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 T.C. 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

 

 

KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİ İLE YEREL, MARJİNAL, SINIRLI FAALİYETLER 

HAKKINDA AÇIKLAMALAR 

 

 

BÖLÜM 1 
 

A-Onay /Kayıt Usul ve Esasları     (Genel Esaslar) 

 

1) Onaylı bir işletmede, kayıt kapsamındaki bir faaliyetin yapılması durumunda gıda 

işletmecisi;  

 

a) Kayıt kapsamındaki faaliyeti için ayrıca kayıt belgesi ve numarası alabilir ve bu 

kayıt numarasını sadece kayıt kapsamında üretilen ürünlerin etiketinde kullanır.  

 

b) Kayıt kapsamındaki faaliyeti için ayrıca kayıt belgesi ve numarası almadığı 

durumda kayıt kapsamında üretilen ürünlerin etiketinde tanımlama işaretini kullanmadan 

işletmenin onay numarasını kayıt numarası gibi kullanır. 

 

2) Hayvansal gıdaların depolandığı müstakil soğuk depolar aldıkları hayvansal gıdayı aynı 

sıcaklık derecesinde muhafaza ediyorsa Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları 

Yönetmeliği’ndeki özel sıcaklık gerekliliklerinin uygulanması şartıyla kayıt kapsamında 

değerlendirilecektir.  

 

Hayvansal gıdaların depolandığı müstakil soğuk depolarda, hayvansal gıda üzerinde 

dondurma/çözündürme gibi ısı değişimi işlemi uygulanıyorsa, bu depolar onay kapsamında 

değerlendirilecektir.  

 

3) Öncelikli Yerleşim Amacı Özel Konut Olan Yerlerde Yapılacak Gıda Üretimine 

İlişkin Açıklamalar 

 

1-Konutta üretilen salça, tarhana, pekmez, reçel, pasta, börek, tatlı, kurutulmuş meyve 

sebzeler gibi ürünler; konutta, semt pazarında ya da benzeri yerlerde üreticisi tarafından son 

tüketiciye ve/veya son tüketiciye ilaveten son tüketiciye satış yapan yerel perakendeciye arz 

edilebilir. Bu durumda; 

a-Sadece son tüketiciye satılması halinde işletmenin, kayıt belgesi verilmeden GGBS’nin 

diğer kısmından kaydı yapılır. 

b-Son tüketiciye ilaveten son tüketiciye satış yapan yerel perakendeciye arzı durumunda, 

işletme perakende olarak değerlendirilip, kayıt belgesi düzenlenir.  

2-Çiğ süt üreten birincil üretici tarafından konutunda üretilen tereyağı, peynir, yoğurt gibi 

ürünler, üreticisi tarafından konutta, semt pazarında ya da benzeri yerlerde son tüketiciye 

ve/veya son tüketiciye ilaveten son tüketiciye satış yapan yerel perakendeciye “Gıda 

İşletmelerinde Yerel Marjinal Ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” 

kapsamında arz edilebilir. Bu durumda; 
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a-Sadece son tüketiciye satılması halinde işletmenin, kayıt belgesi verilmeden GGBS’nin 

diğer kısmından kaydı yapılır  

b-Son tüketiciye ilaveten son tüketiciye satış yapan yerel perakendeciye arzı durumunda, 

işletme perakende olarak değerlendirilip, kayıt belgesi düzenlenir.  

4) Sadece son tüketiciye satış yapan kasap dükkanları veya marketlerdeki et reyonları 

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunundaki perakende tanımı kapsamında 

kayıtlı işletme olarak değerlendirilecektir. Bu işyerleri tarafından Türk Gıda Kodeksi 

kapsamında ürünlerin satış şekline ilişkin mevzuat hükümleri dikkate alınacaktır. 

 

5) Tabldot yemek üreten işletmeler (Yemek fabrikaları) perakende işletme olarak kabul 

edilmekte ve kayıt kapsamında değerlendirilecektir. 

 

6) Gıda takviyesi satışı yapan Eczaneler 5996 sayılı kanun gereği perakende işletmesi 

sayıldıkları için işletme kayıtlarını Bakanlığa yaptırmak zorundadır.  

 

7) Kargo firmaları gibi gıda taşımacılığının düzenli olarak yapılmadığı ve taşınan gıdanın kişisel 

tüketim amaçlı ve gönderici ile alıcı olan son tüketici arasında gerçekleşen bir işlem olması 

halinde, bu işletmelerin kayıt altına alınmasına gerek bulunmamaktadır. 

 

8) Bilindiği üzere İşletme Kayıt/Onay Belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel 

kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin 

değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik 

durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek 

en geç üç ay içerisinde yetkili mercie yazılı başvuruda bulunur. Yetkili merci tarafından ilgili 

değişiklik yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir. Kayıt/Onay Belgesinin tekrar 

düzenlenmesi aşamasında; 

 

İşletmenin ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişiliği, faaliyet konusunun değişmesi durumunda 

veya işletmenin aynı il sınırları içerisinde farklı bir adrese taşınması halinde işletmeye talebi 

doğrultusunda eski Kayıt/Onay numarası verilebilir. Bu durumda değişiklik ile ilgili GGBS 

kaydı güncellenir ve güncellenmiş Kayıt/Onay Belgesi üzerine değişiklik tarihi yazılarak 

belge yeniden düzenlenir. Ayrıca geçmişe dönük kayıtların tutulması amacıyla, üzerinde 

değişiklik yapılan önceki veriler ve işlemin yapıldığı tarih GGBS İşletme Ana Sayfasındaki 

"Açıklama" alanına yazılır. 

