
 

 
 
 

 
 
 

 

GIDA SEKTÖRÜ YATIRIM SÜREÇLERİ 

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİ  

 Gıda işletmelerine ilişkin usul ve esaslar 17/12/2011 tarih ve 28145 Sayılı “Gıda 

İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir. (Metinde 

bahsi geçen yönetmelik eklerine ulaşmak için tıklayınız) 

KAYITLI GIDA İŞLETMELERİ, KAYIT USUL VE ESASLARI  

 Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in Ek-1’inde 

belirtilen işletmeler dışında kalan işletmeler kayıt kapsamındadır.  

 Depo,  perakende, toplu tüketim işletmecileri Ek-2’deki; gıda üreten işletmeciler Ek-

3’teki bilgi ve belgeler ile yetkili merciye başvururlar. Yetkili merci Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü, İl Müdürlüğünce yetki verilmesi halinde Bakanlık İlçe 

Müdürlüğü olarak belirtilmiştir.  

Başvuru sırasında sunulması gereken evraklar: 

Depo, perakende ve toplu tüketim işletmecileri;  

- İşletme Kayıt Belgesi başvuru ve beyannamesiyle  

Gıda üreten işletmeciler;  

- İşletme Kayıt Belgesi başvuru ve beyannamesi.  

- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda 

işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı belgeleri. 

- Ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işyerleri için 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının sureti. 

Yetkili merci tarafından başvuru on beş iş günü içerisinde incelenir.  

Bilgilerin ve belgelerin eksiksiz hazırlanmış olması durumunda, gıda işletmelerine 

yetkili merci tarafından Ek-5’te yer alan işletme kayıt belgesi, Ek-14’te yer alan kayıt 

kapsamındaki gıda işletmelerinin faaliyet konuları belirtilerek düzenlenir.  

Gıda Hijyeni Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu açısından ekmek, ekmek çeşitleri, 

diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işletmeler yerinde resmi kontrole tabi tutulur.  

Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunda işletmenin uygun bulunması halinde işletme 

kayıt belgesi düzenlenir. 

 

https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/ydo/ekler/Ekler-GIDA_SEKTORU.rar


 

 
 
 

 
 
 

 

ONAYA TABİ GIDA İŞLETMELERİNİN, ONAY USUL VE ESASLARI  

Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan onaya tabi gıda işletmeleri faaliyete geçmeden önce 

şartlı onay belgesi, daha sonra onay belgesi almak zorundadırlar.  

Gıda işletmecileri, onaya tabi işletmelerine onay almak üzere Yönetmeliğin Ek-7’sinde 

belirtilen bilgi ve belgeler ile yetkili mercie başvururlar.  

 Başvuru sırasında hazırlanması gereken bilgi ve belgeler: 

1- Dilekçe, 

2- Beyanname genel kısmı,  

3- Beyanname özel kısmı, 

4- İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, 

ürün akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren en az A3 boyutunda 

yerleşim krokisi, 

5- İşletmede oluşan katı/sıvı/ gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi 

ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge. 

 Yetkili merci, başvuru dosyasını başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde 

inceler;  

Bilgi ve belgelerin tamamlanması ve doğru olması durumunda yirmi iş günü 

içerisinde kontrol görevlileri tarafından kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile 

Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde 

yer alan bina, alt yapı ve ekipman gerekliliklerine ilişkin hükümlere uygunluğu açısından 

işletme yerinde resmi kontrole tabi tutulur.  

 

Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunda işletmenin uygun bulunması halinde işletme 

şartlı onay belgesi ve işletme onay numarası verilir.  

İşletme şartlı onay belgesi ve işletme onay numarasının verilmesinden sonraki üç ay 

içerisinde gerçekleştirilen yerinde ikinci bir resmi kontrolde;  

Gıda işletmesinin, Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile birlikte Gıda 

Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, 

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik 

ile Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte geçen hükümleri karşıladığının 

belirlenmesi durumunda, işletme şartlı onay belgesi, işletme onay belgesine çevrilir. 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 

ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU PERSONEL 

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun Sorumluluklar 

başlıklı 22 inci maddesinin 7 inci fıkrasına göre gıda işletmeleri, aşağıda verilen Ek-1A 

listesinde belirtilen işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel 

çalıştırmak zorundadır. 

Gıda işletmecisi, üretimin nevine uygun en az lisans düzeyinde eğitim almış ise kendi 

işletmesinde zorunlu personel olarak çalışabilir. 

Gıda işletmecisi, işletmesindeki her faaliyet için ayrı ayrı personel çalıştırabileceği gibi 

sadece bir personel de çalıştırabilir. Sadece bir personel çalıştırılması durumunda tüm 

faaliyetlere uygun meslek mensubu personel istihdam edilir. 

Yetkili merci, kesimhanelere, parçalama tesislerine ve av hayvanı işleme tesislerine 

şartlı onay verilmesini takiben; 

Kesimhanelere, en az bir resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirir. 

Resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin kesimhanedeki mesai saatleri, kesimhanenin 

çalışma gün ve saatleri dikkate alınarak belirlenir. 

 

 


