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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.


