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T.C.  

ELAZIĞ VALİLİĞİ  

GÜVENİLİR VE KALİTELİ HİZMET SAĞLAYAN TOPLU TÜKETİM YERLERİNİN 

TEŞVİK EDİLMESİNE YÖNELİK BORDO BEYAZ BAYRAK UYGULAMA GENELGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

           Amaç 

           Madde 1: Teknik ve hijyenik yönden gıda mevzuatında belirtilen asgari koşulların üzerinde, 

özel bir gayret gösteren, güvenilir ve kaliteli hizmet sağlayan toplu tüketim yerlerinin bordo beyaz 

bayrak uygulaması kapsamında belgelendirerek taltif etmek, halka duyurmak ve böylece sektördeki 

diğer işletmeleri de daha iyi koşulları oluşturmaya teşvik etmektir. 

         

Kapsam ve süre 

Madde 2: Gıda güvenliğini sağlayarak teknik ve hijyenik yönden gıda mevzuatında 

belirtilen asgari koşulların üzerinde güvenilir ve kaliteli hizmet sağlayan toplu tüketim yerlerinin 

taltif ve teşvik edilmesine yönelik bordo beyaz bayrak ve sertifika uygulamasına ilişkin usul, esaslar 

ile yetki görev ve sorumlulukları kapsar. Genelge Valilik tarafından onaylandığı gün yürürlüğe 

girer. 

 

Hukuki Dayanak 

Madde 3: 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve buna bağlı 

Yönetmelikler. 

-5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 

 

Tanımlar 

Madde 4: Bu genelgede geçen terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir; 

            Bordo Beyaz Bayrak: Güvenilir ve kaliteli hizmet sağlayan toplu tüketim yerlerine yönelik 

olarak taltif ve teşvik amacıyla verilecek olan ve nitelikleri bu genelgede belirtilen bayrak,  

            Değerlendirme Formu: Uygulama esaslarıyla birlikte uygulanacak olan, başvuru 

sahiplerinin ödüle esas projenin özellik ve içeriğine göre puanları belirleyen tabloyu, 

Denetim: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından gıda kontrol hizmetlerini 

yürütülmesi ve/veya doğrulanması için yapılan işlemleri kapsar. 

Gıda/Gıda maddesi: Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere; içkiler ve 

sakızlar ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dâhil, insanlar tarafından yenilen 

ve/veya içilen ham, yarı mamul veya mamul her türlü maddeyi, 

Gıda İşletmecisi: İthal ettikleri, ürettikleri, işledikleri, imal ettikleri veya dağıtımını 

yaptıkları gıda maddelerinin gıda mevzuatı şartlarına uygunluğundan sorumlu olan gerçek veya 

tüzel kişileri, 

Gıda Kontrol Görevlisi: Gıda kontrol ve gıda denetim iş ve işlemlerini yerine getirmek 

üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan kişileri kapsar. 

Kalite: Gıda maddelerinin mevzuatla belirlenmiş kriterlere uygunluğunu tayin eden 

özelliklerinin toplamını içerir.  

Kontrol: Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten ve satan 

işletmelerin, asgari teknik ve hijyenik şartları ile bu yerlerde üretilen ve satılan gıda maddelerinin 

ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mevzuata uygunluğunun tespitini içerir. 

İl Müdürlüğü: Elazığ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 
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İnceleme Kurulu: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden; Gıda ve Yem Şube 

Müdürü Başkanlığında oluşturulan ve 5 asil, 3 yedek Gıda Kontrolöründen Valilik oluru ile 

oluşturulan kurulu, 

Taltif: Genelgede belirtilen kriterlere uygunluk gösteren toplu tüketim yerlerinin bordo 

beyaz bayrak ile ödüllendirilmesini 

Toplu Tüketim Yeri: Gıdanın tüketime hazır hale getirildiği ve tüketilmek üzere son 

tüketiciye sunulduğu; mobil araçlar veya sabit ya da hareketli tezgahlar da dahil olmak üzere, hazır 

yemek hizmeti veren işletmeler ile restoranlar, kantinler, okullar ve hastaneler gibi işletmeleri 

           Türk gıda mevzuatı: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunun 

Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri; özellikle gıda güvenliğini 

düzenleyen, gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretimi, işlenmesi, 

dağıtımı ve satışı ile her aşamayı kapsayan tüm mevzuatı,  

Valilik: Elazığ Valiliği, ifade eder.   

