2.6.12.Hijyen ve resmî kontroller ile ilgili yaptırımlar
MADDE 41- (1) Hijyen ve resmî kontroller ile ilgili yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir:
a) 29 uncu maddenin ikinci fıkrası gereğince Bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına
aykırı hareket eden birincil üretim yapanlara bin Türk Lirası, perakende işyerlerine ikibin Türk Lirası,
diğer işyerlerine beşbin Türk Lirası idarî para cezası, üçüncü fıkrasında belirtilen esaslara uymayan
yem ve gıda işletmecilerine ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
b) 30 uncu maddenin birinci fıkrası gereği Bakanlıktan onay alması gereken işletmelerden, onay
almadan üretim yapanlara onbin Türk Lirası, depo ve satış yerlerine beşbin Türk Lirası idarî para
cezası verilir. Bu işletmelerin faaliyetleri durdurularak ürünlerine el konulur ve mülkiyetinin kamuya
geçirilmesine karar verilir.
c) 30 uncu maddenin birinci fıkrası gereği kayıt yaptırmayan üretim yerlerine ikibin Türk Lirası,
perakende işyerlerine bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
ç) 31 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kontrollerde gerekli kolaylığı
göstermeyenlere fiil suç oluşturmadığı takdirde beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
d) Resmî kontrol sonucu bozulduğu, kokuştuğu, ambalajı ürüne zarar verecek şekilde hasar
gördüğü, son tüketim tarihi geçtiği tespit edilen ürünlerin piyasada bulunması, satışa veya tüketime
sunulması hâlinde işyeri sahiplerine bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ürünlere el konularak
mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
e) Yapılan resmî kontroller sırasında, işyerinin tamamının veya bir bölümünün insan sağlığı ve
gıda güvenilirliği, hayvan sağlığı ve yem güvenilirliği açısından tehlike oluşturması ve acil tedbirleri
gerektirmesi durumunda, üretimin tamamı veya tehlike oluşturan bölümünün faaliyetleri durdurulur.
Üretim yerlerine beşbin Türk Lirası, perakende işyerlerine bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Bunların, eksikliklerini giderinceye kadar faaliyetine izin verilmez. İnsan sağlığı ve gıda güvenilirliği,
hayvan sağlığı ve yem güvenilirliği açısından tehlike oluşturmayan ve acil tedbirleri gerektirmeyen
diğer durumlarda, görülen uygunsuzlukların giderilmesi için altı ayı aşmamak üzere süre verilir.
Verilen süre sonunda uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda, üretimin tamamı veya
uygunsuzluğun olduğu bölümünün faaliyetleri durdurulur, üretim yerlerine beşbin Türk Lirası,
perakende işyerlerine bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
f) 31 inci maddenin onuncu fıkrasına istinaden görev verilen kurum ve kuruluşların Bakanlıkça
verilen görevi yürütememesi veya belirlenen şartlara aykırı biçimde kullanıldığının tespiti hâlinde
verilen görev yetkisi iptal edilir.
g) 33 üncü madde gereği Bakanlıktan onay almadan faaliyette bulunan laboratuvarlar faaliyetten
men edilir ve sahiplerine onbeşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Analiz yapmadan analiz raporu
düzenleyen laboratuvar sahiplerine onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Fiillerin bir yıl içinde
tekrarı hâlinde ceza iki kat olarak uygulanır.
ğ) 33 üncü maddenin beşinci fıkrası gereği Bakanlıkça istenilen kayıtları tutmayan ve süresi
içerisinde sunmayanlar ile bildirimi istenilen değişiklikleri süresi içinde bildirmeyenlere beşbin Türk
Lirası idarî para cezası verilir.
h) Bakanlıktan kuruluş ve faaliyet onayı alan laboratuvarların resmî kontrolleri sırasında
mevzuata uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, bu uygunsuzluğun giderilmesi için üç ayı aşmamak
üzere süre verilir. Verilen süre sonunda uygunsuzluğun giderilmemesi hâlinde beşbin Türk Lirası idarî
para cezası verilir ve uygunsuzluk giderilinceye kadar uygunsuzlukla ilgili faaliyetten men edilir.
ı) 34 üncü maddede ithalâtla ilgili Bakanlık tarafından belirlenen esaslara aykırı olarak, kaçak
getirilen canlı hayvan ve ürün sahipleri hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
hükümlerine göre işlem yapılmak üzere savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Canlı hayvan ve
ürünlere el konulur, mülkiyeti kamuya geçirilir. Kaçak olarak yurda girdiği tespit edilen canlı sığır
cinsi hayvanlar ile koyun ve keçiler en yakın kesimhanede kestirilerek mülkiyeti kamuya geçirilir.
Kaçak getirilen canlı hayvan ve ürünler piyasaya dağıtılmışsa sahibi tarafından toplanır; ürünü
piyasadan toplamaması hâlinde toplamama cezası olarak sahiplerine beşbin Türk Lirası idarî para
cezası verilir.
i) 44 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamında yurda girişine
izin verilen canlı hayvan ve ürünleri ticarî olarak piyasaya arz edenler beşbin Türk Lirası idarî para
cezası ile cezalandırılır, canlı hayvan ve ürünler piyasadan toplatılarak el konulur ve mülkiyetinin
kamuya geçirilmesine karar verilir.

