T.C,

SAĞLIK BAKANLIĞ]
VAN İLi SAĞLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Gevaş Devlet Hastanesi

08.06.2020

Sayı

:
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Hastanemizin ihtiyacı olan YEMEK HİZMET ALIMI Malzeme alımı işi satın alınacaktır.
K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arzJrica ederim.
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Dikkat Edil€cek Hususlar
EK:Teknik Şartname
Son Teklif Verme Tarihi:l2.06 .2020 09:00
l-Teklifedilen Fiyat KDV hariç oIacaktır.

Ye

Birim Fivatı

ToplamTutar

Alım Şartlsrl

2- Mal/ Hizınet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanaçaktıı.
3- Alıma Hite, desise, vait, tehdil, nüfuz kullanma suretiyle fesat kanştlranlarün tespit edilmesi halinde yine 47J4 sayılı Ki
Kanununun ilgili hükümleİi uygulanacakhr.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mekfupla birden fazla malzeme için telif göndeİilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatl yazılacak, eksik teklifler
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üZerinde Veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süIe içeriSinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktlr.
7-Teklif veren firma yukanda yazılı tüm şanları aynen kabul etmiş sayılacaktlr.
8_Verilen TekIifler Kapall zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifleı geçersiz olacaktır.
9_Ödeme Zamanı: Fatura müasebe birimine intikal etmesini müteakip 90 ( Doksan) takvim gİinü içerisinde (Muhasebe biriminin
nakit durumuna göre) ödeme yapılacaklr.

9-Tedarikçi firma alımma ilişkin olarak dilzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
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GEVAŞ DEVLf,T HASTANESi

l AYLIK YEMEK HiZMETi TEKNİK ŞARTNAMESİ

l.

TAi{IMLAR

İdare: Başhekimlik makamını ve/veya bu ihale konusu
makamınca görevlendirilen personel ya da personelIeri

iş ile ilgili

olarak, başhekimlik

KontroIlük(KontroI teşkilat.):Başhekimlik Makamı tarafından görevlendirilen;
hizmet alınılan muayene ve kabuI yönetmeliği i|e hizmet işleri genel
şartnamesine göre görev yapan
kurulu

Komisyon:Başhekimlik Makamı tarafından görevlendirilen; hizmet alınılan
muayene kabul yönetmeliği ve hizmet işleri genel
şartnamesine göre görev yapan muayene ve kabul
komisyonunu

yüklenici: Bu ihaleye konu olan hizmeti veren gerçek ya
da tüze| kişiliği ifade eder.

iŞix uxruı:

Gevaş Devlet Hastanesi yemek ve kahvaltı p|anlama, hazırlama, servis, dağltım

hizmetlerinin ve hizmet süresince gerçekleştirilmesi gerekli bulaşık, temizlik, bakım-onarım, atıkların
toPlanması gibi iŞlemlerin; hijy'en ve sanitasyon kurallarına, Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine,
ilgili

ISO veJCI kriterlerine uygun şekilde gerçekleştiriImesini sağIamak.
Şartname hükümleri; ulusal yada
uluslararası kriterlerde değişIik olduğunda; uyumlu olarak insan sağlığını ilgi|endiren tüm konularda

ilgili

maddeler tarafların mütalasına gerek kalmadan kendiliğinden değişir. Kurumumıızda yemek

hizmetinden; yataklı servislerde yatan hastalar ile refakatçileri, hastanede görev yapan tüın sağlık
Personeli ile hizmet personelleri, nöbet tutan sağlık personeli ile hizmet personelleri, kurumda geçici

olarak ÇallŞan personeller, kurumıımuzda stajyer olarak çalışan öğenciler ve hastane tarafindan
fi

rmaya bildirilecek olan misafi rler, faydalanacaktır.

2. İŞİN YAPILMA YERi

Yemek pişirme işlemi Gevaş Devlet Hastanesinin mutfağında yapıtacaktır.
servis ve bulaşık hizmetleri Gevaş Devtet Hastanesinin mutfağı ve yemekhanesinde
yapılacaktır. Muhtemel

yer değişikliği durumunda yemek pişirme, dağıtım, servis ve bulaşık yıkama

hizmetlerinin aksamaması için firma gerekli önlemleri alacaktır.Yemek pişirme işleminin hastane
mutfağında piŞirilmesinin münıkün olmadığı durumlarda idarenin onayı ile firma kendi mutfağında
yemeği hazırlayıp taşıma yoluyla hastanemizde dağıtıınını yapabilecektir.

2.1. Elemanların Nitelikleri
Çalıştınlacak işçiIer en az

0^

Ve Tcmini iIe

iıgili Şartları
elemanlar

okuryazar da olabilir,) olacak ve l8 yaşln a|tında olmayacaktır.
işçiler erkeklerde l8-60, bayanlarda
l8-50 yaş aralığında olacak. Hastane idaresinin
uygun gördüğü deneyim ve iş tecrübesi olan|aıda

eğitim şartı aranmaz.

istenen belgeler noter tasdikli, muhtarlık tasdikli ya
da kontrollük onaylı kopyalardan olacaktır. Bu
belgeler;

l.

Sağlık raporu

2. Adli sicil kaydı,(kamuya verilmek üzere)
3. ikametgah belgesi.
4. Resimli nüfus cüzdan ömeği,
5. 4x6 ebadında 2(iki) adet vesikallk fotoğraf,
6,En son bitirdiği okula ait diplomanın sureti,
Çalıştığı alanIa ilgisini ve yeterliliğini
belirleyen, diploma, sertifika ve kurs belgeler.

2.2. Elemanların Özellikleri Ve Görevleri
2.2.1. Aşçı ve Aşçı Yardımcıları:
Diplomalı, bonservis veya

Milli Eğitim Bakanlığı'nca

aŞÇılar istenilen dalIarda önceden

onay|anmış kurs sertifika]ı olma|ı. Ayrıca

çılışmış ve tecrübeli olacaktır (tatlılar, hamur işleri, et yemekleri,

zeYinYağlılar, Çorbalar vb). Hastane idaresinin uygun gördüğü
deneyim ve iş tecrübesi olanlarda
eğitim şartı aranmaz.

3.3.3. Garsonlar:
Kamuda veya özel sektörde benzer işIerde en az

l

yıl saha tecrübeli ve tecrübesi belgelendirilecektir.

Hastane idaresinin uygun gördüğü deneyim ve iş tecrübesi
olanlarda eğitim şartı aranmaz.

3.3.4. Bulaşıkçı

ve Ortacı:

En az ilk okul mezunu, iş deneyimi olanlarda eğitim
şartı aranmayacaktır.
Personele İlişkin Dosyalar

2,3,

2,3,1. Personel Özlük (Kişisel) Dosyası: Her personel için bir özlük
dosyası oluşturulacak bu
istenen
belgeler özlük dosyasl içerisinde, kontrollüğün denetimine
şartnamede
açık bir şekilde
bu

lundurulacaktır.

2.4.

Personel Hijyeni

Firma elemanları iş başında ve görev yerlerinde kesinlikle sigara
içmeyecektir. Mutfak ve
servislerde ÇalıŞtırllacak personele firma taraflndan en az iki
taklm temiZ Ve ütülü klyafetler
sağ|anacak, personeI mutfakta giydiği kıyafetle mutfak dışında
dolaşmayacaktır. Mutfak, bulaşık ve

servis kıYafetleri aYrı olacaktır. Çalışma esnasında personel bireysel
temizliğine özen gösterilecektir.

T^"''',"[f,UzunsaÇlı

bayanlar saÇlarını toplayacak ve bone takacaklardır.
Tımaklar uzun olmayacaktır. Ellerinde cerahat]i
Yara, bere, Yanlk ve benzeri bulunan personel
personel

çalıştırılmayacaktır.
tek kullanımlık bone ve
galoŞ kullanacaktır, kuIlanım yerine göre
de tek kullanımlık kep ve eldiven kullanılacaktır. Kirli
eldivenle temiz YüzeYlere temas edilmeyecek, bu
ıemiz satıhlara hiçbir surete insan aıık1arı ve sıvıları
bulaştırılmayacaktır.

2.5.

Personel çahşma esasları

iŞe giren tüm personelin giriş ve
çıkış saatleri yüklenici taraflndan kontrollüğe bi|dirilecektir.
İşe alınacak veya işten
çıkarılacak işçiler kontrollüğe yazılı olarak bildirecektir.

Yüklenicinin iŞten personel çıkarmalarında kontrollüğe (bir)
l
gün önce gerekçeleriyle birlikte
Yazllı bilgi verme zorunda olup, işe giriş çıkışları kontrollüğün denetimi
altında olacaktır. Hiçbir
işçiye, ay sonunda işten çıkarılarak aybaşında tekrar
işe giriş işlemi yapılmayacaktır. yürürlükteki
mevzuat gereği yüklenici bir çalışanını işten
çlkarması gerektiğinde l (bi$ işgünü sonra gerekçesi ile
birlikte iŞten Çıkarma yazısını kontrollüğe verecektir.
Fakat bu işlem|er
kontrollüğün onay yetkisini

ortadan kaldırmaz. Sık sık personel değiştirilmeyecek, yeni
işe a|ınan elemanlar en az bir hafta hizmet

iÇi eğitim (Temizlik, hijYen vs.)
YaPıırıldıktan soma işe başlatılacaktır. idarenin uyguladığı personel

değerlendirme çalışmalarına göre uygun buImadığı
elemanlar derhal değiştirilecektir.

iŞÇilerin iŞe allnması iŞten çıkanlması ve izin rapor gibi
durumlarda kontrolltiğe yazılı bilgi

verilecektir. yükIenici tek başına hareket etmeyecektir. yüklenici
kontroIlüğe bildirmiş olduğu
yerlerdeki işçi sayısın ı değiştiremez,
iŞÇilerin bürolarda, koridorlarda, merdivenIerde, hasta
odalarında, merdiven boşluklarında
oturmalarl, yemek yemeleri, sigara içmeleri,
çay vs. şeyleri içmeleri, yüksek sesle konuşmaları, saklz
çiğnemeleri kesinlikle yasaktır. Burada belirtilmeyen hususlarda iş kanunu hükümleri
geçer|idir.

2.6. Yemek Hizmetinde Görevli Personelin Kryafeti
kıyafetlerin temizliği ve yenilenmesinden firma sorum,udur. kıyafetsiz
tek bir personel
çalıştınlmayacak olup, çalıştınlmasına idarece müsaade edilmeyecektir. kıyafetlerde
iigiIi
firmanın ismi ve ÇalıŞanların yakalarında adl, soyadı ve görevinin
belirtildiği yaka
kartı buIunacaktır.

Kıyafetler her zaman için temiz ve ütülü olacaktır.

3. YEMEKHAZIRLANMASI

3.1.

İş

Yerinin Yükleniciye Teslimi

sözieşmenin iıızalanınasındaıı sonra yüklenicinin sözleşmede yazılı süre
içinde işe
başlayabilmesi için kontrollükçe her türlü demirbaş malzeme, araç-gereç,
ıemizlik maddeleri ve
personel kontrol edildikten sonra her
Teslim TutanağI
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taraf
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Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenicinin
sözleşmede yazılı süre içinde işe
başlayabilmesi için, ihale Teknik
Şartnamesinin ilgili maddesinde belirtilen personel ve
araç
gereci temin etmek zorundadır, yüklenici
tarafından kullanılacak ve idarece verilecek
her tür|ü
malzeıne, kontroIIük tarafındanJıizmet işleri
genel şartııamesine göre kontrol ediIerek
işe başlanır, Bu hususta iki taraf arasında
onui

ui, .u,"nuı.Jur*Ğ"ı, tış
v"ri

i"rir'iu,un"g,ı.

Ayrıca idarece hastaneye aiı taşınır, taşınmaz
her türlü demirbaş ma|zemelerin tespiti
yapllarak bir tutanakla yükleniciye teslim
edilir. yüklenici kendisine teslim edjlen
her ttırlü

demirbaş malzemeyi işin sonuna kadar
korumak ve işin bitiminde aynen teslim
etmek zorundadır.
Aksi halde rayiç bedel üzerinden tazminle
mükelleftir.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici
§özleşmede
vereceği hizmetIe ilgiIi, ve yüklenicinin
kendisi tırafından temin

yazılı süre

içinde

edeceği gerekli malzeme ve
ekipmanını temin edecektir. Hastanede mevcut
tüm makine ve cihazlann te§pitı yaprıarak
orijinal servis manüeli ve diyagramları yükleniciye
tutanakla teslim edilecektir. yemeğin
hazırlanması ve dağıtılması için ihtiyaç
duyu|an ve hastane €nvanterinde buIunmayan
arıç
ve g€reçler yüklenici tarafindan
temin edilecekıirJ.2. Yemek Hizmetinin İfa Edileceği Yerler

.
.
.
.
.
.
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Mutfak
Yemekhane

Servisler
Yoğun Bakım

Acil Servis
Hizmete açılabilecek diğer yerler

Yemek Hazırlığının Yapılması

yemek hazırIığı ile ilgili hastanede
bulunmayan tüm araç gereç ve sarf mılzemeleri
yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
Yemek listeleri kurum yetkilileri tarafündan aylık
olarak hazırlanır ve firma sorumlusuna
ıeslim edilir. P|anlanan mönü enerji ve besin
öğeIeri açısından yeterli ve dengeli
olmalıdır. Bu anlamda aylık yemek Iistesi Beslenme

ve Diyet Bölümü

,

tarafından

hazırlanıp, firma sorumlusuna teslim edilir.

personel yemekhanesinin girişine
tüm personellerin görebileceği bir panoya günlük
yemek menü ve kalori değeri yazılacaktır.
Kurumdan zimmet karşıIığında alınacak o|an demirbaşların
(masa,
V.b) kullanıma hazır
olan bakım

&

^^'Wiçingerekıi

ve onaranlar

Sr\

tarafından karşılanacaktır.

yemek yapımı ile ilgili ön hazırlıklar bir gün önceden yapılacaktır.
En az bir gün önceden

temin edilecek malzemeler uygun saklama koşullarına göre hastanenin mutfağında
muhafaza edilecektir. Ekmek günlük olarak temin edilecek. kesinlikle bavat ekmek
kullanılmayacaktır.

kurum yetkilileri tarafından yemek listesinde yapılan değişiklikler en az bir gün önceden
firmaya bildirilecek ve firma bu hususta tedbirini alacaktır.

Firma, hazırlayacağı kahvaltı, yemek, diyet yemeği ve kumanya miktarları ile ilgili
yaklaşık sayıları bir gün önceden hastane idaresinden öğrenecektir. yemeğin eksik
çıkmaması için firma gerekli önlemleri alacaktır. yeterli sayıda yemek çıkarılmaması
halinde kurum firma hakkında cezai işlem yapacaktır.

Yemek yapımından önce mutfak hijyeni ve personel temizliği tam olarak sağlanacaktır.
Sözleşmenin imzasından sonra yüklenici üst|enmiş olduğu iş için gerekli her türlü

makine, araç-gereç ve işçileri sağlamak zorundadır. İşin başlangıcında ve devamı
sırasında idare araç_ gereç ve personelin kontrolünü yapacaktır.

Yemekler kalite, nefaset ve gramaj yönünden doyurucu olacak ve gramajlar yataklı tedavi

kurumlan işletme yönetmeliğinde belirtilen gramajdan aşağı olamayacaktır. Yüklenici
hazırlayacağı kahvaltı, yemekler ve içeceklerde teknik şartnamelere uygun olarak 1.sınıf

kaliteli; TSE ve/veya CE ve/veva lSo 900l belgeli malzemeleri kullanacaktır. Ayrıca
bulaşık ve her türlü temizlikte kullanılacak malzemeler de TSE velveya CE ve/veya ISO
9001 belgesine sahip yüklenici ürünlerinden seçilecektir.

Kurumda hekim tasdikli besin zehirlenmesi raporu alan en az 5 kişi olduğu takdirde
bütünü ile bu kişilerin sağlık masrafları ve iş gücü kayıplarının maddi tazminatı yüklenici

tarafından karşılanır. Besin zehirlenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla yüklenici gıda
zehirlenmelerine karşı koruyucu önlem almak ve bu konuda personelin eğitimini yapmak
zorundadır.

Yüklenici, acilen ortaya çıkan durumları da göz önüne alarak, kendisine verilen listenin
Yo5 (ynzde beşine) tekabül eden kısmını, hazırlamaya, pişirmeye ve servis etmeye hazır

bulunduracaktır. Fakat bu yemekler servis edilmedikçe ücreti ödenmeyecektir. Acil durum
belirleme yetkilisi, başhekiınlik makamı ve kontrollüğün yetkisi dahilinde olacaktır.

