SAĞLIKLA ĠLGĠLĠ BAZI KANUN VE
KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR KANUN

YASALARIN MEVCUT HALĠ

MADDE 1
2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza
Ticarethaneleriyle Sanat Ve Ziraat
ĠĢlerinde Kullanılan Zehirli Ve Müessir
Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara
Mahsus Kanunun 11. Maddesi:

2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza
Ticarethaneleriyle
Sanat
Ve
Ziraat
ĠĢlerinde Kullanılan Zehirli Ve Müessir
Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara
Mahsus Kanunun 11. Maddesi

Ecza ticarethanelerinden yalnız eczanelere ve
ilaç üreticilerine toptan veya perakende ecza
ve mevaddı kimyeviye satılabilir. Ecza
ticarethanelerinde reçete yapılması memnu
olduğu gibi tuvalet eşyasiyle kauçuk mamulat
veya tıbba ve kimyaya ait alat ve edevat
müstesna olmak üzere toptan ve perakende
olarak ecza ve kimyevi maddelerin ve tıbbi
müstahzaratın
eşhasa
satılması
dahi
memnudur. Sanat ve ziraatte kullanılan
zehirli ve müessir kimyevi maddeler toptan
ve perakende olarak hususi ahkamına
tevfikan satılabilir

Ecza ticarethanelerinden yalnız eczanelere ve
ilaç üreticilerine toptan veya perakende ecza
ve mevaddı kimyeviye satılabilir. Ecza
ticarethanelerinde reçete yapılması memnu
olduğu gibi tuvalet eşyasiyle kauçuk mamulat
veya tıbba ve kimyaya ait alat ve edevat
müstesna olmak üzere toptan ve perakende
olarak ecza ve kimyevi maddelerin ve tıbbi
müstahzaratın
eşhasa
satılması
dahi
memnudur. Sanat ve ziraatte kullanılan zehirli
ve müessir kimyevi maddeler toptan ve
perakende olarak hususi ahkamına tevfikan
satılabilir.
Türkiye’de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı
olup da çeĢitli sebeplerle piyasada
bulunmayan beĢeri tıbbi ürünler, Sağlık
Bakanlığı tarafından uygun görülen kamu
kurum ve kuruluĢları ile Sosyal Güvenlik
Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği
aracılığıyla Ģahsi kullanım maksadıyla
reçeteli olarak yurtdıĢından temin edilebilir
ve
doğrudan
hastalara
verilebilir.
Hastanelerin yurtdıĢından toplu olarak
getirdiği ilaçların temini de bu Ģekilde
sağlanabilir. Bu fıkraya göre temin edilen
ilaçlar için, yurtdıĢı ilaç listesine girdiği
tarihten itibaren üç yıl içerisinde
izin/ruhsat sahibi tarafından ruhsat
baĢvurusunda bulunulması ve baĢvuru
tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde
ruhsat alınması zorunludur. Ruhsat
baĢvurusu yapılmayan veya ruhsatı
alınmayan ilaçların bu Ģekilde teminine
devam
edilmesine
karar
vermeye
CumhurbaĢkanı yetkilidir.
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MADDE 2
2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza
Ticarethaneleriyle Sanat Ve Ziraat
ĠĢlerinde Kullanılan Zehirli Ve Müessir
Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara
Mahsus Kanunun 21 inci Maddesi:
Bu Kanunda tasrih edilen kaidelere riayet
etmiyen veya memnuiyetlere muhalif hareket
eden ecza ticarethaneleri sahip veya müdiri
mesulleri ile sanat ve ziraat işlerinde
kullanılan zehirli ve müessir maddeler
satıcılığı yapanlara, mahallî mülkî amir
tarafından ikiyüz Türk Lirasından beşyüz
Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
Bu maddelerin satışı kamu sağlığı
bakımından tehlikeli bir durum oluşturuyorsa,
tehlike giderilinceye kadar geçici olarak
işletme faaliyetten menedilir.

