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ilgi : 16.03.2020 tarih ve 16647434-300-E.907109 say1b yaz1m1z. 

ilgi yaz1m1z ile ekmek ve ekmek 9e~itleri tireten i~yerlerine yonelik resmi kontrollerin 
s1kla~tmlmas1, ozellikle ambalajs1z olarak piyasaya arz edilen ilrtinlerin ilgili mevzuat 
htiktimlerini ta~1y1p ta~1mad1gma bakilmas1 hususunda il Miidiirlilklerimiz talimatlandmlm1~ 
idi. 

Ancak <;in'in Wuhan eyaletinde ba~layan ve sonrasmda ttim dtinyay1 etkisi altma alan 

yeni tip koronavirtis (Covid 19) salgmmm devam ettigi sure i9erisinde, baz1 tilketicilerin 
belirlenen hijyen kurallanna uymamasmm halk saghg1 a91smdan risk olu~turabilecegi 

degerlendirilmi~tir. 

Bu nedenle, halk1m1zm saghg1m korumak ve salgmm yayllmasm1 azaltmak amac1yla, 
5996 Say1h Veteriner Hizmetleri, Bitki Saghg1, G1da ve Yem Kanununun 26 nc1 maddesinin 5 
inci fikras1 geregince baz1 tedbirler almmas1 uygun gortilmti~tilr. Bu kapsamda: 

Piyasaya arz edilen, ekmek ve ekmek 9e~itlerinin sat1~mda, ilrtinleri ttiketicinin 
dogrudan almas1 engellenecektir. Ekmek, ekmek iye~itleri ve diger ekmek 9e~itleri a~ag1da 
belirtilen 3 ~ekilde satl~a sunulabilecektir. 

1- Hazir ambalajh olarak 

2- Ambalaj malzemesi iiyerisinde: Ekmek ve ekmek 9e~itleri g1da ile temasa uygun 
kag1t esash veya plastik esash bir ambalaj malzemesine konularak sati~a sunulabilecektir. 
Ambalaj malzemelerinin ag1z k1smmm, tirilntin rutubetini b1rakabilmesi amac1yla ay1k 
b1rakilmasmda sakmca bulunrnamaktad1r. 

3- Ambalaj malzemesine konulmam1~ tirtinler: Bu tirtinler sadece, bula~may1 ve 
ttiketicinin ula~mas1m engelleyecek ~ekilde hijyen tedbirlerinin ahnrn1~ oldugu dolap ve 
tezgahlarda bulundurulabilecek ve ttiketici talebi ilzerine i~letme gorevlileri tarafmdan uygun 
bir ambalaj malzemesine konularak ttiketiciye arz edilebilecektir. 

Aynca pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araiylarda da ambalajh veya 
ambalajs1z olan ekmek ve ekmek iye~itlerinin satl~1 yap1lmayacaktlr. 

Yukanda belirtilen tedbirlerin uygulanrnas1 i9in i~letmelere acilen duyurulann 
yap1lmas1 hususunda; 

Geregini rica ederim. 
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