@ , Sy\
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yiyecek madde ve malzemeleri
kazana girmeden veya hazır hale getirilmeden

iaşe

edilecek kişi sayısı ve bu şartnamedeki gramajlara göre kontrol
edilir. Hiçbir şekilde eksik
madde ve malzeme ile yemek hazırlanamaz, iaşe
edilecek kişi sayısı ile gıamajların

kontrolünde uygulanacak muayene tekniği
belirleyecektir. yemekler gerektiğinde; servise

ve

bunların uygunluğunu konhollük

sunulmadan önce kontrol ekibinin onayı

alınacak ve bu onay alındıktan sonra servis edilecektir.
kontrol ekibi idarece belirlenecek
personellerden oluşacak ve bu kişiler firmaya bildirilecektir.
kontrol ekibinin onayından

geçmeyen yemekler kesinlikle servis edilmeyecektir.
uygun olmayan yemeğin telafisi
fi

.

rma tarafından sağlanacaktır.

, yüklenici tarafından yemeklerde kullanılan
su, alıcının mahallinden temin edilen su
olacaktlr. şehir şebekesinde ya da hastane arterlerinde meydana
gelebilecek arıza
nedeniyle su kesilmesi durumunda yüklenici ihtiyacl kadar
sıhhi koşullara uygun suyu
temin etmek zorundadır. Bu iş için ilave ücret ta|ep edemez.
su, tek kullanımiik kapilı
bardaklar|a öğlen ve akşam öğünlerinde personel, hasta
ve refakatçilere her öğtın iç;i
hazır ambalajlı en az 2oo ml su konulacaktır. (servis edilecek
olan su sağ|ık eakanliğı'naan
onaylı olmalıdır.)

Yemek yapımında kullanılacak malzemeler Hastanede bulunan
firmanın depo veya
mutfağına alınmadan önce diyet ve besienme bölümü tarafından
mesai saatleri içinde
kontrol edi|ecek ve uygun görülmeyen malzemeler depo veya
mutfağa a|ınmayacak ve
yemek yapımında kullanıimayacaktır. Hastane idaresinin görevlendireceği

kişiler ve

hastanede kadrolu veya sözleşmeli bulunan diyetisyenler veya
kalite biriminde görevli

gıda kontrol görevlisi firma mutfağını ve

,

malzemelerini istediği zaman

denetleyebileceklerdir.

yemek yapımında kul]anılan her türlü
maIzeme için sağlık Bakanlığı işletme

yönetmenliğindeki günlük istihkak
cetvelindeki gramajlar geçerlidir. Hastanede kadrolu
veya sözleşmeli bulunan diyetisyenlerden görevlendirilen kişi ve kalite
biriminde görevli
gıda kontrol görevlisi tarafından, gerektiğinde yiyecek maddeleri
kazana girmeden veya
hazır hale getirilmeden önce iaşe edilecek kişi sayısı belirtilen gıamaj lara
uygun olup
olmadığı kontrol edilecektir.

steriI kaplarda hastanede kadrolu veya sözleşmeli bulunan

diyetisyenlerden

görevlendirilen kişi veya kalite biriminde görevli gıda kontrol görevlisi
tarafından günlük

olarak alınan yemek örnekleri üzerine alındığı günün tarih ve saati belirten
etiket
vurulduktan sonra 72 saat buzdolabında saklanacaktır.

Ayrıca muayene komisyonuır belirleyeceği kontroIlükçe belirIenen bir günde
yemek, su ömekleri ve m

&

Enstitüsünde ince]enecek

_giren

alman

gıda malzemeleri istenildiği takdird} Hıfzısıhha
yükleniciye ait olacaktır.

,
,

.

Günlük tükğtilen taze sebze, meyve vb. gibi gıda
maddeleri klorlu su ile yıkanacaktır.
Hastane persone.inden kalp-damar, diyabet
v.b. hastalar hastahklarınl önce tek hekim

raporu bunu izleyen 30 gün içerisinde heyet
raporu belirledikleri takdirde diyetisyen
taraflndan düzenlenen diyetlerini yüklenici
vermekle yükümlüdür. yüklenici diyet
uzmanlarının hazırladığı yemek ve diyet listelerini
aynen uyguIamak zorundadır.
Yüklenici mutfak, ambar ve depo, kat ofisleri,
yemekhanede yangına karşı gerekli
koruyucu her türlü tedbiri almak zorundadır.
Sivil savunma uzmanının
öngördüğü

şartlarda hastanenin bu|undurduğu her türlü yangın söndürme
ile ilgiIi ekipmana ilave

ekipman bulundurmak zorundadır.

iş yeri tes,iminde bu konu ile ilişkiIi liste sivil

savunma uzmanından alınacaktır. Bu ekipmanın
çalışır durumda tutulmasl yüklenicinin
sorum luğundadır. Bu iş için ilave ücret
talep edilemez. yüklenici sigortasını yapt|rmak
zorundadır.

'

Kahvaltı edecek ve yemek yiyecek personel,
hasta ve refakatçi sayısınl hastane idaresi her

gün en geç l5:30' a kadar yüklenici yetkilisine
biIdirecektir. yenilen yemek kadar ücret
ödenecektir.

.

Hizmetin yürütülmesi esnasında gerekli olup
kontrollüğün teslim ettiği araç, gereç,

maIzeme ve demirbaş dışında olan her türlü
araç, gereç, malzeme, ayrıca hizınetin ifa

edildiği alanlarda hizmetin ifasına doğrudan müdaha'e
etmeyen ama yardım eden her
türlü ınalzeme, araç v€ gerecin (Iamba, priz, telefon
ve hatlan gibi diğer
malzemeler), arızalanırın giderilmesi yüklenici tarafından
sağlanacaktır. kontrol,ük
tarafından teslim edilen araç-gereç, malzeme ve
demirbaşların bakım, onarım giderleri
yüklenici tarafından karşılanacaktır. yiyecek içecekle
ilgili tiim araç, gereç, malzeme ve
demirbaşın uygun balcımı için iş programı yapılacak
ve bu bakım|ar bu iş programına

göre yapılacaktır. Kontrollüğün uygun görmesi
ha|inde bu araç-gereç, malzeme ve
demirbaşa ait bakımlar ve onaranlar iş programı
süresinin dolması beklenmeden
yapılacak ve bir sonraki balcım onarım, programdaki
uygun görülen vakitte ve vaktinde
yapılacaktlr. Buna ilişkin tüm masraflar yükleniciye
aittir. Balcım ve onarlm bitiminde
yüklenici, bu konuya ilişkin, lutulacak tutanağı kontrollüğe
verecektir. kontrollük
tarafından tespit edilen zararlar yüklenici tarafından itiraz
edilmeden yaptırmakla yüküm
lüdür. Alanlarda herhangi teknik onarım işlemi 2 (iki) gün
içinde tamamlanmalıdır.

yaptırılmadığı takdirde, durum
hakkında derhal bir tutanak tutularak başhekimlik

.

makamına bildiri]ir.
Soğuk depoların

n"

*Ou,"ff^, depolar da, kırık tayansların

€L,.,

S,.^

yenilenmesi, tavan onanüm ve boyanmast, Soğuk
depoların et kancalarının değiştirilmesi

kaı ofislerinin mutfak dolap,arının onantm ve boyası,
mutfakla ilgili her türlü boya ve
onarım, yüklenici taraflndan yapılacaktır. yüklenici
kontrol]ük
taraflndan kendine teslim

,

,
,

.

edilen her malzemeyi ve her yeri, teslim aldığı standartlarda
iş bitiminde teslim edecektir.

Hizmetlerin yürütülmesi sırasında hastanenin tabii
olduğu mevzuata ve bu mevzuat
doğrultusun da başhekimlik makamının koyduğu
kurallara uyulması, toplam kalite
uygulamalarına ve akreditasyon uygulamalarına,
ayrıca hastanenin ihale konusu bu iş
dışında kullanılabilecek olan hastaneye ait alan ve
demirbaş malzemelerinin itinalı bir
şeki,de kullanılması zorunludur. ÖzellikIe asansör konusunda itinalı
davranılması, yersiz
ve gereksiz kuilanımdan kaçınılması gerekmektedir.
Aksi takdirde meydana gelebilecek
zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

yüklenici elektrik giderleri için
süzme saatindeki (süzme saat taktlrmadlğı takdirde
idare
tarafından tespit edilen ücret) giderler yüklenici tarafından
karşılanacaktır.
yük,enici gerektiğinde hizmetin
daha üstün bir seviyede verilmesi amacıyla alıcının
mutfağına işbu ihale konusu hizmetle ilgili olarak kullanılmak
üzere malzeme ve ekipman
yatırlmt yapacak ve bunları sözleşmenin feshi veya
bitiminde aynen geri aIabilecektir.

Yemekler hastane mutfağında pişiritecek olupi hastane mutfağın|n
olmımasr veya
herhangi bir nedenle hastane mutfağrnda herhangi doğacak
ıksakJıkta, yeni yapılan
hastane trina|arında mutfağl hazır ya da kuIlanıma uygun
olmayan yerlerde

yüklenici yemekJeri dışarıda yaptırlp, lıizmeti aksatmadan
hizmeti yürütmeIde
yükümlüdür.

,

Haftanın 7 günü sabah-akşam kahvaltısı, öğle ve akşam yemeğini
a,ıcının mutfağında
pişirilmesi; pişmiş yemeğin sipariş adedine göre alıcının
çeşitli dağıtım yerlerine nakli;
buradaki mutfak ve tesislerde sıhhi koşullarda muhafazası, hasta
ve hasta refakatçileri ile
görev yerinden ayrılamayan personel için odalarına kadar
nakli, bunun haricinde kalan
personele ise ana yemek salonlarındaki self servis düzeninde
dağıt!mı, özel yemek
salonlarında porselen tabaklı ve garson ile yemek servisi ekmek, p€çete,
kağıt havlu, su
servisi,bulaşıkların yıkanması,self servis bölümünün ve mutfağın temizliğini
yapmak
yükleniciye aittir. Hastanenin tamamında yemekler porselen tabaklarla
servis yapılacaktır.
Yatan hastalara yemek sunumu tabldot tabaklarda verilecektir.
yemek esnasında kullanılacak ekmek, pul
biber, kürdan, tuz (ambalaj içinde), karabiber,
peçete, kağıt havlu ve verilen yemeğin cinsine göre limon
suyu,

yüklenici-^'öu*n^W,

(,fr,

Ö\n---

sirke,7eyilyağı

vb.

kahvaltı, normal

ve diyeı

yemeklerinde kullanılacak malzemelerin gramaj ları

şartnamedeki gramaj Iistesine göre uygulanacaktır.

Yüklenici firma, diyetisyenlerin hazırladığı yemek listelerini aynen

uygulamak

zorundadır. Şartnamede belirtilmediği haIde gramaja denk olacak
şekilde başka bir yemek
çeşidi aylık mönüye yazıldığı takdirde yüklenici bunu vermekle yükümlüdür.

Yüklenici, hastanenin yiyecek malzemesi dışındaki kendisine ait araç gereç

vs.

malzemeleri hastane ambarında tutmayacaktır.

servisi yapılacak olan yemek yanında her bir kişi için ayrı ayrı olmak üzere ıslak
mendil
verilecektir.

oıroı,ıırn ştxl.İ

4. MALZEMENiı

Ana depodan günlük erzak çıkışını takip amacıyla mutfak içinde günlük kullanılacak
maIzemelerin muhafaza edileceği raflı kullanıma uygun depo oluşturulacaktır.

4.1. Soğuk depolamaı

soğuk depo-depolarda dışarıdan da görülebilecek şekilde dijital göstergeleri
çalışır
t€rmometre bulundurmalıdır. Bu termometreler her gün kontrol edilmeli ve kalibrasyonları
yapılmalıdır. Ayrıca bu ısı ölçüm değerleri sabah ve akşam olmak üzere yapılacak
ve bu değerler
çizelge haline idari personel gözetiminde kontrol edilecektir.
Soğuk depolarda uygun raf sisteml€ri

yapılacaktır.

Soğuk depolarda nem oranı %75-90 olmalıdır. Bunun için nem ölçer alet (hidrometre)
bulundurulmalıdır. Ölçıilen nem oranlan sabah ve akşam olmak üzere yapılacak ve bu değerler
çizelge haline getirilerek kontrol Iüğe verilecektir.

0 ila +2 derecelerde kıyma en i'azla |(bir) gün, parça etler en fazla 2(iki) gün, süt +4 derecede en
fazla l (bir) gün, sebzeler ve meyveler +4 ila +7 derecede en fazla 2(iki) gün saklanmalıdır.

4.2, Kuru

depolama:

kuru depo-depolar veya kilerde çalışır durumda termometre olmalıdır. I(uru deponun
slcaklığl l0-15 derece olmalıdır. Ayrıca bu ısı ölçüm değerleri sabah ve akşam olmak üzere
yapılacak ve bu değerler çizelge haline getirilerek kontrollüğe verilecektir
Kuru dePoların veya kilerin gerekli şekilde havalandırı lması için önlemler alınmış olmalıdır.

Kuru depolarda uygun raf sistemleri yapılacaktır. Kuru baklagil, pirinç, şeker, un vb.
gıdalar için çeşiıli ebatlarda akttmalı çeIik kutular

ku llan

*"," o,o"*o
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lacaktır.

Bunun için nemöl

(hidrometre)

bulundurulmalıdır. Ölçülen nem oranları sabah ve
akşam olmak üzere yapıIacak ve bu değerler
çizelge haline getirilerek kontrol lüğe verilecektir.
Hammaddelerin bulunduğu depolarda ağzı açık, yerde
ve düzensiz bir şekilde istiflenmiş ve

etiketsiz maIzeme buIunmayacaktır. Palet kullanımı gerekli
ise Pvc hijyenik pa|etler kullanılacaktır.
Gıda maddeIeri, temizlik ma|zemeleri ile bir arada bulunmayacaktır.

5. Yf,MEKLERiN
5.1.

TAŞINMASI VE DAĞITILMASI

Personel Yemek Saatleri:

Yemeği:

Öğle
Akşam

Yemeği:

l2:00-13:00 saatleri arasında,

8:00-1 9:00 saatleri arasında verilmektedir.
Gece Kahvaltısı: 23 00-24:00 saatleri arasında,

5.2.

l

Hasta Yeınek Saatleri:

Sabah Kahvaltısı: 06:00-07:00 saat|eri arasında,
Ögle
l l:00-12:00 saatleri arasında,

Yemegi:

AkşamYemeği:

l7:00-18:00saatleriarasında,.
Refakatçiler yemek dağıttmt sırasında refakatçi kartını istendiğinde
göstermelidir.

5.3.

Diyet - Ara öğün Yemek SaatIeri

:

Sabah KahvaItısı: 06:00-07:00 saatleri arasında,
Ögle
l l:00-12:00 saatleri arasında,

Yemegi:

AkşamYemeği: l7:00-I8:00saatleriarasında,.

Ara öğünler:

l0:00-15:00_2l:O0 saatIerinde veriIecektir.

( Bazı özel durumlarda bir kısım diyet hastaları için yemeklerin
saat ve öğün sıklığında değişiklik

yapılabilecek ve firma bu konuda haberdar edilecektir.)

Not: yemek dağıtım saatlerinde kurumun talebi doğrultusunda
değişiklik yapıtabiıecektir.

Not: Bazı özel durumlarda bir kısım diyet hastaları için yemeklerin saat ve
öğün sıklığında
değişiklik yapılabilecek ve firma bu konuda haberdar edilecektir. Üç ara
öğün bir kahvıltı
sayılacaktır.

5.4. Yemek Servisinin Yapılması:
yemek servisi personel ve hastalara
olmak iizere iki kısımda olacaktır. Hasta yemek
servisi Hastalara termobox kaplarla ve her kapta kapalı ambalajlı iyi kalitelitek
kuilanım1ık çatal,
kaşık tek kullanımlık ıslak mendil ve peçete ambalajlanmış kürdan hastanenin
yatan
hasta

servislerinde verilecektir. Her kafta yemek servisi için gerekli olan

tüm

sıcık yemek arabısı, servis

tepsileri, termobox kaplar ve servis ile gerekii olan bütün demirbaşlar firına
tarafından
temin edilecektir. servis tepsilerinin kişisel hijyene uygunluğu için; tepsiler tek kullanımlık
ene uygun

bir durumu sağlaması gerekmektedir.

sabah kahvaltıları ve ana 1,emekler, yeınekhanelerde personele selfrom (kaymaz)
tepsilerle porselen tabaklarla dağıtılacaktır

yemek sa|onunun estetik dtızenleınısi firma tarafından yapılacaktır. (Masa
örtüsü,
runner v.b.)

servis yapılan odanın temizliği ve servis yapıIması ile ilgili tüm araç gereç ve sarf
malzerneleri (servis kabı, tabak, kaşık, çataı, bıçak, peçete, tuzlulç kürdan, biberlik, masa
örtüsü, runner vb) yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

Yemek dağıtılmadan önce yemek salonu açılacak, temizlenecek, masa üstti malzemeler

(pul biber, kürdan, sirke, zeytinyağı, karabiber, peçete, vb.) tamamlanacak ve salon servise
hazır hale getirilecekıir,

servis esnasında esas servis elemanı bulunacaktır. yemek dağıtımı self seıvis
Şeklinde herkes kendi servis tepsisine yemeğini alacak, yemek sonrası servis tep§ileri iirma

elemanlan tarafından boşaltılacaktır.
Hasta yemeklerinin dağıtımı tüm servis katlarında sıcak yemek arabasıyla yapılacaktır.

yataklı tedavi kurumlarıııızda
çalışan yemek şirketi persone|i (garsonlar) yemek ve ara
öğün servisi yapıldıktan l5-20 dk. sonra odaları dolaşarak boş tabakları toplamalı, gerekirse
tekrar kontrol yaparak hasta odalarında boş tabak kalnıadığından eınin olmalıdır.