Üst Kurul: İl Müdürlüğü işlemleri için yetki verilen Vali Yardımcısı, İl Müdürü, Gıda ve 

Yem Şube Müdüründen oluşturulan kurulu, 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Bordo Beyaz Bayrak ve Sertifika Uygulama Alanı ve Esasları 
 

Görevli kurum ve kuruluşlar 

Madde 5: Bordo Beyaz Bayrak uygulaması Valilik ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

 

Başvuru şartları ve incelenmesi 

Madde 6: 
1-Müracaatlar Gıda işletmecisi tarafından EK-1’de bulunan “  Bordo Beyaz Bayrak ve 

Sertifika Başvuru Formu (EK-1)” doldurularak İl Müdürlüğüne yapılır. Başvuru yapacak tesislerin 

“İşletme Kayıt Belgesi” nin olması zorunludur. 

           -Yıl içerisinde 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 

mevzuat hükümlerine göre ceza alan işletmeler bordo beyaz bayrak başvurusunda bulunamazlar. 

 -Bordo Beyaz Bayrak ve Sertifika Genelgesinin yayınlanmasıyla başvurular başlar ve aksi 

bir karar alınmadığı sürece üç yıl boyunca devam eder.  

         2- Müracaatlar İnceleme Kurulu tarafından 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 

Gıda ve Yem Kanunu mevzuat hükümlerine göre (EK-4, EK-5, EK-6)  yerinde denetimini 

müteakip ön denetim yapılır. Müracaat sahibine 15 iş günü içerisinde resmi yazı (EK-3) ile cevap 

verilir. Ön denetim sonucu uygun olan işletmeler EK-2’ye göre ikinci bir denetime tabi tutulur. 

Denetim sonucunda 350 tam puan üzerinden 280 puan alan işletmeler Bordo Beyaz Bayrak taltifi 

için Üst Kurula teklif edilir. 

 

 Bordo Beyaz Bayrak uygulaması için gerekli finansman 

 Madde 7: Gerekli finansman İl Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı ve İl Özel İdaresi 

bütçesi tarafından karşılanır.  

 

Kurulların oluşturulması ve görev tanımları 

Madde 8: Uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, bu 

Genelge ile birlikte İnceleme Kurulu ve Üst Kurul oluşturulur.   
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“ Bordo Beyaz Bayrak ve Sertifika”sı alacak işletmeler İnceleme Kurulu tarafından yapılan 

denetim ve kontroller sonucunda oy birliği ile belirlenir. Üst Kurulca değerlendirilir ve oy 

çokluğuyla kesinleştirilir. Vali tarafından onaylanır.  

“ Bordo Beyaz Bayrak ve Sertifika”sı İnceleme Kurulunun tavsiyesi ve Üst Kurulun onayı 

ile iptal edilerek geri alınır. 

İşletme sahipleri Bordo Beyaz Sertifika ve Bayrak uygulamasındaki her türlü itirazlarını 

İnceleme Kuruluna yapar, itirazın değerlendirilip sonuçlandırılması ise Üst kurulda oy çokluğu ile 

gerçekleştirilir.  

 

Bordo Beyaz Bayrak ile ödüllendirilecek işletmelerin belirlenmesi, tören,ödülün 

geçerlilik süresi 

            Madde 9: Bordo Beyaz Bayrak ile taltif edilecek işletmeler aşağıda belirtilen sektörlerdeki 

Toplu Tüketim Yerleri baz alınarak tespit edilir; 

1) Restoran ve Lokantalar 

2) Oteller 

3) Diğer gıda üretim, toplu tüketim ve satış işletmeleri (Bu tür tesisler için uygulanacak 

kriterlerin ve eklerin belirlenmesinde il müdürlüğü yetkilidir.) 