 

9) Uzaktan satış olarak elektronik ortamda yapılan faaliyetlerde, gıda satışı yapan işletmelerin 

kayıt işlemlerinin yapılması gereklidir. Kayıt işlemi Domain adresinin alınmasında kullanılan 

merkez adresinin bulunduğu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılır 

 
10) Seyyar faaliyetler için, 

a) Deniz, kara ve hava ulaşım araçları gibi yolcu taşımacılığında kullanılan araçlardaki, 

gıdanın satışına veya toplu tüketimine yönelik faaliyetlerde, ulaşım araçlarının kayıtlarının 

yapıldığı ilgili Bakanlık tarafından verilen belgeler, 

b) Pazar yerlerinde yapılan gıda ile ilgili faaliyetler için, belediye/il özel idaresi 

tarafından verilen belgeler Kayıt Belgesi yerine geçer. 
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Söz konusu işletmeler GGBS'ye işlenir fakat Kayıt/Onay Numarası verilmez ve 

Kayıt/Onay Belgesi düzenlenmez. 

 

11) Kayıt/Onay Yönetmeliğinin istisnai hükümler başlıklı 12 nci maddesinde yer alan faaliyetler 

ve işletmelere kayıt belgesi düzenlenmeyecektir. Bu işletmeler GGBS ye “diğer” başlığı 

kullanılarak, kayıt numarası verilmeden girilecektir 

 

12) Kapasite raporunda müracaatta işletmecinin beyanı esas alınacaktır. Bununla birlikte 

işletmede yapılan yerinde denetimde beyana uygunluk kontrol edilecektir.  

 

13) Beyanname Müracaat sırasında, 31/7/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” in, başvuru 

sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar başlıklı 8 inci maddesi hükümlerine uygun 

olarak işlemler yürütülür ve aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde geçen “İdare, başvuru 

sahiplerini, başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması 

durumunda yasal işlem uygulanacağı hususunda bilgilendirmelidir.” hükmü gereği gıda 

işletmecisi bilgilendirilmelidir. 

 

14) Yabancı uyrukluların işlettiği işletmelere ait kayıt ve onay işlemlerinin yapılmasında 4817 

sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınmalıdır 
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B-Onaya Tabii İşletmelere İlişkin Açıklamalar  

 

1) Gıda işletmelerine şartlı onay/onay verilme aşamasında işletmede yapılan resmi kontrol 

sonuçlarına ait raporun gıda işletmecisine bildirimi; resmi kontrolü takiben işletmede 

yapılabileceği gibi daha sonra hazırlanarak da yapılabilir. 

 

2) Şartlı onay belgesindeki onay numarasında yer alan “G” harfinin, tanımlama işaretinde ve 

sağlık işaretinde bulunması zorunlu değildir. 

 

3) Gıda işletmesine şartlı onay/onay verilirken aynı adreste birden fazla kategori ve her 

kategoride bir veya birden fazla faaliyette bulunulması durumunda bütün bu kategori ve 

faaliyetler için tek onay numarası verilecek ancak her kategori için ayrı onay belgesi 

düzenlenecektir. Bu kategori ve faaliyetlerin aynı adreste veya kampüste yapılması şartıyla 

aynı binada veya ayrı binalarda yapılmış olması uygulamayı değiştirmez. 

 

4) Kayıt/Onay Yönetmeliğinin Ek-7’sinde belirtilen yerleşim krokisi teknik resim kurallarına 

göre çizilecek ve doğruluğu gıda işletmecisi tarafından beyan edilecektir. Krokide belirtilmesi 

gereken odalar/bölümler (Et işletmeleri için temiz ve kirli işlemlerin yapıldığı yerlerin 

gösterilmesi), makine-ekipman yerleşimi, ürün akışları, drenaj kanalları ve atık su yönleri, 

sıhhi tesisat planı, personel hareketleri gibi bilgiler aynı krokide yer alabileceği gibi farklı 

krokiler şeklinde de düzenlenebilir.  

 

5) Şartlı onay/onay numaraları GGBS tarafından verilmektedir. 

 

6) Şartlı onay/onay belgesindeki işletme kategorisi ve işletme faaliyeti bölümü, Gıda 

İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Ek-13’ünde yer aldığı şekilde 

doldurulmalıdır. 

 

7) Şartlı onay belgesi almış ancak Yönetmelikte belirlenen süre içerisinde Onay Belgesi 

alamadığı için faaliyeti durdurulmuş işletmelerin tekrar başvurmaları halinde mevzuat 

kapsamında yapılan resmi kontrol sonucunun uygun olması durumunda, işletmeye şartlı onay 

belgesi verilir.  

