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TÜRKİYE İÇİN HAREKETLI GIDA SATIŞ ÜNİTELERİ VE TASARIM 
ÖZELLİKLERİ 

ÖZET 

Hareketli gıda satış araçlarını ve araca ait tasarım parametrelerini, yasal 
düzenlemelerle  tarifi yapılmış işletme modelleri belirlemektedir. Bu modellerin 
kurgulanabilmesi içinse yazılı standartlara ve yeterli bilgi birikimine ihtiyaç 
duyulmaktadır.  

Tez çalışması sırasında, bir tasarım problemi olarak hareketli gıda satış aracının 
irdelenebilmesi için öncelikle bilimsel tarifinin yapılması, niteliklerinin ve 
niceliklerinin belirlenmesi hedef seçilmiştir. Bu bağlamda aracın en geniş ve 
kapsamlı tarifine, imalatçı ve kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu yasal 
düzenlemelerde ulaşılabileceği öngörülmüştür. Model ülke olarak hareketli gıda 
satışının yaygın olarak yapıldığı ABD seçilmiş ve ilgili yasalar üzerinden genel 
literatür taramaları yapılmıştır. Elde edilen bilgiler, hareketli araçlarla gıda satışı için 
hazırlanan düzenlemelerin aslında bir işletme modelini tariflediğini göstermektedir.  

Türkiye’de kullanılan hareketli gıda satış araçlarına dair bilgi toplamak amaçlı 
gözlemlerde bulunulmuş ve yerel sektörde, yasal olmayan koşullarda gerçekleştirilen 
faaliyetlerin yüksek bir orana sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, piyasada 
gözlemlenen gayri resmi talebin neden çoğunlukta olduğu sorusuna cevap aramak 
adına, kendi ülkemizdeki yazılı mevzuatlar üzerinden de bir literatür çalışması 
gerçekleştirilmiş, ilgili yerel yönetim birimleriyle röportajlar yapılmıştır. Ortaya 
konan çalışma, ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemelerin bahsi geçen örnek modele 
göre çok yetersiz kaldığını göstermiştir. 

Tez süresince elde edilen bulgular ışığında, mobil gıda satışında kullanılacak araç 
türleri ve bu araçların tasarımını şekillendirecek unsurlar değerlendirilmiş, ülkemizde  
hareketli gıda satışının, şu anki mevcut durumun aksine, tam anlamıyla çalışan bir 
sektör haline gelebilmesi için nasıl bir yol haritasının izlenmesi gerektiği sorusu 
cevaplanmaya çalışılmıştır.  
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 xiii

MOBILE FOOD VENDING UNITS AND DESIGN FEATURES FOR 
TURKEY 

SUMMARY 

Mobile food units and design parameters are defined by by business models which 
are written through legal regulations. However, in order to propose these models, 
written standarts and cumulative knowlegde is needed. 

By thesis study, first of all it is aimed to find out related scientific definitions, 
qualitative and quantitative properties of the mobile food vending units in order to 
examine them as a design problem. In this context, rules and regulations related to 
unit establishments and designers, have chosen as  possible extensive written 
references. And a literature research has been done through USA which is preferred 
as  a model country for its developed market. As a result all data gained from this 
period point out that rules and regulations related to mobile food vending units 
define a business model for realted establishments. 

Observations have been done in Turkey in order to get informations for mobile food 
vending units used in local market and it has been found that percentage of illegal 
etablishment  are much more than legal ones. So in order to find an answer to that 
reality, literature researches through local regulations and interviews with local 
authorities have been done. By this work it has been investigated that our local 
regulations are insufficient, comparatively to model country USA. 

As a result, by findings unit types for mobile food vending and factors for their 
design have been evaluated, a route has been searched in order to outline a sample 
model for our local industry which  will make local related market affective. 
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1. GİRİŞ 

Endüstriyel olarak imal edilecek bir üründen ve tasarım parametrelerinden 

bahsedebilmek için, öncelikle o ürünün sunulabileceği ve sonrasında tüketilebileceği 

bir pazara ihtiyaç duyulmaktadır. Pazar koşullarını ise ürünün aktif olarak 

kullanılabileceği, yasal düzenlemelerle açık bir şekilde tarifi yapılmış işletme 

modelleri belirlemektedir. 

Trafiğe kapalı caddelerde ve parklarda konumlanmış köfteciler, sosisçiler, plaj 

girişlerinde park etmiş dondurma römorkları, mısırcılar, fuar ve konser alanlarındaki 

döner, hamburger konteynırları ve benzeri örnekler ilk aklımıza gelen hareketli gıda 

satış araçlarından bazılarıdır. Gıda satış eylemine hareket edebilme yeteneği 

kazandırabilmek için ihtiyaç duyulan temel ürün, satışın hem sağlık kriterlerine 

uygun olarak hem de istenen ticari verimlilikte yapılabilmesini sağlayacak bir 

araçtır. Endüstriyel bir ürün olarak hareketli gıda satış aracı tasarım aşamasından 

başlayıp bir işletme modeli içerisinde kullanılmasıyla sonlanan süreçte, içerisinde 

veya üzerinde satılacak gıdanın türü, vereceği hizmetin sayısal büyüklüğü, hareket 

kabiliyetinin sınırları gibi parametrelerle çeşitlenmektedir. Tez çalışması süresince 

öncelikli olarak araçlardaki bu fiziksel ve  fonksiyonel çeşitliliğin sebepleri, araçların 

servis süreleri, satılan gıdanın araçta gördüğü işlemler, aracın hareket kaynağı ve 

kabiliyeti açısından, bir tasarım problemi olarak ele alınmıştır. Üretimden başlayıp 

yasal  düzenlemeler ve izinlerle devam eden ara aşamalar içerisinde, ürün 

çeşitliliğinin yarattığı kaos ve karışıklık irdelenmeye çalışılmış, elde edilen verilerin 

birer tasarım kriteri olarak değerlendirilebilecek şekilde tasniflenmesi hedeflenmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Avrupa ülkelerinde ve hatta kendi ülkemizde 

hareketli gıda satışı için uluslararası ya da yerel firmalarca birçok araç 

üretilmektedir. Ancak  bir marka etiketi altında üretilmiş bu tip araçlara ülkemizde 

günlük hayatta sokaklarda değil de sınırlı sayıda, havaalanları ve alışveriş merkezleri 

gibi özel işletmelerin kontrolü altında bulunan noktalarda rastlanmaktadır. Bu 

bağlamda kendi ülkemizde benzeri araçların neden sokaklarda, parklarda ve benzeri 
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açık alanlarda kullanılmadığı ya da kullanılamadığı sorusuna, tez çalışması süresince 

cevap aranmıştır. 

Yukarıda kısaca belirtilen temel yaklaşımlar doğrultusunda, tezin amacı  bir tasarım 

problemi olarak hareketli gıda satış aracının tarifinin yapılması, niteliklerinin ve 

niceliklerinin belirlenmesi, içerisinde yer alabileceği muhtemel işletme modellerinin 

araştırılması ve  bulguların  ülkemizdeki mevcut koşullarla kıyaslanması olarak 

belirlenmiştir. Amaca yönelik çalışmalar sırasında elde edilecek verilerin ve 

değerlendirmelerin, konuyla ilgili bir üst aşamada yapılabilecek çalışmalar için de bir 

kaynak niteliği taşıması hedeflenmiştir. 

Hareketli gıda satış araçlarının tanımlarının oluşturulabilmesi, sınıflandırılmaların 

yapılabilmesi, bir endüstriyel ürün olarak tasarlanabilmesi ve imal edilebilmesi için 

gerekli olan bilgilere, kriterlere ulaşabilmek, ülkemizdeki mevcut düzenlemelerle bu 

konuda deneyimli bir ülke arasında kıyaslamalarda bulunabilmek ve izin, başvuru 

işlemlerini değerlendirebilmek amaçlı literatür taramaları yapılmış; böylelikle ABD 

hükümetince ve eyaletlere ait sağlık kuruluşlarınca yayınlanmış yazılı düzenlemeler, 

üretici firma broşürleri  incelenmiş, ülkemizdeki konuyla ilgili mevzuatlar ve 

standartlar araştırılmıştır. Hareketli gıda satışının Büyükşehir Belediyesi ve 

ilçelerinde izin ve denetim süreçlerinden sorumlu ilgili Zabıta müdürleriyle ve Tarım 

İl Müdürlüğü’ne bağlı Gıda Koruma Şubesi sorumlu personeliyle görüşmeler 

yapılmış, piyasadaki mevcut durum ve araç türlerini değerlendirebilmek için 

gözlemlerde bulunulmuştur. 

Araştırma sonucunda hareketli araçlarla gıda satışının, ticari sektörde bir kültür 

haline geldiği ABD gibi ülkelerde, satılacak gıdanın ve servis türünün taşıdığı 

hastalık risk derecesine, işletmenin hizmet yetki süresi ve kapasitesine göre, satıcılar 

ve kullanacağı araçlar için çeşitli kurallar ve izin işlemlerinin düzenlendiği tespit 

edilmiştir. Yasayla açıklık kazandırılmış bir işleyiş şemasıyla, birey ve araca, belirli 

bir zaman dilimi için ruhsat verilmekte ve denetime tabi olarak faaliyetini 

sürdürebilmektedir. Tez araştırmasının ara safhalarında edilen bilgiler, ülkemizdeki 

mevcut yasal düzenlemelerin bahsi geçen örnek modellere göre yetersiz kaldığını 

göstermiştir. Ülkemiz sınırları içerisindeki sokak, park gibi yerel idarenin hizmet ve 

yetki alanında bulunan açık alanlarda yasal olarak gıda satışı yapabilmek yoruma 

açık bırakılmıştır. Bu yorum hakkını kullanmak istemeyen, risk almaktan çekinen 
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idarecilerce, ilgili türdeki faaliyetlere izin verilmemektedir. Ekonomik açıdan 

potansiyel bir pazar olan hareketli gıda satışının standartlara uygun olarak 

yapılamıyor olması, hem denetçileri hem de üreticileri zor durumda bırakmakta, iç 

pazarda kullanılmak üzere sektöre yönelik, araç tasarımı ve üretimi bir belirsizlik 

içerisinde kalmaktadır. Piyasada gözlemlenen araçlar endüstriyel bir ürün olmaktan 

uzak, koşulların zorlamasıyla ortaya çıkmış, tasarımcısı ve işletme modeli belirsiz 

butik ürünler ya da sınırlı imalatlar olarak kullanıma sunulmaktadır. Ülkemizde  

hareketli gıda satışının, şu anki mevcut durumun aksine, tam anlamıyla çalışan bir 

sektör haline gelebilmesi için nasıl bir yol haritasının izlenmesi gerektiği sorusu, 

bulgular ışığında cevaplanmaya çalışılmıştır. 

Araştırma sırasında, yabancı kaynaklarda hareketli gıda satış aracından hiçbir 

zaman tek başına bahsedilmediği, izin aşamasından başlayıp, faaliyet süresinin 

sonuna kadar devam ruhsat süresince, yasal olarak mutlaka ilişki içerisinde olması 

istenen “comissary” / merkez üs  kavramıyla birlikte anıldığı tespit edilmiştir. 

Aracın servis saatleri dışında bir nevi otoparkı olan, gerekli bakımlarının yapıldığı ve 

satılan gıdaların depolandığı bu alan, hareketli satışın barındırdığı potansiyel 

tehlikeleri daha ilk aşamada ortaya çıkmadan engelleyebilen bir operasyon olarak,  

ülkemizde henüz oluşturulamamış bir işletme modelinin vazgeçilmez parçası 

sıfatıyla dikkat çekici bulunmuştur.   
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2. TANIMLAR 

Araştırma konusu ile ortaya konulan problemlerin, açık bir şekilde ele alınıp 

değerlendirilebilmesi için hareketli araçlarla gıda satışını ilgilendiren kural ve 

tariflerin, bu amaçla kurgulanmış araç ya da iştiraklerin tanımlarının mutlaka 

yapılmış olması, risk, kapasite, servis vb. gibi değişkenlere göre sınıflandırılması 

gerekmektedir. Bu yaklaşımla ortaya konacak anlam dizgileri ve gruplamalar, 

ülkemizde konuyla ilgili sektör içerisinde tespit edilen imalat, işletme ve denetimle 

ilgili eksikliklerin daha kolay algılanmasını sağlayacak, uzun vadede ise araştırmanın 

bir kaynak olma vasfını kuvvetlendirecektir. 

Tez çalışması sırasında, hareketli gıda satış ünitelerine dair çeşitli tanım ve 

sınıflamalara ulaşabilmek için yerli ve ABD kaynaklı literatür taramaları yapılmıştır. 

Bu çalışma sonucunda ülkemizde konuyla ilgili yeterli envanter bulunamamış, 

ABD’de ise ilgili sınıf ve tanımlara yardımcı olabilecek Sağlık Bakanlığı, Eyalet 

Yönetimleri ve Sağlık Müdürlükleri düzeyinde hazırlanmış yazılı kurallar ve 

kılavuzlar elde edilmiştir. Bu bağlamda tezin ‘Tanımlar’ bölümünde çeşitli başlıklar 

altında tasniflenen bilgilerin tamamı, ABD kaynaklı referanslardan yararlanılarak 

hazırlanmıştır.  

2.1 Hareketli / Mobil / Gezici Gıda İşletmesi (Establishment) 

� Bir nakil aracı, römork ya da suda gidebilen araçtan idare edilen ve 

dolayısıyla bakım için 24 saat içerisinde en az bir kere bağlı olduğu 

merkeze geri dönmesi gereken, gıda servisi yapan işletme [1]. 

� İnsanların tüketimi için herhangi bir nakil aracından veya geçici olarak 

kurulmuş ya da gezebilme yeteneğine sahip bir istasyondan yapılan gıda 

satışı veya servis hizmeti [2]. 
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Yukarıda yapılan tariflerde satışın yapıldığı mekan, satış için verilen süre ve tipine 

göre, belirli araçlarla yapılan bir işletme olarak tanımlanmış, satış için gerekli olan 

hareket kabiliyetlerine göre de tarifler detaylandırılmıştır. Bu tariflere bakarak satışın 

yapıldığı araç ya da işletmenin kendi içerisinde, çalışma izin süreleri, servis için 

gerekli donanımı bulundurma yeteneği ve hareket kabiliyetlerine göre 

çeşitlenebileceği hatta bu değişkenlerin sınıfsal ayrımları oluşturabileceği 

düşünülmektedir. 

2.2 Hareketli / Mobil / Gezici / Seyyar Gıda Birimi / ünitesi (Unit/Facility) 

� Her an hareket etmeye hazır şekilde tasarlanmış bir araç üzerine monte 

edilmiş, gıda servis işi [3]. 

� İçerisinde veya üzerinde gıda veya içecek depolanabilen, taşınabilen, 

hazırlanabilen veya perakende olarak satılabilen ya da geçici mevkilere 

götürülebilen, elle taşınabilen portatif sandıklar da dahil olmak üzere, 

kamyonet, römork, sokak tipi seyyar araç, bisiklet, su aracı veya tekerlekli ya 

da tekerleksiz hareketli birimler [4]. 

� Bir merkez üs ya da kalıcı gıda işletmesiyle bağ içerisinde olan, gıda satışı ya 

da perakende olarak gıda dağıtımı yapılan araç. Bu tanım herhangi bir gıda 

isletmesinden alınan paketlenmiş ürünlerin tüketiciye ulaştırılması için 

kullanılan nakil araçlarını kapsamaz [5]. 

Gıda satış eyleminin de aslında sınıflara ayrılmasının gerekliliği, araştırma konusu ile 

ilgili tarifleri yapabilmek için önem kazanmaktadır. Zira yukarıda bahsedilen 

depolamak, hazırlamak, paketlemek, dağıtmak gibi çeşitli operasyonlar farklı eylem 

türlerini çağrıştırmaktadır. Bu durumda herhangi bir gıda ürününü bir festivalde 

hazırlayıp pişiren ve satan araçlar veya sokaklarda araçla satış yapan manav gibi 

kavramlar yukarıdaki tariflerle özdeşleştirilebilir. Özetle temelde gıda ve ticaret 

eylemlerini kapsayan, hareket yeteneği olan araçlarla yapılan hizmetlerin, mobil 

gıda üniteleri kavramını oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bu tespit ile tez konusunda 

bahsi geçen hareketli gıda satış araçları ifadesinin, gıdayı ilgilendiren her türlü 

araçlı satış eyleminde kullanılan birimleri de en azından sınıflamalar ve tanımlar 

açısından kapsaması gerektiğine karar verilmiştir. 
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2.3 Sokak Tipi Gezici Gıda Aracı (Pushcart) 

� Gıda satışı ve servisi yapılacak yere satıcı tarafından sevk edilen sınırlı servis 

yeteneğine sahip mobil gıda birimi/ünitesi [5]. 

� Tehlike potansiyeli olmayan veya belirli tehlike potansiyeli taşıyan gıdaları 

satmakla sınırlandırılmış, hareket edebilecek şekilde tasarlanmış araç. Araç 

terimi satıcı tarafından sevk edilmesi sırasında satıcıya destek veren küçük 

motorlu olanları kapsar, geriye kalan motorlu araçları kapsamaz [4]. 

� Sosisli sandviç veya daha önceden hazırlanmış, porsiyonlara ayrılmış, bir 

restoranda ya da bağlı olduğu merkezde paketlenmiş gıdaların satıldığı mobil 

donanım parçası veya araç [3]. 

Sokak tipi gezici araçlar için belirleyici unsurların, servis çeşitliliğinin ve süresinin 

kısıtlanması olarak görmekteyiz. Ancak araçta önceden hazırlanmış gıdalar 

satılabileceği açıkken, yarı riskli ürünlerin satılabilmesiyle ilgili ürün temel 

alındığında farklı düzenlemelerde farklı listelerle karşılaşmaktayız. Araçların 

motorsuz olması gerektiği ortak bir kanı gibi dursa da, bazı tanımlarda satıcının aracı 

hareket ettirebilmek için küçük çaplı destek alabildiği motor donanımına bu tip 

araçlarda rastlamak mümkündür. 

2.4 Hareketli Araçlar İçin Üs/Merkez/İaşe ve Levazımat Yeri (Commissary) 

� Bünyesinde bir servis/bakım alanı barındıran, tüm mobil gıda ünitelerinin  

operasyon merkezi [4]. 

� İçerisinde gıda, gıda konteynırı ve ekipmanların depolandığı, gıdanın başka 

noktalarda satılmak ya da servis edilmek için önceden hazırlandığı veya 

paketlendiği, ilgili ekipmanların temizlendiği, mobil araçların ürettiği sıvı ya 

da katı atıkların boşaltıldığı ve bu araçların kullanacağı temiz suyun tedarik 

edildiği işletme [5,6]. 

� Hareketli gıda satış işletmesine servis hizmeti sağlayabilecek kapasiteye 

sahip operasyon [1]. 
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2.5 Hareketli Gıda Satış Araçları ve İşletmeleri için Sınıflamalar 

Hareketli gıda satışı için kullanılan araçların/işletmelerin, ruhsat başvuruları, kontrol 

formları ve sağlık bölümü onayları aşamalarında, üreticiler ve  genel kural koyucular 

açısından çeşitli gruplamalara ve sınıflamalara dahil edildiği gözlemlenmiştir. Temel 

olarak bu tarz yaklaşımın, ilgili bölümün kendi kontrol ve izin mekanizmasınca araca 

ya da işletmeye bakış açısından kaynaklandığı, satılan gıda türü, izin süresi tipleri, 

satış yerleri gibi değişkenlerin bu tasnifi etkilediği anlaşılmaktadır. 

2.5.1 Ruhsat başvuru formlarında gıda servis tipleri 

a) Geçici : Sabit bir yerde iki haftayı geçmeyecek şekilde kısa süreli hizmet 

veren gıda işletmesi [7]. 

b) Sabit : Sürekli aynı mevkide hizmet veren işletme türü. Bu tip 

operasyonlarda gıda doğrudan tüketim için hazırlanır [7]. 

c) Mobil : Eksiksiz gıda servisi için gereken tam donanıma sahip olmayan, bir 

nakil aracı, römork veya su aracında yapılan, dolayısıyla 24 saat 

içerisinde anlaşmalı olduğu merkeze gerekli servis ve temizlik 

hizmetlerini yaptırmak için geri dönmesi gereken gıda servisi veren 

işletme [7]. 

d) Özel geçici gıda ünitesi: Herhangi bir merkeze bağılı olmadan satış yapabilme 

yetkisi almış geçici gıda işletmesi (special transitory food unit) [7]. 

2.5.2 ABD Yönetmeliklerinde hareketli gıda satış/araç türleri 

2.5.2.1 Servis edilebilen gıda çeşidine göre 

a) Tam servis : Gıdaları depolama, hazırlama, paketleme, servis ve dağıtımını 

yapma yeteneğine, iznine sahip hareketli gıda işletmesi [4]. 

b) Sınırlı servis: Tehlike potansiyeli olmayan veya bazı tehlike potansiyeli taşıyan 

gıdaları satmakla sınırlandırılmış hareketli gıda işletmesi. Tavuk ve hamburger eti 

gibi hazır gıdalara hastalık bulaştırma riski yüksek olan ürünler sadece fabrikada 

pişirilmiş ve ısıtılarak servis yapılırsa satılabilir. Sosis gibi hastalık bulaştırma riski 
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daha düşük olan ve minimum temasla satılabilecek gıdalar satılabilir. Sokak tipi 

araçlarda tehlike potansiyeli olmayan paketlenmemiş ürünler  patlamış mısır, 

kuruyemiş, kraker ve benzeri fırın ürünleri, dondurma olarak sınırlandırılmalıdır [4]. 

2.5.2.2 Eylem/etkinlik/organizasyon türlerine göre 

a) Hareketli sokak tipi araçla gıda satışı: Onaylı bir gıda işletmesi veya bakım, 

servis ve depolama yeteneğine sahip bir merkez ile temas halinde olmak şartı ile, 

sadece paketlenmiş ya da onaylı paketlenmemiş gıda ürünlerinin satılabildiği, bir 

nakil aracı kullanılarak yapılan perakende gıda ürünü satışı [4,5,6]. 

b) Açık havada barbekü: Herhangi bir gıda işletmesi, geçici gıda işletmesi ya da  

sabit olarak kullanılan mobil gıda hazırlama ünitesi tarafından yerine getirilmek şartı 

ile açık havada onaylı donanımlarla bir ısı kaynağı üzerinde pişirme işlemi ile 

barbekü gıdası elde edebilmesi ve tüketilmesi [5,6]. 

c) Uydu araçlarla gıda satışı: Onaylı olmak şartıyla okul idaresi, yerel yönetim 

şubesi ya da kâr amacı gütmeyen bir organizasyon tarafından hazırlanmış paketli ya 

da izin verilmiş paketsiz gıda ürünlerinin, stand, kiosk veya sokak tipi araçlarla  

hareket alanı tanımlanmış başka ticari işletmelerin olmadığı bir bölgede satılması 

[5,6]. 

d) Geçici gıda satışı: Yerel yönetimlerce onaylanmış sivil, politik, eğitim amaçlı 

toplu etkinlikler, festival, sirk ve halkı ilgilendiren benzeri olaylar dışında  sabit 

olarak gıda hizmeti veren, 90 günlük izin süresi içerisinde maksimum 25 gün faaliyet 

gösterebilen gıda işletmeleri [5,6]. 

e) Hareketli gıda hazırlama üniteleri ile satış: Hareketli gıda tesisi veya portatif 

gıda servis aracı üzerinde, içersinde veya vasıtasıyla, gıda ürününün servis için 

hazırlanması, satılması ya da perakende olarak dağıtılması. Bu tarz üniteler ile 

yapılan gıda satışı kesinlikle önceden paketlenmiş ya da onaylı paketlenmemiş 

ürünlerin kullanıldığı hareketli sokak aracıyla gıda satışı içermez [5,6]. 

f) Sabit olarak kullanılan mobil gıda hazırlama ünitesi ile: Düzenli bir takvimi 

olmayan  festival gibi etkinliklerde, yerel yönetim sınırları içerisinde, hareketli gıda 

hazırlama ünitesi ile izin verilen zaman aralığında gıda ürünü hazırlanması [5,6]. 
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g) Hareketli destek ünitesi ile: Hareketli gıda işletmelerine ihtiyaçları olan ek gıda, 

kullanma suyunu temin etmek, katı ya da sıvı atıklarını toplamak, araçların içlerini 

temizlemek için bir operasyon merkeziyle bağlantılı olarak gezici servis hizmeti 

veren araçlar [5,6]. 

2.5.3 Denetçiler için hazırlanmış kurallarda hareketli gıda araç türleri 

a) Auxiliary Conveyance (AC): Yardımcı taşıt/araç. Mobil gıda tesisi veya hizmeti 

ile ilişkili olarak kullanılan taşıma aracı [8]. 

b) Mobile Food Facility (MFF): Mobil gıda hizmeti. Bir merkez üs ile temas 

halinde kullanılan, önceden paketlenmiş ya da izin verilen bazı paketlenmemiş 

ürünlerin satılabildiği araçlar. Bu araçlara hareketli gıda hazırlama üniteleri ve sabit 

olarak kullanılan mobil gıda  hazırlama üniteleri dâhil edilemez [8]. 

c) Mobile Support Unit (MSU): Mobil destek ünitesi. Hareketli gıda işletmelerine 

ihtiyaçları olan ek gıda, kullanma suyunu temin etmek, katı ya da sıvı atıklarını 

toplamak, araçların içlerini temizlemek için bir operasyon merkeziyle bağlantılı 

olarak gezici servis hizmeti veren araçlar [8]. 

d) Occupied Mobile Food Facility (OMFF): Herhangi bir mobil ticari işletme iken 

mobil gıda işletmesi olarak kullanılmaya başlanılan araçlar [8]. 

2.5.4 Sağlık müdürlükleri izin başvuru formlarında mobil gıda araç türleri 

� Sokak tipi gezici araç (push cart) [9] 

� Dondurma için  sokak tipi gezici araç (ice cream push cart) [9] 

� Sosisli ürünler için sokak tipi gezici araç (hot dog cart) [9] 

� Kahve için sokak tipi gezici araç (coffee cart) [9] 

� Dönüştürülmüş sokak tipi gezici araç (occupied cart) [9] 

� Sebze/meyve aracı (produce vehicle) [9] 

� Perakende gıda satış aracı (retail sales vehicle) [9] 
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� Dondurmacı kamyoneti (ice cream truck) [9] 

� Yiyecek içecek kamyoneti (catering truck) [9] 

� Gıda taşıyan kamyonet (truck) [9] 

� Gıda taşıyan üstü kapalı küçük yük arabası (van) [9] 

� Gıda hizmetinde kullanılan römork (trailer) [9] 

� Hareketli gıda hazırlama ünitesi (MFPU) [9] 

� Sabit olarak kullanılan mobil gıda hazırlama ünitesi (SMP) [9] 

2.5.5 Üretici firmalar açısından mobil gıda araç türleri 

� El arabaları ve kiosklar (carts & kiosks) [10] 

� Yiyecek içecek kamyoneti (catering truck) [10] 

� Römork kulübe (concession trailer) [10] 

� Gıda teslimat araçları (delivery vehicles) [10] 

� Afet sonrası gıda destek aracı (disaster relief ) [10] 

� Dondurma pikabı (ice cream van) [10] 

� Mobil mutfak  (mobile kitchen) [10] 

� Dört tekerlekli moped (scooter) [10] 

� Sokak tipi gezici araç (street cart) [10] 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

3. LİTERATÜR ÖZETİ 

Tez çalışması sırasında hareketli araçlarla gıda satışı ile ilgili, model ülke olarak 

belirlenen ABD’ye ait yazılı yayınlar incelenmiş, Türkiye’deki mevcut durumun 

yeterliliği ile ilgili kıyaslamaların yapılabilmesi için de benzer bir çalışma yerel 

kaynaklar üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Tezin amacı doğrultusunda, araştırma süresince incelenen yazılı kaynaklardan; 

� Hareketli araçla gıda satışını ve işletme modelini tanımlamaya yarayan, 

� Bu tarz araçla gıda satışının sınıflandırmasına dair fikirler oluşturabilecek, 

� Hareketli araçla gıda satışı için gerekli olan yeter şartlara dair yaklaşımlarda 

bulunan, 

� Benzeri bir iştirakte bulunacak kişinin sorumlu tutulması gereken izin ve 

şartlara ışık tutan, 

� Yerine getirilen gıda satışının hijyen ve ticari yeterlilik açısından, denetleme 

koşullarını tarif edebilen, 

� Bir endüstriyel ürün olarak “Hareketli Gıda Satış Aracı”nın fiziksel tasarım 

kriterleri hakkında fikir verebilecek 

 olanlar değerlendirmeye tabi tutulmuş ve bu bölümde özetlenmeye çalışılmıştır. 

3.1 ABD’de Hareketli Gıda Satışının Yasal Durumu ve İlgili Mevzuatlar 

Amerika'da yasalar belirli bir kod sistemiyle “United States Code” & “Code of 

Federal Regulations” adı altında düzenlenmiştir. Bu kurallar  USC ve CFR 

kısaltmalarıyla kullanılmakta, finanstan, sağlığa, yabancılarla ilişkiler gibi farklı 

başlıklara ayrılmaktadır. 
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2005 yılında “US Department Of  Health & Human Services” e bağlı “Public Health 

Service” ve “Food and Drug Administration” başta “Code of Federal Regulations”e 

ait geniş bir kaynak listesiyle  “Food Code” [11]  isimli tavsiye niteliğinde bir 

kurallar ve düzenlemeler kitabı yayınlayıp, eyaletlere bu kaynak doğrultusunda kendi 

düzenlemelerini yapabileceklerini belirtmiştir. 

“Food Code” [11]  içerik açısından araştırma konusu ile ilgili açık bir başlık 

içermese de, sonraki aşamalarda karşılaşacağımız hareketli gıda satışı ile ilgili 

bilgilerin bulunduğu dokümanlar için gerekli olabilecek temel ipuçlarını 

barındırmaktadır. Ülkemizde konuyla ilgili hazırlanmış temel yasa ve yasaların içerik 

ve yeterliliğini değerlendirebilmek adına “Food Code” eşdeğer düzenleme olarak 

düşünülmelidir. 

Her eyaletin kendine ait yasal düzenlemeleri olduğundan, incelenen Idaho eyaletine 

ait “Department of Administration” da 16.kural başlığı olan “Department of 

Healthcare & Welfare Book”da yer alan 2.başlık, bölüm 19 da “IDAPA 16.02.19, 

Rules Governing Food Safety & Sanitation Standarts for Food Establishments” [4], 

içerik olarak aşağıdaki iki maddeyle ilk kez açıkça hareketli gıda satışından ve geçici 

gıda işletmelerine ait kurallardan bahseder (Ek-3). 

� Mobil gıda üniteleri veya operasyonları (Mobile Food Units or Operations) 

� Geçici gıda işletmeleri (Temporary Food Establishments)  

 

Farklı eyaletlerde durumun ne olduğunu incelemeye devam ettiğimizde karşımıza 

benzer örnekler çıkmaktadır. Bu doğrultuda yapılan çalışma sonucunda, North 

Carolina eyaletinde; “Department of Environment & Natural Resources” tarafından 

yayınlanan ‘The Rules Governing the Sanitation of Restaurants and Other 

Foodhandling Establishements” [3], Michigan eyaletinde; “Lesgislative Council” 

tarafından yayınlanan “Food Law Of 2000”[1], 5.bölümde yer alan, “Standarts for 

Food Establishments” incelenmiş ve ilk örnekteki gibi, hareketli araçlarla gıda 

satışının, yasama ve yürütme açısından nasıl ele alınabileceğine dair kesin  başlıklara 

rastlanmıştır. 

Hareketli gıda satışına dair, merkezden yerel yönetimlere doğru ilerleyen kaynak 

taramasında, eyaletlerin sağlık bölümlerinin yayınladıkları ‘genel gıda güvenliği’ 
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başlığıyla anılan kurallar, yerel yönetimlerde ve bu yönetimlerin bağlı olduğu yerel 

sağlık şubelerinde daha detaylı konu başlıklarıyla karşımıza çıkmaktadır. Örneğin 

daha önce örneğini verdiğimiz Idaho eyaletinde, “Department Of Health & Welfare” 

hizmet ağını eyalet içinde yedi bölgeye dağıttığı, her bir alt ağın, kendi bölgesindeki 

şehir ve yerleşimleri kontrol eden ayrı sağlık şubelerine dönüştüğü anlaşılmaktadır.  

İncelemeye alınan Idaho eyaletindeki Elmore şehrinde gıda satışı yapmak 

istendiğinde, yerel yönetim yatırımcıdan, kentin bağlı olduğu sağlık şubesi olarak 

adlandırabileceğimiz  “Central District Healt Department”ın koyduğu şu kural ve 

izin belgelerini talep etmektedir. 

� Gıda işletmesi için başvuru formu (Food establishment licence application). 

(Ek 8a.2) 

� Gıda işletmesi için gerekenler listesi (Food establishment requirements 

outline) Ek 5c) 

� Gıda işletmesi yerleşim ve onay (Food establishment plan review, aprroval 

form) (Ek 8b) 

� Hareketli üniteler için düzenlemeler (Rules governing mobile units) (Ek 5a) 

Hareketli gıda satışı ile ilgili oluşturulmuş kural metinleri ve başvuru formları, 

gözlenebileceği gibi, genelden iyice detaya inmiş ve son kullanıcının ilgili eylem için 

doğrudan sorumlu olacağı düzenlemeleri ve takip edeceği başvuru sürecini tüm 

ayrıntılarıyla belirtmiştir. Şehrin bağlı olduğu sağlık şubesinin yayınladığı bu 

kurallar, bazen kent yönetimince bile yeniden özelleştirilerek daha da farklı ve 

detaylı düzenlemeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Missouri eyaletindeki 

Columbia şehri hareketli araçlar için hazırlanan kurallara ek “Kettle Corn / 

Haşlanmış Mısır Aracı” gibi daha özelleşmiş başlıklarda düzenleyici metinler 

yayınlayabilmektedir. (Ek 5d) 

Hareketli gıda satışını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren ve tez çalışması 

süresince ele alınan, ABD’ye ait kurum ve kuruluşlarca yayınlamış yazılı kaynaklar 

aşağıdaki konu başlıkları altında düzenlenmiştir; 
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3.1.1 ABD’de genel gıda kurallarını düzenleyen kaynaklar 

ABD’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gıda ve İlaç İdaresi, Hastalık Kontrol ve Koruma 

Merkezi ile Tarım Bakanlığı’na bağlı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi tarafından 

yayınlanan ABD Gıda Kuralları [11],  tez çalışması suresince değerlendirilmeye tabi 

tutulan  ABD eyaletlerince yayınlanmış Halk Sağlığı Kuralları ile Gıda Kuralları 

[1,12,13], hareketli gıda satışının gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan gıda, gıda 

sağlığı, satıcı, tüketici vb. gibi aktörlere dair ortaya koyduğu genel düzenlemeler 

açısından temel kaynaklardır. Bu kaynaklar şu başlıklar altında sıralanabilir; 

3.1.1.1 ABD Gıda Kuralları (Food Code) 

ABD’de Sağlık ve İnsan Servisi Bakanlığı (HHS)’na bağlı Gıda ve İlaç İdaresi 

(FDA), Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi (CDC) ile Tarım Bakanlığı (USDA)’na 

bağlı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi tarafından 2005 yılında yayınlanmıştır. 

Kaynağın temel hedefi, gıda temelli hastalıkların oluşmasına sebep olan risk 

unsurlarını azaltabilecek pratik, bilimsel referanslar sağlamak ve yönetilebilir, 

uygulanabilir önlemler oluşturabilmektir. “ABD Gıda Kuralları” adı altında 

yayınlanan bu çalışma, tüm gıda işletmeleri, perakende gıda satışı yapan marketler ve 

diğer gıda ile ilgili firmaların gıda güvenliğini emniyete almakla yükümlü yerel 

idareler için kaynak doküman niteliğindedir. 

3.1.1.2 Bazı ABD eyaletlerine ait gıda ve halk sağlığı kuralları 

ABD deki eyaletler, hükümet tarafından yayınlanan ve yukarıda “ABD Gıda 

Kuralları” başlığında belirtilen genel düzenlemeler ışığında, kendi “Gıda Kuralları” 

nı oluşturmuşlardır. Tez süresince eyaletler bazındaki gıda kurallarının 

incelenmesindeki ana sebep, bu kaynakların “ABD Gıda Kuralları” temel alınarak  

bir alt ölçekte daha fazla detaylandırılmış olması, böylelikle hareketli gıda satışı 

için daha öznel düzenlemelerin elde edilebilmesi çabasıdır. Bu amaç doğrultusunda; 

- Michigan Eyaleti Gıda Kuralları [1] 

- Idaho Eyaleti Gıda Kuralları [12] 

- Connecticut Eyaleti Halk Sağlığı Kuralları [13] incelenmiştir. 
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3.1.2 Standartlar 

Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü ile Amerika Merkezli, uluslararası çalışan ve 

standartlar üreten NSF şirketi tarafından yayınlanmış dokümanlardır.  Hareketli gıda 

satış aracını belirli standartlara oturtan NSF/ANSI 59 [14]  ile bu konuyu daha detaylı 

olarak teknik ekipmanlar açısından değerlendiren yayınları bulunmaktadır.  

3.1.2.1 NSF/ANSI 59 – Mobil gıda araç standartları 

Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü ile Halk Sağlığı ve Güvenliği Şirketi NSF’in 

yayınladığı standart [14] , gıda satışı için kullanılabilecek araçlara ait bileşenler 

detayında gerek duyulan şartları ve düzenlemeleri içermektedir. ABD gıda 

kurallarında, mobil araçlarla gıda satışı için araçlarda bu standart onayı 

istenmektedir. 

3.1.2.2 Mobil gıda satışında kullanılan ekipman standartları 

Araştırma sırasında liste olarak elde edilmiş,  “Mobil Gıda Satışı” nda kullanılması 

muhtemel ekipmanlar ve eylemlere  dair NSF ve ANSI tarafından ortak yayınlanmış 

standartlardır. (Ek-1) 

3.1.3 Gıda servisini/hizmetini düzenleyen kurallar 

Eyalet idari yönetimleri Halk Sağlığı veya Gıda Sağlığı Bölümleri vasıtasıyla, 

kendilerine ait “Gıda Kuralları” ile uyum içerisinde olmak şartı ile gıda üretimi ve 

satışını kapsayan “Gıda Hizmetini Düzenleyen Kurallar” oluşturmuşlar, yerel 

yönetimler ise bu kaynakları denetim ve izin usullerini yerine getirebilecek şekilde 

daha da detaylandırarak kendi yönetmeliklerine koymuşlardır.  

Hareketli Gıda Satışı kavramı ile ilgili düzenlemelere ilk olarak, bu kapsamda 

hazırlanmış kurallarda karşılaşılmıştır. Değerlendirmeye tabi tutulmuş “Gıda 

Hizmetini Düzenleyen Kurallar” aşağıda belirtilmiştir; 

-  California Eyaleti Perakende Gıda Hizmet Kuralları [6] 
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-  Idaho Eyaleti Gıda İşletmeleri İçin Gıda Güvenliği ve Sağlık Koşullarını 

Geliştirmeyi Düzenleyen Kurallar [2] 

-  North Carolina Eyaleti Gıda Servisi ile İlgili İşletmelerin Hıfzısıhhası [3] 

3.1.4 Gıda servisini/hizmetini düzenleyen kurallarda, hareketli gıda satışı ile 

ilgili maddeler 

“Hareketli Gıda Satışı” kavramı ile doğrudan ilgili, konuya daha fazla atıfta bulunan 

maddeler ve içerikleri ile ilgili genel bilgiler, incelenen üç farklı eyalete ait “Gıda 

Hizmetini Düzenleyen Kurallar” kapsamında şu başlıklarda sıralanmaktadır; 

3.1.4.1 California eyaleti 

“Gıda Hizmetini Düzenleyen Kurallar” [6] içerisinde “Hareketli Gıda Satışı” 

kavramıyla ilişkili beş maddeye rastlanmıştır. (Ek-2) 

� Mobil Gıda Hizmetleri : Elle servis yapılan gıda işletmelerinin tarifini 

yapar, satış eylemi için gerekli olan araç ve koşulları tanımlar, önceden 

paketlenmemiş ürünlerin, mobil olarak satışı ile ilgili kuralları belirtir.  

� Mobil gıda hazırlama ünitesi ve sabit kullanılan mobil gıda hazırlama 

üniteleri : Ünitelerin sahip olması gereken standart özellikleri belirtir, bir 

merkeze bağlı olarak yapılması gereken operasyonun tanımını yapar. 

İşletmenin temizlik koşullarını, risk faktörü bulunduran gıdaların depolanma 

şartlarını, çevresel sıhhi koşulları tarifler. Aletler, içecek tezgahları, çöp 

kutusu gibi ekipman ya da donatılar ile ilgili kurallar koyar, ünitenin imal 

edilmesi için gerekli olacak yapım koşulları, elektriksel donanım, mekanik 

şartlar ve güvenlik koşullarını aktarır. 

� Merkez üs/ operasyon üssü : Hareketli gıda satışı için şart koşulan ve mobil 

gıda satış aracının kendisine bağlı olarak çalışması gereken bir merkezi 

tanımlar. Bu merkeze ait operasyonun sıhhi koşullarının sağlanabilmesi için 

gerekli görülen sıvı ve katı atık boşaltımı, içilebilir su temini gibi zaruretleri 

tarifler. Denetim ve izinler açısından bahsi geçen üssün plan yerleşimi ve 

onayını bir kurallar zincirine bağlar. 
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� Geçici gıda işletmeleri : Sınırlı bir izinle çalışma hakkı elde etmiş bu tip gıda 

organizasyonlarının yerine getirmesi beklenilen asgari genel şartlar, izin 

prosedürleri hakkında kurallar koyar. Kullanılacak ekipman standartlarına ek 

olarak, tüketilecek gıdalar ile ilgili nakil, saklama koşulları, paketlenme 

türleri gibi detaylı yaptırımları tanımlar. Organizasyonun sahip olması 

gereken mekan ile yapısal, fiziksel koşulları hakkında kısıtlamalar getirir. 

� Ürün kioskları : Kiosk üzerinde sergileme usulü ile gıda satışı yapılması 

hakkında genel sıhhi tutumu tarifler. 

