
 

 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 

 
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin  

Yönetmelik 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını 

belirlemektir. 
Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 
Ancak; 
a) İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya araçların içindeki işyerlerinde, 
b) Geçici veya hareketli iş alanlarında, 
c) Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde, 
d) Balıkçı teknelerinde, 
e) Tarım veya orman işyerlerine ait olup işyeri binalarından uzaktaki tarla ve ormanlarda, 
uygulanmaz. 
Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Tanım 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 
İşyeri : İşçilerin istihdam süreleri içinde çalıştıkları alanlar ile girip çıkabilecekleri bina, eklenti ve diğer tüm alanları ifade 

eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

İşverenlerin Yükümlülükleri 
Yeni Açılacak İşyerleri 
Madde 5 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılacak işyerleri Ek-I’deki asgari sağlık ve güvenlik 

koşullarını yerine getirecektir. 
Mevcut İşyerleri 
Madde 6 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan işyerleri Ek-II’de belirtilen sağlık ve güvenlik 

koşullarını, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 6 (altı) ay içinde yerine getirecektir. 
İşyerinde Değişiklikler 
Madde 7 — Mevcut işyerlerinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra genişleme ve/veya iş değiştirme 

şeklinde bir değişiklik yapıldığında işveren, Ek-I’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik şartlarını temin etmek için gerekli 
önlemleri alacaktır. 

Genel Şartlar 
Madde 8 — İşveren işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak için aşağıdaki hususları yerine getirecektir: 
a) Acil çıkış yolları ve kapıları her zaman kullanılabilir durumda tutulacaktır. 
b) İşyeri ile ekipman, araç-gereçlerin ve özellikle bunlardan Ek-I ve Ek-II’de belirtilenlerin düzenli olarak teknik bakımları 

yapılacak, çalışanların sağlık ve güvenlikleri için tehlikeli olabilecek aksaklıklar en kısa zamanda giderilecektir. 
c) İşyeri ile ekipman, araç-gereçler, özellikle havalandırma sistemleri uygun hijyen şartları sağlanacak şekilde düzenli 

olarak temizlenecektir. 
d) Tehlikeleri önleyecek veya yok edecek güvenlik ekipmanı ile araç-gereçlerinin ve özellikle bunlardan Ek-I ve Ek-II’de 

belirtilenlerin düzenli bakım ve kontrolü yapılacaktır. 
İşçilerin Bilgilendirilmesi 



 

Madde 9 — 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 
uncu maddesinde belirtilen hususlar saklı kalmak kaydı ile işçiler ve/veya temsilcileri, işyerinde alınan sağlık ve güvenlikle ilgili 
tüm önlemler hakkında bilgilendirilecektir. 

İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması 
Madde 10 — İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 11 inci 

maddesine uygun olarak işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini alacak ve katılımlarını sağlayacaktır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı, Yürürlük ve Yürütme 

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı 
Madde 11 — Bu Yönetmelik Avrupa Birliğinin 30/11/1989 tarihli ve 89/654/EEC sayılı Konsey Direktifi esas alınarak 

hazırlanmıştır. 
Uygulama 
Madde 12 — Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile işyeri bina ve eklentilerinde, İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır. 
Yürürlük 
Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
  

EK-I 
  

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRA KURULACAK İŞYERLERİNDE 
UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ 

  
1. Bu ekte belirtilen hususlar, işyerinin ve yapılan işin niteliğinin ve tehlikesinin gerektirdiği her durumda uygulanır. 
2. Binaların yapısı ve dayanıklılığı 
İşyeri binaları yapılan işin özelliğine uygun ve yeterli sağlamlıkta inşa edilmiş olacaktır. 
3. Elektrik Tesisatı 
Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi yaratmayacak şekilde projelendirilip tesis edilecek ve çalışanlar doğrudan 

veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunacaktır. 
Tesisatın projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazların seçimi, kullanılacak voltaja ve ortam 

şartlarına uygun olacak, yürürlükteki mevzuatta belirtilen yetkili kişiler tarafından işletilecektir. 
4. Acil çıkış yolları ve kapıları 
4.1. Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkışı önleyecek hiçbir engel 

bulunmayacaktır. 
4.2. Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri mümkün 

olacaktır. 
4.3. Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne ve çalışanların 

sayısına uygun olacaktır. 
4.4. Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılacaktır. 
Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmayacaktır. 
Acil çıkış kapıları, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olacaktır. 
4.5. Acil çıkış yolları ve kapıları 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik ve Sağlık 

İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır. İşaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır. 
4.6. Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmayacaktır. 
Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmayacaktır. 
4.7. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak 

yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır. 
5. Yangınla mücadele 



 

5.1. İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve çalışanların 
sayısına göre işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri 
bulunacaktır. 

5.2. Yangın söndürme ekipmanı kolay kullanılır olacak, görünür ve kolay erişilir yerlere konulacak, önlerinde engel 
bulunmayacaktır. 

Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenecek, 
işaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır. 

