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Gıda lşletmelerinin Kayıt ve Onay lşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik 2 Nisan 2020 tarihli ve 31 OB7 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelık ıle Gıda İşletmeIerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin ekinde yer

alan "Gıda İşletmec ilerinden Kayıt Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler" başlıklı Ek-3'ün

3'uncü maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Bu na göre; kayıt başvurusunda ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide

üreten işyerlerinden isteniIen İşyerı Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti, bu işyerlerinin yanı sıra

yalnızca sade pide ve/veya ekmeğin son pişirme işlemini yapan işyerlerinden de
istenecektir.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sa natkarla rım ıza duyurulması husus nda gereğini rica ederiz.
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