EK-1
GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDEN ÜRETİMİN NEVİNE GÖRE PERSONEL
ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA OLAN İŞLETMELER VE BU İŞLETMELERDE
ÇALIŞABİLECEK MESLEK MENSUPLARI
A. Gıda Üreten İşyerleri
İşletmeler
Alkollü içkiler üreten iş yerleri
Alkolsüz içecek üreten iş yerleri
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan
veya toplam 10 kişiden fazla personel
çalıştıran iş yerleri)
Baharat, kuruyemiş, cips, çerez üreten
işyerleri
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan
veya toplam 10 kişiden fazla personel
çalıştıran iş yerleri)
Bal, polen, arı sütü, temel petek üreten
iş yerleri
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan
veya toplam 10 kişiden fazla personel
çalıştıran iş yerleri)
Ekmek ve unlu mamuller üreten iş
yerleri
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan
veya toplam 10 kişiden fazla personel
çalıştıran iş yerleri)
Et ve et ürünleri işleyen iş yerleri
(kasaplar hariç)
Fonksiyonel gıdalar üreten iş yerleri
Gıda amaçlı aromatik yağlar, bitki
ekstraktları üreten iş yerleri
Gıda ışınlama yapan iş yerleri

Meslek Unvanları
Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü),
kimya mühendisi, kimyager
Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt
bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Gıda mühendisi, ziraat
mühendisi, kimyager

mühendisi,

kimya

Gıda mühendisi, veteriner hekim, ziraat mühendisi
(gıda ve zootekni)

Gıda mühendisi, ziraat
mühendisi, kimyager

mühendisi,

kimya

Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendisi
(gıda bölümü)
Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt
bölümü), kimya mühendisi, kimyager, veteriner
hekim
Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya
mühendisi, kimyager
Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda), kimya
mühendisi, kimyager, veteriner hekim, su ürünleri
mühendisi

Gıda ile temas eden madde ve malzeme
üreten iş yerleri
Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda), kimya
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan
mühendisi, kimyager
veya toplam 10 kişiden fazla personel
çalıştıran iş yerleri)
Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt
Hazır yemek, tabldot yemek ve meze bölümü), kimya mühendisi, kimyager, diyetisten,
üreten işyerleri
ev ekonomisi yüksek okulu beslenme bölümü,
veteriner hekim
Kombinalar, kesimhaneler, parçalama
Veteriner hekim
ve bağırsak işleme tesisleri
Margarin, bitkisel yağ ve zeytinyağı
Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü),
üreten iş yerleri (30 beygir üzeri motor
kimya mühendisi, kimyager
gücü bulunan veya toplam 10 kişiden