6. Kapalı işyerlerinin havalandırılması 
6.1. Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz hava bulunması 

sağlanacaktır. 
Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanacaktır. 
Havalandırma sisteminin çalışmaması, çalışanların sağlığı yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren uyarı sistemi 

bulunacaktır. 
6.2. Suni havalandırma sistemlerinde hava akımı, çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde olacaktır. 
Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek artık ve pislikler derhal dışarı atılacaktır. 
7. Ortam sıcaklığı 
7.1. Çalışılan ortamın sıcaklığı çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olacaktır. 
7.2. Dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, bekleme yerleri, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları 

kullanım amacına göre yeterli sıcaklıkta olacaktır. 
7.3. İşyerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencereler ve çatı aydınlatmaları, güneş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek 

şekilde olacaktır. 
8. Aydınlatma 
8.1. İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün 

ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanacaktır. 
8.2. Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde olacak 

ve uygun şekilde yerleştirilecektir. 
8.3. Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı 

sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır. 
9. İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı 
9.1. İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz ve kaymaz bir 

şekilde olacak, tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller bulunmayacaktır. 
İşyerinde yapılan işin niteliği ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınarak işyeri uygun şekilde bölümlere ayrılacaktır. 
9.2. İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları, duvarlar ve tavan, uygun hijyen şartlarını sağlayacak şekilde temizlemeye 

elverişli malzemeden yapılmış olacaktır. 
9.3. İşyeri binaları, avlular, geçitler, yollar veya benzeri yerlerde bulunan saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle 

camlı bölmeler; güvenli malzemeden yapılmış olacak, açık bir şekilde işaretlenecek veya çarpma ve kırılmaya karşı uygun 
şekilde korunacaktır. 

9.4. Yeterli sağlamlıkta olmayan çatılara çıkılmasına ve buralarda çalışılmasına, güvenli çalışmayı sağlayacak ekipman 
olmadan izin verilmeyecektir. 

10. Pencereler 
10.1. İşyerlerinde pencereler ve tavan pencereleri, güvenli bir şekilde açılır, kapanır ve ayarlanabilir olacaktır. Pencereler 

açık olduklarında çalışanlar için herhangi bir tehlike yaratmayacak şekilde yerleştirilecektir. 
10.2. Pencereler, temizliği güvenli bir şekilde yapılabilir özellikte olacaktır. Ayrıca temizlik ekipmanlarının kullanılmasına 

uygun olacak ve temizliğini yapanlar ile temizlik sırasında bina içinde ve dışında bulunanlara tehlike yaratmayacaktır. 
11. Kapılar ve girişler 
11.1. Kapılar ve girişlerin yeri, sayısı ve boyutları ile yapıldıkları malzemeler, kullanıldıkları odalara, alanlara, kullanım 

amaçlarına ve çalışanların rahatça girip çıkmalarına uygun olacaktır. 
11.2. Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenmiş olacaktır. 
11.3. Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılacak veya karşı tarafın görülmesini sağlayan saydam 

kısımları bulunacaktır. 
11.4. Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike yaratmayacak ve güvenli malzemeden yapılmış 

olacak veya kırılmalara karşı korunmuş olacaktır. 
11.5. Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunacaktır. 



 

11.6. Yukarı doğru açılan kapılarda aşağı düşmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunacaktır. 
11.7. Kaçış yollarında bulunan kapılar uygun şekilde işaretlenecektir. Bu kapılar yardım almaksızın her zaman ve her 

durumda içeriden açılabilir özellikte olacaktır. 
11.8. Araçların geçtiği geçit ve kapılar yayaların geçişi için güvenli değilse bu mahallerde yayalar için ayrı geçiş kapıları 

bulunacaktır. Bu kapılar açıkça işaretlenecek ve önlerinde hiçbir engel bulunmayacaktır. 
11.9. Mekanik kapılar işçiler için kaza riski taşımayacak şekilde çalışacaktır. Bu kapılarda kolay fark edilebilir ve 

ulaşılabilir, acil durdurma cihazları bulunacak ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik olarak açılır olmaması durumunda 
kapılar el ile de açılabilecektir. 

12. Ulaşım yolları – tehlikeli alanlar 
12.1. Merdivenler, yükleme yerleri ve rampalar dahil bütün yollar, yaya ve araçların güvenli hareketlerini sağlayacak ve 

yakınlarında çalışanlara tehlike yaratmayacak şekil ve boyutlarda olacaktır. 
12.2. Yayaların kullandığı ve/veya araçlarla malzeme taşımada kullanılan yollar, kullanıcı sayısına ve işyerinde yapılan 

işin özelliğine uygun boyutlarda olacaktır. Malzeme taşınan yollarda yayalar için yeterli güvenlik mesafesi bırakılacaktır. 
12.3. Araç trafiğine açık yollar ile kapılar, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında yeterli mesafe 

bulunacaktır. 
12.4. Çalışma mahallerinde yapılan iş ile makine ve malzeme göz önüne alınarak, işçilerin korunması amacıyla araçların 

geçiş yolları açıkça işaretlenecektir. 
12.5. Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya işçilerin düşme riski bulunan tehlikeli alanlara, görevli olmayan 

kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenecektir. Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kişilerin korunması için uygun 
önlemler alınacak, bu alanlar açıkça belirlenecektir. 

13. Yürüyen merdivenler ve bantlar için özel önlemler 
Yürüyen merdiven ve bantların güvenli bir şekilde çalışması sağlanacak ve gerekli güvenlik donanımları bulunacaktır. 

