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Sayı : E-34221550-045.99-7812 Tarih:           03.08.2022
Konu : Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Birliğimize iletilen yazıda, Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'nın görüşe açılmış olup varsa görüşlerinizin ekte kayıtlı 
tabloya işlenerek Birliğimize 22.08.2022 tarihine kadar (ceren.cinaz@tobb.org.tr) iletilmesinden memnuniyet 
duyulacaktır.

Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

EK: 
1- Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı (2 

sayfa)
2- Yönetmelik Taslağı (1 sayfa)
3- Karşılaştırma Cetveli (3 sayfa)
4- Genel Gerekçe (1 sayfa)
5- Görüş Bildirme Formu (1 sayfa)



Dr. Durali KOÇAK
Bakan a.

Genel Müdür V.
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GÜNLÜDÜR

 
 

Sayı : E-16647434-010.03-6318909

Konu :Gıda Kontrol Laboratuvarları
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik Taslağı

 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
görüşe açılmış olup, yazımız ekinde gönderilmektedir.

Taslağın incelenerek varsa görüş ve tekliflerinizin ekte yer alan görüş bildirme formuna işlenerek 
 tarihine kadar Bakanlığımıza bildirilmesi hususunda;25 Ağustos 2022

Gereğini arz/rica ederim. 
 

 

Ek:
1 - Yönetmelik Taslağı (1 Sayfa)
2 - Karşılaştırma Cetveli (3 Sayfa)
3 - Genel Gerekçe (1 Sayfa)
4 - Görüş Bildirim Formu (1 Sayfa)

 
Dağıtım:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına
İçişleri Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
Milli Eğitim Bakanlığına
Milli Savunma Bakanlığına
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
Ticaret Bakanlığına
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Başkanlığına
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
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Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: (0312) 287 33 60 Faks:
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Murat DURAK
Mühendis

Telefon No:(312) 258 77 88

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 665A4214-14F7-4B30-8C61-3B277C55CB5D Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Gelen Evrak Tarih Sayı: 22.07.2022 - 27346



Türklab Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları
Derneğine
Merkez Mah. Tatlıpınar Sok. Mart Plaza No:13 Kat:1
34400 KAĞITHANE / İSTANBUL
Gıda Laboratuvarları Ve Gıda Denetçileri Derneğine
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. Etab Is Merkezı B Kapı
No: 18 Daire No: 2 KADIKÖY / İSTANBUL
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanlığına
Gıda Mühendisleri Odası Başkanlığına
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığına
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

GIDA KONTROL LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/2/2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda 
Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gıda, gıda ile temas eden her türlü madde ve malzeme, 
yem, gıda üretimi amacıyla yetiştirilen yaprak, gövde, kök gibi bitki kısımları ve tohum 
analizlerinin yapıldığı Bakanlık Gıda Kontrol Laboratuvarları ile gerçek ve tüzel kişilerce 
kurulan veya kurulacak özel gıda kontrol laboratuvarlarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına “faaliyet gösteren 
üretici birlikleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “yetiştirici birlikleri” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer 
alan “(e) bendinde” ibaresi “(d) bendinde” şekilde değiştirilmiştir.  

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “on beş 
gün” ibaresi “otuz gün” şeklinde değiştirilmiştir.  

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Geçici Madde 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren laboratuvarlar; 4 üncü maddenin 

birinci fıkrasının (m) bendi ve 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine bu 
Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (d) ve 
(e) bentleri hükümlerine bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde, bu 
Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başvurusu bulunan laboratuvarlar 17 nci maddenin 
beşinci fıkrası,  18 inci maddenin ikinci fıkrası ve 19 uncu maddenin dördüncü fıkrası 
hükümlerine bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde uymak zorundadır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Geçici Madde 1’e aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
“(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen kuruluş ve çalışma izin 

belgelerinin geçerliliği devam eder. 
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce üniversiteler ile diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına özel istek analizleri yapabilmeleri için düzenlenen kuruluş yeterlilik izni ve/veya 
çalışma yeterlilik izni belgeleri Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibariyle iptal edilir.”

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

GIDA KONTROL LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ GIDA KONTROL LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gıda, gıda ile temas eden her türlü 
madde ve malzemeler ile yem ve gıda üretimi amacıyla yetiştirilen 
yaprak, gövde, kök gibi bitki kısımlarının güvenilirliği, hijyen ve kalite 
analizlerinin yapıldığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kontrol 
laboratuvarları ile gerçek ve tüzel kişilerce kurulan veya kurulacak özel 
gıda kontrol laboratuvarlarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.

MADDE 1 – 18/2/2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gıda, gıda ile temas eden her türlü madde ve 
malzeme, yem, gıda üretimi amacıyla yetiştirilen yaprak, gövde, kök gibi bitki 
kısımları ve tohum analizlerinin yapıldığı Bakanlık Gıda Kontrol 
Laboratuvarları ile gerçek ve tüzel kişilerce kurulan veya kurulacak özel gıda 
kontrol laboratuvarlarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.”