Bordo Beyaz Bayrak verilecek işletmelerin kesinleşmesinin ardından Bordo Beyaz 

Bayraklar bu işletmelere yerel ve ulusal basın ve medya önünde törenle verilir. Törenden maksat 

tüm işletmelerin Bordo Beyaz Bayrak uygulamasına özendirilerek kalitenin yükseltilmesidir. Her 

türlü kriteri ve şartları yerine getiren işletmeler için Bordo  Beyaz Bayrak ödülünün süresi 3(üç) 

yıldır. 

           

           Bordo Beyaz Bayrak ile taltif edilecek işletmelerin karşılaması gereken kriterler 

           Madde10: Ana başlıkları aşağıda belirtilen konularla ilgili kriterleri üst seviyede bünyesinde 

oluşturan toplu tüketim yerleri, Bordo Beyaz Bayrak ve Sertifika almaya hak kazanırlar. 

Bordo  Beyaz Bayrak ve Sertifika alacak gıda işletmelerinin taşıması gereken şartlar; 

- Onaylı/ Kayıtlı İşletmelere Ait Resmi Kontrol Formu (EK-4)’nda yer alan kriterlerin uygun olması 

- Kontrol görevlilerinin yapmış olduğu denetimde doldurulan Resmi Kontrol Raporu (EK-6)’ nda 

herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olması 

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aracılığı ile hazırlanan Toplu Tüketim Yerleri İçin Hijyen 

Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzuna (EK-5) uygun faaliyet gösteriyor olması halinde işletme 

aşağıda yer alan kriterlere tabi tutulur.  

 

TESİSİN ÇEVRESİ VE GENEL GÖRÜNÜMÜ 

      1) Bina veya binaların dış cephe kaplamaları ve görünümü; 

 

 

Özel malzeme  

 

 

Hazır sıva, mozaik v.b.  

 

 

Boya, badana   

 

      GİRİŞ HOLÜ  

 
 

    2) Giriş kapısı 

 

 

Fotoselli  

 

 

Normal kapı  

 3) Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ nden almış olduğu İşletme Kayıt Belgesi’ nin teşhir edilmesi 
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TESİSİN İÇİ VE GENEL GÖRÜNÜMÜ 

      4) Duvar kaplamaları; 

 

 

Tavana kadar  

 

 

Yarım kaplama  

 5) Yeterli havalandırma  

    6) Alaturka tuvalet bulunması  

 7) Rezevuarlar ve hijyenik klozet kapak kağıdı; 

 

 

Fotoselli sistem  

 

 

Mekanik sistemli   

 

 

Diğerleri  

 8) El kurulama olanağı; 

 

 

Fotoselli kağıt havluluk ile   

 

 

Kağıt havlu veya rulomatik havlu ile  

 

 

Kurutma makinesi ile  

 9) Armatürler; 

 

 

Ayarlı veya fotoselli  

 

 

Aç kapa  

 

 

Diğer musluk  

 10) Zemin kaplaması; 

 

 

Granit, mermer, seramik vb.  

 

 

Masif, ahşap parke  

 11) Tefriş elemanları; 

 

 

Özel ve iyi malzeme 

 

 

Normal malzeme 

 12) Çatal, kaşık, bıçak, tabak vb. servis malzemeleri; 

 

 

Çok iyi kaliteli  

 

 

İyi kaliteli 

 

 

Normal kaliteli 

 
13) 

Alkollü ve alkolsüz içeceklerde kullanılan servis bardaklarının birbirinden ayırt edilebilir nitelikte 

olması  

 14) Masa örtüleri beyaz, iyi kalite, temiz ve lekesiz olmalıdır 

 

 

Kurutmalı çamaşır makinesi ile yıkanması halinde 

 

 

Kurutemizleme firması ile sözleşmeli olarak anlaşılması halinde 

 15) Günlük mönü;  

 

 

Diyet, 

 

 

Vejetaryen,  

 

 

Çocuk menüsü, 

 

 

Alerjen uyarısı v.b. 

