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DAĞITIM YERLERİNE
 

Bilindiği üzere, 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"
gereği, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda
arzının sağlanması Bakanlığımız sorumluluğundadır. Dünya'da ve ülkemizde de yaşanan
COVİD-19 pandemisi sürecinde ülkemizde alınan önlemler kapsamında Bakanlık
faaliyetlerimizin bu süreçte özellikle ramazan ayı boyunca da aksatılmadan yürütülmesi önem
arz etmektedir. Bu kapsamda;

Ramazan ayı nedeni ile halkımızın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler
göz önünde bulundurularak, tüketimi artacak ürünleri üreten özellikle unlu mamuller,
ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller vb. üretim/satış yerleri ile ilgili işletmelerinin
denetimlerine ağırlık verilmesi,
Tüm gıda işletmelerinde ramazan ayı nedeniyle alışveriş amaçlı oluşacak yoğunluk
sebebiyle hijyen kuralları çerçevesinde 2 metrelik sosyal mesafenin korunması,
işletmede çalışan personelin mutlaka maske takması,  gıda işletmelerinin girişlerinde
ve işletme içinde uygun yerlerde el hijyeni için dezenfektan bulundurulması, maskesiz
müşterilerin işletmeye alınmaması ve gerekli hijyen tedbirlerinin alınması yönünde
ramazan ayı öncesinde bilgilendirme yapılması,
"Ramazan paketi" adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve
dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerde paket içeriğinde bulunan
gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgilerinin kontrol edilmesi,
Sosyal mesafe kuralının ihlali ve hastalığın daha hızlı yayılabileceğinden bahisle; iftar
çadırları yerine ihtiyaç sahiplerinin belirlenerek, evlere yemek veya ramazan paketi
dağıtımın yapılmasının daha uygun olacağının İl Pandemi Kurullarına tavsiye edilmesi,
Ekmek ve diğer unlu mamulleri müşteriye teslim eden personel ile para alışverişini
gerçekleştiren personelin farklı kişiler olması,
Sokaklarda, fırın önlerinde ve pazar yerlerinde ambalajsız unlu mamuller, tatlı vb. gıda
maddelerinin satışının yapılmaması,
İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen günlerde veya İl Pandemi
Kurullarınca uygun görülmesi halinde diğer günlerde, sokak vb uygun yerlerde izin
verilen araçlarda mevzuat kapsamında gerekli hijyenik şartları sağlamak şartıyla ekmek,
ekmek çeşitleri ve pide satışının sağlanması
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gerekmektedir. Belirlenen önlemler çerçevesinde işletmelerinin bilgilendirilmesi, kontrol ve
denetimlerin bu kapsamda aksatılmadan yürütülmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

 
Dağıtım:

81 İl Müdürlüğüne
 

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :16647434-300-E.1198387 21.04.2020
Konu :Ramazan Denetimleri

2 / 2

Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: (0312) 287 33 60 Faks:

Bilgi için:Yasemin BAYDERE
Mühendis

Telefon No:(312) 258 77 61

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Doğrulama Kodu : OHWXCLTW Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-ebys