Bunlarda kolay fark edilir ve kolay ulaşılır acil durdurma tertibatı bulunacaktır. 
14. Yükleme yerleri ve rampalar 
14.1 Yükleme yeri ve rampalar, taşınacak yükün boyutlarına uygun olacaktır. 
14.2 Yükleme yerlerinde en az bir çıkış yeri bulunacaktır. Belirli bir genişliğin üzerinde olan yükleme yerlerinde teknik 

olarak mümkünse her iki uçta da çıkış yeri bulunacaktır. 
14.3 Yükleme rampaları işçilerin düşmesini önleyecek şekilde güvenli olacaktır. 
15. Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi - çalışma yerinde hareket serbestliği 
15.1 Çalışma yerinin taban alanı, yüksekliği ve hava hacmi, işçilerin rahat çalışmaları, sağlık ve güvenliklerini riske 

atmadan işlerini yürütebilmeleri için yeterli olacaktır. 
15.2 İşçinin işini yaptığı yerde rahat hareket edebilmesi için yeterli serbest alan bulunacaktır. İşin özelliği nedeniyle bu 

mümkün değilse çalışma yerinin yanında serbest hareket edeceği alan olacaktır. 
16. Dinlenme yerleri 
16.1 Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 10 ve daha fazla 

işçinin çalıştığı işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanacaktır. İş aralarında uygun dinlenme imkanı bulunan büro ve 
benzeri işlerde ayrıca dinlenme yeri aranmaz. 

16.2 Dinlenme yerleri yeteri kadar geniş olacak ve buralarda işçiler için yeterli sayıda arkalıklı oturma yerleri ve masalar 
bulundurulacaktır. 

16.3 Dinlenme yerlerinde sigara içmeyenleri sigara dumanından korumak üzere gerekli düzenleme yapılacaktır. 
16.4 Çalışma süresi, işin gereği olarak sık ve düzenli aralıklarla kesiliyorsa ve ayrı bir dinlenme yeri yoksa, çalışanların 

sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan hallerde, bu aralarda işçilerin dinlenebileceği uygun yerler sağlanacaktır. Bu yerlerde 
sigara içmeyenleri sigara dumanından korumak üzere gerekli düzenleme yapılacaktır. 

17. Gebe ve emzikli kadınlar 
Gebe ve emzikli kadınların uzanarak dinlenebilecekleri uygun koşullar sağlanacaktır. 
18. Soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar 
18.1 Soyunma yeri ve elbise dolabı 
18.1.1 İş elbisesi giyme zorunluluğu olan işçiler için uygun soyunma yerleri sağlanacak, işçilerden soyunma yerleri 

dışındaki yerlerde üstlerini değiştirmelerine izin verilmeyecektir. Soyunma yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede 
olacak ve buralarda yeterli sayıda oturma yeri bulunacaktır. 

18.1.2 Soyunma odaları yeterli büyüklükte olacak ve her işçi için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli 
dolaplar bulunacaktır. Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde, iş elbiseleri ile harici 
elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için, elbise dolapları yan yana iki bölmeli olacak veya iki ayrı elbise dolabı verilecektir. 



 

18.1.3 Kadın ve erkek işçiler için ayrı soyunma yerleri sağlanacaktır. 
18.1.4 Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde işçilerin elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer sağlanacaktır. 
18.2 Duşlar ve lavabolar 
18.2.1 Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde işçiler için uygun duş tesisleri yapılacaktır. Duşlar 

kadın ve erkek işçiler için ayrı ayrı olacaktır. 
18.2.2 Duşlar işçilerin rahatça yıkanabilecekleri genişlikte ve uygun hijyenik koşullarda olacaktır. Duşlarda sıcak ve soğuk 

akar su bulunacaktır. 
18.2.3 Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında, gerekiyorsa akar sıcak suyu 

da bulunan lavabolar bulunacaktır. Lavabolar erkek ve kadın işçiler için ayrı ayrı olacaktır. 
18.2.4 Duş veya lavaboların soyunma yerlerinden ayrı yerlerde bulunması durumunda, duş ve lavabolar ile soyunma yerleri 

arasında kolay bağlantı sağlanacaktır. 
18.3 Tuvalet ve Lavabolar 
Çalışma yerlerine, dinlenme odalarına, soyunma yerlerine, duş ve yıkanma yerlerine yakın yerlerde yeterli sayıda tuvalet 

ve lavabo bulunacaktır. Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadın işçiler için ayrı ayrı olacaktır. 
19. İlkyardım odaları 
19.1. İşyerinin büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre işyerinde bir yada daha fazla ilk yardım odası 

bulunacaktır. 
19.2. İlk yardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilecek ve sedyeler kolay erişilebilir yerlerde 

bulundurulacaktır. 
Buralar Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenecektir. 
19.3. Ayrıca, çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanı bulundurulacaktır. 
Bu ekipman uygun şekilde işaretlenecek ve kolay erişilebilir yerlerde bulundurulacaktır. 
20. Engelli işçiler 
Engelli işçilerin çalıştığı işyerlerinde bu işçilerin durumları dikkate alınarak gerekli düzenleme yapılacaktır. Bu düzenleme 

özellikle engelli işçilerin doğrudan çalıştığı yerlerde ve kullandıkları kapılar, geçiş yerleri, merdivenler, duşlar, lavabolar ve 
tuvaletlerde yapılacaktır. 

21. Açık alanlardaki çalışmalarda özel önlemler 
21.1. İşyerindeki açık çalışma yerleri, yollar ve işçilerin kullandığı diğer açık alanlar, yaya ve araç trafiğinin güvenli bir 

şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenecektir. 
İşyeri sahasındaki ana yollar, tamir - bakım, gözetim ve denetim için kullanılan diğer yollar ile yükleme-boşaltma 

yerlerinde Ek-1’in 12, 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen hususlar uygulanır. 12 nci maddede belirtilen hususlar aynı 
zamanda açık alanlardaki çalışma yerlerinde de uygulanacaktır. 

21.2. Açık çalışma alanları gün ışığının yeterli olmadığı hallerde uygun şekilde aydınlatılacaktır. 
21.3. Açık alanda yapılan çalışmalarda aşağıdaki düzenlemeler yapılacaktır. 
a) İşçiler, olumsuz hava koşullarından ve gerekli hallerde cisim düşmelerine karşı korunacaktır. 
b) İşçiler, zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilerden korunacaktır. 
c) İşçiler, herhangi bir tehlike durumunda işyerini hemen terk edebilecek veya kısa sürede yardım alabileceklerdir. 
d) İşçilerin kaymaları veya düşmeleri önlenecektir. 
  

EK-II 
  

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE FAALİYETTE OLAN İŞYERLERİNDE 
UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ 

… 
 
17. Açıkta yapılan çalışmalarda özel önlemler 
İşyerinde açıkta yapılan çalışmalarda aşağıdaki düzenlemeler yapılacaktır; 
a) İşçiler, olumsuz hava koşullarından ve gerekli hallerde cisim düşmelerine karşı korunacaktır. 
b) İşçiler, zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilerden korunacaktır. 
c) İşçiler, herhangi bir tehlike durumunda işyerini hemen terk edebilecek veya kısa sürede yardım alabileceklerdir. 
d) İşçilerin kaymaları veya düşmeleri önlenecektir. 

 



 

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 
Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, 

Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik 
  

… 
 
 

EK-2 
Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerine Ait Kontrol ve Denetim Formu 
  
  

GIDA MADDELERİ ÜRETEN İŞYERLERİNE AİT KONTROL VE DENETİM FORMU 
  
İŞYERİ HAKKINDA BİLGİLER 

  

SEKTÖRÜ: 

ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ NO’SU: 

İŞYERİNİN ÜNVANI: 

ADRESİ: 

  

TELEFON: 

İŞLETME SAHİBİNİN ADI SOYADI: 

SORUMLU YÖNETİCİ ADI SOYADI: 
  

 
KONTROL VE DENETİM TARİHİ: 
KONTROL VE DENETİMİN AMACI 

     ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ 

     ÜRETİM İZNİ 

     RUTİN KONTROL VE DENETİM 

     İHBAR VE ŞİKAYET 

     BİLDİRİM KONTROLÜ VE DENETİMİ 

     İZLENEBİLİRLİK KONTROLÜ VE DENETİMİ 

     DİĞER 

  Ağırlık 
Puanı

Verilen 
Puan

A) İŞLETME ÇEVRESİ   
1.     Bulaşmaya yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri, zararlıların yerleşmesine yol açacak ortamlar bulunmamalı 3  
B) İŞLETME İÇİ   
1.     Tuvaletler gıdaların işlendiği yerlerden ayrı olmalı ve üretim alanına direk açılmamalı 4  
2.     İşletme giriş kapısı direk üretim alanına açılmayacak şekilde düzenlenmiş olmalı 3  
3.     Duvarlar düz yüzeyli, su geçirmez, yıkanabilir, haşere yerleşmesine izin vermeyen, pürüzsüz ve açık renkli malzemelerden yapılmış 

olmalı, çatlak olmamalı, kolay temizlenebilir ve üretime uygun olmalı
3  

4.     Tavan yoğunlaşma, damlama, kir birikmesi ve küf oluşmasına izin vermeyecek şekilde düzenlenmiş olmalı 3  

5.   Zemin su geçirmez, kırık, çatlak ve kaygan olmayan, yıkanabilir, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemeden  
yapılmış, sıvıların giderlere kolayca akabileceği bir eğimde olmalı 

3  

6.     Duvar ve zeminin birleşim yerleri yuvarlatılmış veya hijyeni sağlayacak benzeri yapıda ve toz birikmesini önleyecek tarzda yapılmış 
olmalı 

3  

7.     Drenaj sistemi istenilen amaca uygun, bulaşma riskini ortadan kaldıracak biçimde tasarlanmış, drenaj kanallarının tamamen veya kısmen 
açık olması halinde, atıkların bulaşık alandan temiz alana akması sağlayacak şekilde olmalı

3  

8.     Pencereler ve benzeri açık yerler kirlenmeye izin vermeyecek biçimde yapılmalı, pencere eşikleri raf olarak kullanılmamalı, üretim 
alanındaki cam pencereler kırılma sonucu oluşacak bulaşmalara karşı korumalı olmalı,

3  

9.     Kapı ve pencereler sinek, haşere ve diğer zararlıların girişini engelleyecek şekilde olmalı, kafes kullanımı halinde kafesler ince gözenekli, 
kolay temizlenebilir, sökülüp takılabilir özellikte olmalı ve düzenli bakımları yapılmalı,

3  

10.  Merdivenler, asansör kabinleri ve boşaltma olukları gibi yardımcı yapılar gıdaların kirlenmesine yol açmayacak konum ve yapıda olmalı 
(*) 

3  

11.  Kapılar, düzgün yüzeyli, sıvı emmeyen malzemeden, gerektiğinde kendi kendine kapanabilir olmalı 3  
12.  Yakıt depoları uygun yerlerde, üretim yerine doğrudan açılmayan şekilde yerleşik ve mevzuatına uygun olmalı 3  
13.  Tesisin temiz ve kirli bölümleri arasında iş akışını engellemeyecek yapıda uygun ayırma yapılmalı ve bu geçiş yerinde uygun bir 

dezenfeksiyon sistemi bulundurulmalı 
3  



 

14.  İşyeri içerisinde uygun yerlerde uyarıcı yazılar bulunmalı 3  
15.  Sıcaklık kontrolüne dair güncel kayıt tutulmalı (*) 3  
16.  İşletmede laboratuvar var ise, hijyenik koşullara uygun ve diğer ünitelerden tam bölme ile ayrılmış olmalı, üretim bölümlerine doğrudan 

açılmamalı 
3  

17.  Mikrobiyolojik olarak hassas üretim bölgelerinde gerektiği hallerde pozitif hava basıncı sağlanmış olmalı (*) 2  
18.  İşyeri yemekhanesi üretim ortamından ayrı ve hijyenik koşullara uygun olmalı 2  
19.  Tuvalet, duş odaları ve soyunma odaları üretim ortamından ayrı, temiz  ve yeterli sayıda olmalı ve bu alanlarda hijyen kurallarını 

hatırlatıcı uyarı levhaları bulundurulmalı
3  

20.  Uygun bir şekilde yerleştirilmiş ve el temizliği için tasarlanmış lavabolarda ellerin hijyenik bir şekilde yıkanması, kurulanması için yeterli 
imkanlar sağlanmalı 

3  

21.  İşyerinde ilkyardım malzemeleri ve dolabı bulunmalı 1  
C) TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON   

1.     Makina,ekipman  temizliği güçleştirecek şekilde direk zemine oturtulmamalı 3  
2.     İşyerinde temizlik ve dezenfeksiyon program dahilinde düzenli olarak yapılmalı, hijyen kontrol programları işyerinin ilgili bölümlerine 

asılarak veya dosyada bulundurularak yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri kaydedilmeli
3  

3.     Kuruluş içinde temizlik kontrolünden sorumlu bir kişi olmalı 3  
4.     Gıda işletmelerinde, yetkili merci tarafından kullanımına izin verilmiş gıda endüstrisine uygun deterjan, kimyasal ve/veya dezenfektanlar 

veya bunların etken hammaddeleri kullanılmalı 
3  

5.     Su, deterjan ve/veya dezenfektan ve bunların çözeltileri aracılığıyla işletmenin, malzeme, alet ve ekipmanın temizlenmesi ve dezenfekte 
edilmesi sırasında gıda maddesinin kirlenmesi ve bulaşmasını engelleyecek önlemler alınmalı (*)

3  

6.     Malzeme, alet, ekipman ve yerler temizlikten sonra mümkün olduğu kadar çabuk kurutulmalı, temizlikte kullanılan araç ve gereçler 
yıpranmış ve kirli olmamalı, zemin ve alet ekipman temizliğinde kullanılan malzemelerin ayrımı yapılmalı

3  

7.     Üretim alanı giriş ve çıkışlarında dezenfektanlı paspas bulunmalı ve/veya galoş, terlik, özel ayakkabı ile üretim alanlarına girilmeli veya 
dezenfeksiyon işlevi bulunan tertibat bulunmalı 

3  

8.     Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinde üretim hattında çalışan personel galoş, terlik, özel ayakkabı ile üretim 
alanlarına girmeli 

3  

9.     Üretim alanları ve gıda ile temasta bulunan tüm makina , alet ve ekipman için temizlik talimatları olmalı ,bu talimatlarda deterjan tipi, 
konsantrasyonu, sıcaklık, süre, sıklık ayrı olarak belirtilmeli, temizliğin etkinliği işletme tarafından belirlenen 
periyotlardaanalizlenerek ölçülmeli ve kayıtları tutulmalı (*) 

3  

10.  Temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri etiketlenerek açıkça tanımlanmalı ve üretim alanlarından bulaşmaya sebep olmayacak uzaklıkta 
tutulmalı, 

3  

11.  Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinde sıvı ve katı atıklar tekniğine uygun olarak uzaklaştırılmalı 3  
12.  Çöp ve atıklar için uygun sayıda kapalı ve kolay temizlenebilir kaplar bulunmalı, çöp poşetleri kullanılmalı 3  
D) ZARARLI MÜCADELESİ   
1.     İşyerinde zararlı mücadelesi, program dahilinde düzenli olarak yapılmalı, tüm yemleme ve fiziksel önlem noktaları için işletme içi 

yerleşim planı olmalı ve sürekli kontrol altında tutulmalı, kullanılan kapan, elektrikli sinek tutucu ve fiziksel önlemler için düzenli temizlik 
ve bakım faaliyetleri yürütülmeli ve tüm bu faaliyetler kayıt altına alınmalı