 

B-1 Süt İşletmelerine İlişkin Özel Açıklamalar 

  

1) Dondurma üretiminde kullanılan işlenmiş hayvansal gıda bileşenlerinin (pastörize krema, 

pastörize süt, süt tozu vb. ) onaylı bir işletmeden temin edilmesi halinde dondurma üretimi 

Gıda Hijyeni Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine tabi olup bu faaliyet kayıt kapsamında 

değerlendirilecektir.  

 

Dondurma üretiminde işlenmemiş hayvansal gıda bileşenlerinin (çiğ süt, çiğ krema) 

kullanılması halinde dondurma üretimi Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile Hayvansal Gıdalar için 

Özel Hijyen Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine tabi olup bu faaliyet onay kapsamında 

değerlendirilecektir. Ancak, işlenmemiş hayvansal gıda bileşenlerinin (çiğ süt, çiğ krema) 

kullanılması ile elde edilen dondurmanın sadece üretildiği yerde son tüketiciye satıldığı 

perakende işletmeler kayıt kapsamındadır. 
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B-2   Et İşletmelerine İlişkin Özel Açıklamalar 

 

1) Bitkisel gıda ve işlenmemiş hayvansal gıdanın bir araya getirilerek herhangi bir ısıl işlem 

görmeden elde edilen gıdaların üretildiği, ambalajlandığı, etiketlendiği ve son tüketiciye 

sunulmak üzere diğer perakendecilere gönderildiği işletmeler onay kapsamında 

değerlendirilecektir. (Örnek; Çiğ kıyma kullanılarak ve ısıl işlem uygulanmadan üretilen ve 

son tüketiciye sunulmak üzere diğer perakendecilere dondurulmuş olarak gönderilen mantının 

üretimi gibi.)  

Bitkisel gıda ve işlenmemiş veya işlenmiş hayvansal gıdanın bir araya getirildikten 

sonra merkez sıcaklığı en az 72 °C olacak şekilde ısıl işleme tabi tutularak elde edilen 

gıdaların üretildiği, ambalajlandığı, etiketlendiği ve son tüketiciye sunulmak üzere diğer 

perakendecilere gönderildiği işletmeler kayıt kapsamında değerlendirilecektir. (Örnek; 

Kıymanın, hamur içine konulduktan sonra veya konulmadan önce ısıl işleme tabi tutulmasıyla 

elde edilen ve son tüketiciye sunulmak üzere diğer perakendecilere gönderilen kıymalı börek, 

ısıl işlem görmüş mantının üretimi gibi.)  

Bitkisel gıda ve işlenmiş hayvansal gıdanın bir araya getirilerek işlenmesi veya 

hazırlanması ile elde edilen gıdaların üretildiği, ambalajlandığı, etiketlendiği ve son tüketiciye 

sunulmak üzere diğer perakendecilere gönderildiği işletmeler kayıt kapsamında 

değerlendirilecektir. (Örnek; Onaylı bir işletmede üretilmiş sucuk, sosis vb. kullanılarak 

üretilen ve son tüketiciye sunulmak üzere diğer perakendecilere gönderilen pizzanın üretimi 

gibi.) 

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği kapsamında olan gıdaların üretildiği, 

ambalajlandığı, etiketlendiği ve son tüketiciye sunulmak üzere diğer perakendecilere 

gönderildiği işletmeler onay kapsamında değerlendirilecektir. (Sucuk, salam, sosis, döner 

üretimi vb. gibi.) 

 

2) Yönetmeliklerin yayımı tarihinden önce çalışma izni alarak faaliyet gösteren kesimhaneler 

onay belgelerini alıncaya kadar Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve 

Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yaptırılan damgaları 

kullanmaya devam edecektir. Şartlı onay/onay belgesi almış olan kesimhaneler Hayvansal 

Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmeliğin 10 uncu 

maddesinde belirtilen sağlık işaretini kullanacaktır.  

Sağlık işareti, ölüm-öncesi ve ölüm-sonrası muayeneden geçen ve eti insan tüketimine uygun 

olan;  

a) Evcil tırnaklı karkaslarına, 

b) Tavşanımsılar dışında kalan besiciliği yapılan memeli av hayvanları karkaslarına, 

c) Büyük av hayvanları karkaslarına  

uygulanır. 

 

Sağlık işaretinin boyutları ve karakterleri kuzular ve oğlakların sağlık işaretleri için 

küçültülebilmektedir. Sağlık işaretlerinin boyutları Ek-1’de verilmiştir.  

 

Sağlık işaretinin uygulanmasında kullanılacak olan damgalar Darphane ve Damga Matbaası 

Genel Müdürlüğünde masrafları kesimhane işletmecisi tarafından karşılanmak üzere İl 

Müdürlüklerince yaptırılacaktır. 
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3) Sağlık işareti uygulamasında kullanılan renklendiriciler, gıda kodeksine uygun olmak 

zorundadır. Bu kapsamda “Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği”ne göre  

sağlık işareti uygulamasında kullanılabilecek renklendiriciler aşağıda verilmiştir. 

a) E 129 Allura Red AG 

b) E 133 Brilliant Blue FCF 

c) E 155 Brown HT 

 

4) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Ek-11 nde yer alan 

beyannamede, kesimhaneler için kurulu kapasite;  

Evcil tırnaklı hayvan kesimhaneleri için 8 saatlik bir çalışma günü için adet veya baş/Gün 

olarak; ( Örnek: 40 Büyükbaş/Gün 150 Küçükbaş/Gün gibi)  

Kanatlı ve tavşanımsı kesimhaneleri için 8 saatlik bir çalışma günü için adet/Saat olarak 

(Örnek; 4.000 adet/Saat gibi) belirtilmelidir.  

