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Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nin amacı; tüketime 

sunulan ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmeklerinin 

tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanmasını 

sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir. Tebliğ buğday unundan 

veya buğday ununa diğer tahıl unları karıştırılarak yapılmış ekmeği, ekmek 

çeşitlerini, diğer ekmek çeşitleri ile ekşi hamur ekmeklerini kapsarken 

kurutulmuş ekmekleri, yufka, bazlama, pide, simit ve benzerlerini kapsamaz. 

Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği kapsamındaki ürünlerin özellikleri; 

a) Tebliğ kapsamında tanımı yapılan ekmek, sadece 2/4/2013 tarihli ve 28606 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Buğday 

Unu Tebliği’nde yer alan ekmeklik buğday unu ve/veya tam buğday unlarından 

yapılır. 

b) Duyusal bakımdan; ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve ekşi hamur 

ekmeklerinin dış ve iç özellikleri aşağıdaki şekildedir. 

 Dışından bakıldığında iyi pişmiş ve kabarmış, kendine has görünüşte, 

kokuda ve kabuk rengi dağılımı olabildiğince homojen olur, basık ve 

yanık olmaz. 

 Kesildiği zaman iç kısmı süngerimsi yapıda, gözenekler mümkün 

olduğunca homojen olur, hamurumsu, yapışkan ve kabuk-iç ayrımı 

olmaz, yabancı madde ve karışmamış halde un, tuz, katkı maddeleri ile 

bunların topakları bulunmaz. 

 Ekmek içi homojen, kendine has renk, tat ve kokuda olur, yabancı tat ve 

koku hissedilmez. 

 Bu Tebliğ kapsamında olup dondurulmuş hamur teknolojisi ile veya 

farklı metotlarla üretilen pişmemiş, yarı pişmiş veya soğutulmuş, son 

pişirme işlemi henüz yapılmamış ürünlerin özelliklerinin, son pişirme 



işlemi tamamlandıktan sonra bu Tebliğ hükümlerine uygun olması 

gerekir. 

c) Kimyasal bakımdan; ekmek, ekmek çeşitleri ve diğer ekmek çeşitlerinin 

kimyasal özellikleri aşağıda yer alan tabloya uygun olur. 

 

Ekmek, Ekmek Çeşitleri ve Diğer Ekmek Çeşitlerinin Kimyasal Özellikleri (Ek-1) 

Ürün Rutubet % 

(m/m) en çok 

Tuz % (m/m) 

en çok (kuru maddede) 

Ekmek 38 1,5 

Tam Buğday Ekmeği 42 1,5 

Tam Buğday Unlu Ekmek 42 1,5 

Çavdarlı Ekmek 43 1,5 

Kepekli Ekmek 43 1,5 

Yulaflı Ekmek 43 1,5 

Mısırlı Ekmek 42 1,5 

Diğer Ekmek Çeşitleri ---- 1,5 

 

ç) Diğer özellikler aşağıda belirtilmiştir. 

1) Ekmek tanımına giren ürün, değişik şekil verilerek, üzerinde çeşni maddesi 

kullanılarak üretilmesi durumunda, ekmek çeşidi ve diğer ekmek çeşitleri 

olarak değerlendirilmez. 

2) 

 

3) Tebliğ kapsamında tanımlanan ürünlerden 4 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (e) bendi dışındaki ürünlerin (tebliğde tanımı yapılan ekmek 

haricindeki ürünlerin) ambalajlı üretilmeleri durumunda bu ürünler 100 grama 

kadar ve 250 gramdan sonra muhtelif ağırlıklarda üretilir. 100 ila 250 gram 

arasındaki ağırlıklarda üretilmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler ağırlıkça  “ - % 2” tolerans 

değeri ile üretilir. Ağırlık kontrolü amacı ile yapılan resmî denetimlerde, 

en az altı adet ekmeğin ortalama ağırlığı esas alınır. 



