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Günümüzde dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilmesine rağmen, her gün 

açlık ve bağlantılı sebeplerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetmektedir. Dünya üzerinde her 

7 kişiden biri açlıkla savaşırken, gün geçtikçe bir çığ gibi büyüyen gıda israfını önlemek ülke 

gündemlerinin ilk sıralarına yerleşmektedir. Gıda israfını önlemeye yönelik projeler hızla hayata 

geçirilmektedir. Gıda ürünlerini üreten, yerinde satışını yapan restoran ve kafeler, gıda işleyen, 

tedarik eden veya dağıtan kuruluşlar, gıda güvenliği üzerinde etkisi olan şartların kontrol edil-

diğinin gösterilmesine ve yazılı hale getirilmesine giderek artan şekilde ihtiyaç duymaktadırlar. 

1. Kapsam
Bu standard, gıdada her türlü uygunsuzluktan kaynaklı israfın önlenmesinin kontrol altına alınması gereken 
noktalardaki uygulamaları içeren kuralları kapsar. 
Gıdanın üretimi, işlenmesi, depolanması, satışı dahil bütün aşamalarındaki firmaları kapsamaktadır. 
TURUNCU BAYRAK, gıda israfının önlenmesi amacıyla bir sistemi oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak isteyen 
ve bu sistemde belgelendirmesi için başvuran kuruluşlara uygulanabilir.

2. atıf yapılan standard ve/veya doKümanlar
Bu kılavuzda ilgili mevzuat ve standartlara göre tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin atıf yapılabilmektedir. Atıf 
yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi halinde en son baskısı kullanılır.

3. terimler ve tarifler
Bu kılavuzun amaçları için, TURUNCU BAYRAK sistemi için terimler ve tariflere ilâve olarak aşağıdaki terimler 
ve tarifler geçerlidir.

3.1 Gmp (iyi üretim Uygulamaları)
Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış 
şartlara ilişkin koruyucu önlemler.
Not - Bazı durumlarda, sektöre veya gıda zincirindeki bağlantıya bağlı olarak GMP, GAP (iyi tarımsal uygulama-
lar), GDP (iyi dağıtım uygulamaları) gibi ön koşul programlarını gerektirir.

Turuncu Bayrak Kriterleri izin almadan kullanılamaz. Tüm hakları saklıdır. ©
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3.2 israf
Lüzumsuz harcamalar yaparak ihtiyaçtan fazlasını saçmak ve savurmaktır.

3.3 akış şeması
Belirli bir gıda maddesinin üretiminde uygulanan sıranın ve basamaklar veya işlemler arasındaki ilişkinin şe-
matik gösterimi.
Not - “Üretim” terimi, örneğin, “dağıtım”ı da kapsayabilir.

3.4 Gıda güvenliği
Gıda ürünlerinin, amaçlanan şekilde işlenmesi ve/veya tüketilmesi halinde, tüketiciye zarar vermeyeceğinin 
güvencesi.

3.5 turuncu Bayrak denetimi 
TURUNCU BAYRAK sistemi faaliyetlerinin ve ilgili sonuçların plânlanan düzenlemelere uygun olup olmadığını ve 
bu düzenlemelerin etkin olarak uygulamaya konup konmadığını ve amaçları gerçekleştirmek için uygun olup 
olmadığını belirlemek için yapılan sistematik inceleme.

3.6 Ham madde
Bir gıdanın üretiminde kullanılan ve ürünün bir parçasını oluşturan madde; örneğin, ana maddeler, katkı mad-
deleri, işleme yardımcıları ve gıda güvenliği üzerinde etkisi olan ambalajlama malzemeleri ve benzeri maddeler.

3.7 düzeltici faaliyet
İzleme sonuçları, kritik sınırların aşıldığını veya oluşturulan prosedürlere uyulmadığını gösterdiğinde alınan 
önlem.

4. tUrUnCU BayraK için ön KoşUllar
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm İşletme Belgesi almış tesisler, gerekli kriterleri sağladıkları takdirde 
“Turuncu Bayrak Belgesi” alabilirler.