 

5) Kesim kapasiteleri belirlenirken kesimhane işletmecisi özellikle; 

a) Tüm faaliyetlerin hijyenik olarak yapılmasına uygun ve yeterli çalışma 

alanını/alanlarını, 

b) Gıdanın; üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında gıdayı insan tüketimine 

uygun olmaktan çıkarabilecek; sağlığa zarar veren veya bulaşma sonucunda tüketiminin 

beklenmediği tüm bulaşmalara karşı korunmasını, 

c) Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin evcil tırnaklı 

hayvanlar için 12. ve 14. maddelerindeki, kanatlı ve tavşanımsılar için 19. ve 21. 

maddelerindeki gereklilikler ile Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel 

Kuralları Belirleyen Yönetmeliğin kesim öncesi ve kesim sonrası muayenelere ilişkin özel 

gerekliliklerini sağlamalıdır. 

 

6) Kokorecin diğer gıda maddeleri ( Örn: Hayvansal Yağ) ekleyerek saran ve bu şekilde 

soğutarak veya dondurarak ve paketleyerek son tüketiciye sunulmak üzere diğer 

perakendecilere arz eden gıda işletmesine hazırlanmış et karışımları üreten tesis faaliyeti 

kapsamında değerlendirilerek onay/şartlı onay belgesi düzenlenecektir.  

 

Soğutulmuş veya dondurulmuş kokoreci ısıl işlemden geçirdikten sonra soğutan veya 

donduran, paketleyen ve bu şekilde son tüketiciye sunulmak üzere diğer perakendecilere arz 

eden gıda işletmesine, işleme tesisi faaliyeti kapsamında onay/şartlı onay belgesi 

düzenlenecektir.  
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C-Kayıta Tabii İşletmelere İlişkin Açıklamalar 

 

1)Tek işletme olarak kullanılan aynı binadaki yan yana bölümlerin aynı gerçek veya tüzel kişi 

tarafından işletilmesi durumunda, kayıt kapsamındaki tüm faaliyet alanları için tek bir kayıt 

belgesi düzenlenmelidir. Zorunlu personel durumu, beyannamede belirtilen personel sayısı 

veya toplam beygir gücü dikkate alınarak belirlenmelidir. 

 

2) Gıda satış yerlerinde ayrı satış reyonlarının aynı gerçek veya tüzel kişi tarafından 

işletilmesi durumunda, kayıt kapsamındaki tüm faaliyet alanları için tek bir kayıt belgesi 

düzenlenmelidir. Ancak, beyannamede farklı kişiler adına düzenlenmiş reyonlar olması 

durumunda, ayrı kayıt belgesi düzenlenmelidir. 

 

3) İşletme kayıt belgesi başvurularında istenilen Şeker Kurumundan alınacak uygunluk yazısı 

sadece 04/04/2001 tarih ve 24378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şeker Kanunu’nun 

tanımlar başlıklı 2 nci maddesinin (e) bendinde belirtilen şekerleri üreten ya da bu şekerleri 

ambalajlayan işletmelerden istenecektir. 

 

4) Hazır yemek tabldot yemek üretimi yapan işletmeler 5996 sayılı kanun gereği perakende 

işletme sayıldıkları için kayıt altına alınacaktır. Ancak üretim yaptığı her bir yer  için kayıt 

işlemini yaptırmış ise; sadece dağıtım, servis, vb. hizmetleri yaptığı değişik satış noktalarının 

(İşyeri, Kurum yemekhaneleri…..gibi) ayrıca kayıt belgesi almasına gerek yoktur. Bu 

durumda dağıtım, servis, vb. hizmetlerin yapıldığı değişik satış noktalarına ait listenin, tabldot 

yemek işletmesi tarafından İl Müdürlüğüne beyan edilmesi ve değişikliklerin bildirilmesi 

gerekmektedir.  

 

5) Bilindiği üzere 10.01.2013 tarih ve Gazetede yayınlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay 

İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelikle  kayıt 

kapsamındaki gıda işletmelerinin faaliyet konuları Ek -14 de beş sınıf olarak 

gruplandırılmıştır. Bu kapsamda kayıt işlemini yaptırmış olan işletmelerin faaliyet alanlarında 

bir değişiklik olması durumunda; 

a) İşletme Kayıt Belgesinde faaliyet alanı gıda üretimi kapsamında bir faaliyet yazan 

işletmelerin, faaliyet alanına yeni bir üretim faaliyetinin eklenmesi, çıkartılması halinde kayıt 

belgesi değiştirilme zorunluluğu bulunmamaktadır,  yeni faaliyet alanları GGBS sistemine 

işlenerek gerekli açıklamalar yapılacaktır. 

b)  İşletme Kayıt Belgelerine yazılacak faaliyet konuları  10.01.2013 tarih ve 28524 

Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair 

Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Yönetmelik Ek-14 de verilmiştir. Bu faaliyeler 

arası geçiş yapan veya diğer faaliyet alanını faaliyetlerine ekleyen işletmelerin kayıt belgeleri 

değiştirilecek ve GGBS sisteminde gerekli düzenleme yapılmalıdır. 

