
GIDA ĠLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN ĠġLETMELERĠN KAYIT 

BELGESĠ ALMAK AMACIYLA YAPACAKLARI BAġVURU ĠġLEMLERĠ 

BaĢvurular Ġlçe Müdürlüğüne yapılır! 

Gıda ile temas eden madde ve malzemeler, bunların kombinasyonları veya bunların üretiminde 

kullanılan madde ve malzemelere iliĢkin iyi üretim uygulamaları ile bu madde ve malzemeleri 

üreten ve iĢleyen iĢletmelerin kayıt iĢlemlerine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla Gıda ile 

Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten ĠĢletmelerin Kayıt ĠĢlemleri ile Ġyi Üretim 

Uygulamalarına Dair Yönetmelik gereğince; gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim 

ve iĢleme aĢamalarında faaliyet gösteren iĢletmeler; Bakanlığımıza kayıt yaptırarak, ĠĢletme 

Kayıt belgesi almak zorundadırlar. 

Kontrolü altındaki iĢletmede, gıda ile temas eden madde ve malzemelere iliĢkin mevzuatta yer 

alan gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamaktan sorumlu olan gerçek ya da tüzel kiĢi; „Gıda 

ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten ĠĢletmelerin Kayıt ĠĢlemleri ile Ġyi Üretim 

Uygulamalarına Dair Yönetmelik‟te “ĠĢletmeci” olarak tanımlanmaktadır. 

Ġstenilen bilgi ve belgeleri tamamlamıĢ kayıt kapsamındaki gıda iĢletmelerine yetkili merci 

tarafından verilen belgeye “ĠĢletme Kayıt Belgesi”, bu belge üzerinde yer alan, Gıda ile Temas 

Eden Madde ve Malzeme Üreten ĠĢletmelerin Kayıt ĠĢlemleri ile Ġyi Üretim Uygulamalarına Dair 

Yönetmeliğin Ek-6‟sında belirtildiği Ģekilde harf ve rakamlardan oluĢan, iĢletme kayıt belgesi 

üzerindeki numara ise “ĠĢletme Kayıt Numarası” olarak tanımlanmaktadır. 

Yetkili Merci; “Bu Yönetmelik kapsamındaki iĢ ve iĢlemlerin yürütülmesinde Bakanlık Ġl 

Müdürlüğünü, Ġl Müdürlüğünce yetki verilmesi halinde Bakanlık Ġlçe Müdürlüğünü, bu iĢ ve 

iĢlemlerin tetkik ve denetiminde Bakanlığı,” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Ġl Müdürlüğümüzce Ġlçe 

Müdürlüklerimize yetki devri yapılmıĢtır. 

 Kağıt esaslı madde ve malzeme üretimi, 

 Metal esaslı madde ve malzeme üretimi, 

 Cam esaslı madde ve malzeme üretimi, 

 Plastik esaslı madde ve malzeme üretimi, 

 AhĢap esaslı madde ve malzeme üretimi, 

 Seramik ve porselen malzeme üretimi, 

 Silikon madde ve malzeme üretimi, 

 Tekstil ürünleri üretimi, 

 Rejenere selüloz film üretimi, 

 Elastomer ve kauçuk üretimi, 

 Vakslar (Mumlar) üretimi, 

 Baskı mürekkepleri üretimi, 

 Diğer gıda ile temas eden madde ve malzeme üretimi konularında faaliyet gösterenler 

gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iĢletmeler olarak kabul edilmektedir. 

Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iĢletmeciler; Gıda ile Temas Eden Madde ve 

Malzeme Üreten ĠĢletmelerin Kayıt ĠĢlemleri ile Ġyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik‟in 

Ek-3 ündeki bilgi ve belgelere ilave olarak aynı YönetmeliğinEk-2‟sinde yer alan iĢletme kayıt 

belgesi baĢvuru ve beyannamesi ile birlikte faaliyet gösterdikleri Ġlçe Müdürlüğüne baĢvuru 

yapmak zorundadırlar. 



GIDA ĠLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERĠ ÜRETEN ĠġLETMELER ĠÇĠN 

KAYIT BAġVURUSUNDA ĠSTENĠLEN BĠLGĠ VE BELGELER 

1- AĢağıda örneği bulunan Dilekçe ve Beyanname 

2- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı. 

3- Gıda iĢletmecisi ticaret siciline kayıtlı ise, ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıtlı 

olduğu ticaret sicil memurluğunun adına iliĢkin yazılı beyan (Güncel bilgilerini içeren ticaret 

sicil gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmıĢ ise Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya 

yetkili merci tarafından onaylı sureti); gıda iĢletmecisi esnaf siciline kayıtlı ise Türkiye Esnaf 

ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin aslı veya yetkili merci tarafından onaylı sureti. 

4- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmıĢ çalıĢma belgesinin aslı veya 

yetkili merci tarafından onaylanmıĢ örneği, meslek odası bulunmayan meslek mensuplarının 

adı, soyadı, T.C. kimlik numaraları beyanı ile gıda iĢletmecisiyle yaptıkları sözleĢmelerin 

baĢlangıç ve bitiĢ tarihlerini gösteren liste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĠġLETME KAYIT BELGESĠ BAġVURU VE BEYANNAMESĠ  

…………….........................…….. ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE 

AĢağıda beyan edilen iĢletmeme ait kayıt iĢlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim. 

 ……………………………………….................. 

