T.C.
KIRKLARELĠ VALĠLĠĞĠ
YILDIZLI ĠġLETME ÖDÜLÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1: Bu ödülün amacı, teknik ve hijyenik yönden gıda mevzuatında belirtilen koşullara
özenle uyan toplu tüketim yerlerini Kırklareli Valiliği adına belgelendirerek ödüllendirmek,
halka duyurmak ve böylece sektördeki diğer işyerlerini de daha iyi koşulları oluşturmaya
teşvik etmektir.
Kapsam
Madde 2: Toplu tüketim yerlerine verilecek “Yıldızlı İşletme” ödül başvurusu, Yıldızlı
İşletme için gerekli işyeri koşulları, işyeri değerlendirme komisyonu oluşturulması ve
değerlendirmeler, ödül iptal koşulları, haksız yere Yıldızlı İşletme logosu kullanan işletmelere
uygulanacak yasal yaptırımlar, ödül olarak verilecek bayrak ve dış mekân plaketinin ölçüleri,
vasıfları ve tanıtımı ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3:
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve buna bağlı
Yönetmelikler
Kırklareli İli Yıldızlı İşletme Ödülü Görev ve Çalışma Yönergesi
Tanımlar
Madde 4: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunundaki
tanımlar geçerli olup ilave olarak;
Ödül Değerlendirmesi: Gıda Güvenliği Değerlendirme Komisyonu tarafından
yetkilendirilen kurum temsilcilerince “Yıldızlı İşletme” olma başvurusunda bulunan gıda
işyerlerinde yapılan kontrol işlemlerini,
Depo: Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri muhafaza etmek
amacıyla ürünün özelliğine göre tesis edilen yerleri,
Depolama: Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin doğal yapılarını
bozmayacak koşullarda ve tekniğine uygun olarak saklanması işlemini,
Dezenfeksiyon: Gıda maddelerine ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelere
bulaşmayı önlemek amacıyla, gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve
malzemelerin özelliklerini etkilemeden fiziksel ve/veya kimyasal yollarla ortamdaki
mikroorganizmaların arındırılması işlemini,
Üst Komisyon: Alt Komisyon adına Yıldızlı İşletme hakkı vermeye yetkili
komisyonu,
Alt Komisyon: Kırklareli Valiliği’nin olurlarıyla kurulan Gıda Güvenliği Alt
Komisyonunu,
Güvenilir Gıda: Raf ömrü süresince fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri taşımayan
gıdaları,

Gıda güvenliği: Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü
zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütününü,
Hammadde: Gıda maddelerinin üretiminde kullanılan birincil üretimden elde edilen
ürün, yarı mamul veya mamul maddeleri elde etmek için kullanılan maddelerden her birini,
Müdürlük: Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğünü,
Ġzleme Amaçlı Denetim: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından görevlendirilen
Yıldızlı İşletme Denetim Ekibince yapılan ve ödül koşullarının devam edip etmediğini tespit
etmeyi amaçlayan kontrol ve denetimi,
Parti: Aynı koşullarda ve zamanda üretilen, ambalajı, ambalaj büyüklüğü, sınıfı, tipi,
çeşidi ve boyutu aynı olan ürün örnekleri veya ambalajları topluluğunu,
Temizlik: İşyerlerinde biriken kirin, toprağın, gıda kalıntılarının ve diğer istenmeyen
maddelerin ortamdan mekanik ve kimyasal işlemlerle uzaklaştırılması işlemini,
Toplu tüketim yeri: Gıda maddelerinin tekniğine uygun şekilde işlendiği, üretildiği ve
aynı mekânda tüketime sunulduğu yerleri,
Türk gıda mevzuatı: Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve
malzemeleri; özellikle gıda güvenliğini ve kalitesini düzenleyen, gıda maddeleri ve gıda ile
temasta bulunan madde ve malzemelerin üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve satışı ile her aşamayı
kapsayan tüm mevzuatı,
Üretim, iĢleme ve dağıtım aĢamaları: Bir ürünün ithalatı dahil, birincil üretimden
başlayarak, işlenmesi, depolanması, nakliyesi, nihai tüketiciye satışı veya arzını,
Valilik: Kırklareli Valiliğini,
İfade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Yıldızlı ĠĢletme Ödül
Uygulama Alanı ve Esasları
Ödül Uygulama Alanları
Madde 5: Bu projenin uygulama alanları toplu tüketim yerleri olup, aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.
1- Lokanta-Restaurant , 2- Kafeler
BaĢvuru
Madde 6: Müracaatlar; gıda işletmecisi tarafından 5996 Sayılı Kanun ile Gıdanın Resmi
Kontrolü ve İdari Yaptırımlar Prosedüründe bahsi geçen temel kuralları sağladıklarını beyan
ederek Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuru yapar.
Başvuru yapacak tesislerin “İşletme Kayıt Belgesi”nin olması zorunludur.
İşyeri yetkilisi ödül başvurusundan önce, işletmesinin Yıldızlı İşletme koşullarına
uygunluğunun yerinde değerlendirilmesi için, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden ön
inceleme talep edebilir. Bu durumda kontrol görevlilerinin ulaşımını işyeri yetkilisi sağlar.