3.1.4.2 Idaho eyaleti 

“Gıda İşletmeleri için Gıda Güvenliği ve Sağlık Koşullarını Geliştirmeyi 

Düzenleyen Kurallar” [2]  içerisinde “Hareketli Gıda Satışı” kavramıyla ilişkili iki 

maddeye rastlanmıştır. (Ek-3) 

� Mobil gıda üniteleri ve operasyonları : Ünite ve operasyon tiplerinin 

tanımsal açılımını yapar, ünitelerin kendisine bağlı olarak çalışmasını şart 

koyduğu merkez üs, servis alanı gibi noktaların niteliklerini belirtir. 

Tüketilecek gıdaya dair sınırlamalar koyar, sınırlı gıda  servisi yapacak mobil 

aracın yapım koşullarını tarifler. 

� Geçici gıda işletmeleri : Bu tarz işletmelerin barındırması gereken fiziksel 

hizmetlere değinir. Gıda, merkez üs, ekipman ve servis kalemlerine dair 

tanımlar koyar, su ve çöplerle ilgili düzenlemeler getirir. 

3.1.4.3 North Carolina Eyaleti 

“Gıda Servisi ile İlgili İşletmelerin Hıfzısıhhası” [3] içerisinde “Hareketli Gıda 

Satışı” kavramıyla ilişkili altı maddeye rastlanmıştır. (Ek-4) 

� Gıda standları/kioskları için gerekli koşullar : Sıhhi zorunluluklardan 

bahsedilmiştir. 

� Geçici gıda işletmeleri için gerekli koşullar : Özel amaçla ve geçici süreli 

organizasyonlarda uyulması gereken sağlık koşulları, ihtiyaç duyulan 

ekipmanlar ve gıda tüketim kurallarından bahseder. 
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� Pişirme çadırları  : Karnaval, festival gibi etkinliklerde çalışan personele 

veya müşterilere hizmet verecek, gıda tüketimi yapılan çadırlara dair genel 

hükümleri belirtir. 

� Sokak tipi, gezici, elle itilen araçlar ve hareketli gıda üniteleri için 

kurallar : Araçların kullanılabilmesi için gerekli izin prosedürü, bu prosedür 

sonucunda elde edilen hakların kullanılması ile ilgili genel bilgilendirmelerde 

bulunur. Tüketilecek gıda ve kullanılacak ekipmanlara dair genel açıklamalar 

getirir. 

� Sokak tipi, gezici, elle itilen araçlar için özel şartlar : İzinler, satılabilecek 

gıdaların geniş tarifleri, araca ait özel teknik bilgiler ile ilgili detaylı ek 

şartları aktarır. 

� Hareketli gıda üniteleri için özel şartlar : Gıdaların ünitelerde saklanması, 

servis edilmesi ve araçların barındırması zorunlu olan fiziksel koşullarla ilgili 

özel düzenlemeler ortaya koyar. Gıda hazırlığının yapıldığı bölümle ilgili 

detaylı ekipman tarifleri yapar. 

3.1.5 Yerel yönetimler ve yerel sağlık teşkilatlarınca hazırlanmış, mobil gıda 

satışı ile ilgili dokümanlar 

İşletmecilerin hareketli gıda satışı yapmak isteyecek kişileri, doğrudan 

bilgilendirmek, yönlendirmek ve dolaylı olarak doğru, hızlı çalışan bir iş akışı 

oluşturabilmek için hazırladıkları, dokümantasyonlar ve kılavuzlar bu başlık 

içerisinde yer almaktadır. 

3.1.5.1 Genel kural özetleri 

Genel bilgilendirme amaçlı hazırlanmış, mobil gıda işletmesinin faaliyete 

geçebilmesi için gerekli genel kuralları özetleyen, araçların sahip olması gereken 

asgari nitelikleri belirten, başvuru için gerekli prosedürlerden bahseden 

dokümanlardır (Ek-5). Tek tip gıda satışı yapılan özelleşmiş araçlar için de bu tip 

genel düzenlemelere rastlanmaktadır (Ek-5d). 
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3.1.5.2 Paket başvuru kılavuzları 

Herhangi bir mobil gıda işletme başvurusunda bulunacak kişinin, yasal olarak 

yükümlü olduğu kurallardan başlayıp, hazırlaması gereken formları içeren, başvuru 

ücretleri ve izin prosedürlerini en ince detayına kadar anlatan, bir paket niteliğindeki 

kılavuz kitapçıklardır. Genel olabileceği gibi özel işletmeler için hazırlanmış 

sürümleri de  vardır. Araştırma sırasında incelen kılavuzlar şöyledir; 

� Mobil gıda işletmeleri (Ek-6a) 

� Mobil dondurma arabası -sokak tipi (Ek-6b) 

� Mobil dondurma pikabı (Ek-6c) 

� Mobil gıda hazırlama ünitesi (Ek-6d) 

� Paketlenmiş ürün satan mobil araçlar (Ek-6e) 

� Ürün (meyve,sebze vb gibi) satan araçlar (Ek-6f) 

3.1.5.3 Plan onayı için rehber 

İşletme açma talebinde bulunan kişilerin, başvuru sürecinde - gerekiyorsa - istenen 

plan yerleşim onayını sorunsuz alabilmesi için uyması gereken kuralları barındıran 

rehber kitapçıktır. (Ek-7) 

3.1.5.4 Başvuru için istenen formlar 

Hareketli gıda satışı başvurusu sırasında doldurulan ve ilgili birimlerden önceden 

alınmış olması gereken izin niteliğindeki formlar ve belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

� Gıda işletmesi çevre sağlığı izni ve lisans/ruhsat başvuru formu (Ek-8a) 

� Gıda işletmesi plan onay formu (Ek-8b) 

� Mobil aracın bir merkeze bağlılığını doğrulayan belge (Ek-8c) 
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� Mobil araçla satış yapan kişinin, satış alanı yakınındaki yasal mesafe 

içerisinde bulunan sabit bir isletmenin tuvaletini kullanabileceğine dair 

işletme sahibinden onay belgesi (Ek-8d) 

� Sokak tipi araçlar için özelleştirilmiş başvuru formları (Ek-8e) 

3.1.6 Üretici firmaların hazırladığı mobil araç katalogları 

Araştırma süresince imalatçı firmaların hareketli gıda satışı için ürettikleri farklı 

ölçek ve kapasitede araçlar için hazırladıkları kataloglar incelenmiş, bu veriler 

araçların sınıflandırılması ve araç imalatı ile ilgili bileşenlerin listelenebilmesi için 

kullanılmıştır. İncelenen kataloglar; 

� Sokak tipi itilebilen araç (Ek-9) 

� Sokak tipi çekilebilen araç (Ek-10) 

� Donanımlı çekilebilen araç (Ek-11) 

� Dört tekerlekli moped (Ek-12) 

 

Şekil 3.1 : Sokak tipi itilebilen araç 
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Şekil 3.2 : Sokak tipi çekilebilen araç 

 

Şekil 3.3 : Dört tekerlekli moped 

� Dondurma pikabı (Ek-13) 

� Yiyecek, içecek kamyoneti (Ek-14) 

� Römork kulübe (Ek-15) 

� Mobil mutfak (Ek-16) 
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Şekil 3.4 : Dondurma pikabı 

3.1.7 Mevzuatlarda hareketli gıda satış aracının tasarım kriterlerini 

belirleyen; imalat, tasarım ve operasyona yönelik düzenlemeler 

Hareketli gıda satışı için imal edilecek araçlarda kullanılması istenen konstrüktif 

malzemeler, ekipmanlar ve yapısal donanımlarla ilgili, araştırma sırasında gerek 

genel gıda kanunları içerisinde, gerekse daha özelleşmiş düzenlemelerde çeşitli 

verilere rastlanılmıştır (Ek-17). İncelenen kaynaklardan, üründen yerine getirmesi 

beklenen ve dolaylı olarak tasarım sürecini tanımlayacak verileri şu şekilde 

gruplamak mümkündür; 

� Yapısal 

� Donanımsal 

� Operasyonel 

3.1.7.1 Yapısal niteliklere dair düzenlemeler 

Aracın imalata yönelik ihtiyaç duyulan, sahip olması gereken asgari yapısal 

özelliklerini tarifler. Hareketli gıda satış araçlarından beklenen yapısal nitelikler 

genel anlamda şöyle sıralanabilir; 
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� Tüm yüzeylerde kullanılacak malzemeler akışkan formlu, dayanıklı, 

yıkanabilen, sık temizleye karşı mukavim, bünyesinde mikrop 

barındırabilecek çizikler ve boşluklar bulundurmayacak nitelikte olmalıdır. 

İşlenmemiş ahşap yüzeyler kesinlikle kullanılmamalıdır [8]. 

� İmalatların birleşim yerleri, aralarında boşluk kalmayacak şekilde sıkıca 

sabitlenmelidir. Gıdayla temas eden yerlerde lehim, kaynak ve benzeri 

bağlantı, kapatma malzemeleri gıda için onaylanmış materyaller kullanılarak 

akışkan bir formda uygulanmalıdır [8]. 

� Montajlaşan ürünlerle sabit yüzeyler arasında minimum temizlik mesafesi 

bırakılmalı  ya da sabitlenmiş ürün istenen temizlik mesafesi sağlanabilecek 

kadar hareket ettirilebilecek esnekliğe sahip montaj detayıyla imal edilmiş  

olmalıdır [8]. 

� Gıdanın müşteriye teşhir edilmesi söz konusu ise, dış hava koşulları ile 

bağlantısı kesilecek şekilde cam yüzeylerle korumaya alınmalı, servis için 

zorunlu açılması gereken boşluklar minimum ölçülerde tutulmalıdır [3]. 

� Araçta bulunan temiz ve pis su depoları sökülebilir, yeniden doldurulabilir, 

temizlenebilir ve tekrar yerine monte edilebilir şekilde imal edilmelidir [6]. 

3.1.7.2 Donanımsal niteliklere dair düzenlemeler 

Hareketli gıda satışı için kullanılacak araçların, verecekleri hizmetin türüne ve 

kapasitesine bağlı olarak, ihtiyaç duyduğu donanımlarla sınıfsal gruplamaları 

yapılabilmektedir (Ek-5f). Bu amaçla kullanılacak mobil araçların bünyesinde 

barındırması gereken ve tasarım sürecini doğrudan etkileyebilecek asgari 

donanımlara ait düzenlemeler aşağıdaki sıralanmıştır; 

� Denetim kolaylığı açısından, aracın her iki yanına üzerinde işletmenin 

isminin ve gerekli izin belge numaralarının olduğu plaka yerleştirilmelidir [6]. 

� Paketlenmiş ya da önceden işlenmiş, risksiz gıda ürünlerinin saklanması için 

hava geçirimsiz bir bölüm, alan yaratılmalıdır [4]. 

� Sadece paketlenmiş ürün satılan araçlarda evye, su tesisatına gerek yoktur [3]. 
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� Sınırlı gıda servisi yapabilen araçlarda sıcak ve soğuk su bağlantısına sahip 

tek gözlü paslanmaz evye bulunmalıdır. Evye el yıkamaya da müsait 

olmalıdır [2]. 

� Tam servis kapasitesine sahip araçlarda üç gözlü paslanmaz evye bulunmalı, 

eğer sebze ve meyveler araçta yıkanıp doğranıyor ise ayrıca bir hazırlık 

evyesi tedarik edilmelidir [2]. 

� El yıkayabilmek için evyeye yakın bölgede  temizlik ve kurulama 

malzemeleri için bir alan bırakılmalı, kağıt havlu atıkları için çöp 

bulundurulmalıdır [4]. 

 

Şekil 3.5 : Sosis arabasına ait donanımlar 

Paketlenmemiş gıda satışı yapılan araçlar: 

� El ve gerekiyorsa ekipmanların yıkanması için sıcak ve soğuk su bağlantılı 

temiz su tankına sahip olmalıdır (tank hacim hesabı; el yıkama için  en az 18 

litre, ekipman yıkanması için yeterince ilave miktar) [6]. 

� Yıkama işlemi sırasında oluşan atık suyu depolamak için en az temiz su 

tankının %150 si kadar atık su tankına sahip olmalıdır (min. 28 litre) [6]. 
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� Gıdayı soğutmak ya da buz üretmek için soğutucu, dondurucu ekipmana 

sahipse, ekipman hacminin en az 1/3 ü hacme sahip, drenaj amaçlı ek  atık su 

deposu bulundurmalıdır [6]. 

3.1.7.3 Operasyonel niteliklere dair düzenlemeler 

Operasyonel niteliklerin, bir tasarım ürünü olarak hareketli gıda satış aracının fiziksel 

ve donanımsal tarifine katkısının olacağı kanısıyla elde edilmiş düzenlemeler aşağıda 

sıralanmıştır; 

� Araç sertifikalı ve anlaşmalı bir merkezden temizlenmiş olarak alınmalı, 

servis bitiminde tekrar bu merkeze bırakılmalıdır [6,7,8]. 

� Aracı ve operasyonu besleyen tüm ekipman ve donanımlar sertifikalı olmalı, 

montajları ve işletimleri talimatlara uygun olarak yapılmalıdır [6,8]. 

� Potansiyel risk taşıyan ürünler gün içerisinde araçta 5 – 60 C sıcaklıklar 

arasında bekletiliyor olmalı, mekanın operasyon süresince istenen ısısal 

konfor aralığında olması sağlanmalıdır [2]. 

� Müşterilerin kullanacağı havlu, bardak, çatal bıçak gibi ekipmanlar mutlaka 

tek kullanımlık olmalıdır [4]. 

� İtilebilen sokak tipi araçlar etraflarında müşteri için masa, sandalye gibi 

oturma ekipmanları bulundurmamalıdır [3]. 

� İtilebilen sokak tipi araçlarda self servis hizmet verilmemelidir [3]. 

� Araç çalışanı ruhsat başvurusunda önceden bildirilen sabit bir mekana ait 

tuvaleti kullanır, araç bu mekanın etrafından 60 m uzakta servis hizmeti 

vermemelidir [6]. 

� Araçta bulunan pis ve temiz su depoları sadece aracın anlaşmalı olduğu 

bakım merkezlerinde çıkartılıp, boşaltılıp doldurulmalı, temizlenmeli ve 

tekrar yerleştirilmelidir [6]. 
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3.2 Ülkemizde Hareketli Gıda Satışının Yasal Durumu ve İlgili Mevzuatlar 

Hareketli araçla gıda satış ile ilgili ilk hükümlere, yapılan eylemin satış, satışı 

yapılan ürünün ise gıda  olduğu bilgisiyle, “Gıda Üretimi, Tüketimi ve 

Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun” da [15] rastlanmaktadır. 5179 sayılı bu kanunda; 

� İşyeri sorumluluğu başlığı altında yayınlanan 17. Madde son paragrafta 

“İşyeri sorumluluğu ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir” 

� Sağlığın korunması başlığı altında yayınlanan 18. Maddesinde “İnsan 

sağlığının korunması amacıyla, gıda maddelerini ve gıda ile temas eden 

madde ve malzemeleri üreten ve/veya satan işyerleri; a) Bakanlıkça 

çıkarılacak ilgili yönetmeliklerde belirtilen asgarî teknik, hijyenik ve güvenlik 

şartlarını taşımak zorundadır.” 

� Piyasa gözetimi ve denetimi başlığı altında yayınlanan 23. Maddesinde 

“Gıda maddeleri satış ve toplu tüketim yerlerinin denetimi, Sağlık 

Bakanlığının görüşü alınarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığın belirleyeceği 

usul ve esaslar çerçevesinde ilgili mercilerce yapılır.” denmektedir. 

Yukarıda bahsi geçen üç maddeden anlaşılan, hareketli gıda satışı ile ilgili olası 

kural ve düzenlemelerin, yayınlanan kanuna ilişkin hazırlanmış yönetmeliklerce 

detaylandırıldığı, kontrol mekanizmasının ise  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 

başkanlığında işletilmekte olduğudur. 

5179 sayılı kanunun 2004 yayınlanmasıyla birlikte kanunda belirtildiği üzere bir sene 

içerisinde gıda satışı ve kontrolü ile ilgili bir yönetmelik hazırlanmış, ancak bu 

yönetmelik de yerini 2008 yılında yayınlanan “Gıda Güvenliği ve Kalitesinin 

Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik”e [22] bırakmıştır. Bu yönetmelik 

incelendiğinde; 

� Tanımlar başlığı altında yayınlanan 4. Madde (1a) bendinde “Denetim: 

Ulusal düzeyde bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygunluk işlemleri 

açısından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; bunun dışında gıda üretim, satış ve 

toplu tüketim yerlerinin denetlenmesi açısından kendi özel mevzuatına göre 

yetkili il özel idaresi, belediye ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 
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veya mahalli mülki idare amirin koordinasyonu veya işbirliğinde, gıda 

kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya doğrulanması için yapılan işlemleri 

ifade eder” 

� İşyerlerinin taşıması gereken özellikler başlığı altında yayınlanan gıda ve 

gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin satış yerleri ile toplu 

tüketim yerleri ile ilgili düzenlemeyi kapsayan 10. maddede “ (1) Tüm gıda 

ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin satış yerleri ile toplu 

tüketim yerleri ile çadır, büfe ve hareketli araçlar gibi taşınabilir ve/veya 

geçici tesislere yetkili il özel idaresi veya belediye tarafından işyeri açma ve 

çalışma ruhsatı verilir ve işyeri kimlik bilgileri Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığına gönderilir. (2) Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve 

malzemelerin satış yerleri ile toplu tüketim yerleri bu Yönetmeliğin Ek-3 

(Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Satış ve 

Toplu Tüketim Yerlerine Ait Denetim ve Kontrol Formu) ünde öngörülen 

asgarî teknik ve hijyenik şartlara uymak zorundadır.” (Ek-18) 

� Denetim ve kontrol usul ve esasları başlığı altında yayınlanan 11.maddenin 

(2o) bendinde “Pazar yerleri, cadde ve sokaklarda, yaş meyve ve sebze hariç 

her türlü gıdanın açıkta satışı yasaktır” denmektedir. 

Yönetmeliğin, işyerlerinin taşıması gereken özelliklerine dair ek olarak verdiği “Gıda 

ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Satış ve Toplu Tüketim 

Yerlerine Ait Denetim ve Kontrol Formu”nda [22] ise araştırma konumuz olan 

hareketli gıda satış ünitelerinin ilk kez net olarak ifade edildiği “g) çadır, büfe ve 

hareketli satış araçları gibi taşınabilir ve/veya geçici tesisler için hükümler” 

başlığı altında yayınlanan düzenlemelere rastlanmıştır. Bu düzenlemedeki hükümler 

şöyle sıralanabilir; 

� Taşınabilir ve/veya geçici tesisler, uygun bir yere yerleştirilmeli, kurulmalı, 

temiz tutulmalı ve en iyi şartlarda korunmalı, 

� Personel hijyeninin yeterli düzeyde korunması için, ellerin hijyenik bir 

şekilde yıkanması, kurulanması, hijyenik sağlık kurallarına uyulması, gerekli 

hallerde, giysi değiştirme yerleri de dahil olmak üzere yeterli imkanlar 

sağlanmalı, 
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� Gıda maddelerinin temizlenmesi, hazırlanması, sunumu ve satışı, gereğince 

ve hijyenik olarak yapılmalı, 

� Yeterince sıcak ve/veya soğuk içilebilir nitelikte su tedariki sağlanmalı, 

� Tehlikeli ve/veya yenmeyen maddelerin ve sıvı veya katı atıkların hijyenik 

bir şekilde depolanması ve atılması için yeterli düzenleme ve/veya imkanlar 

bulunmalı, 

� İşyerinde gıda ile temasta bulunan tüm personelin sağlık raporları olmalı ve 

kontrolleri periyodik olarak yapılmalı, 

� Gıdalarla taşınabilecek hastalıklara veya hastalık belirtilerine (sarılık, ishal, 

kusma, ateş, ateşli boğaz ağrısı, burunda 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 ve dolaylı temasını engelleyecek şekilde önlem alınmalı, 

� Alet ve ekipmanların temizliği ve gerektiğinde dezenfeksiyonu için yeterli 

temizlik ve dezenfeksiyon malzemesi bulunmalı, 

� Gıdanın uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi için yeterli imkanlar ve/veya 

düzenlemeler bulunmalı, 

� Gıda maddeleri çapraz bulaşmaya yol açmayacak şekilde hazırlanmalı, 

depolanmalı ve satışa sunulmalı, 

� Gıda maddeleri ile direk temasta bulunan personel kolay temizlenebilir, temiz 

ve tercihen açık renkli, koruyucu kıyafetler giymeli, 

� İlk yardım malzemesi bulunmalı. 

Gıda ve gıda satışı ile ilgili incelenen kanun ve akabinde yayınlanmış yönetmeliğin 

incelenmesi sonucunda elde edilen bilgiler, bu kanun ve yönetmeliğin 

kılavuzluğunda, hareketli gıda satışı ile ilgili izin ve denetleme yetkilerinin büyük 

oranda yerel idareler tarafından yapılmakta olduğunu göstermektedir. 
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Bu bağlamda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu [16]  incelendiğinde; 

� Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları 

başlığı altında yayınlanan 7. Maddesinde ; 

“Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: j) Gıda 

ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve 

denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere 

laboratuarlar kurmak ve işletmek.  

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: c) Sıhhî 

yerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat 

ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek” denmektedir.   

5393 sayılı Belediye Kanunu [17]  incelendiğinde ise; 

� Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlığı altında yayınlanan 15. Maddesi 

(l) bendinde “Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.” hükmüyle karşılaşılmıştır. 

Her iki kanunda da ilgili hükümler ruhsatlandırmak ve denetlemek olarak 

belediyenin gıda satışı ile ilgili görev tariflerinde bir ayrıma gitmişlerdir. 

Belediyenin denetleme görevinin büyük bir kısmını gerçekleştiren kurum Zabıta 

Müdürlüğü olduğundan, ilgili olabileceği düşünülen 2007 tarihli “Belediye Zabıta 

Yönetmeliği” incelenmiştir. 

� Görev, yetki ve sorumluluk başlığı altında yayınlanan 10. Maddesi (c) 

bendinde sağlıkla ilgili görevlerden araştırmayla ilgili olanlar şöyledir: 

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle 

ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik [17]  

hükümlerine göre işlem yapmak. 

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesinin 

birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık 

istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek. 
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5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı 

olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin 

kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak. 

Zabıta yönetmeliğince işyerleri ile ilgili işlem yapmak için kaynak olarak gösterilen  

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in ekinde bulunan Sıhhi 

Müesseseler için Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler'de; 

� Lokanta, ayakta yemek yenilen yerleri kafeterya, yemeği pakette satan yerler 

ve benzeri işyerleri başlığı altında; 

d) Ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler 

1. Yemek pişirme ve kapları temizleme yeri olmak üzere en az iki bölümden 

oluşacaktır. 

2. Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır. 

e) Gezici piliç ve köfte satış yerleri 

Gezici satıcılık işkolu altında faaliyette bulunan sıhhî müesseselerin, sattıkları 

ürünleri muhafaza etmek için merkez depoları ve satış yapmak için özel ızgara 

kasalı araçları bulunacaktır. Gezici satış aracı için aranacak şartlar şunlardır: 

1. Et veya tavuğun pişirilmesini sağlamak üzere özel ızgara kasası bulunacaktır.  

2. Kasa paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. 

3. Araçta, yeterli büyüklükte buzdolabı ve jeneratör bulunacaktır. 

4.Standartlara uygun 200 litreden fazla hacimli çift tanklı gaz tesisatı 

bulunacaktır. 

5. Sıcak ve soğuk su tertibatı bulunacaktır 

6.Aracın yemek hazırlama ve satış yeri hijyenik olacaktır, 

hükümleriyle karşılaşılmıştır. 

Hareketli gıda satışı yapan kişilerin, faaliyet gösterdikleri yerel yönetimlere ait 
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alanlardaki kiracı olma durumlarına dair düzenlemeler getiren Belediye Gelirleri 

Kanunu [19] incelenmiş ve  Madde 52 dikkat çekici bulunmuştur. İlgili madde 

“Belediye sınırları içinde bulunan belirli yerlerden herhangi birinin satış yapmak 

veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak 

işgal edilmesi” şeklinde, İşgal Harcına tabi olma durumunu tariflemektedir. Bahsi 

geçen bu noktalar ise şöyle sıralanmıştır;  

� Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü 

mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali, 

� Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının 

herhangi bir maksat için işgali, 

� Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu 

görüşü  alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen 

mahallerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali (Bisiklet ve 

motosikletler hariç) 

Hareketli gıda satışı ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olabileceği düşünülen, 

değerlendirmeye tabi tutulan ülkemize ait kaynaklar şu şekilde sıralanmaktadır; 

3.2.1 Kanunlar 

Gıda ve gıda satışını düzenleyen, işletmeci, tüketici ve denetçileri bağlayan kanun 

düzeyindeki  ilgili yasal hükümlerdir. 

3.2.1.1 Gıda üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde 

kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun ( No: 5179 ) 

Kanunun amacı gıda güvenliğinin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile 

temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, 

muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak, üretici 

ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak üzere gıda maddelerinin üretiminde 

kullanılan her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri ile gıda işlemeye 

yardımcı maddeler ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenliğine 

ilişkin özelliklerinin tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten ve satan işyerlerinin 
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asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi, gıda maddeleri ile ilgili hizmetler 

ile denetimine dair usul ve esasları belirlemektir [15].  

Kanun; gıda güvenliğinin teminine, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta 

bulunan madde ve malzemelerin hijyenik ve uygun kalitede üretimine, tasnifine, 

işlenmesine, katkı ve gıda işlemeye yardımcı maddelere, ambalajlama, etiketleme, 

depolama, nakil, satış ve denetim usulleri ile yetki, görev ve sorumlulukları ile risk 

analizine, ihtiyatî tedbirlere, gıda ile tüketici haklarının korunmasına, izlenebilirlik 

ve bildirimlere dair hususları kapsamaktadır.  

3.2.1.2 İlgili diğer kanunlar 

Satıcı ve denetleyicilerin bağlı bulundukları yerel yönetimlerce,  hareketli gıda satışı 

ile ilgili sorumlu tutuldukları  konulara, aşağıda belirtilen kanunlarda  rastlanılmıştır. 

� Büyükşehir Belediyesi Kanunu. No: 5216 [16]   

� Belediye Kanunu.No: 5393 [17]   

� İl Özel İdaresi Kanunu. No: 5302 [18]   

� Belediye Gelirleri Kanunu. No: 2464 [19]   

3.2.2 Yönetmelikler 

Hareketli gıda satışı ile ilgili incelenen yönetmeliklerdir. 

3.2.2.1 Belediye zabıta yönetmeliği 

Yönetmeliğin amacı, zabıta teşkilâtının  görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta 

memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile 

çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir [20].   
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3.2.2.2 İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik 

Yönetmeliğin amacı, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak 

esas ve usulleri düzenlemektir [21].  

Yönetmelik, sıhhî ve gayri sıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar. 

3.2.2.3 Gıda güvenliği ve kalitesinin denetimi ve kontrolüne dair yönetmelik 

Yönetmeliğin amacı, gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda işyerlerinin 

asgari teknik ve hijyenik şartları ile gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve 

malzemelerin Türk gıda mevzuatına uygunluğunun denetim ve kontrol hizmetleri ile 

işyeri sorumluluklarına dair usul ve esasları belirlemektir [22].   

Yönetmelik; gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta 

bulunan madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dâhil olmak üzere üretim, 

işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek, gıda 

denetim ve kontrol hizmetleri ile izlenebilirlik, işyeri sorumluluğu ve itiraz hakkına 

ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Yönetmeliğin ekinde yayınlanan (Ek-18) 

� Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Satış ve Toplu 

Tüketim Yerlerine Ait Denetim ve Kontrol Formu 

� HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form 

Araştırmayla ilgili önemli veriler içermektedir. 

3.2.2.4 Türk gıda kodeksi yönetmeliği 

Yönetmeliğin amacı; üretici ve tüketici menfaatleri ile halk sağlığını korumak, gıda 

maddelerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, 

muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere gıda maddelerinin 

özelliklerini belirlemektir [23].   

Yönetmelik; gıdaların kalite ve hijyenle ilgili özelliklerini, katkı maddelerini, aroma 

maddelerini, pestisit ve veteriner ilaç kalıntılarını, gıda bulaşanlarını, ambalaj ve 
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işaretleme, depolama ve taşıma kurallarını, numune alma ve analiz metodlarını 

kapsar. 

3.2.3 Tebliğler 

Yönetmeliklerin alt yayınları olan tebliğlerden, tez konusu ile ilgili olarak  “Gıda 

Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği” [24]   incelenmiştir. 

3.2.4. Standartlar 

Araştırma konusu ile ilgili olduğu düşünülen yerel standartlar şunlardır; 

� TS10081 Semt Pazarı, Genel Kurallar    

� TS12908 Gayri Sıhhi Müesseseler-Terimler ve Tarifler  

� TS12920 Gayri Sıhhi Müesseseler-Sınıflandırma Kriterler    

� TS13075 İş yerleri - Gıda maddeleri taşıma hizmetleri – Genel kurallar   

� TS6914 Gıda Maddeleri İmal Eden, Hazırlayan, Depo Eden ve Satan Yerler İçin 

Genel Kurallar  

� TS8400 Büfeler ile İlgili Genel Kurallar   

� TS9433 İşyerleri-Çabuk Yemek Servisi Yapan Yerler-Kurallar     
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4. TEZİN METODU 

Bir tasarım problemi olarak hareketli gıda satış aracının irdelenebilmesi için 

öncelikle bilimsel tarifinin yapılması, niteliklerinin ve niceliklerinin belirlenmesi 

hedef seçilmiştir. Bu bağlamda aracın en geniş ve kapsamlı tarifine, imalatçı ve 

kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu yasal düzenlemelerde ulaşılabileceği 

öngörülmüştür. Model ülke olarak hareketli gıda satışının yaygın olarak yapıldığı 

ABD seçilmiş ve ilgili yasalar üzerinden genel literatür taramaları yapılmıştır. 

 

Şekil 4.1 : Tez akış diyagramı 

Ülkemizde kullanılan hareketli gıda satış araçlarına dair bilgi toplamak amaçlı 

gözlemlerde bulunulmuş ve çalışma sırasında yerel sektörde, yasal olmayan 

koşullarda gerçekleştirilen ilgili faaliyetlerin yüksek bir orana sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Bu bağlamda, piyasada gözlemlenen gayri resmi talebin yasal platformda 

kendisini neden gösteremediği sorusuna cevap aramak adına, kendi ülkemizdeki 

yazılı mevzuatlar üzerinden de bir literatür çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 
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bilgiler, model ülke olarak seçilen ABD’deki hareketli araçlarla ilgili düzenlemelerle 

kıyaslanmış ve ülkemizdeki konuyla ilgili mevzuatlardaki eksiklikler ortaya 

konmuştur. Yazılı kurallardaki eksikliklerin uygulamada nasıl yorumlandığını ya da 

aşıldığını tespit edebilmek adına da yetkili merciler olan Zabıta personeliyle 

röportajlar yapılmış, Tarım İl Müdürlüğü’ne bağlı Gıda Koruma Şubesi’nde sorumlu 

personelle görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmalar sonucunda elde edilen veriler tezin ‘Bulgular’ ve ‘Sonuçlar’ kısmında 

değerlendirilmiştir. 

4.1 ABD Kaynaklı Literatür Taraması 

Tez araştırması süresince araç ve eylem açısından Hareketli Araçla Gıda Satışı ile 

ilgili; 

� Bilimsel tariflere ve açıklamalara ulaşmak, 

� Sahip olduğu nitelikleri ve nicelikleri belirlemek, 

� Bir ürün olarak imalat yaklaşımlarını öğrenebilmek, 

� İçerisinde yer aldığı muhtemel işletme modellerine dair bilgi toplayabilmek, 

� Bir işletme olarak faaliyet gösterebilmesi için ihtiyaç duyulan mevzuatları 

değerlendirebilmek 

amacıyla gelişmiş bir ülke modeli olarak seçilen ABD’ne ait kanunlar, standartlar, 

yerel yönetimler ve ilgili sağlık birimlerince düzenlenmiş yayınlar, imalatçı 

firmaların ürün katalogları incelenmiştir. Kaynak taramaları sonucunda; 

� Hareketli gıda satış üniteleri ve işletmelerine dair temel tanımlara, 

� Dolaylı olarak bu tanımları oluşturan kavramların çeşitlendirdiği araç ve 

eylem tiplerine, 

� Merkezden yerele ilgili düzenlemelerin birbirleriyle olan ilişkilerine, 

� Konuyla ilgili bir işletme modelini oluşturabilecek kavramlara, 
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� Bu tarz bir operasyonun gerçekleştirilebilmesi için şart koşulan prosedür ve 

sürecin gerektirdiği dokümantasyona, 

� İmalat ve tasarıma yönelik düzenlemelere dair referanslara ulaşılmıştır. 

Elde edilen  bilgiler sayesinde Hareketli Araçla Gıda Satışı için ihtiyaç duyulan 

araçlar ve özellikleri, olası bir işletme modelini tarifleyen kavramlar, yasal platform 

ve dayanakları tez içerisinde temel bilgi niteliğiyle “tanımlar” ve “literatür özeti” 

bölümlerinde ABD kaynaklı alt başlıklar halinde tasniflenmiş, yazılı mevzuatın nasıl 

bir mantıkla hazırlandığına, kurgulanan model ve prosedür zincirinin getirdiği 

avantajlara dair yaklaşımlar da “bulgular” kısmında ele alınmıştır. 

4.2 Yerel Kaynaklı Literatür Taraması  

Ülkemizde Hareketli Araçla Gıda Satışı’na dair mevcut yasal durumu, 

� Kural koyucu 

� Uygulayıcı  

� Denetçi 

açısından öğrenebilmek ve daha önce yabancı kaynaklı literatürlerde rastlanılan 

mevzuatlarla kıyaslayabilmek için, ülkemizdeki konuyla ilgili olduğu düşünülen 

kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve standartlar araştırılmıştır. 

Yapılan tarama sonrasında incelenen yazılı kaynaklar yerel bilgi ve mevzuat 

sıfatıyla “Literatür özeti” bölümünde düzenlenmiştir. Ülkemizdeki mevcut yasal 

duruma dair elde edilen bilgiler, örnek model alınan ABD mevzuatı kıyas 

alınarak değerlendirilmiş, yerelde ortaya çıkan çelişkiler, eksiklikler araştırmanın 

“Bulgular” kısmında düzenlenmiştir. Bu bağlamda, incelenen mevcut yerel 

düzenlemelerin, uygulama pratiği açısından ne tür sıkıntılar yarattığını ve varsa 

üretilmiş ara çözümlerin neler olduğunu öğrenebilmek adına uygulayıcı ve 

denetçi konumundaki kişilerle röportajların yapılmasına karar verilmiştir. 
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4.3  Gözlemler 

Tez araştırması sırasında,  Hareketli Araçla Gıda Satışı kavramı ile ilgili olarak 

sokakta durumun ne olduğunu tespit edebilmek adına gözlem araştırması yapılmıştır. 

Bu amaçla ; 

� Kullanılan araçlara ve fiziki durumlarına dair fikir edinebilmek, 

� Araçlarda satılan gıda ürünleri hakkında bilgi toplamak, 

� Araçların bulunduğu yerlere dair tespitlerde bulunabilmek, 

� Operasyon sırasında yaşanabilecek olası sıkıntıları belirleyebilmek, 

� Röportajlara konuyla ilgili günlük hayattan daha fazla örnekler 

toplayabilmek için 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisinde yer alan Ortaköy, Beşiktaş, Şişli ve 

4.Levent bölgelerinde gözlemlerde bulunulmuştur. Gözlemler sonucunda araç, satıcı 

ve satılan gıdanın hep birlikte ortaya koyduğu kompozisyonlar, birer görüntü analizi 

şeklinde tasniflenmiş ve ortaya çıkan görüntü tezin “Bulgular” kısmında ele 

alınmıştır. 

4.4 Röportajlar ve Görüşmeler 

Yerel mevzuatlar üzerinden yapılan taramalarda, ülkemizde Hareketli Araçla Gıda 

Satışı’na ait yasal düzenlemelerin  bazı eksiklikler ve çelişkiler içerisinde olduğu 

tespit edilmiştir. Dolayısıyla mevcut yasal sıkıntıların, uygulama ve denetçiler 

açısından nasıl yorumlandığı ya da aşıldığı, günlük hayatta hareketli araçla gıda 

satışının gerçek durumunu belirleyebilmek açısından önem kazanmıştır. Bu 

bağlamda uygulama ve denetleme yetkisine sahip kurumlarla röportaj ve 

görüşmelerin yapılmasına karar verilmiştir.  

Araştırma sırasında yerel mevzuattan elde edilen bilgiler içerisinde net cevaplar 

bulamadığımız, ülkemizde hareketli araçlarla gıda satışı ile ilgili; 

� Ne tür gıdaların ne tür araçlarla satılabileceği, 
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� Kullanılacak araçlara kimler tarafından nasıl onay verildiği, 

� Araçların bakımı ve temizliği açısından nasıl bir prosedür izlendiği, 

� Mevzuatı yeterlilik açısından nasıl buldukları, 

� Uygulayıcı ve denetleyici olarak ne tür sıkıntılarla karşılaştıklarını 

öğrenebilmek adına öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 

Zabıta Genel Müdür Yardımcısı’yla röportaj gerçekleştirilmiş, akabinde daha yerel 

bilgiler edinebilmek adına Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürü ile de  bir röportaj 

yapılmıştır (Ek-19). Ayrıca kentteki konuyla ilgili genel denetimin yeterliliği 

açısından bilgi edinebilmek için de Tarım İl Müdürlüğü’ne bağlı Gıda Koruma 

Şubesi’nde sorumlu personelle görüşülmüştür. 

Röportajlar tez sonunda ek olarak yayınlanmış, görüşmeyle beraber elde edilen 

bilgiler tezin “Bulgular” kısmında değerlendirilmiş ve “Sonuçlar” bölümünde 

belirtilen, yerel mevzuatlarla ilgili yapılması gereken acil düzenlemelerde belirleyici 

rol oynamıştır. 
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5. BULGULAR 

Tez süresince, hedeflenen amaçlar doğrultusunda model ülke olan ABD’ye ait 

gelişmiş mevzuat ile yerel düzenlemelere ilişkin literatür taramaları yapılmış; araçlar 

ve tüketilen gıda ürünleri ile ilgili İstanbul ilçelerinde gözlemlerde bulunulmuş; 

ülkemizde denetçi ve uygulayıcı pozisyonlarındaki mercilerle röportajlar ve 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler ışığında 

oluşturulan tespitler tezin bu bölümünde düzenlenmiştir.  

5.1 ABD Kaynaklı Mevzuatlarda Hareketli Gıda Satışına Dair Yaklaşımlar 

ABD kaynaklı mevzuatlarda, hareket edebilme yeteneğine sahip araçlarla gıda satışı 

için hazırlanan kuralların, olası tüm talepleri kapsayabilecek bir altyapıyla 

hazırlandığını söylemek mümkündür. Hijyen kriterleri ve eylem tipi gibi temel 

unsurlar üzerine geliştirilen bu model, satılan gıdanın yaratacağı risk ve satışın 

yapılacağı süreye göre, aracın sahip olması gereken donanımı belirlemekte, insan 

odaklı hazırlanmış bilgilendirme formları ve özelleşmiş başvuru dokümanlarıyla da 

olası tüm akıl karışıklıklarını sürecin en başından ortadan kaldırmaktadır. 

Satılabilecek ürün, kullanılabilecek araç ve bu aracın üretilebilmesi için gerekli olan 

teknik dokümantasyonun yasalarla tariflendiği ve güvence altına alındığı bu model, 

kapsamı ve detaylı içeriğiyle sektörde ortaya çıkabilecek yasal olmayan faaliyetlerin 

kullanabileceği boşlukları doldurmaktadır. 

Araştırma sırasında, yukarıda özetlenen modelde gıda satan aracın hareket etme 

kabiliyetinin getirdiği dezavantajın, ‘comissary/merkez’ üs gibi bir kavramla ortadan 

kaldırıldığı tespit edilmiştir. Bahsi gecen bu üs, satışa çıkan aracın bir nevi otoparkı 

ve servis noktası olarak tariflenmiş, aracın gün sonunda bu merkeze geri dönüp, 

servis saati süresince bünyesinde biriktirdiği atıklarını boşaltması, gerekli bakımın ve 

gıda ikmallerinin bu noktada yapılması şart konmuştur.  

Hareketli gıda satış üniteleri için hazırlanan ABD kaynaklı mevzuatlarda [1-6], 

kullanılabilecek araçlar, tüketilebilecek gıdalar, gerçekleştirilecek faaliyet türleri, 
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hizmet süreleri ile ilgili ayrıntılı tanımlara ve bu tanımlar çerçevesinde hazırlanmış  

sınıflamalara rastlanmıştır. Net bir şekilde sınırları çizilmiş yaklaşımlar, talep edilen 

yaptırımların genel ifadelerden sıyrılıp araç ve etkinlik bazında detaya inmesini 

sağlamış, bu durum denetçilerin ve faaliyette bulunan kişilerin sorumlu tutuldukları 

konularda yorum şanslarını ortadan kaldırmaktadır.  

Eyaletlerin Sağlık Bölümlerinin yayınladıkları kural ve düzenlemelerde, ‘Code of 

Federal Regulations (CFR)’, ‘Food Code’ [14] , ‘National Sanitation Foundation 

(NSF) Standarts’ [14], gibi kaynakların sürekli referans gösteriliyor olması, yerel 

yönetimlerin bu tür düzenlemeler oluşturabilmesi için öncelikle merkezi idare 

tarafından hazırlanmış temel başvuru kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu 

göstermektedir. Bahsi geçen bu tür temel referanslardaki eksikliklerin, ülkemizdeki 

yerel mevzuat içeriğinin zayıf kalmasındaki başlıca nedenlerden biri olduğu 

düşünülmektedir. 