2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza
Ticarethaneleriyle
Sanat
Ve
Ziraat
ĠĢlerinde Kullanılan Zehirli Ve Müessir
Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara
Mahsus Kanunun 21 inci Maddesi:
Bu Kanunda tasrih edilen kaidelere riayet
etmeyen veya memnuiyetlere muhalif hareket
eden ecza ticarethaneleri sahip veya müdiri
mesulleri ile sanat ve ziraat işlerinde
kullanılan zehirli ve müessir maddeler
satıcılığı yapanlara, Türkiye Ġlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu veya mahallî mülkî amir
tarafından fiilin mahiyeti ve sonuçları
dikkate alınarak ikiyüz Türk Lirasından
beşyüz Türk Lirasına kadar iki bin Türk
lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar
idarî para cezası verilir. Fiilin bir yıl
içerisinde tekrarı halinde ceza bir kat
artırılarak uygulanır. Bu maddelerin satışı
kamu sağlığı bakımından tehlikeli bir durum
oluşturuyorsa, tehlike giderilinceye kadar
geçici olarak işletme faaliyetten menedilir.
Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
tarafından idari para cezası ve idari
yaptırım kararı verildiğinde keyfiyet ilgili
mülki amire bildirilir.
MADDE 3
YENĠ EKLEME
2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza
Ticarethaneleriyle
Sanat
Ve
Ziraat
ĠĢlerinde Kullanılan Zehirli Ve Müessir
Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara
Mahsus Kanuna GEÇĠCĠ MADDE-1
eklendi.
GEÇĠCĠ MADDE 1- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce 11 inci
maddenin
ikinci
fıkrasına
göre
yurtdıĢından temin edilmiĢ ilaçlar için
ruhsat
baĢvurusunda
bulunmamıĢ
olanların baĢvuru süresi bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihte baĢlar. Daha
önceden ruhsat baĢvurusu yapılmıĢ ilaçlar
için iki yıllık ruhsat alma süresi bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren baĢlar.
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MADDE 4
2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza
Ticarethaneleriyle Sanat Ve Ziraat
ĠĢlerinde Kullanılan Zehirli Ve Müessir
Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara
Mahsus Kanunun 3 üncü Maddesi:
Ecza ticarethanesi işlerinden mesul olacak
diplomalı bir eczacıyı müdür göstermek
şartiyle eczacı olmıyan kimseler dahi ecza
ticarethanesi açabilirler. Bir şirket tarafından
dahi ecza ticarethanesi açılabilir. Şukadar ki,
diplomalı eczacı olmak şartiyle, şeriklerden
birinin ticarethane işlerinden mesul müdür
gösterilmesi lazımdır.

2/3/1927 Tarihli ve 984 sayılı Ecza
Ticarethaneleriyle
Sanat
Ve
Ziraat
ĠĢlerinde Kullanılan Zehirli Ve Müessir
Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara
Mahsus Kanunun 3 üncü Maddesi:
Ecza ticarethanesi işlerinden mesul olacak
diplomalı bir eczacıyı müdür göstermek
şartiyle eczacı olmıyan kimseler dahi ecza
ticarethanesi açabilirler. Bir şirket tarafından
dahi ecza ticarethanesi açılabilir. Şukadar ki,
diplomalı eczacı olmak şartiyle, şeriklerden
birinin ticarethane işlerinden mesul müdür
gösterilmesi lazımdır.
MADDE 5
YENĠ EKLEME
11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet Ve
ġuabatı San'atlarının Tarzı Ġcrasına Dair
Kanuna Ek Madde 15 Eklendi:
EK MADDE 15- Terör örgütlerine veya
Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karĢı faaliyette bulunduğuna
karar verilen yapı, oluĢum veya gruplara
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek
ilgili
mevzuat
çerçevesinde
kamu
görevinden
çıkarılan
veya güvenlik
soruĢturması sonucuna göre kamu görevine
alınmayan tabiplerden devlet hizmeti
yükümlüsü olanlar, çıkarılma veya göreve
alınmama kararının verildiği tarihten
itibaren, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 3
üncü maddesinin birinci fıkrasında üçüncü
grup ilçe merkezlerine bağlı yerleĢim
yerleri ile dördüncü grup ilçe merkezleri
için belirlenen Devlet hizmeti süresinin
sonunda mesleklerini icra edebilirler.
Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine
getirirken kamu görevinden çıkarılanların
hizmet süreleri bu süreden düĢürülür.
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MADDE 8
14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı Ġspençiyari 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı Ġspençiyari
ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 5 inci ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 5 inci
maddesi:
maddesi:
Türkiye'de ispençiyari ve tıbbi mevat ve
müstahzarat imaline ve bu maksatla
laboratuvar veya fabrika küşadına Türk tabip,
eczacı ve kimyager ve ihtisaslarına taallük
eden maddeler için de veteriner ve diş tabibi
bir mesul müdürün mesuliyeti altında hakiki
ve hükmi şahıslar salahiyettardır.