fazla personel çalıştıran iş yerleri)
Maya, fermente ve salamura ürünler
üreten iş yerleri 30 beygir üzeri motor
gücü bulunan veya toplam 10 kişiden
fazla personel çalıştıran iş yerleri)
Meyve ve sebze işleyen iş yerleri
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan
veya toplam 10 kişiden fazla personel
çalıştıran iş yerleri)
Özel beslenme amaçlı gıda üreten iş
yerleri
Siyah çay, bitki ve meyve çayları
üreten iş yerleri (30 beygir üzeri motor
gücü bulunan veya toplam 10 kişiden
fazla personel çalıştıran iş yerleri)
Su ürünleri işleyen iş yerleri ile balık
hâlleri ve toptan balık satışı yapan
yerler
Süt ve süt ürünleri işleyen iş yerleri
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan iş
yerleri veya toplam 10 kişiden fazla
personel çalıştıran iş yerleri)
Şeker ve şekerleme ürünleri üreten iş
yerleri
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan
veya toplam 10 kişiden fazla personel
çalıştıran iş yerleri)
Takviye edici gıda üreten iş yerleri
Toz karışımlı gıda üreten iş yerleri
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan
veya toplam 10 kişiden fazla personel
çalıştıran iş yerleri)
Un, irmik, bulgur, pirinç, makarna,
bisküvi üreten iş yerleri (30 beygir
üzeri motor gücü bulunan veya toplam
10 kişiden fazla personel çalıştıran iş
yerleri)
Yumurta işleyen, depolayan veya
ambalajlayan işyerleri (30 beygir üzeri
motor gücü bulunan veya toplam 10
kişiden fazla personel çalıştıran iş
yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, biyolog, kimya
mühendisi, kimyager
Gıda mühendisi, ziraat
mühendisi, kimyager

mühendisi,

kimya

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt
bölümü), kimya mühendisi, kimyager
Gıda mühendisi, ziraat
mühendisi, kimyager

mühendisi,

kimya

Su ürünleri mühendisi, su ürünleri ve balıkçılık
teknolojisi mühendisi, gıda mühendisi, ziraat
mühendisi (gıda ve su ürünleri), veteriner hekim
Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendisi
(gıda ve süt bölümü)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt
bölümü), kimya mühendisi, kimyager
Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü),
kimya mühendisi, kimyager
Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt
bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Gıda mühendisi, ziraat
mühendisi, kimyager

mühendisi,

kimya

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, veteriner hekim,
kimyager, kimya mühendisi

Yukarıda sayılan gıda iş kollarının
dışında, 30 beygir üzeri motor gücü İşin nevine göre gıda mühendisi, veteriner
bulunan veya toplam 10 kişiden hekim, su ürünleri mühendisi, ziraat
fazla personel çalıştıran gıda iş mühendisi, kimyager, kimya mühendisi
yerleri

B. Yem İşletmeleri
İşletmeler
Hayvan
beslemede
kullanılan
biyoproteinler gibi belirli bazı ürünleri
üreten işletmeler
Hayvansal yan ürün kullanarak pet
hayvan yemi üreten işletmeler
Hayvansal yan ürünleri işleyen tesisler

Meslek Unvanları
Ziraat mühendisi (zootekni), veteriner
hekim, kimyager, kimya mühendisi,
biyolog
Veteriner
hekim,
ziraat
mühendisi
(zootekni)
Veteriner hekim
Ziraat mühendisi (zootekni), veteriner
hekim, su ürünleri mühendisi, su ürünleri
Onaya tâbi karma yem işletmeleri
ve balıkçılık teknolojileri mühendisi (balık
yemi üreten işletmeler)
Yem katkı maddesi ve premiks üreten Ziraat mühendisi (zootekni), veteriner
işletmeler
hekim, kimyager, kimya mühendisi

ÜRETİM, İŞLEME VE DAĞITIM AŞAMALARINDA RESMİ KONTROLLERDEN
SORUMLU MESLEK MENSUPLARI

A. BİRİNCİL
ÜRETİM

Hayvansal üretim

Veteriner hekim, ziraat
mühendisi (zooteknist),
su ürünleri mühendisi ile
su ürünleri ve balıkçılık
teknolojileri mühendisi
Ziraat mühendisi

Bitki ve bitkisel üretim
Kesimhane, kombina ve
parçalama işlemi
Veteriner hekim
yapılan yerler
hekim, gıda
Et ve et ürünleri işleyen Veteriner
mühendisi,
ziraat
işyerleri
mühendisi (gıda bölümü)
Su ürünleri işleyen iş
yerleri
B. ÜRETİM
VE İŞLEME

