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Sayı : 35889452-002.242
Konu : Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı
Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun

ODALARIMIZA ( 2020 / 223 ) SAYILI GENELGE

Üst kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın
04.11.2020 tarih ve 54826179-435.01.03-E.390/174 sayılı 2020/174 genelgesinde:

28/10/2020 tarihli ve 7255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıda, Tarım ve Orman Alanında
Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun;

“Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının
korunması” başlıklı 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “Gıda ve yemde taklit ve
tağşiş yapılamaz.” cümlesine “Taklit ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi tutulamaz, piyasaya arz
edilemez.” cümlesi eklenmiştir.

“Gıda ve yem ile ilgili yaptırımlar” başlıklı 40 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasında, gıda ve
yem ile ilgili yaptırımlar belirtilmiştir. Söz konusu yaptırımların (a) ve (l) bentleri değiştirilmiştir.

Buna göre;

“a) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak
üzere piyasadan toplatılacak ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilecek. Bu gıdaları üreten,
ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine bir yıldan
beş yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adli para cezası verilecek. Fiilin üç
yıl içinde tekrarlanması durumunda ayrıca, gıdayı üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı
altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi beş yıldan on yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden
men edilecek.”

“l) 24 üncü maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olarak taklit veya tağşiş yapılan gıda veya
yemlere el konulacak. Ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak.
Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler işletmecisi tarafından
Bakanlık gözetiminde imha edilecek veya ettirilecek. Piyasaya arz amacı dışında
değerlendirilmesi mümkün olan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.
Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri;

1) Üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem
işletmecisine ellibin Türk lirasından,
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2) İzlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine beşbin
Türk lirasından, aşağı olmamak ve beşyüzbin Türk lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir
önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın
mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası
verilecek. Fiilin üç yıl içinde birinci kez tekrarlanması durumunda üreten, ithal eden veya kendi
adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine yukarıda belirtilen
idari para cezalarının alt ve üst sınırları bir katı artırılarak uygulanacak. Fiilin aynı süre içinde
ikinci kez tekrarlanması durumunda, üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecisine bin
günden üçbin güne kadar adli para cezası verilecek ve gıda veya yem işletmecisi beş yıldan on
yıla kadar bu sektördeki faaliyetinden men edilecek. Fiili üç yıl içinde ikinci kez tekrarlayan
kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine ise ikiyüzbin
Türk lirasından az olmamak ve iki milyon Türk lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir
önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın
mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası
verilecek.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Denilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda;

Gereğini rica ederiz.

e-imzalıdır e-imzalıdır

Mehmet GÜNDOĞAN Hüseyin AR
Genel Sekreter Yardımcısı Başkan Vekili
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