6) İşletme Kayıt Belgesine yazılacak faaliyet konularının değiştirilmeden, bölünmeden ve 

ilave yapılmadan Ek-14 de yer alan şekliyle yazılması gerekmektedir. Ancak, açıklayıcı 

olması amacıyla GGBS kayıtlarında ilgili faaliyet alanı/alanları seçilerek işletmeye eklenir. 
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7) Tabldot yemek, hazır yemek üretimi yapan işletmelerin faaliyetleri, Kanun gereği 

perakende sayıldığı için Ek-14 de yer alan "Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet 

gösteren işletmeler" olarak değerlendirilecektir. 

Hazır yemek, tabldot yemek üretimi faaliyet konusuna sahip işletmeler için GGBS' ye 

giriş aşamasında ÜRETİM başlığı altından "Hazır yemek, tabldot yemek üretimi" faaliyeti 

seçilmeli, ekleme aşamasında "Perakende Faaliyet Mi" kutucuğu işaretlenmelidir. Bu 

işletmeler Kanun'un EK-1 listesi gereği zorunlu personel çalıştıracaklardır. 

Kurum yemekhaneleri ile ilgili olarak GGBS'ye giriş aşamasında TOPLU TÜKETİM 

YERİ başlığı altından "Her Türlü Yemekhane" faaliyeti seçilmelidir 

8) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Geçici 1’inci 

maddesinde verilen 31/12/2014 tarihine kadar olan sürenin dolmasından dolayı belge 

değiştirmek zorunda olup da halen belge değişikliği yapmamış işletmeler GGBS sisteminde 

pasif hale getirilecektir. 

9)  Ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işletmelere dair 

açıklamalar 

1) 01/01/2017 tarihinden sonra “işletme kayıt belgesi” almak için başvuruda bulunan ekmek, 

ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatı ile birlikte sunmuş oldukları bilgi ve belgelerin eksiksiz hazırlanmış olması 

durumunda, Gıda Hijyeni Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu açısından yerinde resmi 

kontrol gerçekleştirilir.   

a) Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunda işletmenin uygun bulunması halinde Ek-5’te yer 

alan işletme kayıt belgesi, Ek-14’te yer alan kayıt kapsamındaki gıda işletmelerinin faaliyet 

konuları belirtilerek düzenlenir. 

b) Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunda işletmenin uygun bulunmaması halinde işletmeye 

kayıt belgesi düzenlenmez.   

2) 01/01/2017 tarihinden önce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ibraz etmeden işletme kayıt 

belgesi alarak faaliyet gösterirken, 01/01/2017 tarihinden sonra devir/yenileme v. b. 

durumlarda başvurusu yapan işletmelerden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talep edilmesi 

gerekmektedir. 

3) 01/01/2017 tarihinden önce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ibraz etmeden “Gıda Üretimi” 

başlığı altında işletme kayıt belgesi alarak faaliyet gösteren işletmelerden,  

a) Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)’de faaliyet alanı olarak “Ekmek ve ekmek çeşitleri 

üretimi” seçilmiş olanlar,   ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üretimi 

gerçekleştirebilirler.  

Bu işletmelerin, belge üzerinde yazılı ticaret unvanının değişmesi, gerçek ve tüzel kişinin 

değişmesi, işletme adresinin değişmesi ( işyerinin başka adrese nakledilmesi) ve faaliyet 

konusunun değişmesi gibi belgenin geçerliliğinin sona erdiği durumlarda yapacakları işletme 

kayıt belgesi başvurularında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talep edilmesi gerekmektedir. 
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İşletme kayıt belgesinin yıpranması/kaybedilmesi/çalınması halleri ile Bakanlığın isim ve 

logosunun değişmesi, mahalli idarelerce il/ilçe, mahalle, sokak isimlerinin değiştirilmesi gibi 

durumlarda ise işletme kayıt belgesinin ve kazanılmış hakkın geçerliliği devam edeceğinden, 

işletme kayıt belgesinin yeniden düzenlenmesi esnasında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 

talep edilmeyecektir. 

b) Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)’de faaliyet alanı “Ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi” 

olmayan gıda işletmelerinin ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide 

üretmek istemeleri halinde, 24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 

Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik değişikliği hükümleri 

uygulanmalıdır.  

4) Belli oranlarda dondurulmuş ve/veya şekil verilmiş hamurları pişirerek ekmek, ekmek 

çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işletmelerden, işletme kayıt belgesi 

başvurusu esnasında işyeri açma ve çalışma ruhsatı talep edilmesi gerekmektedir. 

5) Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)’de yapılacak düzenlemeye kadar, ekmek, ekmek 

çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işletmelere düzenlenecek olan işletme kayıt 

belgelerinde, kayıt belgelerinin faaliyet konusu kısmı, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay 

İşlemlerine Dair Yönetmelik’in Ek-14’ünde belirtilen faaliyet konularına uygun şekilde 

(açıklamalar bölümünde belirtilmek üzere) manuel olarak düzenlenecektir. 

