VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
HAKKINDA 2010/33 NOLU TALİMAT
(27.12.2010 tarih ve 10680-043213 sayılı)
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 13.12.2010 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Kanunun geçiş hükümlerini düzenleyen geçici 1 inci
maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler ile uygulamaya ilişkin usul ve
esaslar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç onsekiz ay içinde yürürlüğe konulur. Söz
konusu usul ve esaslar ile çıkarılacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, bu Kanunla
yürürlükten kaldırılan 5179 sayılı Gıdaların üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun, 1734 sayılı Yem Kanunu, 3285
sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ve 6968 sayılı Zirai
Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa dayanılarak çıkartılan yönetmelik ve diğer mevzuatın, bu
Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” hükmü bulunmaktadır. Bu
kapsamda;
5996 Sayılı Kanuna istinaden çıkarılacak olan yönetmeliklerin yayım tarihine kadar,
A-Gıda üretim İzni ile ilgili olarak;
a)13.12.2010 tarihinden önce gıda üretim izni almak için müracaat eden ve işlemleri henüz
tamamlanmamış izin dosyaları ile 13.12.2010 tarihinden sonra gıda üretim izni almak için müracaat
eden işyerlerinin izin başvuru dosyaları başvuru sahiplerine iade edilecektir.
b) Halen faaliyet gösteren gıda işletmelerinin üreteceği ürünlerde gıda üretim izni şartı
aranmayacak, gıda üretim izni yönünden yasal yaptırım uygulanmayacaktır. ürün özelliklerine ve
etiket bilgilerine ilişkin gıda denetimleri ise 5179 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelik ve
diğer mevzuatın 5996 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümleri ile 5996 sayılı Kanun hükümleri
dikkate alınarak yapılacaktır.
B- 13 Aralık 2010 tarihinden sonra faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin başvuruda
bulunması durumunda;
a) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun, kapsamında ekte (Ek1) yer alan listedeki tesisler için aşağıdaki adı geçen Yönetmelikler kapsamında belge
düzenlenecektir.
Aşağıda belirtilen mevzuat hükümleri 5996 sayılı Kanuna aykırı hüküm oluşturduğundan
belge düzenlenmesi aşamasında aranmayacak, 5996 sayılı Kanuna dayalı yeni Yönetmelik
yayımlanıncaya kadar, yürürlükte bulunan yönetmelik hükümleri kapsamında belge düzenlenecektir.
1- Kırmızı Et ve Et ürünleri üretim Tesislerinin çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik’in, 5 inci Madde (ğ), (h) fıkraları, 17 inci, 18 inci maddeleri,
2- Kanatlı Hayvan Eti ve Et ürünleri üretim Tesislerinin çalışma ve Denetleme Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelik’in, 5 inci Madde (ğ), (h) fıkraları, 17 inci, 18 inci maddeleri,

3- Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri üreten İşyerlerinin çalışma İzni ve
Gıda Sicili ve üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü
Madde (k) fıkrası ile 26 ncı madde (g) fıkrası, 29 uncu ve 30 uncu maddeleri,
4- Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri üreten İşyerlerinin çalışma İzni ve
Gıda Sicili ve üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Ek 7-A ve
Ek 7-B hükümleri,
5- Su ürünleri Yönetmeliği' nin 26 ncı maddesinin son fıkrası.
b) Bu talimatın Ek-1 listenin dışındaki gıda maddesi üreten işyerlerine, B (a) fıkrasındaki
aykırı hususlar ile Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri üreten İşyerlerinin çalışma
İzni ve Gıda Sicili ve üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte
belirtilen hükümler dikkate alınarak bu talimatın EK-2 sinde yer alan belge düzenlenecektir.
c) Kırmızı Et ve Et ürünleri üretim Tesislerinin çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik, Kanatlı Hayvan Eti ve Et ürünleri üretim Tesislerinin çalışma ve Denetleme Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelik, Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri üreten İşyerlerinin
çalışma İzni ve Gıda Sicili ve üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında
Yönetmelik, Su ürünleri Yönetmeliği, Su ürünleri İşleme Ve Değerlendirme Tesislerine çalışma İzni
Verilmesine İlişkin Genelge (Genelge No 2002/17) hükümlerine ilave olarak; belge düzenlenmesi
aşamasında;
1-5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun sorumluluklar
başlığı altındaki 22. Madde (7) fıkraya göre, Ek-1 ‘de belirlenen gıda işletmeleri, işin nevine göre,
konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırıldığına dair belge aranacaktır.
2-5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun hijyen esasları ve iyi
uygulama kılavuzları başlığı altındaki 29. Madde 3. Fıkrada belirtilen hükümler gereği tehlike analizi
ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayalı sistem uygulaması aranacaktır.
d) 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 3 üncü madde 50
nci fıkrasında tanımlanan perakende işletmeleri için, Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve
Malzemeleri üreten İşyerlerinin çalışma İzni ve Gıda Sicili ve üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu
Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanmayacak, bunun yerine adı geçen tesisler
için ilgili mevzuatları gereği İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatı bulunan perakende işletmelerine kayıt
numarası verilerek kayıt altına alınacaktır.
C- Resmi kontrollere ilişkin olarak; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunun resmi kontroller, itiraz hakkı ve resmi sertifikalar başlığı altındaki 31. Madde 8.
Fıkrada yer alan “ Bakanlık, kesimhanelerde, kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile et parçalama
işlemi yapılan yerlerde muayeneleri ve diğer resmi kontrolleri yapmak üzere, resmi veteriner hekim
veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirilir.” hükmüne göre gönderilen 08.12.2010 tarih ve
B.12.0.KKG.0.15.02-900-2602-046187 sayılı talimat kapsamında Resmi veya Yetkilendirilmiş
Veteriner Hekim görevlendirilecektir.

