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Ekmek Satışında İhtiyati Tedbirler
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oDALARA 2o2o/48 sAYıtı GEa{ELGE

llgi- TESK'ln 3OI03/2O2O tarih ve 2020/49 sayılı genelgesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun ilgi geneigesinde; Gıda ve Kontrol
Genel Müdürlüğü'nden alınan 25.03.2020 tarih ive 100B'l94 sayılı yazıda; ekmek ve ekmek

çeşitlerinin satışında alınan ihtiyati tedbirler kapsamında, uyulması gereken kurallar ıle ekmek ve
ekmek çeşıtLeri üreten işyerlerine yönelik resmi kontrollerin sıklaştırılması, özellikle ambalajsız
o1arak piyasaya arz edılen ürünlerin ilgil mevzuat hükümlerini taşıyıp taşımadığına bakılması
hususunda İl lVlOur ükler n n taLimatlandırı dığı,

Ancak Çin'in Wuhan kentınde başlayan ve sonrasında tüm dünyayı etkisı altına alan yeni

tip koronavrüs (covid-19) salgınının devam ettiği süre içerisinde, bazı tüketicilerin belirlenen
hilyen kurallarına uymasının halk sağlığı açısından risk oluşturabıleceğinin değerlendirildiği,

Bu nedenle, halkımızın sağ lığ ın ı koru mak ve salgının yayılmasınıazaltmak amacıyla, 5996
sayılıVeteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 26'ncı maddesinin 5'inci fıkrası
gereğince bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü,

Bu kapsamda; piyasaya arz edilen ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışında, ürünleri
tüketicinin doğrudan almasının engelleneceği,

Ekmek ve ekmek çeşitlerinin;

1- Hazır ambalajlı olarak,

2- Ambalaj malzemesi içerisinde (Ekmek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun
kağıt esaslı veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa
sun ulabilecektir. Ambalaj malzemelerinin ağız kısmının, ürünün rutubetini
bırakabilmesi amacıyla açık bırakılmasında sak|nca bulunmamaktadır.),

3- Bulaşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin
alınmış olduğu dolap ve tezgahlarda bulundurulmak ve tüketici talebi üzerine işletme
görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye arz edilmesi

şartıyla ambalaj malzemesine konulmadan satışa sunulabileceği,

Ayrıca pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda da ambalajlı veya
ambalajsız olan ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışının yapılamayacağı belirtilmektedir.
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