 

D-Geçiş hükümleri 

 

1) Yönetmeliklerin yayımı tarihinden önce çalışma izni ve gıda sicil belgesi veya çalışma izni 

alarak faaliyet gösteren onay kapsamındaki işletmelere ait belgelerin onay belgesine 

çevrilmesi aşamasında, mevzuatta belirtilen gereklilikler için kontrol ve denetim yapılacaktır. 

Yapılan kontrol ve denetim sonucu uygun bulunan işletmelere şartlı onay belgesi verilmeden 

doğrudan onay belgesi verilecektir. 
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BÖLÜM 2 
 

ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU PERSONELE İLİŞKİN HUSUSLAR 
 

 

A-Çalıştırılması Zorunlu Personel 
 

1) Süt toplama merkezleri, 5996 sayılı Kanunun Ek-1 ine göre çalıştırılması zorunlu personel 

istihdam etmek zorunda değildir. 

 

2) Gıda Maddelerinin satış için depolandığı veya satış yerlerine gönderilmek üzere 

depolandığı müstakil soğuk depolar zorunlu personel istihdam etmek zorunda değildir. 

 

3) 5996 sayılı Kanun gereği üretim yerlerinde Kanun Ek-1 listesi uyarınca personel 

çalıştırılması zorunludur. Kanun Ek-1 listesinde yer alan Hazır yemek, tabldot yemek ve meze 

üreten işyerleri, her bir üretim yerine göre Kanunda belirtilen şartları sağlamalıdır. 

 
4) Gıda İşletmesine Şartlı Onay verilmesi aşamasında çalıştırılması zorunlu personelden 
meslek odası bulunan meslek mensubu, bağlı olduğu meslek odasından ilgili işletmede 
çalıştığına dair belge alacaktır. Meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda 
işletmecisi ile yapacağı sözleşme aranacaktır. Kamu kurumlarında çalışanlarda bu belge 
yerine kurum amiri tarafından imzalı görevlendirme yazısı aranır. 
 
5) Kurum, kuruluşlardaki yemekhane v.b gıda işletmelerinde zorunlu personel çalıştırma 

konusunda; 

-Mahallinde yemek üretimi yapılarak aynı yerde servis edilmesi halinde, bu tür işletmelerde 

zorunlu personel çalıştırılmasına gerek bulunmamaktadır. 

-Üretilen yemeğin mahallinde tüketiminin yanı sıra dağıtım yapılarak, başka bir mahalde 

tüketime sunulması halinde, 5996 sayılı kanun gereği zorunlu personel çalıştırması 

gerekmektedir. 

 

6) Çalıştırılması zorunlu personelle ilgili işlemlerde 5996 sayılı Kanunun Ek-1 listede yer 

almayan bir alan/unvanda lisans eğitimi almış ve zorunlu personel olarak çalıştırılmak istenen 

kişiler için, öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması 

hususu dikkate alınarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından Aynı meslek ve bilim dallarında, 

eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl 

içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması esasına uygun olarak eşdeğerlik 

belgesinin olması gereklidir. Bu belgeye sahip kişiler gıda işletmelerinde zorunlu personel olarak 

istihdam edilebilir. 

 

Örneğin ; Ziraat Mühendisliği Tarım Ürünleri Teknolojisi Programı ile Ziraat 

Mühendisliği Gıda Mühendisliği Programının eşdeğer olduğuna karar verilmesi sonucu Ziraat 

Mühendisliği Tarım Ürünleri Teknolojisi Programı mezunu bir ziraat mühendisi ile Ziraat 

Mühendisliği Tarım Ürünleri Teknolojisi Programı mezunu bir ziraat mühendisi yasa gereği aynı 

unvana ve eşdeğer haklara sahip olacağından Ziraat Mühendisliği Tarım Ürünleri Teknolojisi 

Programı mezunlarının Ek-1 Listede Ziraat Mühendisi (Gıda) istihdamını zorunlu kılan gıda 

işletmelerinde çalışmalarında bir sakınca bulunmamaktadır 



       
 

11 

 

 T.C. 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

 

 

 

7) Gıda İşletmelerin Kayıt ve Onay Yönetmeliği gereği gıda üretim yeri tanımı, "gıda 

maddelerinin ham maddeden başlayarak; depolama, tasnif, işleme, değerlendirme, dayanıklı hale 

getirme, ambalajlama işlerinden bir veya birkaçının yapıldığı ve gıda maddeleri satış yerlerine 

gönderilmek üzere depolandığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak yerlerin tamamı" 

şeklinde yapılmıştır. 

Bu hüküm kapsamı dışındaki işletmelerin zorunlu personel çalıştırmalarına gerek 

bulunmamaktadır. 
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BÖLÜM 3 
 

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN 

KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK  

İLE İLGİLİ KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

A-Kayıt usul ve esasları; 

 

1) “Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri İle İyi 

Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik” kapsamında faaliyet gösteren gıda ile temas 

eden madde ve malzeme üreten işletmeler Bakanlığımıza başvurarak kayıt işlemlerini 

yaptırmak zorundadır. 

 
2) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Geçici 1’inci 

maddesinde verilen  31/12/2014 tarihine kadar olan sürenin dolmasından dolayı belge 

değiştirmek zorunda olup da halen belge değişikliği yapmamış işletmeler GGBS 

sisteminde pasif hale getirilecektir 
 

3) Tek işletme olarak kullanılan aynı binadaki yan yana bölümlerin aynı gerçek veya 

tüzel kişi tarafından işletilmesi durumunda, kayıt kapsamındaki tüm faaliyet alanları 

için tek bir kayıt belgesi düzenlenmelidir.  

 

4) Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin İyi Üretim Uygulamaları 

ve Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmeliğin kapsamında yer alan aşağıdaki işletmelerin 

kayıt işlemleri; 

 

a. Son tüketiciye sunulmak üzere gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten 

işletmeler (dekoratif amaçlı olmayan yemek takımı, bardak, mutfak gereçleri, fırın 

tepsi ve ızgarası vb.) kayıt kapsamında değerlendirilecektir. 

b. Gıda otomatları ve benzeri ürünleri üreten işletmelerin kayıt altına alınmasına 

gerek yoktur.  

c. Beyaz eşya ve küçük mutfak aletleri niteliğindeki ürünlerin gıda ile temas eden 

yüzeylerini ve fırın tepsisi, ızgara vb. aksamlarını, hammaddeden başlayarak 

üreten işletmeler kayıt altına alınacaktır. Söz konusu aksamları, kayıtlı 

işletmelerden satın alan veya kayıtlı işletmelerden temin ederek şekil veren beyaz 

eşya üreticilerinin kayıt altına alınmasına gerek bulunmamaktadır 

d. İşletme içinde yer alan gıda işleme alanlarındaki yüzey ve ekipmanları üreten 

işletmelerin kayıt altına alınmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak bunların, Türk 

Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinin genel 

kurallarına ve Gıda Hijyeni Yönetmeliği'nin 11. Maddesinde yer alan koşullara uygun 

olması gerekmektedir. 

e. İlgili Yönetmelik'te de belirtildiği üzere gıda ile temas eden madde ve malzemelerin 

sadece satışını yapan işletmeler kayıt altına alınmaz. 

 

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/yonetmelik/gida_temas_isletme_kayit.pdf
http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/yonetmelik/gida_temas_isletme_kayit.pdf
http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/yonetmelik/gida_temas_isletme_kayit.pdf
http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/yonetmelik/gida_temas_isletme_kayit.pdf
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Bu işletmelere denetim yapılması durumunda "Diğer" başlığı altından "Gıda ile Temas Eden 

Madde ve Malzeme Satış Yeri" faaliyet alanı seçilerek, işletme sisteme eklenir. Kayıt/Onay 

Numarası verilmez, Kayıt/Onay Belgesi düzenlenmez. 

 

B) Etiketleme İle İlgili Hususlar; 

 

1) İşletme kayıt numarasının etikette belirtilmesine ilişkin düzenleme Türk Gıda Kodeksi 

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer almaktadır. Yönetmeliğin 

henüz gıda, ile temas etmemiş madde ve malzemelerin etiketinde yer alması gereken kuralları 

içeren değişik 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendinde 

“Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim 

Uygulamalarına Dair Yönetmeliğe göre alınan işletme kayıt numarası” hükmü yer almaktadır. 

Aynı maddenin (ğ) bendinde yer alan “Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) 

numaralı alt bendine göre belirtilmesi gereken işletme kayıt numarası, “ işletme kayıt no: …” 

ifadesi kullanılarak belirtilir.” hükmü gereğince de bu bilginin de diğer zorunlu bilgilerle 

birlikte bulundurulması gerekmektedir. Aynı maddenin (e) bendi gereğince perakende 

aşamasında bahse konu bilgilerin gıda ile temas eden madde ve malzemenin üzerinde veya 

ambalajında ya da madde ve malzemeye ya da bunların ambalajına yapıştırılmış etiket olarak 

bulunabileceği (f) bendi gereğince ise perakende dışındaki aşamalarda bu bilgilerin madde ve 

malzemelerin beraberindeki dokümanlarla da sunulabileceği ifade edilmektedir. 

 

2) Bu bilgilerin içinde gıda ile birlikte piyasaya arz edilmiş olan ambalaj malzemeleri 

üzerinde bulunması zorunlu değildir.  
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BÖLÜM 4 
 

YEREL MARJİNAL SINIRLI FAALİYETLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 

 
1-Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal Ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ 
son tüketicinin yanı sıra bir başka perakendeciye et ve et ürünlerinden çiğ et ve kıyma, süt ve 
süt ürünleri kapsamındaki çiğ süt, içme sütü, kolostrum, kolostrum bazlı ürünler, çiğ krema ve 
kaymak dışındaki süt ve süt ürünleri ile bütün halindeki balık ve su ürünlerini arz eden 
perakende (Ana dağıtım merkezleri, hazır yemek hizmeti, işyeri ve kurum yemekhaneleri, 
restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkânlar, toptan satış 
yerleri, süpermarket dağıtım merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye satış ya da dağıtım 
noktasında gıdanın işlenmesi veya muameleye tâbi tutulması veya depolanması) gıda 
işletmesini kapsar. Bu tebliğ Türk Gıda Kodeksi ürün tebliğlerinde belirtilen hükümleri 
ortadan kaldırmamaktadır. 