5.2 ABD Kaynaklı Mevzuatlarda Hareketli Gıda Satış Aracının Tasarımına 

Etki Edebilecek Kriterler 

Gıda satışı için gerekli olan aracı, tasarlanacak bir obje olarak ele aldığımızda, 

mevzuatlarda üründen talep edilen temel kriterin hijyen performansı olduğu 

görülmektedir. Bu performans kriteri temel alınarak, araçla ya da araçta yapılacak 

gıda satış eyleminin fonksiyonel anlamda istenen düzeyde gerçekleştirilebilmesi için, 

ürünün sahip olması gereken nitelikleri belirlenebilmektedir. Araştırma süresince 

incelenen ABD kaynaklı düzenlemelerde, araçtan ve kullanıcıdan yerine getirmesi 

beklenen ve dolaylı olarak ürünün tasarım sürecini tanımlayacak yapısal, donanımsal 

ve operasyonel taleplere rastlanmıştır [4,11]. Bu taleplerde ortaya konan temel 

yaklaşımlar; 

� Araçta mikrobik organizmaların oluşmasını önleyecek malzemeler, formlar 

ve montaj detayları, 

� Atıkların biriktirildiği araca ait donanımların sahip olması gereken özellikler, 

� Gıda ürünlerinin depolanacağı, hazırlanacağı ve servis edileceği bölümlerin 

nitelikleri, 
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� Aracın sahip olması gereken asgari donanım tipleri, 

� Operasyonun sorunsuz devam edebilmesi için gerek duyulan araçlardaki 

aksesuarların standartları ve bakımları vb talimatlar olarak özetlenebilir. 

5.3 Yerel Mevzuatlarda Hareketli Gıda Satışı ve Eksiklikler 

Ülkemizde Hareketli Araçlarla Gıda Satışı ile ilgili mevzuata dair yapılan literatür 

taraması sonucunda; temel düzenlemelerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca 

yayınlanan kanunlar ve yönetmeliklerce yapıldığı, ilgili gıda satışının faaliyette 

bulunma ve denetim açısından da İçişleri Bakanlığınca yayınlanan düzenlemelere 

uygun olarak yerel yönetimlerce gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca yayınlanan ve konuyla ilgili işyeri sorumlulukları 

ve denetim esaslarına dair temel düzenlemelerin bulunduğu “Gıda Güvenliği ve 

Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik”e [22] ait hükümler 

değerlendirildiğinde, şu tespitleri yapmak mümkündür; 

� Konu edilen gıda güvenliği ve denetlenmesi, eylemin ya da  gerçekleştiği 

yerin bağlı olduğu belediye, il özel idare gibi idari amirliklerce ve  Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığının o bölgedeki ilgili birimlerince yapılmaktadır. Bu 

durumda İstanbul Tarım İl Müdürlüğü Koruma Kontrol Şube Müdürlüğü ile 

yapılmış olan görüşmede de gündeme gelen, denetlemenin özellikle 

Büyükşehirler,de tek bir kurum tarafından sahiplenilemediği, prosedürlerin 

tam olarak yerine getirilebilmesi için de koordineli çalışmanın şart olduğu 

bilgisi önem kazanmaktadır. 

� Hareketli ünitelerle gıda satışının da bu kapsam içerisinde yer aldığı gıda ve 

gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin satış yerleri ile toplu 

tüketim yerleri'nin ruhsatlandırılması, yani işyeri açma konusunda yetki ise 

denetlemenin aksine açıkça tariflenmiştir. Bu hususta yetki işyerinin bağlı 

olduğu idari amirliğe göre belediye ya da il özel idaresine verilmiş, Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı'nınsa sadece bilgilendirilmesi istenmiştir. Dolayısıyla 

hareketli araçlarla gıda satışının, mevcut düzenleme ve izin prosedürlerinin 

belediye ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde bulunabileceği belirtilmiştir. 
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� Denetim usul esaslarında karşılaşılan “Pazar yerleri, cadde ve sokaklarda, 

yaş meyve ve sebze hariç her türlü gıdanın açıkta satışı yasaktır” 

hükmündeki, açıkta ibaresinin araştırma konusu açısından önemi büyüktür. 

Açıkta kelimesinin negatifi, çevresi ve üstü kapalı bir mekan olarak 

yorumlanırsa, zaten hareketli araç, içerisine girilebilecek bir mekan boyutuna 

ve donanımına sahip olmadıkça, sokak tipi hareketli araçlarla yaş meyve ve 

sebze dışında başka bir gıda satmak mümkün olmayacaktır. Eğer açıkta 

kelimesinin negatifi, gıdanın havayla temasını engelleyebilecek kapalı bir 

hazne bulundurmak olarak yorumlanırsa da bu durumda istenen şart 

sağlandığında, sokak tipi araçlarla hijyen koşulları sağlandığı takdirde, meyve 

ve sebze dışında başka gıda ürünlerinin de satılabilmesinin önü açılmış 

olmaktadır. Dolayısıyla açıkta ifadesinin, yan anlamlara izin vermeyecek 

şekilde tarifinin daha açıkca yapılmış olması kurallara uymak ve denetlemek 

açısından büyük öncelik taşımaktadır. 

� Çadır, büfe ve hareketli satış araçları gibi taşınabilir ve/veya geçici 

tesisler için hükümlerde uygun, yeterince vb gibi esnek tariflere rastlanmış, 

satılan gıda ya da kullanılacak araç tipine göre sınıflamaların oluşturulmadığı, 

kullanılacak aracın hijyen açısından teknik özellikleri gibi özelleşmiş 

düzenlemelerin yayınlanmadığı gözlemlenmiştir. 

Araştırma konusuyla ilgili en yakın düzenlemelere “İşyeri Açma ve Çalıştırma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”in [21] ekinde yayınlanan “Sıhhi Müesseseler İçin 

Sınıflarına Göre Aranacak Nitelikler”de rastlanılmıştır. Bu ekte belirtilen lokanta, 

ayakta yemek yenilen yerleri kafeterya, yemeği pakette satan yerler ve benzeri 

işyerleri ile ilgili düzenleme, hareketli gıda satışının yapılabilmesi adına olumlu gibi 

görünse de, kullanılan tabirler ve talep edilen yükümlülükler açısından belirsiz ve 

kısıtlayıcı bulunmuştur. Düzenleme detaylı olarak incelendiğinde ekteki tespitleri 

yapmak mümkündür; 

� Sınıflamada gezici araç ya da ünitede satılacak ürünü tanımlamak amacıyla 

piliç ve köfte kelimeleri kullanılmışken, aranacak şartlar kısmında aynı gıda 

türleri et ve tavuk olarak nitelendirilmektedir. Özellikle et ve köfte 

tanımlarının net olarak yapılması gereken gıda türleridir. Aksi durumda et 

parça et, sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş et olarak da yorumlanabilir mi gibi 
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bir soru gündeme gelmektedir. Aynı durum köfte için de geçerlidir, köfte 

anlam olarak hamur kıvamına getirilerek küçük parçalar halinde pişirilmiş 

kırmızı et, tavuk ve balığı da kapsamaktadır. Bu tarz karışıklıkların 

yapılabileceği geniş anlamlı tanımlar, izin ve denetleme konusunda büyük 

sıkıntı yaratabilmektedir. Konu ile ilgili en belirgin örnek, İstanbul Zabıta 

Müdür yardımcısı ile yapılan röportajda (Ek-19a), kendisinin sosis ya da 

sucuğun bu yönetmelik uyarınca satılamayacağını ifade etmesidir. Oysa 

yorum farkıyla sucuk da ettir yorumunu yapmak pek de yadırganacak bir 

yaklaşım olmayabilir. Kaldı ki gezici piliç ve köfte satış yerleri ile ilgili 

hükümlerin temel hedefinin, hijyen koşulları açısından risk taşıyan gıdaların 

hareket edebilen ünitelerde pişirilerek, tüketime sunulması sırasında 

oluşabilecek gayrisıhhî durumları engellemek olduğu düşünüldüğünde, 

pişirilen ürünün köfte olmasının sucuk ya da başka ürüne göre bir avantajının 

olmadığı bilinmektedir. Bu durumda kural konulurken amacın unutulduğu ve 

haksız bir ürün kısıtlamasının yapıldığı düşünülmektedir. 

� Bu tip satış sırasında kullanılacak araçların tarifi çok zayıf ve belirsizdir. 

Bahsi geçen araçlar motorlu ya da motorsuz olabilirler mi, bu tarz araçlar 

hangi standarda göre imal edilmiş olmalı ve satış yapılabilecek bu araçların 

yeterliliği kimler tarafından onaylanacak gibi sorular cevapsız kalmaktadır. 

Bu araçların satacağı ürün veya miktarına göre büyüklük, donanım gibi 

değişkenlerin detaylandırılmadığı, örneğin sahip olunması gereken özel 

ızgara kasasının herhangi bir tarifinin yapılmadığı ya da herhangi bir 

standarda bağlanmadığı görülmektedir. Araçlarda sıcak ve soğuk su tertibatı 

istenmektedir, ancak pis su tertibatı, deposu ve boşaltımı konusunda hiçbir 

açıklama yapılmamıştır. 

� Pişirilmiş gıda yerine, haşlanmış, kızartılmış ya da direkt satılabilecek, 

kestane, haşlanmış mısır, patlamış mısır, sandviç, sıcak çikolata, dondurma 

vb. gibi ürünler lokanta, ayakta yemek yenilen yerleri kafeterya, yemeği 

pakette satan yerler ve benzeri işyerleri kapsamında bahsi geçmediği için bu 

tarz ürünlerle satış yapmak ruhsata tabi değildir yorumu yapılabilir mi? Ya da 

bu hükümler, bahsi geçen gıdalar için ruhsat verilebilinecekler listesinde 

olmadıkları için ülke sınırlarında gezici ünitelerle hiçbir zaman satılamaz 

anlamına mı gelir? 
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Literatür taramaları Gıda Kodeksi açısından da taranmış, ancak Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği'nin [23] Türk Gıda Kodeksi tarafından yayınlanan tebliğlerin amaç ve 

kapsam bakımından daha çok gıda ürünü odaklı hükümlerde bulunduğu 

gözlemlenmiştir. Dolayısıyla hareketli gıda satışında, satılacak ürüne özel yerine 

getirilmesi gereken koşulları da araç tasarımında göz önünde bulundurmak için bu 

yönetmeliklerin dolaylı kaynak olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır. 

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan standartlarda konuyla ilgili 

olabileceği düşünülen standartlarla karşılaşılmış, ancak NSF ya da ANSI gibi diğer 

standart kuruluşlarınca yayınlanmış Mobile Food Carts [14]  / Hareketli Gıda 

Araçları gibi konuyla ilgili amaca özel standartlara rastlanamamıştır. 

Ayrıca Türk Gıda Kodeksi tarafından yayınlanan “Gıda Maddeleri İle Temasta 

Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği” nin [24]  de gıda satışı için kullanılacak 

araç tasarımı sırasında dikkate alınması gereken bazı hükümler içerdiği 

gözlemlenmiştir. 

Hareketli ünitelerle gıda satışına dair ülkemizdeki kural ve düzenlemelere dair 

inceleme değerlendirildiğinde, hem konulan kurallarda hem de uygulamada belirgin 

eksiklikler olduğu anlaşılmıştır. Bu tespit, araştırma süresince sorgulanan, pratikte 

kaçak olarak sıkça karşımıza çıksa da resmi anlamda sivil hayatımızda 

uygulamalarını göremediğimiz, gezici araçlarla gıda satışının neden yasal bir talep 

oluşturamadığı problemine dair güçlü bir neden olarak gösterilebilir. Hareketli 

araçlarla gıda satışı için gerekli olan; 

� Satılabilecek gıdaların tarif ve tanımlarının net olarak yapılmamış olması, 

� Birey olarak ruhsat alınıp satış yapılabilmesi için uygun izin 

prosedürünün varolmaması, 

� Araçların servis saatleri dışında bakımlarının yapılabileceği, içerisinde 

satılacak ürünlerin depolandığı ana dağıtım merkezi kavramı üzerine 

kurulmuş bir işletme modelinin yokluğu, 

� Kullanılacak araçlar ve satılacak ürün tiplerine göre ruhsat başvurusu 

sırasında gerekli koşulları araç, ürün ve satıcı açısından detaylı ve açık 

olarak tanımlayan düzenlemelerin ve bu düzenlemeler için gerek duyulan 
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tebliğ, talimat ve standartların hazırlanmamış olması, 

� Yerel yönetim ve ilgili kurumlarca yayınlanması gereken başvuru, izin, 

denetim prosedürlerine dair kullanıcı odaklı form ve evrakların olmayışı, 

� Denetçilerin özetlenen belirsizlikler içerisinde çekincede kalarak, farklı 

gıda türleri için satış izni vermemeleri,  

mevcut mevzuatın uygulanmasından kaynaklanan, hareketli gıda satışının ülkemizde 

yasal platforma taşınmasındaki talebi azaltan sebepler olarak sıralanabilir. 

5.4 İstanbul Sokaklarında Hareketli Gıda Satış Araçları 

Tez çalışması sırasında yerel mevzuatlardan elde edilen bilgiler ışığında, İstanbul 

ilçelerinden bazılarında yapılan gözleme dayalı araştırmalar, aşağıda belirtilen 

örneklerin ve ülkemizde hareketli araçlarla gıda satışına dair önemli ipuçlarının elde 

edilmesini sağlamıştır. 

 

Şekil 5.1 : 4.Levent’te pilav aracı 
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4.Levent’te pilav aracı:  

Malzeme : Ahşap, düz şeffaf cam 

Satılan Gıda : Pilav ve haşlanmış tavuk 

Donanım : Tutma kolu, Lpg piknik tüp, çekmece, şişme lastikli tekerlek 

Aksesuar : Plastik çöp kutusu, Lpg tüplü aydınlatma armatürü 

Firma  : Yok 

Araç üzerinde satılan gıdaya ya da işletmeye dair herhangi bir künye yoktur. Mesai 

saatleri dışında araç sabit olarak sokakta bırakılmamaktadır. Sabit bir satış noktası 

yoktur. Diğer araçların aksine itme barı yerine aracı yönlendirmek için omuz 

hizasında iki adet tutma koluna sahiptir. 

 

Şekil 5.2 : Beşiktaş’da simit aracı 

Beşiktaş’ta simit aracı:  

Malzeme : Levha alüminyum, alüminyum profil, düz cam 

Satılan Gıda : Simit 

Donanım : Çekmece, dolgu lastikli tekerlek 

Aksesuar : Plastik maşa 

Firma  : Gökçe Metal 
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Belediye’nin izniyle çalışan bir araçtır.araç üzerinde üretici künyesi ve simitlerin 

bulunduğu camekan içerisinde simitin üretildiği fırına ait evraklar gözlemlenmiştir. 

Gün boyu aynı yerde satış yapmakta, servis saatleri dışında ise bulunduğu noktadaki 

yangın musluğuna bağlanmaktadır. Gözlemlenen tüm araçlar içerisinde kullanılan 

malzeme ve temizlik açısından en dikkat çekici olandır. 

 

Şekil 5.3 : 4.Levent’te simit aracı 

4.Levent’te simit aracı:  

Malzeme : Boyalı alüminyum levha, paslanmaz çelik, pleksiglas, düz şeffaf cam 

Satılan Gıda : Simit 

Donanım : Çekmece, iki bölümlü vitrin, pleksiglas saçak, dolgu lastikli tekerlek 

Aksesuar : Seyyar buzluk, şemsiye 

Firma  : Lipton 

Belediye izniyle çalışan sponsor firma tarafından tedarik edilmiş bir araçtır. Sürekli 

aynı noktada satış yapmakta, mesai saatleri dışında bulunduğu noktadaki reklam 

direğine bağlanmaktadır. Dış hava koşullarına karşı sabit örtüsüyle incelenen diğer 

araçlardan farklılaşmaktadır. Sahip olduğu küçük ebatlı, dolgu tekerleklerle hareket 

ettirilmesi oldukça zor görünmektedir. 
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Şekil 5.4 : Şişli’de haşlanmış mısır aracı 

Şişli’de haşlanmış mısır aracı:  

Malzeme : Boyalı alüminyum levha, alüminyum profil, su kontrası 

Satılan Gıda : Haşlanmış mısır 

Donanım : Lpg piknik tüp,çekmece,şişme lastikli tekerlek, haşlama haznesi 

Aksesuar : Sandalye, şemsiye 

Firma  : Yok 

Piknik tüpüyle ısıtılan su dolu kazanın içerisinde gün boyu mısır haşlanmaktadır. 

Haşlama suyu için araçta herhangi bir temiz ve kirli su deposu bulunmamaktadır. 

Çoğu aracın aksine satıcının oturabilmesi için bir adet tabure bulunmaktadır. Ancak 

araçta taburenin taşınabilmesi için herhangi bir alan gözlemlenememiştir. Aracın 

herhangi bir resmi satış evrağı bulunmamakta ve yer değiştirebilmektedir. Büyük 

bisiklet lastikli araç kolayca hareket ettirilebilmekteyken, yavaşlamak için herhangi 

bir fren sistemi sahip değildir. Yaz güneşine karşı bir şemsiye ayağına sahip olsa da, 

gözlem sırasında şemsiyenin kullanıldığına rastlanmamıştır. 
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Şekil 5.5 : Ortaköy’de haşlanmış mısır aracı 

Ortaköy’de haşlanmış mısır aracı:  

Malzeme : Boyalı ahşap levha 

Satılan Gıda : Haşlanmış mısır 

Donanım : Lpg piknik tüp,çekmece,şişme lastikli tekerlek, haşlama haznesi 

Aksesuar : Sandalye 

Firma  : Yok 

Tamamı boyalı ahşaptan yapılmış araç, kilitli dolapları, paketleme ve tuzlama 

ekipmanları için ekstra gözü ve el freniyle diğer araçlara göre daha zengin donanıma 

sahiptir. Yasal satışa dair herhangi bir izne sahip değildir. Aracın üzerinde reklam 

amaçlı bir yüzey bulunmaktadır. 
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Şekil 5.6 : 4.levent’te közde mısır aracı 

4.Levent’te közde mısır aracı:  

Malzeme : Boyalı demir levha 

Satılan Gıda : Közlenmiş mısır 

Donanım : Dolap,dolgu lastikli tekerlek, kömür haznesi,itme barı 

Aksesuar : Asma Kilit 

Firma  : Yok 

Tamamen boyalı sac kullanılarak yapılan araç hijyen açısından tedirginlik verici bir 

görünüşe sahiptir. Araçta kömürle yapılan mısır pişirme işi sırasında ortaya çıkan is 

ve metal yüzeylerdeki paslanmalar tedirginlik verici boyuttadır. Yasal olmayan yolla 

yapılan satış gün boyu müşteri yoğunluğuna göre çeşitli noktalarda 

gerçekleştirilmektedir. 

Yukarıda verilen örnekler üzerinden yapılan gözlemler sonucunda şu tespitleri 

yapmak mümkündür; 

� Araçların çoğunluğu markasız butik tasarımlardır, 

� Sadece simit satan araçlarda yasal satış belgesi bulunmaktadır, 



 55  

� Yasal olmayan araçlarda gıda ürünleri haşlama, pişirme ve ısıtma işlemlere 

tabi tutulmaktadır, bu tip araçlarda kullanılan malzeme ve donanımlar hijyen 

açısından yetersiz görünmektedir, 

� Yasal araçların gün boyu sabit olarak aynı noktada hizmet vermekte, servis 

saatleri dışında ise bulundukları bölgedeki sabit bir şehir mobilyasına 

bağlanmaktadır. 

5.5 Uygulamada Hareketli Gıda Satış Araçları ve Ülke Gerçekleri 

Ülkemizde Hareketli Araçla Gıda Satışı ile ilgili yerel mevzuatlarda varlığı tespit 

edilmiş eksikliklere ve çelişkilere dair, uygulama ve denetçi konumundaki Zabıta 

yetkililerinin görüşlerini almak amacıyla gerçekleştirilen röportajlar (Ek19) 

sonucunda elde edilen bilgileri şöyle özetlemek mümkündür; 

� Seyyar satıcı olarak nitelendirilen hareketli araçlarla gıda satan kişi Belediye 

nazarında işgaliye ödeyen kiracı durumundadır. İşgaliye sabit bir nokta için 

alındığından, seyyar satıcıların gezerek satış yapması yasaktır. Sürekli satış 

yapılabilecek noktayı Belediye belirler, 

� Zabıta kaynağı belli ve işlenmiş ürünün satılabilmesine izin vermekte, bu 

yaklaşıma uygun olduğu için piyasada yasal olarak sadece simit satılmasına 

izin verilmektedir, 

� Gezici araçla simit satışı yapan kişiler, işyeri açma ruhsatına sahip bir 

işletmeci değil, sattıkları simitlerin hazırlandığı fırınların maaşlı 

elemanlarıdır. Bu modelde ruhsata ve asıl denetlemeye maruz bırakılan fırın 

ve fırın sahibidir. İşletme, Belediye Gelirleri Kanun’una [19]  istinaden 

işgaliye usulünce, Belediye tarafından belirlenen adette, kendisine gösterilen 

yerde, belediyeye işgaliye verir ve ruhsatlı fırınında ürettiği simitleri, kendi 

maaşlı elemanı aracılığıyla sözde gezici araçla, izin verilen yerde, hareket 

edemeden satar. Aracın ve satıcının temizliği fırın sahibini bağlar, 

� Zabıta Müdürlüğü mevzuatta onay için referans alınabilecek herhangi bir 

kaynak bulunmadığını gerekçe göstererek, yurt dışında kullanılan herhangi 

bir araçla paketlenmemiş ürünlerin satışına izin vermez, herhangi bir aracın 

gıda satışı için yeterliliğine dair  onay yetkisine sahip değildir, 
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� Alışveriş merkezi havaalanı gibi özel işletmeyle idare edilen mekanlarda  

hareketli gıda araçlarıyla satış yapan işletmelerin işletme ruhsatı yoktur, 

şikayet üzerine kapatılması gerekir. Zabıta cezai yaptırım ve denetleme 

açısından kendisine, aracın kullanıldığı mekandaki yönetimi muhatap alarak 

sorumluluğu devretmektedir, 

� “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”te [21] belirtilen 

“Sıhhi Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak 

Nitelikler”de gezici piliç ve köfte satan yerler hükmüne dair düzenleme 

olduğu için sosis satışına izin verilmemektedir. 

� Gezici piliç ve köfte satan yerler ile ilgili çıkan düzenleme gereğince 

araçlarda bulunması istenen sıcak ve soğuk su tertibatının ihtiyaç duyacağı 

atık su tankı ve boşaltımı hakkında Zabıta’nın herhangi bir talebi 

bulunmamaktadır. 

� Beyoğlu Belediyesi kendi hizmet alanı içerisinde bulunan hareketli gıda satış 

araçlarını kendi bünyesindeki kentsel tasarım bölümüne tasarlatmış ve imal 

etmiştir. Araçların piyasada kullanılan diğer araçlar gibi herhangi bir denklik 

sertifikası bulunmamaktadır. 
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6. SONUÇLAR 

Araştırma süresince elde edilen bilgiler ışığında yapılan sınıflamalardan 

çıkarılabilecek genel kanı, hareketli araçlarla gıda satışının araç ya da 

eylem/etkinlik esasına göre bir işletme mantığıyla ele alınmasının, ürünü 

değerleyebilmek için en doğru yaklaşım olacağıdır [1,3]. Araçlar kendi yetenek ve 

kapasiteleriyle, gıda ile ilgili yapılabilecek hizmetlerin ölçek ve tiplerini 

belirleyebilmekteyken, hareketli gıda satış türleri de satılan gıdanın cinsi, 

operasyonun süresi ve hizmet alanı gibi değişkenlerle gruplanabilmekte ve  ait 

olduğu grup içerisinde gerçekleştirdiği farklı eylemler için ihtiyaç duyulan araç 

kriterlerini tanımlayabilmektedir [2,3,6]. 

Araçta satılan ürünün insan sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda olması, hareketli 

araçlarla gıda satışına ait  tanımsal ayrıştırmaları denetçiler açısından da gıda riski 

odaklı hale getirmektedir [2,3]. İşletmelere verilen hareket özgürlüğü aynı oranda 

denetleme imkanını da zayıflattığından, araçların bağımsız hizmet verebildiği 

mekansal genişlikler ve süreler arttıkça, insan sağlığı açısından gerekli olan şartları 

yerine getirebilecek ünitelerin donanımlarının da aynı oranda artırılması 

beklenmektedir. Dolayısıyla araçlarda satılabilen gıda türleri ve mobil kavramının 

getirdiği donanım farkları, denetçilerin risk faktörüne göre hareketli işletmenin 

tarifini yapmakta kullanacağı anahtar nitelikler olarak karşımıza çıkabilmektedir. 

Çeşitli kavramlar ve tanımlarla sınırları çizilmeye çalışılan hareketli gıda satış  

araçları için oluşturulabilecek liste oldukça uzundur. Sokak tipi araçları kullanan 

köfteciler, sosisçiler, süt dağıtımı yapan mini dört tekerlekli vanlar, meyve-sebze 

satan motorlu pikaplar, açık hava festivallerinde satış yapmak için vinçlerle getirilen 

konteynırlar, gıda firmalarının tanıtım amaçlı  kurduğu stantlar, afetlerde kullanılan 

mobil mutfaklar farklı amaç ve ölçeklerde hazırlanmış ürünlere verilebilecek çeşitli 

örneklerden bazılarıdır. Bahsi gecen ürünlerin ortak paydası hareket edebilerek gıda 

satmak olmakla beraber, hareketin amacı ve servis edilmek istenen gıdanın 

niteliğindeki değişiklikler, çeşitliliğin başlıca nedenlerini oluşturmaktadır. Ticari 
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faaliyetlere ek olarak, kültürel etkinliklerdeki farklılaşmalar da  hareketli araçlarla 

yapılan gıda satış türlerini ve bu amaçla kullanılan araç tiplerini çoğaltmaktadır [6]. 

Bahçe partileri, festivaller, kermesler, büyük ölçekli piknikler vb etkinlikler kendi 

ihtiyaçları doğrultusunda geçici süre için kullanılabilecek ve gıda servisinde ihtiyaç 

duyulacak araçlar talep etmekte, geçici ve hareketli kavramlarını içice geçirmektedir. 

Tasarımcı, imalatçı ya da denetçi için, yukarıda bahsedilen parametreler ışığında;  

araçlara ya da araçlarla yapılan gıda satışlarına ait sınıflamaların yapılması, 

operasyon için gerekli olan araçların üretilmesi, işletilmesi ve denetlenmesi acısından 

büyük önem taşımaktadır. Oluşturulacak üst ve ara başlıklar, hazırlanması ya da 

güncellenmesi muhtemel bir yasal düzenlemenin tarifleyeceği yaptırımların etki 

alanının daha kesin olarak okunmasını sağlayacak, imal edilecek araçların sahip 

olmaları gereken donanımları ve kullanım alanlarına dair belirgin sınırlar çizecektir. 

Ülkemizde hareketli gıda satışı, talep açısından olmasa da uygulamada emekleme 

aşamasındadır. Hareketli araçlarla gıda satışı için tarifi yapılmış ve yasayla güvence 

altına alınmış bir işletme modelinin henüz üretilmemiş olması, bahsi geçen araçlarla 

yapılacak ticari faaliyetin önünde ciddi bir engel olarak durmaktadır. Sektörün ve bu 

alanda kullanılacak araçların bir endüstri yaratabilmesi için ihtiyaç duyulan yatırım 

talebi, mevcut belirsizlikten ürkmektedir. Yatırımcıdan talebiyle birlikte ilgili çözüm 

paketini de kendisinin oluşturması beklendiğinden, durum sabit bir işletme için 

gereken yasal süreçten daha karışık ve külfetli hale gelmiştir. Eksikliği duyulan yasal 

sürecin hazırlanmasını bekleyemeyecek olan ve idari otoriteden talebine yasal bir 

karşılık bulamayan girişimcilerse kendi çözümlerini üretmekte, sektörde yasal 

olmayan yöntemlerle varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu durum zamanla 

kanıksandığından, zabıta açısından ‘seyyar satıcı’ mücadele edilmesi gereken bir 

kavram olarak sorunsallaşmıştır. Zabıta müdürleriyle röportaj yapmak için talep 

edilen randevuların, karşı taraf açısından ilk etapta ‘seyyar satıcıyla mücadele’ olarak 

algılanmış olması, bu konudaki tespitleri güçlendirmektedir. 

Ülkemizdeki mevcut koşullar, hareketli gıda satışının üretilebileceği, sunulabileceği 

ve sonrasında tüketilebileceği bir pazarın oluşmasına engel durumdadır. Piyasayı bu 

belirsizlik içerisinde butik araçlar kullanılarak çalıştırılan ruhsatsız işletmelerle, 

havaalanı, alışveriş merkezi gibi özel işletmeler içerisinde sözleşmelerle durumu 

idare edilen yine ruhsatsız iştirakler doldurmaktadır. Yasal olarak nitelendirilebilecek 
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hareketli gıda satışı yapılan noktalar ise belediyelerce işgaliyeye tabi tutulan, 

herhangi bir ulusal standarda sahip olmayan araçlarla yapılan sözde hareketli, 

gerçekte ise hareket etmesi yasak işletmelerdir. Mevcut durumda hareket edebilen 

araçların sabit adresleri olmadığından, ruhsat için şart koşulan adres talebi yerine 

getirilememekte, bu bağlamda işgaliye hükmüne tabi tutularak çalıştırılan hareketli 

araçlar, mevzuat gereği birer sabit stand kimliğine bürünmektedir [19-21]. Servis 

veren araçlar için hijyen denetimi yaklaşım olarak cezalandırma mantığıyla 

yürütülmektedir. Gün boyu kullanılan araçların aksamları toplanıp genel temizlik ve 

ikmallerinin yapılacağı bir servis noktasının izinlerle beraber talep edilmemiş ya da 

böyle bir alan girişimcilere gösterilememiş olduğundan, tüm araçlardan bulundukları 

sabit noktada hijyenik olarak kalmasının sağlanması beklenmektedir. Kaldı ki, 

işgaliye mantığıyla araçlar sabit olarak kullanıldığından, servis saatleri dışında da 

araç bulunduğu noktaya en yakın sabit bir şehir mobilyasına zincirlerle bağlanmakta 

ve dış mekanda her türlü canlının ve organizmanın temasına açık, korumasız 

bırakılmaktadır. Belediyelerce yasal olarak işletilen, hareketli gıda satışı için 

kullanılan araçların da asgari standartlara uygun olduğu söylenememektedir. Yapılan 

röportajlar sırasında elde edilen bilgiler, en iyi niyetli belediyelerin bile, araçların 

fiziksel niteliklerini arttırabilmek için, imalatlarını kendi bünyelerinde yaptırdığını 

ancak bu yaklaşım sırasında bile referans olarak alabilecekleri bir standart 

bulunmadığı için yetkiyi elinde bulunduran bireylerin keyfi tutum ve bilgileri 

çerçevesinde hareket ettikleri görülmektedir. Kaldı ki, bu tarz bir yaklaşım doğru 

şekilde uygulanabilse bile, endüstriyel anlamda pazarda yaratabileceği tekelcilik 

acısından olumsuz sonuçlara gebe bir çözüm yöntemi gibi görünmektedir. 

Kullanılacak araçların, izinlerini ve denetimini yapan organlar tarafından imal 

edilmesi ya da ettirilmesi, çok ciddi gerekçeler sunulmadıkça rant yaratabilecek bir 

potansiyel taşımaktadır. Bu koşullarda zaten araçların bir tasarım ürünü olarak estetik 

boyutunu değerlendirmek oldukça güçtür. Yasal olmayan araçlar temel reflekslerle 

ucuz maliyet amaçlanarak butik olarak tasarlanmakta, belediyelerin kendileri için 

yaptırdıkları araçlar ise yetkin olmayan kişilerce bölgenin ikonik değerlerinden 

öykünerek oluşturulmuş ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Beyoğlu 

belediyesince yaptırılan ve tramvaya benzetilmeye çalışılan simitçi arabaları 

tasarımda öykünme için verilebilecek keskin bir örnektir.  Ancak yetkisizlik ve 

yetersiz düzenlemeler de belediyeleri ve benzeri yerel yönetimleri zor durumda 

bırakmaya devam etmektedir. Görüşmeler sırasında, belediyelere hem bireylerin hem 
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de firmaların yerli ve yabancı araçlarla gıda satabilmek için başvurularda bulunduğu, 

ancak mevzuat yetersizliğinden bu girişimlerin reddedildiği anlaşılmıştır.  

Özetle mevcut koşullarda, talep doğası gereği artarak çoğalmış, alışveriş merkezi, 

havaalanı gibi yüksek gelirli işletmeler, kiralama usulleriyle geçici ara çözümler 

üretebilmiş, ancak bireysel girişimcilerin büyük bir kısmi dolaylı olarak gayri resmi 

yollarla çalışmaya teşvik edilmiştir. Ortaya konan tablo, acil bir müdahaleye duyulan 

ihtiyacı iyice belirgin hale getirmektedir. 

Oysa örnek olarak incelenen ABD’de yukarıda bahsi gecen problemlerin 

çözülebileceğine dair somut uygulamalara rastlanmıştır [2-9]. Hareketli araçlarla gıda 

satış faaliyetinde bulunmak için ihtiyaç duyulan tanımlar yapılmış [1,11-13], 

hazırlanan izin prosedürleriyle, denetime kadar  devam eden detaylı bir isleyiş 

şeması oluşturulmuştur [7]. Asgari hijyen koşulları ve gıda satışının amacı gibi 

parametreler üzerine oturtulmuş bu modeller, satılan gıdanın maruz kaldığı işlemler, 

ihtiyaç duyulan izin suresi ve satışın yapılacağı saatler gibi ikincil değişkenlerle 

aracın niteliklerini tanımlamakta, böylece her türlü hareketli gıda satışı için çözüm 

üretebilecek esnek bir yaklaşım sergilenebilmektedir. Bu araçları kullanarak satış 

yapmak isteyen kişiler, kullanıcı dostu bilgi formlarıyla yönlendirilmekte, ruhsat, 

halk sağlığı ve benzeri kriterlerin yerine getirilmesini sağlayacak evraklarla denetim 

kolaylaştırılmaktadır [7]. Tariflenen modellerin  ulusal standartlardan ve yasalardan 

referans almış olması konuyla ilgili bilgi birikimine duyulan ihtiyacı açık bir şekilde 

ortaya koymaktadır [11,14]. Yasalarla güvence altına alınmış geniş kapsamlı 

düzenlemeler olası taleplere hızla cevap üretebilmekte, kurallar bütünü sektördeki 

potansiyelin yasal çizgi dışarısına çıkmasına engel olabilmektedir. Model içerisinde 

mobil olma kavramının gıda satış operasyonu için tek başına asla yeterli 

olamayacağı, eylemin zaman ve donanım acısından belirli limitler içerisinde kaldığı, 

bu çerçevede de aracın kendi başına  bir işletme olarak değil  de, bir işletme 

modelinin parçası olarak anılmasının daha gerçekçi olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

durumda bahsi gecen işletme modelinin tamamlayıcısı niteliğindeki diğer kavram, 

araca servis hizmeti sağlayacak ikincil bir nokta olan sabit bir merkez olarak 

karsımıza çıkmaktadır[1,4-6]. Hareketli gıda satış araçlarına park alanı, temizlik, 

bakim, gidenin saklanması gibi hizmetler verebilen bu alanlar, sektörel anlamda 

kendi başına ciddi bir potansiyel olarak görülmektedir. 
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Ülkemizdeki yasalar ve düzenlemelerdeki eksiklikler ile sektörde yaşanan sıkıntıları 

çözebilmek, değerlendirmeye alınan örnek uygulamalar seviyesinde bir mevzuat 

yaratabilmek için, araştırma suresince elde edilen bulgular ışığında, yapılması 

gerekenler şöyle sıralanabilir; 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı Yönergesi uyarınca, Koruma 

ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından “hareketli ünitelerle gıda satışı” veya 

benzeri başlıkta bir tebliğ ya da talimatname taslağı hazırlanmalı ve bakanlığa 

sunulmalıdır. Bu başlık altında hazırlanacak yasal bir düzenleme, sektörel 

anlamda ihtiyaç duyulan genel referans kaynak olacaktır. 

• Türk Standartları Enstitüsü tarafından “gıda satışı için hareketli 

üniteler/araçlar” için standart hazırlanmalıdır. Bu tip bir standart hem 

oluşturulacak ilgili genel düzenlemeler, hem de denetçi durumundaki yerel 

yönetimler için olmazsa olmaz, atıfta bulunulan temel çıkış noktasıdır. 

• Belediyelerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun [17] 15/b maddesince 

(Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, 

belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları 

vermek) il/ilçe Belediye Zabıta Yönetmeliklerine eklenmek üzere “hareketli 

ünitelerle gıda satışını düzenleyen kurallar” veya benzeri başlıklarda,  daha 

detaylı, kestane, dondurma aracı gibi özel başlıkları da içeren düzenlemeleri 

hazırlayıp, yine Belediye Kanunu'nun 18/m maddesince (belediye meclisinin 

görevleri - belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek) 

Belediye meclisine sunup yayınlanmalıdır. 

• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'in [21] Sıhhi 

Müesseseler için Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler başlığı 

altında bahsi geçen “lokanta, ayakta yemek yenilen yerleri kafeterya, yemeği 

pakette satan yerler ve benzeri işyerleri” maddesinden bağımsız, ayrı bir 

“hareketli ünitelerle gıda satışı yapan yerler” maddesi eklenmesi ve bu 

maddenin çıkarılacak “hareketli ünitelerle gıda satışı” tebliğince 

detaylandırılması, dolayısıyla tüm hareketli gıda satış türlerinin ruhsata tabi 

hale getirilmesi kaçınılmazdır. Su anda denetçiler açısından temel sorun, 

hareketli gıda satışı için yapılan başvuruların, yasa gereği araçlar hareketli 
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olduğu ve sabit bir adresi olmadığı için ruhsata tabi  tutulamaması, sadece 

isgaliye hükmü gereğince altında sabit bir noktada simit satılabilmesidir. 

• Birey olarak hareketli araçlarla gıda satışı yapılabilmesi için, aracın günlük 

hijyen bakımını yapabilecek, satılan ürünlerin depolanıp yüklenebileceği 

ruhsata tabi bir merkezle yasal sözleşme yapmak şartıyla, araç bazında 

kişilere ruhsat verilebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir. Mevcut durumda herhangi bir T.C. vatandaşı, sabit bir 

işletmenin isgaliyeye tabi aracıyla, sadece maaşlı personel olarak önceden 

pişirilmiş unlu mamul satabilmektedir. 

• Gıda işletmesi için gerekli olan başvuru formlarının detaylandırılması, 

ruhsata tabi işletme türlerinden birisinin, hareketli araçlarla gıda satışı olacak 

şekilde formlara seçenek olarak eklenmeli, hareketli araçla gıda satışı için 

özel denetleme formları oluşturulmalıdır. 

• Zabıta Müdürlükleri ve İl Tarım Müdürlüklerine ait internet sitelerine, detaylı 

başvuru sürecini anlatan tanıtıcı evraklarla, başvuru sırasında doldurulacak 

formların konmalıdır. 

• Tez konusu olan hareketli gıda satışında kullanılacak araçlar ve türevlerinin 

kullanılması muhtemel olan “geçici-kısa süreli gıda satışı yapan yerler” için 

de ayrıca yukarıda bahsedilen düzenlemeler tek tek hazırlanmalıdır. 

• Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarla Odası ve ilgili sivil kuruluşlar, yapılması 

gereken acil düzenlemeler için faydalı olabilecek, ellerindeki tüm istatistiki 

bilgileri, dokümanları yerel yönetimlerle paylaşmalı ve oluşturacakları 

seminer ve benzeri bildiri platformlarıyla düşünce üretimine katkıda 

bulunmalı, dolaylı olarak sivil bir baskı kurmalıdır.  

Yukarıda bahsi geçen eksikliklerin giderilmesi durumunda, hareketli araçlarla gıda 

satışının tam anlamıyla yasal bir zemine oturması beklenmektedir. Bu sayede seyyar 

olarak satılabilecek ürün çeşidinin artmasıyla (şu anda yasal olarak sadece önceden 

hazırlanmış unlu mamuller ve paketlenmiş dondurma satılabilmekte), iç piyasada 

daha fazla ihtiyaç duyulacak  araçların imalat miktarlarının, butik ölçeklerden 
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endüstriyel boyutlara taşınması öngörülmektedir. Diğer yandan, ilk yatırım maliyeti 

sabit işletmelere göre daha düşük olduğu için, hareketli araçla gıda satışının ilk akla 

gelen yatırım türlerinden olduğu bilinmektedir. Yerel idarelerce bugüne kadar, 

girişim talebinde bulunan kişi veya firmalara bir yol haritası verilememesi, 

sektördeki iştirakçilerin yasa dışı faaliyet göstermesine adeta çanak tutmuştur. 

Yapılması istenen bu düzenlemeler sayesinde, zaten tedirgin olarak gün boyu kaçak 

çalışan işletmecilerin sayısı azalacak, bu katılım hem halk sağlığı hem de vergi 

boyutuyla önemli bir katma değer yaratabilecektir.  

Bahsedilen koşullar tam anlamıyla oluştuğu takdirde, hareketli gıda satışı için ihtiyaç 

duyulan araç tasarımı ve tasarım için gereken parametrelerin tartışılması bir anlam 

kazanabilecektir. 
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114245. Applicable CURFFL Sections

Vending machines shall meet all the requirements of Article 6 (commencing with
Section 113975) and applicable sections of Article 7 (commencing with Section
113990).

Article 11. Mobile Food Facilities

114250. Scope

This article governs sanitation requirements for mobile food facilities as defined
in Section 113900.

114255. Applicable CURFFL Sections

In addition to complying with the applicable provisions of this article as set forth
in 114260, all mobile food facilities shall meet the applicable requirements of Article 6
(commencing with Section 113975) and Article 7 (commencing with Section 113990).

114260. Types of Food Handled, Requirements

(a) Mobile food facilities that are limited to the handling of prepackaged
nonpotentially hazardous food and produce shall comply with subdivisions (a) to (i),
inclusive, of Section 114265.

(b) Mobile food facilities that handle prepackaged potentially hazardous food,
whole fish and whole aquatic invertebrates, or the bulk dispensing of nonpotentially
hazardous beverages shall comply with subdivisions (a) to (m), inclusive, of Section
114265. For purposes of this section, tamales shall be considered prepackaged if
dispensed to the customer in its original, inedible wrapper.

(c) Mobile food facilities that handle any of the following foods shall comply with
subdivisions (a) to (t), inclusive, of Section 114265:

(1) Nonprepackaged nonpotentially hazardous food requiring no preparation
other than heating, baking, popping, blending, assembly, portioning, or dispensing.

(2) Preparation of nonpotentially hazardous ingredients into a nonpotentially
hazardous food.

(3) Churros, hot dogs, cappuccino and other coffee-based or cocoa-based
beverages that may contain cream, milk, or similar dairy products, and frozen ice cream
bars that meet the requirements of subdivision (b) of Section 114270.

(d) Only those foods described in this section may be prepared or dispensed on
a mobile food facility.

(e) (1) Except as provided in paragraph (2), cooking processes, including, but not
limited to, barbecuing, broiling, frying, and grilling are not permitted on a mobile food
facility.