3  

2.     Zararlı mücadele ilaçları veya sağlığı tehlikeye sokabilecek diğer maddeler, üzerlerinde toksik etkileri ve kullanımları açısından uyarılar 
bulunan uygun etiketler taşımalı, sadece bu amaç için kullanılan kilitlenebilir odalar veya dolaplarda saklanmalı, eğitilmiş personel 
tarafından nakledilmeli ve kullanılmalı 

3  

3.     Kuruluş içinde zararlı mücadelesi programından sorumlu bir kişi olmalı 3  
4.     Zararlılarla mücadelede, ilgili Bakanlıklarca izin verilen ilaçlar, amacına ve genel halk sağlığına uygun olarak kullanılmalı, zehirli 

ilaçlardan sadece işletme dışında yararlanılmalı 
3  

5.     Güvenlikle ilgili bölümlerin dışında, işyerinde gıda maddeleri ve insanlarla temas edebilecek hayvan bulundurulmamalı 3  
E) HAM MADDE, YARDIMCI MADDE, KATKI MADDELERİ   
1.     Türk gıda mevzuatına uygun olmayan hammadde, gıda bileşenleri veya gıda ile temas eden madde ve malzemeler üretimde 

kullanılmamalı ve satışa sunulmamalı 
4  

2.     Ham maddenin tozlanmaya kirlenmeye, bozulmaya, çapraz bulaşmaya yol açmayacak şekilde işletmeye kabulü sağlanmalı 3  
3.     Katkı maddeleri ve aromalar orijinal ambalajlarında muhafaza edilmeli (*) 3  
4.     İşyerinde üretilen ürünle ilgisi olmayan (taklit ve tağşiş amacıyla kullanılabilecek) maddeler bulunmamalı 3  
5.     İşletmeye kabul edilen ham, yardımcı madde ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler ya da katkı maddeleri, işletmenin veya 

tedarikçinin belirlediği parti/seri no’su ile tanımlanmalı ve işleme sürecinde izlenebilirliği sağlanmalı
3  

6.     Üretim alanında üretimin gerektirdiğinden fazla miktarlarda ham, yardımcı madde, ambalaj materyali ya da katkı maddeleri muhafaza 
edilmemeli, üretim alanı depo olarak kullanılmamalı (*) 

1  

F) İŞYERİNDE KULLANILACAK SU, BUZ VE BUHAR   
1.     İşletmede kullanılan su içilebilir nitelikte, Türk gıda mevzuatına uygun, sürekli ve yeterli olmalı 4  
2.     Gıda ile temas edecek şekilde kullanılan buz, Türk gıda mevzuatına uygun, içilebilir nitelikte sudan üretilmiş olmalı ve işletme içinde 

hijyen kurallarına göre depolanmalı ve taşınmalı (*) 
4  

3.     Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerle doğrudan temasta bulunan yüzeylerde kullanılan buhar, Türk gıda mevzuatına 
uygun, içilebilir nitelikteki sudan elde edilmeli 

3  

4.     Buhar üretiminde, soğutmada, yangın söndürmede ve benzeri işlerde kullanılan su gıdalar ile temas etmemeli, tamamen ayrı hatlarda 
taşınmalı, bu hatlar belirlenmiş standartlara göre değişik renklerle belirtilmeli ve içme suyu taşıyan sisteme geri dönüş yapmamalı 

3  

G) TEKNİK DONANIM, ALET-EKİPMAN   
1.     İşyeri gerekli asgari teknik donanıma sahip olmalı ve tekniğine göre ilgili bölümlerinde basınç, sıcaklık akış göstergeleri bulunmalı ve 

gerektiğinde kaydetme işlemi yapılmalı ve kayıtlar saklanmalı 
3  



 

2.     İşletmede kullanılan tüm alet ve ekipmanlar, teknik donanımlar, ısı, buhar, asit, alkali, tuz ve benzerlerine karşı dayanıklı ve gıdaya 
bulaşmayı önleyecek şekilde olmalı, koruyucu ve önleyici bakımları düzenli olarak yapılmalı ve kayıt altına alınmalı (*)

3  

3.     Alet-ekipmanın tasarımı ve yerleşimi işleme uygun olmalı, güvenlik açısından korumalı olmalı 3  
4.     Ölçüm ekipmanı ve teçhizatlarının kalibrasyonu yapılıyor ve kayıtları tutuluyor olmalı 3  
5.     Kullanılan makine, alet ve diğer ekipmanlar uygun malzemeden yapılmalı, temizlik ve dezenfeksiyona uygun ve bulaşmaya yol 

açmayacak özellikte olmalı, kaynak yerleri parlatılmış olmalı 
3  

6.     Kullanımı zorunlu olmayan durumlar dışında işlenmiş tahta gibi yeterince temizlenemeyen ve dezenfekte edilemeyen materyaller 
kullanılmamalı 

3  

7.     Kablo ve borular kir birikmesi, yoğuşma ve sızdırma gibi muhtemel bulaşma risklerine sebep olmayacak şekilde tankların, ekipmanların, 
ürün girişlerinin ve son ürünleri üzerinde geçmemeli (*) 

