulunan madde ve malzemeler: Gida ile temasta bulunan veya bulunmak üzere imal edilen her 
türlü madde ve malzemeleri, 
 g) Gida isletmecisi: Ithal ettikleri, ürettikleri, isledikleri, imal ettikleri, depoladiklari nakil veya dagitimini 
yaptiklari, satisa ve tüketime sunduklari gida maddelerinin Türk gida mevzuati sartlarina uygunlugundan sorumlu olan 
gerçek veya tüzel kisileri,  
 g) Gida Isyeri: Kâr amaçli olsun veya olmasin kamu veya özel kisi veya kuruluslar tarafindan gida ve gida ile 
temasta bulunan madde ve malzemelerin üretimi, islenmesi ve dagitimi faaliyetlerinin herhangi bir asamasinda faaliyet 
gösteren isyerini, 
 h) Gida kodeksi: Türk Gida Kodeksini,  
 i) Gida Kontrolörü/Gida Denetçisi: Gida kontrol ve gida denetim is ve islemlerini yerine getirmek üzere, en az 4 
yillik lisans egitimi almis ziraat, gida, kimya, su ürünleri mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, biyologlar ile gida 
bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmis diger meslek gruplarindan resmî kontrolleri yapan yetkili makam tarafindan, 
uzmanlik alanlarinda kendi görevlerini yeterince yapmak ve resmî kontrollerin ayni sekilde yürütülmesini saglamak üzere 
Tarim ve Köyisleri Bakanliginca egitim verilerek yetkilendirilmis kisileri, 
 i) Gida kontrolör yardimcisi/Yardimci denetim elemani: Gida kontrolörü/gida denetçisine gida ve gida ile temasta 
bulunan madde ve malzemelerin denetim ve kontrol islemlerinde yardimci olmak üzere 5179 sayili Kanunun yürürlüge 
girdigi tarihten önce denetim görevi yapanlar ile Saglik Bakanliginda çevre saglik teknisyeni olarak görev yapmakta olan 
saglik memuru unvanli kisileri,  
 j) Gida maddesi etiketi: Gida maddesini tanitici her türlü yazili veya basili bilgi, marka, damga ve isaretleri içeren 
ve gida ile birlikte sunulan veya ambalajinda basili bulunan tanitim bilgilerini,  
 k) Gözetim: Bir veya daha fazla sayida gida isletmesinin, gida isletmecisinin ve faaliyetlerinin dikkatli bir sekilde 
incelenmesi,  
 l) HACCP: Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalari olarak tanimlanan, gida güvenligi için önemli olan 
tehlikeleri tanimlayan, degerlendiren ve kontrol eden sistemi,  
 m) HACCP plani: Ilgili ürünün üretim sürecinde gida güvenligi açisindan önemli olan tehlikelerin kontrol altinda 



tutuldugundan emin olmak amaciyla HACCP ilkelerine uygun olarak hazirlanmis dokümani,  
 n) HACCP sistemi: HACCP plani veya planlarini yürütmek ve amaçlarini yerine getirmek için gereken 
organizasyon yapisi, prosedürleri, süreçleri ve kaynaklari,  
 o) HACCP izleme: Kritik Kontrol Nokt asinin kontrol altinda olup olmadiginin degerlendirilmesi amaciyla kontrol 
parametrelerinin gözlem veya ölçümlerinin planli bir sirada yürütülmesini,  
 ö) HACCP tetkiki: HACCP plani ve buna iliskin sonuçlar dahil, HACCP sisteminin planlanmis düzenlemelere 
uyup uymadigini, etkili biçimde uygulanip uygulanmadigini ve amaçlarinin yerine getirilmesi için uygun olup olmadigini 
saptamak üzere yapilan denetim ve kontrolü,  
 p) Hijyen: Tehlikelerin kontrolü ve amaçlanan kullanimini hesaba katarak, bir gida maddesinin insan tüketimine 
uygunlugunun saglanmasi için gerekli önlemler ve kosullari,  
 r) Inceleme: Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeler ile ilgili konularin, 5179 sayili Gidalarin 
Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulü Hakkinda Kanun, 5216 
sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayili Belediye Kanunu ile 5302 sayili Il Özel Idaresi Kanunu ve bu 
Yönetmelik hükümlerine uygunlugunun saglanmasi için yapilan incelemeyi,  
 s) Isleme: Isitma, tütsüleme, tuzlama, olgunlastirma, yumusatma, ekstrüzyon, kurutma, salamura, pulp üretimi veya 
bunlarin kombinasyonunu kapsayan, baslangiçtaki ürünü önemli ölçüde degistiren ve muhafaza eden herhangi bir faaliyeti,  
 s) Islenmemis gidalar: Bölünen, parçalanan, koparilan, dilimlenen, kemiklerinden ayrilan, dogranan, kabugu-
zarindan ayrilan, kiyilan, kesilen, temizlenen, dis kabugundan ayrilan, ögütülen, sogutulan, dondurulan, derin dondurulan 
veya çözündürülen ürünleri kapsayan, islenmemis gida maddelerini,  
 t) Islenmis gidalar: Ham maddelerin islenmesi sonucu elde edilen ve üretimleri için gerekli olan veya özeliklerini 
kazandiran bilesenleri içerebilen gida maddelerini,  
 u) Iyi uygulama rehberleri: Birincil üretim dahil olmak üzere ürüne ait üretim, isleme ve dagitim asamalarinda, 
bulasan kontrolü, su, organik atiklar ve gübrelerin kullanimi, bitki koruma ürünleri ve veteriner ilaçlarin kullanimi, hasere 
kontrolü, izlenebilirlik, geri toplama, atik yönetimi, kayit tutma, iyi üretim uygulamalari, iyi hijyen uygulamalari, HACCP 
esaslarinin uygulanisi, gidalarin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik güvenligi gibi gida güvenligini saglamaya yardimci 
olan Tarim ve Köyisleri Bakanligi tarafindan veya Tarim ve Köyisleri Bakanliginin gözetiminde hazirlanan rehber 
niteligindeki yayinlari, 
 ü) Izleme: 5179 sayili Gidalarin Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Degistirilerek Kabulü Hakkinda Kanun, 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayili Belediye Kanunu ile 5302 
sayili Il Özel Idaresi Kanununa uygunluk durumuyla ilgili genel bir fikir elde etmek amaciyla, planli olarak yürütülen bir 
dizi gözlem veya ölçümleri,  
 v) Izlenebilirlik: Üretim, isleme ve pazarlama ile ilgili sürecin her asamasinda, gida maddesine karistirilmasi 
tasarlanan veya muhtemelen ortaya çikabilecek istenilmeyen herhangi bir maddenin izlenmesini,  
 y) Kalite kontrolü: Tüketime arz edilen gida maddelerinin Türk gida mevzuatina uygunlugunun tespitini,  
 z) Kalite: Gida maddelerinin mevzuatla belirlenmis kriterlere uygunlugunu tayin eden özelliklerinin toplamini,  
 aa) Kontrol plani: Türkiye genelinde uygulanan gida denetim ve kontrol sisteminin yapisi ve organizasyonu 
konusunda genel bilgileri içeren, Içisleri Bakanligi ile Saglik Bakanliginin görüsü alinarak, Tarim ve Köyisleri Bakanligi 
tarafindan hazirlanan plani,  
 bb) Kontrol: Gida maddeleri ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten ve satan isyerlerinin, asgari 
teknik ve hijyenik sartlari ile bu yerlerde üretilen ve satilan gida maddelerinin ve gida ile temasta bulunan madde ve 
malzemelerin Türk gida mevzuatina uygunlugunun tespitini,  
 cc) Kritik Kontrol Noktasi: Bir gida güvenligi tehlikesini önlemek, ortadan kaldirmak ya da riski kabul edilebilir 
bir düzeye indirgemek için belirli bir kontrol önleminin uygulanmasinin gerekli oldugu bir asamayi,  
 çç) Kritik limit: Bir kosulun, parametrenin kabul edilebilir veya kabul edilemez olma durumunu belirleyen kriteri,  
 dd) Muayene ve analiz: Numune alma islemi ile baslayan ve o partinin istenilen özelliklere uygunlugunu kontrol 
etmek için yapilan islemlerin tümünü, 
 ee) Mübadeleye konu gida maddeleri: Satmak veya sair sekilde devretmek üzere depolama, satis maksadiyla teshir 
etme ve her ne surette olursa olsun devredilen gida maddelerini,  
 ff) Nihaî tüketici: Gidayi herhangi bir ticarî amaçla kullanmayan en son gida maddesi tüketicisini,  
 gg) Numune alma: Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin 5179 sayili Kanuna uygunlugunun 
denetlenmesinde, çevreden toplanmasi da dahil, üretim, isleme, dagitim asamalarindan numune alinmasini,  
 gg) Numune: Imal tarihi, parti/kod/seri numarasi ayni ve alindigi kitleyi, partiyi her yönüyle temsil edebilecek 
miktar ve nitelikte olan, muayene ve analiz amaciyla alinan gida veya gida ile temasta bulunan madde ve malzemeyi,  
 hh) Önleyici faaliyet: Olasi uygunsuzluk, hata ya da diger istenmeyen durumlarin nedenlerinin ortadan kaldirilmasi 
ve olusmasini önlemek için yapilan islemi,  
 ii) Piyasaya arz: Gida maddelerinin tedarik veya tüketim amaciyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer almasi 
için yapilan faaliyeti,  
 ii) Sanitasyon: Halk sagligini korumak amaci ile yüzeylerden gida kalintilari, mikroorganizmalar, yabanci 
maddeler ve temizlik maddeleri kalintilari gibi kirlerin uzaklastirilmasi için alinan önlemlerin tümünü,  
 jj) Sapma: Kritik limite uygunsuzluk halini,  
 kk) Sorumlu yönetici: Gida mevzuatina uygun üretim yapilmasinda, isveren ve/veya tüzel kisilik yasal temsilcisi 
ile birlikte sorumlu olan yöneticiyi, 
 ll) Sahit numune: Numunenin alindigi parti ve kitleden, numune ile birlikte alinan, itiraz ve ihtilafli durumlar için 
ayrilan numuneyi, 
 mm) Tagsis: Gida maddelerinin ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen 
özelliklerine aykiri olarak üretilmesi halini,  
 nn) Taklit: Gida maddesini ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerini; sekil, bilesim ve nitelikleri 



