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Gıda Hizmetlerinde yetkinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığına devredilmesi ve bu
doğrultuda 560 sayılı KHK’nın yeniden düzenlenerek gıda kanununa dönüştürülmesi çalışmaları Sağlık Bakanı ve Tarım ve Köyişleri bakanı tarafından ortak
bir basın toplantısı ile duyurulmuştur. Bu çalışmaların önemli bir parçası olan
kanunun hazırlanma şekline ve kanunun içeriğine ilişkin olarak aşağıdaki mektubu ve ekindeki görüşlerimizi Sayın Bakan’a ilettik.

Sn. Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Sayın Bakanım
28.06.1995 tarih ve 22327 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 560 sayılı
Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK’nın değiştirilerek kabulüne ilişkin KANUN tasarısı hakkında Odamız görüşünün
alınmamış olduğunu üzülerek belirtiriz.
Bilindiği üzere; bir yasa tasarısı ilgili Bakanlık, Kurum, Kuruluş ve Sivil
Toplum Örgütlerinin görüşleri alınarak, devamında ise kamuoyunda
tartışılarak hazırlanması halinde daha çağdaş ve doğru olmaktadır.
Aksi halde, adeta kapalı kapılar ardında ve şu anda bulundukları
makamı meslek taassubiyeti ağırlıklı olarak kullanan bürokratlarınızca hazırlanan bu tasarının yasalaşması ve uygulamaya konulmasının sizi oldukça sıkıntıya sokacağı yönündeki endişemizi belirtmeyi
görev sayıyoruz.
Gıda Bilimi ve Teknolojisi ile Gıda Güvenliği hizmetleri konusunda,
gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuatı çok iyi bilen ve engin tecrübe
sahibi üyeleri bulunan Odamızca, söz konusu Kanuna ilişkin Odamız
görüşleri, resmi bir istek olmadığı halde, Müsteşar Yardımcımız Sn.
Ramazan KADAK’a iletilmiş fakat görüşlerimiz hiçbir şekilde dikkate
alınmamıştır.
Bu görüşlerimizi yazımızın ekinde size takdim etme ihtiyacı duyduk ve
bu yazımızda belirtemediğimiz diğer sorunlar için randevu talebimizi
olurlarınıza arz ediyoruz.
Bilime ve demokratik gereklere açık olarak , halk sağlığını halkın çıkarına koruyan bir gıda sektörü kurgulamasının yapılması için, daha
önce de belirttiğimiz gibi her türlü katkıyı koymaya hazır olduğumuzu
bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
GMO Yönetim Kurulu a.
Ahmet ÖLMEZ - Y.K. Üyesi
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Yeni yayınlanacak olan Gıda Yasası’ndan Odamızın,
ülke ve toplum çıkarları için beklemiş olduğu yararlar
öncelikli olarak şunlardır;
• Yasal ve yönetimsel karmaşanın giderilmesi,
• Mali kriz içinde olan devlet ekonomisinin eldeki kaynakları verimli kullanabilmesi için bir çok çatı altında
bulunan gıda denetim elemanlarının tek çatı altında
toplanmasının sağlanması,
• Gıda İşleri Genel Müdürlüğünün, bu kanun kapsamı
içerisinde gerekli yasal değişiklikler yapılarak, kuruluşunun sağlanması ve bu doğrultuda Kamu tarafından
verilmesi gereken hizmetlerde, organizasyonunun ve
denetiminin etkinleştirilmesinin başarılması (Tarım ve
Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkında ki
441 sayılı KHK’da değişiklik yapılarak),
• Başta tüketici sağlığı ve güvenliği gelmek üzere,
sektörde uluslararası rekabet yetkinliğinin arttırılması,
dışsatımda olanakların geliştirilmesi amacıyla kalitenin
yükseltilmesi ve standardizasyonun sağlanması,
• Etkin bir düzenlemenin sağlanmasıyla üretimde
otokontrolün (HACCP) daha kısa sürelerde uygulanmasının zorunlu hale getirilmesi,
• Denetim hizmetlerinin etkinleştirilmesi için, mevcut
cihaz, ekipman ve yetişmiş insan gücünden yararlanma
olanağının maksimize edilmesi, personel eğitim politikasının güçlendirilmesi,
• Söz konusu yasa ile oluşturulacak düzenlemenin
dinamik, sürekli güncelleştirme ve gelişmeleri yakalayabilecek bir yapıda olması.
560 Sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine
dair KHK’da aşağıdaki maddeler üzerinde somut değişiklik önerilerimizi bilgilerinize arz ediyoruz.
Yasanın Adı: Gıdaları Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yasa şeklinde
Madde 3- TANIMLAR
Aşağıdaki tanımların yasaya eklenmesini;
Sorumlu Teknik Yönetici: Kontrolünden sorumlu olduğu
gıda işletmelerinde üretilen ürünlerin bu kanuna uygunluğundan işverenle birlikte sorumlu olan kişileri,
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Madde 4-5 İZİN VE TESCİL
Çalışma izni
Madde 4- Gıda maddeleri üreten işyeri kurmak isteyen
gerçek veya tüzel kişiler, bu işyerleri imalata geçmeden
önce Sağlık Bakanlığı’na müracaat ederek işyerinin
taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartlara göre
çalışma izni almak ve Sağlık Bakanlığının düzenleyeceği
gıda işyerleri siciline kaydolmak zorundadır. Çalışma iznine
ait esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
İzin ve tescil işleri
Madde 5- Gıda maddeleri üreten işyerleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın düzenleyeceği gıda siciline kaydolmak ve
sicil numarası almak, imal ettikleri gıda maddelerinin bileşiminde bulunan maddeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na
tescil ettirerek izin almak zorundadır. Tescil belgesindeki
bilgiler ilgililerce gizli tutulur.
İllerdeki ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları ile diğer
meslek kuruluşları üyelerini gıda siciline kaydettirmekle
yükümlüdür.
Gıda sicili, izin ve tescil işlemlerinin esas ve usulları yönetmelikle belirlenir.
(Madde 4 ve 5 ‘in birleştirilerek tek madde halinde
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini)
Gıda maddeleri ve gıda maddeleri ile temas eden
maddeleri üreten işyerleri üretime geçmeden önce
işyerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik
şartlara uyarak bakanlığın düzenleyeceği gıda siciline
kaydolmak, sicil numarası almak, ürettikleri gıda maddelerinin bileşiminde bulunan maddeleri bakanlığa tescil
ettirmekle yükümlüdür.
Gıda Sicili, İzin ve Tescil işlemlerinin esas ve usulleri
yönetmelikle belirlenir.
İzin ve tescil işlemlerinden, gıda hizmetlerinde kullanılmak üzere, işyerinin nev’i ve büyüklüğüne göre her yıl
bakanlıkça belirlenecek bir kayıt-tescil ücreti ile bakanlıkça belirlenecek ürün yada ürün grupları üzerinden
üretim izni ücreti alınır.
Ücretlerle ilgili esas ve usuller çıkartılacak yönetmelikle
belirlenir.

Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Gıda İşleri
Genel Müdürlüğü’nü,
Bilimsel Gıda Otoritesi: Bakanlık çalışmalarına bilimsel dayanak sağlayarak tüketicilerin de tarafsız olarak
bilgilendirilmesini sağlayacak kurulu
İfade eder.
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Madde 6- İSTİHDAM
İstihdam
Madde 6- Gıda maddeleri üreten işyerlerinde işletmenin
nev’i ve büyüklüğüne göre gıda bilimi konusunda eğitim
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görmüş kişilerin sorumlu yönetici ve eleman olarak istihdamı mecburidir.
Sorumlu yöneticiler, Bu Kanun Hükmünde Kararname ve
yönetmeliklerde belirtilen esas ve usullerin yerine getirilmesinden işverenle birlikte sorumludur.
Gıda bilimi konusunda eğitim görmemiş kişilerin teknik
eleman olarak istihdam edilebilmesi için Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı ve Sağlık Bakanığı ile ticaret, sanayi, ticaret ve
sanayi odalarının birlikte açacağı kurslardan belge alınması
zorunludur. Belgesi bulunmayanlar teknik eleman olarak
çalıştırılamaz.
Sorumlu yöneticiler ve teknik elemanlarla ilgili esas ve
usuller yönetmelikle belirlenir.
(Maddenin aşağıda ki şekilde değiştirilmesini)
Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan maddeleri
ve materyalleri üreten işyerlerinde, işletmenin nev’i ve
büyüklüğüne göre, Gıda Bilimi konusunda eğitim almış
veya yasalarla bu alanda çalışma yetkisi verilmiş kişilerin, eğitim dallarına uygun işyerlerinde Sorumlu Teknik
Yönetici olarak istihdamı mecburidir.
Meslek Odaları, Sorumlu Teknik Yöneticilerin kayıtlarını
tutmakla yükümlüdürler.
Sorumlu Teknik Yönetici olabilme koşulları, Sorumlu
Teknik Yöneticinin istihdamı, iş güvencesi, görevleri,
yetkileri ve sorumlulukları bakanlık tarafından çıkarılacak ayrı bir yönetmelikle belirlenir.
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Bu konuda Genel Müdürlük bünyesinde, ilgili meslek
odaları ve tüketici örgütlerinin yer alacağı, Reklam
Denetim Komitesi oluşturulur.
Komiteye ilişkin esas ve usuller bakanlıkça yönetmelikle
belirlenir.

