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BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2021/45 SAYILI GENELGE

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel
okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay
ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır
ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak olan okul
gıdası logosuna ilişkin hususları belirleyen ve kapsayan “Okul Gıdası Hakkında Tebliğ”
22/10/2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Tebliğ ile getirilen yükümlülükler konusunda teşkilatımız daha önce 2020/170 sayılı
genelgemiz ile bilgilendirilmiştir.

Tebliğ kapsamında; 06/09/2021 tarihine kadar hazır ambalajlı gıdalar için
Bakanlıktan Okul Gıdası Logosu Onayı alınması zorunludur. Bu tarihten itibaren okul
gıdası onayı almamış gıdalar piyasaya arz edilemeyecektir.

Bu kapsamda yapılacak iş ve işlemlerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve
Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda; Bakanlık İl
Müdürlüklerine gönderilmiş olan ve ekte bir örneği sunulan “Okul Gıdası Onay
Prosedürü”nün gıda alanında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımıza da duyurulması
talep edilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Çetin DEMİRKAZIK
Genel Sekreter V.

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili

EKLER: 1. Okul Gıdası Onay Prosedürü (1 adet - 2 sayfa).pdf

bercan@tesk.org.tr
8e618cd239f7432d94d6697de451fb94 BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR
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OKUL GIDASI ONAY PROSEDÜRÜ

Okul Gıdası Hakkında Tebliğ 22/10/2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel
okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı
gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı
gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak okul gıdası logosuna ilişkin
hususları belirlemekte ve kapsamaktadır.

Bilindiği üzere 22/10/2020 tarihinden itibaren Okul Gıdası Logolu ürünler perakende
işletmelerde de piyasaya arz edilebilir. Okul gıdalarında tebliğin yayımı tarihinden itibaren
oyuncak ve benzeri madde ve malzemeler gıda ambalajı olarak kullanılması yasaklanmıştır.

6/9/2021 tarihine kadar hazır ambalajlı gıdalar için Bakanlıktan Okul Gıdası Onayı
alınması zorunludur. Bu tarihten itibaren okul gıdası onayı almamış gıdalar piyasaya arz
edilemez.

Bakanlığımız https://www.tarimorman.gov.tr/Konu/2054/okul_gidasi internet
sayfasında okul gıdası ile ilgili mevzuat, Sağlık Bakanlığınca belirlenen okul gıdası kriterleri,
uygulamalar ve duyurular yayımlanmaktadır. Bahse konu kriterler ihtiyaç halinde
güncellenmekte olup onay başvuruları değerlendirilirken güncel verilerin esas alınarak
yürütülmesi önem arz etmektedir.

Onay İşlemlerine İlişkin Hususlar

1. Okul gıdası onay işlemleri İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yürütülür.
2. Gıda işletmecisi Tebliğde Ek-3’te yer alan Başvuru Dilekçesi ile Ek-1’de yer alan Okul

Gıdası Onay Başvurusunda İstenen Bilgi ve Belgelerden oluşan dosya ile üretimin
gerçekleştirildiği il müdürlüğüne başvurur.

3. Tebliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen “Bu Tebliğ kapsamında üretilen
ürünlerde 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncak Güvenliği
Yönetmeliği kapsamında yer alan ve/veya oyuncak olarak kullanılması muhtemel olan madde
ve malzemeler gıda ambalajı olarak kullanılamaz.” hükmüne ilişkin değerlendirmenin
yapılabilmesi için Ek-1, 6 ncı maddede belirtilen orijinal ürün ambalaj örneği başvuru
sırasında talep edilir. Değerlendirme sonucu uygun olan ambalajların İl Müdürlüğünce
muhafaza edilmesi gerekmez.

4. Üçüncü maddede belirtilen mevzuat kapsamında oyuncak olarak değerlendirilen ambalajlar
ile çocukların sağlığını tehlikeye sokabilecek olan ambalaj materyali, ambalajın şekli, ürün
içeriği vb. olması halinde o ürünlere onay verilmez. Tereddüt yaşanması halinde Bakanlığa
görüş sorulur.

5. Gıda işletmecisinden Tebliğ ekinde istenen analizler; Bakanlığımız laboratuvarları, özel
laboratuvarlar veya gıda işletmecilerinin kendi laboratuvarlarında yapılabilir.

6. İl müdürlüğü okul gıdası onay başvurusunda bulunan gıda işletmesinin asgari teknik ve
hijyenik şartlarının uygunluğunu yerinde denetler.

7. Denetim sonucunun uygun olması halinde başvuru dosyası incelemeye alınır.
8. İl müdürlüğü okul gıdası kriterleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre dosyayı inceler.
9. Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik ve/veya yanlış hazırlanmış olması durumunda il

müdürlüğü eksiklik ve/veya yanlışlıkları gıda işletmecisine 15 gün içerisinde resmi yazı ile
bildirir.

10. Gıda işletmecisi yazının teslim alınmasından itibaren 20 gün içerisinde gerekli düzenlemeleri
yaparak il müdürlüğüne bildirir. 20 gün içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan gıda
işletmecilerinin başvuru dosyaları iade edilir.

https://www.tarimorman.gov.tr/Konu/2054/okul_gidasi


11. Dosyadaki bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda il müdürlüğü okul gıdasını
onaylar.

12. Onay için başvuruda bulunan gıda işletmecisine ait her bir ürün için ayrı onay numarası
verilir.

13. Okul gıdası onay numarası TR-İl Plaka Kodu- 0001 ile başlar.
14. Okul gıdası onay numarası gıdanın etiketi üzerinde yer almaz.
15. İl müdürlüğü onaylamış olduğu Okul Gıdası Logosu kullanılacak ürünleri gıda işletmecisine,

Ek-5’te yer alan Onay Takip Formunu ise resmi yazı ile Bakanlığa bildirir.
16. Okul gıdası onayı almış gıda işletmeleri ve ürünler

https://www.tarimorman.gov.tr/Konu/2054/okul_gidasi Bakanlık internet sayfasında
yayımlanır.

17. Bakanlık internet sayfasında onay verilen okul gıdaları alfabetik olarak sıralanan il bazında il
müdürlüklerince gönderilen sıralamayla yer alır.
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