itibariyle evsafinda olmayan özellikleri haiz gibi göstermeyi,  
 oo) Tehlike: Gida maddesinde olan ve olusabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak saglik yönünden ortaya 
çikabilecek potansiyel zarari,  
 öö) Tehlike analizi: Tehlike ve tehlikeye yol açan kosullarin, hangilerinin gida güvenligi açisindan önemli 
olduguna karar verebilmek için, bu tehlikeler ve kosullar konusunda bilgi toplama ve degerlendirme sürecini,  
 pp) Tetkik: Bu Yönetmelik kapsaminda yürütülen faaliyetler ile sonuçlarinin planlanan düzenlemelere 
uygunlugunun, bu düzenlemelerin etkili olarak uygulanip uygulanmadiginin ve belirlenen amaçlara uygunlugunun Tarim 
ve Köyisleri Bakanligi tarafindan bir sistem dahilinde ve bagimsiz olarak incelenmesini,  
 rr) Türk gida mevzuati: Gida maddeleri ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeleri; özellikle gida 
güvenligini ve kalitesini düzenleyen, gida maddeleri ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretimi, 
islenmesi, dagitimi ve satisi ile her asamayi kapsayan tüm mevzuati,  
 ss) Üretim, isleme ve dagitim asamalari: Bir ürünün ithalati dahil, birincil üretimden baslayarak, islenmesi, 
depolanmasi, nakliyesi, nihai tüketiciye satisi veya arzini,  
 ss) Yetkili idare: Tarim ve Köyisleri Bakanligi/özel mevzuatina göre yetkili il özel idaresi ve belediyeyi  
 ifade eder.  
 