(2) The preparation of churros is exempt from the prohibition in
paragraph (1).

114265. Construction Requirements

(a) The name of the facility, city, state, ZIP Code, and name of the permittee, if
different from the name of the facility, shall be permanently affixed to both sides of the
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facility so as to be legible and clearly visible to patrons of the mobile food facility. The
facility's name shall be in letters at least 8 centimeters (3 inches) in height and shall be
of a color contrasting with the exterior of the mobile food facility. Letters and numbers
for the city, state, ZIP Code, and the name of the permittee shall not be less than 2.5
centimeters (one inch) in height.

(b) Mobile food facility equipment, including, but not limited to, the interior of
cabinet units and compartments, shall be designed so as to, and made of materials
that, result in smooth, readily accessible, and easily cleanable surfaces. Unfinished
wooden surfaces are prohibited. Construction joints shall be tightly fitted and sealed so
as to be easily cleanable. Equipment and utensils shall be constructed of durable,
nontoxic materials and shall be easily cleanable.

(c) During operation, no food intended for retail shall be conveyed, held, stored,
displayed, or served from any place other than a mobile food facility except for the
restocking of product in a manner approved by the enforcement agency.

(d) Notwithstanding subdivision (k), food products remaining after each day's
operation shall be stored only in an approved commissary or other approved facility.

(e) During transportation, storage, and operation of a mobile food facility, food,
food-contact surfaces, and utensils shall be protected from contamination. Single-
service utensils shall be individually wrapped or in sanitary containers or approved
sanitary dispensers, stored in a clean, dry place until used, handled in a sanitary
manner, and used only once. Food-contact surfaces and utensils shall be cleaned and
sanitized in accordance with subdivisions (i), (j), and (k) of Section 114090.

(f) All food displayed, sold, or offered for sale from a mobile food facility shall be
obtained from an approved source.

(g) Food condiments shall be protected from contamination and, where available
for customer self-service, be prepackaged or available only from approved dispensing
devices.

(h) Mobile food facilities shall be operated within 60 meters (200 feet) of
approved and readily available toilet and hand washing facilities or as otherwise
approved by the enforcement agency to ensure restroom facilities are available to
facility employees.

(i) All mobile food facilities shall operate out of a commissary, mobile support
unit, or other facility approved by the enforcement agency. Mobile food facilities shall
be stored at or within a commissary or other location approved by the enforcement
agency so as to be protected from unsanitary conditions.

(j) Potentially hazardous food shall be maintained at or below 5 degrees Celsius
(41 degrees Fahrenheit) or at or above 57.2 degrees Celsius (135 degrees Fahrenheit)
at all times in accordance with Section 113995.

(k) Potentially hazardous food held at or above 57.2 degrees Celsius (135
degrees Fahrenheit) on a mobile food facility shall be destroyed at the end of the
operating day.

(l) (1) Potable and wastewater tanks may be constructed so as to be removed
from within the approved mobile food facility compartments for refilling and dispensing
purposes only. All retail food operations shall cease during removal and replacement of
tanks.
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(2) All wastewater from a mobile food facility shall be drained to an approved
wastewater receptor at the commissary or other approved facility.

(3) Refilling of a potable water tank shall be conducted through an approved and
sanitary method.

(4) Storage of any prefilled potable water tank, or empty and clean water tanks,
or both, shall be maintained within the cart, or in an approved manner that will protect
against contamination.

(m) All new and replacement gas-fired appliances shall meet applicable ANSI
standards. All new and replacement electrical appliances shall meet applicable
Underwriters Laboratory standards. However, for units subject to Part 2 (commencing
with Section 18000) of Division 13, these appliances shall comply with standards
prescribed by Sections 18028, 18029.3, and 18029.5.

(n) Bulk beverage dispensers shall only be filled at the commissary or other
facility approved by the enforcement agency unless a hand washing sink as described
in paragraph (1) of subdivision (p) is provided.

(o) Where nonprepackaged food is handled for display or sale, the mobile food
facility shall be equipped with a food compartment that completely encloses all food,
food-contact surfaces, and the handling of ready-to-eat food. The opening to the food
compartment shall be sized as appropriate to the food handling activity without
compromising the intended protection from contamination, and shall be provided with
tight-fitting doors that, when closed, protect interior surfaces from dust, debris, insects,
and other vermin.

(p) Mobile food facilities, not under a valid public health permit as of January 1,
1997, on which nonprepackaged food is sold, or offered for sale, shall be constructed
and equipped in compliance with all of the following:

(1) A minimum of a one-compartment metal sink, hand washing cleanser and
single-service towels in approved dispensers shall be provided. The sink shall be
furnished with hot running water that is at least 49 degrees Celsius (120 degrees
Fahrenheit) and cold running water that is less than 38 degrees Celsius (101 degrees
Fahrenheit) through a mixing-type faucet that permits both hands to be free for
washing. The sink shall be large enough to accommodate the cleaning of the largest
utensils washed. The sink, hand washing cleanser, and single-service towels shall be
located as to be easily accessible and unobstructed for use by the operator in the
working area. The minimum water heater capacity shall be one-half gallon.

(2) The potable water tank and delivery system shall be constructed of approved
materials, provide protection from contamination, and shall be of a capacity
commensurate with the level of food handling activity on the mobile food facility. The
capacity of the system shall be sufficient to furnish enough hot and cold water for the
following: steamtable, utensil washing and sanitizing, hand washing, and equipment
cleaning. At least 18 liters (5 gallons) of water shall be provided exclusively for hand
washing. Any water needed for other purposes shall be in addition to the 18 liters (5
gallons) for hand washing.

(3) (A) The wastewater tank or tanks shall have a minimum capacity that is 50
percent greater than the potable water tank or tanks supplying the hand and utensil
washing sink. In no case shall this wastewater capacity be less than 28 liters (7.5
gallons).
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(B) Mobile food facilities utilizing ice in the storage, display, or service of food or
beverages shall provide an additional minimum wastewater holding tank capacity equal
to one-third of the volume of the ice cabinet to accommodate the drainage of ice melt.

(C) Mobile food facilities equipped with a tank supplying product water for the
preparation of a food or beverage shall provide an additional wastewater tank capacity
equal to at least 15 percent of this water supply.

(D) Additional wastewater tank capacity may be required where wastewater
production or spillage is likely to occur.

(E) Any connection to a wastewater tank shall preclude the possibility of
contaminating any food, food-contact surface, or utensil.

(4) A mobile food facility's potable water tank inlet shall be provided with a
connection of a size and type that will prevent its use for any other service and shall be
constructed so that backflow and other contamination of the water supply is prevented.
Hoses used to fill potable water tanks shall be made of food grade materials and
handled in a sanitary manner.

(5) (A) Mobile food facilities operating in accordance with subdivision (e) of
Section 114260, shall meet the applicable requirements of Section 114090.

(B) The dimensions of each compartment of the utensil washing sink shall be at
least 12 inches wide, 12 inches long, 10 inches deep, or large enough to accommodate
the cleaning of the largest utensil. The drainboards shall be installed with at least one-
eighth inch per foot slope toward the sink compartment, and fabricated with a minimum
one-half inch lip or rim to prevent the draining liquid from spilling onto the floor.

(C) Hand washing facilities and utensil washing sinks shall be an integral part of
the primary unit or on an approved auxiliary conveyance that is used in conjunction with
and maintained immediately adjacent to the primary unit of the mobile food facility.
When used in conjunction with a mobile food facility, an auxiliary conveyance shall
contain all of the utility connections.

(D) Mobile food facilities operating at community events may satisfy the
requirements of subparagraph (C) by operating in compliance with subdivision (f) of
Section 114330, provided the utensil washing sink meets the requirements of
subparagraph (B).

(E) Ground or floor surfaces where cooking processes occur, in accordance with
Section 114260, shall be impervious, smooth, easily cleanable, and shall provide
employee safety from slipping. Ground or floor surfaces in compliance with this section
shall extend from beneath the mobile food facility a minimum of two feet on the open
side or sides of where cooking processes are conducted.

(F) Mobile food facilities operating pursuant to subdivision (e) of Section 114260
shall be equipped with safety equipment as described in Section 114297 and
mechanical exhaust ventilation as described in Section 114296.

(q) Mobile food facilities selling unpackaged frozen ice cream bars or holding
cream, milk, or similar dairy products pursuant to Section 114270 shall be equipped
with refrigeration units as described in Section 113860.

(r) Operators of mobile food facilities handling nonprepackaged food shall
develop and follow written operational procedures for food handling and the cleaning
and sanitizing of food-contact surfaces and utensils. The enforcement agency shall
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review and approve the procedures prior to implementation and an approved copy shall
be kept on the mobile food facility during periods of operation.

(s) All potentially hazardous food shall be prepackaged in an approved food
facility except as provided in Sections 114260 and 114270.

(t) Except to the extent that an alternative construction standard is explicitly
prescribed by this section, construction standards for mobile food preparation units and
stationary mobile food preparation units which are subject to Part 2 (commencing with
Section 18000) of Division 13 shall be governed by the provisions of that part.

(u) Notwithstanding paragraph (2) of subdivision (a) of Section 114297, portable
fire protection equipment shall be provided whenever mobile food facilities are in use.
A minimum of two approved rated 40 K class portable fire extinguishers shall be onsite
whenever cooking processes are conducted within a mobile food facility. One approved
fire extinguisher shall be mounted to the mobile food facility and one approved fire
extinguisher shall be located no more than 30 feet from the mobile food facility unit.

(v) Mobile food facilities shall comply with all local fire codes, standards, and
ordinances.

114270. Sale of Nonprepackaged Food

(a) Nonprepackaged food may be sold from mobile food facilities in accordance
with Sections 114260 and 114265, provided that the storage, display, and dispensing
methods are approved by the enforcement agency.

(b) (1) Cappuccino, espresso, cafe latte, cafe macchiato, mocha, hot chocolate,
and other coffee-based or cocoa-based beverages that may contain cream, milk, or
similar dairy products shall be made to order and immediately served to the consumer.

(2) Frozen ice cream bars may be sold from mobile food facilities in an
unpackaged state if the frozen ice cream bars are prepackaged at a facility approved by
the enforcement agency and unpackaged for the purpose of adding food condiments.

114275. Exemption

(a) Mobile food facilities formerly approved as vehicles immediately preceding
January 1, 2002, on which approved unpackaged food is sold or offered for sale that
operate exclusively on premises wherein approved toilet, hand washing, and utensil
washing facilities are readily available and within 60 meters (200 feet) shall be exempt
from the requirements of subdivision (p) of Section 114265.

(b) Mobile food facilities as set forth in subdivision (a) that were in operation as
of July 1, 1986, need not meet the requirements of this article relating to utensil
washing facilities, if an approved supply of gloves or utensils, or both, is maintained on
the mobile food facility that would preclude any hand contact with the food products
being dispensed.

(c) Mobile food facilities approved prior to January 1, 2002, that are limited to
the portioning and dispensing of nonprepackaged, nonpotentially hazardous food, are
exempt from the hand and utensil washing sink requirements of this article, if there is
an approved supply of gloves, utensils, or both, on the facility that precludes any hand
contact with the food products being dispensed. This exemption shall not apply to the
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takes responsibility for furnishing, installing, servicing, operating or maintaining one or more vending machines.
(6-30-95)

02. Commissary. A commissary shall be the base of operation for all vending machine operations. 
Such commissary, its operations, food and employees shall meet the requirements of this chapter in their entirety.

(6-30-95)

03. Vending Machine Design, Construction And Operation. Vending machines shall be designed, 
constructed and operated to equal or exceed NSF standards or NAMA standards, incorporated in these rules under 
Section 997, (14, designed/constructed/ operated, N; 15, designed/constructed/operated, N). (6-30-95)

04. Cleaning Vending Machines. Vending machines shall be cleaned in compliance with Section 520, 
et seq. (6-30-95)

05. Food Supplies And Protection. All food products offered for sale through vending machines shall 
meet the requirements of Sections 100, et seq.; 200, et seq.; and 320, et seq. (6-30-95)

06. Employees. All employees and operators involved in vending machine operations shall meet the 
requirements of Section 400, et seq. (6-30-95)

07. Vending Machine Identification. Each vending machine or machine location shall have posted in 
a prominent place a sign identifying the permit holder’s name, address and telephone number. (6-30-95)

876. -- 879. (RESERVED).

880. MOBILE FOOD UNITS OR OPERATIONS. 
Mobile food units or operations shall meet the requirements of this chapter in their entirety except as otherwise 
provided in this section. (6-30-95)

01. Definitions. In addition to the definitions in Section 002 the following definitions are applicable to 
mobile food units or operations: (6-30-95)

a. Full-Service Mobile Food Units. A self-contained mobile food unit constructed as a food-service 
establishment in full compliance with the requirements of Sections 600, et seq., and 700, et seq., and its equipment 
and utensils meet the requirements of Sections 500, et seq., 520, et seq., and 540; (6-30-95)

b. Limited-Service Mobile Food Units or Operations. A mobile food unit not constructed as a full-
service mobile food unit as defined in Subsection 880.01.a.; (6-30-95)

c. Pushcart. A limited-service mobile food unit intended to be propelled by the operator to the sale 
and service location. The term does not include "motorized" vehicles, except that operator-propelled units that have 
been provided with small engines to assist operators in moving the units are included; and (6-30-95)

d. Vehicle. Any "motorized" conveyance (car, truck, van, bus, motorcycle, motor home, etc.) utilized 
as a limited-service mobile food unit upon which prepackaged food or approved unpackaged food is sold, offered for 
sale at retail or served. (6-30-95)

02. Commissary. A commissary shall be the base of operation for all mobile food units or operations. 
Such commissary, its operations, food and employees shall meet the requirements of the this chapter in their entirety. 
Mobile food units shall report to the commissary at least once each operating day for cleaning and servicing 
operations (22, clean/free, N; 23, clean, N), except: (6-30-95)

a. Full-service mobile food units need not report to the commissary each operating day, but as often as 
necessary to maintain the unit in a sanitary condition; or (6-30-95)

b. As otherwise approved by the regulatory authority. (6-30-95)
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03. Servicing Area. (6-30-95)

a. A mobile food unit servicing area shall be provided at the commissary for supplying, cleaning or 
servicing operations, except that a servicing area will not be required where only packaged food is placed on a mobile 
food unit or pushcart or where mobile food units do not contain waste retention tanks. (6-30-95)

b. The servicing area shall be constructed in accordance with Subsection 700.01.c. and 700.01.d. and 
maintained in accordance with Section 700, et seq. (6-30-95)

04. Food. The preparation, sale and serving of potentially hazardous food at mobile food units is 
prohibited (violation code - all applicable violations), except that: (6-30-95)

a. Full-service mobile food units may prepare, sell and serve potentially hazardous food within its 
capability to keep such food safe as determined by the regulatory authority; (6-30-95)

b. Limited-service mobile food units and pushcarts may prepare, sell and serve frankfurters (hot 
dogs), chorizos, german sausage and similar foods; (6-30-95)

c. Limited-service mobile food units may sell or serve potentially hazardous food which is obtained in 
prewrapped individual servings from the commissary and is stored in approved facilities which maintain food at safe 
temperatures in compliance with Subsection 320.03, and is sold or served directly in the original prewrapped 
individual package; and (6-30-95)

d. Limited-service mobile food units may sell whole fresh or frozen fish; live, fresh or frozen 
crustaceans and fresh or frozen shellfish. Cutting, cleaning, shucking and dipping shall be prohibited (8, protection, 
N). (6-30-95)

05. Single-Service Articles. Mobile food units shall provide only single-service articles for use by the 
consumer (25, used, N). (6-30-95)

06. Limited-Service Mobile Food Unit Construction. Equipment on limited-service mobile units, 
including pushcarts and vehicles, shall be constructed in compliance with Section 500, et seq. Other construction, 
including the interior of cabinet units or compartments, shall have smooth, easily accessible and easily cleanable 
surfaces (15, designed/ constructed, N). Unfinished wood surfaces are not permitted (15, constructed, N). 
Construction joints shall be tightly fitted and sealed so as to be readily cleanable (15, constructed, N). Where food is 
prepared in the limited-service food unit, pushcart and vehicle, the following requirements shall be met: (6-30-95)

a. As applicable, a food compartment shall be provided and be completely enclosed. The opening to 
the food compartment shall be sufficiently large to permit food assembly and service operations and shall be provided 
with a tight fitting closure which, when closed, protects food and interior surfaces from consumer contamination, 
dust, debris and vectors and pests (8, protected, N; 15, constructed, N); (6-30-95)

b. A one (1) compartment metal sink shall be furnished with warm running water which is at least one 
hundred one degrees Fahrenheit (101F) and cold water or tempered water and be of a size suitable for washing hands 
(31, provided/designed, C; 27, warm/cold, C); (6-30-95)

c. Hand-cleaning liquid, powder or bar soap and individual disposable sanitary towels shall be 
provided (32, cleanser/towels, C); (6-30-95)

d. Cleaning and sanitizing facilities shall be provided and meet the requirements of Section 520., et 
seq., except if such facilities are provided and used at the commissary; (6-30-95)

e. The portable water system shall meet the requirements of Subsection 600.01; (6-30-95)

f. The liquid waste shall be stored in a permanently installed retention tank which meets the 
requirements of Subsection 600.02, and be properly disposed; and (6-30-95)
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g. Those units handling unpackaged whole fish, crustaceans and shellfish on ice shall comply with the 
requirements of Subsection 600.02, for drainage of wastewater from display and storage compartments. (6-30-95)

07. Additional Requirements And Waiver. The regulatory authority may impose additional 
requirements to protect against health hazards related to the operation of mobile food units or operations, may 
prohibit sale of some menu items or limit preparation steps and when no health hazard will result, may waive or 
modify requirements upon satisfactory compliance with Section 900. (6-30-95)

881. -- 884. (RESERVED).

885. TEMPORARY FOOD ESTABLISHMENTS OR OPERATIONS. 
Temporary food establishments or operations shall meet the requirements of this chapter in their entirety except as 
otherwise provided in this section. (6-30-95)

01. Food. The preparation, sale and serving of potentially hazardous food at a temporary food 
establishment is prohibited (all applicable violations), except that: (6-30-95)

a. Potentially hazardous food that requires limited preparation, such as hamburgers and frankfurters 
(hot dogs) that require only seasoning and cooking may be sold and served; (6-30-95)

b. Potentially hazardous food which is obtained in prewrapped individual servings from the 
commissary and is stored in approved facilities which maintain food at safe temperatures in compliance with 
Subsection 320.03, and is sold or served directly in the original prewrapped individual package is acceptable (3, 
temperature, C; 8, service, N); and (6-30-95)

02. Commissary. Off-site food preparation shall be done in an approved commissary. Such 
commissary, its operations, food and employees shall meet the requirements of the this chapter in their entirety. No 
food stored or prepared in a private home or unapproved facility shall be sold, offered for sale, served or given away 
from a temporary food establishment or operation (1, source, C). (6-30-95)

03. Equipment. Equipment used at temporary food establishments shall: (6-30-95)

a. Be constructed to meet the requirements of the regulatory authority; and (6-30-95)

b. Be located and installed in a manner that prevents contamination of food and facilitates cleaning 
(14, located, 2; 15, located, N); and (6-30-95)

c. Have food contact surfaces protected from contamination by consumers and other contaminating 
agents through the use of effective shields (15, designed/constructed, N). (6-30-95)

04. Single-Service Articles. Temporary food establishments or operations shall provide only single-
service articles for use by the consumer (25, use, N). (6-30-95)

05. Physical Facilities. The physical facilities of temporary food establishments or operations shall 
meet the following requirements: (6-30-95)

a. Floors shall be constructed of concrete, machine-laid asphalt, tight wood or other similar cleanable 
material, except that dirt or gravel, graded to drain, may be used provided it is covered with removable platforms, 
duckboards, wood chips, wood shavings or other suitable materials effectively treated to control dust (36, 
constructed, N); (6-30-95)

b. Walls and ceilings shall be constructed of any material that protects the interior from the weather 
(36, constructed, N); (7-1-95)

c. Openings to the outer air need not be closed or screened; and (6-30-95)

d. A conveniently located handwashing facility shall be available in the temporary food establishment 
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or operation for employee handwashing (31, convenient, C). This facility shall consist of, at least, warm running 
water, soap and individual disposable sanitary towels (27, warm/running, C; 32, cleanser/ towels, C). (6-30-95)

06. Water Supply. Enough potable water from an approved water supply system shall be available in 
the temporary food establishment or operation for food preparation, for cleaning and sanitizing utensils and 
equipment and for handwashing (27, sufficient, C). A heating facility capable of producing enough hot water for 
these purposes shall be provided on the premises (27, sufficient, C). (6-30-95)

07. Sewage Disposal. All sewage, including liquid waste, shall be disposed of in accordance with 
Subsection 600.02. (6-30-95)

08. Additional Requirements And Waiver. The regulatory authority may impose additional 
requirements to protect against health hazards related to the operation of temporary food establishments or 
operations, may prohibit the sale of some menu items or limit preparation steps and when no health hazard will result, 
may waive or modify requirements upon satisfactory compliance with Section 900. (6-30-95)

09. Exemption. The person(s) in charge of a temporary food establishment or operation shall be 
exempt from the knowledge demonstration requirement of Subsection 400.02, provided the person(s) in charge 
participates in any food protection education training identified in Subsection 930.01. (6-30-95)

886. -- 889. (RESERVED).

890. UNSPECIFIED FOOD ESTABLISHMENTS OR OPERATIONS. 
Food establishments or operations not specified in Sections 850, et seq., 855, et seq., 860, et seq., 865, et seq., 870, et 
seq., 875, et seq., 880, et seq. and 885, et seq. shall meet the requirements of this chapter in their entirety. (6-30-95)

891. -- 899. (RESERVED).

900. TECHNICAL WAIVERS AND MODIFICATIONS. 
The regulatory authority may impose additional requirements as necessary to protect against public health hazards, 
and when no health hazards result, may waive or modify the requirements of these rules as a condition of the food 
establishment’s license to operate. Implementation of technical waivers and modifications shall be as follows:

(6-30-95)

01. Specific Technical Waivers. Technical waivers and modifications specific to unique circumstances 
of an individual food establishment or operation may be issued by the Director’s designee; (6-30-95)

02. Non-Specific Technical Waivers. Technical waivers and modifications which are non-specific to 
an individual food establishment or operation may only be made by the responsible program agency, under the 
direction of the Director; and (6-30-95)

03. Technical Waiver Documentation. The information that is to be retained in the regulatory 
authority’s file when the requirements of these rules are modified or waived includes: (6-30-95)

a. A citation, by section number of these rules, of the rationale for considering a modification or 
waiver of the requirement; (6-30-95)

b. An analysis of the potential public health hazards and issues associated with the proposed action;
(6-30-95)

c. Scientific data and information, as appropriate, showing that food safety or public health will not be 
compromised by the proposed action; (6-30-95)

d. A statement confirming that the waiver or modification is consistent with the intent of these rules; 
and (6-30-95)

e. Where applicable, a statement of standard procedures for the operation or process under 
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15A NCAC 18A .2633 PREMISES: MISCELLANEOUS: VERMIN CONTROL

(a) None of the operations shall be conducted in any room used for domestic purposes.  A domestic kitchen shall not 
be used in connection with the operation of a food service establishment.  When a meat market is located in the 
same room with a grocery store or other establishment, the area in which the meat, meat food products, poultry, or 

poultry products are stored, handled, and displayed shall be kept free from other merchandise, and the grocery store 
or other establishment shall be kept clean and free of vermin.
(b)  Soiled linens, coats, and aprons shall be kept in containers provided for this purpose.  Laundered table linen and 
cleaning cloths shall be stored in a clean place until used.
(c) Toxic materials, cleaners, sanitizers, or similar products used in a food service establishment shall be  labeled 
with the common name or manufacturers label.

(d)  A special area for storage of toxic materials shall be provided and marked as toxic materials. This requirement 
shall not apply to cleaners and sanitizers used frequently in the operation of the food service establishment that are 
stored for availability and convenience if the materials are stored to prevent the contamination of food, equipment, 
utensils, linens and single-service items.
(e)  Storage shall be provided for mops, brushes, brooms, hoses, and other items in routine use.
(f)  Effective measures such as fly repellant fans, self-closing doors, screens, and routine use of approved pesticides 

shall be taken to keep insects, rodents, animals and other public health pests out of the establishment and to prevent 
their breeding or presence on the premises.
(g)  Except as specified below, live animals shall not be allowed in a food preparation or storage area.  Live animals 
shall be allowed in the following situations if their presence will not result in the contamination of equipment, 
utensils, linens, and unwrapped single-service and single-use items:

 (1) fish or crustacea  in aquariums or display tanks;

 (2) patrol dogs accompanying police or security officers in offices and dining, sales, and storage
areas; and

 (3) service animals accompanying persons with disabilities in areas that are not used for food
preparation.

(h)  Only those pesticides which have been registered with the U.S. Environmental Protection Agency and with the 
North Carolina Department of Agriculture and Consumer Services shall be used.  Such pesticides shall be used as 

directed on the label and shall be handled  to avoid health hazards. 

History Note: Authority G.S. 130A-248;
Eff. May 5, 1980;
Amended Eff. October 1, 2004; August 1, 1998; May 1, 1991.

15A NCAC 18A .2634 REQUIREMENTS FOR FOOD STANDS

Food stands shall comply with all the requirements of this Section, with the following exceptions:
(1) In Rule .2624 of this Section, only toilets for employees shall be required.  These shall be 

convenient and shall comply in every way with the standards for restaurant toilets.
(2) In Rule .2625 of this Section, only handwashing facilities for employees shall be required.  In 

addition, for food stands in which the customer serves himself, a lavatory shall be provided for 
customers.  These shall be convenient and comply with restaurant standards insofar as the rule is 

concerned.
(3) In order to qualify for a permit, or when a facility is renovated, warewashing facilities shall 

comply with Rule .2618 of this Section.
(4) The requirements in Rule .2629 of this Section shall not apply to a foodstand within a mall, 

grocery store, or other multi-purpose building providing protection from flies, dust, vermin or 
other sources of contamination.

History Note: Authority G.S. 130A-248;
Eff. May 5, 1980;
Amended Eff. May 1, 1991; July 1, 1984.



NC Department of Environment and Natural Resources T15A: 18A .2600

Printed by NC DENR, DEH Environmental Health Services April 1, 2005 Page 20

15A NCAC 18A .2635 REQUIREMENTS FOR TEMPORARY FOOD ESTABLISHMENTS

The following requirements shall be satisfied in order for temporary food establishments to qualify for a permit 
under Rule .2602 of this Section:

(1) Temporary food establishments shall be located in clean surroundings and kept in a clean and 

sanitary condition.  They shall be so constructed and arranged that food, utensils, and equipment 
will not be exposed to insects, dust, and other contamination.  Protection against flies and other 
insects shall be provided by screening or by effective use of fans.

(2) Where food or griddles are exposed to the public or to dust or insects, they shall be protected by 
glass, or otherwise, on the front, top, and ends, and exposed only as much as may be necessary to 
permit handling and serving of the food.

(3) All griddles, warmers, spatulas, refrigerators, and other utensils and equipment shall be cleaned 
routinely and maintained in a sanitary manner.

(4) Running water under pressure shall be provided.  The water supply shall be approved and of a 
safe, sanitary quality.  Provisions shall be made for heating water for the washing of utensils and 
equipment.  At least a single vat sink, large enough in which to wash cooking utensils, pots, and 
pans, must be provided.  At least one drainboard or counter top space must be provided.

(5) Facilities shall be provided for employees' handwashing.  These may consist of a pan, soap, and 
single-use towels.

(6) Convenient and approved toilet facilities shall be provided for use by employees.  Public toilet 
facilities provided on the grounds are acceptable if reasonably convenient, adequate, and kept 
clean.  Sewage shall be disposed of in an approved manner.

(7) Potentially hazardous foods shall be refrigerated in accordance with Rule .2609 of this Section.

All food shall be stored, handled, and displayed in accordance with Rule .2610(a) through (d) of 
this Section.  Food service equipment shall be stored in accordance with Rule .2620 of this 
Section.

(8) Garbage and refuse shall be collected and stored in standard water-tight garbage cans provided 
with tightfitting lids or other approved containers or methods.  Garbage and refuse shall be 
removed at least daily and disposed of in a sanitary manner.  Waste water shall be so disposed of 

as not to create a nuisance.  Each operator shall keep his immediate premises clean.
(9) All food served shall be clean, wholesome, and free from adulteration.  Potentially hazardous 

foods such as cream-filled pastries and pies, and salads such as potato, chicken, ham, crab, etc., 
shall not be served in a temporary food establishment.  Hamburgers shall be obtained from an 
approved market or plant in patties separated by clean paper, or other wrapping material, and 
ready to cook.  Wrapped sandwiches shall be obtained from an approved source.  Poultry shall be 

prepared for cooking in an approved market or plant.  Drinks served shall be limited to packaged, 
canned, or bottled drinks, packaged milk, coffee, or carbonated beverages from approved
dispensing devices.

(10) Food prepared by local groups shall be prepared in an approved kitchen, and such groups shall 
maintain a record of the type and origin of such foods.  These foods shall be prepared, transported, 
and stored in a sanitary manner protected from contamination and spoilage.

(11) No person who has a communicable or infectious disease that can be transmitted by foods, or who 
is a carrier of organisms that cause such a disease, or who has a boil, infected wound, or an acute 
respiratory infection with cough and nasal discharge, shall work in a temporary food establishment 
in any capacity in which there is a likelihood of such person contaminating food or food-contact
surfaces, with disease-causing organisms or transmitting the illness to other persons.

History Note: Authority G.S. 130A-248;

Eff. May 5, 1980;
Amended Eff. January 1, 1996; May 1, 1991; July 1, 1984.
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15A NCAC 18A .2636 REQUIREMENTS FOR TEMPORARY RESTAURANTS

History Note: Authority G.S. 130A-248;
Eff. May 5, 1980;

Repealed Eff. January 1, 1996.

15A NCAC 18A .2637 EMPLOYEES' COOK TENTS

(a)  Cooking facilities that serve only employees of the fair, carnival, circus, or other similar organizations are not 
subject to these Rules.  Such tents shall be located away from public area and a sign reading "For Employees Only" 
shall be prominently displayed.
(b)  If employee cooking facilities also serve the public, they shall meet all requirements for a temporary food stand 

or temporary restaurant.

History Note: Authority G.S. 130A-248;
Eff. May 5, 1980;
Amended Eff. May 1, 1991.

15A NCAC 18A .2638 GENERAL REQUIREMENTS FOR PUSHCARTS AND MOBILE FOOD UNITS

(a)  A permit shall be issued by the local health department which provides sanitation surveillance for the restaurant 

or commissary from which the pushcart or mobile food unit is to operate, if the local health department determines 
that the pushcart or mobile food unit complies with these Rules.
(b)  The permit shall be posted on the pushcart or mobile food unit.  Grade cards shall not be posted.
(c)  The local health department which issues the permit shall be provided by individuals receiving a permit a list of 
counties and locations where each pushcart or mobile food unit will operate.
(d)  Individuals receiving a permit to operate a pushcart or mobile food unit shall provide the local health department 

in each county in which food service operations are proposed a list of locations where they will operate.  Such lists 
must be kept current.
(e)  Prior to initiating food service operations in a particular jurisdiction, the operator of the pushcart or mobile food 
unit shall submit to that particular jurisdiction such carts or units for inspection or reinspection to determine 
compliance with this Section.
(f)  Pushcarts or mobile food units shall operate in conjunction with a permitted restaurant or commissary and shall 

report at least daily to the restaurant or commissary for supplies, cleaning, and servicing.  Facilities, in compliance 
with this Section, shall be provided at the restaurant or commissary for storage of all supplies.  The pushcart shall 
also be stored in an area that protects it from dirt, debris, vermin and other contamination.  Water faucets used to 
supply water for pushcarts and mobile food units shall be protected to prevent contact with chemicals, splash and 
other sources of contamination.  Solid waste storage and liquid waste disposal facilities must also be provided on the 
restaurant or commissary premises.

(g)  All foods shall be obtained from approved sources and shall be handled in a manner so as to be clean, 
wholesome, and free from adulteration.

(h)  All potentially hazardous foods shall be maintained at 45° F (7° C) or below or 140° F (60° C) or above, or as 

required in Rule .2609 of this Section.  A metal stem-type thermometer accurate to 2°F (1° C.) shall be available to 

check food temperatures.
(i)  Only single-service eating and drinking utensils shall be used in serving customers.  Single-service items must be 
properly stored and handled.
(j)  All garbage and other solid waste shall be stored and disposed of in an approved manner.
(k)  Employees shall be clean as to their person and foodhandling practices.  Clean outer clothing and hair restraints 

are required.
(l)  No person who has a communicable or infectious disease that can be transmitted by foods, or who is a carrier of 
organisms that cause such a disease, or who has a boil, infected wound, or an acute respiratory infection with cough 
and nasal discharge, shall work with a pushcart or mobile food unit in any capacity in which there is a likelihood of 
such person contaminating food or food-contact surfaces, with disease-causing organisms or transmitting the illness 
to other persons.

(m)  All equipment and utensils shall comply with the rules of this Section.
(n)  The pushcart or mobile food unit shall be kept in a clean and sanitary condition and be free of flies, roaches, 
rodents, and other vermin.
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History Note: Authority G.S. 130A-248;
Eff. May 5, 1980;
Amended Eff. August 1, 1998; January 4, 1994; September 1, 1991; May 1, 1991.

15A NCAC 18A .2639 SPECIFIC REQUIREMENTS FOR PUSHCARTS

(a)  Only hot dogs shall be prepared, handled, or served from a pushcart; however, foods which have been prepared, 
pre-portioned and individually pre-wrapped at a restaurant or commissary may be served from a pushcart.
(b) Food and utensils on the cart exposed to the public or to dust or insects shall be protected by glass, or otherwise, 
on the front, top, and ends, and exposed only as much as may be necessary to permit the handling and serving of hot 
dogs.

(c)  Toilet facilities, lavatory facilities, and running water are not required.  Single-service towels are required.
(d)  The permit applicant or permittee shall provide documentation to the Department which demonstrates the ability 
of all pre-portioned, individually pre-wrapped foods placed on the pushcart to hold temperatures under conditions 
approximating actual use, for the time periods specified by the permit applicant.
(e)  Each pre-wrapped food item shall bear the name of the restaurant or commissary at which it was prepared, the 
name of the food item and the time and date of expiration.  The wrapper shall enclose the food at all times but 

sealing is not required.
(f)  Pre-portioned, individually pre-wrapped food that remains after the specified time period has elapsed shall not 
be sold for human consumption.
(g)  Pushcarts shall not be provided with seating facilities.
(h)  Pushcarts shall not be used for consumer self-service.

History Note: Authority G.S. 130A-248;

Eff. May 5, 1980;
Amended Eff. January 4, 1994; September 22, 1980.

15A NCAC 18A .2640 SPECIFIC REQUIREMENTS FOR MOBILE FOOD UNITS

(a)  The mobile food unit shall be constructed and arranged so that food, drink, utensils, and equipment will not be 
exposed to insects, dust, and other contamination.  Protection against flies and other insects shall be provided by 
screening or by effective use of fans.  Where food or griddles are exposed to the public or to dust or insects, they 

shall be protected by glass, or otherwise, on the front, top, and ends, and exposed only as much as may be necessary 
to permit the handling and serving of food.
(b)  A mobile food unit shall have a potable water system under pressure.  The system shall furnish hot and cold 
water for all food preparation, utensil cleaning, and handwashing.  The water inlet shall be located so that it will not 
be contaminated by waste discharge, road dust, oil, or grease, and it shall be kept capped unless being filled.
(c)  Water heating facilities shall be provided.

(d)  Handwashing lavatory with hot and cold water, combination supply faucet, soap, and single-service towels shall 
be provided.
(e)  At least an approved single-compartment sink shall be provided.  This sink shall be of sufficient size to 
submerge, wash, and rinse cooking utensils and shall have splashback protection and drainboards that are an integral 
part of, and continuous with, the sink.  These drainboards shall be of sufficient size to accommodate the drying of 
washed utensils.  However, in cases where no food is prepared on the mobile food unit and all utensils are 

effectively cleaned at the restaurant, the equipment sink is not required.
(f)  Sewage disposal must be provided either by means of an approved sewage disposal system or approved sewage 
storage tanks.  Sewage storage tanks must be maintained in a manner so as not to create a health hazard or nuisance 
and to prevent contamination of foods or water supply.  Toilets are not required on the unit.  Liquid waste that 
results from the operation of a mobile food unit shall be disposed of in an approved sewage disposal system or 
stored in a permanently installed sewage storage tank that is of at least 15 percent larger capacity than the water 

supply tank.  Liquid waste shall not be discharged from the sewage storage tank when the mobile food unit is in 
motion.  All connections on the vehicle for servicing mobile food unit waste disposal facilities shall be of a different 
size or type than those used for supplying potable water to the mobile food unit.  The waste connection shall be 
located lower than the water inlet connection to preclude contamination of the potable water system.
(g)  A servicing operations area shall be established at a restaurant for the mobile food unit.  Potable water servicing 
equipment shall be installed, stored, and handled to protect the water and equipment from contamination.  The 
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Rules Governing Mobile Food Units 

The Central District Health Department is responsible for issuing permits, conducting 
inspections, investigating citizen complaints, investigating food-borne illnesses, and 
providing consultation and customer service for types of food operations.  The Idaho 
Food Code, adopted in April 2005 applies to food establishments as described in the 
Idaho Administrative Procedures Act (IDAPA) 16.02.19.001.03, which include mobile 
food facilities.  

Definitions: 

MOBILE FOOD ESTABLISHMENT: means a food establishment selling or serving food 
for human consumption from any vehicle or other temporary or itinerant station. It shall 
mean any movable food service establishment, truck, van, trailer, push cart, bicycle, 
water craft, or other movable food service with or without wheels, including hand-
carried, portable containers in or on which food or beverage is transported, stored, or 
prepared for retail sale or given away at temporary locations.  

MOBILE FOOD UNIT Full Service: means and refers to an enclosed vehicle-mounted 
food service establishment designed to be readily movable that stores, prepares, 
packages, serves, vends, or otherwise provides food for human consumption.  

PUSHCART or Limited Service Mobile: means and refers to a vehicle designated to 
be readily movable which is limited to the serving of non-potentially hazardous foods 
and certain potentially hazardous food. 

Because of the high potential of cross-contamination with ready-to-eat food, potentially 
hazardous food such as chicken and hamburgers shall be factory precooked items.  
German Sausage, Hot Dogs and like items are acceptable because of minimal handling 
and low cross-contamination potential.    

Unpackaged non--potentially hazardous food items approved for sale from a pushcart 
shall be limited to popcorn, nuts, produce, pretzels and similar bakery products, shaved 
ice, and snow cones. Unpackaged non-potentially hazardous food shall be covered, 
packaged or protected from environmental and human contamination.  

Mobile Food Unit Requirements - Full Service and Limited Service 
 
1. A Mobile Food Unit must have a valid food establishment license. 
 
2. A plan review prior to construction is required and equipment shall meet the criteria 

of the American National Standards Institute (ANSI) or deemed to comply with the 
Idaho Food Code parts 4-1 and 4-2 of Chapter 4 (4-205.10). 

 



3. Hand Wash Sink:  a one compartment metal sink is required with hot and cold 
running water via a mixing faucet, or tempered water at 90-110º F (5- 202.12 and 5-
203.11).  The warm water must be able to be turned on with spigot and stay on for 
washing hands properly. 

 
4. A three-compartment sink is required in Full Service Mobile Food Units for utensil 

and ware washing. 
 
5. A vegetable prep sink is required in Full Service Mobile Food Units if your menu 

requires washing and cutting vegetables. 
 
6. The Waste Water Retention Tank shall be at least 15% larger than the size of the 

potable water tank.  An approved wastewater dumpsite is required for disposal.  (5-
401.11 and 5-402.13) 

 
7. A commissary shall be the base of operation (1-201.10.B (36)).  The commissary 

must be approved by the health authority and meet the requirements of the Idaho 
Food Code.  A service area shall be provided.   The cleaning and servicing of the 
mobile food unit shall occur as deemed necessary by the health authority.  Full 
Service Mobile. Units may have less stringent commissary requirements because 
they meet the construction and equipment requirements of the Idaho Food Code. 

 
8. Potentially hazardous foods shall be held below 41° F or above 135° F. 
 
9. Transportation of food from a commissary or food-processing establishment.  To 

prevent contamination during transportation, all food shall be completely wrapped, 
packaged, or covered. 

 
10. Single service articles shall be used for eating and drinking purposes.  
 
11. Ready to serve food. To minimize manual contact with food, employees shall use 

tongs, forks, papers, or gloves (3-301). 
 
12. Personal hygiene.  To conform to good hygienic practices while on duty, all 

employees and operators shall wear clean outer garments and maintain a high 
degree of personal cleanliness. This includes proper hand washing:  when first 
starting shift, after eating, drinking, or smoking; after handling garbage, after using 
the restroom, and at all times necessary to keep hands clean (2-401). 

 
13. The toilet room shall be conveniently accessible and available during hours of 

operation. 
 
14. Garbage and refuse shall be properly stored and removed as frequently as 

necessary to prevent a nuisance and be disposed of in a manner approved by the 
enforcement authority. 

 
 
When not otherwise addressed, the IDAHO FOOD CODE shall prevail. 

 

Revised February 2006 
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Requirements for Mobile Food Units 
and Push Carts 

 
Information on starting a mobile food unit or push cart operation 

 
 

Catawba County 
 
 
 
 
 
 

Environmental Health Department 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Requirements for Mobile Food Units and Push Carts 
 

 
This brochure is intended as a general guide for operators who wish to vend food from a mobile food unit or 
pushcart to begin to become familiar with the standards for construction and operation of these units.  Before 
beginning construction or operation of such units, the local health department should be contacted for a 
thorough explanation and understanding of the rules and requirements. 
 
The Rules Governing the Sanitation of Restaurants and Other Foodhandling Establishments, 15A NCAC 18A, 
section 2600, sets forth requirements for the operation of foodhandling establishments, and contains specific 
requirements for operation of mobile food units and push carts, in addition to the rules governing foodhandling 
generally.  This ruleset is available at http://www.deh.enr.state.nc.us/ehs/rules/t15a-18a.26.pdf or at the 
Environmental Health Department for a nominal fee. 
 
In section .2601, a mobile food unit is defined as “a vehicle mounted food service establishment designed to be 
readily moved”.  A push cart is defined as “a mobile piece of equipment or vehicle which serves hot dogs or 
foods which have been prepared, pre-portioned, and individually pre-wrapped at a restaurant or commissary.” 
 
