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                                    TÜRKİYE

                 ODALAR VE BORSALAR
               BİRLİĞİ

Tarih :
Sayı : 84990428-010.07.02-

TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

Konu : Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve 
İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair 
Yönetmelik

16 Nisan 2021 tarih ve 31456 sayılı Resmi Gazete'de Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para 
Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik  yayımlanmış olup ekte dikkatinize sunulmuştur. 

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

  EK:31456 Sayılı Resmi Gazete (2 sayfa)

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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16 N�san 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31456

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

GIDA VE YEMLERDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ FİİLİ VE İDARİ PARA
CEZALARININ HESAPLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; 11/6/2010 tar�hl� ve 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı,

Gıda ve Yem Kanununun 24 üncü maddes�n�n dördüncü fıkrası uyarınca gıda ve yemde takl�t ve tağş�ş f��ller�ne
yönel�k yaptırımların uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 24

üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Kanun: 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,
c) Tağş�ş: Kanun kapsamındak� ürünlere temel özell�ğ�n� veren öğeler�n ve bes�n değerler�n�n tamamının veya

b�r bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılmasını veya m�ktarının değ�şt�r�lmes�n� veya aynı değer� taşımayan başka
b�r madden�n, o madde yer�ne aynı maddeym�ş g�b� katılmasını,

ç) Takl�t: Kanun kapsamındak� ürünler�n, şek�l, b�leş�m ve n�tel�kler� �t�barıyla yapısında bulunmayan
özell�klere sah�p g�b� veya başka b�r ürünün aynısıymış g�b� göstermey�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Takl�t ve Tağş�ş F��l� ve İdar� Para Cezasının Uygulanma Usulü
Takl�t ve tağş�ş f��l�
MADDE 4 – (1) Gıda ve yemde takl�t ve tağş�ş yapılamaz. Takl�t ve tağş�ş yapılmış ürün �şleme tab�

tutulamaz, p�yasaya arz ed�lemez.
(2) Gıda ve yem �şletmec�ler� ürett�kler�, �thal ett�kler�, kend� adı ve t�car� unvanı �le p�yasaya arz ett�kler�

ürünler�n mevzuata uygunluğundan sorumludur.
(3) Üret�len, �thal ed�len ve p�yasaya arz ed�len ürünler�n mevzuata uygunluğunun doğrulanması kontrol

görevl�ler�nce resm� kontrollerle yapılır.
(4) Resm� kontrollerde uygunsuzluk tesp�t ed�lmes� hal�nde Kanunda bel�rlenen �dar� yaptırımlar uygulanır.
İdar� para cezasının hesaplanması
MADDE 5 – (1) Kanunun 40 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (l) bend�nde öngörülen �dar� para cezaları

yıllık gayr� saf� gel�r üzer�nden hesaplanır.
(2) Gıda �şletmec�s�ne uygulanacak �dar� para cezası m�ktarı �şletmec�n�n f��lden b�r öncek� mal� yılın sonunda

oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa f��l tar�h�ne en yakın mal� yılın sonunda oluşan yıllık gayr� saf�
gel�rler� üzer�nden hesaplanır.

(3) Takl�t veya tağş�ş f��l�n�n;
a) Üreten veya �thal eden gıda veya yem �şletmec�ler� tarafından �şlenmes� hal�nde;
1) İlk �hlalde ell�dörtb�nbeşyüzell�beş Türk L�rasından az olmamak ve beşyüzkırkbeşb�nbeşyüzell� Türk

L�rasını aşmamak kaydıyla yıllık gayr� saf� gel�rler�n�n yüzde b�r� oranında �dar� para cezası uygulanır.
2) F��l� üç yıl �çer�s�nde b�r�nc� kez tekrarlaması durumunda yüzdokuzb�nyüzon Türk L�rasından az olmamak

ve b�rm�lyondoksanb�rb�nyüz Türk L�rasını aşmamak kaydıyla yıllık gayr� saf� gel�rler�n�n yüzde b�r� oranında �dar�
para cezası uygulanır.

3) F��l�n üç yıl �çer�s�nde �k�nc� kez tekrarlaması durumunda Kanunun 40 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (l)
bend� gereğ� �şlem yapılmak üzere Cumhur�yet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

b) Kend� adı veya t�car� unvanı altında p�yasaya arz eden gıda veya yem �şletmec�ler� tarafından �şlenmes�
hal�nde;

1) İlk �hlalde ell�dörtb�nbeşyüzell�beş Türk L�rasından az olmamak ve beşyüzkırkbeşb�nbeşyüzell� Türk
L�rasını aşmamak kaydıyla yıllık gayr� saf� gel�rler�n�n yüzde b�r� oranında �dar� para cezası uygulanır.