IKINCI BÖLÜM 
Gida Güvenligi Sartlari ve Iyi Uygulama Rehberleri 

 Gida güvenligi sartlari  
 MADDE 5 – (1) Gida güvenligi sartlari asagidaki hususlari kapsar. 
 a) Piyasaya arz edilecek gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin Türk gida mevzuatina uygun 
olmasi zorunludur. Güvenli olmayan gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeler piyasaya arz edilemez.  
 b) Gida;  
 1) Sagliga zararli olmasi, 
 2) Tüketime uygun olmamasi durumlarinda,  
güvenli sayilmaz. 
 c) Herhangi bir gidanin güvenli olup olmadiginin saptanmasinda;  
 1) Gidanin tüketici açisindan; üretim, isleme, depolama, dagitim ve satis asamalarinin her birinde normal kullanim 
kosullarina uygun olup olmadigina, 
 2) Etiket bilgilerine ve/veya gidanin içeriginin sagliga zararli olabilecek etkilerine dair tüketiciye verilen bilgiye,  
 bakilir.  
 ç) Herhangi bir gidanin sagliga zararli olup olmadiginin saptanmasinda; 
 1) Gidayi tüketen tüketicinin sagligina hemen ve/veya kisa ve/veya uzun vadede yapacagi olasi etkiler ile onu 
izleyecek nesiller üzerindeki etkilerine, 
 2) Olasi toplam toksik etkilerine, 
 3) Gidanin belirli bir tüketici grubu için üretilmesi durumunda, tüketicinin o gidaya karsi biyolojik duyarliligina,  
 bakilir.  
 d) Herhangi bir gidanin insan tüketimi için uygun olup olmadiginin belirlenmesinde; gidanin, yabanci maddeler ile 
bulasmis veya kokusmus, bozulmus, çürümüs olup olmadigina, toksin içerip içermedigine bakilir. 
 e) Güvenli olmayan gida, ayni sinif veya nitelikte bir parti, yigin veya kümenin parçasi olmasi durumunda, ayrintili 
bir degerlendirme sonucunda parti, yigin veya kümenin güvenli olduguna dair hiçbir kanit bulunmamasi durumunda, tüm 
parti, yigin veya kümenin güvenli olmadigi varsayilir. 
 f) Gida güvenligi ile ilgili Türk gida mevzuati hükümlerine uygun olan gida, mevzuat hükümlerinin kapsadigi 
ölçüde güvenli sayilir.  
 g) Bir gidanin mevzuat hükümlerine uygun oldugu halde, gidanin güvenli olmadigina dair ihtimalin olmasi 
durumunda, Tarim ve Köyisleri Bakanligi, o gidanin piyasaya arzina sinirlamalar getirecek uygun önlemleri alir veya 
piyasadan geri toplatir.  
 Iyi uygulama rehberleri  
 MADDE 6 – (1) Iyi uygulama rehberleri asagidaki özellikleri tasir. 
 a) Tarim ve Köyisleri Bakanligi tarafindan veya gözetiminde hijyen uygulamalari dahil, iyi uygulama rehberleri 
hazirlanir ve yayimlanir.  
 b) Hazirlanan iyi uygulama rehberleri, bilimsel ve teknolojik gelismeler göz önünde bulundurularak gerektiginde 
güncellestirilir ve ilgili sektör için uygulanabilir olmasi göz önünde tutulur. 
 c) Iyi uygulama rehberleri ihtiyari nitelik tasir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Isyeri Sorumluluklari  

 Birincil üretim  
 MADDE 7 – (1) Birincil üretime dair isyeri sorumluluklari asagida yer almaktadir. 
 a) Birincil üretim ve asagidaki faaliyetleri gerçeklestiren isletmeler; Ek-1’de belirtilen Birincil Üretim ve Ilgili 
Isletmeler için Genel Hijyen Kurallari hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. 
 1) Niteliklerini önemli ölçüde degistirmemek kaydiyla, birincil ürünlerin üretim yerinde tasinmasi, depolanmasi ve 
islenmesi. 
 2) Izlenebilirligin saglanmasi amaciyla gerekli oldugu takdirde, canli hayvanlarin tasinmasi. 
 3) Bitkisel kökenli ürünler, su ürünleri ve av hayvanlari için, niteliklerinin önemli ölçüde degistirilmemesi sartiyla, 
birincil ürünlerin üretim yerinden baska bir tesise tasinmasi. 
 b) Ek-1’de belirtilen genel hijyen hükümlerine dair denetim ve kontroller ilgili kanunlar kapsaminda bu 



Yönetmeligin 4 üncü maddesinde yer alan denetim taniminda belirtilen yetkili kurumlar tarafindan yürütülür.  
 Üretim, isleme, dagitim asamalarina dair isyeri sorumluluklari  
 MADDE 8 – (1) Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, isleme, dagitim asamalarina 
dair isyerleri asagida belirtilen sorumluluklari yerine getirir. 
 a) Ithal ettikleri, ürettikleri, isledikleri, imal ettikleri, depoladiklari, dagittiklari, satisa sunduklari tüm gida ve gida 
ile temasta bulunan madde ve malzemelerde gida güvenliginin ve kalitesinin saglanmasindan müteselsilen sorumludur.  
 b) Gida denetçisine denetim ve kontrol sirasinda yardimci olmakla yükümlüdür.  
 c) Sundugu bilgi, belge ve kayitlarin dogrulugundan sorumludur. 
 ç) Iyi hijyen uygulamalarinin takip edilmesiyle birlikte, asagida 7 temel prensibi belirtilen HACCP ilkelerine 
dayanan prosedürleri uygulamak ve sürdürmekle yükümlü olup, buna göre; 
 1) Önlenmesi, elimine edilmesi veya kabul edilebilir düzeylere düsürülmesi gereken tehlikelerin belirlenmesi, 
 2) Bir tehlikenin önlenmesi veya elimine edilmesi veya kabul edilebilir düzeylere düsürülmesi için kontrolün 
temelini olusturan asama veya asamalarda kritik kontrol noktalarinin belirlenmesi, 
 3) Belirlenen kritik kontrol noktalarinda, tanimlanan tehlikenin önlenmesi, elimine edilmesi veya azaltilmasi için, 
kabul edilebilir kritik limitlerin olusturulmasi, 
 4) Kritik kontrol noktalarinda etkin izleme prosedürlerinin olusturulmasi ve uygulanmasi, 
 5) Yapilan izlemede kritik kontrol noktasinin kontrol altinda olmadigini gösterdigi durumlar için düzeltici faaliyet 
prosedürlerinin olusturulmasi ve uygulanmasi, 
 6) (1), (2), (3), (4) ve (5) numarali alt bentlerde belirtilen tedbirlerin etkin olarak uygulandiginin dogrulanmasi için 
düzenli olarak yürütülen prosedürlerin olusturulmasi,  
 7) (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) numarali alt bentlerde belirtilen tedbirlerin etkin olarak uygulandiginin kanitlanmasi 
için isyerinin yapisi ve büyüklügüne uygun belge ve kayitlarin olusturulmasi, üretilen gida veya gida ile temasta bulunan 
madde ve malzemede, isleme yöntemi veya üretimin herhangi bir asamasinda bir degisiklik yapildigi zaman, prosedürün 
gözden geçirilmesi, üzerinde gerekli degisikliklerin yapilmasi ve bu degisikliklerin kayit altina alinmasi  
 zorunludur. 
 d) Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten isyerleri, asagida belirtilen hijyen tedbirlerini 
uygulamakla yükümlüdür;  
 1) Gidalar için ilgili mevzuatinda belirtilen mikrobiyolojik kriterlere uymak, 
 2) Bu Yönetmelik çerçevesinde ilgili prosedürleri uygulamak, 
 3) Gidalar için sicaklik kontrolü gerekliliklerine uymak, 
 4) Ürünün özelligine göre gerekli olan soguk zinciri korumak ve kayit altina almak, 
 5) Yeterli siklikta numune almak ve analiz etmek veya ettirmek. 
 e) Iyi hijyen uygulamalarinin takip edilmesiyle birlikte, HACCP ilkelerine dayanan prosedürleri uygulamak ve 
sürdürmekle yükümlüdür.  
 f) HACCP ile ilgili belgeleri güncellestirmek, uygulamak, kayit ve dokümanlari saklamak, denetim ve kontrol 
sirasinda gida kontrolörlerine göstermekle yükümlüdür.  
 g) Çalisan personele yönelik hijyen kurallari ve teknik bilgileri içeren egitimler düzenlemek ve personelin bu 
egitimleri basarili bir sekilde uygulamasini saglamakla yükümlüdür. 
 g) Uygun numune alma ve analiz metotlari kullanarak aldigi numunelere ait kontrol, denetim ve/veya analiz 
sonuçlarini en az iki yil muhafaza etmekle yükümlüdür.  
 h) Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeler için geri toplama ve sikayet degerlendirme 
prosedürlerini bulundurmakla yükümlüdür.  
 i) Kamu-özel kurum ve kuruluslari ile mahallinde üretilerek toplu tüketime sunan isyerleri ve yemek fabrikalari, 
ürettigi yemek partisinin her çesidinden alinan bir örnegi 72 saat uygun kosullarda saklamakla yükümlüdür.  
 i) Gida maddeleri ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten isyerleri, bu Yönetmeligin Ek-2’sinde 
öngörülen asgarî teknik ve hijyenik sartlara ve ürettikleri gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin 
özelligine göre Türk gida mevzuati çerçevesinde Tarim ve Köyisleri Bakanligi ve tasra teskilatindan çalisma izni ve gida 
sicil numarasi, ürettikleri ürünler için üretim izni ve yetkili il özel idaresi veya belediyeden isyeri açma ve çalisma ruhsati 
almakla yükümlüdür.  
 j) Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten isyerleri, üretimin niteligine ve kapasitesine göre 
sorumlu yönetici istihdam etmekle yükümlüdür. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 Isyerlerinin Tasimasi Gereken Özellikler 

 Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten isyerleri  
 MADDE 9 – (1) Gida maddeleri ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten isyerleri, bu 
Yönetmeligin Ek-2’sinde öngörülen asgarî teknik ve hijyenik sartlara ve ürettikleri gida ve gida ile temasta bulunan madde 
ve malzemelerin özelligine göre Türk gida mevzuatinda belirlenen kriterlere uymak zorundadir. 
 Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin satis yerleri ile toplu tüketim yerleri  
 MADDE 10 –  (1) Tüm gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin satis yerleri ile toplu tüketim 
yerleri ile çadir, büfe ve hareketli araçlar gibi tasinabilir ve/veya geçici tesislere yetkili il özel idaresi veya belediye 
tarafindan isyeri açma ve çalisma ruhsati verilir ve isyeri kimlik bilgileri Tarim ve Köyisleri Bakanligina gönderilir.  
 (2) Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin satis yerleri ile toplu tüketim yerleri bu Yönetmeligin 
Ek-3’ünde öngörülen asgarî teknik ve hijyenik sartlara uymak zorundadir.  
 

BESINCI BÖLÜM 
Denetim ve Kontrol  



 Denetim ve kontrol usul ve esaslari 
 MADDE 11 –  (1) Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeler, Türk gida mevzuatina uygun 
olmaksizin üretilemez, mübadele konusu yapilamaz ve muameleye tâbi tutulamaz, halk sagligina zarar verecek 
muhteviyatta olamaz, içerisine zararli bir madde katilamaz, böyle bir maddenin kalintisi bulundurulamaz ve gidada zararli 
özellige yol açacak herhangi bir islem uygulanamaz.  
 (2) Denetim ve kontrol usul ve esaslari asagidaki gibidir; 
 a) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, gida isletmelerinin denetim ve kontrolleri Tarim ve Köyisleri 
Bakanliginca egitim verilerek yetkilendirilen ve adlarina kimlik karti düzenlenen gida kontrolörü/gida denetçisi tarafindan 
yapilir.  
 b) Valiligin koordinasyonunda yetkili idareler il genelinde uygulanmak üzere yillik denetim programini hazirlar ve 
günceller. Denetim ve kontroller, uygun siklikta ve gida maddesinin tasidigi riskle orantili olur. Yillik olarak hazirlanan 
denetim programlarinda, gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeler grubunun risk durumu, önceki 
kontrollerden edinilen bilgi ve deneyimler, gida isletmecilerinin uyguladiklari incelemelerin sonuçlari göz önünde 
bulundurulur. Ayni zamanda Tarim ve Köyisleri Bakanliginca da ürün veya risk bazinda yillik denetim ve izleme 
programlari hazirlanir ve uygulanmak üzere yetkili idarelere gönderilir.  
 c) Tarim ve Köyisleri Bakanligi, Içisleri Bakanligi ile Saglik Bakanliginin görüsünü alarak halk sagligini 
ilgilendiren gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzeme kaynakli risklerin kontrolüne yönelik acil eylem planlari 
ile çok yillik ulusal kontrol planini hazirlar. Planlar gelismeler isiginda düzenli olarak güncellestirilir.  
 ç) Çok yillik ulusal kontrol plani, gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelere dair kontrol sisteminin 
yapisi ve düzenlenmesi ile ilgili olarak asagidaki hususlara dair genel bilgileri içermelidir;  
 1) Planin stratejik hedefleri, kontrollerin ve kaynaklarin bu hedeflere tahsis edilmesinin neden öncelik arz ettigi,  
 2) Ilgili faaliyetlerin risk siniflandirmasi, 
 3) Yetkili kurumlarin merkezi veya yerel düzeyde görevlerinin belirlenmesi ve bu kurumlarin kullanimina açik 
kaynaklar, 
 4) Isletmelerde yapilan denetim ve kontroller dâhil, ulusal veya yerel düzeyde denetim ve kontrollerin genel olarak 
düzenlenmesi ve idaresi, 
 5) Farkli sektörlere uygulanan kontrol sistemleri ile bu sektörlerde denetim ve kontrolden sorumlu farkli birimler 
arasindaki koordinasyon, 
 6) Denetim ve kontrolün kriterlerinin uygulanmasini saglamaya yönelik metotlar, 
 7) Denetim ve kontrolleri gerçeklestiren gida kontrolörü/gida denetçisi, gida kontrolörü yardimcisi ve yardimci 
denetim elemanlarinin egitimi, 
 8) Denetim ve kontrollere ait yazili prosedürler ile denetim ve kontrol formu ile raporu, 
 9) Hayvan ve gida kaynakli acil durumlar, yem ve gida bulasmasi olaylari veya insan 
 sagl igini ilgilendiren riskler için acil eylem planlarinin düzenlenmesi ve isleyisi, 
 10) Ilgili kurumlar arasinda isbirligi ve karsilikli yardimlasmanin saglanmasi. 
 d) Çok yillik ulusal kontrol plani asagidaki hususlar dikkate alinarak degistirilebilir ve güncellestirilir.  
 1) Yeni mevzuat,  
 2) Yeni bir hastaligin ya da diger saglik risklerinin ortaya çikmasi,  
 3) Yetkili kurumlarin yapisinda, idaresinde veya isleyisinde belirgin degisikliklerin olmasi, 
 4) Denetim ve kontrol sonuçlari,  
 5) Bilimsel bulgular,  
 6) Diger ülkeler tarafindan gerçeklestirilen tetkik ve denetimlerin sonuçlari.  
 e) Denetim ve kontroller; kontrol programlari ile çok yillik ulusal kontrol planlarinin yani sira süphe, sikayet, 
inceleme, izlenebilirligin saglanmasi, izleme, gözetim ve tetkik amaçlari ile de gerçeklestirilir.  
 f) Denetim ve kontroller, gerektiginde numune alma ve analiz gibi uygun denetim ve kontrol metotlari ve teknikler 
kullanilarak yürütülür. Denetim ve kontrollerde, Türk gida mevzuati sartlarini karsilamak üzere gida isletmecisi tarafindan 
uygulanan HACCP gibi kontrol programlari ve/veya gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin kalite 
kontrolüne yönelik sonuçlar dikkate alinir ve tetkiki yapilir.  
  g) Gida ile ilgili denetim ve kontroller asagidaki faaliyetleri ihtiva etmelidir; 
 1) Gida isletmecilerinin yürüttügü herhangi bir kontrol sistemi ve bu denetim ve kontrollerin neticelerinin 
incelenmesi.  
 2) Asagida yer alan hususlarin denetim ve kontrollerinin yapilmasi; 
 (a) Gida ile isyerinin çevresi, tesisler, ofisler, ekipman, donanim ve makineler, nakil ve gida maddeleri üreten, 
satan ve toplu tüketime sunan isyerine ait temel donanimlar, 
 (b) Hammadde, bilesen, ara ürünler ve diger maddeler ile isletmede kullanilan alet ve 
 ekipmanlar,  
 (c ) Gida ile temasta bulunan madde ve malzemeler, 
 (ç) Temizleme, bakim malzemeleri ve islemleri ile pestisitler, 
 (d) Etiketleme, sunum, reklâm. 
 3) Gida maddeleri üreten, satan ve toplu tüketim yerlerine ait hijyen kosullarinin denetim ve  kontrolü.  
 4) Iyi üretim uygulamalari ve iyi hijyen uygulamalarinin, hazirlanan rehberler dogrultusunda degerlendirilmesi.  
 5) Türk gida mevzuatina uygunlugun degerlendirilmesi için yazili bilgi, belge ve diger kayitlarin incelenmesi. 
 6) Gida isletmecisi ve çalisan personel ile yapilan görüsmeler. 
 7) Gida isletmesinde bulunan ölçüm aletlerinin kayitlarinin okunmasi. 
 8) Gida isletmecisi tarafindan kayit edilen ölçümlerin dogrulanmasi için denetimde kullanilan ölçüm araçlari ile 
yürüttügü denetim ve kontroller. 
 9) Bu Yönetmelikle getirilen diger sartlara uyulup uyulmadiginin tespiti. 