Ambalajsız olarak piyasaya arz edilebilecek ürünler; 

Ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi 

hamur ekmekleri ambalajsız olarak piyasaya arz edilebilir. Bu durumda ekmek, 

kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur 

ekmeklerinin üretim, depolama, dağıtım ve satış aşamaları, EK-2’de belirtilen 

hükümlere uygun olur. Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler ile ilgili 

hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Ürünlerin üzerinde; üretici firma adı ve gramaj bilgilerini içeren 

üretici işareti yer alabilir. Ancak bu Tebliğ kapsamında ambalajsız 

olarak piyasaya arz edilen ürünlerde “tuz ilave edilmemiştir” ve/veya 

“katkısızdır” ifadelerinin kullanılmak istenmesi durumunda; bu 

ifadeler ile üretici firma adı ve gramaj bilgilerini içeren üretici 

işaretlerinin ürünlerin üzerinde yer alması zorunludur. 

b) Üretici işaretlerinin üzerinde yer alan bilgilerin baskısında, sadece 

29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde 

yer alan renklendiricilerden bu amaca uygun olanlar kullanılır. 

c) Ürünlerin üzerine üretici işaretlerinin iliştirilmesinde, hiçbir şekilde 

yapıştırıcı kullanılamaz. 

Ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi gereken ürünler 

Ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi 

hamur ekmekleri hariç ekmek çeşitleri ve diğer ekmek çeşitleri üretim yerleri de 

dahil olmak üzere ambalajlı olarak piyasaya arz edilir. 

 
ZORUNLU ETİKET BİLGİLERİ 

Zorunlu etiket bilgilerinin, Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme 

Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gıdalarda bulunması ve kolayca erişilebilir 

olması sağlanır. Zorunlu etiket bilgileri, hazır ambalajlı gıdalarda doğrudan 

ambalajın üzerinde veya bu ambalaja yapıştırılmış bir etiket üzerinde bulunur. 

a) Gıdanın adı. 

b) Bileşenler listesi. 

c) Ek-1’de yer alan Alerjiye veya İntoleransa Neden Olan Belirli Madde veya 

Ürünler. 

d) Belirli bileşenlerin veya bileşen gruplarının miktarı. 

e) Gıdanın net miktarı. 



f) Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi. 

g) Özel muhafaza ve/veya kullanım koşulları. 

h) Gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi. 

i) 12 nci maddede belirtilen işletme kayıt numarası veya tanımlama işareti. 

j) Menşe ülke. 

k) Kullanım bilgisi olmadığında gıdanın uygun şekilde tüketimi mümkün 

değilse, gıdanın kullanım talimatı. 

l) Hacmen % 1,2’den fazla alkol içeren içeceklerde hacmen gerçek alkol 

derecesi. 

m) Beslenme bildirimi. 

 

 Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketi; 26/01/2017 tarihli ve 29960 

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Etiketleme ve Tüketicileri 

Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ilave olarak aşağıdaki 

hükümlere de uygun olur. 

a) Tebliğ kapsamında yer alan ve geleneksel hali ile tuz ilave edilerek 

üretilen ürünlerin bileşimine tuz eklenmediği takdirde “Tuz ilave 

edilmemiştir” ifadesi etikette yer alabilir. 

b) Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere, undan gelen de dahil olmak üzere 

hiçbir katkı maddesi katılmaz ise etiket üzerinde ekmek adı ile birlikte 

“katkısız” ifadesi kullanılabilir. 

c) Tebliğ kapsamındaki yöresel/ülkesel adları ile bilinen ürünler, coğrafi 

işaretten doğan haklara aykırı olmamak kaydıyla bu isimlerle üretilebilir. 

 

*Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünlerin üretim, depolama, dağıtım ve 

satış aşamalarının taşıması gereken kurallar 

1. Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler 

ile temas eden malzeme, alet ve ekipman; gıda ile temasa uygun, 

yeterli temizlik ve dezenfeksiyona izin veren madde ve malzemeden 

yapılır. Bulaşma riskini engelleyecek biçimde üretilir, kullanıma hazır, 

bakımlı ve iyi şartlarda tutulur. 

2. Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünlerin 

ekmek kasalarına, ekmek kasalarının da ekmek taşıma araçlarının 

içine bulaşma riskini engelleyecek biçimde yerleştirilmesi gerekir. 

3. Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler; 

dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde tamamen kapalı, bu Tebliğ 

kapsamında yer alan ürünler ile unlu mamullerin taşınması dışında 

herhangi bir taşıma işleminde kullanılmayan, tavan, zemin ve 

duvarları su geçirmeyen, zararlı ve mikroorganizmaların yerleşmesine 

izin vermeyen, pürüzsüz, kolay temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen 

malzemeden yapılan taşıtlarda taşınır. 

4. Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler 

satış noktasına getirildiğinde, ekmek kasaları açıkta bırakılmaz, 

zemin ve dış ortamla teması engellenir, palet üzerinde olacak şekilde 

temiz bir ortama konulur. 



5. Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler; 

satış yerlerinde alıcının el değmesini engelleyecek şekilde ekmek 

dolabında veya tezgâhında muhafaza edilerek gıda işletmecisinin 

kontrolünde satılır veya gıda işletmecisi, tüketicinin bu ürünleri 

eldiven ile almasını sağlar. Gıda işletmecisi, bu Tebliğ kapsamında 

ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünleri; 29/12/2011 tarihli ve 

28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda 

Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde 

yer alan hükümlere uygun bir ambalaj malzemesine sararak veya içine 

koyarak tüketiciye arz eder veya bu ürünler için söz konusu 

Yönetmelikte yer alan hükümlere uygun bir ambalaj malzemesinin 

ekmek dolabında veya tezgâhında alıcının ulaşabileceği bir şekilde 

bulundurmasını sağlar. Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak 

piyasaya arz edilen ürünlerin satışa sunulduğu ekmek dolapları veya 

tezgâhları açıkta bırakılmayacak şekilde kapalı bir ortama konulur. 

6. Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünlerin 

muhafaza edildiği ekmek dolabında veya tezgâhında; 26/01/2017 

tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda 

Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nin 9 uncu 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen zorunlu etiket 

bilgilerine ilave olarak ürünün net miktarının yer aldığı etiketin 

alıcının rahatlıkla görebileceği büyüklükte yer alması zorunludur. 

 

     
 

Son tüketiciye veya toplu tüketim yerlerine; hazır ambalajlı hale getirilmeksizin 

satılan gıdalar veya satış yapılan işletmede tüketicinin talebi doğrultusunda 

paketlenerek satılan gıdalar ile ilgili olarak aşağıdaki kurallar uygulanır: 

a)Doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan gıdalar hariç olmak 

üzere zorunlu bilgilerin tümü gıdanın (dökme ürünler dahil) satış yerlerine sevk 

edilmesi sırasında beraberinde yer alır. 

b)Gıdanın satışı sırasında Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri  

Bilgilendirme Yönetmeliği’nin 9. maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (g), ve (h) 

bentlerinde yer alan bilgiler ile 

 

 
(a) Gıdanın adı. 

(c) Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer 

alan Alerjiye veya İntoleransa Neden Olan Belirli Madde veya Ürünler 

(g) Özel muhafaza ve/veya kullanım koşulları 

(h) Gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi 
 



Ekmek ve Ekmek Çeşitleri tebliğinin Ek-2’sinin Ambalajsız Olarak Piyasaya Arz (*

Edilen Ürünlerin Üretim, Depolama, Dağıtım ve Satış Aşamalarının Taşıması 

Gereken Kurallar) 6 ve 7 numaralı satırları kapsamındaki ilave sorunlu bilgiler 

satın alan kişinin görebileceği yerlerde bulundurulur veya gıda ile birlikte satın 

alan kişiye sunulur.  

c)Talep edilmesi halinde, satın alan kişi zorunlu bilgilerin tümü hakkında 

bilgilendirilir. 

7. Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünlerin 

taşınması ve satışı sırasında çalışan tüm personelin, kişisel temizliğini 

sürdürmeye azami itina göstermesi, uygun ve temiz kıyafet giymesi ve 

koruyucu eldiven kullanması zorunludur. 

8. Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler; 

sadece bu Tebliğin hijyen ile ilgili kriterlerini karşılayan yerlerde 

piyasaya arz edilir. Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya 

arz edilen ürünler, kasap, manav ve  pazar gibi yerlerde piyasaya arz 

edilemez. 

9. Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri tüketiciye arz eden yerler; tam 

buğday ekmeği ve/veya tam buğday unlu ekmek ve/veya kepekli ekmek 

de bulundurmak zorundadır. 

10. Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri sorumluluk 

alanları ile ilgili çalıştırdıkları personelin gıda hijyeni ile ilgili 

konularda eğitilmelerini sağlarlar. Bu Tebliğ kapsamında verilecek 

eğitimlerle ilgili olarak Bakanlık; ilgili meslek federasyonu, kamu 

kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapar. 

 

 

 

 

 

                                                        

Hijyen: Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve 

Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. 

Tebliğde yer alan ürünlerden ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler, 

birinci fıkrada yer alan hükümlere ilave olarak EK-2' de belirtilen hijyen 

kriterlerine de uygun olur. 

İdari yaptırım: Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğine aykırı davrananlar 

hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır. 

 