These permitted units can operate year-round.  They are different from temporary food service establishments, 
which are defined as “those food and drink establishments which operate for a period of 15 days in connection 
with a fair, carnival, circus, public exhibition, or other similar gathering”, although a mobile food unit or push 
cart can serve at such events without the issuance of a separate permit. 
 
Overview of general requirements for mobile food units and push carts 
 

• The first and most important requirement for any mobile food unit or push cart is that it must be 
operated in conjunction with a permitted restaurant or commissary, and shall report at least daily 
to that restaurant or commissary for supplies, cleaning and servicing.  The county in which the 
restaurant or commissary is located will issue the permit for the mobile food unit or push cart. 

• The unit must be submitted for inspection to the Environmental Health Department to determine 
compliance with the rules. 

• An agreement must be signed by the restaurant or commissary operator and the mobile food unit or push 
cart operator and properly notarized.  This agreement will give access to the restaurant adequate to meet 
all requirements in the rules.  Facilities in compliance with section .2600 must be provided at the 
restaurant or commissary for storage of all supplies.  All solid waste and liquid waste must be properly 
disposed of at this establishment.  A meeting among the restaurant owner or operator, the mobile food 
unit operator, and a representative from the Environmental Health Department will be arranged during 
which the responsibilities of each party will be explained.  The agreement form will be provided by the 
Environmental Health representative to the parties at this meeting. 

• The operator must provide to the local health department issuing the permit a list of all counties and 
locations where the unit will operate, and to the local health departments in all counties of operation a 
list of those locations within that county where the unit will operate. 

• The permit for the unit shall be posted so that it is visible to the public. 
 
Some important specific requirements for mobile food units 
 

• The mobile food unit shall be constructed and arranged so that food, drink, utensils and equipment wil 
not be exposed to insects, dust and other contamination.  Protection against flies shall be provided by 
screening or effective use of fans.  Food or equipment exposed to the public or to dust or insects, shall 
be protected by glass or otherwise, on the front, top and ends, and exposed only as much as may be 
necessary to permit the handling and serving of food. 



• All equipment used on the mobile food unit shall be of commercial manufacture and approved by a third 
party certifier, such as NSF.  

• The mobile food unit must have a potable water system under pressure.  Water heating facilities must be 
provided.  The system must provide hot and cold water sufficient for all preparation, handwashing and 
cleaning requirements for a full day of operation.  The water inlet must be protected from contamination 
and be a different size from the sewage outlet. 

• A permanently installed sewage holding tank must be provided, and shall be at least 15% larger than the 
potable water tank.  The outlet must be lower than the water inlet connection.  

• A handwash sink with hot and cold water, combination faucet, and soap and towels must be provided. 
• At least a single compartment sink of sufficient size to submerge and wash the cooking utensils used, 

and must have drainboards which are made as an integral part of the sink.  See page 4 for an example of 
a sink which meets this requirement. 

• A servicing area shall be provided at the restaurant.  Potable water connections shall be installed so as to 
protect the water and equipment from contamination.  All sewage shall be discharged to an approved 
sewage disposal system. 

 
 
Some important specific requirements for push carts 
 

• Only hot dogs shall be prepared, handled or served from a pushcart.  Foods which have been prepared, 
pre-portioned and individually wrapped in a restaurant or commissary may be sold from a pushcart, but 
they must be delivered to the customer unopened and not be opened or otherwise handled by the 
operator. 

• All equipment used on the mobile food unit shall be of commercial manufacture and approved by a third 
party certifier, such as NSF. 

• Food and utensils on the cart exposed to the public or dust or other contamination shall be protected by 
glass or otherwise, on the front, top and ends, and exposed only as much as may be necessary to permit 
the handling and serving of hot dogs. 

• If pre-portioned, wrapped foods are sold, the operator shall provide documentation to the Department 
which demonstrates the ability of the equipment to hold proper temperatures for  these items.  Any food 
of this nature shall be labeled with the name of the restaurant or commissary at which is was prepared, 
the name of the food item and the time and date of expiration.  Food that has exceeded this period shall 
be discarded. 

• Pushcarts shall not allow customer self service nor shall they provide seating. 
 
When all the requirements in section .2600 have been met, a permit to operate can be issued to the operator.  
The unit will be inspected by the Environmental Health Division in each county of operation at least quarterly.  
The operator must keep the EHD updated regarding dates and locations of operation so that inspections may be 
made.  The permit for any unit not inspected during any quarter will be placed on inactive status.  If a unit does 
not comply with the provisions of the rules, such as returning to the permitted restaurant or commissary on each 
day of operation, the permit for the unit may be suspended. 
 
Questions:   Please contact the Catawba County Environmental Health Department office at (828) 465-8270 
between the hours of 8:00am and 5:00pm Monday through Friday if you have questions on these requirements. 
 

Catawba County Public Health Department 
Environmental Health Division 

100-A Southwest Boulevard 
P.O. Box 389 

Newton, NC 28658 
(828) 465-8270 



 
An example of a sink which complies with the requirement in 15A NCAC 18A, 
section .2640(e), Specific Requirements for Mobile Food Units which requires: 
 
(e)  At least an approved single-compartment sink shall be provided.  This sink shall be of 
sufficient size to submerge, wash, and rinse cooking utensils and shall have splashback 
protection and drainboards that are an integral part of, and continuous with, the sink.  These 
drainboards shall be of sufficient size to accommodate the drying of washed utensils.   
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FOOD ESTABLISHMENT REQUIREMENTS OUTLINE 

 
The Idaho Food Code aka Food Safety and Sanitation Standards for Food 
Establishments requires review and plan approval prior to construction, alteration, or 
remodeling.  A final approval inspection is required to open the completed 
establishment.  
 
At the plan review meeting –APPOINTMENT REQUIRED—the designer or operator will 
be required to provide or discuss the following items: 
 

1. The proposed menu 
2. The operation of the establishment 
3. A floor plan showing layout such as walls, equipment location 
4. A list of equipment keyed to floor plan– description, brand 
5. The interior construction of the building –floor, walls, ceiling 
6. A certificate of zoning approval for the proposed establishment 

 
A preliminary meeting is advisable before final plans are drawn, especially if the 
designer is not familiar with the Idaho Food Code.  
The plans should be delivered several days prior to the actual review meeting to allow 
staff time to familiarize themselves with plans.  An appointment may then be set for the 
review meeting, which may take 1-2 hours depending on the size and complexity of the 
operation.  
 
More complete information and a copy of the Idaho Food Code may be obtained from 
Central District Health Department (CDHD), Office of Environmental Health or at our 
web site: http://cdhd.idaho.gov/ehs/food2.htm 

http://cdhd.idaho.gov/ehs/food2.htm


To use these tables, find your type of establishment in Table A.  The numbers to the 
right refer to the requirements for your establishment.  Table B describes the numbers.  
 

Table A 
 

List of Minimum Equipment and Structural Requirements for Food Establishments 
 

   
Type of Establishment Item Number and Minimum Requirements 

 
Bakery 1-4 and 8-19 
Cart  1, 11 + Chapter 5  
Catering Kitchen 1-19 
Catering Truck 1 and 20 + Approved kitchen 
Commissary (aka Approved kitchen) 1-19 
Convenience store- limited food service 1-4 and 7-18 
Delicatessen 1-18 
Food processing / manufacturing 1-4 and 8-19 
Meat Market 1-4 and 8-17 
Mobile Unit 1, 11 and 20 + Chapter 5  
Restaurant 1-19 
Tavern 1-4 and 6-17 
Other: 
 
Note:  None of the operations connected with a food establishment shall be conducted 
in any room used as living or sleeping quarters (Chapter 6-202.111).

 
 



Table B 
 

Description of Minimum Requirement Item Numbers 
 

Item Number   Description 
 

1 *Handwash sink in food preparation area 
 
2 *Janitorial mop sink requires minimum 2 inch drain:  maximum of 28 inches 

between rim height and floor.  
 

3 *Employee toilet room with handwash sink 
 
4 *Three compartment sink:  For pot and pan washing. 
 
5   Four compartment sink: for washing pots, pans and utensils. 
 
6 *Commercial dishwashing machine with pre-rinse sink may be substituted for 

the 3 or 4 compartment sink. 
 
7   Vegetable washing/preparation sink.  

 
8   Indirect drains (such as open hub, floor sink) 

 
9  Other handwash sinks (depends on layout, facility size) 

 
10  Storage areas (as needed) 

 
11  Equipment:  National Sanitation Foundation (NSF) or approved by CDHD. 

 
12  Refrigeration:  Adequate, commercial quality 

 
13  Water source:  Approved by Health Department 

 
14  Sewer source:  Approved by Health Department 

 
15  Building:  Rodent proof, in good repair 

 
16  Walls, ceiling:  Smooth, non-absorbent easy to clean, light colored, finished in 

all food preparation and utensil washing areas. 
 

17  Floors:  Smooth, non-absorbent, coved at walls in all food preparation and 
utensil washing area rooms, walk-in refrigerators, locker rooms, and toilet 
rooms.  

 
18  Exhaust hood(s) for grease vapors/steam. 

 
19  Transportation facilities/equipment/vehicles 

 
20  Approved waste-water dump site (mobile units) 

 
*At least one of each of these items shall be installed 
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Kettle Corn Requirements

The Columbia/Boone County Department of Public Health and Human Services regards kettle corn

operations as mobile concessions. A summary of concession requirements for kettle corn concessions are

as follows:

(1) A kettle corn operator shall have an approved service depot.

(2) The concession shall have three sinks for washing, rinsing, and sanitizing equipment;

(3) The concession shall have a hand washing sink. This sink shall be immediately adjacent to any food

preparation area and may not be one of the three sinks used for washing, rinsing, and sanitizing;

(3) The concession shall have a supply of hot and cold, running, potable water. The potable water

reservoir, including the water heater, shall be designed out of material approved for food contact

surfaces. The waste water tank shall have a capacity 15% greater than that of the potable water tank and

the water heater combined. The quantity of on-board water shall be sufficient to ensure the washing of

hands and utensils throughout the daily operation;

(4) Potable water shall come from a source approved by the Health Department;

(5) All utensils shall be constructed of smooth, cleanable, and non-absorbent materials;

(6) The food preparation area shall be fly proof and dust proof;

(7) Any sampling shall be done with single service size containers;

(8) The service depot must be inspected and approved by the local Health Authority of the jurisdiction in

which it is located;

(9) To operate in the City of Columbia, a City business license and an Operating Permit from the

Columbia Health Department will be required.

Requirements for Service Depots

(1) For all mobile food operations there shall be provided a service depot.

(2) Floors, walls, and ceilings shall be easily cleanable, smooth and light colored and have washable

surfaces.

(3) All lighting, ventilation, and construction of utensils and equipment, disposal of wastes, storage of

food and drink equipment litter and rubbish, sleeping quarters, lockers, linen containers, and cleanliness

of employees shall conform with the applicable requirements established in Article V of the Health

Ordinances.

(4) An adequate supply of hot and cold running water for cleaning and sanitizing mobile units shall be

available at all times. Water supply shall be from a source approved by the City of Columbia, Missouri.

The hose used for filling the potable water tank of such mobile units shall be used for no other purpose.

The hose shall be stored in such a manner as to be protected from contamination.

(5) All equipment used in conjunction with mobile unit operation shall be thoroughly cleaned and

sanitized at the end of each day's operation.

(6) The wastewater tank on the mobile unit shall be emptied and cleaned only at the service depot.

Proper drains shall be provided in the depot for this purpose. An exception may be allowed if wastewater

is dumped at a facility that has an approved wastewater dump site and records are provided to the Health

Department confirming the proper disposal of the wastewater. Adequate sanitary containers shall be

provided for storage of trash and food wastes.

(7) Adequate sanitary storage space shall be provided for supplies and equipment. A dry storage room or

other facilities suitable for storing perishable foods at a temperature of 45 degrees F., or lower, shall be

provided.

(8) Toilet and lavatory facilities shall be provided.

(9) Facilities shall be provided which will assure the proper washing, rinsing and sanitizing of all

equipment which comes in contact with food products.

Kettle Corn Requirements http://www.gocolumbiamo.com/Health/Food_Safety/Temp_Food_Oper...

1 of 1 12/9/2009 6:43 PM
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Kern County 

Environmental Health Services Department 
2700 M Street, Suite 300 

Bakersfield, CA 93301 

Phone (661)862-8700  FAX (661)862-8701 

Revised April 10, 2006 



MOBILE FOOD FACILITY APPLICATION PACKET 

(Espresso Cart, ice cream cart, hot dog cart, tamale cart, etc.) 

This packet contains all the information and forms needed to apply for a permit to operate a mobile 

food facility in the County of Kern.  To determine the specific requirements for the operation you are 

proposing, please read the attached excerpt from the California Uniform Retail Food Facilities Law 

(CURFFL), which deals with mobile food facilities. In addition to applying for a permit from 

Environmental Health Services (EHS), consult with local jurisdictions such as business license office, 

and planning or zoning administrator to obtain necessary permits or approvals. 

Obtain a permit from the Kern County Environmental Health Services Department prior to operating 

the mobile food facility.  It is illegal to operate a mobile food facility without a valid permit from 

Environmental Health Services. Operation of a mobile food facility  without a valid permit may result in 

immediate closure of the mobile food facility. 



ENVIRONMENTAL HEALTH SERVICES DEPARTMENT RESOURCE MANAGEMENT AGENCY

MATTHEW CONSTANTINE, R.E.H.S., Director DAVID PRICE III, RMA DIRECTOR
2700 “M” STREET, SUITE 300 Community and Economic Development Department 
BAKERSFIELD, CA  93301-2370 Engineering & Survey Services Department 
Voice:  (661) 862-8700 Environmental Health Services Department 
Fax:  (661) 862-8701 Planning Department 
TTY Relay:  (800) 735-2929 Roads Department 
e-mail: eh@co.kern.ca.us

How to Obtain a Permit to Operate a Mobile Food Facility 

Step 1 - Application and Fees

Complete the attached application form and submit to this office with the commissary form, restroom 

authorization form and operational procedures form.   

Commissary Form.   The Mobile Food Facility must operate out of an approved commissary and shall 

report there at least once daily for cleaning & service operations and to store left over food products. No

food products or supplies may be stored at your personal residence.   The owner/operator of the 

commissary must sign this form in the appropriate place and check the facilities you are using. 

Incomplete applications will be rejected.  

Restroom Authorization Form.  A Mobile Food Facility operating at a fixed location must be 

located within 200’ of approved restrooms.  The restroom must be equipped with hot and cold running 

water, soap and towels in permanently mounted dispensers.  The restroom authorization must be signed 

by the owner of the restrooms.  The use of restrooms in a personal residence is prohibited.

Operational Procedures. Written operational procedures for food handling and the cleaning and 

sanitizing of food-contact surfaces and utensils are to be described on the operational procedures form.  

A copy of the operational procedures shall be kept on the mobile food facility when operating. 

Insignia of Approval. An insignia of approval issued by the California Department of Housing and 

Community Development is required for all mobile food facilities which are occupied during normal 

business operations.  Insignia of Approval must be obtained prior to submitting the application packet 

and payment of fees. Contact the southern area office at (951)782-4420. 

Fees.  Submit your application and fees to Kern County Environmental Health Services Department, 

2700 M Street, Suite 300, Bakersfield, CA. You will be charged a one time application fee and a permit 

fee.  You will pay the full permit fee if you obtain your permit between July and December.  If the permit 

is obtained between January and June you will pay a prorated amount. 

Full Permit Fee Prorated Permit Fee 

Applicatio

n Fee 

Permit 

Fee

Total

Fees

Applicatio

n Fee 

Prorate

d

Fee

Total

Prorated

Fee

$45.00 $95.00 $140.00 $45.00 $47.50 $92.50



Step 2 - Cart Inspection 

Carts operating at a fixed location will be inspected at the site of operation. An appointment 
for an inspection will be scheduled at the time the application packet is submitted and fees are 
paid. The inspection will determine compliance with the California Uniform Retail Food 
Facilities Law (CURFFL).  All water heaters, refrigeration units, and hot holding equipment 
must be operating.    Hot water must be at least 120°F.  Refrigeration units must be 41° or 
below.

Carts not operating at a fixed location will be inspected by appointment only.  Please contact this 
office at (661)862-8700 to schedule an appointment. 

Step 3 - Health Permit 

Once your application is approved, you will be issued a health permit and decal.  (See sample 
below.)  The decal is to be placed in a visible location on your cart.  Your health permit must be 
maintained on the cart at all times.  Your health permit specifies what food items are approved 
for sale. The sale of food prepared or stored at home is prohibited.  Your health permit will 
expire on June 30. 

EXPIRES JUNE 30, 2004 

ENVIRONMENTAL

HEALTH     PERMIT 

2003-2004

COUNTY OF KERN

Step 4 - Business License / Peddler’s License

If you plan to operate in the county area you will need a peddler’s license from the Kern 
County Sheriff’s Department.  If you plan to operate in an incorporated area, such as the City 
of Bakersfield, you may need a Business License. Check with the city you plan to operate in to 
find out what their requirements are.

Sheriff Department, 1350 Norris Road, Bakersfield (661)391-7690 

City of Bakersfield, 1715 Chester Ave, Bakersfield (661)326-3762

Step 5 - Permit Renewals

You will receive information in the mail regarding the procedure to renew your permit. 



Labeling Sample 

The following information is required on all food prepared and packaged by the operator of a mobile food 

facility. 

Common Name of Product Turkey and Cheese Sandwich 

List of Ingredients Bread, turkey, cheese, tomato, lettuce and 
mayonnaise

Net Weight or Count Net Weight: 8 oz 

Name/Address of Manufacturer or 
Distributor

Sam’s Deli 
12345 1st Street 
Bakersfield, CA 99999 

THE ABOVE INFORMATION IS REQUIRED ON ALL PREPACKAGED FOOD, 

CLEARLY VISIBLE AND IN ENGLISH.



MOBILE FOOD FACILITY CHECKLIST 
Construction and operation requirements for mobile food facilities are dependent upon the type of food sold.

These guidelines apply to the following types of foods. 

 1.  Non-prepackaged non-potentially hazardous food requiring no preparation other than heating, baking,

popping, blending, assembly, portioning, or dispensing (cotton candy, churros, pretzels, sno cones, drinks with 

ice)  2.  Preparation of non-potentially hazardous ingredients into non-potentially hazardous food. 

3.  Hot dog, cappuccino and other coffee-based or cocoa-based beverages that may contain cream, milk, or 

similar dairy products, and frozen ice cream bars which may be unwrapped for the purpose of adding 

condiments.

The requirements for the cooking of churros on mobile food facilities are not covered in this checklist. 

Use this checklist to ensure that your cart complies with all the requirements contained in California 

Uniform Retail Food Facilities Law.

Section Description of Requirement 

114265(a) Name of the business, city, state, and zip code on 2 sides. If the name of the operator is 
different that the business name, the name of the operator must also be included.
Letters for the business name are to be at least 3" high.  Letters for address and 
operator name shall be at least 1" high.  Lettering to contrast with vehicle color. 

114265(b) All equipment, cabinets and compartments to be smooth, readily accessible, and 

cleanable.  No unfinished wood.  Construction joints must be tight fitting.  Equipment & 

utensils shall be constructed of non-toxic materials. 

114265(e) Food, food contact surfaces, and utensils shall be protected from contamination.  All 

single service utensils shall be protected from contamination in approved dispensers.  

Food contact surfaces/utensils shall be cleaned and sanitized in accordance with 

114090

114265(h) Facility must operate within 200' of approved, readily available toilet and hand washing 

facilities.

114265(i) Shall operate out of an approved commissary, reporting there at least once daily for 

cleaning & service operations.

114265(d) All food products remaining at end of day shall be stored only in an approved 

commissary.

114265(c) All food is to remain on facility, except for approved restocking of product, during 

operation.

114265(f) All food shall be obtained from an approved source. 

114265(g) All condiments are to be protected from contamination.  All self service condiments are 

to be prepackaged or in approved dispensing devices. 

113995(d) An easily readable metal probe thermometer for measuring temperature of PHF is 

required.



Section Description of Requirement 

114265(j) PHF held cold must be maintained at 41 F or lower (by refrigeration). 

114265(j) PHF held hot must be maintained at or above 135 F.

114265(k) PHF held at or above 135 F shall be discarded at the end of the operating day. 

114265(l) All waste water must be drained in mop sink or other approved drain at the commissary. 

114265(m) Gas fired appliances shall meet AGA standards.  Electrical appliances shall meet UL 

standards.

114265(n) Bulk beverage dispensers shall only be filled at the commissary. Exception:  Dispensers 

may be filled on site if sink compartment & water supply can accommodate largest 

utensil, vessel. 

114265(o) Food compartment to be completely enclosed and tightly fitted so as to prevent 

contamination.

114265(o) Food compartment opening to be large enough to allow assembly of food  while still 

providing protection

114265(p)(1) A minimum of a 1-compartment metal sink shall be provided.

114265(p)(1) The sink shall be furnished with hot running water that is at least 120 F & cold running 

water that is less than 101 F through a self-mixing faucet. 

114265(p)(1) Sink shall be large enough to accommodate largest utensil/vessel.

114265(p)(1) Hand washing cleanser and single-service towels shall be provided in approved 

dispensers.

114265(p)(1) Sink, hand washing cleanser, and single-service towels must be accessible & 

unobstructed.

114265(p)(1) The minimum water heater capacity shall be 1/2 gallon.

114265(p)(2) The potable water tank and delivery system shall be constructed of approved materials 

and provide protection from contamination. 

114265(p)(2) A minimum of 5 gallons is needed for hand washing. Additional water shall be supplied 

for steam table, utensil washing & sanitizing, equipment cleaning and food preparation.  

114265(p)(4) Potable water tank inlet shall be provided with a connection of a size & type that will 

prevent its use for any other service.

114265(p)(4) Hoses used to fill potable water tanks shall be made of food grade materials & handled 

in a sanitary manner. 

114265(p)(3)(v) Potable water tank inlet shall be constructed so that backflow & other contamination of 

water supply are prevented. 

114265(p)(3)(i) Minimum capacity for waste water tank is 7.5 gallons (R) or 50% greater than potable 

water tank.  In no case shall this waste water capacity be less than 7.5 gallons. 

114265(p)(3)(ii) Facilities using ice shall provide an additional minimum waste water holding tank 

capacity equal to one-third of the volume of the ice cabinet to accommodate the 



Section Description of Requirement 

drainage of ice melt.

114265(p)(3)(ii) Facilities supplying water for the preparation of a food or beverage shall provide an 
additional waste tank capacity equal to at least 15% of this water supply. 

114265(p)(3)(iv) Additional capacity may be required where waste water production or spillage is likely to 
occur.

114265(p)(3)(v) Any connection to a waste water tank shall preclude the possibility of contaminating any 
food, food contact surface, or utensil. 

114265(q) Facilities selling unpackaged frozen ice cream bars or holding cream, milk, or similar 
daily products shall be equipped with mechanical refrigeration units. 

114265(r) Approved written operational procedures for food handling and the cleaning and 
sanitizing of food contact surfaces and utensils shall be kept on the facility during 
periods of operation. 

114265(s) All food shall be prepackaged in an approved facility except those foods approved for 
sale in an unpackaged form.  All prepackaged food shall be appropriately labeled.  A 
tamale is considered prepackaged if dispensed in original, inedible wrapper. 

114270(a) All storage, display, and dispensing methods must be approved. 

114270(b)(1) Cappuccino, espresso, café latte, café macchiato, mocha, hot chocolate, and other 

coffee-based or cocoa-based beverages containing cream, milk, or similar dairy 

products must be made to order & immediately served to the customer. 

Mobile support units, when used, shall comply with sections 114265, 114305,114305, 
114287.5.  Plans must be submitted for the mobile support unit.  Plans must be 
approved prior to any work being completed on the mobile support unit.  Requirements 
are available upon request. 

Plans must be submitted for all mobile food facilities which are used for the cooking of 
churros.  Requirements are available upon request. 



DDOO LLIISSTT  FFOORR  FFOOOODD HHAANNDDLLEERRSS
Data provided by the Center for Disease Control (CDC) indicates that a leading cause of foodborne illness outbreaks is 
poor personal hygiene of food service employees. These outbreaks can be prevented by doing the following:  

DO notify your supervisor if you have diarrhea or a communicable illness.  DO NOT WORK WITH FOOD.  Common 
foodborne diseases spread by poor hygiene include Hepatitis A, Norwalk virus, Shigella, E. Coli 
0157:H7, Salmonella typhi, and Staphylococcus aureus.

DO cover cuts or sores on the hands with 
 bandages to protect food from contamination.  Wear a glove over the bandage when working 
with food.  Change gloves as often as handwashing is required.  Ideally, employees with cuts 
and abrasions should be removed from food 
preparation activities and placed in low-risk activities, 
such as cleaning detail or working a cash register.

DO WASH YOUR HANDS as often as necessary to prevent possible 
contamination of food.  Proper handwashing is the single most important means of 
preventing the spread of disease. A foodservice worker infected with Hepatitis A can unknowingly pass this disease after 
inadequate handwashing.  The asymptomatic carrier can pass the disease for 2 weeks before they show any onset of 
symptoms.

DO use utensils, such as tongs or tissue paper, or clean gloves when handling foods which are ready-to-eat such as 
salads and sandwiches. 

DO wear clean clothes and keep your hair clean and confined.  Dirty clothing carries disease-
causing microorganisms which can contaminate clean hands.  Oily, dirty hair can carry and 
hold large numbers of disease-causing bacteria. 

DO keep your fingernails short and trimmed.  Ragged 
nails harbor bacteria and are difficult to keep clean.

Long false nails can break off into food and present the same hazards as ragged 
nails.  Chipping polish can also contaminate a food product.



HANDWASHING

Handwashing, when properly done, can reduce the risk of contaminating food and the possibility of foodborne illness.

WHEN TO WASH HANDS

1. Before starting work 
2. Before putting on gloves 
3. After touching your hair, face, body 
4. After using the toilet room 
5. After coughing, sneezing, using a 

handkerchief or disposable tissue, using 
tobacco, eating or drinking 

6. After handling soiled equipment or 
utensils

7. Immediately before engaging in food 
preparation

8. During food preparation, as often as 
necessary to remove soil and contamination 
and to prevent cross- contamination when 
changing tasks 

9. When switching between working 
with raw foods and working with ready-to-
eat foods 

10. After engaging in other activities that 
contaminate the hands 

ORGANISMS SPREAD BY HANDS

1. Noroviros 
2. Salmonella 
3. Shigella 
4. E. coli 
5. Hepatitis A 
6. Staphylococcus aureus 

HOW TO WASH HANDS PROPERLY

Food employees shall clean their hands and exposed portions of their arms with a 
cleaning compound by vigorously rubbing together the surfaces of their lathered hands 
and arms for at least 20 seconds and thoroughly rinsing with clean water.  Employee 
shall pay particular attention to the areas underneath the fingernails and between the 
fingers.  Dry hands with a clean paper towel. 



Enclosed food 
compartment with tight 
fitting doors 

Hot Dog Cart 

Handwashing
sink with self 
mixing faucet, hot 
and cold running 
water,
handwashing
cleanser and 
single service 
towels in 
dispensers

Hot water heater, 
potable water 
tank, and waste 
water tank 



Enclosed food 
compartment with tight 
fitting doors 

Handwashing sink 
with self mixing 
faucet, hot and cold 
running water, 
handwashing
cleanser and single 
service towels in 
dispensers

Hot Dog Cart 

Hot water heater, 
potable water tank, 
and waste water 
tank

Bulk beverage 
dispenser
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How to Obtain a Permit to Operate an Ice Cream Push Cart
To obtain a health permit to operate an ice cream push cart you must meet the requirements as outlined below.  
Once you have the facility name, city, state, ZIP code and name of the permittee on both sides of the push cart, bring 
your push cart, your current Department of Motor Vehicles registration (if applicable), commissary authorization and
restroom authorization to this office for an inspection and to obtain your health permit.

Vehicle inspection days are every Tuesday and Thursday from 8:00 – 9:00 am.

Current Department of Motor Vehicles (DMV) registration (if applicable)

Name and address on both sides of the push cart

1. The name of the facility, city, state, ZIP code, and name of the permittee (if different from the name 
of the facility) shall be legible, clearly visible.  

2. This information shall be permanently indicated on at least two sides of the exterior of the push cart

3. Magnetic signs which can be removed at the end of the operating day may be used

Requirement Minimum Letter Size

Facility Name 3 in high

City, State, ZIP Code 1 in high

Permittee name ( if different than facility) 1 in high

4. The color of the letters shall contrast with the color of the exterior of the push cart.

Restroom & Hand washing Facilities

Ice push carts shall not remain stopped for longer than one hour. If the cart will remain in one location 

longer than one hour then it shall operate within 200 feet of approved and readily available toilet and 
hand washing facilities.

Food Storage - Commissary

1. Ice cream push carts must operate out of an approved commissary.  The push cart must go to the 
commissary at least once daily to get food and supplies, to be cleaned, and to store left over 
unused food.

2. All food and supplies must be from an approved source.

3. No food can be made at home.

4. No food products or supplies may be stored at your personal residence.



Ice Cream push carts must meet operate within the following conditions:

1. Only prepackaged ice cream, snack foods, sodas, and candies may be sold.

2. All equipment, cabinets and compartments shall be smooth, readily accessible, and cleanable.  

No unfinished wood.  Construction joints must be tight fitting.  Equipment & utensils shall be 

constructed of non-toxic materials.

3. Food, food contact surfaces, and utensils shall be protected from contamination. Food contact 

surfaces/utensils shall be cleaned and sanitized.

4. The sale of cigarettes or toys is prohibited.

5. The sale of potentially hazardous food items such as tacos, burritos, and tamales is prohibited.

6. Push carts may only operate from 9:00 a.m. to sunset.

7. Push carts are prohibited from selling food within 150 feet of any school.

Permits Required

1. The ice cream push cart must be inspected and the health permit application approved prior to 
the selling of ice cream.  You are required to pay an application fee of $75.00 and health permit 
fee at the time of inspection.

2. If you obtain your permit between July and December 31, you pay the full permit fee.  If you obtain 
your permit between January and June, you pay the prorated amount.

Full Permit Fee Prorated Permit Fee

Application  
Fee

Permit 
Fee

Total Fees Application 
Fee

Prorated 
Fee

Total Prorated 
Fee

$75.00 $90.00 $165.00 $75.00 $45.00 $120.00

3. The health permit expires on June 30 of every fiscal year.  You will receive your renewal 
information packet in the mail prior to July 1.  Permits must be renewed prior to July 30 of each 
and every year.

4. Additional permits/licenses will be required depending on whether you operate within the City of 
Bakersfield, the county area, or some other municipality.  In addition, most incorporated cities 
may have special requirements or restrictions for this type of facility.  Please check with the City 
Manager of any city in which you plan to operate prior to setting up the facility.

CITY OF BAKERSFIELD
Business Licenses
1715 Chester Ave
Telephone (661)326-3762

COUNTY OF KERN AREA
Kern County Sheriff's Office
1350 Norris Road
Telephone (661)391-7500



ENVIRONMENTAL HEALTH PERMIT APPLICATION FORM
Environmental Health Services Department 661-862-8700

2700 “M” Street, Suite 300, Bakersfield, CA  93301 661-862-8701(fax)

TOBACCO RETAIL TRAINING

OWNER INFORMATION

Owner Name:

Owner Address:

City: State: Zip:

Home Phone: (        ) Business Phone: (        ) Fax:
Partner(s)/Corp
Name:

Care Of: E-Mail Address:

Mailing Address:

City: State: Zip:

FACILITY/BUSINESS INFORMATION

Facility Name 
(DBA):

Address:

City: State: Zip:

Phone: (        ) Alternate phone: (        ) Fax: (        )
Care Of: E-Mail Address:

Mailing Address:

City: State: Zip:

Water Provider

BILLING INFORMATION

Mailing Address for invoice to renew annual permit: Business Mailing Address     Owner Address    Other

If you checked other, what is the address?_______________________________________________________________

Care of:__________________________________________________________________________________________

Approval of this application and issuance of an Environmental Health Permit is required before commencing operation.  Failure
to obtain both may result in a misdemeanor citation and/or closure.  The undersigned applicant agrees to operate in accordance 
with all applicable state laws and local ordinances.

Signature of Applicant Print Name Date

PERMIT(S) AND FEE(S) ARE NOT TRANSFERABLE.     PERMIT FEE(S) MUST BE SUBMITTED WITH PERMIT APPLICATION.

FOR OFFICIAL USE ONLY

Program ID PE Date Mailed Facility ID

Previous Owner ID New Owner ID Map # Service Request #

Total Fees Paid Received By Date Paid Accounting ID

New Business Ownership Change Date: __________ Information Change      Date: ___________

Type  of Ownership: Sole Proprietor Partnership Corporation Other:________________________

Check all 
that apply:

Food Facility Hotel/Motel: Total Number of Rooms _____ Commissary
Mobile Food Facility Swimming Pool Water Hauler Licensed Health Care
Temporary Food Facility Wading Pool Water System-Food Facility
Community Event Sponsor Spa Pool Tobacco Retailer:  BOE#______________
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How to Obtain a Permit to Operate an Ice Cream Truck
To sell prepackage ice cream you must have a vehicle that is inspected and has a permit from the Kern County 
Environmental Health Services Department.  To obtain a health permit to sell ice cream you must meet the 
requirements as outlined below.  Bring your vehicle with the completed application, restroom authorization, 
commissary authorization and current Department of Motor Vehicle registration to our office.  

Vehicle inspection days are every Tuesday and Thursday from 8:00 - 9:00 am.

Current Department of Motor Vehicles (DMV) registration

Name and address on both sides of the vehicle

1. The name of the facility, city, state, ZIP code, and name of the permittee (if different from the name 
of the facility) shall be legible, clearly visible.  

2. This information shall be permanently indicated on at least two sides of the exterior of the vehicle.  

3. Magnetic signs which can be removed at the end of the operating day may be used.

Requirement Minimum Letter Size

Facility Name 3 in high

City, State, ZIP Code 1 in high

Permittee name ( if different than facility) 1 in high

4. The color of the letters shall contrast with the color of the exterior of the vehicle.

Restroom & Hand washing Facilities

Ice cream vehicles shall not remain stopped for longer than one hour.

Food Storage - Commissary

1. Ice cream vehicles must operate out of an approved commissary.  The vehicle must go to the 
commissary at least once daily to get food and supplies, to be cleaned, and to store left over 
unused food.

2. All food and supplies must be from an approved source.

3. No food can be made at home.

4. No food products or supplies may be stored at your personal residence.



Ice Cream vehicles must operate within the following conditions:

1. Only ice cream, soft serve ice cream, prepackaged snack foods, sodas, and candies may be sold.

2. All equipment, cabinets and compartments shall be smooth, readily accessible, and cleanable.  No 

unfinished wood.  Construction joints must be tight fitting.  Equipment & utensils shall be 

constructed of non-toxic materials.

3. Food, food contact surfaces, and utensils shall be protected from contamination.  All single service 

utensils shall be protected from contamination in approved dispensers.  Food contact 

surfaces/utensils shall be cleaned and sanitized.

4. The sale of cigarettes or toys is prohibited.

5. The sale of potentially hazardous food items such as tacos, burritos, and tamales is prohibited.

6. Vehicles may only operate from 9:00 a.m. to sunset.

7. Vehicles are prohibited from selling food within 150 feet of any school.

Permits Required

1. Each ice cream vehicle must be inspected and the health permit application approved prior to the 
selling any ice cream.  You are required to pay an application fee of $75.00 and health permit fee 
at the time of inspection.

2. The full permit fee is required for permit obtained between July 1 and December 31.  A 
prorated permit fee is required for a permit obtained between January 1 and June 31.

Full Permit Fee Prorated Permit Fee

Application  
Fee

Permit 
Fee

Total Fees Application 
Fee

Prorated 
Fee

Total Prorated 
Fee

$75.00 $90.00 $165.00 $75.00 $45.00 $120.00

3. The health permit expires on June 30 of every year.  You will receive your renewal information 
packet in the mail.  Permits must be renewed before July 30 of each and every year.

4. Additional permits/licenses will be required depending on whether you operate within the City of 
Bakersfield, the county area, or some other municipality.  In addition, most incorporated cities 
may have special requirements or restrictions for this type of facility.  Please check with the City 
Manager of any city in which you plan to operate prior to setting up the facility.

CITY OF BAKERSFIELD
Business Licenses
1715 Chester Ave
Telephone (661)326-3762

COUNTY OF KERN AREA
Kern County Sheriff's Office
1350 Norris Road
Telephone (661)391-7500
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How to Obtain a Permit to Operate a Mobile Food Preparation Unit

To prepare and sell food to the general public you must have a vehicle that is inspected and has a permit from the 
Kern County Environmental Health Services Department.  To obtain a health permit to sell ice cream you must meet 
the requirements as outlined below.  Bring your vehicle with the completed application, restroom authorization, 
commissary authorization and current Department of Motor Vehicle registration to our office.  

Vehicle inspection days are every Tuesday and Thursday from 8:00 - 9:00 a.m.

Current Department of Motor Vehicles (DMV) registration

Name and address on both sides of the vehicle.
1. The name of the facility, city, state, ZIP code, and name of the permittee (if different from 

the name of the facility) shall be legible, clearly visible.  

2. This information shall be permanently indicated on at least two sides of the exterior of 
the vehicle.  

3. Requirement Minimum Letter Size

Facility Name 3 in high
City, State, ZIP Code 1 in high
Permittee name ( if different than facility) 1 in high

4. The color of the letters shall contrast with the color of the exterior of the vehicle.

Restroom & Hand washing Facilities

1. Mobile Food Preparation Units operating at a fixed location must be located within 200’ of 
approved restrooms

2. The restroom must be equipped with hot and cold running water, soap and towels in 
permanently mounted dispensers.

3. The authorization must be signed by the owner of the restrooms

4. The use of restrooms in a personal residence is prohibited.

Food Storage - Commissary

1. Mobile Food Preparation Units must operate out of an approved commissary. 

2. Mobile Food Preparation Units must go to the commissary at least once daily to get food 
and supplies, to be cleaned, and to store left over unused food

3. All food and supplies must be from an approved source.

4. No food can be made at home.

5. No food products or supplies may be stored at your personal residence.   

6. The operator of the commissary must sign the Commissary form in the appropriate place 
and check the facilities you are using.



Itinerary (Service Route)

Mobile Food Preparation Units not operating at a fixed location must provide an itinerary of the 
sites where food will be sold.

Insignia of Approval
An insignia of approval issued by the California Department of Housing and Community 
Development is required for all Mobile Food Preparation Units which are occupied during 
normal business operations.  Insignia of Approval must be obtained prior to submitting the 
application packet and payment of fees. Contact the southern area office at (951)782-4420.

Food Safety Certification

At least one person working on the vehicle must be certified in food safety.  Information 
regarding this requirement is attached.  Bring the original certificate with you when obtaining 
the permit to operate.

Mobile Food Preparation Units must operate within the following conditions:
1. All equipment, cabinets and compartments shall be smooth, readily accessible, and 

cleanable.  No unfinished wood.  Construction joints must be tight fitting.  Equipment & 
utensils shall be constructed of non-toxic materials.

2. The sale of cigarettes is prohibited

3. All food must be cooked and kept inside the vehicle.  

4. Barbeques are not allowed.

5. Vehicles must have hot and cold running water at all times while operating.  

Permits Required
1. Each Mobile Food Preparation Unit must be inspected and the health permit application 

approved prior to the selling any ice cream.  You are required to pay an application fee of 
$75.00 and health permit fee at the time of inspection.

2. The full permit fee is required for permit obtained between July 1 and December 31.  A 
prorated permit fee is required for a permit obtained between January 1 and June 31.

3. Full Permit Fee Prorated Permit Fee

Risk
Application  

Fee
Permit 

Fee
Total
Fees

Application 
Fee

Prorated 
Fee

Total 
Prorated Fee

Medium $75.00 $350.00 $425.00 $75.00 $175.00 $250.00
High $75.00 $520.00 $595.00 $75.00 $260.00 $335.00

4. The health permit expires on June 30 of every year.  You will receive your renewal 
information packet in the mail.  Permits must be renewed before July 30 of each and 
every year.

5. Additional permits/licenses will be required depending on whether you operate within the 
City of Bakersfield, the county area, or some other municipality.  In addition, most 
incorporated cities may have special requirements or restrictions for this type of facility.  
Please check with the City Manager of any city in which you plan to operate prior to 
setting up the facility.

CITY OF BAKERSFIELD
Business Licenses
1715 Chester Ave
Telephone (661)326-3762

COUNTY OF KERN AREA
Kern County Sheriff's Office
1350 Norris Road
Telephone (661)391-7500



REQUIREMENTS FOR MOBILE FOOD PREPARATION UNITS

& SATATIONARY MOBILE FOOD PREPARATION UNITS

Regulation Criteria Exterior Requirements

114299 CRFC
Facility Name, 

City, State, Zip 

Code Operator 

Name

Name of the facility, city, state, ZIP Code, and name of the operator, if different from the 
name of the facility, permanently affixed to both side of the facility.  The facility’s name shall 
be in letters of contrasting color, letters 3” with 3/8” stroke.  Letters and numbers for the city, 
state, ZIP Code and name of the operator shall not be less than 1” in height. 

§13602(b)(CCR) Doors Exterior doors shall be self-closing and remain closed during operation.

§13602(c)(CCR) Compressor Compressor units, auxiliary engines, generators, etc, to be separated  from food 
preparation/food storage; accessible from outside for cleaning & maintenance.

§13602(c)(CCR) Openings Rodent proof  food preparation and food storage areas.

§13602(d)(CCR) Exteriors Exterior of unit to be maintained in sanitary condition.

§13602(d)(CCR) Attachments Attachments (such as a can opener) prohibited on exterior of the unit.

§13602(d)(CCR) Waste cans Waste containers with tight fitting lids to be furnished for use of customers.

Regulation Criteria Utensil Washing Requirements

§13603(a)(CCR) 2-cmpt sink Minimum  2-compartment sink with compartments at least 12" x 12" X 10".  Drain boards to 
be at least size of sink compartments.

§13603(a)(CCR) 3-cmpt sink 3-compartment sink required if multi-use eating & drinking utensils are used .  Sink shall 
comply with the requirements of 2-cmpt sink & drain board size.

§13603(a)(CCR) Faucet Hot & cold water with self-mixing faucet & swivel spigot 

Regulation Criteria Hand washing Facilities

§13603(b)(CCR) Hand washing     

sink

Sink with minimum dimension of 9"x 5" with hot and cold running water & mixing type 
faucet.  Hand washing to be separate from utensil washing sink.  