Türkiye'de ispençiyari ve tıbbi mevat ve
müstahzarat imaline ve bu maksatla
laboratuvar veya fabrika küşadına Türk tabip,
eczacı ve kimyager ve ihtisaslarına taallük
eden maddeler için de veteriner ve diş tabibi
bir mesul müdürün mesuliyeti altında hakiki
ve hükmi şahıslar salahiyettardır.

İspençiyari ve tıbbi mevat ve müstahzaratın
her türlü fenni şartları haiz ve kafi tesisatı
muhtevi bir laboratuvar veya fabrikada imali
mecburidir.

İspençiyari ve tıbbi mevat ve müstahzaratın
her türlü fenni ve Ġyi Ġmalat Uygulamaları
şartlarını haiz, ve kafi tesisatı muhtevi bir
laboratuvar veya fabrikada imali mecburidir.

İspençiyari ve tıbbi mevat va müstahzarat
laboratuvar ve fabrikaları Sağlık ve Sosyal
Yardım Vekaletinin teftiş ve murakabesine
tabidir.

İspençiyari ve tıbbi mevat va müstahzarat
laboratuvar ve fabrikaları Sağlık ve Sosyal
Yardım Vekaletinin teftiş ve murakabesine
tabidir.
MADDE 9

14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı Ġspençiyari 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı Ġspençiyari
ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 7 nci ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 7 nci
maddesi:
maddesi:
6 ncı maddede yazılı istida ve nümuneler
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince
tetkik ve tahlil edilerek aşağıda yazılı
şartların mevcudiyeti halinde izin verilmesine
mütaallik muamele yapılır:

6 ncı maddede yazılı istida ve nümuneler
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince
numuneler Sağlık Bakanlığınca veya Sağlık
Bakanlığınca
yetkilendirilen
laboratuvarlarda tetkik ve tahlil edilerek
aşağıda yazılı şartların mevcudiyeti halinde
izin verilmesine mütaallik muamele yapılır:

A) Müsaade talep eden kimsenin bu
kanunla tayin edilmiş olan salahiyeti haiz
olması;
B) Tevdi edilen formülün müstahzar
halinde ticarete arzedilmesinde fayda
bulunması;
C) Kullanılmasında sıhhi mahzur
bulunmaması;
D) Sanata muvafık yapılması ve uzun
müddet muhafazası halinde bozulmağa
müsait olmaması;
E) Tahlil ve tetkik neticesinde
formülüne uygun ve bildirilen tedavi
vasıflarını haiz olması;
F) Fiyatının muvafık ve isminin
uygun bulunması.

A) Müsaade talep eden kimsenin bu
kanunla tayin edilmiş olan salahiyeti haiz
olması;
B) Tevdi edilen formülün müstahzar
halinde
ticarete
arzedilmesinde
fayda
bulunması;
C) Kullanılmasında sıhhi mahzur
bulunmaması;
D) Sanata muvafık yapılması ve uzun
müddet muhafazası halinde bozulmağa müsait
olmaması;
E) Tahlil ve tetkik neticesinde
formülüne uygun ve bildirilen tedavi
vasıflarını haiz olması;
F) Fiyatının muvafık ve isminin uygun
bulunması.
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Müstahzarın tabip reçetesiyle veya
reçeteye lüzum olmadan serbestçe satılması
hususu vekaletçe tayin ve ruhsatnamede
zikredilir. Bu kanun mucibince yapılmasına
izin verilen müstahzarların isimleri Resmi
Gazete ile ilan edilir. Tahlil masrafı ve
ruhsatname harcı istida sahibine aittir (1).
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti
piyasa icaplarına göre müstahzar fiyatlarının
tadilini istiyebilir.

Müstahzarın tabip reçetesiyle veya
reçeteye lüzum olmadan serbestçe satılması
hususu vekaletçe tayin ve ruhsatnamede
zikredilir. Bu kanun mucibince yapılmasına
izin verilen müstahzarların isimleri Resmi
Gazete ile ilan edilir. Tahlil masrafı ve
ruhsatname harcı istida sahibine aittir (1).
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti
piyasa icaplarına göre müstahzar fiyatlarının
tadilini istiyebilir.
MADDE 10

14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı Ġspençiyari 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı Ġspençiyari
ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 19 ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 19 uncu
uncu Maddesi:
Maddesi:
Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler veya
bu şekilde imal edilen müstahzarları bilerek
satan, satışa arz eden veya sattıranlar, bir
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Bu müstahzarların kendilerine
atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya
bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek
şekilde veya saf olmayan maddelerden imal
edildiği anlaşıldığı takdirde ceza üçte bir
oranında artırılır. Müstahzar olmamakla
beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği
beyanı ile herhangi bir ürünün satışını,
pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya
satışlarının internet veya başkaca herhangi bir
elektronik ortam üzerinden yapılması hâlinde
18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.
Memleket dışında yapılmış müstahzarları
ruhsatsız olarak ticaret amacıyla ithal etmek
veya bunların özelliklerini bilerek satmak
veya satışa arz etmek veya sattırmak
kaçakçılıktır. Bu fıkrada yazılı suçları
işleyenler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu hükümleri tatbik olunur.

Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler veya
bu şekilde imal edilen müstahzarları bilerek
satan, satışa arz eden veya sattıranlar, bir
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Bu müstahzarların kendilerine
atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya
bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek şekilde
veya saf olmayan maddelerden imal edildiği
anlaşıldığı takdirde ceza üçte bir oranında
artırılır. Müstahzar olmamakla beraber
hastalıkları teşhis ve veya tedavi ettiği beyanı
ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını
veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca
bunların tanıtım veya satışlarının internet veya
başkaca herhangi bir elektronik ortam
üzerinden yapılması hâlinde 18 inci maddenin
üçüncü fıkrası uygulanır.
Memleket dışında yapılmış müstahzarları
ruhsatsız olarak ticaret amacıyla ithal etmek
veya bunların özelliklerini bilerek satmak
veya satışa arz etmek veya sattırmak
kaçakçılıktır. Bu fıkrada yazılı suçları
işleyenler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu hükümleri tatbik olunur.
MADDE 21

07/05/1987 tarihli ve 3359 Sayılı Sağlık 07/05/1987 tarihli ve 3359 Sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanunu
Hizmetleri Temel Kanunu
Ek Madde 12 –Sağlık kurum ve
kuruluşlarında görev yapan personele karşı
görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla
işlenen kasten yaralama suçu, 4/12/2004

Ek Madde 12 –Sağlık kurum ve
kuruluşlarında görev yapan personele karşı
görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla
işlenen kasten yaralama suçu, 4/12/2004
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tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 100 üncü maddesinin üçüncü
fıkrası kapsamında tutuklama nedeni
varsayılan suçlardandır. Özel sağlık kurum ve
kuruluşlarında görev yapan personel, bu
görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine
karşı işlenen suçlar bakımından 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu
görevlisi sayılır.

tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 100 üncü maddesinin üçüncü
fıkrası
kapsamında
tutuklama
nedeni
varsayılan suçlardandır. Özel sağlık kurum ve
kuruluşlarında görev yapan personel, bu
görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı
işlenen suçlar bakımından 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununun uygulanmasında kamu
görevlisi sayılır.
Sağlık kurum ve kuruluĢlarında görev
yapan personele karĢı görevleri sebebiyle
kasten iĢlenen suçlardan Ģüpheli olanlar,
kolluk görevlilerince yakalanır ve gerekli
iĢlemleri
yapılarak
Cumhuriyet
baĢsavcılığına sevk edilir. Cumhuriyet
savcısı adli iĢlemleri tekemmül ettirir. Bu
suçların
soruĢturulmasında,
kolluk
tarafından müĢteki, mağdur veya tanık
olan
sağlık
personelinin
ifadeleri
iĢyerlerinde alınır. Bu fıkra hükmü, özel
sağlık kurum ve kuruluĢlarında görev
yapan personele karĢı görevleri sebebiyle
kasten iĢlenen suçlar hakkında da
uygulanır.
MADDE 29

31/05/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal 31/05/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu 63. Maddesi
Kanunu 63. Maddesi
Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve
süresi
MADDE 63e) Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan
genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin,
erkek ise karısının;
1) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal
tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının
ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk
sahibi olabileceğinin Kurumca yetkilendirilen
sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları
tarafından tıbben mümkün görülmesi,
2) 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük
olması,
3) Son üç yıl içinde diğer tedavi
yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet
sunucuları sağlık kurulları tarafından
belgelenmesi,
4) Uygulamanın yapıldığı tıbbî merkezin
Kurum ile sözleşme yapmış olması,

Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve
süresi
MADDE 63e) Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan
genel sağlık sigortalısının kadın ise
kendisinin, erkek ise karısının;
1) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal
tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının
ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk
sahibi olabileceğinin Kurumca yetkilendirilen
sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları
tarafından tıbben mümkün görülmesi,
2) Kadının 23 yaşından büyük, 39 40 yaşından
küçük olması,
3) Kadının primer ovaryan yetmezliği ile
erkeğin azospermisi olması halleri hariç
olmak üzere son üç yıl içinde diğer tedavi
yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet
sunucuları
sağlık
kurulları
tarafından
belgelenmesi,
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5) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı
veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup,
900 gün genel sağlık sigortası prim gün
sayısının olması,
şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde en
fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere
yardımcı üreme yöntemi tedavileri ile bir
hastalığın tedavisinin başka tıbbî bir
yöntemle mümkün olmaması ve Kurumca
yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları
sağlık kurulları tarafından tıbben
zorunlu görülmesi halinde yardımcı üreme
yöntemi tedavileri.

4) Uygulamanın yapıldığı tıbbî merkezin
Kurum ile sözleşme yapmış olması,
5) Eşlerden birinin en az beş yıldır genel
sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü
olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık
sigortası prim gün sayısının olması,
şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde veya
sağlam çocuk sahibi olan çiftler hariç olmak
üzere Kurumun belirlediği kalıtsal bir
hastalığı olan veya bu hastalık için taşıyıcı
olduğu bilinen evli çiftin sağlam çocuk sahibi
olmasına yönelik bu bendin (2), (4) ve (5)
numaralı alt bentlerinde belirtilen şartların
birlikte gerçekleşmesi halinde, en fazla üç
deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı üreme
yöntemi tedavileri ile bir hastalığın tedavisinin
başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması
ve Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet
sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben
zorunlu görülmesi ve uygulamanın yapıldığı
tıbbi merkezin Kurum ile sözleşme yapmış
olması halinde yardımcı üreme yöntemi
tedavileri,
MADDE 31