                                        İşletme Sahibi 

            Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih 

ĠĢletmenin Ticaret Unvanı    

ĠĢletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel KiĢiliğin Adı    

ĠĢletmecinin Vergi Numarası  

ĠĢletmenin Faaliyet Konusu   

ġirket, Kurum, KuruluĢ 

Merkez Adresi 

Ġli/Ġlçesi    

Köy/Mahalle   

Cadde/Sokak   

Bina No/Semt   

ĠĢletmenin Adresi 

Ġli/Ġlçesi  

Köy/Mahalle  

Cadde/Sokak  

Bina No/Semt  

Telefon ve Faks Numarası E-posta Adresi   

Kapasite Raporu   (  ) 

Ekspertiz Raporu  (   ) 

Kurum Beyanı       (  ) 

 

Beygir Gücü    

Toplam Personel Sayısı   

BitiĢ Tarihi   

Ġstihdamı Zorunlu Personel 

 

Adı Soyadı   

Mesleği-Bölümü   

T.C. Kimlik Numarası  

ĠĢletmenin haftada çalıĢma gün sayısı ve gün içerisinde 

çalıĢma saatleri 

……-……..saatleri arası  

………….gün/hafta 

ĠĢletmenin faaliyet dönemi  
Tüm yıl boyunca  (  ) 

Mevsimsel  (  ) Faaliyette olduğu ayları belirtiniz 

EKLER: [Başvuru esnasında Ek-3’te talep edilen belgeler yazılır] 

  

 

 

 



KAYIT BELGESĠ BAġVURU ÜCRETLERĠ 

Kayıt belgesi düzenleme aĢamasında, Bakanlığımızca 5996 sayılı kanunun 35 inci maddesi göre 

belirlenen ve Gıda ĠĢletmecileri tarafından, baĢvuru sırasında Ġl Müdürlüğü Döner Sermayesine 

ödenmesi gerekmektedir.  

Kayıt iĢlemlerinin ücretlendirilmesi, iĢletmenin kapasitesine veya çalıĢan sayısına göre yapılır. 

Ödeme miktarları baĢvurunuzda beyan edilen cep telefonuna gelece mesaj sonrasında 

yatırılacaktır. https://istanbul.tarimorman.gov.tr/Menu/54/Doner-Sermaye-Birim-Fiyat-Listesi 

adresinden miktarlar öğrenilebilir. 

Belge iĢlemleri ile hizmetlerden müracaat sırasında alınan bedeller; belgelerin tanzim 

edilmesinin uygun görülmemesi durumunda da hizmetin gerçekleĢmesi nedeniyle iade edilmez.  

Tüm belgelerin nedeni ne olursa olsun değiĢikliklerinden baĢvuru ücretinin 1/2 oranında ücret 

alınır. Ancak;                                                                                                                             

 Kanun, Yönetmelik veya Bakanlığımız talimatlarıyla resen yapılan belge 

değiĢikliklerinde baĢvuru ücretinin 1/4 oranında ücret alınır. 

 Belediyelerce resen yapılan adres değiĢikliklerinde baĢvuru ücretinin 1/4 oranında ücret 

alınır. 

 

BAġVURU SONRASI YAPILACAK Ġġ VE ĠġLEMLER 

BaĢvuru dosyası döner sermaye ödemesi yapıldıktan sonra incelemeye alınmaktadır.  

BaĢvuru dosyası; Ġlçe Müdürlüğümüzce, baĢvuru tarihinden itibaren on beĢ iĢ günü içerisinde incelenerek;  

1- Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru hazırlanmıĢ olması durumunda, gıda 

iĢletmelerine yetkili Ġlçe Müdürlüğü tarafından kayıt kapsamındaki gıda iĢletmelerinin 

faaliyet konuları belirtilerek iĢletme kayıt belgesi düzenlenir. 

2- Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlıĢ hazırlanmıĢ olması durumunda, eksiklik 

veya yanlıĢlık belirtilerek dosya, resmi yazı ile baĢvuru sahibine iade edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

https://istanbul.tarimorman.gov.tr/Menu/54/Doner-Sermaye-Birim-Fiyat-Listesi


KAYIT BELGESĠNĠN GEÇERLĠLĠĞĠ 

ĠĢletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kiĢi, iĢletme adresi ve 

faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değiĢmesi durumunda kayıt 

belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten 

iĢletmecilerinin, değiĢiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile iĢletme kayıt belgesinin aslını 

bir dilekçeye ekleyerek en geç üç ay içerisinde Ġlçe Müdürlüğümüze yazılı baĢvuruda bulunması 

gerekmektedir. Yetkili Ġlçe Müdürlüğümüz tarafından ilgili değiĢiklikler yapılarak iĢletme kayıt 

belgesi yeniden düzenlenir. 

Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iĢletmeler, faaliyetlerinin tamamını veya bir 

kısmını durdurmaları durumunda, bu durumu üç ay içerisinde Ġl Müdürlüğümüze bildirmek ve Ġl 

Müdürlüğümüzün iĢletmeyle ilgili güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak zorundadır. 

Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iĢletmeci; 

 1-ĠĢletme kayıt belgesinin kaybolması halinde ülke genelinde veya yerel yayım yapan 

gazetelerden birine kayıp ilanı vermek suretiyle belgenin geçersizliğinin ilan edildiği gazetenin 

aslını,  

 2-ĠĢletme kayıt belgesinin okunamayacak Ģekilde tahrip olması hâlinde ise tahrip olmuĢ 

belgenin aslını, dilekçeye ekleyerek, belgeyi düzenleyen Ġlçe Müdürlüğümüze baĢvurur.  

Ġlçe Müdürlüğümüzce, uygun bulunması halinde iĢletme kayıt belgesini yeniden düzenlenir. 

 

 

 

 