 g) Yillik kontrol programlari ile çok yillik olarak hazirlanan ulusal kontrol plani ve diger amaçlarla yapilan tüm 
denetim ve kontrollerin hazirlanacak raporlara esas teskil eden degerlendirme yetkili idarelerce yapildiktan sonra sonuçlar, 
genel degerlendirme yapilmak üzere Tarim ve Köyisleri Bakanligina gönderilir. Tarim ve Köyisleri Bakanliginin 
degerlendirme sonuçlarina göre, yetkili idareler yillik kontrol programlari ve gerektiginde diger amaçlarla yapilan denetim 
ve kontrollere dair rapor hazirlar.  
 h) Kontrol, denetim ve tetkiklerin dogru bir sekilde uygulanmasi için denetim ve kontrolleri yürüten gida 
kontrolörü/gida denetçileri ile gida kontrolör yardimcisi/yardimci denetim elemanlari ile ilgili egitim konularinin 
belirlenmesi, programi ve ilgili kurumlardan egitime katilacaklarin belirlenmesi gibi hususlar Tarim ve Köyisleri Bakanligi 
ve Içisleri Bakanligi isbirligi ile yürütülür.  
 i) Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten isyerlerinin denetim ve kontrolü ile numune alma 
islemi, gida kontrolörü/gida denetçisinin baskanliginda gida kontrolör yardimcisi/yardimci denetim elemanindan olusan en 
az iki kisilik ekip tarafindan yapilir. Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin satis yerleri ile toplu tüketim 
isyerlerinin denetim ve kontrolü ile numune alma islemi, gida kontrolörü/gida denetçisi tarafindan veya gida 
kontrolörü/gida denetçisinin baskanliginda gida kontrolör yardimcisi/yardimci denetim elemanindan olusan ekip tarafindan 
yapilir. 
 i) 8 inci maddenin (ç) bendinde belirtilen esaslarin tetkiki, bu konuda egitilmis en az iki gida kontrolörü/gida 
denetçisi tarafindan yapilir.  
 j) Denetim ve kontroller, gida isletmecisine haber vermeksizin, özel ve acil durumlar hariç çalisma saatleri içinde 
gerçeklestirilir.  
 k) Denetim ve kontrol islemlerinin etkili ve verimli bir biçimde sürdürülmesini saglamak için, bakimi yapilmis, 
uygun donanim ve ekipmanin yetkili idarelerce temin edilmesi zorunludur.  
 l) Analiz ve sahit numunelerinin uygun kosullarda Tarim ve Köyisleri Bakanliginca yetkilendirilmis 
laboratuvarlara tasinmasi ile sahit numunenin geregi gibi muhafaza edilmesini saglamak için yetkili idarelerce uygun 
kosullar temin edilir.  
 m) Numune alma, muhafaza, tasima ve sahit numune ile ilgili özel mevzuatinda düzenleme bulunmasi durumunda 
özel mevzuat hükümleri uygulanir. 
 n) Tarim ve Köyisleri Bakanligi, her türlü denetim ve kontrol sirasinda alinan numune ve sahit numunelerin 
analizini yürütebilecek olan laboratuvar ve referans laboratuvarlari belirler ve yetkilendirir.  
 o) Pazar yerleri, cadde ve sokaklarda, yas meyve ve sebze hariç her türlü gidanin açikta satisi yasaktir.  
 ö) Gida kontrolörleri/gida denetçileri, gerektiginde izleme, gözetim, inceleme, bildirim ve acil durumlarda birincil 
üretime dair denetim ve kontrolleri de yapar.  
 p) Gerektiginde yetkili idareler, gida güvenligi ve kalitesi konusunda, kontrol, denetim ve isyeri sorumluluklarina 
dair her türlü idari tedbiri alir; ülke genelini ilgilendiren konularda gerekli tedbirler Tarim ve Köyisleri Bakanliginca alinir.  
 Gida denetim elemanlarinin sorumlulugu 
 MADDE 12 – (1) Gida kontrolörü/gida denetçisi ve gida kontrolör yardimcisi/yardimci denetim elemani 
tarafindan denetim ve kontroller asagidaki esaslara göre yapilir. 
 a) Bu Yönetmelik ekinde yer alan denetim ve kontrol formlarina göre denetim ve kontrol yapar.  
 b) Gida üretim, isleme ve dagitim asamalarinda bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadiginin denetim ve 
kontrolünü yapar, denetim sonuçlarini isyeri denetim defterine isler, denetim ve kontrol formu ile raporunu düzenler. Iki 
nüsha halinde düzenlenen formun bir nüshasini isyerinde birakir, diger nüshasini dosyasinda muhafaza eder.  
 c) Gida üretim, isleme, depolama, nakil, dagitim, satis ve tüketim zincirinin tüm asamalari veya uygun görülen 
asamalari ile ilgili olarak isyerinde tutulan üretim kontrolü ve denetimi ve/veya laboratuvar kayitlarini inceler, gerektiginde 
dosyasinda saklanmak üzere bunlarin birer kopyasini alir ve bunu denetim ve kontrol defterine isler. 
 ç) Halk sagliginin korunmasi gerekliligi sakli kalmak kaydiyla, denetim ve kontrol islemlerini yerine getirirken 
elde edecekleri bilgiler konusunda gizlilik kurallarina uyar.  
 d) Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten isyerlerinin denetim ve kontrollerinde, denetim 
ve kontrol raporu ile Gida ve Gida ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeleri Üreten Isyerlerine Ait Denetim ve Kontrol 
Formu (EK-2)’yi düzenler. 
 e) Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeleri satan isyerleri ile toplu tüketim yerlerinin denetim ve 
kontrollerinde, denetim ve kontrol raporu ile Gida ve Gida ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Satis ve Toplu 
Tüketim Yerlerine Ait Denetim ve Kontrol Formu (EK-3)’ü düzenler.  
 f) HACCP sistemini uygulayan gida maddeleri ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten ve/veya 
satan isyerleri ile toplu tüketim yerlerinin HACCP sistemi tetkiklerinde, HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Formu (EK-
4)’ü düzenler. 
 g) Gerektiginde gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten isyerinin sorumlu yöneticisi 
ve/veya çalisanlariyla görüsülmesi, isyerindeki ölçüm araçlarinca kaydedilen degerlerin okunmasi ve/veya bu degerleri 
kendi araçlariyla dogrulanmasi ile denetim ve kontrolünü destekler.  
 g) Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzeme satis yerlerinin denetim ve kontrollerinde, Türk gida 
mevzuati sartlarini karsilamak üzere gida isletmecisi tarafindan uygulanan HACCP gibi kontrol programlari ve/veya gida 
ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin kalite kontrolüne yönelik sonuçlari dikkate alir ve tetkikini yapar. 
 h) Denetim ve kontrol sirasinda muayene ve analiz amaciyla, gerektiginde 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayili 
Resmi Gazete’de yayimlanan Türk Gida Kodeksi Yönetmeligi veya özel mevzuatina uygun olarak, yeterli miktarda 
numune/numuneleri alir. Tarim ve Köyisleri Bakanliginca hazirlanacak "Numune Alma Tutanagi" ile "Numune Alma 
Etiketini" doldurarak numuneye ilistirir. Numuneyi alan yetkili idare, özel mevzuati olan gida ve gida ile temasta bulunan 
madde ve malzemeler hariç olmak üzere, denetim ve kontrol sirasinda iki takim halinde alinan numunelerden bir takimini 
sahit numune olarak ve numunenin yapisini bozmayacak sekilde teknigine uygun muhafaza eder, bir takim numuneyi ise 
muayene ve analiz yapilmak üzere usulüne uygun olarak en kisa zamanda Tarim ve Köyisleri Bakanligi tarafindan 