11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem
Kanununun 23 üncü maddesi:
Kanununun 23 üncü maddesi:
(1) Bakanlık, gıda ve gıda ile temas eden
madde ve malzemelerle ilgili asgarî teknik ve
hijyen kriterleri, bitki koruma ürünü ve
veteriner ilaç kalıntıları, katkı maddeleri,
bulaşanları, numune alma, ambalajlama,
etiketleme, nakliye, depolama esasları ve
analiz metotlarını belirleyen gıda kodeksini
hazırlar ve yayımlar. Bakanlık, kodeksin
hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapabilir ve bu amaçla komisyonlar
kurabilir. Bakanlık, uluslararası Kodeks
Alimentarius
Komisyonunun
temas
noktasıdır ve konu ile ilgili çalışmaları
yürütür. Bakanlık gıda kodeksini hazırlamak
üzere Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu
oluşturur. Komisyonun üye seçimi, görev
süresi, alt komisyon oluşturulması, Ulusal
Gıda
Kodeks
Komisyonu
ve
alt
komisyonların çalışma usul ve esaslarını
belirlemeye Bakanlık yetkilidir. Komisyonun
sekretarya hizmetleri Bakanlıkça yürütülür.

(1) Bakanlık, gıda ve gıda ile temas eden
madde ve malzemelerle ilgili asgarî teknik ve
hijyen kriterleri, bitki koruma ürünü ve
veteriner ilaç kalıntıları, katkı maddeleri,
bulaşanları, numune alma, ambalajlama,
etiketleme, nakliye, depolama esasları ve
analiz metotlarını belirleyen gıda kodeksini
hazırlar ve yayımlar. Bakanlık, kodeksin
hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapabilir ve bu amaçla komisyonlar
kurabilir. Bakanlık, uluslararası Kodeks
Alimentarius Komisyonunun temas noktasıdır
ve konu ile ilgili çalışmaları yürütür. Bakanlık
gıda kodeksini hazırlamak üzere Ulusal Gıda
Kodeks Komisyonu oluşturur. Komisyonun
üye seçimi, görev süresi, alt komisyon
oluşturulması,
Ulusal
Gıda
Kodeks
Komisyonu ve alt komisyonların çalışma usul
ve esaslarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir.
Komisyonun sekretarya hizmetleri Bakanlıkça
yürütülür.
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(2) Gıda ve takviye edici gıdaların
etiketinde, tanıtımında veya reklamında
sağlık beyanı kullanılabilmesine, Türkiye
Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca izin verilir.
(2) Bakanlık, tarım ve gıda ile ilgili coğrafi
işaret veya geleneksel ürün adlarının
kullanımının tescilde belirtilen özelliklere
uygunluğunu denetler.
(3) Bakanlık, gıda güvenilirliği ile ilgili her
türlü araştırma ve projeleri yapar veya hizmet
satın alma yoluyla yaptırabilir.
(4) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul
ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik
ile belirlenir.

(3) Bakanlık, tarım ve gıda ile ilgili coğrafi
işaret veya geleneksel ürün adlarının
kullanımının tescilde belirtilen özelliklere
uygunluğunu denetler.
(4) Bakanlık, gıda güvenilirliği ile ilgili her
türlü araştırma ve projeleri yapar veya hizmet
satın alma yoluyla yaptırabilir.
(5) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve
esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile
belirlenir.
MADDE 33