Hayvan
kökenli gıda
ve yemler

Süt ve süt ürünleri
işleyen iş yerleri
Yumurta işleyen,
depolayan veya
ambalajlayan işyerleri
Bal, polen, arı sütü,
temel petek üreten iş
yerleri
Hayvansal yan ürünleri
işleyen tesisler
Hayvansal yan ürün
kullanarak pet hayvan
yemi üreten işletmeler

Veteriner hekim, su
ürünleri mühendisi, su
ürünleri ve balıkçılık
teknolojileri mühendisi,
gıda mühendisi, ziraat
mühendisi (gıda ve su
ürünleri bölümü)
Veteriner hekim, gıda
mühendisi, ziraat
mühendisi (gıda ve süt
bölümü)
Veteriner hekim, gıda
mühendisi, ziraat
mühendisi (gıda bölümü)
Veteriner hekim, gıda
mühendisi, ziraat
mühendisi (gıda bölümü)
Veteriner hekim
Veteriner hekim

Yem işletmeleri
Hayvan kökenli olmayan gıdalar
Hayvan kökenli olan ve olmayan
bileşenleri içeren gıdalar
Gıda ile temas eden madde ve malzeme
üreten iş yerleri
Veteriner
sağlık ürünleri
üreten
işyerleri

Veteriner biyolojik
ürünler
Veteriner biyolojk
ürünler dışındaki
veteriner sağlık ürünleri

Ziraat mühendisi,
veteriner hekim, su
ürünleri mühendisi (balık
yemi üreten işletmeler)
Gıda mühendisi, ziraat
mühendisi
Veteriner hekim, gıda
mühendisi, ziraat
mühendisi
Gıda mühendisi, ziraat
mühendisi (gıda
bölümü), kimya
mühendisi, kimyager
Veteriner hekim

Veteriner hekim,
kimyager, kimya
mühendisi, eczacı
Ziraat mühendisi,
Bitki koruma ürünleri üreten
kimyager, kimya
işyerleri
mühendisi
Et depolayan ve dağıtan Veteriner hekim
Bitki ve bitkisel ürün
Ziraat mühendisi
Veteriner hekim, gıda
Hayvan kökenli gıda
mühendisi, ziraat
mühendisi
Hayvan kökenli
Ziraat mühendisi, gıda
Perakende
olmayan gıda
mühendisi
işyerleri
Hayvan kökenli olan ve Veteriner hekim, gıda
olmayan bileşenleri
mühendisi, ziraat
içeren gıda
mühendisi
Gıda mühendisi, ziraat
C. DAĞITIM
Gıda ile temas eden
mühendisi (gıda
madde ve malzeme
bölümü), kimya
mühendisi, kimyager
Veteriner biyolojik
Veteriner hekim
ürünler
Veteriner
sağlık ürünleri
Veteriner hekim,
Diğer veteriner sağlık
satış yerleri
kimyager, kimya
ürünleri
mühendisi, eczacı
Bitki koruma ürünleri satış yerleri
Yemler
Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler
Orman bitki ve bitkisel ürünleri ile ahşap
ambalaj malzemeleri
Ç. İTHALAT Canlı hayvan ve hayvansal ürünler
Hayvansal kökenli olmayan ürünler
Hayvan kökenli olan ve olmayan
bileşenleri içeren gıda

Ziraat mühendisi,
kimyager, kimya
mühendisi
Ziraat mühendisi,
veteriner hekim
Ziraat mühendisi
Ziraat mühendisi, orman
mühendisi, orman
endüstri mühendisi
Veteriner hekim
Ziraat mühendisi, gıda
mühendisi
Veteriner hekim, gıda
mühendisi, ziraat
mühendisi

Gıda ile temas eden madde ve malzeme

Yemler
Veteriner
sağlık ürünleri

Gıda mühendisi, ziraat
mühendisi (gıda
bölümü), kimya
mühendisi, kimyager
Ziraat mühendisi,
veteriner hekim

Veteriner biyolojik
ürünler

Veteriner hekim

Diğer veteriner sağlık
ürünleri

Veteriner hekim,
kimyager, kimya
mühendisi, eczacı
Ziraat mühendisi,
kimyager, kimya
mühendisi