 
   16) Günlük mönüde yiyeceklerin içeriğinin belirtilmesi  

 17) Peçeteler; (Her müşteri ile değişir, kağıt peçete ile birlikte)  

 18) Çocuk servis düzeni 

 19) Mutfağın müşteriler tarafından izlenmesi imkanı (Kapalı devre televizyon, camekan v.b.) 

 20) Yemek salonu ile mutfak arasında servis ofisi  

 21) Self servis bankosu 
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22) Jeneratör desteğinde devamlı ve yeterli elektrik sağlanması  

 23) Tüm hacimlerin fonksiyonlarına uygun aydınlatılması 

 24) Mekanik havalandırma sistemi 

 25) Müşteriyi rahatsız etmeyen ısıtma - soğutma sistemi; 

 

 

Tüm hacimlerde (Personel üniteleri, teknik bölüm v.b. diğer bölümler dahil.) 

 

 

Yalnız yemek salonu veya salonlarında 

 
26) 

Yakıt depolarının uygun yerlerde, mutfağa doğrudan açılmayacak şekilde ve mevzuatına uygun 

olmalıdır. 

 

      MUTFAK 

      27) Yiyecek ve içecek maddelerinin hazırlanmasında sağlık ve hijyen kurallarına uygunluk 

 28)   Yemek masasının düzeni ve yemeğin sunuş tarzı.  

29) Mutfak bölümünde yer alan cam kapı, pencere ve bölmelerin film ile kaplı olması 

 30) Mutfakta tahta kaşık, tahta doğrama ünitelerinin kullanılmaması  

 31) Zemin kaplaması; 

 
 

Epoksi vb. hijyenik malzeme 

 
 

Mermer, seramik, v.b. 

 
32) 

Et ürünleri, Süt ürünleri, unlu mamüller, sebze ve meyveler için birbirinden ayrı ya da bölmeyle 

ayrılmış hazırlık yerleri, 

 33) Mutfak ekipmanları;  

 
 

İhtiyaca uygun pişirme yerleri (Kuzine)  

 
 

Yemekleri sıcak saklama teçhizatı (Benmari) 

 
 

Servis sırasında yemekleri sıcak saklama teçhizatı (Reşo) 

 
 

Izgara donatımı 

 
 

Tabakları sıcak saklama teçhizatı 

 34) Korozyona uğrayabilecek teflon, bakır veya emaye gibi ürünlerin; 

 
 

Kullanılmaması 

 
 

Günlük kontrollerinin yapılarak kullanılması 

 35) Soğuk oda, deepfreeze ve soğuk dolaplar; 

 
 

Kapısı içeriden açılabilen ve alarm zili bulunan soğuk oda 

 
 

Derin dondurucu ve soğuk dolaplar 

 36) Bulaşık yıkama yerlerinin niteliği;  

 
 

Mutfak ve servis malzemeleri için ayrı yıkama yerleri krom, paslanmaz çelik vb. 

 
 

Mutfak ve servis malzemeleri için ayrı yıkama yerleri mermer, plastik, granit vb. 

 37) Servis takımlarının bulaşık makinesi ile yıkanması 

 38) Hijyen lavabosu ve musluğu (personelin el yıkaması için) 

 39) Çay, kahve pişirme yerinin düzenlenmesi ve donanımı 

 40) Bıçaklık ve bıçaklar için özel sterilizasyon (UV Sterilizasyon cihazı) sistemi 

 41) İşlenen ürünün niteliğine göre farklı renkli bıçak saplarının kullanılması 

 42) Giriş kapısından ayrı, mutfak veya depo ile bağlantılı servis girişi 

 43) Tesis kapasitesine uygun teçhizat ve malzeme deposu veya depolarında düzenleme  

 44) Buz makinesi 

 45) Mutfakta kullanılacak tezgahların; 
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Krom ve Paslanmaz çelik 

 

 

Mermer, Plastik, Granit vb.  

