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TÜM ODA VE BORSALARA

ODALAR VE BORSALAR
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Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı
Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki 7255
Sayılı Kanun Hk.

4 Kasım 2020 tarihli 31294 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gıda, Tarrm ve Orman Alanında Bazı

Diizenlemeler Yapılması Hakkındaki 7255 sayılı kanunla:5996 sayılı Veteriner Hizmetleri. Bitki Sağlığ!,
Gıda ve Yem Kanunu'nda değişiklik yapılmıştır.
Buna göre; Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikel,e srıkacak gıdalar. masraflarr sorumlusuna ait olmak üzere
pil,asadan toplatılacak ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilecektir. Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi
adı vel,a ticari unvanı altında piyasay,a arz eden gıda işletmecilerine, l yıldan 5 yıla kadar hapis ve l000
günden 5000 güne kadar adli para cezası ı,erilecektir. Fiilin ] yıl içinde tekarlanması durumunda ayrıca,
gıdayı üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında pil,asal,a arz eden gıda işletmecisi 5 yı|dan l0
yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men edilecektir. Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri üreten,
ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı altında piyasay,a arz eden gıda veya yem işletmecisine 50 bin
Türk lirasından, izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz edeı,ı perakende gıda veya yem işletmecisine 5 bin

Türk lirasından aşağı olmamak ve 500 bin 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 l'i oranında idari para cezası verilecektir.
Söz konusu değişikliğe ilişkin üyelerinize gerekli duyuruların yapılması, kanuna uymayan üyelerinize ilişkin

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu
Hakkında Yönetmelik'e istinaden gerekli işlemlerin başlatılması hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

e-.:.ara,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel sekreler
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Bu belge.5070 sayıh E|eklronik Imza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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