3  

8.     Arızalı ekipmanlar üzerine bilgilendirici tabela asılarak tanımlanmalı, tamir edilmeli veya üretim ortamından uzaklaştırılmalı 3  
9.     Kullanılmıyor durumdaki tüm boru ve bağlantı parçaları yerden yüksekte ve ağzı kapatılmış olarak tutulmalı 3  
10.  Sıcaklık ölçümlerinde civalı termometre kullanılmamalı 3  
H) SIVI ATIK HATLARI VE KATI ATIKLARIN DEPOLANMASI VE UZAKLAŞTIRILMASI   
1.     İşyerine ait sıvı atık sistemi korozyondan etkilenmeyen, temizlik ve bakımları kolayca yapılabilecek şekilde düzenlenmeli, kapaklı ve sıvı 

atık miktarını karşılayabilecek kapasitede olmalı 
3  

2.     İşyerinin özelliğine göre, katı ve sıvı atıklar, üründe başta koku olmak üzere bulaşmaya sebep olmayacak şekilde depolanmalı ve 
mevzuatına uygun olarak uzaklaştırılmalı, katı atık depolama ve naklinde kullanılan malzeme, alet ve ekipman tek kullanımlık veya 
kolayca yıkanabilir, temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden olmalı, üzerleri işaretlenerek üretimi etkilemeyecek yerlerde 
bulundurulmalı ve gıda maddeleri üretimi ile ilgili işlerde kullanılmamalı (*)

3  

3.     Sosyal tesise ait sıvı atıklar kapalı sistemde kanalizasyona, kanalizasyon bulunmayan yerlerde uygun yapılmış foseptiklerebağlanmalı 3  
I) PERSONEL HİJYENİ   
1.     İşyerinde çalışan personelin sağlık raporları olmalı ve kontrolleri periyodik olarak yapılmalı 4  
2.     Gıdalarla taşınabilecek hastalıklara veya hastalık belirtilerine (sarılık, ishal, kusma, ateş, ateşli boğaz ağrısı, buruda veya gözde veya 

kulakta akıntı vb.) sahip olduğu bilinen veya sahip olmasından şüphelenilen veya taşıyıcısı olan personelin gıda depolama ve üretim 
alanlarına girmesine izin verilmemeli, yara, çıban gibi cilt problemlerinde yara uygun şekilde kapatılmalı, gıda ile direk veya dolaylı 
temasını engelleyecek şekilde önlem alınmalı 

4  

3.     Kişisel temizlik kurallarına uyulmalı 3  
4.     Üretim alanında ve depolarda sigara içilmemeli, yiyecek ve içecek tüketilmemeli 3  
5.     Personel; kolay temizlenebilir, temiz ve tercihen açık renkli; başlık, çizme veya özel ayakkabı, cepsiz ve düğmesiz çalışma kıyafetleri 

veya görevinin gerektirdiği koruyucu kıyafetler giymeli, kıyafetlerin temizliği sürekli olarak sağlanmalı
3  

6.     Üretim ve depolama alanında çalışan personel saat ve takı takmamalı ve yanında bulundurmamalı 3  
7.     Ürünle direk temas halindeki tüm çalışanların saç, bıyık, sakal ve kolları, bulaşmaya sebep olmayacak şekilde örtülü olmalı, üretim 

alanına girmeden önce eller temizlenerek, dezenfekte edilmeli 
3  

8.     Dışarıdan üretim alanına girecek ziyaretçiler için koruyucu kıyafet (galoş, bone, önlük, vb.) bulundurulmalı 3  
9.     İşletmede personel hijyeninden sorumlu, görevli bir eleman bulunmalı 3  
10.  Personele ait kişisel eşya ve giysi, gıdaların üretildiği alanlara konulmamalı 2  
İ) AMBALAJLAMA/PAKETLEME VE ETİKETLEME   
1.     Gıda ambalajlanması ve paketlenmesinde kullanılacak madde ve malzemeler Türk gıda mevzuatına uygun olmalı 4  
2.     Yeniden işlenmiş plastikler ve çapaklar tekrar gıda ambalajı olarak kullanılmamalı 4  
3.     Ambalaj ve paketleme malzemelerinin ambalajlama ve paketleme alanına getirilmesinde hijyenik koşullar sağlanmalı (*) 3  
4.     Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler, depolama ve taşıma sırasında dış etkenlerden zarar görmeyecek, bozulmayacak 

şekilde korunmuş olmalı 
3  

5.     Ambalajlama ve paketleme işlemleri gıdaya bulaşmayı önleyecek şekilde olmalı (*) 3  
6.     Gıdalar için bir defadan fazla kullanılmak amacıyla üretilmiş olan ambalajlama malzemeleri temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte 

edilebilir olmalı ve temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için uygun tesise sahip olmalı (*)
3  

J) AYDINLATMA VE HAVALANDIRMA   
1.     Aydınlatma yeterli miktarda ve gün ışığına eşdeğer olmalı 3  
2.     Ampuller kırılmadan kaynaklanacak cam bulaşmalarına karşı korunaklı olmalı 3  
3.     Ürün ve işlem ihtiyacına göre sıcaklığın kontrolü, nem kontrolü ,toz oluşumunu önlemek ve kirli havayı değiştirmek için mekanik ve/veya 

doğal havalandırma sistemi sağlanmalı, havalandırma açıklıklarının üzerinde bir ızgara veya aşınmayan malzemeden yapılmış koruyucu 
düzenek bulunmalı, ızgaralar kolayca sökülebilir nitelikte olmalı