 
46) 

Kızartma yağlarının kızartma öncesi yağ ölçüm cihazı ile ölçümlerinin yapılmış olması uygun 

olmayan yağların geri dönüşüme kazandırılması  

 47) Yemek malzemelerinin kalitesi; 

 

 

Özel seçilmiş malzeme 

 

 

İyi cins malzeme 

 48) Tuz tüketimini azaltmaya yönelik olarak; 

 

 

Masa üzerinde tuzluk bulundurulmaması 

 

 

Masa üzerinde stick tuz bulundurulması 

 49) Devamlı ve yeterli basınçta sıcak ve soğuk su 

 50) Su kesilmesi halinde tesisin su ihtiyacını karşılayacak depo veya depolar 

 

   PERSONEL VE PERSONEL HİJYENİ 

      51) Çalışan personelin iş ve görev yerlerine uygun olarak hijyen kurallarına uyması 

 52) Çalıştırılacak personeller Hijyen Eğitim Belgesi almış olmalıdır. 

 
53) 

Gıda işleme ve servis bölümünde çalışan personelin gıdalarla taşınabilecek hastalıklara (tüberküloz, 

hepatit vb.) sahip olabileceği ihtimali üzerine;  hastalık taşımadığını kanıtlayan belge bulunması 

 
54) 

Çalışanların tırnakları kısa kesilmiş ve temiz olmalı, sakalsız olunmalı, ellerde açıkta yara ve kesi 

bulunmamalı, eğer var ise su geçirmez fark edilebilir renkte yara bandı ile kapatılmış olmalı  

 55) Mutfak ve servis personelinin mesleki bilgi ve görgü seviyesi ile müşteriye davranışları; 

 

 

Uzman personel ile üstün hizmet 

 

 

Bilgili personel ile iyi hizmet 

 

 

Normal personel ile iyi hizmet 

 
56) 

Personelin işlerine ve görev yerlerine uygun, kolay temizlenebilir, özel ve temiz kıyafet ve hijyenik 

aksesuar (kep, kolluk, maske, eldiven) kullanması 

 

57) Hizmet standardını yükseltmek amacıyla, yönetim tarafından belirli zamanlarda uygulanan, işbaşı 

eğitim programları ve uygulama örnekleri 

 58) Personel üniteleri;  

 

 

Soyunma yerleri 

 

 

Duş, tuvalet ve lavaboları 

 

 

Oturma ve yemek yeme mahalleri 

 59) Personel mahallerinin temizlik ve devamlı bakımı 

 60) İlkyardım hizmetini eksiksiz verebilecek araç ve gereçler 

 61) İlkyardım sertifikasına sahip en az bir personel çalışması 

 62) İş güvenliğini sağlayacak şekilde önlemlerin alınması 

 

   TEMİZLİK VE BAKIM-ATIK YÖNETİMİ 

   63) Çöp kutusu;   

 
 

Fotoselli 

 
 

Pedallı 

 
 

Diğerleri 
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64) Çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde çöp, duman v.b. olmaması için önlemlerin alınması 

 65) Çöplerin muhafazası; 

 
 

Çöplerin tesiste muhafaza edilmeden uzaklaştırılması 

 
 

Kapalı naylon torbaların kapalı bidonlar içinde muhafazası 

 66) Geri dönüşüm sağlamak amacıyla katı atıkların plastik, kağıt, cam, metal v.b olarak ayrıştırılması 

 67) Çevre temizliği  

 
68) 

Müşteri mahallerinin temizliği; (Müşterilerin sürekli hizmetinde olan ortak kullanım alanları 

değerlendirilir.) 

 69) Müşteri mahallerinin dışındaki ünitelerin temizliği; 

 
70) 

Lisanslı ilaçlama firmaları aracılığı ile toplu tüketim yerlerinin haşere mücadelesinin periyodik olarak 

yapılması 

   

Yukarıdaki 6 adet konu başlığı altında yer alan 70 madde puantaj üzerinden incelenir. 