Yıldızlı ĠĢletme Olma KoĢulları
Madde 7: Ön gereklilikler; Gıda hijyeni gereksinimlerinin uygulanmasıdır. Aşağıda belirtilen
hususlarda gıda mevzuatına tam uyum şartı aranır. Bu hususlar, farklı gıda sektörleri için
hazırlanan iyi hijyen uygulama kılavuzları ile desteklenebilir.

1. Altyapı ve ekipman gereklilikleri
2. Hammadde için gereklilikler
3. Gıdanın güvenilir olarak muameleye tabi tutulması (ambalajlama ve nakliye dâhil)
4. Gıda atığı yönetimi
5. Zararlı kontrol prosedürleri
6. Sanitasyon prosedürleri (temizlik ve dezenfeksiyon )
7. Su kalitesi
8. Soğuk zincirin muhafazası
9. Çalışanların sağlık durumu
10. Personel hijyeni
11. Eğitim
12. İzlenebilirliğin sağlanması
13. Sunum koşulları
Yıldızlı İşletme başvurusunda bulunan işyerlerinden Madde 7 de belirtilen ön
gereklilik
ilkelerine dayalı gıda güvenliği sistemine uygunluk şartı aranır.
Ödül Ġptal KoĢulları
Madde 8: Verilen sertifika, logo ve bayrak 1 yıl süre ile geçerli olacak olup, yıldız almaya
hak kazanmış işletmelerde daha sora yapılacak izleme amaçlı denetimlerde, belirlenen
kriterleri artık karşılamadığı tespit edilen işletmelerin bu durumları denetim raporunda
belirtilir. Daha sonra “Yıldızlı İşletme Ödülü”, üst değerlendirme komisyonunun onayı ile
iptal edilerek geri alınır.
Yıldızlı İşletme kriterlerini kaybeden işletmeye, insan sağlığını doğrudan etkileyen
durumlar dışında, denetim ekibi tarafından bir kereye mahsus 30 günü aşmayacak şekilde süre
verilir. Süre sonunda eksikliklerini gidermeyen işyerinin ödülü aynı prosedürle iptal edilir.
Ödülü iptal edilen işletmeye ait reklam, afiş, tanıtım vb. amaçla yapılan tüm yazılı ve
görsel yayınlar iptal ettirilir. Ödül alan işletmelerin yayınlandığı internet sayfasından ismi
çıkarılır.
Ödülü iptal edilen işletme ödül kriterlerini sağladığını beyan ederek tekrar başvuruda
bulunabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme ve Karar Alma
Değerlendirme Komisyonu OluĢturma ve Karar Alma
Madde 9: Kırklareli Valiliği’nin Olurlarıyla, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem
Şube Müdürlüğü’nden 2 gıda kontrol görevlisi, konuya haiz olmak üzere; Kırklareli İl Sağlık
Müdürlüğü’nden iki kişi, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan bir kişi ve Kırklareli
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden iki kişiden oluşan 7
kişilik Değerlendirme Alt Komisyonu oluşturulur. Alt komisyon başvuru yapan işletmelere
denetim yaparak belirtilen prosedüre göre puanlama yapar. Alt komisyona ek olarak İl Tarım
ve Orman Müdürü, İl Sağlık Müdürü, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve
Kırklareli Üniversitesi Rektörü’nden oluşan bir üst komisyon oluşturulur. Üst Komisyon
toplantısında alt komisyonun sunduğu dosyalar gözden geçirilirek seçilen yıldızlı işletmeler
belirlenir ve bunu takiben ödül verme ve yıldızlı işletmeleri açıklama toplantısı düzenlenir.
Söz konusu kurumlar, projenin yürürlüğe girmesini müteakip 1 ay içerisinde konu ile
ilgili asıl ve yedek temsilcilerinin isim ve unvanını, irtibat telefonlarını Gıda ve Yem Şube
Müdürlüğüne bildirirler.
Yıldızlı İşletme Projesi Değerlendirme Komisyonu projenin 1. Ayında Yıldızlı İşletme
Projesi Görev ve Çalışma Yönergesi yayınlayacaktır.