2010/33 NOLU TALİMATA EK TALİMAT
(10.01.2011 tarih ve 459-873 sayılı)
5996 Sayılı Kanun'a istinaden çıkarılacak olan Yönetmeliklerin yayım tarihine kadar aşağıda
belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.
1) 2010/33 nolu Tamimin Ek-1 de belirtilen ve 13 Aralık 2010 tarihinden sonra faaliyet
gösterecek gıda işletmecisinin başvuruda bulunması durumunda, 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ile birlikte 2010/33 nolu Tamimin “B-a” da belirtilen ilgili
Yönetmelikler kapsamında işletmeye “çalışma İzni” ve “çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi”
düzenlenecektir. Gerek çalışma İzni gerekse de çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi düzenlenirken daha
önce istenilen belgeler istenilecektir.
2) 2010/33 nolu Tamimin B bölüm başlığı altında yer alan c) alt bendine Su ürünleri
Yönetmeliğinden sonra gelmek üzere Su ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği
eklenmiştir.
3) 2010/33 nolu Tamimin Ek-1 de belirtilen gıda işletmelerin dışında gıda üreten gıda
işletmelerine, 2010/33 nolu Tamimde belirtilen hususlar dikkate alınarak, adı geçen Tamimin EK-2
sinde yer alan “İşletme Kayıt Belgesi” düzenlenecektir. Belge üzerindeki “Kayıt No” bölümüne gıda
işletmesinin çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesindeki “sicil numarası” yazılacaktır. 13.12.2010
tarihinden sonra faaliyet göstermeye başlayan gıda işletmelerinin “Kayıt No” bölümünde ise en son
verilen sicil numarası devam ettirilerek numaralandırma yapılacaktır.
4) Halen faaliyet gösteren veya 13 Aralık 2010 tarihinden sonra faaliyet gösterecek olan gıda
işletmelerinin üreteceği gıda için gıda üretim izni şartı aranmayacaktır. Ancak gıda maddesinin
etiketinde, ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte “TGK-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve
Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği' nin “Etiket bilgileri” başlıklı 6 ıncı
maddesinin (g) fıkrasında belirtilen üretim izin tarihi ve sayısı yerine işletmenin çalışma izni veya
gıda sicil numarası aranacaktır. Fason üretimlerde ise, üretimi yapan ile yaptıran arasında
sorumlulukları ve süreyi belirten noter onaylı fason sözleşmesi ilgili işyerinden istenecektir.
5) 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesi
50 inci fıkrasında tanımlanan ve ilgili kuruluştan “İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatı” almış olan
perakende işyerlerine “Kayıt Numarası” verilmesi aşamasında;
a)İlgili kuruluş tarafından düzenlenmiş olan “İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatı”nın bir sureti
işyerinden istenecektir.
b)Genel Müdürlüğümüzün 09.06.2008 tarih ve B.12.0.KKG.0.13/102.03-4475 sayılı yazısı
ekindeki hususlar ve aşağıda belirtilen örnek dikkate alınarak kayıt numarası verilmiş olan perakende
işyerlerinin “Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine” girişleri yapılacaktır.
Kayıt Kapsamında Değerlendirilmesi Gereken İşyerleri İçin Kodlama Sistemi
K: Kayıt kapsamında değerlendirilmesi gereken işyeri

üS: Kayıt kapsamında ürettiği yerde satış yapan işyeri
SH: Nihai tüketiciye sadece hayvansal ürün satan işyeri
SB: Sadece bitkisel ürün satan işyeri
SM: Bitkisel ürün yanında, nihai tüketiciye hayvansal ürün satan işyeri
T: Toplu tüketim yeri
örnek 1: K-SH-06-000001
K: Kayıtlı işletme
SH: Kasap vb. (Nihai tüketiciye sadece hayvansal ürün satan işyeri)
06: İl trafik kodu
000001: Kayıt numarası
örnek 2: K-SM-06-000001
SM: Bakkal-Market vb. (Hayvansal ve bitkisel ürünleri bir arada bulundurup satışını yapan)
örnek 3: K-SB-06-000001
SB: Manav, sebze meyve halleri vb.
örnek 4: K-T-06-000001
T: Okul kantini, lokanta vb. toplu tüketim yeri
örnek 5: K-üS-06-000001
üS: Pastane vb. (ürettiği yerde satış yapan üretim ve satış yeri)
c) Hem üretim ve hem de satış yeri olarak faaliyet gösteren işyerlerinde ise, üretim yeri
için “İşletme Kayıt Belgesi” düzenlenecek, satış yerine “Kayıt Numarası” verilecektir.