§13603(b)(CCR) Separate from 

utensils 

washing

Hand washing sinks shall be separated from utensil washing sinks by a metal guard of at 
least 3".  Not required in distance between Hand washing sink and utensil drain board is 2' 
or more.                 

§13603(b)(CCR) Soap & Paper 

Towels

Soap & single-service towels in permanently installed dispensing devices shall be provided 
and maintained in each unit.   Bar soap is unacceptable.   A continuous roll of paper towels 
is acceptable as long as the dispensing device has a device which runs through the middle 
of the towels.

Regulation Criteria Floors, Walls & Ceilings

§13603(c)(CCR) Floors, walls & 

ceilings

Surfaces to be impervious, smooth, cleanable, slip-resistant.  Floor covering coved up the 
wall at least 4"

§13603(d)(CCR) Joint & seams Sealed to provide smooth, easily cleanable surfaces

Regulation Criteria Equipment, Utensils & Signs

§13603(e)(CCR) Installation Install so as to be easily cleanable, prevent vermin harborage, provide adequate access for 
service & maintenance

§13603(f) (CCR) Legs 6" high Seal equipment to the floor or raise at least 6" off the floor on legs



REQUIREMENTS FOR MOBILE FOOD PREPARATION UNITS

& SATATIONARY MOBILE FOOD PREPARATION UNITS

§13603(g)(CCR) Equipment 

finishes

Must have smooth, easily accessible, easily cleanable surfaces.  No unfinished wood 
surfaces permitted.    Wooden shelves prohibited in refrigerators.   Food contact to be of 
metal, high pressure laminated plastics, or laminated hardwood

§13603(h)(CCR) Utensils To be easily cleanable and of nontoxic materials

§13603(i) (CCR) Cracks & 

crevices

Seals required around pipes, conduits, or hoses that extend through cabinets, floors, or 
outer walls.

§13603(j) (CCR) Light bulbs Shall be covered with a completely enclosed plastic safety shield or equivalent.     Install so 
as not to present a safety hazard to personnel or food materials.

§13603(k)(CCR) Waste 

receptacle

Waste receptacle to be constructed so as to be smooth, nonabsorbent & easily cleanable.  
To be maintained inside vehicle in a clean condition.

§13603(l) (CCR) Signs No smoking & hand washing signs to be posted in food prep area.

§13603(m)(CCR) Repair Interior/equipment/utensils to be clean, in good repair, vermin free.

Regulation Criteria Temperature Requirements

§13604(a)(CCR) Thermometer Easily readable thermometer to be in each refrigeration unit

113996 CRFC Holding cold PHF to be maintained at 41ºF or below.  Mechanical refrigeration required.  Cold plates OK

§13604(b)(CCR) Hot holding PHF held hot must be at 135°F or above.  Metal probe thermometer required for testing hot 
foods.

Regulation Criteria Ventilation

§13605(CCR) Mechanical & 

Filters

Mechanical exhaust ventilation equipment shall be provided over all cooking equipment. 
Grease filters are required, shall be of steel construction and readily accessible for cleaning

Regulation Criteria Storage

§13606(a)(CCR) Misc 

Equipment

Tools or equipment relating to the mechanical operation, shall not be stored in the food 
preparation or food storage areas.

§13606(b)(CCR) Poisonous 

Substances

Insecticides & chemicals stored in cabinet or drawers so as to prevent contamination 
hazard.

§ 13606(c)(CC
R)

Linens

Personal 

effects

Suitable facilities for storage of linens and employee personal effects.

§13606(d)(CCR) Cylinders

Extinguisher

Pressure cylinders securely fastened to rigid structure.
Minimum 5 B.C.-rated fire extinguisher required

§13606(e)(CCR) Storage space Adequate space for orderly storage of food & food service materials

§13606(f)(CCR) Single service 

Straws

Approved, enclosed containers or individually wrapped single service utensils/straws

§13607(a)(CCR) Service 

Opening

Self-closing with screen or solid closing device, smooth & easily cleanable.

§13608(CCR) Power Supply Adequate electrical  required to operate all accessories & appliances



REQUIREMENTS FOR MOBILE FOOD PREPARATION UNITS

& SATATIONARY MOBILE FOOD PREPARATION UNITS

Regulation Criteria Water Supply, Plumbing

§13609(a)(CCR) Water tank Minimum of 30 gallon tank required for food prep & hand washing
Hose connection to be at least 5' above ground & covered with protective screw-type cap
Water supply must be potable.  Water supply system to be protected from cross-
contamination and deliver at least 1 gallon/minute to each sink.

§13609(a)(CCR) Hot water 

heater
Minimum 3 gal or instantaneous heater capable of producing 120 F and which operates 
independent of vehicle engine and/or generator.

§13609(b)(CCR) Hot / cold 

water

Hot & cold water, under pressure, supplied to hand washing & utensil sinks through mixing 
faucets.

§13609(c)(CCR) Waste tank Capacity of at least 50% greater than fresh water tank

§13609(d)(CCR) Materials Plumbing & associated accessories of approved materials

§13609(e)(CCR) Water & waste

installation

Easily drained, flushed, and cleaned with accessible outlet.  Protect openings from entrance 
of dust, insects, & other contaminants.  Waste tank lines with watertight seals.

§13609(f)(CCR) Water & Waste Commissary or other approved location

§13609(g)(CCR) Toilets Within 100' when stopped to conduct business for more than 1hour

§13609(h)(CCR) Permanent 

connections to 

water & 

sewage

A green hose or other approved connection shall be used to connect to an approved water 
supply.  This connection shall not be used for any other purpose.  Waste lines connected to 
an approved sewerage disposal system shall be a color other than green.

Regulation Criteria Commissaries Serving Mobile Food Preparation Units

Article 10.1
(CCR)

Commissary Commissary form to be completed as per Department policy.
Commissary shall have adequate facilities as follows:

Adequate waste handling & disposal
Potable water supply with a green hose (NSF) for filling tank.
Hot and cold water for cleaning the unit
Potable water supply shall be protected against backlog.
Electrical outlets for mobile units which require electrical service
Suitable toilet and lavatory facilities for use of operators
Adequate facilities for storing all food and supplies used by units.

Regulation Criteria Insignia of Approval

Title 25,
Article 3, Sec 
4525-4800

Insignia of 

Approval

Units manufactured after September 1, 1979, shall bear insignia of approval from State 
Department of Housing & Community Development.

Regulation Criteria Food Safety Certification

113947CRFC Food Safety 

Certification

Each mobile unit must have at least one person certified in food safety.

** Current DMV registration required for mobile food preparation units per department policy.

**Current Driver License is required per department policy.
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ENVIRONMENTAL HEALTH SERVICES DEPARTMENT RESOURCE MANAGEMENT AGENCY

MATTHEW CONSTANTINE, R.E.H.S., Director DAVID PRICE III, RMA DIRECTOR
2700 “M” STREET, SUITE 300 Community and Economic Development Department 
BAKERSFIELD, CA  93301-2370 Engineering & Survey Services Department 
Voice:  (661) 862-8700 Environmental Health Services Department 
Fax:  (661) 862-8701 Planning Department 
TTY Relay:  (800) 735-2929 Roads Department 
e-mail: eh@co.kern.ca.us

How to Obtain a Permit to Operate a  
Mobile Unit to Sell Prepackaged Food 

Step 1 - Application and Fees

Complete the attached application form and submit to this office with the following: 

Commissary Form

The Mobile Unit must operate out of an approved commissary and shall report there at least once 
daily for cleaning & service operations and to store left over food products. No food products or 
supplies may be stored at your personal residence.   The operator of the commissary must sign 
this form in the appropriate place and check the facilities you are using. Incomplete applications 
will be rejected.

Restroom Authorization Form

A Mobile Unit operating at a fixed location must be located within 200’ of approved restrooms.
The restroom must be equipped with hot and cold running water, soap and towels in permanently 
mounted dispensers.  The authorization must be signed by the owner of the restrooms. The use 
of restrooms in a personal residence is prohibited.

Itinerary

Mobile Units not operating at a fixed location must provide an itinerary of the sites where food will 
be sold. 

DMV Registration
You must have a current DMV registration for the vehicle.

Step 2 – Mobile Unit Inspection 

You must have all the required forms and your application for a health permit completed when you 
bring your vehicle in for an inspection.  The Mobile Unit must pass inspection in order to obtain a 
permit to operate.  All refrigeration units and hot holding equipment must be operating and meet 
temperature requirements.  Mobile Units equipped with hand washing must have hot water which is at 
least 120°F.

Inspections are by appointment only. 

Please contact this office at (661)862-8700 to schedule an appointment 



Step 3 – Pay Fees
When your vehicle passes inspection, you will pay your fees to the cashier on the first floor.  You will 
be charged a one time application fee and a permit fee.  You will pay the full permit fee if you obtain 
your permit between July and December.  If the permit is obtained between January and June you will 
pay a prorated amount. 

July – December January - June 

Application
Fee

Permit
Fee

Total Fees Application
Fee

Prorated
Fee

Total
Prorated
Fee

$45.00 $95.00 $140.00 $45.00 $47.50 $92.50

Step 4 - Health Permit 

Once your vehicle passes inspection and your fees are paid, you will be issued a health permit and 
decal.  (See sample below.)  The decal is to be placed in a visible location on your Mobile Unit.  Your 
health permit must be maintained on the vehicle at all times. Your health permit specifies what food 
items are approved for sale. The sale of food prepared or stored at home is prohibited.  Your health 
permit will expire on June 30. 

COUNTY OF KERN

2003-2004

ENVIRONMENTAL HEALTH

PERMIT

EXPIRES JUNE 30, 2004 



Step 5 - Business License / Peddler’s License

If you plan to operate in the county area you will need a peddler=s license from the Kern County 
Sheriff’s Department.  If you plan to operate in an incorporated area, such as the City of Bakersfield, 
you may need a Business License.  Check with the city you plan to operate in to find out what their 
requirements are.

Sheriff Department, 1350 Norris Road, Bakersfield (661)391-7690 

City of Bakersfield, 1715 Chester Ave, Bakersfield (661)326-3762 

Step 6 - Permit Renewals

Your Mobile Unit must pass inspection in order to renew your permit. You will receive information in 
the mail regarding the procedure to renew your permit. 

IMPORTANT NOTICE 

All foods must be obtained from an approved 

source such as a wholesale food distributor which 

has the proper licenses and or permits.

You may not store an ice machine at your personal 

residence to produce ice for the mobile unit. 

A restaurant does not have the proper permits to 

sell wholesale to mobile units. You are not to 

purchase unpackaged food items from restaurants 

or deli’s to sell on your mobile unit. 

WARNING!
Your health permit may be revoked for failure to 

comply with these requirements.



MOBILE UNIT CHECKLIST 

Use this checklist to ensure that your cart complies with all the requirements contained in California 

Uniform Retail Food Facilities Law.

Section Description of Requirement 

114265(a) Name of the business, city, state, and zip code on 2 sides. If the name of the operator is 
different that the business name, the name of the operator must also be included.
Letters for the business name are to be at least 3" high.  Letters for address and 
operator name shall be at least 1" high.  Lettering to contrast with vehicle color. 

114265(b) All equipment, cabinets and compartments to be smooth, readily accessible, and 

cleanable.  No unfinished wood.  Construction joints must be tight fitting.  Equipment & 

utensils shall be constructed of non-toxic materials. 

114265(e) Food, food contact surfaces, and utensils shall be protected from contamination.  All 

single service utensils shall be protected from contamination in approved dispensers.  

Food contact surfaces/utensils shall be cleaned and sanitized in accordance with 

114090

114265(h) Facility must operate within 200' of approved, readily available toilet and hand washing 

facilities.

114265(i) Shall operate out of an approved commissary, reporting there at least once daily for 

cleaning & service operations.

114265(d) All food products remaining at end of day shall be stored only in an approved 

commissary.

114265(c) All food is to remain on facility, except for approved restocking of product, during 

operation.

114265(f) All food shall be obtained from an approved source. 

114265(g) All condiments are to be protected from contamination.  All self service condiments are 

to be prepackaged or in approved dispensing devices. 

113995(d) An easily readable metal probe thermometer for measuring temperature of PHF is 

required.

114265(j) PHF held cold must be maintained at 41 F or lower (by refrigeration). 

114265(j) PHF held hot must be maintained at or above 135 F.

114265(k) PHF held at or above 135 F shall be discarded at the end of the operating day. 

114265(l) All waste water must be drained in mop sink or other approved drain at the commissary. 



Section Description of Requirement 

114265(m) Gas fired appliances shall meet AGA standards.  Electrical appliances shall meet UL 

standards.

114265(n) Bulk beverage dispensers shall only be filled at the commissary 

Mobile Units utilizing ice for dispensed drinks must meet the following requirements. 

114265(p)(1) A minimum of a 1-compartment metal sink shall be provided.

114265(p)(1) The sink shall be furnished with hot running water that is at least 120 F & cold running 

water that is less than 101 F through a self-mixing faucet. 

114265(p)(1) Sink shall be large enough to accommodate largest utensil/vessel.

114265(p)(1) Hand washing cleanser and single-service towels shall be provided in approved 

dispensers.

114265(p)(1) Sink, hand washing cleanser, and single-service towels must be accessible & 

unobstructed.

114265(p)(1) The minimum water heater capacity shall be 1/2 gallon.

114265(p)(2) The potable water tank and delivery system shall be constructed of approved materials 

and provide protection from contamination. 

114265(p)(2) A minimum of 5 gallons is needed for hand washing. Additional water shall be supplied 

for steam table, utensil washing & sanitizing, equipment cleaning and food preparation.  

114265(p)(4) Potable water tank inlet shall be provided with a connection of a size & type that will 

prevent its use for any other service.

114265(p)(4) Hoses used to fill potable water tanks shall be made of food grade materials & handled 

in a sanitary manner. 

114265(p)(3)(v) Potable water tank inlet shall be constructed so that backflow & other contamination of 

water supply are prevented. 

114265(p)(3)(i) Minimum capacity for waste water tank is 7.5 gallons (R) or 50% greater than potable 

water tank.  In no case shall this waste water capacity be less than 7.5 gallons. 

114265(p)(3)(ii) Facilities using ice shall provide an additional minimum waste water holding tank 

capacity equal to one-third of the volume of the ice cabinet to accommodate the 

drainage of ice melt.

114265(p)(3)(iv) Additional capacity may be required where waste water production or spillage is likely to 
occur.

114265(p)(3)(v) Any connection to a waste water tank shall preclude the possibility of contaminating any 
food, food contact surface, or utensil. 
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How to Obtain a Permit to Operate a Produce Vehicle

To sell produce you must have a vehicle that is inspected and has a permit from the Kern County 
Environmental Health Services Department.  To obtain a health permit to sell produce you must meet the 
requirements as outlined below.  Bring your vehicle with the completed application, restroom authorization, and 
current Department of Motor Vehicle registration to our office.  

Vehicle inspection days are every Tuesday and Thursday from 8:00 - 9:00 am.

Current Department of Motor Vehicles (DMV) registration

Name and address on both sides of the vehicle

1. The name of the facility, city, state, ZIP code, and name of the permittee (if different from the name 
of the facility) shall be legible, clearly visible.  

2. This information shall be permanently indicated on at least two sides of the exterior of the vehicle.  

3. Magnetic signs which can be removed at the end of the operating day may be used.

Requirement Minimum Letter Size

Facility Name 3 in high

City, State, ZIP Code 1 in high

Permittee name ( if different than 
facility)

1 in high

4. The color of the letters shall contrast with the color of the exterior of the vehicle.

Restroom & Hand washing Facilities

Produce vehicles shall operate within 200
feet of approved and readily available 
toilet and hand washing facilities.

Food Storage

1. Produce left over at the end of each 
operating day may not be stored in 
your home

2. During the hours of operation, produce 
must be stored on the vehicle.  
Temporary produce stands such as 
this one are prohibited.



Produce vehicles are restricted to selling only uncut, raw produce.

1. The produce may not be cut or prepared in any way.

2. Cooked corn cannot be sold from a produce vehicle.

3. The sale of potentially hazardous food items such as tacos, burritos, and tamales is prohibited.

4. Barbecuing, broiling, frying, and grilling are strictly prohibited.

Permits Required

1. The produce vehicle must be inspected and the Environmental Health Permit application 
approved prior to selling produce.  You are required to pay an application fee of $75.00 
and health permit fee at the time of inspection.

2. If you obtain your permit between July and December 31, you pay the full permit fee.  If you 
obtain your permit between January and June, you pay the prorated amount.

Full Permit Fee Prorated Permit Fee

Application  
Fee

Permit 
Fee

Total Fees Application 
Fee

Prorated 
Fee

Total Prorated 
Fee

$75.00 $90.00 $165.00 $75.00 $45.00 $120.00

3. The health permit expires on June 30 of every year.  You will receive your renewal 
information packet in the mail.  Permits must be renewed before July 30 of each and every 
year.

4. Additional permits/licenses will be required depending on whether you operate within the 
City of Bakersfield, the county area, or some other municipality.  In addition, most 
incorporated cities may have special requirements or restrictions for this type of facility.  
Please check with the City Manager of any city in which you plan to operate prior to setting 
up the facility.

CITY OF BAKERSFIELD
Business Licenses
1715 Chester Ave
Telephone (661)326-3762

COUNTY OF KERN AREA
Kern County Sheriff's Office
1350 Norris Road
Telephone (661)391-7500
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Application Packet for 

Mobile Food Plan Review 

This packet includes the following forms: 

Equipment List Form
Plan Review Guidelines for Mobile Food Facilities and Mobile Support Units

Submission of Plans

Two sets of plans shall be required for any new or remodeled mobile food facility, mobile 
support unit, or auxiliary sink conveyance, prior to construction. Plans may also be 
required for a change in menu on a mobile food facility that is presently permitted. Mobile 
food facilities, mobile support units or auxiliary conveyances that have been previously 
permitted may be accepted as approved without plans as deemed appropriate. 

Submit 2 hard copies of plans, the Application for Food Facility Plan Review and other 
required documents to the following location: 

Madera County Environmental Health 
2037 w. Cleveland Ave. 
Madera CA. 93637 
(559) 675-7823 

1



California Conference of Directors of Environmental Health 

Plan Review Guidelines for Mobile Food Facilities 

And Mobile Support Units  

(Last Revised 09/20/07)

These guidelines have been established by the Mobile Food Facilities Subcommittee to serve the need for 
uniformity between jurisdictions in construction approvals of mobile food facilities. They should be used by 
the various jurisdictions in California as a template for formulating their own guidelines.

I. Definitions 

A. Auxiliary Conveyance (AC) is a means of transport used in conjunction with a mobile food facility. An 
auxiliary conveyance shall meet applicable sections of Articles 6, 7, and 11, and shall have a valid permit to 
operate.

B. Mobile Food Facility (MFF) means any conveyance, used in conjunction with the service of a 
commissary or other approved facility upon which prepackaged food or approved non-prepackaged 
food is sold or offered for sale at retail. Mobile food facility does not include a mobile food 
preparation unit or a stationary mobile food preparation unit.  

C. Mobile Support Unit (MSU) means a vehicle, used in conjunction with a commissary that travels to 
and services mobile food facilities as needed to replenish supplies including food and potable 
water, clean the interior of the unit, or dispose of liquid or solid wastes.

D. Occupied Mobile Food Facility (OMFF) means a mobile food facility that is occupied during 
normal business operations.

II. Plan Submission  

A. Two sets of plans shall be required for any new or remodeled mobile food facility, mobile support unit, or 
auxiliary sink conveyance, prior to construction, or for the aforementioned facilities that have been acquired 
by the operator in the finished state. Plans may also be required for a change in menu on a mobile food 
facility that is presently permitted. Mobile food facilities, mobile support units or auxiliary conveyances that 
have been previously permitted may be accepted as approved without plans as deemed appropriate by the 
present jurisdiction processing the operating permit.

B. Complete and easily readable plans shall be drawn to scale. Drawings shall show all 4 sides 
and the top view of the mobile food facility, enclosure doors shown in their open positions and 
a complete plumbing diagram. The location and type of each of the following, if applicable, 
shall be shown on the plan:

2



1. Potable water tanks (length x width x depth indicated)  
2. Potable water inlets (type indicated)
3. Overflow lines
4. Waste water tanks (length x width x height indicated)
5. Waste tank drain valves
6. Backflow prevention devices
7. Water heaters (size in gallons indicated)
8. Utensil and hand-wash sinks (length x width x height indicated)  
9. All associated plumbing  
10. Each piece of food service equipment and its placement
11. Specifications for the equipment indicating manufacturer, make and model number shall be 
indicated either separately or on the plan.
12. Ice bins (length x width x height indicated)  
13. Finish schedule for food contact surfaces, counter tops, food compartments, walls, floors 
and ceilings
14. Food enclosure(s) and doors
15. Gas and electrical lines
16. All other component details (such as utensils, tray inserts, insulations, counters, shelving, 

storage areas, and food preparation areas, etc.)
17. Identification signs on at least two public sides of the mobile food facility and mobile 
support unit. The identification must include the DBA (at least 3” high), name of the permittee 
(at least 1” high) if different from the DBA, city, state and zip code of the permittee (at least 1” 
high).
18. Type and location of fire protection equipment.
19. Power source (size indicated).

Note: Refer to the end of the document for additional requirements for 1- occupied
mobile food facilities, 2- mobile food facilities that fry churros and other dough products, and 3-
mobile support units.

C. The following items shall accompany the plans:

1. A commissary agreement letter, if available at that time, shall accompany the plans 
(otherwise to be submitted prior to final issuance of permit.)
2. Menu
3. Operational procedures for food handling and the cleaning and sanitizing of food contact 
surfaces, food equipment and utensils.
4. Verification of Local Fire Department approval for frying, BBQ, and grilling mobile food 
facilities.

III. Construction Requirements 

A. Surface materials of the mobile food facility shall be shall be constructed of a smooth, durable, 
washable, impervious material capable of withstanding frequent cleaning, shall not be unfinished 
wood and shall be free of cracks, seams, or linings where vermin may harbor.  

3



B. Construction joints shall be tightly fitted and sealed with no gaps or voids. All sealant, solder and 
weld joints located in the food contact areas shall be smooth, and approved for food contact 
surfaces. Spaces around pipes, conduits or hoses that extend through cabinets, floors or outer 
walls shall be sealed to be smooth and easily cleanable.

C. All food-related equipment and plumbing, including pumps, accumulators and filters shall be 
certified or classified for sanitation by an American National Standards Institute (ANSI) accredited 
certification program, i.e. National Sanitation Foundation (NSF), Intertech Testing Services (ITS), 
Underwriter’s Laboratory Sanitation (ULS). In the absence of applicable ANSI sanitation 
certification, the equipment design, construction and installation is subject to approval by the 
jurisdiction.

D. All food related fixtures, tanks, equipment, plumbing, pumps and filters must meet standards 
referenced in the plumbing code. Plumbing fixtures, pumps and filters shall be installed according 
to the manufacturer’s specifications. The local administrative authority or Health Department may 
require more stringent standards.

E. Equipment set apart from adjacent equipment, or the clearance between the top of the counter 
and the bottom of a piece of equipment with a rigid utility connection shall have a minimum gap of 
4 inches of unobstructed space to facilitate cleaning. Equipment that can be easily moved by one 
person and has a flex connection need not comply with the above requirement for 4 inch clear 
space.

F. Lighting and Power Supply:

1. Light bulbs and tubes shall be covered and completely enclosed in plastic safety shields or 
the equivalent.

2. Light fixtures shall be installed so as not to constitute a hazard to employees or food safety.
3. Adequate electrical power shall be provided to power accessories or appliances.  

G. Electrical appliances shall meet applicable Underwriter’s Laboratory standards.  

H. Potable water tanks and plumbing:

1. Water tanks and plumbing shall be constructed of food grade material as approved by a 
nationally recognized testing organization (such as ANSI) for drinking water.
2. Interiors shall be smooth and free of recesses and crevices and capable of draining 
completely.
3. Tanks shall be adequately vented for flow.
4. Potable water tanks shall be sufficient in volume to fulfill the required 5 gallon minimum for 

hand washing and all other volume requirements for product and utensil-washing water. 
For mobile food facilities with blending vessels, an additional minimum 10 gallon capacity 
for utensil washing and 15 gallon product water is recommended.  

5. Water tank capacities may be satisfied with only one or with multiple potable water tanks.  
6. Potable water inlets shall be protected from contamination and designed to preclude 
attachment to a non-potable service connection, e.g. quick disconnect.
7. Potable water inlets shall be located at least 1” above the overflow.

4
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ENVIRONMENTAL HEALTH PERMIT APPLICATION FORM
Environmental Health Services Department 661-862-8700

2700 “M” Street, Suite 300, Bakersfield, CA  93301 661-862-8701(fax)

TOBACCO RETAIL TRAINING

OWNER INFORMATION

Owner Name:

Owner Address:

City: State: Zip:

Home Phone: (        ) Business Phone: (        ) Fax:
Partner(s)/Corp
Name:

Care Of: E-Mail Address:

Mailing Address:

City: State: Zip:

FACILITY/BUSINESS INFORMATION

Facility Name 
(DBA):

Address:

City: State: Zip:

Phone: (        ) Alternate phone: (        ) Fax: (        )
Care Of: E-Mail Address:

Mailing Address:

City: State: Zip:

Water Provider

BILLING INFORMATION

Mailing Address for invoice to renew annual permit: Business Mailing Address     Owner Address    Other

If you checked other, what is the address?_______________________________________________________________

Care of:__________________________________________________________________________________________

Approval of this application and issuance of an Environmental Health Permit is required before commencing operation.  Failure
to obtain both may result in a misdemeanor citation and/or closure.  The undersigned applicant agrees to operate in accordance 
with all applicable state laws and local ordinances.

Signature of Applicant Print Name Date

PERMIT(S) AND FEE(S) ARE NOT TRANSFERABLE.     PERMIT FEE(S) MUST BE SUBMITTED WITH PERMIT APPLICATION.

FOR OFFICIAL USE ONLY

Program ID PE Date Mailed Facility ID

Previous Owner ID New Owner ID Map # Service Request #

Total Fees Paid Received By Date Paid Accounting ID

New Business Ownership Change Date: __________ Information Change      Date: ___________

Type  of Ownership: Sole Proprietor Partnership Corporation Other:________________________

Check all 
that apply:

Food Facility Hotel/Motel: Total Number of Rooms _____ Commissary
Mobile Food Facility Swimming Pool Water Hauler Licensed Health Care
Temporary Food Facility Wading Pool Water System-Food Facility
Community Event Sponsor Spa Pool Tobacco Retailer:  BOE#______________



ENVIRONMENTAL HEALTH SERVICES DEPARTMENT RESOURCE MANAGEMENT AGENCY

MATTHEW CONSTANTINE, R.E.H.S., Director DAVID PRICE III, RMA DIRECTOR

2700 “M” STREET, SUITE 300 Animal Control Department

BAKERSFIELD, CA  93301-2370 Community and Economic Development Department

Voice:  (661) 862-8700 Engineering and Survey Services Department

Fax:  (661) 862-8701 Environmental Health Services Department

TTY Relay:  (800) 735-2929 Planning Department

Web:  www.co.kern.ca.us/eh Roads Department

E-mail: eh@co.kern.ca.us

MOBILE FOOD FACILITY

ENVIRONMENAL HEALTH PERMIT APPLICATION (Part 2)

Vehicle 

Information

Vehicle Make & Model State of License License Number

Type of Facility

____Push Cart

____Ice Cream Push Cart

____Hot Dog Cart

____Coffee Cart

____Produce  Vehicle

____Retail Sales Vehicle

____Ice Cream Truck

____Catering Truck

____Mobile Food Preparation 

____Other (Describe)

Foods Sold

Name of Exam Certificate Number Date of Exam

Food Safety

(Not required for 

whole produce 

vendors)

Name of Certified Person Expiration Date

Other Forms That Must Be Completed With The Application

Produce Vehicles

__ DMV Registration

__ Restroom Authorization

Push Carts/Ice Cream Trucks

__DMV Registration 

__Commissary  Authorization

Carts/Retail Sales/Catering Trucks

__DMV Registration

__Restroom Authorization

__Commissary Authorization 

__Operational Plan

__Itinerary

Mobile Food Preparation

__DMV Registration 

__Restroom Authorization

__Commissary Authorization

__Operational Plan

__Itinerary

__Food Safety Certificate

Insignia of Approval

I hereby state, under the penalty of perjury, that the above information is current and true to the best of my knowledge 

and agree to operate in accordance with the California Health and Safety Code (Division 104, Part 7, Chapter 4).

Signature of Applicant                                                Print Name                                           Date

I understand that the sale of food stored and/or prepared in a private residence is prohibited.  Water and ice 

must be obtained at the commissary.

________________________________________________________________________________________
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Food Establishment License Application 
 

Instructions: Please review the entire application before making entries.  TYPE or 
PRINT IN INK.  Enter N/A where requested information does not apply.  Leave NO BLANK SPACES.  This 
application is for year-round and seasonally operated establishments. Please attach a menu to this application. 
 
This application is submitted for:  New Establishment       New Establishment Name       New Owner      

 
 

The name of the business 
and address where the 

food is stored, processed, 
prepared, packaged, 

handled, served, and/or 
sold for which this license 

will be issued. 

ESTABLISHMENT INFORMATION 
 

Name of Establishment   _______________________________________________ 
 

Address of Establishment 
or Commissary              _______________________________________________ 

                            _______________________________________________ 
                            City                                                                State                            Zip 

Establishment                    _______________________________________________ 
Mailing Address           _______________________________________________ 
 
Manager                     _______________________________________________ 

                           Name                                                                            Business Phone # 
Type of Food Establishment:   Mobile     Restaurant     Caterer     Bakery     Food Processor     Deli     Kiosk 
(Circle One)                                   Super Market     School Lunch      Tavern     Meat Market     Other__________ 

 
 
 

The ownership must be 
shown as the business 
entity or person(s) who 

has ultimate 
responsibility for 

maintaining operation of 
the ESTABLISHMENT 

in compliance with health 
laws. The Permitee is the 
person(s) or entity who 

will be permitted to 
operate the establishment. 

OWNERSHIP ENTITY 
Ownership entity of Establishment is best described as: 

 Sole Proprietor   Partnership     Corporation     LLC    Other _________________ 
 

Entity Name ________________________________________________________________ 
 

Permitee       ________________________________________________________________ 
(If different from ownership entity.) 
 

Address        ________________________________________________________________ 
                            P.O. Box or Street 
                 ________________________________________________________ 

   City                                                                           State                             Zip 
Billing Address ________________________________________________________________________ 
(If different from above) P.O. Box or Street                                                    City               State               Zip                           
Phone Numbers _____________________________________________________________ 
                             a.m./p.m.Home (Emergency)          Business                          Cell                   
E-mail _____________________________________________ 
 

-OFFICE USE ONLY- 
EHS#: ________  Establishment # _________________         Status:  Active   Pending    Unregulated              Risk: L M H    
 

County: ___ Jurisdiction: _____ Program Code: _____ Type Code: _____  Mail Options: ____  Service Code: ____ Group ID: ____ 
 

 Inspection Type: R M H               Roster: Y N   License Code: L N C E U        Master Establishment #: _________________ 
 

Activation Date: ___/___/___     Next Inspection Date: ___/___/___            Approved: __  Disapproved: __  By EHS#: __________  
 

Days between Inspections: _____ 

 

 Yes   No     Has applicant received a copy of the Idaho Food Code. 
 

As the applicant/applicant’s agent, I hereby: (1) affirm that all requested information has been provided and is correct to the best of my knowledge 
(2) request that a license be issued to the Applicant to operate this Establishment, and (3) understand that the license is not transferable to another 
person or location and is the property of the issuing agency and may be revoked for failure to maintain compliance with health regulations, codes 
ordinances, and statutes. 

 
Signature _____________________________________________________________   Date _____/_____/_____ 
 
 
 



DATES /TIMES OF OPERATION: 
 Year Round        Jan                    Feb                   Mar                   April                  May                 June   

                                July                   Aug                  Sept                   Oct                     Nov                 Dec 
Days of Operation: 
Hours of Operation: 
(Indicate am or pm) 

 Mon 
to 

 Tue  
to 

 Wed 
to 

 Thur 
to 

 Fri 
to 

 Sat 
to 

 Sun 
to 

To be operated:                                                                                                              Type of systems this establishment utilizes: 
 Year round, presently open        Year round, not yet open                                        Water Supply                  Sewage Disposal 
  Opening Date: _________                                                                                        Public/Community       Public/Community 

Seasonally (more than 14 days of operation)                                                                  Private                          Private 
Opening Date: ____/____/____  Closing Date: ____/ ____/___                                    Holding Tanks             Holding Tanks 
 
 

Remote Areas of Operation 
 
 Provide a graphic description to 
show areas of the food operation 
remote from the primary area, ie 
storage, offices, catering trucks.  
 
Refer to example. In the example the 
kitchen is primary and the other 
areas as listed, would be remote 
areas.  Use a separate sheet of paper 
if additional space is needed. 
 

  

 
PARTNERS, LLC, CORPORATION, OR OFFICIALS, MEMBER INFORMATION 

Provide full names, titles, home/office 
mailing addresses, and phone numbers of 

the individuals that compose the 
ownership entity. 

Full Name(s) ______________________________________ Title ________________ 
                      ______________________________________ Title________________ 
                      ______________________________________ Title________________ 
 
Address        __________________________________________________________ 
                  P.O. Box or Street 
                          __________________________ ___________________________ ______________ 
                           City                                             State                                               Zip 
Phone           __________________       __________________ 
                      Office                                          Emergency  
E-Mail          ________________________      
                              

 
APPLICANT’S AGENT 

I am known to the applicant as:  Authorized Representative   Partner 
 (If other than applicant)               Registered Agent        Other _______________ 

The person not shown as the 
applicant/owner who is entrusted to act on 

the applicant/owners behalf.  Full Name ___________________________________________________________ 
Address    ______________________________ ___________________  _________ 
                    City                                                                State                                       Zip 
Phone        ______________________________                  E-Mail _________________ 
                                                                        

 
Please return application to the office for the county in which the establishment is located.  Address to: Central District Health Department, Office of 
Environmental Health and Emergency Preparedness 
Ada & Boise County 
707 N. Armstrong Place 
Boise ID 83704-0825 
Ph. 327-7499 

Elmore County 
520 E. 8th North 
Mountain Home ID 83647 
Ph. 587-4407 

Valley County 
703 N 1st Street 
Mc Call ID 83638 
Ph. 634-7194 

 
Forms/Food Est. App. back/ revised 9/08/06 front 01/04/08 jld 



 171 

EK 8.A3  

 



 



FI-212  (Rev 1-09) Electronic Form- click, type, tab and print 
1. Check one if            

new or incorrect: 
2. Check one if                       

new or incorrect:            
 
 
___ Renewal License Application 
 
___ New Owner 
 
___ New Est. or Location 

___ Fixed Establishment 

___ Mobile      

___ Mobile Commissary 

___ Vending Location: # of machines ____ 
 
___ Special Transitory Food Unit (STFU) 
 

FOOD SERVICE LICENSE 
APPLICATION 

Michigan Department of Agriculture  
As required by Act 92, Public Acts of 2000, as amended 

For license year ending:  

April 30, 2010 
 License No.                      L2000ID    
6. Applicant Information- MUST BE COMPLETED 
I certify that this information is accurate 
Signature  
X 

Date 

 

Printed name of owner or authorized agent 

3. Business & Owner Information Title E-Mail 
Name of Establishment or Business (type or print) 
 
 

Establishment Phone No. 
(          ) 

Home Phone No.  
(          ) 

Establishment Address (Number & Street, Box or Route) 
 Fax No. 

(          ) 
Emergency Phone No. 
(          ) City 

 
Zip Code       County of Location 

7. Payment Information 
Mailing Address (Number & Street, Box or Route) 

City 
 

State Zip Code 

Name of Owner (First, MI, Last)  (Individual or Corporation) 
 
Owner's Address 
          
City 
 

State Zip Code 

 4. Mobile Establishment Licensing Information 
Decal No. (Health Dept. Issued) 
 

VIN No. 

Vehicle Make 
 

License Plate No. & State 

Renewal Due Date: April 30, 2009   
Amount Due: _______________
If renewal application is submitted after April 30th, 
add $___________________________________
Make check payable to your local health department. 
 

Business Name on Vehicle 
 

Commissary License No. 

5. Vending Machine Location Information 
Building Name and/or Building Number 
 
THIS AREA FOR LOCAL HEALTH DEPARTMENT (LHD) USE 
___ Delete License 
 

Mail application & fee payable to: 
 
  
 
 

Fee Exempt State: ___  Yes  ___  No ___ License Limitation  
Fee Exempt Local: ___  Yes  ___  No 
Fee Exempt Veteran: 
LHD: Retain copy of Act 359 
Veteran's License 

___  Yes  ___  No STFU Last 2 Fee Inspection Dates 

___________        ___________ 
L2000ID (For MDA Use) 
 

 
Seasonal Establishment: ____  (check if seasonal) 

License No. 
 

LHD No. Civil Division 

Amount Received 
 

Receipt No. Check No. 
 

Signature of Health Department Representative Recommending Approval 
 
 

Date 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Michigan Department of Agriculture 
Food Service License Application 

Instructions To Applicant 
 
Renewal Application 
 

A. Review Sections 1-5 for accuracy.  Please review the pre-printed application and 
make any necessary corrections.  Please pay special attention to the facility name and 
address. 

a. DO NOT USE THE RENEWAL FORM IF ONE OF THE FOLLOWING APPLY: 
 Change of ownership 
 Change in the physical location of establishment 
 Change of license type 

b. If one of these situations apply, fill out a new license application.  To obtain a 
new "Food Service License Application", contact your local health department or 
download the form at: www.michigan.gov/mda (Licensing, Food Industries), or 
click on keyword and enter "foodserviceapp".  The pre-printed renewal form 
should be returned to the local health department along with the new application. 

 
B. Complete Section 6 .  Be sure to sign the application. 
 
C. Include license fee amount shown in Section 7 .  Make checks payable to your local 

health department.     
 
D. Special Transitory Food Unit (STFU) renewal applications.  If you are a Special Transitory 

Food Unit (STFU) as identified in box #2 on the application, you must include a copy of the two 
 

 
 
New Application
 

A. Complete all applicable parts of Sections 1-6 .  Be sure to sign the application. 
 
B. Contact your local health department for fee and mailing address if not shown in 

Section 7 .  Make checks payable to your local health department.     
 

C. Return completed application form along with the fee to your local health department. 
 
Definitions 
 
Special Transitory Food Unit (STFU)- means a 
temporary food service establishment that operates 
throughout the state without the 14 day limit. 
 
Vending Machine Location- means a room, 
enclosure, space or area where one or more 
vending machines are installed and operated.  
When there is more than one vending machine 
location in a building, each shall be licensed 
separately. 

 
 
Mobile Food Service Establishment- means a 
food service establishment operating from a 
vehicle, trailer or watercraft which is not fully 
equipped for full food service and, therefore, must 
return to a licensed commissary at least once every 
24 hours for servicing and maintenance. 

 
 
2009-10 application instructions 

paid inspections along with your application form and check.

E.  Mail to your local health department before April 30th to avoid a late fee. 

http://www.michigan.gov/mda
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Michigan Department of Agriculture                                                                            Revised April 8, 2004

Mobile Food Establishment Commissary Verification Form 

Part A – To be completed by the MOBILE FOOD ESTABLISHMENT operator: 
Mobile Food Establishment Name: ______________________________________________ 
Business Address: ___________________________________________________________ 
Owner: _____________________________________________________________________ 
License/Establishment Number: ________________________________________________ 
Number of licensed mobile food establishment units: ______________________________ 
Liquid Waste Disposal Site: ____________________________________________________ 
Water Supply Filling Location: __________________________________________________ 

Part B – To be completed by the MOBILE FOOD ESTABLISHMENT COMMISSARY operator 
Mobile Food Commissary Name: ________________________________________________ 
Business Address: ___________________________________________________________ 
Owner: _____________________________________________________________________ 
License/Establishment Number: ________________________________________________ 

I hereby verify that I have agreed to provide all of the following services to the above mobile 
food establishment operator at least once every 24 hours of operation for each unit listed: 

1. All food and beverages served from the mobile unit. 
2. Adequate space for proper storage of food, utensils, equipment, linens and single 

service articles. 
3. The ability to safely handle the volume of food and food preparation activities. 
4. Sufficient equipment/utensil washing, rinsing, sanitization and drying capacities. 
5. Approved and adequate facilities for the collection of solid waste. 
6. A servicing area with overhead protection (Food Code 6-202.18). 

I also provide the following optional services (check appropriate item(s)): 
1. ___ Facilities for the sanitary disposal of liquid waste. (FL 6131).
2. ___ Facilities for providing a sufficient quantity of potable water from an approved source 

to the mobile food service establishment (Food Code 5-101, 5-102, 5-103). 

Please use the back of the form to list additional services provided by the Mobile Food 
Commissary.
By signing this form, you have agreed to act as a Mobile Food Commissary supplying the above 
services for the listed Mobile Food Establishment(s) 

Signature of Mobile Food Establishment Commissary owner: _______________________ 

Date: ___ / ___ / ___

Part C – To be completed by MDA/LHD inspector of the Mobile Food Establishment 
Commissary 

By signing this form, you have verified that the named Mobile Food Establishment Commissary 
can adequately service the named Mobile Food Establishment. The liquid waste disposal facility 
and the water supply facility have been inspected and are approved by the local health 
department.
Signature of agency representative: _________________________ Date: ___ / ___ / ___ 
Agency Name: ____________________________________________ 
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Michigan Department of Agriculture                                                                            Revised April 8, 2004

Mobile Food Establishment Commissary Verification Form 

Part A – To be completed by the MOBILE FOOD ESTABLISHMENT operator: 
Mobile Food Establishment Name: ______________________________________________ 
Business Address: ___________________________________________________________ 
Owner: _____________________________________________________________________ 
License/Establishment Number: ________________________________________________ 
Number of licensed mobile food establishment units: ______________________________ 
Liquid Waste Disposal Site: ____________________________________________________ 
Water Supply Filling Location: __________________________________________________ 

Part B – To be completed by the MOBILE FOOD ESTABLISHMENT COMMISSARY operator 
Mobile Food Commissary Name: ________________________________________________ 
Business Address: ___________________________________________________________ 
Owner: _____________________________________________________________________ 
License/Establishment Number: ________________________________________________ 

I hereby verify that I have agreed to provide all of the following services to the above mobile 
food establishment operator at least once every 24 hours of operation for each unit listed: 

1. All food and beverages served from the mobile unit. 
2. Adequate space for proper storage of food, utensils, equipment, linens and single 

service articles. 
3. The ability to safely handle the volume of food and food preparation activities. 
4. Sufficient equipment/utensil washing, rinsing, sanitization and drying capacities. 
5. Approved and adequate facilities for the collection of solid waste. 
6. A servicing area with overhead protection (Food Code 6-202.18). 