Servisi yapan personel temizlik ve görgü kurallarına uyacaktır.

Yemekler, personele porseIen tabakla sunum yapılacaktır. Kliniklerde hastalara ve
refakatçilere (termobox) kapIarla porselen tabakla sunum yapılacaktır. Hasta ve Çalışan güvenliği

açısından riskli görülen bölümlerde (enfeksiyon, psikiyatri vb.) dispozable iirünlerle yemek

servisi sağlanacaktır. Hasta 1,emekleri sağlık tesisinin tahsis ettiği kat

ofislerinde

porsiyonlanarak, servis elemanları tarafından servis hemşiresi gözetiminde hastalara sunulacaktır.

Yemekhanelerin her türlü araç ve gereci (biberlik, limonluk, zeytin yağlık, sirkelik, ve köğıt
peçeteler vb.) kullanıına hazır

bu lund ııru

lacaktı r. Her öğünde masalar temizlenmiş ve düzgün bir

biçimde hazırlanmış olacaktır. PersoneI yemekhanesinin girişine tüm personellerin görebileceği
bir panoya günlük yemek menüsü ve kalori değerleri yazılacaktır.

Tüm yemeklıanelerde bir öğünde yemek yiyen personel sayısı kadar servis kabı, tabak,
çatal, kaşık, bıçak ve bardak bulundurıılacaktır. Bir öğün servisi süresince adı verilen malzemeler

iki kez kullanılmayacaktır.

Yüklenici firma hasıane idaresi uygun gördüğti takdirde sörev yerinden ayrılamayan
hastane personeline pg1}şt

yeme!relecektir.

U",^W""
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servis alanında sıcak yemeklerin sıcak, soğuk yemeklerin ise soğuk dağıtılması için
firma tarafından gerekli önlemler alınacaktır. Bu konuyla ilgili malzeme temini veya mevcut
malzemelerin (ısıtmalı servis araçları vb gibi) tamir işlemi firma tarafından yapılacaktır.

yemek sayısında yetersizlik olmaması için firma
tarafından gerekli önlem alınacaktır.

Yüklenici hastane personeli ile hastanede idarenin belirlediği kişiler, kalan hastaiar ve
refakatçiler dışında hiç kimseye yemek vermeyecek ve dışarıya yemek satmayacaktır. Ancak
idarenin hizmet alımı yoluyla istihdam ettiği ve sözleşmesinde yemeğinin idareye ait
olduğunu
belirttiği personeIe de yemek verecektir.

kullanılacak olan çatal ve kaşıklar metal olup, kağıt paket içinde verilecektir, ayrıca
servis sunumunda iÇecekler iÇin tek kul|anım|ık karıştırıcı verilecektir. Tüm

personele aınbalajh en

az

hastı, refıkaıçı ve

200 ml hazır su verilecektir.

5.5. Artıkjann Toplanrnası, BuIaşık Yıkanması, Teınizlik ve İlaçlama Yapılması:

Firma ilaçlama işini "Halk sağlığı Alanında Haşerelere karşı ilaç uygulama izin
Belgesi"ne sahip alt YükIenicilere yaptırabilecektir.
Hastanemizde kullanılan hasta ve personel yemek araçları (tabak, kaşık,
çatal, bıçak vb)
hijYenik ortamda bulaşık makinesinde yıkanacaktır. Bulaşık yıkama ve temizlik ile ilgili tum araç,
gereç ve sarf malzemeIerinin temini yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Bulaşık yıkama ve temizlik işIerinde kullanılan tüm malzemeler

TsEk

standartlarına

uygunluk belgesine sahip olmalıdır.

BulaŞıkların yıkanmasında titiz davranılacak ve gerektiğinde dezenfektan kullanılacaktır.

Bulaşık yıkanılan ve atıkların top|andığı mek6n|arda haşere ile mücadelede en etkin
yöntemler kullanılacaktır. Bu konuda idare tarafından sürekli kontroller yapılacak ve en küçük
aksaklıkta cezai işlem uygulanacaktır. Buiaşık yıkamada sıcak su kulIanılacaktır.

yemek artıklarl servis bitiminden sonra kalın plastik torbıtara konacak ve
ağzı sıkl
şekilde kapatılmış olarak derhal göıürülüp ağzı kapalı uygun çöp bidonlanna koyulacaktır.

Bulaşık yıkama ve temizlik işIerinde kullanılan fırça, sünger, mop, toz bezi, yer temizliği
araçları vb. malzemeler her gün dezenfekte edilecektir.

6. İş EMNiYf,Ti

rn»siRlrRİ

Yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmadan gerekti emniyet tedbirlerini zamanında alma,
kazalardan korunma yöntemlerini işçilerine öğretmekle yükümlüdür. Bu itibarla hizmetin ifasında

gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve gerekse ehIiyetsiz işçiler çalış

d^
a^,,@-"

herhangi bir sebeple vuku bulabilecek kazalardan yüklenici
sorumludur.

yük,enici iş kanunu, iş sağlığı
ve iş Güvenliği iIişkin mevzuat gereği işçilerin sağlığını
korurıak üzere her türlü sağlık tedbirlerini alacak ve tehlikeli
şartlar altında çalışmasına izin
vermeYecektir, iŞÇinin tıım hakları ile ilgili mali ve hukuki
sorumiu|uklar yükleniciye ait olup bu
konuda idare sorumlu olmayacaktır.

sosyal sigortalar mevzuatı çerçevesinde her türlü işçi ve işveren
hakkındaki haklardan
dolayı, iŞÇi alınması veya işçi haklarlnın ödenmesi,
çıkarılması gibi tüm sorumluluklar yükleniciye
ait olup idare bu konularda sorumluluk taşımayacaktır.

yüklenici iş esnasında meydana ge|ecek
hasar ve zarar tazmini ile müke|leftir. Meydana gelen zarat
ve hasarın, idarece muteber yüklenicinin işyerindeki elemanlarına bildirilmesinden
itibaren,
beklerriöye tahammü|ü olmayan durumlarda derhal, normal
şartlarda ise en geç 24 saal zarfnd,a
Yüklenici taraflndan YaPtlrılması temin edilemez veya yenilemezse idari masrafları yüklenicinin
aylık istihkakından keser. Bu miktar idari
şartnamede belirtiImiştir.
Yük|enici iŞin devaml süresince işçilerin zarar görmelerini önleyici
her türlü güven|ik önlemini
almak zorundadır. Yeterli güVenlik önleminin alınmaması
sebebiyle doğabilecek kazalarda meydana
gelecek hasar ve zararın ödenmesinde yüklenici sorumludur

7. HAVALANDIRMA

yazın |8. C. kışın
. .
havalandırmasından iirma sorumlu olacakıı;.
Mutfağın sıcaklığı

22.

C

olmalıdır. Mutfağın uygun şartlarda

8. FiZiKsEL ALAN, ARAç-GEREç HİJYENİ
YiYecek, iÇecekle ilgili tüm alanlarda kemirici ve haşarat kontrolü
sağlanmak için haşere ile
mücadelenin usul ve esasları çerçevesinde işlemleri yapacaktır.

yiyecek içecek üretiminde kullanı|an
ve yiyecekle temasta bulunan her türlü araç gereç kolay
temizlenebi|en girintili çıkıntıIı ve köşeli oImayan, dayanıklı, paslanmayan,
insan sağlığına zarar
vermeyen, emici olmayan, içinde bekıetilen yiyeceğe kimyevi
bir madde geçilmeyen nitelikte
olmalıdır.

yemekhane, mutfak ve kat ofis girişlerinde
hijyenik (yapışkanlı-antibakteriyel) paspaslar
ku llan

ı

lacaktır.

Yemeklerde kullanılan bitkisel yağtar i 2l4l20l5 tarihli ve 29314 sıyılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin ek-4 Atık Listesinde yer
alan; .'20
yenilebilir
0l 25 sıvı ve katı yağlar" kodu kapsamrnda değerlendirilen bitkisel atık
yağlar ve "20 0l 26\20 0t 25 drşındaki sıvı ve katı.yağlar (A)''

(},&
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yüklenici BitkiseI Atık yağIann kontrolü yönetmeıiğine göre
hareket edecektir. Bu giderlerle
ilgili bütün masraflar yükleniciye ait olacaktır
Yemek Artıkları ve Çöpler; Plastik büyük boy
çöp kova|arına kalın ya da çift çöp poşeti
kovanın içerisine yerleştirilecek, yemek artıkları ve
çöpler bu kovaya konulacaktır. Ağzı kapaklı
olacaktır. Çöp kovası dolunca kova ile birlikte yemek artıkları,
yüklenici
tarafından ana çöp

çöpler

toplama maha|line götürülecek plastik
çöp poşetini ağzı sizıntı yapmayacak şeki,de bağlanıp,
çöp
toPlama mahalline üzerine evsel atık yazry tarlarak hastaneden
uzaklaştırılmasını sağlayacaktır. Bu
konu ile ilgili ortaya çıkacak her türlü ödeme yüklenici tarafından
yapılacak olup bunlar için daha
soma hastaneden tıcret talep edilmeyecektir. Mutfak, yemekhane,
kat ofis|erinde kullanıIacak çöp

kovaları yıkanıp teınizlenip, dezenfekte edildikten soma tekrar
kullanılacaktır. Çöp poşetleri ve
kovaları yükjenici tarafından temin edilecektir. Bu konudaki
tüm masraflar yük|eniciye ait
oiacaktır.
Mutfak artıklarını ana kanaIizasyon kolonlarına gittiği kontrollükçe
bir tutanakla tespit edildiği
takdirde Yüklenici mutfak tarafında bulunan dış logarların
temizlemesini yaptıracaktır. Tüm masratlar
yükleniciye ait olacaktır.

yüklenici, yemekhanelerde bulunan yemek
servis malzerneleri ile mutfaktaki araç-

gereç,

cihazların temizliği, zemin temizliği ile hijyeninden her yönüyle
sorumlu olacaktır.

Muffak malzemeleri ve tezgahlarln temizliğinde İlgili Bakanlıkça izin
verilen deterjan velveya
dezenfektanlar kullanılacaktır.

Günlük çalışmaların bitiminden hemen sonra veya uygun zamanlarda gıda
maddelerinin
işlendiği ortamdaki zemin, işlemle ilgili kanallar, depolar, dolapiar,
malzeme, alet ve ekipman ile
duvarlar temizlenecektir.

yüklenici sorumlusu, hijyen kontrol programları
yapacak, tüm alanların temizlenmesinin yanı
sıra kritik alanlar, malzeme alet ve ekipmanın temizlik ve dezenfeksiyon
şekli ve sıkIığı önceden
belirlenecek, hijYen kontrol programları yemek pişirilen yerin ilgili bölümlerine
asıIarak yapılan
temizlik ve dezenfeksiYon işaretlenecektir. Kontrol teşkilatı tarafından hijyen kontrol
programları
onaylandıktan sonra uygulamaya konulacaktır.

Et, sebze ve hamurlu gıdalar için hazırlama tezgahları, kullanılan alet ve ekipmanlar
ayn
olacaktır. Et kesimi için kullanılan zemin tahta olmayacaktır.

yemek yapımında ve serviste kullanılan
araç ve gereçlerin aylık periyodik bakımları
YaPılacak, kullanılamayacak durumda olanlar tespit edilerek derhal kullanımdan kaldınlacaktır.

Yüklenici firma tarafından Yemek hazırlama yerine görevli personel haricinde girilmemesi
i

Ç
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lavabosu, sensörtü dezenfektan ünitesi için
uygun yer yapacaktır.

9.

BESİNHİJYENi
Tüm yemekler yeterIi süre ve ısıda pişirilmelidir.

servise hazır sıcak yiyecekler, en az 63 (altmış üç)oc'u
sağIayabilecek bir sistemde bekletme
işlemine tabi tutulacaktır. Bu sıcaklıkta servis edilecektir.
Soğuk yemekler ise (+4;165a;
).C veya
alında muhafaza edilecektir. Servis sıcaklığı (+4) (dört) .C
ila (+l0) (on)oC arasında olacaktır.
Sıcakjık kontrolleri yemek piŞirme ve dağıtlm esnasında yüklenİci
tarafından tedarİk ediıecek
olan, yemek sıcakJık ölçer aleti ile ölçümü yapılacak
ve kayıtlan tutulacaktır.

Bir kez çözdürülmüş gıda hemen kullanılma,ı tekar dondurulmamalıdır. yiyeceği
çözdürme

işlemi orijinal ambalajı içerisinde oImalıdır.

YiYecekIerde kullanılacak k|or tabletleri yemekhanedeki

ve mutfaktaki

dezenfektanlar

yükIeniciye ait olacaktır.

Yemeklerde iÇ Yağ, kuYruk yağ, don yağ vb. kesinlikle
kullanılmayacaktır. Diyetisyen1erin
vereceği karar doğrultusunda yemeklerde margarin, zel4in
yağ, bitkisel sıvı yağlar kullanılacaktır.
Mutfak demirbaŞlarının haricinde hiçbir maIzeme ku llanılmayacak,
kesinlikIe besinlerle
temas ettirilmeyecekıir. (teneke vs.)
Elle hazırlanan YiYeceklerde (köfte - sarma vb.) aşçılar tek
kullanımlık eldiven giyeceklerdir ve
eldivenlerde pudra ve benzeri yabancı maddeIer olmayacaktır.
Aşure, sütlaç, muhallebi ve bunun gibi
tatIıların sunumu tek kullanımlık gıda ile teması uygun
olan kapiarda yapılmalıdır. Diyet hastalarına
verilecek komposto, muhallebi, sütlaç vb. yiyecekler tek kuIlanımlık
kaplarda, kapaklı olarak
sunuiacaktır. Ayrıca ara kahvaItılar streç filmie kaplanacak.
Kızartmada kullanılan Yağlar, sebze, balık, et, börek kızartması
ve kızartılarak yapılan tatlılar
iÇin bir kez kullanılacak, ikinci bir yemek için kullanılmayacak
şekilde tedbir aIınacaktır. Kızanma
yağları, margarin yada benzeri ticari yağ oImamalıdır.
Ekmekler, toz, nem vb. dış etmenlerden korunacak tarzda servis yapılacaktır.
Pişmiş veya servise hazır yiyeceklere eIie dokunulmamalıdır.
AŞağıda belirtilen YiYecek akış şemasında

HACCP sistem ilkeIeri ve uygulanmasını sağlamakla

yükIenici doğrudan sorumludur,

l0. DEMiRBAŞ MALZEMELERiN KoRtJNMAsl, BAKIMI vE ONARIMI
Yemek yapımı, dağıtımı, servisi ile temizlik ve bulaşü yıkımı işlemlerinde

kullanılan'-'"til"W*",;,-",öXarım

ve

tamamen yüklenici firma sorumlu olacaktır.
Mutfak hizmetlerinin yıirütüldiiğü mekanlarda vuku
bu|acak hırsızlık olaylanna karşı firma
gerekli önlemleri alacaktır. Hlrsızlık vuku
bulduğunda hastane idaresi sorumluluk kabul
etmeyecek ve
hırsızlıktan doğan zarar firma tarafından karşılanacaktır.

Firma sözleŞmenin bitiminde emaneten aldığı
demirbaş malzemeIeri arızasız ve hasarsız
hastane
idaresine
Şekilde
teslim edecektir. Aksi takdirde zararları ödemeyi
peşinen kabul edecektir.

Hasta ve diyet yemeklerinin sayısı bir gün önceden
firmaya bildirilecek, ancak firma bu sayıda +
% I5
değiŞikliği peŞinen kabul edecektir. Bir gün önceden
yemek saytsı biIdirilmediği takdirde firma
önceki
günün yemek sayısını esas alarak yemek yapacaktır.

/^\

rl. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
yemekler kalite nefaset
ve gramaj yönünden doyurucu olacak ve gramaj lar
ilişik listeye ve
gramajlara uygun olacaktır. Bu hususların
uygun|uğu hastane bünyesinde
bulunan sözleşmeli

veYa kadrolu diYetisyenler veya kalite biriminde
görevli gıda kontrol görevlisi taıafından kontrol

edilecektir.