İnceleme neticesinde 280 puan ve üzeri alan işletmeler Bordo Beyaz Bayrak ile taltif edilecektir.  

Bu ana başlıklarda toplanan konulara ait ayrıntılı kriterler, toplu tüketim yerleri için EK-2,  

formunda verilmiştir.  

 

            Bordo Beyaz Bayrak ve Sertifika İptal Koşulları 

Madde 11: Bordo Beyaz Bayrak ve Sertifika almaya hak kazanmış toplu tüketim yerlerinde 

EK-4, EK-5, ve EK-6’ ya göre izleme amaçlı denetim yapılır. Yapılan denetimde herhangi bir 

olumsuzluk çıkmaması halinde EK-2’ ye göre değerlendirme yapılır ve değerlendirmede 280 

puanın altında puan alan işletmelere 15 (onbeş) gün süre verilir. Verilen süre sonunda 280 ve üzeri 

alan işletmelerin “Bordo Beyaz Bayrak ve Sertifika”ları devam eder. Ancak; 280 altında alan 

işletmelerin “ Bordo Beyaz Bayrak ve Sertifika”sı İnceleme kurulunun tavsiyesi ve Üst Kurulun 

onayı ile iptal edilerek geri alınır.  

Bordo Beyaz Bayrak ödülü iptal edilen işletmeye ait reklam, afiş, tanıtım vb. amaçla yapılan 

tüm yazılı ve görsel yayınları iptal ettirilir. Ödülü iptal edilen işletmelerin isimleri İl 

Müdürlüğümüz’ ün internet sitesinden çıkarılır. Bordo Beyaz Bayrak ve Sertifika iptaline, İnceleme 

Kurulunun tavsiyesi ve Üst Kurul üyelerinin oy çokluğu ile karar verilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Denetim İzleme ve Karar Alma 

  

İnceleme Kurul Oluşturma ve Karar Alma 

Madde 12: İnceleme Kurulu: İl Müdürlüğü Gıda ve Yem şubesinden 5’ i asil 3’ü yedek 

olmak üzere 8 gıda kontrolörünün katılımıyla oluşan kurul, İl Müdürlüğünde Gıda ve Yem Şube 

Müdürü başkanlığında toplanır.  

           Başvuruda bulunan işletmelerin incelenmesi, İnceleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. 

Karar, denetime katılan temsilcilerin oy birliği ile alınır.  

 

  Bordo Beyaz Bayrak ve Sertifika Veriliş Şekli 
Madde 13: Toplu Tüketim Yerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzuna uygun 

faaliyet göstermesi, işletmenin başvuru beyanı üzerine yapılan kontrol ve denetimde (EK-4, EK-5  

ve Ek-6 doldurularak) herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması ve inceleme kriterleri (Ek-2)’de 

yer alan kriterlerin toplamında 350 tam puan üzerinden 280 ve yukarısı puan alması durumunda söz 

konusu işletmeler Bordo Beyaz Bayrak almaya hak kazanacaklardır. Bordo Beyaz Bayrak ve    
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Sertifika verilecek işletmelerin kesinleşmesinin ardından Bordo Beyaz Bayrak ve Sertifikalar bu 

işletmelere yerel ve ulusal basın ve medya önünde törenle verilir. Törenden maksat tüm işletmelerin 

Bordo Beyaz Bayrak ve Sertifika uygulamasına özendirilerek kalitenin yükseltilmesidir. 