Kapsam 
MADDE 2 – (2) Bu Yönetmelik, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 
kendi mevzuatı kapsamında kurdukları veya yetki verdikleri 
laboratuvarlar, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile tarım ve gıda 
alanında faaliyet gösteren üretici birlikleri, kooperatif gibi 
organizasyonların kendi mevzuatı kapsamında kurdukları ve kendi 
üyeleri için hizmet verecekleri laboratuvarların 11/6/2010 tarihli ve 
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanununun resmî kontrol kapsamında olmayan analiz hizmetlerini 
kapsamaz.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına “faaliyet 
gösteren üretici birlikleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “yetiştirici birlikleri” 
ibaresi eklenmiştir.

“MADDE 2 – (2) Bu Yönetmelik, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi 
mevzuatı kapsamında kurdukları veya yetki verdikleri laboratuvarlar, kamu 
kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile tarım ve gıda alanında faaliyet gösteren 
üretici birlikleri, yetiştirici birlikleri, kooperatif gibi organizasyonların kendi 
mevzuatı kapsamında kurdukları ve kendi üyeleri için hizmet verecekleri 
laboratuvarların 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun resmî kontrol kapsamında olmayan analiz 
hizmetlerini kapsamaz.”
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İstihdam 
MADDE 9 – (1)
f) Özel gıda kontrol laboratuvarında görevli müdür ve teknik hizmet 
bölümü personeli tam zamanlı sigortalı olmak zorundadır ve farklı bir 
işle iştigal olamazlar. Bu şart, (e) bendinde belirtilen personel için 
aranmaz.

MADDE 3 – 18/2/2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (f) bendinde yer alan “(e) bendinde” ibaresi “(d) bendinde” şekilde 
değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1)
f) Özel gıda kontrol laboratuvarında görevli müdür ve teknik hizmet bölümü 
personeli tam zamanlı sigortalı olmak zorundadır ve farklı bir işle iştigal 
olamazlar. Bu şart, (d) bendinde belirtilen personel için aranmaz.”

Bildirimler 
MADDE 22 – (3) Laboratuvarlar katılım sağladıkları yeterlilik 
testlerinin sonuçlarını olumlu olması durumunda Ek-10’a uygun olarak 
Ocak ayı içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir.  Olumsuz çıkan yeterlilik 
test sonuçlarını, düzeltici faaliyetleri ile birlikte yeterlilik testi 
sonucunun laboratuvara bildirildiği tarihten itibaren on beş gün 
içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 
“on beş gün” ibaresi “otuz gün” şeklinde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (3) Laboratuvarlar katılım sağladıkları yeterlilik testlerinin 
sonuçlarını olumlu olması durumunda Ek-10’a uygun olarak Ocak ayı içerisinde 
Genel Müdürlüğe bildirir.  Olumsuz çıkan yeterlilik test sonuçlarını, düzeltici 
faaliyetleri ile birlikte yeterlilik testi sonucunun laboratuvara bildirildiği tarihten 
itibaren otuz gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir.”

Geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren veya bu 
Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başvurusu bulunan 
laboratuvarlar; 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi, 17 nci 
maddenin beşinci fıkrası,  18 inci maddenin ikinci fıkrası ve 19 uncu 
maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine bu Yönetmeliğin yayımı 
tarihinden itibaren bir yıl içinde, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (d) 
ve (e) bentleri hükümlerine bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 
iki yıl içinde uymak zorundadır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Geçici Madde 1 aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren laboratuvarlar; 4 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (m) bendi, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının 
(a) bendi hükümlerine bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl 
içinde, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri hükümlerine bu 
Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde; bu Yönetmeliğin 
yayımı tarihinden önce başvurusu bulunan laboratuvarlar 17 nci maddenin 
beşinci fıkrası,  18 inci maddenin ikinci fıkrası ve 19 uncu maddenin 
dördüncü fıkrası hükümlerine bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden bir yıl 
içinde uymak zorundadır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Geçici Madde 1’e aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir.
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“(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen kuruluş 
ve çalışma izin belgelerinin geçerliliği devam eder. 
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce üniversiteler ile diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına özel istek analizleri yapabilmeleri için 
düzenlenen kuruluş yeterlilik izni ve/veya çalışma yeterlilik izni belgeleri 
Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibariyle iptal edilir.”
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.



GENEL GEREKÇE 

“Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliği” 18.02.2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmeliğin Uygulama Talimatının hazırlanması çalışmaları sırasında, yeni 

Yönetmelikte düzenlenen hususlarla ilgili uygulamanın yerleştirilmesi için geçiş süresi 

tanımlanması, uygulamalarda farklı yorumlamaların önüne geçilmesi amacıyla düzenleme 

yapılması, oluşabilecek hukuki süreçlerin önüne geçebilmek adına eski Yönetmelik 

çerçevesinde Kuruluş ve Çalışma İzni verilen laboratuvarların yeni Yönetmelik kapsamında 

nasıl değerlendirileceği ile ilgili bazı düzenlemelerin yapılması gerektiği tespit edilmiştir. 

Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

çerçevesinde yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda açıklık getirilmesi ve tereddütlerin 

giderilmesi hedeflenmektedir.



TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Teklif

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif


