
KÜÇÜK MİKTARLARDAKİ YUMURTAYI DOĞRUDAN ARZ ETMEK İSTEYEN 
BİRİNCİL ÜRETİMDEN SORUMLU GIDA İŞLETMELERİNİN İZİN BELGESİ 

ALMAK AMACIYLA YAPACAKLARI BAŞVURU İŞLEMLERİ 
 

Kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel 
kişilertarafından işletilen, gıdaların üretildiği/ işlendiği/ muhafaza edildiği/ depolandığı/ 
dağıtıldığı/nakledildiği/ satıldığı/ servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili herhangi bir 
faaliyetiyürüten işletmeler “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair 
Yönetmelik’te “Gıdaİşletmesi” olarak tanımlanmaktadır. 

 
İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlamış, sadece kendi üretiminden elde ettiği 

yumurtaları, üretiminin tamamını kapsayacak şekilde son tüketiciye veya yerel perakendeciye 
doğrudan arz etmek isteyen birincil üretimden sorumlu gıda işletmecilerineyetkili merci 
tarafından verilen belgeye “İzin Belgesi (Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan 
Arzı İçin)”, bu belge üzerinde yer alan, Bakanlığın bilgisayar destekli veri tabanına 
kaydedilirken kanatlı işletmelerine Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından verilen, iki haneli 
ülke kodu ve iki haneli il trafik kodunun ardından gelen işletmeye özgü 10 rakamlı bir sayı ile 
birlikte toplam 14 haneden oluşan numara ise “İşletme numarası” olarak tanımlanmaktadır. 

 

Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına DairYönetmelik’te, Yetkili Merci; 
“Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde Bakanlık il müdürlüğünü, il 
müdürlüğünce yetki verilmesi halinde Bakanlık İlçe Müdürlüğünü, bu iş ve işlemlerin tetkik 
ve denetiminde Bakanlığı,” şeklinde tanımlanmıştır.  

 
“Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik” kapsamındaki 

işletmelerin aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan ve aşağıda örneği bulunan Başvuru Ve 
Beyanname (Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzı İçin) ile birlikte İlçe 
Müdürlüklerimize başvuru yapmak zorundadırlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAŞVURU VE BEYANNAME 

(KÜÇÜK MİKTARLARDAKİ YUMURTANIN DOĞRUDAN ARZI İÇİN)  

 
 

…………….........................…….. İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE 
 
 

Aşağıda bilgilerini beyan etmiş olduğum işletmemde küçük miktarlardaki yumurtanın son 
tüketiciye veya son tüketiciye doğrudan satışını yapan yerel perakendecilere doğrudan arzı 
için izin işlemlerinin yapılması hususunda, gereğini arz ederim. 

 
……………………………………….................. 

   Gıda İşletmecisi  
     

 Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih 
 

İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı 
 

İşletmenin Ticaret Unvanı  
 

İşletme ve Kümes Numarası 
 

İşletmecinin Vergi Numarası 
 

 İşletmenin 
Adresi  
 

İli/İlçesi/Posta Kodu  

Köy/Mahalle  

Cadde/Sokak  

Bina No/Semt  

Telefon / Faks Numarası / E-posta Adresi 
 

İşletmedeki kanatlı 
hayvan sayısı  

Hayvanların türü  
Sayısı   

Haftada/ayda yumurtaların satış gün sayısı ve gün 
içerisinde çalışma saatleri 

……-……..saatleri arası  
……………gün/hafta/ay 

 
Küçük miktarlardaki yumurtanın doğrudan arzı için İlçe Müdürlüklerimize başvuru 

sırasında 5996 sayılı kanunun 35 inci maddesi gereğince İl Müdürlüğü Döner Sermaye 
İşletmesine 2017 yılında 65 (Altmışbeş) Türk Lirası ödenmesi gereklidir. 

Sertifika veya belge işlemleri ile hizmetlerden müracaat sırasında alınan bedeller; 
sertifika ve belgelerin tanzim edilmesinin uygun görülmemesi durumunda da hizmetin 
gerçekleşmesi nedeniyle iade edilmez. 

 
 



İlçe Müdürlüklerimizce; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bilgisayar destekli 
veri tabanında “İşletme ve Kümes Numarasını” oluşturulduktan sonra, “Gıda Güvenliği Bilgi 
Sistemi (GGBS) Veri Giriş Talimatına” uygun olarak “Firma” girişi yapılır. İşletme ekleme 
işlemi gerçekleştirildikten sonra; işletme türlerinde “diğer”, faaliyet alanına “Kayıt-Onay 
Kapsamı Dışında Faaliyet Alanları” seçilerek, İşletme Kayıt Numarası alanına “İşletmenin 
Türk-Vet Sisteminden alınan “İşletme Kayıt Numarası” yazılarak ve başvuru beyanına uygun 
olarak işletme kaydı tamamlanır. Gıda Güvenliği ve Bilgi Sisteminde aşağıda örneği bulunan 
“İzin Belgesi (Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzı İçin)” oluşturulur. 
 
 

T.C. 

……………………..VALİLİĞİ 

İL/İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 

İZİN BELGESİ 

(KÜÇÜK MİKTARLARDAKİ YUMURTANIN DOĞRUDAN ARZI İÇİN) 

 

İzin Numarası : 

İşletmenin Kayıt Tarihi    (GGBS)                      : 

İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı : 

İşletmenin Ticaret Unvanı : 

İşletmenin Adresi : 

Belgenin Veriliş Tarihi : 

Belgenin Değişiklik Tarihi : 

 

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. 

 

 

 

          İL/İLÇE MÜDÜRÜ 
 



 
Başvuru yapılan İlçe Müdürlükleri; dosyayı başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü 

içerisinde incelenir. Dosyadaki bilgilerin eksiksiz ve doğru hazırlanmış olması 
durumunda,işletmelere yetkili İlçe Müdürlükleri tarafından,“Küçük Miktarlardaki 
Yumurtanın Doğrudan Arzına DairYönetmeliğin” Ek-2’sinde yer alan “İzin Belgesi (Küçük 
Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzı İçin)” düzenlenir. 

Başvuru ve beyannamedeki bilgilerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması 
durumunda, eksiklik veya yanlışlık belirtilerek dosya, resmi yazı ile başvuru sahibine 
iadeedilir. 

İzin Belgesi (Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzı İçin); üzerinde yazılı 
ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresive faaliyet konusu için geçerlidir. Bu 
bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. 

Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme İzin 
Belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek en geç üç ay içerisinde yetkili İlçe 
Müdürlüklerineyazılı başvuruda bulunur. Yetkili İlçe Müdürlüğü tarafından ilgili değişiklik 
yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir. 

Gıda işletmecileri faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını durdurmaları durumunda, 
bu durumu üç ay içerisinde yetkili mercie bildirmek ve yetkili İlçe Müdürlüğünün 
işletmeyleilgili güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak zorundadır. 

Gıda işletmecisi; 
a) İşletme izin belgesinin kaybolması halinde ülke genelinde veya yerel yayım 

yapangazetelerden birine kayıp ilanı vermek suretiyle belgenin geçersizliğinin ilan 
edildiğigazetenin aslını, 

b) İşletme izin belgesinin okunamayacak şekilde tahrip olması hâlinde ise tahrip 
olmuşbelgenin aslını, dilekçeye ekleyerek yetkili İlçe Müdürlüğüne başvurur. Yetkili merciin 
uygun bulması halinde işletme izin belgesi yeniden düzenlenir. 

Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzı İçin İzin Belgesinin nedeni ne olursa 
olsun değişikliklerinden başvuru ücretinin 1/2 oranında ücret alınır.  

Ancak;                                                                                                                                        
− Kanun, Yönetmelik veya Bakanlığımız talimatlarıyla resen yapılan belge 

değişikliklerinde başvuru ücretinin 1/4 oranında ücret alınır. 
− Belediyelerce resen yapılan adres değişikliklerinde başvuru ücretinin 1/4 oranında 

ücret alınır. 
İlimizde izne tabi olan işletmelerin başvurularını İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir. 