yetkilendirilen kamu veya özel laboratuvara resmi prosedür ile gönderir.  
 i) Düzenlenen "Muayene ve Analiz Raporu", laboratuvar tarafindan yetkili idarelere ulastirilir.  
 i) "Muayene ve Analiz Raporu" ile "Denetim ve Kontrol Raporu"nu, mevcut mevzuat dahilinde özellikle taklit, 
tagsis ve sagliga zararli hususlari da içerecek sekilde degerlendirir. 
 j) Degerlendirme sonuçlari hakkinda isyeri bilgilendirilir. 
 k) Numuneye ait muayene ve analiz sonuçlarinin olumlu olmasi halinde, sonuç raporunun kendilerine bildirilme 
tarihinden itibaren raf ömrü ile sinirli olmak kosulu ile en geç yedi gün içerisinde, isyeri sahibi ve/veya sorumlu yöneticisi 
tarafindan numune hazirlama yöntemi ile özellikleri degismemis olmasi sartiyla sahit numune geri alinir. Süresi içinde geri 
alinmayan sahit numune ile ilgili olarak isyeri herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 
 l) Denetim ve kontrol sirasinda herhangi bir engelleme ile karsilastiginda durumu bir tutanak ile tespit ederek 5179 
sayili Kanun uyarinca gerekli yasal islemin yapilmasini saglar. Denetim ve kontrol mahalli mülki amir tarafindan 
görevlendirilen kolluk kuvvetlerinin katilimi ile tekrarlanir.  
 m) Muayene ve Analiz Raporu/Denetim ve Kontrol Raporu/tetkik degerlendirme sonuçlarinin olumsuz bulunmasi 
halinde, 5179 sayili Kanun geregince isyeri sahibi, yasal temsilcisi ve/veya sorumlu yöneticisi hakkinda gerekli yasal islem 
yapilir.  
 Mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve imha 
 MADDE 13 – (1) Gida mevzuatina uygun olmayan ve 5179 sayili Kanunun 29 uncu maddesi geregi el konulan ve 
toplatilan gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahalli mülki amir 
tarafindan karar verilir.  
 (2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliskin karar, gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin; 
 a) Kullanilmaz hale getirilmesi,  
 b) Niteliginin degistirilmesi,  
 c) Ancak belli bir surette kullanilmasi 
 kosullarindan birinin yerine getirilmesine bagli olarak geciktirilebilir.  
 (3) Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin kullanilmaz hale getirilmesi amaciyla yapilacak imha 
islemi, yetkili idarenin gözetimi altinda sorumlu gida isletmecisi ya da yasal temsilcisi tarafindan gerçeklestirilir ve imha 
ile ilgili belgelerin bir sureti yetkili idarede muhafaza edilir.  
 (4) Yetkili idarelerce belirlenen ve mahalli mülki amirce onaylanan uygulama sekli ve taninan süre zarfinda 
kosulun yerine getirilmemesi halinde, gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mülkiyetinin kamuya 
geçirilmesine mahalli mülki amirce karar verilir.  
 (5) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliskin karar kesinlesinceye kadar mahalli mülki amirin onayinin alinmasi 
suretiyle yetkili idareler tarafindan gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelere el konularak yedi emin 
tutanagi ile kisilerin muhafazasina birakilir.  
 (6) 5179 sayili Kanunda belirtilen ve el konularak kisilerin muhafazasina birakilmasi gereken gida ve gida ile 
temasta bulunan madde ve malzemeler ile ilgili imha, el koyma ve yedi emine alma kararlarinda, mahalli mülki amirinin 
izin ve onayini almak suretiyle yetkili idareye bu konuda genel bir yetki devri yapilabilir.  
 (7) Mülkiyeti kamuya geçen gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin insan sagligi ve tüketimine 
uygun olmamasi durumunda mahalli mülki amirin izin ve onayi alinmak suretiyle yetkili idarenin gözetiminde imha edilir 
ve belgelenir.  
 (8) Yeniden degerlendirilmesi mümkün olmayan gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeler, mahalli 
mülki amirin izin ve onayi alinmak suretiyle yetkili idarenin gözetiminde imha edilir ve belgelenir.  
 (9) Yeniden degerlendirilmesi mümkün olan gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin yeniden 
degerlendirilme sekilleri; insan, hayvan, bitki ve çevre sagligi, gida ve yem güvenligi ile ilgili sartlara uygun olarak ve 
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili idarece belirlenir ve belgelenir. Yeniden degerlendirme ile ilgili islemler 
mahalli mülki amirin izin ve onayi ile yapilir ve takip edilir.  
 (10) Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar 
verilebilmesi için gerçek ve tüzel kisiler hakkinda idarî para cezasi veya baska bir idarî yaptirim karari verilmis olmasi sart 
degildir.  
 Muayene ve analiz sonuçlarina itiraz  
 MADDE 14 – (1) Muayene ve analiz sonuçlarina asagidaki esaslar dahilinde itiraz edilebilir.  
 a) Isyeri sahibi ve/veya sorumlu yöneticisinin numuneye ait muayene ve analiz sonuçlarina, kendilerine teblig 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz edebilir. Raf ömrü 15 günden az olan gidalar için, isyeri sahibi ve/veya sorumlu 
yöneticisinin denetim ve kontrol raporunda belirtilen süre içerisinde itirazda bulunabilir. Bu süre, ürünün denetim tarihi 
itibariyle geriye kalan raf ömrü, numunenin laboratuvara gönderilme ve analiz süreleri göz önünde bulundurularak 
belirlenir. Isyeri sahibi ve/veya sorumlu yöneticisinin numune alimi sirasinda yazili basvurusu olmasi durumunda, birinci 
analiz numunesi ile es zamanli olarak sahit numune de analiz yaptirmak üzere yetkili laboratuvara gönderilir. 
 b) Numuneye ait muayene ve analiz sonuçlarina itiraz edildiginde, sahit numunenin muayene ve analizi, Tarim ve 
Köyisleri Bakanliginin yetkilendirdigi laboratuvarda yaptirilir. Sahit numunenin muayene ve analizinde, birinci muayene 
ve analiz sonuçlarinda mevzuata uygun olmayan kriterlerin analizi yaptirilir. Sahit numunenin muayene ve analiz sonuçlari 
kesin olup, verilecek karara esas teskil eder. 
 c) Itiraz durumunda, sahit numune ile ilgili tüm masraflar ilgili isyeri tarafindan karsilanir.  
 ç) Gida zehirlenmelerinde ya da zehirlenme süphesi bulunan durumlarda zehirlenmeye neden olabilecek gida ve 
gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerden alinan numunelere ait her türlü muayene ve analiz ücretleri dahil tüm 
masraflar ilgili faaliyetten sorumlu gerçek veya tüzel kisilerce ödenir. 
 Denetim ve kontrol sonuçlarinin degerlendirilmesi 
 MADDE 15 – (1) Denetim ve kontrol sonuçlarinin degerlendirilmesinde asagidaki hususlar göz önünde 
bulundurulur. 