Turuncu Bayrak Kriterleri izin almadan kullanılamaz. Tüm hakları saklıdır. ©
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4.1 tesisler
Kuruluş, sağlıkla ilgili tasarım prensiplerine uygun bir yere kurulmuş, bu prensiplere uygun olarak yapılmış 
ve işletiliyor olmalıdır. Ham maddeden pişmiş maddelere kadar olan proseste, karşılıklı bulaşmayı en aza 
indirmek için doğrusal bir ürün akışı ve personel hareketi kontrolü olmalıdır. İsrafı engel olacak şekilde üretim 
gerçekleştiren tesisler olmalıdır.

4.2 tedarikçi kontrolü (satınalma yönetimi)
Her bir kuruluş, tedarikçisinin etkin bir gıda israfı önleme politikasına sahip olduğunu güvence altına almalıdır.
Kriter 4.2.1:  İhtiyaçtan fazla gıda maddeleri alımı yapılmayacaktır.
Kriter 4.2.2:  Gıda depolarında SKT kontrolü yapılarak tarihi geçen gıdaların atılması önlenecektir.
Kriter 4.2.3:  Stok fazlası gıda depolarda bulundurulmayacaktır.
Kriter 4.2.4:  Günlük üretim planına göre alım planlaması yöntemi geliştirilecektir.
Kriter 4.2.5:  Satın alınan gıda ürünlerinde kısa süreli tüketimler olacak şekilde büyük gramajlı ambalajlar 

tercih edilmeyecektir.
Kriter 4.2.6:  Gıda saklama koşulları belirlenmelidir.
Kriter 4.2.7:  Gıdaların bozulma ve imhayı önleyecek koşullarda saklanması içim yöntem geliştirilmelidir.

4.3 teknik özellikler
Bütün ürün bileşenleri, ürünler ve ambalâj malzemeleri için yazılı teknik özellikler olmalıdır.

4.4 üretim donanımı
Bütün donanım, sağlıkla ilgili tasarım prensiplerine uygun olarak yapılmış ve kurulmuş olmalıdır. Donanıma 
ilişkin koruyucu bakım ve kalibrasyon prosedürleri ve takvimi saptanmalı ve yazılı hale getirilmelidir.

4.5 temizlik ve hijyen (Hijyen yönetimi)
Kriter 4.5.1:  Tesisin ve tesisteki donanımın temizliği ve hijyeni ile ilgili bütün prosedürler yazılı olmalı ve bun-

lara uyulmalıdır. Bir ana hijyen programı yürürlükte olmalıdır;
Kriter 4.5.2:  Personel hijyeninin yetersizliğinden kaynaklı gıda bozulmaları önleyecek tedbirler alınmalıdır.
Kriter 4.5.3: Gıda ile temas yüzeyler ve materyallerden gıdaya bulaşmanın önlenmesi için uygun kimyasal-

lar  ile temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 
Kriter 4.5.4: Gıdanın işlendiği bütün araç ve gereçler temiz tutulmalıdır.
Kriter 4.5.5:  Çapraz bulaşmaya engel olunmalıdır.
Kriter 4.5.6:  Personel hijyen eğitimi almış olmalıdır. 
Kriter 4.5.7:  Hijyen eksikliğinden kaynaklı gıdada mikrobiyolojik üremenin olması ve bozulmaların dolayısıyla 

imhaların önlenmesine yönelik eğitim planları olmalıdır.

Turuncu Bayrak Kriterleri izin almadan kullanılamaz. Tüm hakları saklıdır. ©
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4.6 Kişisel hijyen
Üretim tesisine giren bütün çalışanlar ve diğer şahıslar, kişisel hijyen kurallarına uymalıdır.

4.7 eğitim (personel eğitimi ve Bilgilendirme)
Kriter 4.7.1: İşletmelerin en az üç çalışanının Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Seminerlerine katılıp ya 

da uzaktan eğitim sistemine dahil olup “KATILIM BELGESİ”ne sahip olması gereklidir. 
Kriter 4.7.2: İşletme tarafından, gıda israfı konusunda bilincin artırılması, tedbirlerin alınması ve eylem planı-

nın uygulanmasını sağlamak için personele gerekli görüldüğü takdirde tekrar eğitim verilmelidir.
Kriter 4.7.3: Bütün çalışanlar, kişisel hijyen, GMP, temizlik ve sıhhi prosedürler, kişisel güvenlik programındaki 