,^,

12, Yemeklerde kullanl|an yağlar piyasada mevcut tanlnmlş
ve-TSE,li yağlardan, Etler ise Belediye
Mezbaha damgalı, Sakatı.'i dana- ," l.rr,
oİacaktır. Gramajlarda belirtilen et miktarları
kemiklidir, Günlük rasvonla birlikte. yemek tirtine"İİ
göİe kullanı|acak
tır"ııici';;; ıayazılı oluak
bildirilerek aePoaan o'cı.eii;ı.;"
"İ" ise (Bit ," go'gıi. eıi olarak)
ç,'Ü;;;;"rffiİ..l,,...rurukIar
tanlnmtŞ Ve kaliıesine güvenilir"üreticiden ambal"la.llanmış
olarak sağlamaktır. Donmuş etterin ve
donmuıŞ diğer tüm ürünlerin soğuk araçlarla
1rrığonrtı<; _ıa "c g"tjrıİ111.lİ-g.İ""İrr"ı.t"aı".
Ürün ÇeŞitliliğini artlırmak amacıyla Hastane idaresi gerektiğinde
dondurulmuş
ürün

talebinde bulunabilir, Yemeklerde ve salataIarda kullanılacak
sebze ve meyveler taze olacak ve çok
iyi şekilde yıkanacaktır.
İdare bilgisi dışındaki misafirlere yemek verilmeyecektir.

Firma, ameliyathane, acil servis ya da yoğun bakım gibi
özellikli ünitelerde görev yapan
Personele zamana bağlı olmaksızın yemek verilebilmesi için gerekli tedbirleri almak
zorundadır.
Yemekhane ve klinik ofislerinde dağıtılacak yemek|er de
dihil olmak üzere yemek taşıma
işiemi servis aracı ile gerçekleştirilecektir.

Mutfak ve ofislerin kullanımı sırasında ihtiyaç duyulan onarımlar (boya,
fayans tamiri vb)
firma tarafından yaptırılacak ve kurum bu amaçla herhangi
bir ücret ödemeyecektir.

Mutfak ve ofis .ogar ve süzgeçlerinde veya lavabolarında meydana gelen
tıkanıkların
giderilmesinden yüklenici firma sorıımlu olacaktır.
Mutfakta görev yapan

ı [

pe

rl"6rink|ezil,aretçoffin*
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Mutfak ve yemekhanelerde bulundurulması gereken yangın
tüpleri (dolum ve kontrolü dahil
Sivil Savunma Uzmanınca belirlenecektir) firma tarafindan
sağlanacaktır.

Aylık yemek listeleri (normal ve diyet)

hastane bünyesinde bulunan sözleşmeli veya

kadroIu diYetisYenler veYa kalite biriminde görevli gıda
kontrol görevlisi tarafından hazırlanacaktır.
Yemek Iisteleri bir hafta önceden yüklenici firmaya
teslim edilecektir.

Kliniklerde Yürütülen hizmetlerin denetlenmesi diyetisyenIer
ve servis sorumlu hemşireleri
tarafından Yüriitülecektir. ofisIerin, mutfağın, bulaşıkhanenin
temizlik hizmetleri firmaca sağlanarak
fi rma elemanIarı tarafından yapılacaktır.

ı3. PiŞİRİLEN YEMEKLERiN KALİTE KONTROLü
PiŞirilen Ya da hazır Yemeklerin ka|ite kontroIü kadrolu
veya sözleşmeli kurum diyetisyeni ve

kalite biriminde görevli gıda kontrol görevlisi ile aşçıbaşının
da bulunduğu sırada yapılacaktır.
konırolü yapılan yemek türleri uygun görüldüğü takdirde
imza

altına a|ındıktan sonra yemek servisi
yapılacaktır, Yemeklerde kullanılacak sebzelerin ve
meyvelerin istenilme dönemleri Ek:3 de yemek
türleri ve kullanıIacak yemek gramajları Ek:2 de verilmiştir.

yemek malzemesi, üretiImesi
ve sunumu ile ilgili işler, aylık olarak ..Hastane yemek
Hizmeıleri Aylık Değerlendirme formu" ile değerlend irilecektir.
Bu form

her ay sonunda Başhekim,
kaliteden sorumlu baŞhekim yardlmcısı, kalite biriminde görevli
gıda kontrol elemanl, Sağlık Bakım

Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilen bir kişi ile idari
Mali işler Müdürlüğü taraflndan

görevlendiriIen bir kiŞi tarafından doldurulacaktır.
Ayrıca her ay yemek yiyen personeI ve hastaların

oZ

l0'u oranında kişiye Hastane idaresi tarafından hazırlanan .lemek bizmetleri
değerlendirme

anketinin" doldurulması sağlanacaktır. Anket sonucundaki ortalama
tek bir puan olarak alınacaktır.
"Hastane Yemek Hizmetleri Aylık Değerlendirme formu" belirlenen 5 kişi taraflndan

doldurulacak
anket sonucu 4. değer olarak eklenecek tek bir değer elde
edilecektir. Bu ortalama %70 değerinin
altında olmayacak ardıŞık aylarda %70 değerinin altında olur ise
ve sabit
düşüş görülürse yüklenicinin

ilgiliay hak edişinden

%o5

kesinti yapılacaktır.

l3.1. Mutfağın Temizlik Hizmetleri
yemek sonrası ve yemek pişirme sırasında
meydana gelen bulaşıklar kliniklerde ofis|erde,
mutfak ve Yemekhanelerde ise bu

iş için ayrılmış

bölümlerde gerçekleştirilecektir. Temizlikte
kullanılan malzemeler TSE belgeIi olacaktır. Ku|lanılacak her türlü
temizlik malzemesi hastane
muayene komisyonu tarafindan uygun görüldüğü ıakdirde kabul
edilecektir. Hastane idaresi
ma

lzeınelerin i n depolanması

n

ı ve

tükepiııi4i_lg zaman
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yetkisine sahip o

Yemekhanelerde Yemek YiYen kişilerin kuilandığı
temizlik malzemeleri frrma tarafından
karşılanacaklır.
Haftalık ve aY|ık temizlik hizmetleri Cumartesi ve Pazar günleri
yapılacak ve temizlik p1anı
önceden sorumlu diyetisyene ve kalite biriminde görevli
gıda kontrol görevlisine verilecektir.
l3.2. Mutfak Ve Kutlanılan Mılzemelerin Temizliği

l3'2'l' Günlük Teınizlik:

Günlük kullanılan her tür|ü alet ve teçhizat sıcak, deterjanlı
su ile yıkanıp
Yerlerine kaldırılacak, kullanılan et kütüğü, tezgih vb. yerler iş bittikten hemen
sonra temizlenecektir.
Et kütüğü temizIendikten sonra dezenfektan maddelerle
korunacak, yer ve koridorlar günde 3 kez
sıcak deterjanlı sularla temizlenecektir.
Çok kirli ve yağlı bölgeler ağır kir ve yağ çözücü maddelerle
tem izlenecektir, Sebzelerin ayıklanması ve
temizliği çöp kovalarına yapılacak, temizlenmiş sebzeler

pişirme aşamasına kadar çelik kaplarda tutuIacakIardır.
sebze yıkama evrelerinin, el yıkanan
lavaboların, tuvalet, banYo Ve soyunma odalarının
dezenfektan maddeler|e temizliği yapılacaktır.
Mutfağa girişlerde galoş kullanılacaktır.

l3.2.2Hıftalık Temizlik: Logar, cam

ve duvarların temizIiği yapılacaktır.

l3,2,3Ayhk Temiztik: Davlumbazların ağır kir ve yağ
sökücü maddelerle temizliği,
havalandırma sisteminin temizliği böcek ve haşerelere
karşı ilaçlama yapılacaktır. Mutfakta, ayda bir
kez usulüne uygun olarak ilaçlama yapılacaktır. Bu süre
daha erken ilaçlama ihtiyacı doğması halinde

kısıtlanabilecek olup bu konuda hastane idaresi yetkili
olacaktır.

l3.3. Gıda

ve Soğuk Hava Deposu

l3,3,1, GünIük Temizlik: Askı, tezg6h ve yerlerin temizliği,
depoların ısı ayarlarının
kontrolü.

l3.3.2. Haftalık Temizlik:

Duvarlar, kapılar ve diğer yerIerin temizliği.

r3J.3. Ayhk Temiztik Kuru

gıda depolarının i|açlanması ve sonunda raf, dolap ve yerlerin

temizliği.

Gıda deposunda ayda bir usu,üne uygun olarak ilaçlama yapılacaktır. Bu
süre dahaerken
ilaÇlama ihtiyacı doğması halinde klsaltılabilecek oIup bu konuda
hastane idaresi yetkili olacaktır.

l3.4. Pişirme Sisteıııi Temiztiği

13,4,1, Gün!ük Temizlik: Kuzine, islimler, devirme tavalarının
işi bittikten sonra temizliği,

et kıyma makinesi, sebze doğrama makineleri, ıulumba makinesi ve
diğer işi biten malzemenin
temizlenip muhafazalarıyla kapatılması. Flrınların kullanıldıktan sonra
ağır kir ve yağ çözücülerle

temiZliği.

l3,4.2. Haftahk Temizlik: Söz

konusu alet ve makinelerin derinliğine temizliği.

d^
&^W

Aylık Teınizlik: Havalandırma sisteminin

ve davlumbazIarın temizliği.
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13.5. Yemeklıane ve Koridorlar

l3'5'1' Günlük Temizlik: Bankoların,
Kirlenen masa örtülerinin değiştirilmesi.
13,5,2,

bulaşık hanelerin, lavaboların ve yer1erin temizliği.

Haftalık Temizlik: Masa ve sandalyelerin deterjanll sularla
silinmesi.

Su

soğutucuların içlerinin ve dışının temizliği,
camların silinmesi, perdelerin temizliği, cam sürahi,

bardak, çatal, kaşık, yemek tabaklannın dezenfektan
maddelerle temizlenip durulanması. Masa
üstündeki tuzluk, peçetelik, vb. malzemelerin temizliği.
kirli veya temiz ayırt etmeden tüm masa
örtülerinin yıkanması.AyIık Temizlik: Duvarların
ve yerlerin temizlenmesi ve gereken hallerde
ilaçlama yapılması. yemekhane ve koridor,arda,
ayda bir usulüne uygun olarak ilaçlama yapılacaktır.
Bu süre daha erken ilaçlama ihtiyacı doğması halinde
kısa]tılabilecek olup bu konuda
hastane idaresi

yetkisi olacaktır.

13.6. Servis ve Otisler:
13.6.1.

Günlük TemizIik: Bulaşıkların yıkanıp kaldırıldıktan sonra
tezgdhların, eıyelerin,

lavaboların ve yerlerin temizliğinin yapılması.

Haftalık Temizlik: Yemek dağıtımı ile ilgili araç ve gereçlerin
ıemizliğinin
YaPılmasl; dezenfektan maddelere yatırılması; ısıtıcılı yemek arabaIarının ve
thermobox, ların
13,6,2,

temizliği, Duvar ve faYansların silinmesi, cam ve kapıların
temizlenmesi, giderlerin kontrol edilmesi
ve gerekiyorsa temizlenmesi. Hastanemizde kullanılan BenMari'ler için düzenli olarak kireç
çözücüIer kullanılacaktır.
13,6,3,

Aylık Temizlik: Böcek ve

haşerelere karşı ilaçlama

ve i|açlama soması genel
temizlik, AYrıca Yemek dağıtımı aşamasında meydana gelen
bütün kirlenmeler firma tarafından
temizlenecektir. Çöplerin ve yemek artıklarının firma tarafından
sağlanacak uygun çöp poşetlerine

konularak Çöp top|ama mahalline taşlnmas! da firmanın sorumluluğunda
olacaktır. Bu hizmetin eksik
yürütülmesi nedeniyle belediye ve diğer kamu kurumlan
tarafından kesilecek cezalar firma tarafindan
ödenecektir.

MUAYENf KolvtisYoNU vE ÖDEME ESASLARI
l4.1 .MUAYENE KOMİSYONU
1.1.

Hastane müdürü tarafından yürütülen muayene komisyonu, yemek
üretim dağıtım ve
malzeme|erin kontrol ve kabul iŞlemlerinde ek olarak hastane
müdürünün görevlendirdiği
müdür

yardımcısı, organizasyon şemasında sorumlıı olan başhekim yardımcısı,
varsa sağlık Bakım
Hizmetleri Müdürü ve ilgili diyetisyen tarafından oluşur. Muayene komisyonu
ürün güvenliği ve
ka ıes n n
değş m n

u""^t;[u,^W"i,,",Ş]1"*;iffi,

isteyebilir.

|4.2. Ö»ıııryı EsAs oLAcAK YEMEK SAYILARI
Yataklı servislerde dağıtımı yapılan yemek hizmetinin ödemeye
esas sayl tespiti için, Servislerde;
ilgili servis sorumlu hemŞiresi ve firma yemek dağıtım elemanı
tarafından dağıtıIan yemek sayısı
tespit edilerek karŞılıklı olarak tutanak düzenlenir ve
bu futanak|ar idareye teslim edilir. Ay sonunda
İdare tarafından sayılar toplanarak ödemeye esas
olarak hak ediş düzenlenir.

Personel yemekhanesinde; yemek yiyecek personel
sayısı ile idarece onaylanmış hizmet personeli ve
diğer (stajyer, geçici görevle gelen personeller, idarece
onaylanmış misafirler)
Personeller idare tarafından tespit edilip yemek dağıtım elemanı ile beraber
iaşe tablosuna işlenir. Ay
sonunda firma ıemsilcisi i|e birlikte bu iaşe tabloları toplanıp
ödemeye
esas olarak hak ediş düzenIenir.

15. YEMEK ÇEŞiTLERİ

l5'l,

Öğle ve akŞam Yemeklerinde 3 kap yemek veriIecektir.
Yemek çeşitleri aşağıdaki esaslara göre
tanzim edilecekti

l5,2, l,(Birinci) KaP

Yemek; Et yemekleri (tas kebabı, haşIama et, rosto vb.), tavuk yemekleri,

köfteler, etli sebze yemekleri, etli kuru baklagii yemekleri,
etli dolma ve sarmalar ile benzerlerinden
oluŞacaktır, Eıler kemiksiz et olacaktır. Bu yemeklerle
birlikte bulunması mutat olan garnitürler de
(rosto yanında püre gibi) yemeklerin beraberinde

verilecek ve ayrı bir kap yemek olarak kabul

edilmeyecektir.

t5.J.

2.(ikinci) Kap yemek; pilav, makama, börek, kızartma, zerlinyağh yemekler (sarma.

dolma, pilaki vb) ve benzerlerinden oluşacaktır.
3.(üçüncü) Kap yemek; çorba çeşitlerinden bir tanesi(ezogelin,mercimek,şehriye
vb.)

ögle ve akşam yemeklerinde Meyve, salata, komposto, yoğurt, cacık,
turşu, piyaz ve tatlılar (kadayıf
baklava, kemaI paşa, sütlü tatlılar, hamur tatlıları, helvalar vb.)
çeşitten sayılmayacaktır

l5,4, Birinci

kap yemekte et yemeği, tavuk yemeği veya köfte haftada en az

3 gun (2 günü hafta
iÇerisinde olmak üzere) çıkarılacaktır. Diğer günler etli sebze yemekleri,
etli kuru baklagil yemekleri,
etli dolma veya sarmalar ile benzerleri verilecektir.

l5.5.

Aşağıda maddeler halinde belirtilenlerden uyumlu olan en az 3 (üç)
çeşit, kahvaltıda çay (veya
süt), Şeker (ambalajlı) ve ekmek ile birlikte verilecektir. Kahvaltı ve yemeklerde
hastalara verilecek

''*-"JI

şeker, ıuz, tatlandırıcı tek kullanımlık özel ambalajlarda olacaktır.

Reçel ve bal yanında tere yağ verilecek ve bunlar
Domates + Salatalık + Biber de bir çeşit sayılacaktır.

l - Tuzsuz beyaapeynir

$\trAYrıca

2- Normal beyaz peynir
3- Kaşarpeyniri
4- Craıyer peynir
5- Yeşil zeytin
6- Siyah zeytin
7- Reçel Poşet +Tereyağ| Poşet
8- Bal Poşet+ Tereyağı Poşet

9- Yumurta
l0- Domates

+

salatalık + biber

15'6,

DiYet tedavisi uYgulanan hastalara diyetisyen
tarafından belirlenecek olan uygun kahvaltı ve
diYet Yemekleri verilecektir, Gerektiği takdirde,
diyetisyenin talimatları doğrultusunda

altı öğüne

kadar diYet Yemekleri verilebilecektir. Hangi
tür diyet yemeklerinin yapıIacağı diyet uzmanı
taıafindan

bir gün önceden saat l5.30' a kadar firma görevlisine
bildirilecektir. Diyet yemekleri, diyet uzmanı

tarafından 8 çeşide kadar hastaya özel olarak oIuşturulabiIecektir.