Yıldızlı İşletme için kurulacak izleme denetim ekibi ise İl Müdürlüğü’nde görevli en az
iki resmi kontrol görevlisinden oluşur.
Komisyon tarafından değerlendirilecek iş yerlerinde yapılacak incelemenin tarihi, Gıda
Güvenliği Alt Komisyonunca belirlenir ve önceden, değerlendirmeye katılacak kurumların
temsilcilerine ve ilgili işyerine bildirilir.
Madde 10: Yıldızlı İşletme için Ek-1’de belirlenen kriterlerin tamamının Değerlendirme
Komisyonu tarafından karşılandığına karar verilmesi halinde; söz konusu işletmeler ödül
almaya hak kazanacaklardır.
Ödül alan işletmelerin isimleri İl Müdürlüğü ve Kırklareli Valiliği internet sayfasında
açıklanır.
Değerlendirme Komisyonu işyerini sektörel bazda değerlendirerek denetim kriterlerinde
gerekli esneklik yaklaşımını uygular.
Ġzleme
Madde 11: İzleme, Yıldızlı İşletme olmaya hak kazanmış işletmelerin kontrolü amacıyla; İl
Müdürlüğü tarafından, ilgili sektörün mevsimsel yoğunluğu ve risk değerlendirmesi de
dikkate alınarak, yılda en az bir defa habersiz olarak gerçekleştirilir.Ek-4’de bulunan Resmi
Kontrol Raporu düzenlenerek bir nüshası dosyada muhafaza edilir, diğer nüshası işyerine
bırakılır. Denetim bilgileri Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’ne kaydedilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli Hükümler
Haksız yere Bayrak ve Logo Kullanan ĠĢletmelere Uygulanacak Yasal Kurallar
Madde 12: Ödülü iptal edilen veya ödül verilmeyen işyerlerinin almış gibi Yıldızlı İşletme
sembollerini kullanmaları veya ima etmeleri ya da tüketiciyi buna benzer yollarla yanıltmaları
halinde,
Bu işletmeler beş yıl süreyle Yıldızlı İşletme başvurusunda bulunamazlar ve başvuru
talepleri reddedilir.
Suçun tekrarı halinde süresiz olarak Yıldızlı İşletme başvurusunda bulunamazlar. Her
iki durum da Müdürlük İnternet sayfasında ve basın yayın organlarında söz konusu
işyerlerinin isimleri açıklanır. İlgililer hakkında adli makamlara suç duyurusunda
bulunulur.
Bayrağın Ölçü ve Özellikleri
Madde 13: Bayrak, boyası solmayacak ve çıkmayacak halde, üzerinde Ek-5’de belirtilen yazı
ve şekil baskısı yapılmış, göndere çekilebilecek biçimde 80x120 boyutlarında dikilmiş atlas
kumaştan yapılır.
Sertifika Ölçü ve Özellikleri
Madde 14: A4 dosya kağıdı boyutunda kuşe kağıda ve Ek-6’de belirtilen şekilde hazırlanır ve
üzerinde Kırklareli Valiliği Gıda Güvenliği sertifika yer alır.

Duvar Logo Ölçü ve Özellikleri
Madde 15: Logo, dış mekanda duvara asılacak 45cm uzunluğunda, 32cm genişliğinde Ek7’deki tasarıma uygun olarak gümüş renkli metalden yapılır.
VeriliĢ ġekli

Madde 16: Yıldızlı İşletme olmaya hak kazanan işletmelerin isimleri Üst Komisyon
Toplantısında ve Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kırklareli Valiliği resmi internet
sayfasında açıklanır ve Bayrak, Sertifika ve Plaket teslimleri bir sonraki kurul toplantısına
kadar tamamlanır.
Verilen Bayrak, Sertifika ve Plaketin kullanımı
Madde 17: Verilen Bayrak, Sertifika ve Duvar Logosu aşağıda belirtilen yerlerde
kullanılabilir.
1- İşyerinin her türlü reklamlarında (tv, radyo, broşür, kartvizit vb. )
2-Menü kartlarında,
3-İşyeri çalışanlarının üniformalarında,
4-İşyeri girişinde ya da girişinde yer alacak gönderde,
5-İşyeri içerisinde uygun görülen bir duvarda,
Ancak Bayrak, Sertifika ve Duvar Logosu o işyerine verildiği için diğer şubelerinde
kullanılamaz.
Ayrıca bayrak, sertifika ve duvar logosu farklı ölçülerdeki örnekleri orijinal
içeriğine/tasarımına bağlı kalmak kaydıyla işyerleri tarafından reklam ve tanıtım amacıyla
yaptırılarak kullanılabilir.
Kriterler
Madde 18: Ek-1’de yer alan ve 5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler baz alınarak
belirlenen kriterler, yine aynı kanun kapsamında yayımlanacak olan yönetmelikler baz
alınarak değiştirilebilir. Ancak, bu değişikliklerin gerçekleşmesi, bu maddelerin Üst
Komisyona sunulması ve kabul edilmesi halinde olur.
Ayrıca 5996 Sayılı Kanun ve bu kanun kapsamında yayımlanan ve yayımlanacak olan
yönetmeliklere ters düşecek hiçbir madde Üst Komisyona teklif edilemez ve kabul edilemez.
Tanıtım
Madde 19: Bu ödül uygulamasının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve tanıtılması amacıyla
sanal ortam dahil her türlü basılı yazılı vb iletişim aracı kullanılabilir. Tanıtım amacıyla
yapılacak tüm faaliyetler Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Yürürlük
Madde 20: Bu Yönerge Valilik Makamının Olur’u ile yürürlüğe girer.