rollerine ilişkin yazılı hale getirilmiş eğitime tâbi tutulmalıdır.
Kriter 4.7.4: Katılım belgesine sahip olan personeller, projenin yürütülmesi ve işleyişin denetlenmesinden 

sorumlu olacaklardır. 
Kriter 4.7.5: Hem mutfak, hem de restoran bölümünde Turuncu Bayrak uygulamasının bilgilendirici mater-

yalleri yer alması gerekmektedir. 
Kriter 4.7.6: Müşterilere sunulan gıdaların üzerine kalori miktarları yazılacaktır. 
Kriter 4.7.7: Açık büfe sistemi kullanılan işletmelerde, müşterileri küçük porsiyon kullanmaya yönelten ibare-

nin yer alması. 

4.8 Kimyasal maddelerin kontrolü
Tesisteki gıda olmayan kimyasal maddelerin gıdalar ve ilgili maddelerden ayrı tutulması ve uygun kullanımını 
sağlayan, yazılı hale getirilmiş prosedürler yürürlükte olmalıdır. Bu kimyasal maddelerin başlıcaları, tesis içinde 
veya çevresinde kullanılan temizlik maddeleri, fumigantlar ve pestisitler veya tuzak yemleridir. Kimyasalların 
gıda israfına yönelik tehditleri kontrol altında tutulmalıdır.

4.9 teslim alma, depolama ve taşıma (Gıda deposu yönetimi)
Kriter 4.9.1:  Bütün ham maddeler ve ürünler, güvenliğini ve sıhhiliğini sağlamak için, sağlıklı şartlar ve sıcak-

lık ve nem gibi uygun çevresel şartlarda teslim alınmalı, depolanmalı ve taşınmalıdır.
Kriter 4.9.2:  Gıdaların depolarda saklanmasında uygun sıcaklık ve nem koşulları sağlanmalıdır.
Kriter 4.9.3:  Depo sıcaklık ve nem kayıtları tutulmalıdır. Her hangi bir uygunsuzluk durumunda düzeltici faa-

liyet planlanmalıdır.
Kriter 4.9.4:  Depo alt yapısından kaynaklı gıda maddelerinin zarar görmemesi için uygun koşullar sağlanmalıdır. 

Turuncu Bayrak Kriterleri izin almadan kullanılamaz. Tüm hakları saklıdır. ©
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4.10 Gıda hazırlama ve sunumu(Gıda Kullanım yönetimi)
Kriter 4.10.1:  Bütün ham maddeler ve ürünler, bir ürüne ilişkin bilgilere ihtiyaç olduğunda hızlı ve tam bir izleme 

ve geri çağırma yapılabilecek şekilde partilerine göre kodlanmalı ve bir geri çağırma sistemi yü-
rürlükte olmalıdır.

Kriter 4.10.2: Açık büfelerden parça parça alınamayan (meyve, ekmek vb.) gıdaların dilimlenerek sunulması 
gerekmektedir.

Kriter 4.10.3: Gıdalar planlı bir şekilde ihtiyaca göre üretilmeli ve müşterilere sunulmalıdır.
Kriter 4.10.4: Açık büfe ya da ücretsiz olarak sunulan gıdalarda çeşidin azaltılıp kalitenin yükseltilmesi gerek-

mektedir.
Kriter 4.10.5: Özellikle açık büfe uygulayan işletmelerin, işletmenin durumu da göz önünde bulundurularak 

alakart uygulamasına geçmesi gerekmektedir. 
Kriter 4.10.6: Yemeğin servis edildiği kurumlarda meze direkt gelmemeli, müşteri meze seçimini kendi yapa-

bilmelidir. 
Kriter 4.10.7: Tüketilebilir gıdalardan yapılan süsleme ögelerine kurumda yer verilmeyecek, yemek alanda 

alternatif süslemelere yer verilmelidir.
Kriter 4.10.8: İşletmenin açık büfesinde bulunan büyük yemek tabaklarının yanında küçük porsiyonu teşvik 

eden en az 2cm küçük olan tabak kullanılmalıdır.