I also provide the following optional services (check appropriate item(s)): 
1. ___ Facilities for the sanitary disposal of liquid waste. (FL 6131).
2. ___ Facilities for providing a sufficient quantity of potable water from an approved source 

to the mobile food service establishment (Food Code 5-101, 5-102, 5-103). 

Please use the back of the form to list additional services provided by the Mobile Food 
Commissary.
By signing this form, you have agreed to act as a Mobile Food Commissary supplying the above 
services for the listed Mobile Food Establishment(s) 

Signature of Mobile Food Establishment Commissary owner: _______________________ 

Date: ___ / ___ / ___

Part C – To be completed by MDA/LHD inspector of the Mobile Food Establishment 
Commissary 

By signing this form, you have verified that the named Mobile Food Establishment Commissary 
can adequately service the named Mobile Food Establishment. The liquid waste disposal facility 
and the water supply facility have been inspected and are approved by the local health 
department.
Signature of agency representative: _________________________ Date: ___ / ___ / ___ 
Agency Name: ____________________________________________ 
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Page 6 
H:\Cynthia's Files\Website material\Redesign\Text\EH changes\MobileApp08.doc  - Updated 02/08 

SHARED FOOD FACILITY/COMMISSARY AGREEMENT 

This form is to be submitted with proposals for a Mobile Food Establishment Permit, Temporary 
Food Facility Permit, or Farmers’ Market Food Vendor permit.  The State of Idaho Food Code 
requires that foods sold or given away to the public be prepared and stored in an approved facility.  
In addition, the vehicles or carts used in the sale of those foods must be serviced and, sometimes, 
stored at an approved facility. 

THIS FORM IS TO BE COMPLETED BY THE OWNER (OR MANAGER) OF THE 
APPROVED FOOD FACILITY where these operations will take place for the business applying 
for a permit.  No other facility may be used by this business for these operations without the written 
approval of Panhandle Health District I. 

Name of Business applying for permit:        

Name of Approved Food Facility/Commissary:       

Address:            
  (city, state, zip) 
Phone:    Commissary License #:      
        (approved/licensed facility)
Operations to take place: 

� Food Preparation 
� Food/Utensil storage (Designated and labeled area for exclusive use) 
� Vehicle/Cart Storage 
� Washing of utensil and equipment 
� Other:            

As the owner of the above approved food facility, I have given my permission for the business 
known as       to use my facility for the operations 
indicated, and know that I am ultimately responsible for the maintenance and sanitation of the food 
facility. 

Owner of Approved Facility/Commissary (please print):      

Signature of Approved Facility/Commissary Owner/Manager:     

Date:    

             
            

ENVIRONMENTAL HEALTH
8500 N. ATLAS ROAD

HAYDEN, IDAHO  83835 
(208) 415-5200 
www.phd1.idaho.gov

PANHANDLE HEALTH DISTRICT 
Healthy People in Healthy Communities 
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ENVIRONMENTAL HEALTH SERVICES DEPARTMENT RESOURCE MANAGEMENT AGENCY

MATTHEW CONSTANTINE, R.E.H.S., Director DAVID PRICE III, RMA DIRECTOR

2700 “M” STREET, SUITE 300 Animal Control Department

BAKERSFIELD, CA  93301-2370 Community and Economic Development Department

Voice:  (661) 862-8700 Engineering and Survey Services Department

Fax:  (661) 862-8701 Environmental Health Services Department

TTY Relay:  (800) 735-2929 Planning Department

Web:  www.co.kern.ca.us/eh Roads Department

E-mail: eh@co.kern.ca.us

Commissary Authorization

“Commissary” is defined in the California Retail Food Code as, “a food establishment that services mobile food facilities or  mobile 

support units where food, containers, or supplies are stored; food is prepared or repackaged for sale; utensils are cleaned; liquid and 

soled wastes are disposed of; and potable water is obtained.” By law, mobile facilities are required to report to the commissary at least 

once each operating day for cleaning and servicing operations.  Mobile facilities shall be properly stored, cleaned, and serviced at, or 

within, a commissary.

Name of Commissary

Street Address, City

Days/Hours of Operation

Day Phone

The operator of the food establishment listed above agrees to provide access for usage as a Commissary to the mobile food vendor listed on the line 

below:

Name of Mobile Food Facility

Address of Mobile Food Facility

Mobile Food Facility License Plate

Place a in the box next to all the facilities in your establishment which will be used by the mobile unit.

cleaning of the mobile food facility disposal of wastewater into a mop sink

gaining potable water for the water tank 3 compartment sink for sanitizing utensils

use of refrigeration/freezer storage of vehicle/cart

disposal of grease source of food/ice

use of food preparation facilities storage of all extra food and supplies

Your signature on the line below indicates you agree to allow the mobile unit to access your business as a Commissary and to notify this department 

in the event that this agreement for Commissary usage is terminated or if the mobile vendor discontinues use of your facilities.  If terminated or in the 

event you close your business,  the mobile food unit must suspend all operations until a new Commissary authorization is obtained and submitted to 

Environmental Health.  

Signature of Establishment Operator

In addition, you, as the permit holder,  are responsible for all food service operations conducted on the premises. 

Print Name Date
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ENVIRONMENTAL HEALTH SERVICES DEPARTMENT RESOURCE MANAGEMENT AGENCY

MATTHEW CONSTANTINE, R.E.H.S., Director DAVID PRICE III, RMA DIRECTOR

2700 “M” STREET, SUITE 300 Animal Control Department

BAKERSFIELD, CA  93301-2370 Community and Economic Development Department

Voice:  (661) 862-8700 Engineering and Survey Services Department

Fax:  (661) 862-8701 Environmental Health Services Department

TTY Relay:  (800) 735-2929 Planning Department

Web:  www.co.kern.ca.us/eh Roads Department

E-mail: eh@co.kern.ca.us

AAuutthhoorriizzaattiioonn ffoorr UUssee ooff RReessttrroooomm FFaacciilliittiieess

Mobile food facilities shall be operated within 200 feet travel distance of approved and readily 
available toilet and handwashing facilities to ensure restroom facilities are available to facility 
employees whenever the mobile food facility is stopped to conduct business for more than a one-
hour period.

This form is to be completed and signed by the owner/operator of the business providing the restroom facilities

Business Name

for 

a mobile food facility which will be operating at a fixed location for more than one hour.

Health Permit

Business Address City, State, Zip Telephone

Days of Operation Hours of Operation

Your signature on the line below indicates that you agree to allow the mobile facility known as

Name of Mobile Food Facility

Mobile Food Facility License Plate

to use your  restroom facilities.  The restroom has a hand washing sink equipped with hot and cold running water, a 

self-mixing faucet, and is supplied as needed with soap and single service towels in permanently mounted dispensers.

Signature of Owner/Manager Print Name Date

Signature of Mobile Food Facility  Operator Print Name Date
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H:\BOECKBK\Forms\New for 2008\Pushcart Application 101508.doc 

 CITY AND COUNTY OF DENVER 
  DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS   Public Works Permit Operations 

  Development Engineering Services      2000 W. 3rd Avenue, Room 107 
          Denver, Colorado  80223-1027 

              Phone:  (303) 446-3759  
              Fax:  (303) 446-3755 
              www.denvergov.org/pwpermits 
 
Pushcart, Flower Bucket & Other Vending in the Right-of-Way Application 

 

          

Application Date: PWPO Staff Initials & Date Received:  

Owner Name: 

Company Name: 

Full Mailing Address: 

Telephone #:                                                                                         Alternate Phone #: 

E-Mail Address: 

 
Owner’s Signature:                                                                                  Date: 
 
 

Application for:    

   Pushcart          Flower Bucket           Other  _______________ Application Fee Amount & Receipt # 
List products to be sold: 

 

 

Label Streets, Show Traffic Flow Directions, Landmarks, Corner Desired & Addresses of Surrounding Businesses. 
Label Each Drawing With The Priority Number 

 

       ↑ 
        N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priority # _________ 
 

 

 ↑ 
 N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priority # ________ 
 

 

 ↑ 
  N 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Priority # ________ 

 

 
COMMENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTHORITY:   Article 49-XIV of the Revised Municipal Code 

Approved By:                                                                                    Title:                                                            Date: 



H:\BOECKBK\Forms\New for 2008\Pushcart Application 101508.doc 

 
CONSTRUCTION ENGINEERING / PWPO USE ONLY 

PUSHCART CHECKLIST 
 

DATE: INSPECTOR: 
ACTUAL SITE ADDRESS: 
CLOSEST APPROXIMATE SITE ADDRESS (Inspector - For Intersections Only): 
PICTURES ON FILE?                                                                          DATE PICTURES TAKEN: 
CHOICE(S):  #1 – APPROVED          

DENIED   
#2 – APPROVED          

DENIED   
#3 – APPROVED          

DENIED   
REASON FOR DENIAL(S):  #1  

#2   
#3  

 
RMC # 

(Revised 
Municipal Code) 

 

PROVISION 
 

PASS 
 

FAIL 

 
39-11 300’ FROM PARK OR RECREATIONAL FACILITY.  It shall be unlawful to offer any goods, services or 

thing for sale within any park, parkway, mountain park or other recreational facility, or on the streets and 
sidewalks within three hundred (300) feet of the boundary of the same 

  

 
49-538 OUTSIDE 16TH STREET MALL?  For the purposes of the whole of this division, the 16th Street Pedestrian 

and Transit Mall shall mean the portion of 16th Street and an area north and south of 16th Street within fifty (50) 
feet of 16th Street between the west curb line of Broadway, which is twenty (20) feet east of the west property 
line of Broadway, and the southeasterly curb line of Wewatta Street, which is sixteen (16) feet west of the east 
right-of-way line of Wewatta Street 

  

 
49-540.5 200’ SAME GOODS/SERVICES W/DIRECT ENTRANCE?  The location for which application for a permit 

is made; provided, that such location shall not be within two hundred (200) feet of a private establishment offering 
comparable goods or services located in a fixed premises with a direct entrance on the sidewalk; except as may be 
permitted under the provisions of section 49-541. The distance from a comparable establishment shall be 
measured along a continuous sidewalk but not crossing any street 

  

 
40-541 REVIEW & INSPECTION   

Only one (1) vendor at location   
5’-0” minimum sidewalk open for pedestrians (minimum 10’-0” in CBD)   
Not obstructing HCR, hydrant, sight triangle, RTD, etc.   
Not obstructing utilities, truck loading, handicap ramps or parking, etc.    
Not obstructing street furniture, signposts, lamp posts, parking meters, bus 
shelters benches, telephone booths planters, newsstands or newspaper vending 
devices, or hotel zones 

  

   
MISCELLANEOUS CONCERNS / COMMENTS:   
   
   

 

   
 

49-543.2 MORE THAN 1,000’ FROM SCHOOLS.  Not within one thousand (1,000) feet of the property line of any 
public or private, elementary or secondary school   

 
49-545.1 DOES NOT EXTEND PAST AREA ALLOWED.  The Pushcart, Flowercart, or other vending device shall 

occupy an area no longer than sixteen (16) square feet, and shall not exceed three (3) feet in width, excluding 
wheels, nor six (6) feet in length, including any handle, nor five (5) feet in height, excluding a canopy, umbrella or 
transparent enclosure.  (Sec. 49-545.1). 
 

  

 
Agreement 

between the City 
and County Of 
Denver and the 

Colorado Rockies 
Baseball Club, Ltd. 

April 21, 1995 

OUTSIDE COORS FIELD RESTRICTION.  No Pushcart, Flowercart, or other vending is allowed in the 
following area surrounding Coors Field: 20th Street to Market Street to Park Avenue West to Wynkoop Street, and 
back to 20th Street 
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contaminating exposed food; clean equipment, utensils, and linens; and unwrapped single-service and single-use 
articles (13, restraints, N); (6-30-95)

c. Not eating food, drinking or using tobacco in any form except in appropriately designated areas and 
as approved by the regulatory authority (12, practices, N); (6-30-95)

d. Not washing hands in sinks designated for food preparation or equipment and utensil washing (12, 
practices, C); (6-30-95)

e. Not drying hands on a common towel, apron or clothing (12, practices, C); (6-30-95)

f. Refraining from other poor hygienic practices that could result in the contamination of food; clean 
equipment, utensils; and linens; and unwrapped single-service and single-use articles (12, practices, C). (6-30-95)

401. -- 499. (RESERVED).

500. EQUIPMENT AND UTENSIL STANDARDS. 
Equipment and utensils used in food establishments shall be designed and fabricated to equal or exceed NSF 
requirements, incorporated in these rules under Section 997, shall not impart odors, color or taste or contribute to 
contamination of food, shall be properly located and installed and shall be easily cleanable (14, safe, C; 14, designed/ 
constructed, N; 15, designed/constructed, N). (6-30-95)

01. Single-Use And Single-Service Articles. All single- use and single-service articles shall comply 
with the following requirements: (6-30-95)

a. Be fabricated from safe and clean materials (14, safe/constructed, N-C); (6-30-95)

b. Wood may be used for single-service articles such as chopsticks, stirrers or ice cream spoons (14, 
constructed, N); (6-30-95)

c. Single-service articles shall be clean to the sight and touch (22, clean, N); (6-30-95)

d. Single-service articles shall not be reused (26, reuse, N), except: (6-30-95)

i. As allowed by Subsections 200.06.k. through 200.06.n.; and (6-30-95)

ii. Individually packaged single-service articles which have not been opened and free of 
contamination may be reused; (6-30-95)

e. Single-use articles shall not be reused (14, constructed, N), except that: (6-30-95)

i. They were manufactured with the intent of being used as a multi-use food container; (6-30-95)

ii. They are in good repair (14, maintained, N); and (6-30-95)

iii. They meet the requirements of Subsection 500.01.a. (14, constructed, N); (6-30-95)

f. Single-use gloves shall not be reused (14, constructed, N); and (6-30-95)

g. Mollusk and crustacea shells shall not be reused (14, constructed, N); and (6-30-95)

02. Food-Contact Surfaces Of Multi-Use Equipment And Utensils. Food-contact surfaces of multi-
use equipment and utensils shall comply with the following requirements: (6-30-95)

a. Only materials that, under normal use conditions, are safe; durable; corrosion resistant; 
nonabsorbent; of sufficient weight and thickness to permit cleaning and sanitizing by normal ware washing methods; 
finished to have a smooth, easily cleanable surface; and are resistant to pitting, chipping, crazing, scratching, scoring, 
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distortion and decomposition shall be used in the construction of equipment and utensils (14, safe/constructed, N-C);
(6-30-95)

b. Wood and wicker shall not be used as food-contact surfaces (14, constructed, N), except that:
(6-30-95)

i. Hard maple or an equivalent nonabsorbent wood may be used for cutting boards, cutting blocks, 
bakers’ tables, pizza paddles, rolling pins and wooden paddles used exclusively in confectionery operations for 
pressure scraping kettles when manually preparing confections at a process temperature of two hundred thirty degrees 
Fahrenheit (230F) or above; and (6-30-95)

ii. Wood may contact uncut raw fruits, raw vegetables and nuts in the shell; (6-30-95)

c. Pewter ware and enamelware shall not be used for food-contact surfaces (14, constructed, C);
(6-30-95)

d. Galvanized metal shall not be used for food-contact equipment or utensils (14, constructed, N-C), 
except that: (6-30-95)

i. Galvanized metal may be used for equipment and utensils which contact dry nonhygroscopic food; 
and (6-30-95)

ii. Galvanized metal may be used for equipment and utensils which contact only fresh, whole, uncut 
vegetables and fruits; (6-30-95)

e. Cast iron shall not be used for food-contact surfaces of equipment or utensils (14, constructed, N), 
except that: (6-30-95)

i. Cast iron may be used as a surface for cooking; and (6-30-95)

ii. Cast iron may be used in utensils for serving food if the utensils are only used as part of an 
uninterrupted process from cooking through service; (6-30-95)

f. Copper and copper alloys shall not be used for acid foods or for fittings or tubing downstream from 
either a check valve or a backflow prevention device exposed to carbon dioxide (CO2) (14, constructed, C); 

(6-30-95)

g. Solder shall be composed of safe, corrosion-resistant material, formulated to be nontoxic during 
use (14, safe/constructed, C); (6-30-95)

h. Paint shall not be used as a food-contact surface (14, constructed, N); (6-30-95)

i. Linens, napkins, cloths and cloth gloves shall not be used as food-contact surfaces (14, constructed, 
N), except that: (6-30-95)

i. Linens, napkins and cloths may be used in contact with dough, bread and rolls; (6-30-95)

ii. Linens, napkins and cloths may be used in contact with vegetables; and (6-30-95)

iii. Cloth gloves may be used in contact with food that is subsequently cooked. (6-30-95)

j. Lubricants for bearings and gears on or within food- contact surfaces shall meet the requirements of 
21 CFR 178.3570, incorporated in these rules under Section 997; (6-30-95)

k. Ceramic, china, crystal utensils and decorative utensils that are used in contact with food shall be 
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lead-free or contain levels of lead not exceeding the limits of the following utensil categories (14, constructed, N):

(6-30-95)

03. Cleanability Of Food-Contact Surfaces Of Multi-Use Equipment And Utensils. Food-contact 
surfaces of multi-use equipment and utensils shall meet the following requirements for cleanability: (6-30-95)

a. Smooth (14, constructed, N); (6-30-95)

b. Free of breaks, open seams, cracks, chips, pits and similar imperfections (14, constructed, N);
(6-30-95)

c. Free of sharp internal angles, corners and crevices(14, designed, N); (6-30-95)

d. Finished to have smooth welds and joints (14, constructed, N); (6-30-95)

e. Accessible for cleaning and inspection without being disassembled, by disassembling without the 
use of tools or by easy disassembling with the use of only simple tools such as mallets, screwdrivers or wrenches (14, 
designed, N), except that equipment designed for CIP is exempt from being readily accessible when designed and 
fabricated so that: (6-30-95)

i. The cleaning and sanitizing solutions circulate throughout a fixed system so that they contact all 
interior food-contact surfaces (14, designed, N); and (6-30-95)

ii. The system is self-draining or capable of being completely evacuated (14, designed, N); and
(6-30-95)

iii. Inspection access points are provided to assure that all interior food-contact surfaces throughout the 
fixed system are being effectively cleaned (14, designed, N); (6-30-95)

f. Ordinary "v" type threads are prohibited except in hot oil cooking fryers or hot oil filtering systems 
(14, designed, N); (6-30-95)

g. Cutting or piercing parts of package openers shall be readily removable for cleaning (14, designed, 
N); and (6-30-95)

h. Water filters or any other water conditioning devices shall be designed to be disassembled for 
periodic cleaning or replacement of the active element (14, designed, N). (6-30-95)

04. Migration. Food-contact surfaces of multi-use equipment and utensils, single-service articles and 
single-use articles shall not impart odors, colors or tastes to food (14, constructed, N). (6-30-95)

05. Non-Food Contact Surfaces Of Multi-Use Equipment And Utensils. Non-food contact surfaces 
of multi-use equipment and utensils shall comply with the following requirements: (6-30-95)

a. Surfaces of equipment including shelves not intended for contact with food, but which are exposed 
to splash, food debris or otherwise require frequent cleaning, shall be reasonably smooth, washable, designed and 

Utensil Category Description Maximum Lead (mg/L)

Hot Beverage Cups or Mugs Coffee Cups or Mugs 0.5

Large Hollowware Bowls greater than 1.16 quarts 1.0

Small Hollowware Bowls less than 1.16 quarts 2.0

Flat Utensils Plates, Saucers 3.0
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Chapter

 4  Equipment, Utensils, 

 and Linens
Parts

4-1   MATERIALS FOR CONSTRUCTION AND REPAIR 

4-2   DESIGN AND CONSTRUCTION 

4-3   NUMBERS AND CAPACITIES 

4-4   LOCATION AND INSTALLATION 

4-5   MAINTENANCE AND OPERATION 

4-6   CLEANING OF EQUIPMENT AND UTENSILS 

4-7   SANITIZATION OF EQUIPMENT AND UTENSILS 

4-8   LAUNDERING 

4-9   PROTECTION OF CLEAN ITEMS

  4-1      MATERIALS FOR CONSTRUCTION AND REPAIR 

Subparts

                       4-101       Multiuse 

                       4-102       Single-Service and Single-Use

Multiuse  4-101.11  Characteristics.*  

Materials that are used in the construction of UTENSILS and 
FOOD-CONTACT SURFACES of EQUIPMENT may not allow the 
migration of deleterious substances or impart colors, odors, or 
tastes to FOOD and under normal use conditions shall be:

 (A) Safe;

 (B) Durable, CORROSION-RESISTANT, and nonabsorbent;N

 (C) Sufficient in weight and thickness to withstand repeated 

WAREWASHING;N
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 (D) Finished to have a SMOOTH, EASILY CLEANABLE surface;N

 and 

 (E) Resistant to pitting, chipping, crazing, scratching, 

scoring, distortion, and decomposition.N

   

   

  4-101.12  Cast Iron, Use Limitation.  

(A) Except as specified in ¶¶ (B) and (C) of this section, cast 
iron may not be used for UTENSILS or FOOD-CONTACT SURFACES

of EQUIPMENT.

   
(B) Cast iron may be used as a surface for cooking.  

   
(C) Cast iron may be used in UTENSILS for serving FOOD if the 
UTENSILS are used only as part of an uninterrupted process 
from cooking through service.  

   
   

4-101.13  Lead, Use Limitation.  

(A) Ceramic, china, and crystal UTENSILS, and decorative 
UTENSILS such as hand painted ceramic or china that are used 
in contact with FOOD shall be lead-free or contain levels of lead 
not exceeding the limits of the following UTENSIL categories:

UTENSIL

Category

Ceramic Article 

Description

Maximum Lead 

MG/L

Beverage Mugs, Cups, 
Pitchers

Coffee Mugs 0.5 

Large Hollowware 
(excluding pitchers) 

Bowls > 1.1 Liter 
(1.16 Quart) 

1

Small Hollowware 
(excluding cups & mugs)

Bowls < 1.1 Liter 
(1.16 Quart) 

2.0

Flat TABLEWARE Plates, Saucers 3.0 

  (B) Pewter alloys containing lead in excess of 0.05% may not 
be used as a FOOD-CONTACT SURFACE.

   
  (C) Solder and flux containing lead in excess of 0.2% may not 

be used as a FOOD-CONTACT SURFACE.
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  4-101.14  Copper, Use Limitation.*  

(A) Except as specified in ¶ (B) of this section, copper and 
copper alloys such as brass may not be used in contact with a 
FOOD that has a pH below 6 such as vinegar, fruit JUICE, or wine 
or for a fitting or tubing installed between a backflow prevention 
device and a carbonator.

   
(B) Copper and copper alloys may be used in contact with beer 
brewing ingredients that have a pH below 6 in the 
prefermentation and fermentation steps of a beer brewing 
operation such as a brewpub or microbrewery.  

   

   

  4-101.15  Galvanized Metal, Use Limitation.*  

Galvanized metal may not be used for UTENSILS or FOOD-
CONTACT SURFACES of EQUIPMENT that are used in contact with 
acidic FOOD.

   

   

  4-101.16  Sponges, Use Limitation.  

Sponges may not be used in contact with cleaned and 
SANITIZED or in-use FOOD-CONTACT SURFACES.

   

   

  4-101.17  Wood, Use Limitation.  

(A) Except as specified in ¶¶ (B), (C), and (D) of this section, 
wood and wood wicker may not be used as a FOOD-CONTACT

SURFACE.

   
(B) Hard maple or an equivalently hard, close-grained wood 
may be used for:  

   
 (1) Cutting boards; cutting blocks; bakers' tables; and 

UTENSILS such as rolling pins, doughnut dowels, salad 
bowls, and chopsticks; and

   
 (2) Wooden paddles used in confectionery operations for 

pressure scraping kettles when manually preparing 
confections at a temperature of 110oC (230oF) or above.
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(C) Whole, uncut, raw fruits and vegetables, and nuts in the 
shell may be kept in the wood shipping containers in which they 
were received, until the fruits, vegetables, or nuts are used.

   
(D) If the nature of the FOOD requires removal of rinds, peels, 
husks, or shells before consumption, the whole, uncut, raw 
FOOD may be kept in:

   
 (1) Untreated wood containers; or

   
 (2) Treated wood containers if the containers are treated 

with a preservative that meets the requirements specified in 
21 CFR 178.3800 Preservatives for wood.

   

   

  4-101.18  Nonstick Coatings, Use Limitation.  

Multiuse KITCHENWARE such as frying pans, griddles, sauce 
pans, cookie sheets, and waffle bakers that have a 
perfluorocarbon resin coating shall be used with nonscoring or 
nonscratching UTENSILS and cleaning aids.

   

   

  4-101.19  Nonfood-Contact Surfaces.  

NonFOOD-CONTACT SURFACES of EQUIPMENT that are exposed to 
splash, spillage, or other FOOD soiling or that require frequent 
cleaning shall be constructed of a CORROSION-RESISTANT,
nonabsorbent, and SMOOTH material.

   

Single-Service

and Single-Use

4-102.11  Characteristics.*   

Materials that are used to make SINGLE-SERVICE and SINGLE-USE

ARTICLES:
   
   (A) May not:   

 (1) Allow the migration of deleterious substances, or 
   

 (2) Impart colors, odors, or tastes to FOOD;N and 
   



 255 

EK 18 

 



 



6

EK–3
Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin  

Satı  ve Toplu Tüketim Yerlerine Ait Denetim ve Kontrol Formu 
GIDA VE GIDA LE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELER N

SATI  VE TOPLU TÜKET M YERLER NE A T DENET M VE KONTROL FORMU 

YER  HAKKINDA B LG LER 
Gıda satı  (    )                               Toplu tüketim (     )           
YER N N ÜNVANI: 

SEKTÖRÜ: 
YER  AÇMA VE ÇALI MA RUHSAT NO: 

KAYIT NO: 
LETME SAH B N N ADI SOYADI: 

ADRES :
TELEFON:

DENET M VE KONTROL TAR H :

DENET M VE KONTROLÜN AMACI 

YER  AÇMA VE ÇALI MA RUHSATI 

RUT N DENET M VE KONTROL 

ZLEME 

HBAR VE KÂYET  

B LD R M

ZLENEB L RL K

TAK P

D ER
A) GIDA GÜVENL A ırlıklı

Puan 
Verilen 
Puan 

1. Türk gıda mevzuatına uygun olmayan hammadde, gıda bile enleri veya gıda ile temasta bulunan madde ve 
malzemeler üretimde kullanılmamalı ve satı a sunulmamalı

Yasal 
i lem** 

2. Gıda maddesi ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler, depolama, hazırlama, sergileme ve ta ıma 
sırasında tekni ine uygun olarak korunmalı

Yasal 
i lem** 

3. Kirlenmi , koku mu , ek imi , nitelikleri ve görünümü bozulmu , bombaj yapmı , kurtlu, küflü olması gibi 
özellikleri ile kolaylıkla ayırt edilebilen, fiziksel, kimyasal ya da mikrobiyolojik bozulmaya u ramı , ambalajı
yırtılmı , kırılmı , paslanmı  ve son tüketim tarihi geçmi  gıda maddeleri satı a sunulmamalı

Yasal 
i lem** 

4. Depolanan, sergilenen ve tüketime sunulan her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve 
malzemelerin üzerinde, niteli ini ve varsa özel saklama ko ullarını, ithalat veya üretim izninin tarih ve sayısını
gösteren, Türk gıda mevzuatına uygun etiket bulunmalı

Yasal 
i lem** 

5. Gıda maddeleri, hayvan yemleri, toksik maddeler, temizlik malzemeleri ve iade ürünler, uygun etiketleme 
yapılarak ayrı yerlerde muhafaza edilmeli 

3

6. Gıda atı ı ve di er atıklar, birikmelerini engelleyecek ekilde, gıdanın bulundu u mekanlardan 
uzakla tırılmalı, do rudan veya dolaylı bula ma kayna ı olu turmaları engellenmeli 

3

7. Ambalajlama ve paketleme i lemleri gıdada bula mayı önleyecek ekilde yapılmalı, ambalajlama ve paketleme 
malzemelerinin güvenli ve temiz olması sa lanmalı

3

8. Gıda maddeleri çapraz bula maya yol açmayacak ekilde hazırlanmalı, depolanmalı ve satı a sunulmalı 3  
B) PERSONEL H JYEN
1. yerinde gıda ile temasta bulunan tüm personelin sa lık raporları olmalı ve kontrolleri periyodik olarak 

yapılmalı
Yasal 

i lem** 
2. Gıdalarla ta ınabilecek hastalıklara veya hastalık belirtilerine (sarılık, ishal, kusma, ate , ate li bo az a rısı,

burunda veya gözde veya kulakta akıntı vb.) sahip oldu u bilinen veya sahip olmasından üphelenilen veya 
ta ıyıcısı olan personelin gıda depolama ve üretim alanlarına girmesine izin verilmemeli, yara, çıban gibi cilt 
problemlerinde yara uygun ekilde kapatılmalı, gıda ile direk ve dolaylı temasını engelleyecek ekilde önlem 
alınmalı

Yasal 
i lem** 

3. Gıda maddeleri ile direk temasta bulunan personel kolay temizlenebilir, temiz ve tercihen açık renkli koruyucu 
kıyafetler giymeli, gerekti inde ba lık, çizme veya özel ayakkabı, çalı ma kıyafetleri, eldiven kullanılmalı

3

4. lk yardım malzemesi bulunmalı 1
C) ALET EK PMAN H JYEN
1. Kirli, kırık, paslı, çatlak, lekeli, kötü kokulu, yırtık, sırrı dökülmü  ve uygun olmayan madde ve malzemelerle 

gıda satı  ve servisi yapılmamalı ve gıda maddesinin ta ınmasında veya muhafazasında kullanılan kaplar ba ka 
amaçlar için kullanılmamalı

Yasal 
i lem** 

2. Kullanılan tüm alet ve ekipman, gıda ile temasta bulunan yüzeyler, sa lı a uygun, bula ma riskini en aza 
indirmeyi mümkün kılacak ekilde tasarlanmalı, kolay ve iyi temizlenebilir, korozyona dayanıklı ve toksik 
olmayan maddelerden yapılmı  olmalı, daima temiz bulundurulmalı ve gerekti inde dezenfekte edilmeli 

3

3. Elle temas etme gereklili i olan gıda maddelerinin satı  ve servisi uygun malzeme, alet, ekipman ve 
gerekti inde eldiven kullanılarak yapılmalı

3

4. Sıvı gıda maddeleri, içindeki gıdanın niteli ini bozmayacak özellikteki kaplarda bulundurulmalı ve kaplardan 
musluk aracılı ıyla alınmalı

3
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5. Tek kullanımlık kaplar tekrar kullanılmamalı  3  
D) YER  H JYEN
1. Tuvaletler, gıda maddesinin satıldı ı, sergilendi i ve depolandı ı yerlere do rudan açılmamalı  4  
2. Gıda ile temas eden su Türk gıda mevzuatına uygun, sürekli ve yeterli olmalı 4  
3. Zararlılarla mücadelede, ilgili Bakanlıklarca izin verilen ilaçlar, amacına ve genel halk sa lı ına uygun olarak 

kullanılmalı, zehirli ilaçlardan sadece i letme dı ında yararlanılmalı
Yasal 

i lem** 
4. yeri yakın çevresinde bula maya yol açacak çöp ve atık yı ınları, su birikintileri, zararlıların yerle mesine yol 

açacak ortamlar bulunmamalı
3

5. Yapılan i in ve satı ı yapılan gıda maddesinin özelli i ve niteli ine göre depo, muhafaza yeri, yıkama yeri, 
muayene ve kontrol yeri ile hazırlama yeri ayrı olmalı

3

6. Bina içi, zemin, duvar, tavan, kapı ve pencereler, temizlik ve dezenfeksiyona uygun, kolay temizlenebilir 
özellikte, düz yüzeyli, pürüzsüz, çatlak olmayan, su geçirmez, yıkanabilir, geçirgen olmayan, koku yapmayan, 
ha ere yerle mesine izin vermeyen, sa lı ı olumsuz yönde etkilemeyen ve açık renkli malzemelerden yapılmı
olmalı ve sürekli temiz tutulmalı

3

7. yerinin temizlik ve bakımı düzenli olarak sa lanmalı  3  
8. Yapılan i  ve i yerinin niteli ine uygun akar sıcak su bulunmalı (*) 3  
9. Çöp ve her türlü atıkların konulaca ı, yeterli sayı ve büyüklükte, a zı kapalı, sızdırmaz, gerekti inde pedallı,

yıkanabilir ve çöp torbası içeren çöp kovaları bulundurulmalı
3

10. yerinde akvaryum canlıları dı ında gıda maddeleri ve insanlarla temas edebilecek hayvan bulundurulmamalı  3  
11. Kapı, pencere ve i yerinin iç kısımlarına yapılacak uygun donanımlarla, sinek-böcek, ha ere, kemirgen ve 

benzeri zararlının giri ini engelleyecek önlem alınmalı
3

12. Yapılan i in özelli ine göre sıcaklı ın a ırı oranda yükselmesini, buhar yo unla masını, toz olu umunu
önlemek ve kirli havayı de i tirmek ve çapraz bula mayı önleyecek nitelikte mekanik veya do al
havalandırma sistemi olmalı

3

13. Uygun bir ekilde yerle tirilmi  ve el temizli i için tasarlanmı , yeterli sayıda lavabo bulunmalı ve lavabolarda 
temizlik sa lanmalı, ellerin hijyenik bir ekilde yıkanması, kurulanması için yeterli imkanlar sa lanmalı

3

14. Gün ı ı ına e de er ve yeterli aydınlatma sa lanmalı, aydınlatma içerde satılan gıdanın rengini de i tirmemeli 3  
15. Deponun kapı, pencere ve di er kısımları her türlü zararlının giri ini önleyecek uygun donanıma sahip olmalı 3  
16. Depolarda zemin pürüzsüz, duvarlar düzgün, kolay temizlenebilir nitelikte, sıvası dökülmemi , ürünlere 

olumsuz etkide bulunmayacak nitelikte olmalı
3

17. Depo ve satı  yerlerinde ham madde, gıda bile enleri, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler, 
bozulmalarını, zarar görmelerini ve kirlenmelerini önleyecek, duvar ve zeminle temas etmeyecek ekilde palet 
yüksekli inde ve rutubet geçirmeyen uygun malzeme üzerinde muhafaza edilmeli 

3

18. Gıda servisi ve toplu tüketim yapılan yerlerde bula ık yıkama düzeni sa lanmalı  3  
19. Yıkama suları ve di er sıvı atıkların tahliyesini sa layacak uygun drenaj sistemi olmalı  3  
E) TA IMA
1. Araç ve/veya konteynır içindeki kaplar, gıda dı ında ba ka bir maddenin ta ınmasında kullanılmamalı 3  
2. Gıda maddeleri ile birlikte ba ka bir maddenin veya farklı gıda maddelerinin aynı anda birlikte ta ınması

durumunda, ürünler birbirinden tamamen ayrılmı  olmalı
3

3. Gıdalar araç ve/veya konteynır/ kaplar içerisine bula ma riskini en aza indirecek, çapraz bula mayı
engelleyecek biçimde yerle tirilmeli, ambalajlanmalı/paketlenmeli ve korunmalı

3

4. Depolarda ve ta ıma araç ve gereçlerinde kullanılan alet, ekipman ve malzemeler temiz, sa lam ve hijyenik 
amacına uygun olmalı

2

F) E T M
1. Çalı an personel, yaptıkları i in niteli i konusunda bilgilendirilmeli ve gıda hijyeni konularında e itilmesi 

sa lanmalı
3

2. HACCP ve iyi uygulama rehberlerini uygulayan i yerlerinde, sorumlu ki ilerin HACCP ilkelerinin 
uygulanması ile ilgili yeterli e itimi almaları sa lanmalı

3

3. Çalı an personelin, çalı ma konusu ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilmesi sa lanmalı 3  
G) ÇADIR, BÜFE VE HAREKETL  SATI  ARAÇLARI G B  TA INAB L R VE/VEYA GEÇ C
TES SLER Ç N HÜKÜMLER 
1. Ta ınabilir ve/veya geçici tesisler, uygun bir yere yerle tirilmeli, kurulmalı, temiz tutulmalı ve en iyi artlarda 

korunmalı
4

2. Personel hijyeninin yeterli düzeyde korunması için, ellerin hijyenik bir ekilde yıkanması, kurulanması,
hijyenik sa lık kurallarına uyulması, gerekli hallerde, giysi de i tirme yerleri de dahil olmak üzere yeterli 
imkanlar sa lanmalı

Yasal 
i lem** 

3. Gıda maddelerinin temizlenmesi, hazırlanması, sunumu ve satı ı, gere ince ve hijyenik olarak yapılmalı Yasal 
i lem** 

4. Yeterince sıcak ve/veya so uk içilebilir nitelikte su tedariki sa lanmalı 4  
5. Tehlikeli ve/veya yenmeyen maddelerin ve sıvı veya katı atıkların hijyenik bir ekilde depolanması ve atılması

için yeterli düzenleme ve/veya imkanlar bulunmalı
Yasal 

i lem** 
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6. yerinde gıda ile temasta bulunan tüm personelin sa lık raporları olmalı ve kontrolleri periyodik olarak 
yapılmalı

Yasal 
i lem** 

7. Gıdalarla ta ınabilecek hastalıklara veya hastalık belirtilerine (sarılık, ishal, kusma, ate , ate li bo az a rısı,
burunda veya gözde veya kulakta akıntı vb.) sahip oldu u bilinen veya sahip olmasından üphelenilen veya 
ta ıyıcısı olan personelin, gıda depolama ve üretim alanlarına girmesine izin verilmemeli, yara, çıban gibi cilt 
problemlerinde yara uygun ekilde kapatılmalı, gıda ile direk ve dolaylı temasını engelleyecek ekilde önlem 
alınmalı

Yasal 
i lem** 

8. Alet ve ekipmanların temizli i ve gerekti inde dezenfeksiyonu için yeterli temizlik ve dezenfeksiyon 
malzemesi bulunmalı

3

9. Gıdanın uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi için yeterli imkanlar ve/veya düzenlemeler bulunmalı 3  
10. Gıda maddeleri çapraz bula maya yol açmayacak ekilde hazırlanmalı, depolanmalı ve satı a sunulmalı 3  
11. Gıda maddeleri ile direk temasta bulunan personel kolay temizlenebilir, temiz ve tercihen açık renkli, 

koruyucu kıyafetler giymeli  
3

12. lk yardım malzemesi bulunmalı 1
(*) Bu hükümler bakkal, market, kuruyemi çi, kuru kahveci, baharatçı, gibi i yerlerinde zorunlu de ildir. 
(**) 5179 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca cezai i lem uygulanır. 
NOT: Gıda mevzuatının di er hükümlerinden kaynaklanan uygunsuzluklar, notlar ve ek bilgiler denetim ve kontrol 
raporu’na i lenir. 

                    yeri Yetkilisi ve/veya 
Denetim ve Kontrol Ekibinin                            Sorumlu Yöneticinin
Adı Soyadı  :   Adı Soyadı  :   Adı Soyadı : 
Mesle i   :   Mesle i  :   Görevi        : 
mza  :   mza  :   mza            : 
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EK-4
HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form     TAR H:

MEVCUT UYGULANIYOR
NCELENECEK HUSUSLAR

Evet Hayır Evet Hayır
D ER 
AÇIKLAMALAR

A) GENEL         
1. yeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen ko ullara 
sahip mi? 

        

2. El kitabı ön gereksinim programını kapsıyor mu?           
3. Ön gereksinim programları Türk gıda mevzuatında belirtilen hususlara 
uygun mu? 

          

4. HACCP yönetim sisteminin sürdürülmekte olan amaca uygunlu unu ve 
etkinli ini gözden geçirmek için bir prosedür bulunuyor mu? 

          

5. Bir HACCP el kitabı hazırlanmı  mı?           
El kitabında i yeri/ irketin tanımı ve özellikleri tam olarak bulunuyor 
mu? 

        

Firma politikası bulunuyor mu?         
Ürün bilgisi bulunuyor mu?         

lem bilgisi var mı?         
HACCP planının kapsamı, ilgili mevzuatın gerektirdi i ürün ve üretim 
a amalarını içeriyor mu, istisnalar belirtilmi  mi? 

        

Tehlike analizi ve önleyici tedbirler yer alıyor mu?         
Kritik kontrol noktaları yer alıyor mu?         
Normlar, hedef seviyeler ve kritik limitler ve kontrol sıklı ı var mı?         
Kritik limitlerin izlenmesi yer alıyor mu?         
Gözlemlenen sapmaların kaydı veya sapmaları bildiren doküman örne i
var mı?

        

Düzeltici faaliyetler yer alıyor mu?         
Do ruluma faaliyetleri yer alıyor mu?         
Destekleyici genel bilgiler, dokümantasyon ve kayıt sistemini içeriyor 
mu? 

        

/görev tanımları var mı ?         
B) HACCP EK B N N OLU TURULMASI           
1. Bir HACCP ekibi olu turulmu  mu?           
2. Ekibin ö renim ve deneyim düzeyi i letmede yürütülen faaliyetlerin 
tümünü kapsayacak nitelikte mi? 

          

3. Bir HACCP koordinatörü atanmı  mı?           
4. HACCP ekip elemanları ve koordinatörün adları el kitabında açıkça 
belirtilmi  mi, görev tanımları yapılmı , yetkiler ve sorumluluklar 
belirlenmi  mi? 

          

5. HACCP ekibi toplantılarının gündemi ve zamanı güncel tutulmu  mu?           
6. Her ürün tipi veya ürün grubu için bir HACCP planı geli tirilmi  mi?           
7. HACCP planının kapsamı tanımlanmı  mı?           
8. Kapsam, gıda zincirinin hangi bölümünün dahil edilmesi gerekti ini ve 
ele alınması gereken tehlike sınıflarını tanımlamı  mı?

          

C) ÜRÜNÜN TANIMLANMASI           
1. Ürünün ilgili güvenlik bilgilerini kapsayan eksiksiz bir tanımı yapılmı
mı?

          

2. Bütün kriterler ürün özelliklerinde belirtilmi  mi?           
3. Satın alma prosedürü, girdi kontrol planı, tedarikçi de erlendirme 
kriterleri, varsa tedarikçilerle sözle meler ve ilgili kayıtlar var mı ve etkin 
mi?  