Madde 18- ET KESİM YERLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Et kesim yerleri ile ilgili hükümler
Madde 18- Tüm et kesim yerleri (kanatlı dahil) mezbahalar
ve entegre et tesislerinin kuruluş ve çalışma izni Sağlık
Bakanlığı’ndan uygun görüş alınarak, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı’nca verilir. Bu konudaki usul ve esaslar Tarım
ve Köyişleri Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
(Entegre et tesisleri, mamul madde üretim yerleri
olduğundan Madde 4. içerisinde yer almaktadır. Bu
madde içinde yer alması durumunda ikilem yaratacaktır. Bundan dolayı maddenin aşağıdaki şekilde
değiştirilmesini)
Tüm et kesim yerlerinin (kanatlılar dahil) , mezbahaların
kuruluş ve çalışma izni bakanlıkça verilir. Bu konudaki
esas ve usuller bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir.

(Aşağıdaki maddenin yasaya eklenmesini)
Madde 14- REKLAM
Reklam
Madde 14- Etiketlerde yanıltıcı ifade ve beyan kullanılması
veya yanıltıcı ambalajlar ile gıda maddelerinin mübadele
konusu yapılması veya gıda maddeleri için genel olarak
veya münferiden yanıltıcı tasvirler ve benzeri beyanlar ile
reklam yapılması; gıda maddeleri için yapılan reklamlarda
hastalıkların gıda maddeleri ile tedavisini teşvik eden yayınların, yazıların veya yazılı beyanların kullanılması yasaktır.
(Maddenin içerisine aşağıda ki şekilde eklemelerin
yapılmasını)

Madde ... BİLİMSEL GIDA OTORİTESİ
Bakanlığın bilimsel konularda danışmanlığını yapacak,
aynı zamanda tüketicileri objektif olarak yönlendirecek
ve bilgilendirecek, bağımsız kişilerden oluşacak Bilimsel Gıda Otoritesi bakanlık tarafından oluşturulur.
Bilimsel Gıda Otoritesi çeşitli konularda alt komiteleri
oluşturur.
Bilimsel Gıda Otoritesi bu kanunun yayımı tarihinden
itibaren 2 yıl içerisinde kurulur.
Bilimsel Gıda Otoritesine ilişkin esas ve usuller bakanlıkça yönetmelikle belirlenir.

9