Ara öğünler l0:00,15:O0,2l:00 saatlerinde verilecektir.
Hastanemizde sürekli bulundurulması gereken
yiyecekler;
Süt(kutu)

Yoğurt(kutu)
Meyn,e(mevsimine göre)

Şekersiz

komposto

Tatlandırıcı
Ayran(kutu)

Tatll pötibör bisküvi
Tuzlu Bisküvi
Muhallebi(tatlandırıcıIı ve normal
şekerli)

Glutensiz

ekmek

Meyııe suyu

l5,7,

Ramazan ayında oruç tutan personel için iftar ve sahur yemeği
verilecektir. İftar ve sahur
yemeğinde verilecek yemekler için madde 1 de belirtilen
esaslar geçerli olacaktır.

l5.8.

Hastane idaresi taraflndan tespit edilecek 24 saat nöbet tutan persone|e,
Gece kahvaltısı:

.

Çorba, zeytinyağ|ı, börek,
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l5.7.

Yumurta, peynir, salam, sosis, sucuk,
Tere yağ, bal, reçel, zeytin, kem şokola,
Söğüş sebze, meyve, her grup içerisinden seçim yapılarak sunulacaktır.

l5.8. Hastane idaresinin tavsiyeleri doğrultusunda firma
tarafından değişik yemek
çeşitleri çıkarılabilecektir.

ve küvaltı

l5.9. Hastalar, Refakatçiler Ve Personel İçin Bir Haftahk NormıI
Yemek Listesi Örneği

&tr- do
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KAtIVALTI

OĞLE ve AKşAM

Çay

kadınbudu köfte

Beyaz peynir Ze}tin
Tere yağ + reçe|

Pirinç Pilavı
Çorba-Tel kadayıf

Çaı,

Etli türlü

Yumurta

Makarna

Zsılln

Çorba-Cacık

Domates + Salatalık + biber
Süt (kutu ambalaj)

Tas kebabı

Kaşar peyniri

Pirinç pilavı

Zertin

VEMEĞT-

Çorba-SaIata

Tere yağ + bal

Çay

Kıymalı ıspanak

Yumurta

Börek

Z:ılıry
rere yağ

+

+

gamitür yoğurt

Çorba-Portakal

reçe|

Süt (kutu ambalaj)

Etli kuru fasulye

Kaşar peyniri

Pirinç pilavı

Zeytin
Domates + Salatalık + biber

Çorbq-'I'urşu

Çay

Rosto + püre

Beyaz peynir

Zeyinyağlı Pilaki

Zeltin

Çorba-Sütlaç

Domates + Salatalık + biber
Siit (kutu ambalaj)

Etli dolma

Kaşar pcyniri

Makarna

Ze\ t in

Çorba-Tulumba tatlı

Tere yağ + reçel

b,

«
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l5.10. Yemeklerin ve yemeklerde kullanılan gıda maddeIerinin
kişi başına düşen gramaj
listeleri şartname ekinde sunulan Ek 2 listede belirtilmiştir. yüklenici
firma bu listede
beIirtilen gramaj lara uyacaktır.

YEMEĞiN Pİşİnİı,ıırsİ
Yemek PiŞirilmesi ve servisi ile ilgili hastane mutfak ve yemekhanesinde
kayıtlı bulunan her
türlü demirbaŞlar tutanakla firmaya teslim edilecektir. idare
tarafından verilmemiş ancak ihtiyaç olan
tüm malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır
16,2, Mutfağın hijyeni ve mutfak personelinin temiz olması
sağlanacaktır. EI emeği
gerektiren yemeklerde (dolma, köfte, börek vb.) eldiven
kulIanı lacaktır.

16.3. Sabah kahvaltısı saat 06.00 da, öğle yemekleri saat l1.00 da,
akşam yemekleri ise en
geç l6.00 da pişirilmiş ve hazırlanmış olacak ve hastane yönetiminin
belirleyeceği komisyon
veya kişi tarafından denetlenecektir (mevsime göre saatlerde
değişiklik yapıldığı takdirde bu
durumdan firma haberdar ediiecektir). Gece yemeği saat 23.00
de hazırlanmış olacaktır.

16,4, Diyet yemekleri günlük olarak saptanıp hangi tür diyet yemeğinin yapılacağna
dair
biIgi en geÇ saat l0.00 'a kadar firma yetkilisine bi|dirilecektir.
Firma diyet ile ilgili yemekleri
diyet uzmanının direktifleri doğrultusunda pişirip hazırlayacaktır.

l6.5.

Pişiriien yemeklerin rengi, kıvamı, kokusu ve tadı uygun niteliklerde
olacaktır.
pişirilen yemeklerden her gün hastanede
kadrolu veya söz|eşmeli bulunan

diyetisyenlerden
görevlendirilen kiŞi veYa kalite biriminde görevli gıda kontrol görevlisi
numune alacak, alınan
numuneler st€ril

kaplarda ağzı kapalı olarak 72 saat bekletilecektir. Herhangi bir kontaminasyon

veya zehirlenme belirtisinde yemek şirketi bu numuneleri analize gönderip,
sonucunu hastanemiz
idaresine belgelemek sorumluluğundadır.

16.

GENELHÜKÜMLER

16.1. Firma elbiselere logo yaptırabilir. Ancak büyüklükleri ve yeri hakkında idarenin
onayını almak durumundadır.

l6.2. Hizmetin tümü ile ilgili olarak, personelin Sosyal Sigortalar Kurumu, Maliye,
Belediye diğer mercilere yapılması gerekli beyan ve bildirgeler bu hususlardaki
mükel|efiyet ve sorumluluklar buna ilaveten noksan ve kusurlu işlemlerden
dolayı hasıl
olacak n]addi ve manevi zarar ziyan tahakkuk edecek cezaların idare adına tescil
edilenler
de dahil tazmini ve iş kazası ile

"a',""

faa|iyetinden doğan her türlü
faa|iYetinden

r,

ilgili sorumlulukta yükleniciye aittir.yüklenici firmanın

rr*r;,
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doğabilecek tüm müke|lefiyetler, ücret, vergi, SSK pirimi, idari, mali, cezai
mesuliyetler
tamamen yüklen iciye ainir.

16.3. Yüklenici firma İdarenin her üirlü alacağını kendisine ödeyeceği istihkaktan mahsup
edileceğini kabul eder.

16.4. Yemek veya kahvaltı her ne sebeple olursa olsun
ç,L.u, ,"yu idarece beğenilmez
ise Hastane idaresince yemek veya kahvaltılar piyasadan temin edilir. Temin
edilen yemek
veya kahvaltılar firmaya faıura edilir ve Firma bu faturayı ödemek zorundadır.

f,K l. MALZEMELRiN EvsAFI

EKMEK; Bütün

normal yemek, diyet yemeği ve kahvaltılarda kişi başına öğün için 60 Gr.

ekmek verilecektir.

Ekmekler hijyenik ortamlarda hazırlanmış, tek tek poşetlenmiş,

tuzlu ve tuzsuz, tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, kepekli ekmek olarak,
ambalajlarının üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri olacak
şekilde
sunulmalıdır. Ekmek günlük olarak temin edilerek, kesinlikle bayat ekmek
kullanılmamalıdır. Özel rejim yemeği verilmesi gereken hastalar için proteinsiz
ekmek, glütensiz ekmek, mısır ekmeği vb. olmalıdır.

ET: Normal yemek ve diyet

},emeğinde kullanılan etlerin gramajı kemiksiz

et

üzerinden

verilmiştir. yemeklerde mevsimine göre salça domates kullant lacaktır. Hastane mutfağına
alınacak, gıda maddeleri aşağıda izah edilen maddelere harfiyen uyulacaktır. Bütün gıda
maddelerinin evsafları G.M. T ' ne uygun olacaktır.

HAWÇ EVSAFI:

Taze, körpe, sıkı yapılı, koflaşmamış, odunlaşmamış, sağlam, yan kök

oluşturmamış, temiz ve çatlamamış olacaktır. kart, çatallı,
çürük, sararmış ve don olmayacaktır.

Boyları 20-25 cm 'den faz|a olmayacak, ağırlıkları l50 Gr. altında bulunmayacakıır.

MAYDANOZ NANE DER-EOTU EVSAFI: Temiz, ıaze ve yapraklı yeşil renkte

olacak,

demetler piyasadaki normal büyüklükte ( 5-7 adet /l kg ) olacaktır.

LİMON EVSAFI| Bütün, temiz, sağllklı, taze

pörsümemiş, yabancı tat ve koku almamış,

kendine özgü renk, şekil ve görünüşte ve özürsüz olacaktır. ince kabuklu ve sulu olacak, suyu
çekilm iş ve donmuş olmayacak, takribi 70 Gr. dan ağırlığı

KIVIRCIK EVSAFI:

2

l0 luk sandıklarda olacaktır.

Bütün sağlam, taze, körpe, temiz ve kuru, toprak bulaşıldı yapraklarından

aylklanmış, tohuma kaçmamış, doIgun olacak, yaprakIarında haşere yeniği, sinek, salyangoz, don

zararları ve fiziksel hasarlar bulunmayacak ve acı otmayacaktır.Ağırlığı 250 Gr. dan aşağı
oImayacak, piyasada satılan kıv

(

J

.sın ıf)

olacaktır.

MARUL EVSAFI: Marullar

körpe ve taze olacaktır. Yapraklarında sinek, sa|yangoz, kararmış,

pörsümiiş, sararmlş, kun yeniği olmayacaktır. kökleri kesilmiş ve göbek
kısmı kapalı olacak,
ıslak ve çamurlu olmayacaktır. 500 Gr. dan aşağı olmayacaktır.

SALATALIK EVSAFI:

Taze ve körpe olacaktır. Tohuma kaçmış, sararmış, buruşmuş, gevşek,

çamurlu, toprak|ı, çürük, ezik ve BasraIı olmayacaktır.

DOMATES f,VSAFI:

Piyasada mevsimine göre satılan olgun kızarmış domatesten olacaktır.

EZik Çürük küflü Çamurlu ıslatıImış ekşimiş olmayacaktır. Ortalama l50 Gr. civarında
olacaktır.
üzerinde yabancı tat ve koku, anormal dış ıslaklık, yabancı madde bulunmayacaktır. Domatesler
temiz sağlam sandık içinde getirilecektir.

SAKIZ KABAĞI EVSAFI: Piyasada

satılan iyi cins taze ve körpe kabaklardan olacakır.
Çürük

buruşmuş, sararTnış, pörsümüş. kartlaşmış, ezik ve çamurlu olmayacaktır.

PATLICAN EVSAFI: Piyasada mevsimine

göre sattlan iyi cins taze körpe ve tabi rengini aImış

kemer patlıcanlardan olacaktır. Çürük ezik kartlaşmış ham acı olmayacakır. 200 Gr. .dan küçük
olmayacak, orijinal ambalaj içinde olacaktır. piyasadaki iyi cins maldan (l.sınıf) olacaktır.

DOLMALIK BİBER EVSAFI:

Bütiin, sağlam, temiz, taze, iyi gelişmiş, iyi nitelikte, sıkı yapılı,

olgunluk durumuna göre çeşidin normal renk ve şeklinde, özürsüz olacaktır. kızarmış ezik
çürük
kesilmiŞ gevŞemiş çamurlu topraklı ve acı olmayacaktır. Piyasada satıIan iyi cins taze biberlerden
oIacaktır. Ambalaj lı olacaktır.

PIRASA EVSAFI: Piyasada satılan iyi cins

taze ve olgunlaşmış o|acaktır. Çamurlu cılız pörsük

çürümüş kartlaşmış donmuş sararmış olmayacaktır. pırasaların beyaz kısımlarının takip eden

yeşil yaprak kısımlarının boyu 20 cm den iazla olamayacak, pırasalar 3-3,5 cm
çapında olacak,
kökünden itibaren sap|arına doğru kısmı olarak yeşillenmiş bir halde olacaktır. Üzerinde yabancı
tat ve koku, anormal dış ısIaklık yabancı madde bulunmayacaktır.

ISPANAK EVSAFI: Piyasada saülan iyi cins

taze ve olgun|aşmış olacaktır. Yaprakları diri

renkleri yeşilolacaktır. sararmlş cılız soğuktan donmuş çürük yanlk kartlaşmış tohuma kaçmış ve

ıslatılmış olmayacaktır. kökleri bir araya getirilerek demet edilmiş bir halde olacak, demetler
içinde yabancı ve zehirli otlar bulunmayacaktır.

KEREVİZ EVSAFI:

Piyasada satılan

iyi cins kök kerevizlerden olacaktır. Çamurlu çürük içi

boşalmış kart Iifleşmiş donmuş gevşemiş ezik ve rengi kararmış olmayacaktır.

KARNABAHAR EVSAFI: Piyasada sahlan iyi cins

kamabahar|ardan olacaktır. Beyaz hafif

sarımtlrak top halinde çiçekIeri sağIam sıkı ve esınerleşmemiş olacakİır.

kamabaharların sap|arı çiçek kısııında dışa doğru üstünde gelen 3. yaprak dibinde itibaren

,ö-
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kamabahar kabul edilmez. Tamamen dağılmış donmuş
çürümüş fena kokulu topraklı çamurlu
porsuk bayat ezik vs. iyi vasıfta bulunmayan kamabaharlar alınmayacaktır.

TAZE BAKLA EVSAFI: Piyasada

satı|an iyi cins baklalardan olacaktır büküldüğünde kırılacak

ve tazelik vasıflarında olacaktır. Çürük pörsük buruşmuş karamış
çamurlu ıslak
ve kanlaşmış olmayacaktır.

pisilildi kızışmış

Kılçıklı olmayacaktır.

TAZE FASULYE f,VSAFI:

Piyasada mevsimine göre satılan

iyi cins Ayşe kadın

sırık

fasulyelerden olacaktır. Taze körpe büküIdüğünde kolayca kırılacaktır.
Çamurlu ıslak pörsük
kartlaşmış çürük yeşil kanatları körpe olup odunlaşmammış ve sertleşmemiş
olacaktır. Böcek ve
hastalık zarar|arı, karaleke yanığı hasolığının izleri, dolu yarasl Ve
çürüklük izleri dahil hiçbir
leke bulunmayacaktır.

SEMİZoTU EVSAFI: Piyasada satılan iyi cins taze semizotlarında olacaktır.

Sararmış

pörsümüş kartlaşmış tohuma kaçmış kızışmış ıslak
çamurlu ve pislik olmayacaktır. semizotları
demetler halinde ve kökieri kesilmiş olacaktır. Demetler 5 adet/l kg
şeklinde olacaktır.

PAZI EVSAFI: Piyasanın

en iyi cinsi olup Piyasada bulunduğu müddetçe alınır. Taze yaprak|arı

diri renkleri yeşil olacaktır. sarmamış cılız soğuktan donmuş
çürük yanmış kızışmış aralarında ot
ve yabancı yapraklar bulunmayacaktır.

TAZE BAMYA EVSAFI: Piyasada mevsimine göre

satıIan

iyi cins ve körpe

bamyalardan

olacaktlr. kuru tohuma kaçmış kararmış sararmış pörsük ıs|ak
çamurlu topraklı ve kurtlu
olmayacaktır.

LAHANA EVSAFI:

Piyasada satılan iyi cins beyaz ve hafif sarımtırak renkte taze ve olgun

lahanalardan olacaktır. kartlaşmış tohuma kamış yaprak halinde
çamurlu siyahlaşmış çürük
donmuş ve kızışmış haşarat yenikli olmayacaktır.

BAL KABAĞI f,VSAFI:

Bayat olamayacak piyasada bulunan iyi cinsten olacak
çürük ezik ve

kesilmiş olamayacaktır. Muayenede kendine mahsusu renkte pişkin olacaktır.

PATATES EVSAFI:

Son sene mahsulü ve piyasanın iyi cins sarı patateslerinden olacaktır. Ezik

çürük haşere yenikli kesik buruşuk yumuşak pörsük donmuş çamurlu topraklı ıslak filizlenmiş
hastalıklı veya

fili kırık olmayacaktır.

Patateslerin Yo50

si 200

gramdan ,o/o40

ı l50

gıamdan

,oZ

l0 u l00 gramdan eksik olmayacaktır

KURU soĞAN EVSAFI: Son

sene mahsulü ve piyasanın

iyi cins soğanlardan olacak ezik

çürük kesik bozuk yumuşamamış pörsük donmuş çamurlu ıslak topraklı

ve

ıslak

olmaYacaktır.Soğanlar sapsız olacaktır. FilizIenmiş ve fiIizi kırılmayacaklır.
ÇuvalIar içerisinde

*şş*

soğan kabukIan olmayacaktır. Olduğu takdirde müteahhit tarafından ayıklanacaktır.
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TAZE BEZELYE EVSAFIı Araka olup

çürük ezik pörsük olmayacaktır. Meyve kabuğu en az

5

adet tohum içerecek, dolu yarası ve kızışmadan ileri gelen çürüklük belirtileri göstermeyecektir.

iç

bezelyeler

iki

parmak arasında sıkıldığında dağılıp parçalanmadan yassılaşacak, unlu

olmayacak, böcek ve hastahk zararlıları taşımayacaktır.