 a) Gida isyerlerinin denetim ve kontrolü, bu Yönetmeligin Gida ve Gida ile Temasta Bulunan Madde ve 
Malzemeleri Üreten Isyerlerine Ait Denetim ve Kontrol Formu (EK-2) ve Gida ve Gida ile Temasta Bulunan Madde ve 
Malzemelerin Satis ve Toplu Tüketim Yerlerine Ait Denetim ve Kontrol Formu (EK-3)’de yer alan agirlik puanlari dikkate 
alinarak yapilir. Denetim ve kontrolü yapilan husus, denetim ve kontrol formundaki kosullara uymuyorsa verilen puan 
hanesine agirlik puani eksi olarak isaretlenir. Agirlik puanlari sabittir, daha az veya daha çok olarak isaretlenemez.  
 b) Bu Yönetmeligin EK-2’sinde yer alan denetim ve kontrol formunda eksik olarak tespit edilen hususlardan; 
 1) Agirlik puani (4) olan eksikliklerden herhangi birinin tespit edilmesi veya agirlik puani (3) olarak tespit 
edilenlerin puan toplaminin 60 ve üzeri olmasi durumunda, üretilen gida ve gida ile temasta bulunan madde ve 
malzemelere el konulur. Yetkili idarenin teklifi ile el konulan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ve isyerinin 
üretim ile ilgili faaliyetten menine 5179 sayili Kanuna göre mahalli mülki amirin onayi ile karar verilir. Isyerine 
eksikliklerin giderilmesi için en fazla 30 gün süre verilir. Verilen süre sonunda yapilan denetim ve kontrol sonucuna göre 
eksikliklerin giderildiginin tespit edilmesi halinde faaliyetinin devamina, eksikliklerin giderilmediginin tespit edilmesi 
durumunda ise isyeri açma ve çalisma ruhsati ile çalisma izni ve gida sicili iptaline karar verilir.  
 2) Agirlik puani (3) olarak tespit edilen hususlardan puan toplaminin 60’dan az olmasi veya agirlik puani (2) ve (1) 
olarak tespit edilen hususlarda eksikligin giderilmesi için is yerine en fazla 30 gün süre taninir. Verilen süre sonunda, 
eksikliklerin giderilmediginin tespiti halinde üretilen ürünlere el konularak yetkili idarenin teklifi üzerine isyerinin üretim 
ile ilgili faaliyetinden menine ve el konulan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 5179 sayili Kanuna göre mahalli 
mülki amir onayi ile karar verilir. Ayrica isyeri açma ve çalisma ruhsati ile çalisma izni ve gida sicili iptal edilir.  
 c) Bu Yönetmeligin EK-3’ünde yer alan denetim ve kontrol formunda eksik olarak tespit edilen hususlardan;  
 1) Agirlik puaninin (4) olarak tespit edilen veya asgari teknik ve hijyenik sartlara uygun olarak faaliyet 
göstermeyen isyerleri hakkinda yetkili idare tarafindan kendi özel mevzuatina göre gerekli islem yapilir.  
 2) Agirlik puani (3), (2) ve (1) olarak tespit edilen hususlarda eksikligin giderilmesi için is yerine en fazla 30 gün 
süre taninir. Verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmediginin tespiti halinde isyerleri hakkinda yetkili idare tarafindan 
kendi özel mevzuatina göre gerekli islem yapilir.  
 ç) HACCP sistemini uygulayan isletmelerde HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form (EK-4)’e göre yapilan 
HACCP tetkik islemleri sonucunda belirlenen tüm sapma, eksiklik ve uygunsuzluklarin giderilmesi ve durumun 
düzeltilmesi için, gida denetçisi tarafindan süre taninir. Taninan süre sonunda, tespit edilen hususlar düzeltilmedigi 
takdirde isyeri hakkinda 5179 sayili Kanun hükümlerine göre islem yapilir. 
 (2) Birinci fikra geregi yapilan is ve islemlerle ilgili bilgiler, yetkili idare tarafindan Tarim ve Köyisleri 
Bakanligina bildirilir.  
 Gida kontrolörü/gida denetçisi ve gida kontrolör yardimcisi/yardimci denetim elemani egitimi  
 MADDE 16 – (1) Denetim ve kontrol hizmetlerinde görevlendirilecek personel Tarim ve Köyisleri Bakanligi ve 
Içisleri Bakanligi isbirliginde düzenlenecek gida denetçi kursuna katilir. Kurs sonunda yapilan sinavda en az 70 puan 
alarak, basarili olan personele Tarim ve Köyisleri Bakanliginca kurs bitirme sertifikasi ve adina gida kontrolörü/gida 
denetçisi kimlik karti düzenlenir.  
 (2) Tarim ve Köyisleri Bakanligi ve Içisleri Bakanligi isbirliginde düzenlenecek gida denetçi kursu asagidaki 
konulari kapsar: 
 a) Denetim ve kontrol, izleme, gözetim, tetkik ve numune alma, dogrulama gibi çesitli denetim ve kontrol 
teknikleri,  
 b) Denetim ve kontrol prosedürleri,  
 c) Türk gida mevzuati ve mevzuata uyumsuzlugun degerlendirilmesi, 
 ç) Üretim, isleme, dagitim, depolama ve satisin çesitli asamalari ile gida ve gida ile temasta bulunan madde ve 
malzemelerin, insan sagligi açisindan ve gerekli görüldügü takdirde hayvan ve bitki sagligi ile çevre açisindan 
tasiyabilecegi riskler, 
 d) Gida üretimindeki tehlikeler, 
 e) HACCP prosedürleri ve HACCP uygulamasinin degerlendirilmesi, 
 f) Gida sektöründe uygulanan kalite kontrol programlari gibi yönetim sistemleri ve bunlarin Türk gida mevzuati 
gereklerine uygunlugunun degerlendirilmesi, 
 g) Sertifikasyon sistemleri, 
 g) Acil durumlar için beklenmedik durum düzenlemeleri, 
 h) 5179 sayili Gidalarin Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Degistirilerek Kabulü Hakkinda Kanun, 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayili Belediye Kanunu ve 5302 
sayili Il Özel Idaresi Kanununda yer alan ilgili konular, 
 i) Türk gida mevzuatina uygunlugun degerlendirilmesi bakimindan gerekli olabilecek yeterlilik testi, akreditasyon 
ve risk degerlendirmesi belgeleri de dahil olmak üzere yazili belgelerin ve mali ve ticari konulari da içerebilen diger 
kayitlarin incelenmesi, 
 i) Denetim ve kontrollerin bu Yönetmelige göre yapilmasini saglamak için gerekli görülen, hayvan sagligi ve 
hayvan refahi da dahil olmak üzere diger alanlar. 
 (3) Tarim ve Köyisleri Bakanligi tarafindan gida kontrolör yardimcisi/yardimci denetim elemanina hizmet içi 
egitim verilir, egitim sertifikasi ve adina gida kontrolör yardimcisi/yardimci denetim elemani kimlik karti düzenlenir. 
 (4) Gida kontrolörü/gida denetçisi ve gida kontrolör yardimcisi/yardimci denetim elemanina Tarim ve Köyisleri 
Bakanligi tarafindan teknik bilgi ve becerilerinin gelistirilmesi ve güncellestirilmesi amaçlariyla gerektiginde diger hizmet 
içi egitimler düzenlenir. 
 (5) Gida kontrolörü/gida denetçisi ve gida kontrolör yardimcisi/yardimci denetim elemanina egitim vermek üzere 
Içisleri Bakanligi, Saglik Bakanligi ve Tarim ve Köyisleri Bakanligi ve gerekli görüldügü durumlarda ise, yurt içi ve yurt 
disindaki kurum/kurulus ve üniversitelerin uzmanlarindan yararlanilir. 
 Izlenebilirlik  