4.11 Zararlıların kontrolü
Etkin zararlı kontrol programları yürürlükte olmalıdır.

4.12 Geri dönüşüm (Gıda dönüşüm yönetimi)
Kriter 4.12.1: Tesiste ortaya çıkan gıda atıklarının izlenmeli, veriler toplanmalı ve raporlanmalıdır.
Kriter 4.12.2: Mutfaklarda geri dönüştürülebilen atıkların ayrı ayrı toplanabilmesi için imkanlar olmalıdır.
Kriter 4.12.3: Günlük artan gıdaların sonraki gün için değerlendirilerek, kurumun sunumuna uygun bir yemek 

çeşidi olarak yer almalıdır.
Kriter 4.12.4: Kullanılamayacak gıda atıklarının en yakın atık merkezine ulaştırılarak komposto haline getiril-

mesi için işbirliği içinde çalışmaları gerekmektedir
Kriter 4.12.5: Hayvan barınaklarına gidebilecek gıdaların ilgili belediye aracılığı ile hayvan barınaklarına ulaş-

tırılması için işbirliği içinde çalışmaları gerekmektedir.
Kriter 4.12.6: Hayvan barınaklarına gönderilecek gıdaların hayvanlara zarar vermeyecek şekilde ayrıştırılması 

gerekmektedir. 

Turuncu Bayrak Kriterleri izin almadan kullanılamaz. Tüm hakları saklıdır. ©



A
F

İYETO
L

S
U

N
İ

S
R

A

F
O

L M A S
I

N

T U R U N C U B A Y R A K K R İ T E R L E R

8

4.13. misafir Bilinçlendirme ve israf ilişkisi
Kriter 4.13.1: Misafirler tesise girdiği andan itibaren görebilecekleri bir alanda gıda israfı önleme politikasını 

ve alınan önlemler hakkında bilgiler olmalıdır.
Kriter 4.13.2: Misafirlerden gıda israfının önlenmesi için destek istenmeli ve onların sürece katılımı sağlan-

malıdır. 
Kriter 4.13.3: Çocuk misafirlere yönelik gıda israfı hakkında duyarlılık eğitimleri ve etkinlikler yapılmalıdır.
Kriter 4.13.4: Misafirlerin odalarda kolayca görebilecekleri bir yerde gıda israfı ile ilgili duyarlılık çalışmalarının 

görsel olarak bulundurulmalıdır.
Kriter 4.13.5: Misafirlerin otelde uygulanan gıda israfı önleme ve bilinçlendirme programı ile ilgili görüşleri 

alınmalı ve değerlendirilmelidir. 
Kriter 4.13.6: Turuncu Bayrak ile ilgili işletme müşterileri içinden değişik yaş gruplarına yılda en az 3 kere 

etkinlik düzenlemelidir.

4.14. veri analizi
İşletmenin turuncu bayrak uygulamasına dahil olduktan sonra gıda satın alımı ve gıda tüketimi konularında veri 
takibi yapması ve süreci takip etmelidir.

5. tUrUnCU BayraK KUralları

5.1 yönetim sorumluluğu ve Görünürlük Uygulaması
•	 İşletmenin	gıda	israfı	ile	ilgili	eylem	planı	olmalıdır.	Eylem	planının	uygulanması	için	uygulayacak	özel	bir	

yetkili olmalı ya da bu hizmeti bir uzmandan veya uzman firmadan alınmalıdır.
•	 Turuncu	Bayrak	sahibi	işletmeler,	gıda	israfı	ile	ilgili	gelecek	planlamalarını	yapmalıdır.	
•	 İşletmelerin	ana	girişine,	silindir	içinde	bulunan	büyük	boyda	olan	Turuncu	Bayrak	asılmalıdır.
•	 Çocuk	misafirlerin	gıda	 israfı	önleme	ve	bilinçlendirme	proje	gönüllüğünü	sağlamak	için,	haftalık	resim	

etkinliklerinde dağıtılmak üzere kit içinde gönderilen stickerlar kullanılmalıdır.
•	 Misafirlerin	otelde	uygulanan	gıda	 israfı	önleme	ve	bilinçlendirme	programı	 ile	 ilgili	görüş	ve	öneri	 için	