2) F��l� üç yıl �çer�s�nde b�r�nc� kez tekrarlaması durumunda yüzdokuzb�nyüzon Türk L�rasından az olmamak
ve b�rm�lyondoksanb�rb�nyüz Türk L�rasını aşmamak kaydıyla yıllık gayr� saf� gel�rler�n�n yüzde b�r� oranında �dar�
para cezası uygulanır.
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3) F��l�n üç yıl �çer�s�nde �k�nc� kez tekrarlaması durumunda �k�yüzonsek�zb�n�k�yüzy�rm� Türk L�rasından az
olmamak ve �k�m�lyonyüzseksen�k�b�n�k�yüz Türk L�rasını aşmamak kaydıyla yıllık gayr� saf� gel�rler�n�n yüzde b�r�
oranında �dar� para cezası uygulanır.

c) İzleneb�l�rl�ğ�n� sağlamadan p�yasaya arz eden perakende gıda veya yem �şletmec�ler� tarafından �şlenmes�
hal�nde beşb�ndörtyüzell�beş Türk L�rasında az olmamak ve beşyüzkırkbeşb�nbeşyüzell� Türk L�rasını aşmamak
kaydıyla yıllık gayr� saf� gel�rler�n�n yüzde b�r� oranında �dar� para cezası uygulanır. Tekerrür hal�nde 30/3/2005 tar�hl�
ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununu hükümler� uygulanır.

(4) İdar� para cezalarına karşı dava açılmış olması tekerrür hükümler�n�n uygulanmasına engel teşk�l etmez.
(5) Gayr� saf� gel�r�n yüzde b�r� hesaplandığında elde ed�len m�ktarın, Kanunda bel�rlenen alt sınırların altında

kalması hal�nde Kanunda bel�rlenen alt sınır, üst sınırların üzer�nde kalması hal�nde üst sınırda bel�rlenen m�ktar �dar�
para cezası olarak uygulanır.

(6) İdar� para cezalarının alt ve üst sınırları her takv�m yılı başında 5326 sayılı Kanununun 17 nc� maddes�n�n
yed�nc� fıkrası gereğ� yen�den değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(7) Faal�yete yen� başlanılması ya da verg�ye kayıtlı faal�yet�n bulunmaması g�b� nedenlerle gayr� saf� gel�r�n
tesp�t ed�lemed�ğ� durumlarda �dar� para cezası f��l �ç�n bel�rlenen alt sınır üzer�nden uygulanır.

Gayr� saf� gel�r�n bel�rlenmes�
MADDE 6 – (1) Gayr� saf� gel�r aşağıda bel�rt�len usulde bel�rlen�r:
a) B�lanço esasına göre defter tutanlar �ç�n; �şletmec�n�n faal�yetler� çerçeves�nde satılan mal ya da h�zmetler

karşılığında alınan veya tahakkuk ett�r�len toplam değerler� kapsayan ve gel�r tablosu hesaplarından, 4/1/1961 tar�hl�
ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun 175 �nc� ve mükerrer 257 nc� maddeler�n�n Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına verd�ğ�
yetk�ye dayanılarak yapılan düzenlemelerle bel�rlenen “60. Brüt Satışlar” hesap grubundak� hesaplara kayded�lmes�
gereken tutarlardan “61. Satış İnd�r�mler�” hesap grubundak� hesaplara kayded�lmes� gereken tutarların düşülmes�
sonucu kalan tutarı �fade eder.

b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan �şletmeler �le bas�t usule tab� mükellefler �ç�n dönem �ç�nde elde
ed�len hasılat ve d�ğer gel�r kalemler�n�n toplamıdır.

c) Serbest meslek kazanç defter� tutanlar �ç�n yıl �ç�nde elde ed�len gayr�saf� hasılat toplamıdır.
ç) İş ortaklığı ve ad� ortaklıklar �ç�n ortaklığın �ş ve �şlemler� �ç�n hazırlanan f�nansal tablolarda yer alan ve

faal�yet alanına göre bu maddede bel�rt�len tutar veya tutarlar toplamıdır. Ortaklık �ş ve �şlemler�ne �l�şk�n olarak
ortaklık �ç�n 213 sayılı Kanunu hükümler� uyarınca defter tutulmaması ve f�nansal tabloların hazırlanmaması
durumlarında, ortaklığı oluşturan satıcı veya sağlayıcıların ortaklık kapsamında gerçekleşt�rd�kler� faal�yetler� �ç�n
kend� defterler�ne kaydett�kler� ve bu maddede bel�rt�len tutarları oluşturan değerler toplamıdır.

(2) Gayr� saf� gel�r�n bel�rlenmes�nde �dar� para cezasına konu f��l�n �şlend�ğ� yıldan öncek� yıla a�t gel�r veya
kurumlar verg�s� beyannames�nde yer alan tutarlar d�kkate alınır. Bu tutarların tesp�t�n�n mümkün olmaması
durumunda f��l tar�h�ne en yakın dönem �ç�n ver�len gel�r veya kurumlar verg�s� beyannameler�ndek� tutarlar gayr� saf�
gel�r�n bel�rlenmes�nde esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 
 