 MADDE 17 – (1) Gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretimi, islenmesi ve dagitimi 
asamalarindaki isyerleri;  
 a) Gida, gidanin elde edildigi hayvan, bitki ya da gida maddesinde öngörülen veya ortaya çikmasi beklenen 
herhangi bir maddenin tespit edilmesi için hammadde temini, üretim, isleme, depolama, dagitim, satis ve tüketim ile ilgili 
tüm asamalarda izlenebilirligi tesis etmek, 
 b) Gida, gidanin elde edildigi hayvan, bitki ya da gidanin içeriginde bulunabilecek herhangi bir madde ile gida ile 
temasta bulunan madde ve malzemeyi temin ettigi kaynagi, dagitim ve satisini yaptigi yerleri belirleyebilecek ve takibini 
yapabilecek sisteme sahip olmak, konu ile ilgili tüm bilgileri kayit altina almak ve bu bilgileri talep üzerine yetkili 
idarelere vermek,  
 c) En az yilda bir kez izlenebilirlik sistemini gözden geçirerek, sistemin çalistigini dogrulamak ve kayit altina 
almak, 
 ç) Piyasaya arz ettigi gida ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemelerin izlenebilirligini kolaylastirmak 
amaciyla, Türk gida mevzuatina uygun olmak kosulu ile, parti no ve/veya seri no ve/veya/üretim no ve/veya kod no ve 
diger bilgileri içerecek sekilde etiketlemek ve tanimlamak, 
 ile yükümlüdür. 
 

ALTINCI BÖLÜM 
Çesitli ve Son Hükümler 

 Düzenleme yetkisi 
 MADDE 18 – (1) Içisleri Bakanligi, Saglik Bakanligi ve Tarim ve Köyisleri Bakanligi bu Yönetmeligin 
uygulamasini saglamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. 
 Yürürlükten kaldirilan Yönetmelik 
 MADDE 19 – (1) 9/12/2007 tarihli ve 26725 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Gida Güvenligi ve Kalitesinin 
Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik yürürlükten kaldirilmistir. 
 Yürürlük 
 MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer. 
 Yürütme 
 MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Içisleri Bakani, Saglik Bakani ve Tarim ve Köyisleri Bakani 
müstereken yürütür.  
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