3  

4.     İşletme alanındaki sıcaklık üretilen ürüne göre uygun olmalı (*) 3  
5.     İşletmede buhar ve nemden oluşabilecek bulaşmayı önleyecek ölçüde havalandırma yapılmalı 3  
6.     Gıda ile temasta bulunan materyal üreten işyerlerinden ekstrüder, enjeksiyon, baskı makinesinde oluşan zararlı havayı emecek 

havalandırma sistemi bulunmalı 
3  

7.     Havalandırma girişleri filtreli veya korumalı olmalı 2  
K) NAKLİYE VE DEPOLAMA   
1.     Deponun kapı, pencere ve diğer kısımları her türlü zararlının girişini önleyecek uygun donanıma sahip olmalı 3  
2.     Depolarda zemin pürüzsüz, duvarlar düzgün, kolay temizlenebilir nitelikte, sıvası dökülmemiş, ürünlere olumsuz etkide bulunmayacak 

nitelikte olmalı 
3  

3.     Depo üstü tavan ve çatılar akmayı, sızmayı önlemeli, sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyi önleyecek şekilde yalıtımlı olmalı 3  
4.     Depolarda ve taşıma araç ve gereçlerinde kullanılan alet, ekipman ve malzemeler temiz, sağlam ve hijyenik amacına uygun olmalı 3  
5.     Ham madde, diğer üretim girdileri, işlenmiş gıdalar, yedek alet ve ekipmanlar, temizlik ve dezenfektan malzemeleri ayrı yerlerde 3  



 

depolanmalı 
6.     Ambalaj materyalleri ve paket malzemeleri bulaşmaya yol açmayacak şekilde ambalajlı ve etiketli olarak depolanmalı 3  
7.     Ham madde, gıda bileşenleri, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler, bozulmalarını, zarar görmelerini ve kirlenmelerini 

önleyecek, duvar ve zeminle temas etmeyecek şekilde, palet yüksekliğinde ve rutubet geçirmeyen uygun malzeme üzerinde muhafaza 
edilmeli 

3  

8.     Depolar işletme kapasitesine uygun büyüklükte ve temiz olmalı 3  
9.     Gıda maddeleri birbirinin özelliğini bozmayacak şekilde depolanmalı (*) 3  
10.  Gıdaların taşınması için kullanılan araç ve/veya kaplar, yeterli temizlik ve dezenfeksiyona izin verecek şekilde tasarlanmalı, temiz 

tutulmalı, gerektiğinde bakımı yapılmalı ve iyi muhafaza edilmeli
3  

11.  Depolar ve taşıma araçlarında havalandırma, sıcaklık ve rutubet düzeyi, hammadde, yardımcı madde, aroma ve katkı maddesi ürün 
özelliklerine uygun olmalı, depolar ve taşıma araçlarında sıcaklık ve gerekli hallerde rutubet ölçer cihazlar bulundurulmalı, bilgiler sürekli 
kaydedilmeli (*) 

3  

12.  Araç ve/veya konteynır içindeki kaplar, gıda dışında başka bir maddenin taşınmasında kullanılmamalı (*) 3  
13.  Gıdalar, araç ve/veya konteynır/ kaplar içerisine bulaşma riskini en aza indirecek, çapraz bulaşmayı engelleyecek biçimde yerleştirilmeli, 

ambalajlanmalı/paketlenmeli ve korunmalı
3  

14.  Gıda maddeleri ile birlikte başka bir maddenin veya farklı gıda maddelerinin aynı anda birlikte taşınması durumunda, ürünler birbirinden 
tamamen ayrılmış olmalı (*) 

3  

15.  Farklı gıda maddelerinin taşınmasında kullanılan konteynır/kaplar, farklı yüklemeler arasında çapraz bulaşmayı engelleyecek biçimde 
temizlenmeli ve gerektiğinde dezenfekte edilmeli (*) 

3  

16.  Taşımada kullanılan araçlar, gıda maddelerinin uygun sıcaklıklarda muhafaza edilmesine ve söz konusu sıcaklıkların izlenmesine imkan 
verecek nitelikte olmalı, konteynır/kapların üzerinde açıkça görülebilecek ve silinmeyecek bir şekilde “yalnız gıda maddesi için” 
ibaresinin bulunması sağlanmalı (*) 

3  

L) EĞİTİM   
1.     Hijyen kurallarına uygun üretim ve kişisel hijyen konularında düzenli eğitim sağlanmalı 3  
2.     HACCP uygulayan işletmelerde, HACCP ve iyi uygulama rehberlerinin uygulanmasından sorumlu kişilerin, HACCP ilkelerinin 

uygulanması ile ilgili yeterli eğitimi almaları sağlanmalı 
3  

3.     Çalışan personelin, çalışma konusu ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalı 3  

  
  

(*) Bu hükümler gıda maddeleri ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerinde zorunlu değildir. 
  

                                                                                                                                                             İşyeri Yetkilisi ve/veya 
Kontrol ve Denetim Ekibinin                                                                                                               Sorumlu Yöneticinin 
Adı Soyadı               :                                              Adı Soyadı               :                                              Adı Soyadı : 
Mesleği    :                                                              Mesleği    :                                                             Görevi: 
İmza                        :                                              İmza                        :                                              İmza: 

 