TAzf, soĞAN EVSAFI:

Taze ve yaprakları yeşil renkte olacak arpacık soğan olmayacaktır.

SiYAH TURP EVSAFI: Dolgun

ve çürüksüz olacaktır.

KIRMIZ TURP EVSAFI: Dolgun

ve çürüksüz olacaktır.

TAZE BİBER EVSAFI: Taze olup

çürük ezik pörsük olmayacak. orta boyda çarliston veya

sivri biber lüzumuna göre alınacaktır.

ELMA EVSAFI:

Amasya golden cinsi kemale ermiş olacak yeşil ve ağzı bumu buruşturucu

vaziyette çürük ezik ve bereli kurtlu olmayacaklr. Kesildiği zaman sert ve sulu olacak, küf ve
unIaşmamış olacaktır. Bir adedi 225-250 Gır olacaktır.

PORTAKAL EVSAFI:

Don yemiş ezik çürük suyu çekilmiş olmayacak bir adedi 300-350 Gır

kadar gelecektir. İnce kabuk|u sulu ve sert olacaktır. Orijina| ambalajı sandıklarda diyagonal
şekilde dizili olacaktır. Yabancı tat ve koku, dış kısmında aşırı nem bulunmayacaktır.

MANDALİNA EVSAFI: Gevşek

suyu çekilmiş ezik ve çürük olmayacak. Kabukları meyveye

yapışık olup beherinin ağır|ığı l00 Gır dan aşağı olmayacaktır. Sandıkların içinden çıkan ve
şartnameye uygun olamayan portakal ve mandalinalar. AyrıIarak müteahhide iade edilecektir.

Müteahhit bunların yerine şartnameye uygun malı vermeye derhal vermeye mecbur olacaktır.

Çok fazla veya çok az çekirdekli olmayacaktır.

AYVA EVSAFI: Acı ezik

çürük ham buruk ve lezzetsiz olmayacaktır beheri her kiloya düşen

ayva adedi 5 adetten fazla olmayacaktır.

KAVIJN EVSAFI: Piyasa mevsimine göre satılan umumiyetle iyi olgun ve tatlı kavunlardan
olacaktır. Kabak ham tatsz ezik kesik kurt yenikli çatlak acı fena kokulu içi salyalaşmış kelek

kabuk kısmı yumuşamış olmayacaktır kavunların üzeri kirli ve çamur|u olmayacaktır. Beheri
ortalama 3 kg civarında olacak, piyasada satılan iyi kalite kavunlardan olacaktır.

KARPUZ EVSAFI:

Piyasada satılan iyi ve tatlı karpuzlardan olacaklır. Ham kabak ezile yumuşamış

çürük çatlak patlak kurtlu

tatsüZ

zamau geçmiş içi boşalmış elyafı iplikleşmiş kalın kabuklu

olmayacaktır.

ARMUT f,VSAFI: Piyasada satılan kemale erişmiş iyi cins ve lezzetteki

armutlardan olacaktır.

Armutlar sulu Y€ tatlı olacak burk lezzete kumlu olmayacak çürük kunlu kurt yenikli ekşi han ezik çok
yumuşamış çok sert kurumuş kirli ve çamurlu olmayacaktır. Armullar temiz san{!.ve sepet içerisinde

getirilecektir'

w
n
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ŞEFTALİ EVSAFI: Piyasanın iyi cin

kemale erişmiş tatlı ve kendine has hafif mayhoş lezzetteki

Şeftalilerinden olacaktır. Ham ezik ekşi çürük kurtlu pörsük bayaı kirli ve herhangi bir suretle tagayyur
etmiş olmayacaktır. Şeftalilerin beheri l30-170 Gr. aşağı gelmeyecektir.

TAZE ERİK EVSAFI: Piyasada satılan iyi cins kemale erişmiş kendine has

lezzette ve renkte

kızarmıŞ veya sararmıŞ (can eriği yeşiI olabilir) taze eriklerinden olacaktlr.
Hem çok ekşi çürük ezik
topraklı çamurlu pislikli küflü, buruşmuş, çatlak ve patlak oImayacaktır.

çİLEI( EvsAFI:

piyasada satılan iyi cins
çileklerden olacak çilerler temiz olacak çöp yaprak toz

toPrak vs Yabancı maddelerden arı bulunacaktır. Ezilmiş ekşimiş ham ve küflenmiş parçalanmış
kurtlu

olmaYacaktır. Şekil ve renk bakımından çeşidi tipik özelliklerini gösterecek, olgunluk,
renk ve irilikçe

bir ömek görünüŞte, Parlak olacak, tam gelişmiş olacak elden geçirmeye dayanacak
sertlikte olacak,
çanak yaprakları ile kısa yeşiI sapları üzerinde buIunacaktır.

KAYSI EVSAFI:

PiYasanın iYi cins kemale erişmiş tatlı veya hafif mayhoş lezzette taze kaysılardan

olacaktır.
T

AZE ÜZiiM EVSAFI: Mevsimine göre piyasada satılan iyi cins taze tatlı

üzümlerden

olacaktır. Ezik ekşi tabi renk ve hali değişmiş çürük küflü kurumuş buruşmuş
çok kalın kabuktu
o|mayacaktır. Üzümler salkım halinde taneleri dökülmemmiş sağiarn sandık içinde muntazam

istif edilmiş olarak getirilecektir. İri taneli üzümlerin en az salkım ağırlığı 250 Gr., ufak taneli
üzümlerin ise 200 Gr. olacaktır.

ViŞNE EvsAFI: Mevsime göre piyasada satılan iyi cins

vişnelerden taze

iri taneli ve

kendine

mahsus lezzette oIacaktır.

rinez nvsaı'r:

Kirazlar kemale erişmiş taze ve etli olacaktır. Ham kurtlu kurt yenik ezik
çürük
topraklı kurumuş pisiIikli ve çok küçük taneli otmayacaktır.

MALTA PnİĞİ nVSlPr: Ezik
MUZ EVSAFI: Yerli

çürük tanelerle karışık olmayacak etli oImayacaktır.

ve ithal olup çürük ezik olmayacaktır.

TAZE İNCİR EVSAFI: Aydın malı

ve iyi pişmiş sarımtırak ve tatlı olacaktır.

Gelen yaş meyve ve sebzeler mesai saatIeri dAhilinde en geç 09.30 saatine kadar teslim
edilecektir. Ret edilen yaş sebze ve meyveler istenilen saatlerde en geç 2 saat zarfında
Hastane ambarında olacaktır. yukandaki tüm şartlara rağmen gelen yaş sebze ve melveler
hastanemiz muayene komisyonun istediği kalıtede ve evsafta olacaktır. Firma yemek
pişirmede kullanacağı etleri getirirken aşağıdaki madde|ere hartiyen uymak zorunda
kalacaktır. Maddelere uymayan etler muayene komisyonunca reddedilecektir.

DANA ETi TEKNİx

nvsı,r ŞARTNAMESi:
mevzuatının l38.

maddesine göre uygun kesilmiş hayvan etleri olacak ve hayvan sağlık zabıtası ve tilzüğü ve

etlerin teftiş yönetmeliği hükümlerine göre muayene edilmiş ve buradaki şartlara uygun
damgalanmış olacaklfi. 26'78 sayıh kanun kapsamına giren firmalar damgadan muaftır.

2. Gövde etlerde baş, deri, hanap, (tarsal) ve diz eklemlerinin altındaki ayak kısımları solunum
sindirim organları kalp dalak iç ve göz yağları ile sidik kesesi ve kordonu diş ve iç döIlenme
organlar ve bağlantı noktasında itibaren kuyruk (yağlı kuyruklarda) bulunmayacaktır. Böbrek
çevresindeki yağlarda kabul edilmeyecektir.

3.

Etler kesilip yüzüldükten sonra normal şartlarda en az altt saat bekletildikten sonra veya soğuk

hava deposunu en az 24 saat dinlendirildikten sonra etler soğukluğunu muhafaza ederek soğuk
hava tertibatlı araçlarla kuruma ulaştırılacaktır.

4. Etlilik ile ilgili özellikler
Gövde dolgun tıkız ve derindir.
Sokum geniş ve dolgundur

Butlar dolgun ve yı-ıvarlaktır
But profili dış bükeydir.
Antrkot kabarık yoğun ve dolgundur.
Omuz kabarık ve dolgundur.

5.

Kalite ile ilgili özellikler

Et lifleri ince ve kesik yüzeyleri taneler çok sık ve sık

Kesik yüzeyi kadife görünüşlüdür.
Etin kıvamı sıkı ve elastikli ( soğutulmuşlarda sıkı)
Etin rengi ortama göre açık pembeden kırmızıya kadar omuz sivrileri göğüs kemiği ve kuyruk ile
haya kemiği kalem yeri iyice kemikleşmemiş kemik başları ışıltılı beyaz veya gri renkte

_

kemik

iliği kolu renktedir _
6.Etlerde hiçbir hastal|k betirtisi olmayacak kan pislik ( dışkı sindirim organı muhteviyatı gibi)
a/o l5_20 arasında olacaktır.
yabancı maddelerte kirlenmiş olmayacaklardlr. Gövde eti kemiği

7. Etler Tekniğe gör€ taze olarak verilecektir.Donmuş ve ithal malı etIer kabul edilmeyecektir.

8.Etler yumuşamış nemli küflü ve ekşimiş kokulu yapışkan parlak kırmızl kahav rengimsi
olmayacaktır
9.Dana gövde eti 36 aylık ve daha küçük yaşta sığır hayvanlarlnın tam ve yanm gövdesidir.

l0.Yemek listesinin durumuna göre but ağırlık|ı et istenebilir.

l.SağIık bakanllğ

rl|7T*or,,.orlmiş

mezbahası olan yerlerden gıda

(^q-- d^

şıaddeleri

r.ü-

mevzuatının |38.

maddesine göre uygun kesilmiş

halıan etleri

o]acak ve hayvan sağlık zabıtası ve tiızüğü ve etlerin

teftiş yönetmeliği hükümlerine göre muayene edilmiş ve buradaki şartlara uygun damgalanmış
olacaktır. 2678 sayılı kanun kapsamına giren firmalar damgadan muaftır.

2. Gövde etlerde baş, deri, hanap, (tarsal) ve diz eklemlerinin altındaki ayak kısım|arı solunum
sindirim organlan kalp dalak iç ve göz yağları ile sidik kesesi ve kordonu diş ve iç döllenme organlar
ve bağlantı noktasında itibaren kuyruk (yağlı kuyruklarda) bulunmayacaktır.

3. Koyun eti erkek

l

yaşından büyük olacak kuyruksuz ve sakatsız olmayarak teslim edilecektir.

Gövde ağırlığı 14+3 kg olacaktır.

4. Etlilik ile ilgili özellikler

ı
o
ı
.
.
ı
.
5,

cövde dolgun derin tıkız ve gövde profili türüne göre pek az inhina|ı
Butlar yuvarlak dolgun uzun ve iri boğumlu but profili dış bükey.

omuzlar kabarık ve belirli
Boyun ve bacaklar kısa ve dolgun

kemikler ince ve kısa
kas çukurları beIirsiz
sırt profili az belirlidir.

Kabuk yağlarının tümü veya bir kısmı kılçıklaşmış ve kısmen düzgün kalınlığı bir mm karın

leğen duvarı az belirli ve elle yoklama kaygan pullanma ve sert rengi beyaz böbreği

ll3 fazlası yağla

örtülüdür.

6,
.
.
o

Eklem kıkırdakları saydam görüniişlil ve mavimsi beyaz ışıltılı

.

kemik iliği ışıltılı pembe renkte

o
.

Kalite ile ilgiIi özellikler.
Etin rengi pembe veya açık pembe kıvam sert

Lifleri çok ince ve kaygan

Haya kemiği kıkırdağı kolaylıkla

kesilebilir

halde olacak

Etler kesilip yüzüldükten sonra normal şartlarda en az alğ saat bekletildikten sonra veya soğuk

hava deposunu en az 24 saat dinlendirildikten sonra etler soğukluğunu muhafaza ederek soğuk hava
tertibatlt araçlarla kuruma ulaştırılacaktır.

.
o

Donmuş ve ithal ma|ı etleı kabul edilmeyecektir.

Et|er yumuşamış nemli küflü ve ekşimiş kokulu yapışkan Rarlak

kı7ızı

olmaYacaktlr

k{,,Cil,-.

1{

kahverengimsi

'

Etlerde hiÇbir hastalık belirtisi olmayacak kan pis|ik ( dışkı sindirim organı muhteviyatı gibi)

yabancı maddelerle kirlenmiş olmayacakIardır. Gövde eti kemiği % l5-20 arasında olacaktır.

ET,

TAWK ET ÜRtJNLERiNiN AMBALAJ VE TAŞINMASI:

ET: Etler temiz ve sağlam kokusuz ete ve sağlığa zarar vermeyecek beyaz bez veya

benzeri

malzemelerden yapılmış gövdeyi iyice saran torbalara konulup ağzı bağlanmış olmalıdır. Taşıma
vasıtaları et taşımaya uygum özel yapıda kolay temizlenebilir seri ve süratli olmalıdır.

TAVUK: Tavukların üzerinde firma amblemi

ve kesim tarihini belirten etiket bulunmalı ambalajların

YaPımlnda kullanı|an her çeşit malzeme ve etiket yeni temiz kokusuz olmalı etlere ve insan sağlına
zarar vermemelidir.

TAWK ETİ VE TEKNİK EVSAF ŞARTNAMESİ:
( Bul olarak tanımlanacak ve bu kategoride alınacaktır.)

l.

Tavuk eti gıda madde|eri mevzuatı madde l43 ve 2409 no'lu TSE uygun ve damgalı olacaktır.

Tavuk eti TSE belirtilen birinci sınıfözelIik|eri taşıyacaktır.

2.

Tavuk etleri dondurulmamış taze sıhhatli sadece butları gıda maddeleri mevzuatına uygun olarak

kesilerek temizlenmiş ve muhafaza edilmiş olacaktır.

3.

But iyi etlenmiş hanep oynağında orta derecede geniş kalın ve aşağı doğu taşıdığı et dolayısı ile

yuvarlak dolgun bir görünüşte olmalıdır. But parçalarına bel kemiği d6hil edilmemiş olacaktır.

4.

Görünebilir er türlü tüyün mutlaka temizlenmiş olması gerekir. Tüy diplerinde tam veya yarı

belirgin kan Iekeleri olmalıdır.

5.

Tavuk parça etleri (but) yere düşmemiş kirlenmemiş çamur toz izi taşımamış bir şekilde olacak

nakil sırasında temiz poşetlenmiş olarak + 4 derece veya daha düşük derecede hÜyen şartlarına uygun
şekilde kuruma ulaştırılacaktır. Poşetler yırtık delik hava almış olmayacak içlerinde sızıntı su ve kan
bulunmayacaktır.

»lıı CİĞERi:
l. Ciğerlerin sıhhatli hayvanlardan

alındı veteriner tarafında belirtilecek ve gen görünüşleri itibari

ile kusursuz olacaktır.

2. Karaciğer yüreksiz

ve kuşbaşı olarak sıhhi ambalajlarda teslim edilecektir.

3. Kurum ciğeri büyük veya ızgaralık şekilde
BALIK: Balıkların hiçbir bozukluğa

de isteyebi|ir.

uğramada her türlü tabi vasıflarını ve temizliklerini muhafaza

edecek suretle nakledilmesi ve saiıIması ve satış kap|arı üzerinde bu balıklann nevini bildirir birer
madeni etiket bulundurulması mecburidir.

YUM[JRTA: Günlük veya içmeye \ahsus yumurta adı ile en çok sekiz

0*,
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gün

ewel yumurtlamış

yumurtalar aıınacaktır.

Bu yumurta|ar ancak kur kuruya temizlendikten başka bir

muamele

görmemiş olması ve usulüne göre hususi lambada muayenesinde sarısı tam ortada
ve vasat
görünmesi ve hava boşluğu yüksekliği en çok 5 mm yi geçmemeli ve kırıldıktan sonra
kendisine
mahsusu tamamen saf

ve temiz taneli koku ve tadı haiz olacaktır. yumurtalar kırık, çürük

olmayacak her birinin ağırlığı 60 Gr. dan az olmayacaktır. suni olarak boyanmış yumurtalar kabul
edilmez. Firmanın yemek pişirmede kullanacağı kuru gıda malzemeleri için aşağıdaki kuru gıda
teknik Şartnamesine harfiyen uyulacaktır. Bu şartlara uymayan kuru maddeler kesinlikle edilecektir.