silindir kutu içinde toplanarak, değerlendirilir. 
•	 Açık	büfe	alanında	görünürlük	kiti	içinde	yer	alan	görseller	ilgili	yerlere	asılmalıdır.
•	 Görünürlük	kiti	içinde	çıkan	masa	bayrağı	resepsiyonda	kullanılmalıdır.	
•	 Misafirler	için	otelin	lobisinde	Turuncu	Bayrak	ile	ilgili	tanıtıcı	broşürler	konulmalıdır.
•	 Yönetim	tarafında	seçilen	Gıda	İsrafı	Önleme	ve	Bilinçlendirme	yetkilisi	Turuncu	Bayrak	logolu	rozeti	olmalıdır.
•	 Misafirlere	yapılan	sunumlarda	bir	aşçı	Turuncu	Bayrak	logolu	önlük	takmalıdır.
•	 Küçük	tabak	kullanımı	yönlendirme	yazısı,	açık	büfede	tabak	alım	kısmında	alt	bölümde	asılmalıdır.
•	 Eğer	plajı	olan	bir	otel	ise,	plajda	görev	yapan	en	az	bir	personelin	Turuncu	Bayrak	logolu	tshirt	ü	giymelidir.

Turuncu Bayrak Kriterleri izin almadan kullanılamaz. Tüm hakları saklıdır. ©
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•	 İşletmelerin	yemek	alanlarında	dikkat	çekici	görsellerin,	konuklar	tarafından	duygu	ve	önerilerin	içine	atı-
lacağı silindir kutu ve uyarıcı ibarelerin yer almalıdır.

•	 İşletme	kendi	 isteği	doğrultusunda	antetli	kağıtlarında	ya	da	internet	sitelerinde	Turuncu	Bayrak	logosu	
kullanabilir.

5.2 sistem kuralları
5.2.1. Hedefler  Yıllık israfa yönelik tedbir ve tasarrufları içeren ölçülebilir hedefler yıllık olarak planlanmalı ve 

aktivasyon planı ile takibi yapılmalıdır. 
5.2.2.  iç tetkik Turuncu Bayrak Kriterlerine uygunluk kurum çalışanları tarafından yılda 1 defa tetkik edilmeli 

ve raporlanmalı, üst yönetime aksayan yönler sunulmalıdır.
5.2.3. yönetimle israf toplantıları Üst yönetiminde katıldığı bölüm sorumlularının katıldığı yılda 1 defa 

toplantı yapılarak sürekli iyileştirme adımları görüşülmelidir.
5.2.4. Uygunsuzluk kontrolü  Tesiste israfa kaynak olabilecek uygunsuzluklar tespit edildiğinde kayıt altına 

alınarak düzeltici faaliyet başlatılmalı ve takibi yapılmalı, uygunsuzluk bertaraf edilmelidir.
5.2.5. düzenleyici faaliyetler Uygunsuzluklara karşı düzeltici faaliyet uygulamaları yapılmalıdır. Sorumluları 

tarafından belirlenen terminler de kapatmaları yapılarak, yıllık veri analizleri yapılmalıdır. Kök analizi ile 
uygunsuzluk sebebi bir daha yaşanmaması için tespit edilmelidir.

5.3 doküman kontrolü
Turuncu Bayrak Kriterlerine yönelik oluşturulan dokümanların güncellikleri, revizyonları, iptal ve muhafaza yön-
temleri, arşivlenmesi gibi çalışmalarda sistematik bir yöntem geliştirilmelidir. 

5.4 turuncu Bayrak belgelendirmesi ve sürekliliğinin sağlanması
Turuncu Bayrak Kriterlerine göre uygulamalarını sürdüren tesislerde belge uygunluk denetimi yapılır. Bu dene-
tim sonucunda tesis 80 puan üzerinde ise belge almaya hak kazanır.
Eğer denetim sonucunda uygunsuzluklar tespit edilmiş ise düzeltici faaliyet çalışması başlatılması ve kapatma-
ların belgelendirme firmasına ulaştırılması sağlanır.
Belgeyi almaya hak kazanan tesislerde belge ile beraber gönderilen materyal kullanımlarına ait logo ve marka 
kullanma talimatına göre uygulama yapmak zorunluluktur.
Belgeyi takip 2 ve 3 yıllarda belge süre uzatım denetimi yapılmaktadır. 

Turuncu Bayrak Kriterleri izin almadan kullanılamaz. Tüm hakları saklıdır. ©