          

4. Hammadde ve son ürün spesifikasyonu var mı?            
5. Son ürün kontrol planları ve/veya kayıtları var mı?           
D) HEDEFLENEN KULLANIMIN TANIMLANMASI           
1. Ürün özelliklerinde amaçlanan kullanım tarzı anlatılmı  mı?           
2. Hedef tüketici grubu (genel, özel) ve tüketim ekli belirlenmi  mi?           
3. Duyarlı tüketici grupları (ya lılar, bebekler, diyabetikler vb) ve di er 
uyarılar yer alıyor mu? 

          

E) AKI EMASININ OLU TURULMASI           



10

1. Her ürün ve i lem için, tüm üretim a amalarını kapsayan ana i lem 
eması ve ayrıntılı bir akı eması hazırlanmı  mı?

          

2. Akı emalarında tekrar kullanım, atık ve ambalaj malzemesi belirtilmi
mi? 

          

3. yeri/fabrika çevresinin, mülklerin, tüm bölümlerin yerle im planı var 
mı?

          

4. Herhangi bir çapraz bula ı kayna ı tanımlanmı  veya belirtilmi  mi?           
5. Her bir i lem basama ının amacını açıkça belirten kısa bir tanımı var 
mı?

          

F) AKI EMASININ YER NDE DO RULANMASI           
1. HACCP ekibi, akı emalarının yerinde do rulanmasını gerçekle tirmi
mi?  

          

2. Do rulamaların sıklı ı prosedürde belirtilmi  mi?           
3. Akı emasının yerinde do rulanması sırasında bir farklılık tespit 
edilmi  mi? 

          

G) TEHL KE ANAL Z N N YAPILMASI           
1. Her ürün tipi veya ürün grubu için tehlike analizi gerçekle tirilmi  ve 
kayıt altına alınmı  mı?

          

2. Potansiyel tehlikelerin listesi var mı?           
3. Belirlenen potansiyel tehlikeler yeterli mi?           
4. Kontrol önlemleri tanımlanmı  mı?           
5. Risk de erlendirmesi yapılmı  mı?           
6. Üretim, da ıtım ve satı ın tüm a amalarında biyolojik, kimyasal ve 
fiziksel tehlikeler belirtilmi  mi? 

          

7. HACCP ekibi planı hazırlarken kendi bilgi ve kaynaklarının dı ında
yardım alıyor mu? Kaynaklar dökümante edilmi  mi? 

          

8. Her bir tehlikeyi kontrol altına alacak önleyici faaliyetler belirlenmi
mi? Önleyici faaliyetler tehlikeleri önlemekte, gidermekte veya kabul 
edilebilir düzeye indirmekte mi? 

          

9. Tehlikelerin önlenmesi, giderilmesi veya kabul edilebilir bir düzeye 
indirilmesi için uygun yöntem yok ise; i leme yöntemi, ürün veya iyi 
üretim uygulama önlemleri de i tirilmi  mi? 

          

10. Hammadde, ürün formülü, i leme metotları, da ıtım, satı ,
hedeflenmi  kullanım alanı veya hedef tüketici de i ti ise tehlike analizi 
yeniden de erlendirilmi  mi? 

          

11. Onaylamalar yapılmı  ve kaydedilmi  mi?           
H) KR T K KONTROL NOKTALARININ (KKN) TESP T           
1. Her tehlike için KKN belirlenmi  mi?           
2. KKN’ları belirlenirken, bir yada daha fazla karar a acı kullanılmı  mı?           
3. KKN’ları gerçekten de tehlikeyi kontrol altına alabilecek do ru noktalar 
olarak mı seçilmi ?

          

4. KKN’ları, tanımlanmı  gıda güvenli i tehlikelerinin kontrol altına 
alınabilmesi için yeterli mi? 

          

5. KKN’ları bilimsel verilerle desteklenmi  mi?           
I) KR T K L M TLER N BEL RLENMES           
1. Her KKN için kritik limitler belirlenmi  mi?           
2. Bu limitler nasıl belirlenmi ?           

-literatür kaynaklarından ise dokümante edilmi  mi?           
-Bizzat denemeyle ve/veya istatistiksel bir metot kullanılarak ise kayıtları
var mı?

          

3. Belirlenen kritik limitler bir tehlikenin önlenmesini, giderilmesini ve 
azaltılmasını sa lamak için yeterli mi? 

          

4. Kritik limitler do rulanmı  mı?           
) ZLEME S STEM N N UYGULANMASI           

1. KKN’larının etkili ve verimli bir ekilde kontrol edilmesini sa layacak 
bir izleme sistemi var mı?

          

2. zleme prosedürleri, kimin, neyi, ne zaman ve ne sıklıkla, nerede ve 
hangi yöntemle izleyece ini açıkça belirtiyor mu? 

          

2. zleme prosedürleri, kimin, neyi, ne zaman ve ne sıklıkla, nerede ve 
hangi yöntemle izleyece ini açıkça belirtiyor mu? 
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3. Belirlenmi  olan izleme sıklı ı tehlikeyi kontrol altında tutmak için 
yeterli mi? 

          

4. Mevcut cihazlar ve kullanılan yöntemler belirlenen kritik limitleri 
izlemek için yeterli mi? 

          

5. Ölçümlerin ve/veya ekipmanların güvenilirli inin belirlenmesine 
(kalibrasyon programı vb.) yönelik prosedürler ve uygulama kayıtları var 
mı?

          

6. zleme sisteminde düzeltici faaliyetler belirtilmi  mi?           
7. zleme kayıtları ve dokümanları sürekli olarak sorumlu ki i tarafından
imzalanmı  mı?

          

8. zleme kayıtları belirli bir sıklıkla do rulanmı  mı?           
J) DÜZELT C  FAAL YETLER N UYGULANMASI           
1. Uygunsuzluk prosedürü ve kayıtları var mı?           
2. Düzeltici faaliyet prosedürü var mı?           
3. Her KKN için gerekli düzeltici faaliyet ve süresi belirlenmi  mi?           
4. Kayıtlarda KKN’da kritik limitlerinin dı ına çıkıldı ı olmu  mu?           
5. Gözlenen sapmalar için uygulanan düzeltici faaliyetler yeterli mi ve 
uygulama kayıtları var mı?

          

6. Düzeltici faaliyetlerin gecikmeden yerine getirilmesini sa layacak 
yetkilendirme ve sorumluluk hiyerar isi prosedürde açıkça belirtilmi  mi? 

          

7. Belirlenen düzeltici faaliyetler süreci, kontrolden çıkan KKN’nı tekrar 
kontrol altına alabilecek nitelikte mi? 

          

8. Belirlenen düzeltici faaliyetler üpheli ürün/uygun olmayan ürün 
partisinin tümünü tespit etme ve düzeltebilme özelli ine sahip mi? 

          

9. Belirlenen düzeltici faaliyetler, istenmeyen durumun tekrar olu masını
önleyecek nitelikte mi? 

          

10. Uygun olmayan ürünler için, ürün geri ça ırma prosedürü ve uygulama 
kayıtları var mı?

          

11. Uygun olmayan ürün imha prosedürü ve uygulama kayıtları var mı?            
12. zlenebilirlik prosedürü var mı?           
13. Acil durumlar prosedürü var mı?           
14. Mü teri ikayetleri prosedürü var mı?           
K) DO RULAMA VE GEÇERL  KILMA           
1. Tarafsızlı ı sa layacak ekilde bir do rulama ekibi olu turulmu  mu?           
2. Do rulama ve geçerli kılma prosedürü var mı?           
3. Do rulama Prosedürü; uygunsuzluk raporları, sanitasyon sonuçları ve 
kritik limitlerin geçerli kılınması, iç ve dı  tetkik sonuçlarının gözden 
geçirilmesi, mü teri ikayetleri, acil durum uygulamaları ve piyasadan geri 
çekme uygulamaları konularını içeriyor mu? 

          

4. Do rulama ve geçerli kılma prosedürleri, tehlikelerin eksiksiz ve do ru 
olarak saptanmasını ve önerilen plan kapsamında etkin biçimde kontrol 
edilmesini sa lıyor mu? 

          

5. Do rulama faaliyeti, HACCP sistemi ve kayıtlarının incelenmesini 
içeriyor mu? 

          

6. Do rulama faaliyetleri, sapmaların ve ürün imhalarının incelenmesini 
içeriyor mu? 

          

7. Do rulama faaliyetleri KKN’lerin kontrol altında tutuldu unu teyit 
ediyor mu? 

          

8. Do rulama faaliyetleri, HACCP planının tüm unsurlarının yararlarını
teyit edecek onaylama faaliyetlerini içeriyor mu? 

          

9. Her do rulama faaliyeti için kayıt tutulmu  mu?           
10. Do rulama sıklı ı, HACCP sisteminin etkin bir ekilde çalı ıp
çalı madı ının teyidi için yeterli seviyede mi? 

          

11. Do rulama, HACCP planının bilimsel ve teknik girdilerinin 
de erlendirilmesini hedefliyor mu ve HACCP planını destekleyen 
bilgilerin do ru oldu unu gösteriyor mu? 

          

12. HACCP ekibi yönetim sisteminin sürmekte olan amaca uygunlu unu
ve etkinli ini gözden geçirmekte mi?  

          

13. Gözden geçirme sonuçlarının kayıtları tutulmakta mı?           
14. HACCP planı güncelle tirme yada revizyonların kaydına esas te kil           
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edecek bir sistem var mı?
15. HACCP planı do rulama faaliyetleri sonucu  hiç revize edilmi  mi, 
ayet öyleyse, bu konuda kayıtlar ve dokümanlar var mı?

          

16. letmede tüm çalı anlar HACCP konusunda e itim almı lar mı ve 
e itim kayıtları var mı?

          

L) DÖKÜMANTASYON VE KAYIT TUTMA S STEM           
1. HACCP doküman ve kayıtların yönetimi için bir prosedür var mı?            
2. HACCP sisteminin uygulanmasında etkin ve do ru dokümantasyon ve 
kayıt tutma sistemi var mı?

          

3. Dokümantasyon ve kayıt tutma, operasyonun özelliklerine ve 
büyüklü üne uygun mu? 

          

4. Doküman ve kayıtlar onaylı mı?           
5. HACCP dokumanı ve kayıtları kolay elde edilebilir mi?           
6. HACCP el kitabının içeri i bir indekste özetlenmi  mi?           
7. Her KKN için kayıtlar muntazam olarak tutulmakta mı?           
8. Personel e itim programlarının kayıtları var mı?           
9. Tetkik için tüm HACCP kayıtları ve dokümanları mevcut mu?           
10. Tüm doküman ve kayıtlar en az iki yıl süre ile saklanıyor mu?           

HACCP Tetkik Ekibinin 
yeri Yetkilisi ve/veya 

Denetim ve Kontrol Ekibinin      Sorumlu Yöneticinin

Adı Soyadı : Adı Soyadı : Adı Soyadı : 
Mesle i : Mesle i : Görevi : 
mza  : mza  : mza  : 
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EK 19.A 

 



 



 

RÖPORTAJ: 

YER : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı – İstanbul 

KİŞİ : Saadettin Özyazıcı – Zabıta Müdür Yardımcısı 

TARİH: 03.02.2009 

 

AB: Saadettin Bey, gezici bir araçla gıda satmak mücadele edilmesi gerekilen bir 

durum mudur? Sizle röportaj talebimiz süresince iletişim kurduğumuz 

personeller, ilgili merciye aktarmadan önce hep seyyar satışla mücadele 

konusunda mı görüşmek istediğimi sordular da... 

SB: Tabi ki genel anlamda gerekli izinleri alırsanız seyyar gıda satışı yasak değil, 

ama  açıkta, paketlenmemiş ve pişmemiş ürün satmaya kesinlikle izin 

vermiyoruz. Gerçi şimdi ızgara köfte ve tavuk satabilmek için çıkmış ek bir 

düzenleme var ama o da tam istediğimiz gibi değil. 

AB: Sanırım mücadele kavramı da bu yaptığınız tarif dışındaki gıda ürünlerini 

satmak isteyenler olunca gündeme geliyor. 

SB: Kesinlikle, enerjimizin büyük bir kısmını da bu alıyor diyebilirim. 

AB: Anlıyorum... peki biz şimdi sokağa çıktığımızda ortalıkta seyyar olarak satılan 

kestane, haşlanmış mısır -ki bunları derli toplu olduğu için sayıyorum-, buna ek 

olarak maç sırasında seyyar köfteciler, sabahları duraklarda ekmek arası 

domates, peynir satanları görüyoruz... 

SB: Evet, hepsi izinsiz, yani yasal olmayan iştirakler..ve sırf bu yüzden zabıta hiç 

sevilmez biliyormusunuz..zabıta hep insanların ekmeğiyle oynayan, tezgahlarını 

yıkan parçalayan olarak bilinir. Oysa biz halkımızın sağlığını tehdit eden 

unsurlarla mücadele ediyoruz. Tabi biz göçebe bir toplumdan geliyoruz, 

heryerde herşeyi yemeyi çok seviyoruz, yadırgamıyoruz da. Çok önem 

vermiyoruz gıda tüketirken yediğimiz şeyin sağlık koşullarına, stad girişlerinde 

nasıl hazırlandığı belli olmayan köfteleri tüketen bizler olmasak, bu seyyar 

köfteciler de hiçbirşey satamaz aslında.. 



 

AB: Halkımızda böyle bir talep varsa, bu yok sayılarak ortadan kaldırılamıyor demek 

ki, en azından mevcut durum bunu gösteriyor. Peki yok sayıp bu başıboşluğun 

oluşmasına imkan sağlamış olmuyormuyuz, yani belirli koşullara uyanların 

simit dışında başka gıda ürünleri de satnasına izin verilemez mi? Simit 

konusuna da sonra dönmek istiyorum, en iyi bildiğim örnek bu olduğu için simit 

örneğini verdim, bu konuda da kafamı karıştıran durumlar var. 

SB: Siz bizim esas sıkıntımızı soruyorsunuz aslında. Bize vatandaşlar geliyorlar, 

farklı gıda ürünleri satmak için taleplerde bulunuyorlar, biz simit dışında 

hiçkimseye izin vermiyoruz. Kaldı ki bazıları çok güzel ekipmanlarla da 

geliyor, ama ben üzülerek izin veremiyorum. Aslında bu çözüm değil tabi, 

vatandaş ne yapıp ne edip gene para kazanmak için kaçak da olsa bu işi 

yapmaya devam ediyor. 

AB: İlk yatırım maliyeti çok düşük , bir de halkın genelde gelir düzeyi düşük olunca 

bu riski alıyorlar tabi. O zaman şu soru kendiliğinden geliyor aslında, neden 

başka gıdalar satmaya izin vermiyorsunuz, yurtdışında bunun çok fazla örneği 

var, siz de biliyorsunuzudur... 

SB: Zaten sıkıntı derken biraz önce biraz da bundan bahsediyordum. Benim 

vatandaşım da İtalya'daki, Amerika'daki insanlar gibi temiz, düzgün arabalarda 

satılan sandviçlerden, dondurmalardan neden yemesin. Ama ben şahsen devlet 

memuruyum ve kurallara uymak zorundayım. 

AB: Peki, o zaman ben konuyla ilgili kendi yaptığım literatür taramasından yola 

çıkarak, hızlı bir özet geçeyim. Bu vesileyle benim kişisel tespitlerim üzerinden 

siz bir yetkili olarak doğru ya da yanlış şeklinde durumu tanımlamış olursunuz, 

zira konu bir mevzuat yetersizliğini gündeme getiriyor gibi ve anladığım 

kadarıyla siz de bunu direkt telaffuz etmek istemiyorsunuz. 

SB: Yani , konu bizi bu noktada aşmaya başlıyor tabi.. 

AB: O zaman hızlıca ama geniş bir özet yapacağım izninizle.. 

 zabıtanın tabi olduğu yasalar ve mevzuatlarda bir üst ya da ara başlık olarak 

seyyar gıda  satışı için net bir ifade ya da düzenleme yok. Satır aralarında 

konuya ilişkin birkaç cümle ve maddeye rastlayabildim. Belediye Gelirleri 

Kanunu 52. maddede çok net olarak tariflenmese de şöyle diyor; 



 

 “Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış 

yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usülüne uygun izin alınarak  

geçici işgal edilmesi, işgal harcına tabidir;” 

 açıklamada da pazar yeri, yol, meydan iskele gibi örnekler verilmiş. Bu 

durumda kanunlar seyyar satıcıları işgaliyede bulunduğu için belli bir ücret 

ödemesi gereken iştirakler olarak görüyor. İştirak deyince tabi madde de 

belirttiği gibi bir izinden bahsediyor, yani konuyla ilgili bir girişimde 

bulunacaksanız; sizi bağlayan yasal düzenlemeler olmalı ki , bu kurallara uyup 

izin alabilesiniz. Ama bu izinlere dair de net bir düzenlemeye rastlayamadım. 

Belediye Zabıta Yönetmeliğinde  ruhsata tabi işletmelerin denetlenmesine dair 

maddelerde izinlerden bahsediliyor. Yönetmelikte sağlıkla ilgili görevler başlığı 

altında; 2.madde de ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen 

yerlerin denetlenmesinden bahsediyor. 5.madde ise cadde ve sokaklarda 

mevzuata ve sağlık koşullarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men 

etmekten bahsediyor. Aslında bu 5. maddeyle kanunların seyyar satıcıları 

ruhsata tabi tutmadığını anlıyorum, iki ayrı madde de farklı grupların kontrolüne 

dair farklı tariflerde bulunduğu için.. 

SB: Sizin tespitiniz doğru, ruhsat için devlet sabit yer, mekan adresi ister, hareket 

eden yere ruhsat vermez. O yüzden de izin verilen seyyar satıcılar işgaliyeye 

tabidir. Kaldı ki onlara da seyyar dediğimize bakmayın, biz deneteleyebilmek 

adına işgaliyeyi sabit bir yer olması koşuluyla kabul ediyoruz. Bir simitçi 

sadece izin aldığı noktada simit satabilir mesela, gezerek satış yapamaz. 

AB: Ciddi bir tarifler karmaşası var. Peki, bir de sizin şu konuşmamızın başında yeni 

gündeme geldi dediğiniz “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmeliğe Getirilen Ek” konusu var. Gerçekten de ikinci sınıf lokantalar, 

ayakta yemek yenilen yerler gibi başlıkların yanında bir de “gezici piliç ve köfte 

satış yerleri” başlığını görüyorum. “Gezici satcılık işkolu altında faaliyette 

bulunan sıhhi müesseselerin sattıkları ürünleri muhafaza etmek için merkez 

depoları ve satış yapmak için özel ızgara kasası bulunacaktır” şeklinde çok 

genel bir tarif verilmiş. 

SB: Evet ve yetersiz kalmış bence, ek bir madde çıkarılmışken daha fazla konu ve 

detay eklenebilirmiş. 

AB: Ben o zaman size kısa bir soru sormak istiyorum. Şahsen bir vatandaş olarak 

seyyar gıda satışında bulunmak istesem, uymakla yükümlü olduğum, sizin de 

denetlemekle görevlendirildiğiniz kurallar bütünü, biraz önce okuduğum 



 

düzenlemelerden mi ibaret? Bir de sanırım bahsetmediğimiz, sözkonusu gıda 

olunca uyulması şart olan “Gıda Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 

Kanun” var, kaldı ki burada da hareketli olarak araçla gıda satışı yapmak 

konusunda direkt düzenlemelere rastlanmıyor, genel anlamda hijyen koşullarına 

uyulmasıyla ilgili bölümler bizi ilgilendirebiliyor olabilir. 

SB: Dediğim gibi bizim genel sıkıntımız bu, talep var ama talebe karşılık vermek 

konusunda zorlanıyoruz. Bahsettiğiniz mevzuatlar çerçevesinde çözüm 

üretmeye çalışıyoruz, ama siz de hak verirsiniz ki kanunlar dışında bizim de 

yorum yapma şansımız yok, çekincede kalmamız normal. Size bir örnek 

vereyim, yatırımcılar geliyor, ellerinde yabancı kataloglar, bahsettiğim değişik 

ülkelerdeki seyyar gıda araçlarına dair örnekler var içinde. Herşey güzel, 

hijyenik, bu iş için tasarlanmış, ama neye istinaden izin vereceksiniz, benim 

elimde şu araç olur şu araç olmaz diyebilmek için başvurabileceğim bir TSE 

standartı yok ki. Kaldı ki aracı onaylasak içerisinde ne satacak? Hazır, 

paketlenmiş ürün satabilir o kadar. Ben kaynağını kontrol edemediğim bir ürünü 

araç kaliteli olsa da nasıl sattırayım? Kimse de bunun sorumluluğunu alamaz. 

AB: Ruhsata tabi olarak kanuna eklenen köfte ve tavuk satışı yapabilen araçlarda 

sıkıntınız devam ediyor tabi. O araçlarında hangi standarta göre onaylanacağı 

belirsiz. Ayrıca ben aynı araçla ızgara sosis ya da krep filan satamıyorum galiba 

yasa gereği. 

SB: Satamazsınız, yasa gereği şu anda mümkün değil.. 

AB: Şu aralar bu bahsettiğiniz ithal hareketli gıda satış araçlarını alışveriş 

merkezlerinde görüyoruz, bunlara nasıl izin verildi peki? 

SB: Ben size durumu şöyle özetleyeyim. Elimizdeki, bizi yönlendirebilecek 

mevzuatlardan siz biraz önce bahsettiniz.E şimdi yeni talepler de var, biz bu 

durumda napıyoru? eğer hesap sorabileceğimiz bir merci ya da kurum 

kendimize muhattap bulabiliyorsak, bu kişi ya da kurumları sorumlu tutarak izin 

veriyoruz. Alışveriş merkezlerinin bir yönetimi var, kendi sınırları içerisinde 

olan her türlü hijyen olsun, güvenlik olsun, aklınıza gelebilecek tüm hususlarda 

bu yönetim sorumlu tutulur.Yönetimler gelip bizden, tüm sorumlulukları 

kendilerine ait olacağı vaadiyle, koridorlarda veya kendi beliredikleri yerlerde 

bu tip araçlarla satış yapmak için izin istiyorlar. Bu talep son zamanlarda çok 

artınca biz de sorumlu merciyi yönetim kabul ederek izin verdik. 

AB: Yani işyeri açma ruhsatı mı verildi buralara? 



 

SB: Aslında şu anda belirsizlikten dolayı bu durum idare ediliyor, yoksa açık adresi 

olmayan biryere ruhsat verilemez, dolayısıyla bu yerlerin de bir ruhsatı yok. Biri 

kaldırılması için talepte bulunsa aksini iddia etmek şu koşullarda mümkün değil.  

Zaten belediyeye ait şu daha önce konuştuğumuz “Belediye Gelirleri Kanunu” 

kapsamında işgaliye alarak kontrol altına alabileceğimiz yerler de değil buralar. 

AB: Belirsizlikle birlikte aşırı talep sizi daha da sıkıntıya sokuyor o zaman verdiğiniz 

bu örnekteki gibi.. 

SB: Evet, biz de hesap sorabileceğimiz bir merci olabildiği sürece ve risksiz 

ürünlerde bu tip izinler vermek zorunda kalıyoruz. Kaldı ki yanlış anlaşılmasın 

İstanbul Zabıta Müdürlüğü'nün bu konuda genel bir kabulü ve destekler beyanı 

da yok, biz daha çok genel anlamda yaklaşırız olaylara. Verdiğim örnekler ilçe 

belediyeleri tarafından üretilmiş çözümlerdir. 

AB: Hesap sorulabilen merci kavramından bahsettiniz, simit de bu anlamda mı 

satılabilir ürün olarak tüm ilçe belediyelerince kabul görmüş? Zira yaptığım 

ataştırmalardan edindiğim bilgi; zabıtanın simiti satanları değil bağlı oldukları 

fırınları muhattap kabul ettikleri. Burdan da şu sonuç mu çıkar? Simit için 

sorumlu tutabileceğimiz, sabit adresi ve yeri olan, aynı zamanda bu gıda ürünün 

imalathanesi sıfatını taşıyan yeri, zabıta denetleyip kontrol edebiliyor, 

dolayısıyla şartlar hesap sorulabilecek merci kavramına uygun olduğu için izin 

verilebilir. 

SB: Önemli bir tespit ama sadece bu değil. Şimdi bizi denetleme açısından bağlayan 

nedir? Sağlık koşullarına aykırı satış yapılmaması. Dolayısıyla aykırılık nasıl 

oluşur? Ya satılan gıda aykırıdır, ya da satan veya ürünün satıldığı koşullar 

aykırıdır. 

AB: Hemen araya gireyim,elinizde satılabilecek ve satılamayacak ürün listesi var mı? 

SB: Yok. Bizim kendimize referans aldığımız sağlık koşullarına aykırılık durumu. 

Şimdi simit bir kere kültürümüzde var, yani bu konuda eskiden beri oluşmuş bir 

alışkanlık var siz buna talep diyorsunuz. Kaldığımız yerden devam edersek, 

bahsettiğim sağlık koşullarına aykırılık yaşanmaması adına simitin çok avantajı 

var. Simit hergün taze olarak fırınlarda üretiliyor, bu fırınlar zaten ruhsata tabi 

olan ve denetlenebilen yerler. Eğer bir seyyar satıcı fırında yapılmış simit değil 

de ev yapımı filan satıyorsa bilin ki kaçaktır. Sonra simit bozulmaz, kokmaz, 

açıkhavada tozla temas etmesin diye de sadece kapalı camekanlı araçlarda satışa 



 

izin verilir. Satıcının hijyen durumu da fırıncıyı bağlar, denetlemelerde satıcıda 

sağlık açısından olumsuz bir şey görürsek biz cezayı fırıncıya keseriz. 

AB: Diyorsunuz ki sokaktaki yasal simit satıcıları aslında birer memur, direkt işin 

sahibi değiller, bir fırına bağlı tezgahtar gibi yorumlayabiliriz. Simit konusuna 

da dönersek, zaten kültürümüzde böyle bir alışkanlık/tüketim talebi vardı, bu 

talebin karşılanması için de yazılı olmasa da hijyen ve denetleme 

mekanizmasının çalışabilmesi için kendiliğinden bahsettiğiniz şekilde çalışan 

bir kurallar zinciri oluşturulmuş. Bu durum aslında enteresan, zira yazılı olmasa 

da simit üzerinden bir işletme modeli kurulmuş sanki seyyar araçla gıda satışı 

için.Sadece mevzuata girmemiş ve adı konmamış.Fakat bu işletme modelini 

emsal alıp başka ürünler için senaryolar geliştirilmemiş ya da buna cesaret 

edilememiş, Çünkü kültürden gelen ve özünde örneğin bir lahmacun kadar riskli 

olmayan simiti yazılı olamayan bu tip modelle satmak mümkünken, yeni bir 

ürün içinse arkasında durulabilecek yazılı bir mevzuata ihtiyaç duyulıyor. Böyle 

bir mevzuat da henüz, ortalıkta yok. 

SB: Bu mevzuat konusunda esas sorumluluk sivil toplum kuruluşlarına, özellikle de 

esnaf odalarına düşüyor. Seyyar gıda satışının çok ciddi bir pazarı var, esnaf 

odalarının sizin gibi bu konuyu araştıran akademisyenleri ve bizleri biraraya 

getirmesi paneller düzenlemesi lazım. Bu konuları tartışıp yazılı hale getirmesi 

ve geniş kapsamlı bir düzenlemeye dönüştürmesi için meclise göndermesi 

gerekir. Önümüze bu mevzuat gelince de bize uygulaması kalır, ayrıca bu 

durum hem bizim hem de satıcıların işini kolaylaştırır, devletimiz de ticaret 

potansiyeli bu kadar yüksek bir alanda kayıt altına alınmış iştirakçilerden 

gerekli vergisini toplayabilir. Vatandaş olarak sizler de bizler de gönül 

rahatlığıyla seyyar satıcılardan gıda tüketebiliriz. Şu anda biz koşullar 

oluşmadığı için yasal olarak yapılabilecek seyyar gıda satışını ve dolayısıyla 

potansiyelini her anlamda elimizin tersiyle itiyoruz. 

AB: Peki bu işin yasalaşmasını talep etmek işin bir boyutu, ama yasalaşma süreci 

genelde çok uzun sürebiliyor, kısa vadede belediyenin bu problemleri 

yönetmelik boyutunda düzenleme şansı yok mu? Yasal durum nedir diye 

bakarken “Belediye Kanunu”nda madde 15b de birşeyler buldum.; 

 -Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, 

belediye yasakları koymak ve uygulamak,kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

 Benim elimde içerikleri % 90 aynı olup, bazı konularda özelleşen, ama  

bütününde genel tanımlamalarda kalmış farklı ilçe belediyelerine ait farklı 



 

Zabıta Yönetmelikleri var. Örneğin Bağcılar belediyesinde bir madde var ki 

okumak isterim size; 

 Madde 4c: Yollarda ve meydanlarda kayar ayakkabılarla yürümek, tekerlekli 

patenle veya buz pateni ile kızakla kaymak.... 

 diye devam eden bir yasaklar listesi var. Yasak ve düzenlemeler konusunda bu 

kadar detaya inilebiliniyorsa, bahsettiğimiz seyyar gıda satışı için de birşeyler 

yapılabilinir sanki. Tabi işin içine ticaret ve gıda vesilesiyle insan sağlığı girince 

belediyeler bir tekerlekli paten kadar rahatça düzenleme getirmekten 

sakınıyorlar gibi. 

SB: Bu konuları İlçe Belediye Zabıta'larıyla konuşmanız size daha fazla fayda sağlar. 

Ama prensipte unutmamanız gereken bir şey var; bahsettiğiniz maddeye 

istinaden belediye bu düzenlemeleri yapabiliyor olsa da aldığı kararları 

destekleyecek temel standartlara ihtiyaç duyar. Şimdi bizim oturup kendimizce 

bu konuyla ilgili kararlar alıp belediye meclisi onayına sunmamız başka , bir de 

bahsi geçen konulara ait standartları ve raporları kaynak göstererek bir ilgili 

yönetmelik taslağı hazırlamamız başka. Dolayısıyla sizlere de bu konuda iş 

düşüyor, belki de hazırlayacağıız bu tez bir başlangıç olur. Ama üstüne basarak 

söylüyorum ki bir de konuyla alakalı standartların TSE ye girmiş olması çok 

önemli. 

AB: Size katılıyorum, kimse de bu tip bir düzenleme için çok iyi sebep ve kaynağı 

yoksa insiyatif alıp yetkilerini aşmak istemez. En azından bu tip bir ithamla 

karşılaşabileceği bir durumun içerisinde yer almak istemez.  

 Çok teşekkür ederim, bu konuya vakit ayırdığınız için. Bir sonraki aşama için 

İlçe Belediyelerini adres gösteriyorsunuz o zaman. 

SB: Ben teşekkür ederim, bu konunun faydalı bir kaynağa dönüşmesini çok isterim. 

İlçe belediyeleri sıkıntılarla birebir içiçe, dolayısıyla daha detaya inebilmek için 

onların deneyimlerinden faydalanabilirsiniz. 
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YER : Beyoğlu Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü – İstanbul 

KİŞİ : Abdullah Çuhacı – Zabıta Müdürü 
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AB: Abdullah Bey, geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdür 

yardımcısıyla yaptığım görüşmeyi kısaca size özetledikten sonra detaylara 

inmek istiyorum biraz da... 

AÇ: Buyrun, sizi dinliyorum. 

AB: Öncelikle tezin ana çıkış noktası olan seyyar/hareketli kavramıyla ilgili sorum 

olacak. Konuyla ilgili Amerika'daki örneklere dair incelemelerde, bu tip bir 

seyyar gıda satış talebinde bulunduğunuzda yerel yönetimin ilgili departmanın 

sizden doldurmanızı istediği bir formla karşılaşıyorsunuz -bizde henüz form 

düzeyine gelmiş düzenleme olmadığını artık biliyoruz- bu formda başvuru 

talebinde bulunan kişinin hangi güzergahta satış yapmak istediğine dair 

doldurması gereken bir bölüm var. Buradan hareketle, ben seyyar olarak gıda 

satışı yapmak için sizden rutin olarak üzerinde hareket edebileceğim, tanımlı bir 

güzergah, sokak talep edebiliyormuyum? 

AÇ: Bu mümkün değil ne yazık ki, seyyar satış işgaliyeye tabi, işgaliyede sabit bir 

nokta için geçerli. Zaten öyle bir talebe olumlu cevap verebilseydik, bu sefer de 

ciddi gerginlikler çıkardı. Mevcut yasal satıcılar, sabit biryerde satış yapıyor 

olmalarına rağmen yerlerini zor koruyorlar. Bulundukları noktada çok fazla 

tacize uğruyorlar kaçak satıcılar tarafından, bir de geniş bir alan versek mümkün 

değil başa çıkamazlar diğer satıcılarla. 

AB: Bu denetlemenin ve yaptırımların caydırıcılığıyla ilgili bir konu ama. Zira işin 

doğası gereği gezerek satış yapmak gereken durumlar da olabiliyor, insan 

yoğunluğunun gün içinde değiştiği noktalara sahip bir açık alanda, mesela 

parkta.... 



 

 Elimizde bir simitçi gerçeği var, ister istemez de bir işletme ve denetleme 

modeli kurulmuş üzerinden, yazılı olmasa da , hemen hemen tüm belediyelerce 

de kabul görmüş bir durum. Bu modelin detaylarına inersek, kim nerede nasıl 

satış yapacak sorusuna sizin teşkilatın cevabı ne oluyor? 

AÇ: Biz ilçe belediyemiz sınırları içerisinde satış yapılabilecek noktaları belirledik. 

Diğer ruhsat sahibi işletmecilerin satış ve görüşünü etkilemeyecek şekilde. Bu 

noktaları yine ilçe belediyeleri içerisinde simit imalatı yapan fırınlara dağıttık. 

Şimdi her fırının kendine ait  işlettikleri belli sayıda arabaları var, bu arabalarda 

kendi maaşlı elemanları satış yapıyor. Biz de bu fırınları ve satıcıları 

denetliyoruz, cezai bir durum olursa da ilgili fırına ceza kesiyoruz. 

AB: Yani bizim sokakta gördüğümüz simitçi değil ona iş ve gıda temininde bulunan 

fırın sizin esas kontrol altında tuttuğunuz. 

AÇ: Evet. Tercihlerimizi de daha çok ilçenin yerlisinden yana kullanıyoruz. 

AB: Benim Amerika'daki incelediğim örneklerde ise model bireysel girişim üzerine 

kurulmuş. Bir tarafta seyyar olarak gıda satmak isteyen kişi, diğer tarafta ise 

gıdayı temin eden ya da hazırlayan,saklayan, kullanılacak aracın akşam geri 

getirilip teslim edileceği ve gerekli temizliğinin yapılacağı restoran ya da 

dağıtımcı firma var. Birey belediyeden bu tip bir seyyar satış talebinde 

bulunduğunda, başvuru formuna dağıtımcı firmayla yaptığı anlaşmayı da 

eklemek zorunda. Tabi bu dağıtımcı firmaların da bahsi geçen hizmetleri 

verebileceklerine dair belediyeden lisans almış olmaları şartı aranıyor. 

AÇ: Keşke bizde de böyle bir sistem olsa... 

AB: Peki devam edeyim, simit yerine külahta dondurma satsak... 

AÇ: Olmaz, sadece paketli dondurmaya izin verebiliyoruz, onu da firmalar 

çoğunlukla dükkanların önüne kendi dolaplarını bırakmak şeklinde talep 

ediyorlar zaten. 

AB: İyi de bu işte bir gariplik yok mu? Ben bir pastaneyim, günlük dondurma 

yapıyorum, benim aracım ve personelim size işgaliye ödeyerek, biryerde külah 

dondurma satıyor. Kaldı ki dondurmanın külaha konması sırasında havayla 

temas ettiği süre de simitin bize servis edilmesiyle üç aşağı beş yukarı aynı süre. 

Denetleme ve hijyen koşulları simitle aynı gibi. 



 

AÇ: Siz böyle söyleyince bana da makul geldi, ama böyle bir talep de gelmiş değil 

bize. Biz daha çok dondurma firmalarının bakkalın önündeki kaldırımda 

ürünlerini satabilmek için dondurucu koymak istemesi durumuyla karşı 

karşıyayız. 

AB: Belki de dediğim şekilde dondurma satmak için size başvurmaya cesareti yok 

bireylerin, nasıl olsa kabul edilmez diye. Çünkü herkesin kafasında 

paketlenmemiş ve pişirilmemiş ürün seyyar ve yasal olarak satılamaz gibi bir 

kabul oluşmuş sanki.... 

 Sıra geldi tez için en önemli konuya; istiklal caddesindeki tüm simitçilerde aynı 

seyyar araç var, kim yapar bu aracı, özellikleri nedir, neye göre belirlediniz bu 

aracın niteliklerini? Ben başka bir araçla gelsem yanınıza simit satmak için 

cevabınız ne olur? 

AÇ: Biz belediye olarak baktık ki ortalıkta farklı farklı araçlar var, istiklal caddesi 

için standart bir model belirleyelim dedik. Belediyemizin kentsel tasarım 

bölümü var, arkadaşlar orada tramvaya benzer bir araç çizmişler. Sonra da bir 

yere yaptırıldı onlar. Hatta Cemil İpekçi de kıyafet yaptı satıcılara da pek rahat 

edemedi bizimkiler. 

AB: Aracı neye göre tasarladılar peki, bir kaynak referans filan var mı? 

AÇ: Bizim için önemli olan içerisine simitlerin konulabileceği camekanı ve para için 

çekmecesi olan bir araba olmasıydı. Bir de mikrop üremesin diye paslanmaz 

olsun istedik kullanılan malzemelerin. Sizin araç da paslanmaz olursa bir sorun 

çıkmaz sanırım, tabi istiklal caddesi hariç, orada tek tipe gidildi. 

AB: Elinizde titanyumdan ya da fiberglastan yapılmış araçlar hijyenik olmaz diye bir 

yazı var mı peki, niye paslanmaz kullanımını şart koyuyorsunuz? 

AÇ:Paslanmazın küf oluşturmadığını biliyoruz. Diğer malzemelerin de  

kullanılabileceğine dair elimizde yazılı bir referans yok ki, risk alamayız 

açıkçası. Bize firmalar getiriyorlar şık araçlar, hepsi TSE damgalı, öyle bir 

araçla başvurursanız sorun olmaz. 

AB: TSE nin o araçların nesine onay verdiğini biliyormusunuz peki, bir numara filan 

var mı TSE ye ait? 

AÇ:Görmedim, sadece TSE damgası vardı.. 



 

AB: Bu konuyu ısrarla sormamın bir sebebi var aslında; ben Amerika'daki örnekleri 

araştırırken, orada bu iş için kullanılan araçların onaylandığı bir standartla 

karşılaştım. Amerikan Standartları Enstitüsünün “hareketli gıda satış araçları” 

başlığıyla yayınladığı bir döküman var. Zaten Amerikan Gıda Kodeksi ve diğer 

eyaletlerdeki yerel yönetimler konuyla ilgili araçların onayında bu standarda 

uygunluğu şart koyuyorlar. Ben de bizde de böyle bir şey var mı diye TSE yi 

inceledim; bizde  bir başlık olarak seyyar gıda satış aracı için hazırlanmış bir 

standart yok. Parça parça bulabildiğim, paslanmazın kaynaklanması, gazla gıda 

haznesinin ısıtılması için kullanılacak dedektör sistemi gibi bağımsız standartlar 

var. Bu standartların onayına sahip bir aracın seyyar gıda satışı için yeterli 

olması ise mümkün olamaz. Zira bahsettiğim Amerika'daki standart sadece 

performans, malzeme ilişkisini tanımlamakla kalmıyor, bu tip bir aracın sahip 

olması gereken donanım ve parçaları da tarifleyip bir ihtiyaç listesi oluşturuyor. 

Örneğin diyor ki x lt kapasitesi olan atık su tankı olacak, üzerinde sabunlık 

bulunduracak, anons sisteminde kullnılan hoparlör maksimum x dsb gürültü 

yaratabilecek. 

AÇ: Tabi bunlar önemli, ben hep bizim de başvurabileceğimiz bir kaynak olsun 

istiyorum, bizim araçları yapan arkadaşların da çok işine yarardı böyle bir şey. 

AB: Görünüyor ki yakın bir zamanda, yeni izin verilen ızgara ve köfte satılabilen 

motorlu araçlar için de aynı sıkıntıyı yaşamanız olası bu koşullarda. Birisi 

pikapının arkasına kanunda istendiği gibi paslanmaz ızgara monte edecek, su 

tertibatı bağlayacak, konu dönüp dolaşıp sizin neye göre nasıl onay vereceğinize 

gelecek. Kaldı ki düzenlemede, bu araçlar için sıcak soğuk su tertibatı istenmiş 

ama pis su tankından ya da deşarjından hiç bahsedilmemiş.Siz bu tip bir araçla 

satış yapılmaya başlanınca pis suyunu boşaltabileceği biryer gösterebilecek 

durumda mısınız? 

AÇ: Çok abartılı miktarda bir boşaltım olmayacağı için göstermemize gerek kalmaz 

sanırım, mazgallara boşaltabilirler. 

AB: Bu durumun miktarla ilgisi var mı? Sorun ya mazgala boşaltmazlarsa diye 

başlıyor aslında. Bunu da şu nedenle sordum, Amerika'daki uygulamada yerel 

yönetimler bu araçların atıklarını boşaltmaları için yer göstermek zorunda, aksi 

durumda bu atığın nereye boşaltığını bilemez ve kontrol altında tutamazlar diye 

yaklaşıyorlar konuya. 

AÇ: Biz bunu sanayide kullanılan yağ atıklar için yapıyoruz aslında, bu yağları 

işleyen firmalara teslim etmek zorundalar atıklarını ilgili işletmeler. 



 

AB: Hazırlanması bir zorunluluk haline gelen mevzuata bu atık konusu da eklenmeli 

kanımca...çok teşekkürler bu çalışma için zaman ayırdınız. 

AÇ: Rica ederim. Bence siz raporunuzu tamamlayınca sizi bizim başkanla 

görüştüreyim. Bu raporu olduğu gibi ilçe belediye meclisine onaylatıp Belediye  

Zabıta Yönetmeliği'ne sokalım, eminim başkan çok sıcak bakar bu konuya. 

AB: Sağolun, hareketli gıda satışı ile ilgili bir  mevzuat oluşturulmasında kaynak 

olarak bu tezin kullanılması beni çok onurlandırır. 
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