KURU GIDALARIN AMBALAJ

Öznılixr,nni,

Ambalajlar TSE, Gıda Kodeksine uygun olacaktır. Ambalajlar ü(inün miktar ve cinsine
bağlı olarak kağıq sut, bez, polietilen ve elyaftan yapılmış kutu, torba ve
çuvallardır. Ambalaj yeni

ve iÇindeki kuru gıdayı iyi bir durumda korumasını saplayacak niteliktedir. insan sağlığına zararlı
malzemeden ima| edilmiş torba ve kutular kuru gıda ambalajı olarak kullanılmamalıdır. Büyük
ambalajlar ağızları açılmayacak biçimde, uygun eksiksiz ve sağlam sicim veya ipliklerle el veya

iPlikler ile dikilir. Gerekirse yanlarına da kulak yapılabitir. Küçük ambalajların ağızları büzülerek
bağ|anır veya madeni şerit ile açılmayacak şekilde tutturulur, kailanarak sağlığa zararsız tutkalla da

yapıştırılabilir. Küçük ambalajlar ayrıca bir dış ambalaj içerisinde konulabilir.

Amba|aj üzerinde işaretleme: ambalaj üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak
bozulmayacak ve siIinmeyecek şekilde yazılır ve basılır. Küçük ambalajlarda bu bilgiler etiket
üzerine yazılarak ambalaj üzerine konulabilir.

a)
b)

c)
d)
e)

Firmanın Ticaret unvanı veya kısa adı, adresi varsa tescilli markası
Standardın işaret ve numarası
Parti, seri ve kod numaralanndan en az bir tane

Malın adı
Sınıfı. boyu çeşidi.ticari tipi

|

Ürün

g)

Net ağırlığı

yılı

BULGUR EVSAFI: Sert

buğdaydan kaynatılarak yapılmış, tabii renk ve rayihada olacak buğday

kırmızı, küflü, fena kokulu ve legayur neticesi koyulaşmış olmayacaktır. İçinde böcek, haşere, sürfiiler

ve plemir bulunmayacaktır. Kum, taş ve loprak, hububaı kırıkları, ot ıohumları gibi mavaldı ile

geÇmeYecektir, Nem miktarı en çok %

l3 o|acaktır, Orijinal paket ambalajlar ha|inde teslim edilecek

üretim ve son kullanım tarihi belli olacaktır.

KURU FASULYE EVSAFI: Yeni

mahsulden taneleri aynı zamanda çabuk pişenden olacaktır. içinde

buruşuk, kurt yenikli, çürük ve nesrunema bulmamış sararmtş taneler %3 taş, toprak, kum ve hububat

dan ibaret ecnebi maddeler Yo3 aynı zamanda aynı derecede pişmek şartıyla içindeki başka renkli
t'asulYeler miktarl %o3'ten faz|a olmayacaktır. Alınacak fasu|yeler mütecar olarak ufak taneler miktar!

Yol0 ve3 saatte pişmiş olacaktır. Gıda maddeleri tüziiğüne (G.M.T.) uygun olacaktır.

KURU BARBUNYA f,VSAFI: Yeni

sene mahsulü olacak, eski ürünle karışık olmayacaktır. içinde

kurt yenikleri, buruşuk, çürük ve neşrunema bulunmayacaktır. Taş, toprak, kum, kabuk vs. hububattan

ibaret ecnebi %o'|'den fazla olmayacaktır. G.M. T.'ne uygun olacaktır. Taneler aynı zamanda pişen
cinsten olacaktır. uygun malzemeden yapIlmış torba veya çuvallarla ambalajlı olacaktır.

NOHUT EVSAFI: Koçbaşı yeni mahsul yerli malı olacaktır. Çürük, küflü, böcekli ve yenik küf
kokulu olmayacaktır. Taneleri numunesi gibi dolgunca fazlası yeşil renklerde neşrunema bulmamış,

ufak taneleri Yol'den fazla nem miktarı % 15'İ aşmayacaktır. Alınacak nohutlar 3 saat zarfında
pişecektir. G.M. T.'ne uygun olacaktır.

YEŞİL MERCİMEK EVSAFI: Yeni

sene mahsu|ü

iyi ve normal vasıflarda yeter derece kurumuş

taneleri mümkün olduğu kadar mi,itecanis ve normal büyüklükte olacaktır. Çürük küflü, ıslak, yeter
derecede kurumamış, kızışmış,

derecede olacak,

küfve fena kokulu o|mayacaktır. Bütün tanelerde pişme durumu aynı

kırık tane miktarı

%o3'ii nem miktarı ise

%l5'i

aşmayacaktır. Çöp ve muhtelif

tohumlardan ibaret yabancı maddeler Yo|'den fazla olmayacaktır. Gerek taneter içinde ve gerekse
arasında canIı bit olmayacaktır. Gelişi güzel alınıp tartılacak l0O adet mercimeğin ağırlığı 4 Gr. dan
aşağı olmayacaktır.G.M.T.'ne uygun olacaktır.

KIRMIZI MERCİMEK EVSAFI: Yeni

sene mahsulü ve yerli malı olacaktır. Bozuk, çürük,

küflü, boyalı, yaş, fena kokulu olmayacaktır. Canlı cansız haşere bulunmayacaktır.
Ecnebi hububattan ibaret ecnebi madde miktarıo42 gramdan münhasıran kum, taş, toprak miktarı %0,5
gramdan

bitli ve bit yenikli

taneleriYo2 gramdan mercimek tozu Vo\ gramdan faz|a olmayacaktır.

Mercimekler yarım saatte pişecektir. G.M.T.'ne uygun olacaktır. Nem miktarı ise %l5'i aşmayacaktır.
Uygun ınalzemeden yapılmış torba veya çuvaIlarla ambalajlı olacaktır.

AŞURELiK BUĞDAY EVSAFI: Normal vasıftaki

buğdaydan usulüne göre yapılmış ve piyasada

satılan iyi cinsten olacaktır. Küflü, küf vesaire t-ena kokulu, acı, ıslak, topraklanmış, pislikli, hal lezzet

ve rengi değişmiş olmayacaktır. Kum, taş, toprak, çöp ve benzeri ot ıohumları o/ol'i geçmeyecektir.

Kırık tane oranı Vo2'i

&.

oranı en fazla Vo|4 olacaktır. Uygun malzemeden yapılmış
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torba veya çuvallarla ambalajlı olacaktır.

KURU BAKLA EVSAFI: Kuru

sebze taneleri iyi normal vasıfta yeterli derecede kurumuş mümkün

olduğu kadar mütecanis ve normal büyüklükte olmalıdır. Buruşuk olmamal ıdr.. Zararsızca ot yabani

kısımlar ve taneIi miktarı %o22den, taş toprak gibi madeni kısım|ar o%l'den, bit yenikli taneler miktarı
0/o3'ten fazla olmayacaktır.

ÇAM FISTIĞI EVSAFI: Yeni

sene mahsulü ve piyasanın birinci nevi malı olacaktır. Küf ve küf

kokusundan arınmış olacak içinde kurt, böcek ve kurt yenikli parçalar ve yabancı maddeler
bulunmaYacaktır. Ambalaj üzerinde firmanın adı ve tesci]li markası işareti ve adresi tipi ve net ağırlığı

bulunmalıdır. Nem miktarı 0Z6,5 i geçmeyecektir.

KURU BAMYA EVSAFI: Piyasada

satılan yeni sene müsulü ve yerli mah olacaktır. İpliklere dizili

kurutulmuş, mümkün mertebe aynı büyüklükte çiçek bamyalarından ibareı olacaktır. Kendine mahsus

iyi ve ıtri kokuda olacaktır. Küflü küf ve fena kokulu böcekli kurtlu olmayacak. Pişirildiğinde
dağıtmayacaktır.

SALÇA EVSAFI: Koyu kırmızı

renkte kendine has koku ve lezzette olacaktır. Kabuk ve

Çekirdeklerinden ayrı olacaktır. Domatesten başka cins sebze ve meyve ezmesi nihai maddeler ihtiva
etmeyecektir. Boyanmamış olacaktır. Su miktan Yo82 den tuz miktarı o/ol2 den kül miktarı %l den
fazla kutu doldurma oranı Yo90 olacak kenet hatası ve lakto aşınma olmayacaktır. Tuz miktarı oZl0 u
geçmeyecektir.

SALÇA KONSERVf, AMBALAJLARI:

Teneke kutularda satın alınırsa ürünü etkilemeyen insan

sağIığına zararlı olmayan ve hermetik olarak kapatılan teneke kutu ambalajlama olacaktır. Ambalaj
üzerinde ( kapak ddhi| ) aşağıdaki bilgiler bozulmayacak, silinmeyecek şekilde ve okunaklı olarak

kiğıt veya baskı etiket ve benzeri şekilde yazılmalıdır.

.
.
.
o
o
.
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Firmanın ticaret unvanı veya kısa adı, adresi varsa tesciIli markası

Malın adı
standardın işareti ve numarası

Sınıfı ( varsa

)

parti seri veya kod numarasından biri

Net ağırlık
İmal tarihi

Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi ve raf ömrü

KONSERVE EVSAFI: Kapalı

kutularda sterilize edilerek hazırlanan konservelerin kırk iki üzerinde

imal yerinin isim ve adresinin muhteviyatındaki gıda maddesinin ismini nevi ini asgari net miktarına

iıf tarih ve seri numarasını

bildirir birer etiket bulunacaktır. Diğer hususlar GMT uygun olacaktır. Dolgu sıvısında tuz oranı

en

çok %2 asitlik ( dolgu suyunda sitrik asit cinsinden ) en çok %0,5 olacaktır.

SİRKE EVSAFI: Gıda maddeleri tüzüğüne uygun oIacaktır.

KURU KAYSI EVSAFI: Yeni

sene mahsulü ve piyasanın birinci nevi

iolacaktır. Böcek kurt ve kurt

Yeniklerinden ve küf kokusundan arı olacaktır. İçinde hiçbir yabancı madde bulunmayacaktır.
Çekirdekleri Çıkarılmış olacaktır nem miktarı

o/o25

i

l

geçmeyecektir.

kilodaki meyve sayısı l00 ila

l20 adet oIacaktır. Kükürtlenmiş kaysıların kükürt oranı %25 igeçmeyecektir.

KURU ÜZÜM EVSAFI: Yeni mahsul piyasanın iyi cins kuru

üzümlerinden olacaktır. Ezilmiş

sulanmıŞ kurumamıŞ küflü çürümüş oImayacaktır. Mütecanis halde ve normal vasıflarda bulanacaktır.

Temiz ve sağlam sandıklar içinde getirilecek ve sandıklar üzerinde cinsi ile net kilo miktarı yazılmış

olacaktır ambalajlarda topaklanmış kısımlar

iki el

arasına alındığı zaman taneler birbirinden

ayrılacaktır. Nem miktarı %l6 yı geçmeyecektir.

KURU İNCİR f,VSAFI: Son

sene mahsulü piyasanın en iyi cins tatlı ve kuru incirlerinden olacaktır.

kurtlu kurt yenikli böcekli küflü kızışmış çürük şekerlenmiş parçalanmış ve ekşimiş olmayacaktır.
Nem miktarı Yo25 i gedemeyecektir. Sağlam sandıklar içerisinde getirilecek ve üzerine cinsi ve miktarı
yazılmış olacaktır.

l kilodaki

CEVİZ İÇİ EVSAFI: Yeni

meyve sayıs| 60 adet olacaktır.
sene mahsulü ve piyasada satı|an iyi cins ceviz içIerinden olacaktır.

Küflü

çürük küflü küf ve vs. fena kokulu rutubetli kurtlu kurı yenikli taşlı topraklı çok siyahlanmış ekşimiş
ve acımış olmayacaktır. Ceviz içleri sandık ambalajlar içinde getirilecektir.

tJN EVSAFI (f,KSTRA): 60-70 randımanlı buğday unu olup hafif sarımtırak beyaz, beyaz renk
olacaktır. Lezzet ye kokusunda acımış küf ve fena koku duyulmayacaktır. Ağızda çiğıendiği zaman
çatırtı hissedilmeyecektir. ince ve kaba kepeklerden ayrıImış olacaktır. İçinde canlı cansız kurt böcek

vs. bulunmayacaktır. Kuru tamamen elastiki olacak %l4 rutubet farkı parasız olacaktır. Daha fazla
rutubetli unlar kabul edilmeyecektir. Sırt set buğday unu o|mayacağı gibi ecnebi hububat karışmış
olmayacaktır. Kuru gıda maddeleri tüzüğüne uygun olacaktır. Makarna bulgur pirinç unu irmik şehriye
unu elek kalıntısı kül miktarı gıda maddeleri tüzliğüne uygun olacaktır.

MAKARNA EVSAFI: Makarnalar

numunesi %o100 irmikten mamul içleri delik iyi cins yerli malı

olacaktır. Boyasız numunesi gibi tabi renkte ve manzarası mütecanis olacaktır. Sarı yeşil yeşilimtırak
renkte olan makarnalar kabul edilmeyecekrir. İçinde çatlak olmayacaktır. Canlı cansız kurtlar böcek ve

bunların yumurtaları gibi haşarat tarafından yapılmış dahi olmayacaktır. Pişirilmeden evvel veya sonra

&

ağızda çiğnendiği zaman t€k

na kokuda olmavacaktır. Pişirildikten 20 dakika sonra

"d§

$İ

bakıldığı zaman hepsi iyice pişmiş olacak ve dağılmayacaktır. Şeklini hastane tayin edecek ve GMT
ne uygun olacaktır.

ŞEHRİYE EVSAFI: Yerli malı ve iyi cins olacaktır. Boyasız tabi renk manzarası mütecanis
olacaktır. koyu sarı yeşi| yeşilimtırak esmerimsi renk olmayacaktır. Diğer evsafı makamanın
aynısıdır. GMT ne uygun olacaktır.

İnnıix rvsırr:

Piyasada satılan, buğdaydan elde edi|miş iyi cins ve taze olacaktır. Rengi hafifsarı

Veya sartmtlrak olacak boyalı olmayacaktlr. Normalinden fazla rutubet ile küfve küften fena kokudan

cansız böcek kurt ve bulgurun tohumlarında ayrı olacaktır. i9inde çöp saman toprak fare pisliği ip
parçaları gibi ecnebi maddeler bulunmayacaktır. GMT ne uygun olacaktır.

NİŞASTA EVSAFI @UĞDAY): Piyasada satılan iyi cinsten ve

taze olacak, normalden fazla rurubet

ile küf ve fena kokuda olmayacaktır. Canlı cansız böcek ve kurt o|mayacaktır beyaz renkte görünüşü
mütecanis yabancı maddelerle karışık olmayacaktır standart torba veya kutular içinde olacaktır.
Hastane isterse mısır nişastası talep edebilir. G.M. T. ne uygun olacaktır.

PiRİNÇ UNU EVSAFI:

Piyasada satılan halis pirinçten elde edilmiş pirinç unu ayarında ve yerli

malı olacaktır. Rengi beyaz mütecanis olacaktır. Siyah noktaları pek az bulunacaktır. Rutubet küfve
fena kokulu olmayacaktır. Canlı cansız böcek tohumları bulunmayacaktır.

BİSKtivİ EvSAFl (TATLI_TUZLU):

Piyasada satılan iyi cins bisküvi olup gevrek bir ömek yapı

ve görünüşteki kendine özgü renk hoş tat ve kokuda olmahdır ve nem miktarı 0/o6'yı geç memelidir.

Kirlenmiş acımış, sabunlaşmış, küflü, kurtlu o|mamalıdır. Ambalajlar taşıma ve saklama süresince
bisküvileri kırılmadan iyi bir durumda tutacak yağ emmeyen rutubet çekmeyen nitelikte selafonu ve
kağıt karton vb. uygun malzemeden yapılmalıdır. Ambalajların üzerinde firmanın tescilli markası veya

kısa adresi, işaret numarası ( T.S . 2E83 ), malın çeşidi ve tipi yapım tarihi, katkı maddeleri adları ve
net ağırllğt gram olarak

yazılı olacaktır. G.M. T. ne uygun olacaktır.

BİTKİSEL SIVI YAĞ EVSAFI: Piyasada satılan iyi cins

yağIardan olacaktır. Tortulu bulanık

renkleri bozulmuş lezzetleri acımtş veya kokuları ağırlaşmış olmayacaktır. Rafine bitkisel sıvıyağların
her türlü ambalajları üzerinde hangi nevi rafine yağı olduğu, rafinaj yapan muhteviyatının veya ıslah

edenin isim adres ve içeriği net yağ miktarı yazılmış etiket bulunması mecburidir.

GMT ne

uygun

olacaktır.

ZEYTİNYAĞ: Berrak, tortusuz, sarı rengin en açık rengine kadar değişebilen tonda, şeffaf
görünümde, kendine has tat ve kokuda olacak, rafinasyon artığt madde içermeyecektir. Kurumun
isteğine bağlı sınlftan (natural, rafine vb.) teslim edilecektir. TS ve G.M. 1'.'ye uygun olacaktlr.

KAHVALTILIK MARGARiN: Normal

görünüşte kendisine has koku ve lezzette beyaz sarımtırak

Boyalı veya hayvani margarinle karıştırılmış olmayacaktır. Diğer hususlar G.M. T. ne uygun olacaktır.