Bitki koruma ürünleri

Eskişehir Yolu 9
3.TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ
Yetki Kanunu: 5996
Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157
3.1.Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere
ilişkin asgari teknik ve hijyen kriterleri, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntıları, gıda
katkı maddeleri, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, bulaşanlar,
ambalajlama, etiketleme, numune alma, analiz metotları, taşıma ve depolama ile ilgili yatay
ve dikey gıda kodeksine ilişkin esaslar ile coğrafi işaretle ilgili özel hükümlerin
belirlenmesine dair kuralları düzenlemektir.
3.2.Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere ilişkin
asgari teknik ve hijyen kriterlerinin, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntıları, gıda katkı
maddeleri, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, bulaşanlar,
ambalajlama, etiketleme, numune alma, analiz metotları, taşıma ve depolama ile ilgili yatay
ve dikey gıda kodeksine ilişkin esaslar ile coğrafi işaretle ilgili özel hükümlerin
belirlenmesine dair kuralları kapsar.
3.3.Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23 ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
3.4.Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Coğrafi işaret: Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla coğrafi kaynağının
bulunduğu bölge, coğrafi sınırları belirlenmiş özel yöre veya istisnai durumlarda ülke adı ile
özdeşleşmiş bir ürünü gösteren menşe adını ve mahreç işaretini,
c) Dikey gıda kodeksi: Belirli bir gıda veya gıda grubu veya gıda ile temas eden madde ve
malzeme için belirlenmiş özel kriterleri içeren gıda kodeksini,
ç) Geleneksel ürün: Geleneksel hammaddeler kullanılarak üretilen veya geleneksel bir
bileşim ya da geleneksel bir üretim biçimi ile tanımlanan veya doğrudan geleneksel bir üretim
biçimine dayanmamakla birlikte, böyle bir üretim tarzını yansıtan işlemlerden geçirilmiş
olması nedeniyle aynı kategorideki benzer ürünlerden açıkça ayrılabilen ürünü,
d) Yatay gıda kodeksi: Gıda katkı maddeleri, aroma vericiler ve aroma verme özelliği
taşıyan gıda bileşenleri, bulaşanlar, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntıları, numune
alma, analiz metotları, etiketleme, mikrobiyolojik kriterler gibi tüm gıdalara ve gıda ile temas
eden madde ve malzemelere uygulanacak olan kriterleri içeren gıda kodeksini, fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
3.5.Yatay Gıda Kodeksi ve Dikey Gıda Kodeksi
3.5.1.Yatay gıda kodeksinin kapsamı
MADDE 5 – (1) Yatay gıda kodeksi;










Gıda katkı maddelerinin kullanımı, etiketlenmesi ve saflık kriterleri,
Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerinin kullanımı ve
etiketlenmesi,
Bulaşanların maksimum limitleri,
Gıdalarda bulunmasına izin verilen pestisitlerin maksimum kalıntı limitleri,
Hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarının maksimum kalıntı limitleri,
Gıdaların mikrobiyolojik kriterleri,
Gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile ilgili genel kurallar,
Gıdaların etiketlenmesi, gıdalardaki beslenme ve sağlık beyanları,
Numune alma ve analiz metotları,

konularını içerir.
3.6.Dikey gıda kodeksinin kapsamı
MADDE 6 – (1) Dikey gıda kodeksi; yatay gıda kodeksi hükümlerine ilave olarak, kapsadığı
gıda veya gıda grubu veya gıda ile temas eden madde ve malzemelere yönelik olarak
belirlenecek özel kriterleri içerir.
(2) Belirli bir gıda veya gıda grubu veya gıda ile temas eden madde ve malzeme için özel
olarak düzenlenmiş numune alma ve analiz metotlarına ilişkin mevzuat da dikey gıda kodeksi
kapsamındadır.

(3) Herhangi bir gıda katkı maddesi, aroma verici veya aroma verme özelliği taşıyan gıda
bileşeni veya diğer gıda bileşenleri ilave edilen kaynak suları, içme suları, doğal mineralli
sular ve yapay sodanın özellikleri dikey gıda kodeksi ile belirlenir.
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