Buna göre Yerel, Marjinal Ve Sınırlı Faaliyetler kapsamında faaliyette bulunan 
kasaplar müşteri talebi doğrultusunda kıyma çekebilir ve başka bir perakendeciye satış 
yapabilir ancak satılan ürünün başka bir perakendeciye arz edilmemesi gereklidir. 

Yerel, Marjinal Ve Sınırlı Faaliyet kapsamında kasaplar başka bir kasaba çiğ et ve 
kıyma satamaz 

  
2- Kasaplık mesleği 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamında ustalık belgesi almış 
kişilerce icra edilen bir meslektir. 

Çiğ et ve kıymanın sadece kasaplar tarafından diğer perakendecilere arz 
edilebileceğine dair hüküm ile ilgili olarak; Tebliğin 4 üncü maddesinde sınırlı faaliyet; 
hayvansal gıdayı arz eden ve/veya tedarik eden, belirlenmiş perakende işletme tipi ve/veya 
hayvansal gıda olarak tanımlanmakta olup tanım gereği et ve et ürünleri için sınırlı faaliyette 
işletme tipi sadece kasaplar olarak sınırlandırılmıştır. Bu nedenle tebliğ kapsamında çiğ et ve 
kıymanın diğer perakendecilere arzını sadece kasaplık mesleği ile iştigal eden perakendeciler 
gerçekleştirebilmektedir 

 
3- Yerel, Marjinal Ve Sınırlı Faaliyet kapsamında faaliyet yürütecek işletmelerin kayıt 

belgelerindeki faaliyet alanı olarak Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair 

Yönetmelik hükümlerine göre Ek-14 de yer alan “Yerel marjinal ve sınırlı faaliyetler 

kapsamındaki işletmeler” adlı faaliyet alanı eklenmelidir 

 

4-Türk Gıda Kodeksi Et Ürünleri Tebliği, perakende işletmelerde çiğ kanatlı etlerinin hazır 

ambalajlı olarak piyasaya arz edilebileceğini, ambalaj bütünlüğü bozulmadan son tüketiciye 

sunulacağını, ancak tüketici talebi doğrultusunda satın alınan ürünün parçalanabileceğini 

hüküm altına almıştır. Bu kapsamda kasaplar tarafından “yerel, marjinal sınırlı faaliyet” 

kapsamında çiğ kanatlı etleri onaylı işletmelerden hazır ambalajlı olarak alınmalı, ambalaj 

bütünlüğü bozulmadan diğer perakendecilere sunulmalıdır. Ancak  “yerel, marjinal sınırlı 

faaliyet” kapsamında ürünün arz edileceği perakendecinin talebi doğrultusunda satın alınan 

ürün parçalanabilmektedir. 

 

5-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 29 uncu 

maddesinin üçüncü fıkrası tüm gıda işletmelerinin tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları 

ilkelerine dayanan gıda güvenilirliği sistemini kurmak ve uygulamakla yükümlü oldukları 

hüküm altına alınmıştır. 5996 sayılı Kanun’a dayalı olarak hazırlanan Gıda Hijyeni 

Yönetmeliğinde yer alan gerekliliklerin tüm gıda işletmelerinde uygulanması gerekmektedir. 
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 T.C. 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

 

 

Bu nedenle yerel, marjinal, sınırlı faaliyet kapsamındaki işletmelerde söz konusu 

gerekliliklere uymakla yükümlüdür 

 

EK-1 

 

SAĞLIK İŞARETİ 
 

1- Muayene sonrası sağlıklı bulunan karkaslar üzerine vurulacak sağlık işareti : 

Şekli: Oval  

Ölçüleri: Genişlik 6,5 cm.; Yükseklik: 4,5 cm. 

 

                                    6,5 cm 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Acil kesime tabi tutulmuş hayvanların karkasları üzerine vurulacak özel sağlık işareti 

(Damgası): 
Şekli: Kare  

Ölçüleri: 5 cm. x 5 cm. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TR 

XX-XXXX 
4,5 cm 

cm 

0,8 cm 

1 cm 

İşletme 

Numarası 

İl Trafik 

Kodu 

 TR 

XX-XXXX 
 

İl Trafik 

Kodu 

İşletme 

Numarası 

0,8 cm 

5 cm 

5 cm 

1cm  
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GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

 

 

 

 

 
KUZU VE OĞLAK KARKASLARI İÇİN KÜÇÜLTÜLMÜŞ SAĞLIK İŞARETİ  

 

 

1- Muayene sonrası sağlıklı bulunan kuzu ve oğlak karkasları üzerine vurulacak 

küçültülmüş sağlık işareti:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Acil kesime tabi tutulmuş kuzu ve oğlak karkasları üzerine vurulacak küçültülmüş 

özel sağlık işareti : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR  

XX-

XXXX 

3 cm 

4 cm 

0,6 cm 

0,5 cm 

TR 
  

XX-

XXXX 

İl Trafik 

Kodu 

İşletme 

Numarası 

3,3 cm 

3,3 cm 

0,6 cm 

0,5 cm 

İl Trafik 

Kodu 
İşletme 

Numarası 