MARGARiN AMBALAJ Öztı,r,İxr,nnİ: Kahvaltılık

margarinler yağ geçirmez kiğıt (iinitasyon

parşömen), alüminyum folyo veya plastik ambalajlarda olmalıdır. Margarin duyu

fiziki, kimyevi

ve

mikrobiyolojik özellikIerini bozmayacak vasıftaki ambalaj malzemelerinden olmalıdır.

İŞınırr,nırır:

Ambalaj üzerinde ki kodlama ve tarih delikli baskı ile atılamaz. Aşağıdaki bilgiler

okunaklı silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmaIıdır.
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o
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Firmanın ticaret unvanı veya kısa adı, adresi, tescilli markası
standardın işaret ve numarası

Malın adı, sınıfı tipi ve ttirü
Net küt|esi çeşidi
İmal tarihi

Firma tarafinda tavsiye edilen son kullanma tarihi veya rafömrü

A ve D vitamin miktarı
katılan katkı maddeleri
parti, seri veya kod numaralarından en az birisi.

TEREYAĞI EVSAFI (l POŞET

15

Gr.) : Pastörize tereyağl pastörize edilmiş kremadan tekniğine

uygun olarak elde edilen özel koku ve lezzette asitlik derecesi süt asidi hesabı ile o/o0,27'yi
geçmeyecek şekilde olacaktır. Tereyağların rengi kokusu ve tadı yapıldığı inek stltünün özelliğine
uygun olacaktır. Pastörize tereyağlarının ambalajı iizerine yapımcı firmanın adı adresi varsa tescil

edilmiş markası ve yapıldığı sütün adt içindeki katkı maddeleri gün ay ve yıl olarak yapım tarihi ve
seri numarası yazılı olacaktır. G.M. T. ne uygun olacaktır

KUŞÜZÜMÜ EVSAFI: Sağlam

ve temiz olmalıdır. Yabanct tat ve koku almış bulunmamalı kendine

özgün renk tat ve kokuda olmalıdır.

POŞET PEYNİR EVSAFI: Poşet olarak alınacak beyaz peyniri 20 Gr.' iik

poşetlerde

ambalaj üzerine imal tarihi net gramajı son kullanma tarihi belirilmelidir. Poşetlerin yırtıksız
hava almammış küflenmemmiş kurtlanmamış yabancı madde koku ve tatların karıl olmaması
gerekir.

DUBLE ZEYTİN TANESİ GEŞİL siYAH YEŞiL): iyi

terbiye edilmiş ve salamurada

bekletilmiş zeYinlerden olacaktır. Salamurası tamamen alınmış tat ve nefaset itibari iIe
piyasadaki
paraz

t

l.

nevi zeltinlerden olacaktır. Ezik acı çürük küflü ve fena kokulu canlı cansız

kurt,W:ffi*=""::"ffi*Ür"tten

fazla

olmaYacaktır. Zeytin tanelerinin

V:o5

e kadar %2 si bedelinden tenzilen alınacakt ır. Zeylinler

temiz ve taneleri sağlam kendisine mahsus küfelerde getirilecektir. Diğer hususlar G.M. T. ne
uygun olacaktır.

TAHiN HELVA - Y AZLIK HELVA EVSAFI: Kendine

has koku kıvam renk lezzet ve

tazelikte olacak küflü küf kokulu fena kokulu kurtlu acımış ekşimiş macunlaşmış yağını
kurutmuş ve dağıtmış olmayacaktır. Diğer hususlar G.M. T. ne uygun oIacaktır.

YUT'KA EVSAFI Yufkalar ekstra undan yapılmış ve usulüne göre hazırlanmış olacaktır.
Görünüş koku ye |ezzeti normal olacak fena kokulu lezzet acılık ve anormal ekşilikte
buIunmayacaktlr. Görünüşleri mütecanis olacaktır. Yufkalar piyasada satılan iyi cin kalitesinde

şekil ebat ve incelikte olacaktır.

TEL KADAYIF EVSAFI: Halis

undan imal edilmiş olacaktır. Teller birbirine yapışmış

olmayacaktır. Fazla rutubetli ve fena kokulu olmayacaktır. Bir parçası ağızda çiğnendiği
zaman acılık ekşilik fen kokulu ve çatırtı hissedilmeyecektir. Tel kadayıflar düzgün bir şekilde
kAğıtlara sarılmış olarak teslim edilecektir.

YASSI KADAYIF EVSAFI: Birbirine yapışık çift olmak

üzere piyasada satılan iyi ve taze

nevi den olacaktır. İtinalı bir suretle pişirilmiş olacaktır. Yanık yapışkan rutubetli küflü küf
kokulu ve fena kokulu olmayacaktır. Bir parçası ağızda çiğnendiği zaman acılık ekşilik ve
çatırtı hissediImeyecektir. Kadayıflar köğıtlara sarılmış olarak teslim edilecektir.

PİRİNÇ EVSAFI: Son

sene mahsulü fabrikada temizlenmiş

iyi pilav olma özelliğine sahip

tabii renk ve kokuda iyi cins pirinç olacaktır. Kiiflü küf kokulu, bozulmuş ıslanmış,
kurutulmuş, ekşimiş, kurt ve böcek yenikli olmayacaktır. Canlı cansız parazit|eri ve bunların
aksanını veya ifrazatııı içermeyecektir. Bozuk lekeli çöp kabuk ve çeltikli tahıl oranı 0%l den

fazla olmayacaktır. Yabancı zararsız tane ve tohumlar toplamı o/ol den fazla olmayacaktır.
Pirinçler l kilo pişirildikten sonra çeşni ve artım bakımından uygun bulunduğu takdirde kabul

edilebilir. PirinçIer net 50 kg' lik temiz sağlam ve kuru çuvaIlar içinde teslim edilecek
çuvalların üzerinde ma!ın cinsi ürün yılı net kg si varsa temsilci markasını gösterir bir etiketin

bulunması gerekir. .Pilavlık pirinç baldo, dolmalık pirinç ise Tosya olacaktır. Pişirilerek
denenecek, olumlu sonuç olursa kuruma kabul edilecektir. G.M. T. ne uygun olacaktır.

SOFRALIK TUZ (YOTLU): Kendine

mahsus normal görünüşte lezzet ve tat da çekilme

iriliğinde gözle görülür yabancı ınadde bulunmayacaktır. l40" kurutulduktan sonra zehirli
bileşiklerden temizlenmiş kaydı ile an az o/o95 ihıiva edecektir. sofra tuz|arı birer kiloluk
na, on torba ar'

iX|W,ü,^
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KURU ERİK EVSAFI: Piyasada satılan iyi cins ve yeni yıl mahsulü kuru

eriklerden

olacaktır. Çürük küflü fena kokulu kurtlu kurt yenikli taş|ı toprak çöplü normalden fazla
rutubetli ezik ekşi acı tabi hali değişmiş ve

kirli olmayacaktır. Tadı kendine has koku

ve

lezzette olacakıır-

ÇAY EVSAFI: Hususi

kokuda yaprak ha|inde olacak ve çok kırıklı olmayacaktır. Suda

kaynatı|dıgı zaman berak ve güzel kokulu o|acaktır. Çöp ot toz kum gibi maddeler
bulunmayacaktır. Çayın miktan %5 gramdan eksik o|mayacaktır. İnhisar malı ekstra
çay
olacak ve ambalajları rutubet alıp küflenmemiş olacaktır. piyasada satılan iyi cins
çaylardan
olacaktır.

KARJŞIK TURşU EVSAFI: Sirkeli olacak ve karışık sebzeleri taze olacaktır. Kurt
bulunmayacaktır. Turşu, sirkesi hariç olarak safı alınacaktır. kank turşuda sivri biber domates

lahana salatalık havuç vs. o|acaktır. Turşu passız tenekelerde ge|ecektir. Üzerinde imalatçı
firmanın adı adıesi imalat tarihi ve içindekiler yazılmış olacaktır.

ŞEKERPAR-E- KEMALPAŞA EVSAFI: Kapa|ı ambalajlar içinde satılan bütiin

hamur

müstahzarlarının ambalajları üzerinde cinsi hani nevi ondan veya dan yapıldığı ve varsa ilave
edi|miş diğer maddelerin isimleri ve mamullerin net ağtrllğt ima|atçı firmanın tescil edilmiş
markası ve adresi imal tarihi ve seri numarası okunaklı bir suretle yazı|ı olacaktır.

KURU BAKLAGİı uxr,mr ( soYA - MERCİMEK): Özel kapalı

ambalajlar içinde

olmalıdır bu ambalajlar üzerinde yemeklik kuru baklagiI unlarının net miktarı imalatçısının
tescil edilmiş markası ve adresi. İmalat seri numarası ve tarihini açık bir şekilde yazılması
zorunludur. Ağırlaştırıcı maddelerle karıştırılmış sunu o|arak beyazlatılmış veya boylanmış
zararsızda olsa kimyasal maddelerle muamele edilmiş olmayacak. Zehir|i tarım mücadele
ilaçlarını veya sağlığa zararlı herhangi bir maddeyi ihtiva etmeyecektir.

KAKAO EVSAFI: Kakao, gıda
edi|memiş olması ve

maddeleri tüzüğünün 580. maddesine göre taklit ve tağşiş

58l. maddesine göre de insan sağlığına zarar verici unsurlar taşımaması

gerekmektedir. Kakao ambalajları üzerinde cins ve nevileri miktar|arı imalatçlsının ismi ile
adresini laşıyan bir etiket bulundurması mecburidir.

TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ:

Peynirler piyasanın en iyi cins kaşar peynirlerinden olacak

kendine mahsus tabi manzara koku ve lezzette olacaktır. Kaşar peynir kalıbı iki müsavi kısma
bölünerek makta alındıktan sonra maktain rengi beyaz sarımtırak ve mütecanis olacaktır. Siyah

damarlar ve benekler bulunmayacaktır. Hava boşluklarından ibarel büyücek delikler tek tük

**'ffi""W" -":öK *ff

bulunabilecekse de ince ve sık süngerimsi delikler bulunmayacakıır. Kaşar peyniri tekerlek kalıp
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ve derin çatıakı ı

olmayacaktır. Kaşar peynir kalıplar veya ambalajları üzerine tam yağlı olmak kaydı ile yapanın

adı ve tanıtıcı işareti yazılmış olacaktır. su miktarı ağırlıkça en çok vo40, tuz miktarı

%o3-7

arasında olacaktır.

PEKMEZ EVSAFI: Koyu

renk ve kıvamda kendine has koku ve lezzette olacak pekmezlere

hariçten şeker glikoz ve herhangi muhafaza maddeleri, yabanici ve ağırlaştırıcı maddeler
katılmış olmayacaktır. Pekmezler temiz ve passı teneke içinde olacaktır. Diğer huşular G.M. T.
ne uygun olacaktır.

BiRA MAYASI EVSAFI:

Kendine mahsus renk ve koku ve kıvamda olacak içine herhangi bir

yabancı madde karıştırılmış olmayacaktır. Ambalaj üzerinde imalat yerinin adı adresi, tanıtıcı
işareti, net miktarı, tarihi kul|anma nispeti açık ve okunaklı bir şekilde bulanacaktır.

TARIIANA EVSAFI: Tarhanada renk sarımtırak turuncu koku
Tarhana

v€ tat kendine özgü olacaktır.

TSE 2282 uygun biçimdeki ambalajlar içinde gelecek ve üzerinde yapım tarihi ay yıl

olarak yazıl olacak imalatçı firmanın adı ve adrcsi bulunacaktır.

POŞET BAL EVSAFI (30 Gr.) :Balların kapları üzerinde balın menşeine ve elde ediliş
usulüne göre girdiği sınıf hazırlayan firmanın adı ve adresi tanıtıcı işareti net miktarı tarih ve
seri numarası elde adiliği bölge isimleri buIunacaktır. Ballar ekşimiş küflenmiş anormal koku ve
lezzet oluşmuş ve herhangi bir şekilde bozulmuş ve kirlenmiş olmayacaktır.

POŞET REÇEL EVSAFI (30 GR.): Meyveler çok pişmek suretiyle tabii vasıflarını kaybetmiş
olmayacak rengi kokusu imal edilen meyvenin özelliğine uygun olacaktır. Reçe|ler şekerlenmiş
ağdalanmış ekşimiş boyanmış ve yanık gaz benzin küf vs. Kokusu olmayacaktır. Reçeller
meyvelerin çekirdekleri çıkartılmak suretiyle hazırlanmış olacaktr.reçel poşetlerinin üzerinde
imalatçının adı cinsi net miktarı tarih yaztlt olacaktır.

BAHARATLAR EVSAFI:

Kendine özgü renk tat koku ve aromada olacak çüri,imüş küflenmiş

bayatlamış olmama|ıdır. İçerisinde canlı böcek olmamalı.bakt ldığında ölü böcek veya kaIıntıları

bulunmamalıdır.Ambalaj içerisinde satılan baharatların üzerinde amilinin isim

ve

adresi

muhtevasının cins ve nevileri net miktarı ve birkaç neviden mürekkep olduğu takdirde bu nevi
baharatların ayrı ayrı yazılı bulunacaktır. Ambalaj

lar saklama ve taşımaya uygun öze|likte

sağlam temiz kuru kokusuz insan sağlığına zararsız malzemelerden yapılmış olmalıdır.
Karabiber kekik yeni bahar kimyon Vanilya tarçın nane kırpul biber susam sumak çörek otu.

PASTÖRİZE SÜT f,vSAFI (AÇtK SÜT):

Pastörize sütlerin rengi kokusu tadı kıvamı ve

kokusu görüntüsü doğal olacak asitlik derecesi yoğunluk Süt yağı ve yağsız kuru madde oram

T.S.E. l0l8'e uygun olacak tır. Süt naklinde kullanılan kapların cinsi büyüklüğü üzerinde
tereddüt

hAsıl olduğunda aşağıdaki usulde sütten numune alınarak hıfzısıhha laboratuarlarına tahlil için
gönderilecektir. Kimyasal muayene ve analiz için 200 ml. süt numunesi a|ınacak 10 derece
altında laboratuara sevk edi Iecektir.

YOĞURT EVSAFI (VAKUMLU AÇIK YOĞURT)ı Yoğurtların

rengi tadı kokusu klvamı

doğal görünüşte olacaktır yoğurtlarda kirlenmiş iyi fermente o|mamış küflenmiş acımış ve
kıvamı bozuk olmayacaktır. Yoğurtlarda yağsız kuru madde oranı l00 gr.da en az 12 gr.
olacakhr. Hastaneye getirilen yoğurtlar cam paslanmaz çelik
kaloksel a|üminyum porselen emaye kaplar içinde bulunması gerekir. Plastik kap toprak ve saf

alüminyum kaplar yoğurt kabul edilmez. Yoğu( kaplarının üzerinde yoğurdun yağ durumu
yapıIdığı süt cinsi yapıldığı yer yapımcı firmanın adı ve adresi varsa tescilli markası imalat gün

ay ve yılı açık olarak yazılmış bir etik€t bulunacaktır. Yoğurt kapları temiz olacak ağzı tüzük
kapsamına uygun olarak kapatılmış olacaktır. Yukarıda belirtilen hususların dışında muayene
komisyonunda bir tereddüi hıisıl olduğunda usulüne uygun numuneler hıfzısıhha laboratuarlarına
gönderilir. (Bütün tetkik ve tahIiI ücretleri müteahhide aittir)

BEYAZ PEYNİR EVSAFI: Beyaz peynirler

sertçe kalıplar halinde muntazam olarak temiz

passız tenekelerde istif edilmiş olacaktır. Peynir ka|ıpları ayrılmayacak şekilde birbirine yapışmış
yumuşamış ezilmiş olmayacak dağılmayacaktır. Peynirlerin içi dışı beyaz olacaktır acı ekşi küflü

fena kokulu mantarlaşmış ve sünger gibi delikli olmayacaktır. Peynir tenekesi gazlı veya
kokuşturulmuş delik akar üzerinde peynirin imalat tarihi son kullanma tarihi imalatçı firmanın
adı imalat yeri ve varsa tescilli markası yazı|ı etiketler bulunacak veya tenekede bu bilgiler havi

özel baskılı olacaktır. G.M.

T.'ye

göre soğuk hava deposunda asgari 3 ay bekletilmiş olan

peynirler alınacaktır. LüzumIu haIinde bakteriyolojik tahlil yapılması gerekir.peynir net kilogram
üzerinden teneke ve su düşüldükten sonra alınacaktır.

POŞET SÜT ( 200. Gr. DAYANIKLl UHT SÜT)
POŞET VAKUMLU YOĞURT ( 200 Gr.)
POŞET AYRAN ( 200 Gr.)
Poşetlerin üzerinde imalatçının adı adresi tescilli markası, net miktarı, imal tarihi ve son
kullanmatarihi yazılı olacaktır.GMT ve TSE standardına uygun olarak imal edilmiş olmalıdır.

lffi^T