11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem
Kanununun 42 nci maddesi:
Kanununun 42 nci maddesi:
(1) Bakanlık tarafından istenen resmî evrakta
tahrifat veya sahtecilik yaparak Bakanlığı
yanılttığı
tespit
edilenlerin
işlemleri
durdurulur ve savcılığa suç duyurusunda
bulunulur.
(2) Bu Kanunda belirtilen idarî yaptırımları
uygulamaya, il tarım müdürü yetkilidir. İl
tarım müdürü bu yetkisini ilçe tarım
müdürlerine yazılı olarak devredebilir.
Ancak, resmî kontroller sırasında, insan
sağlığı, gıda ve yem güvenilirliği, bitki ve
hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturması
ve acil tedbirleri gerektirmesi durumunda,
idarî para cezaları hariç olmak üzere diğer
idarî yaptırımları uygulamaya kontrol
görevlisi de yetkilidir. Verilen idarî para
cezaları otuz gün içinde ödenir.
(3) İtlaf ve imha işlemleri, tüm masrafları
sahibi tarafından karşılanmak üzere Bakanlık
gözetiminde gerçekleştirilir. Malların sahipsiz
yakalanması durumunda masraflar Bakanlık
bütçesinden karşılanır.
(4)
Sahipleri
tarafından
piyasadan
toplatılması gereken canlı hayvan ve
ürünlerin sahibi veya sorumlusu tarafından
toplatılmaması
durumunda
Bakanlık
tarafından toplatılır, toplatma masrafının iki
katı tutarın sorumlular tarafından ödenmesi
için bir aylık ödeme süresi verilir.

(1) Bakanlık tarafından istenen resmî evrakta
tahrifat veya sahtecilik yaparak Bakanlığı
yanılttığı
tespit
edilenlerin
işlemleri
durdurulur ve savcılığa suç duyurusunda
bulunulur.
(2) Bu Kanunda belirtilen idarî yaptırımları
uygulamaya, il tarım müdürü yetkilidir. İl
tarım müdürü bu yetkisini ilçe tarım
müdürlerine yazılı olarak devredebilir. Ancak,
resmî kontroller sırasında, insan sağlığı, gıda
ve yem güvenilirliği, bitki ve hayvan sağlığı
açısından tehlike oluşturması ve acil tedbirleri
gerektirmesi durumunda, idarî para cezaları
hariç olmak üzere diğer idarî yaptırımları
uygulamaya kontrol görevlisi de yetkilidir.
Verilen idarî para cezaları otuz gün içinde
ödenir.
(3) İtlaf ve imha işlemleri, tüm masrafları
sahibi tarafından karşılanmak üzere Bakanlık
gözetiminde gerçekleştirilir. Malların sahipsiz
yakalanması durumunda masraflar Bakanlık
bütçesinden karşılanır.
(4) Sahipleri tarafından piyasadan toplatılması
gereken canlı hayvan ve ürünlerin sahibi veya
sorumlusu
tarafından
toplatılmaması
durumunda Bakanlık tarafından toplatılır,
toplatma masrafının iki katı tutarın sorumlular
tarafından ödenmesi için bir aylık ödeme
süresi verilir.
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(5) Bu Kanunda verilen süreler içinde
ödenmeyen tutarlar ile belirlenen idari para
cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil
edilir.
(6) (Ek: 2/1/2014-6514/54 md.) 27 nci madde
uyarınca Sağlık Bakanlığının denetim
alanındaki sular bakımından bu Kanunda
belirtilen idari yaptırımları uygulamaya halk
sağlığı müdürü yetkilidir. Bu sularla ilgili iş
ve işlemler Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca
yapılır.

(5) Bu Kanunda verilen süreler içinde
ödenmeyen tutarlar ile belirlenen idari para
cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
(6) (Ek: 2/1/2014-6514/54 md.) 27 nci madde
uyarınca Sağlık Bakanlığının denetim
alanındaki sular bakımından bu Kanunda
belirtilen idari yaptırımları uygulamaya halk
sağlığı müdürü yetkilidir. Bu sularla ilgili iş
ve işlemler Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca
yapılır.
(7) 28 inci maddenin birinci fıkrasının
ikinci cümlesindeki ürünler bakımından bu
Kanunda belirtilen idari yaptırımları
uygulamaya Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu ile mahalli mülki amir yetkilidir.
Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
tarafından idari para cezası ve idari
yaptırım kararı verildiğinde keyfiyet ilgili
sağlık müdürlüğüne bildirilir.
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