 

            İzleme 

          Madde 14: İzleme, bayrak almaya hak kazanmış gıda işletmelerinin kontrolü İnceleme 

Kurulu tarafından, ilgili sektörün mevsimsel yoğunluğu da dikkate alınarak, yılda en az iki defa 

habersiz olarak gerçekleştirilir. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanunu gereğince EK-4, EK-5 ve EK-6’da bulunan Resmi Kontrol Raporu düzenlenerek bir 

nüshası işletmeye bırakılır. Denetim bilgileri Gıda Güvenlik Bilgi sistemine kaydedilir ve 3 yıl 

süreyle devam eder. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Çeşitli Hükümler      

 

  Haksız yere Bordo Beyaz Bayrak ve Sertifika Kullanan İşletmelere Uygulanacak Yasal 

Kurallar 

  Madde 15:  Bordo Beyaz Bayrak ve sertifikası iptal edilen, Bordo Beyaz Bayrak ve 

Sertifika verilmeyen işletmelerin almış gibi Bordo Beyaz Bayrak ve Sertifika kullanmaları veya ima 

etmeleri ya da tüketiciyi buna benzer yollarla yanıltmaları halinde;  

          -Bu işletmeler üç yıl süreyle Bordo Beyaz Bayrak ve sertifika başvurusunda bulunamazlar ve 

başvuru talepleri reddedilir. 

   -Fiilin tekrarı halinde süresiz olarak Bordo Beyaz Bayrak ve sertifika başvurusunda 

bulunamazlar. 

Yukarıda ki durumlarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İnternet sayfasında ve 

basın yayın organlarında söz konusu işletmelerin isimleri açıklanır. İl Müdürlüğünün ve Valiliğin 

adli makamlara başvurma hakları saklıdır.  

 

Bayrağın Ölçü ve Özellikleri 
Madde 16: Bayrağın tasarımı; yüzeyinde Elazığ Valiliği Logosu ve Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı logosu olacak şekilde İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. 

Bayrağın niteliği; göndere çekilebilecek ve işletme içerisinde asılabilecek biçimde 50 cm X 

70 cm boyutlarında, boyası solmayacak ve çıkmayacak şekilde dikilmiş atlas kumaştandır ve bir 

örneği EK-8 ve EK-9’da verilmiştir. 

 

Bordo Beyaz Bayrak Sertifikasının Ölçü ve Özellikleri 
Madde 17: Sertifika, A4 dosya kâğıdı boyutunda kuşe kâğıda ve EK-10’da belirtilen şekilde 

hazırlanır. 

 

Verilen Bordo Beyaz Bayrak ve Sertifika kullanımı 
Madde 18: Birden fazla şubesi olan işletmeler yalnızca başvuru yapılan şube için Bordo 

Beyaz Bayrak ve Sertifika kullanabilirler. 

Verilen Bordo Beyaz Bayrak ve Sertifika aşağıdaki belirtilen yerlerde kullanılabilir. 

                 1-İşyerinin her türlü reklamlarında (tv, radyo, broşür, kartvizit vb.) 

                 2-İşyeri çalışanlarının üniformalarında 

                 3-İşyeri girişinde ya da girişinde yer alacak gönderde, 

                 4-İşyeri içerisinde uygun görülen bir duvarda,                     
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Kriterler 
  Madde 19: 5996 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler baz alınarak belirlenen kriterler, yine 

aynı kanun kapsamında yayımlanacak olan yönetmelikler baz alınarak değiştirilebilir. Denetim 

esnasında 70 kriter üzerinden puantaj uygulanarak inceleme kurulu değerlendirmesini yapar. 

            Ayrıca 5996 sayılı Kanun ve bu Kanun kapsamında yayımlanan ve yayımlanacak olan 

yönetmeliklere ters düşecek hiçbir madde teklif edilemez ve kabul edilemez. 

 

             Tanıtım 

             Madde 20: Bu ödül uygulamasının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve tanıtılması amacıyla 

sanal ortam dâhil her türlü basılı, yazılı, görsel vb. iletişim aracı kullanılabilir. Tanıtım İl 

Müdürlüğü tarafından yapılır ya da yaptırılır. 

 

Yürürlük 
Madde 21: Bu genelge Valilik Makamının oluru ile yürürlüğe girer. 

   

            Yürütme 

 Madde 22: Bu genelge hükümlerini Elazığ Valisi yürütür. 

 

 

         

    

                                     

……/….../2016 

 

Murat ZORLUOĞLU 

Vali 

                                              


