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                                                                        İLAN 

NİĞDE MERKEZ  NEZİHE VE TAHSİN KİTAPÇI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE  

1- Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı okul kantini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/d 

ve 51/g maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre Pazarlık Usulüyle yazılı teklif almak ve 

bedel üzerinde anlaşmak suretiyle ihale edilecektir. İstekliler yapmış oldukları teklife bağlı 

olmakla birlikte teklif edilen bedelin üstüne çıkabileceklerdir. 

2- İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda yapılacaktır. 

3- İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Millî Eğitim Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir ve 

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

4- İhaleye Komisyon Başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu 

üyeleri ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamazlar.    

5- Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar 

dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı 

veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi 

ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 

hükümlü bulunanlar, Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 

güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, 

mensubiyeti, iltisakı ve irtibatı bulunanlar, kamu haklarından mahrum bırakılanlar 

ihalelere katılamazlar. 

6- İhaleye şirket, dernek, vakıf vb tüzel kişilikler katılamazlar. 

7- Bir kişi birden fazla kantin çalıştıramaz ve başka kantin ihalesine giremez.   

8- Daha önce kantin ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, işletme süresi 

bitmeden işletmeyi bırakmış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler ihaleye 

katılamazlar. 

9- İhaleden yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar. 

      İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

2- Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan 

bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme 

kararı da eklenecektir. 

3- İkametgâh belgesi (Nüfus müdürlüğünden alınacaktır). 

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont. 

5- Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim 

Kanunu hükümlerine göre  kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi sahibi olma şartı aranır. 

Ancak katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda kantincilik ile ilgili 

işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. 

Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ilgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin 

işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair aldığı belge. 

6- İhale geçici teminat bedeli olan (200) TL’nin Niğde Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne 

yatırılması.  

7- Kantin İşletmeciliği  mesleki yeterlilik belgesi. 

8- İhale istekli üzerinde kalması halinde sözleşmeden önce SGK ve Maliye’den borcu yok yazısı 

idareye teslim edilecektir. 

9- Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak sicil yazısı. 

10- Kişi vekaletname ile bir başkası adına ihaleye katılamayacaktır.Gerçek kişiler ihaleye bizzat 

kendileri katılacaktır. 

 

11.Üzerinde  ihale kalan  istekliden teklif ettiği bedelin %6 oranında kati teminat alınarak sözleşme 

imzalanacaktır.  

12.  Üzerinde ihale kalan kişi bedel üzerinden  3 aylık kira bedelini peşin olarak yatıracaktır. 

 

13.EK2  bulunan Bilim Kurulu Kararı Tutanağı yapılmaması hususunda Sözleşme fes edilir. 

14.EK3 Hijyen ve Gıda satışlarında dikkat edilmesi gerekenler. 

 



EK-4 

 

 

 Keyfiyeti ilan olunur. 

S. 

NO 
İŞİN ADI 

MUHAMMEN 

BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

İHALE TARİHİ VE 

SAATİ 

1 Kantin İhalesi 10.000,00TL 200TL 10/01/2020 10:00 

2      

Not : Yukarıda istenilen belgelerden asılları istenilenlerin asılları verilecek. Fotokopisi istenilen 

belgelerin asılları ise ihale komisyonu tarafından istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak 

üzere, ihaleye katılacak kişilerin yanlarında hazır bulundurulması gerekmektedir. 



EK.2 

OKUL SAGLIGI BiLiM KURULU KARAR TUTANAGI 

Egitirn k:urumlanmn yat1l! veya pansiyonlu yemekhaneleri dahil olmak iizere 
kantinleri, yay ocaklan, bUfeleri vb. yerlerde sati§I yaptlacak gtda ve iyeceklerin 
kriterleri a§agtda belirtilmi§tir: 

1. Egitim Kurumlarmda Satt~I Uygun Olmayan Gtda ve io;ecekler; 
• Enerji iyecekleri, gazh igecekler, aromah iyecekler (soguk yay, ice tea), kolah 

igecekler, aromah dogal mineralli is:ecek, aromah §urup, aromal! is:ecek tozu, 
aromal! su, meyveli is:ecek, meyveli i9ecek tozu, meyveli dogal mineralli igecek, 
yapay soda, meyveli §Urup, sporcu iyecekleri, sporcu sular1, meyve nektan, meyve 
suyu konsantresi 

• Ktzartmalar 
• Cipsler (patates, misir, §ekillendirilmi§ vb. ), gevrek s:erezler 
• TUm yikolata ttirleri (ayn sat!lan veya UrUnlere eklenmi§, damla yikolata, sUriilebilir 

s:ikolata ve <;ikolata kaplanmi§ olanlar dahil), gofretler (sade, dolgulu, kaplamal! 
vb.) 

• TUm §eker ve §ekerleme ttirleri (ji:ile §eker!eme, sert §ekerlemeler, yumu§ak §eker, 
dolgulu-dolgusuz, kaplamah, draje, tUm lolipoplar vb.) 

• Guarana, guarana i:izU, eklenmi§ kafein i<;eren iirUnler 
• Kremal!, 9ikolata dolgulu, ji:ileli, kekler ve pastalar (ya§ pastalar, ekler, kruvasan, 

donut, parfe, mozaik pasta, muffin, cupcake vb.) 
• Hamurlu, §erbetli tathlar (kuru baklava dahil) 
• Tatlandmc1 iyeren yiyecek ve iyecekler 
• Krema, hindistan cevizi sUtU ve kremas1 
• <;:ay ve kahve tafZ! iyecekler (liseler hariy) 

2. Egitim Kurumlarmda Sati~t Uygun Olan Gtda ve io;ecekler; 
• Meyveler, yig tiiketilebilen sebzeler (mevsimine uygun olarak), salatalar 

(zeytinyag1 ve limon eklenebilir) 
• Kuru meyveler (30 g, ambalajl!, kaplamasiz ve §eker katkts1z- incir, kayisi, Uziim 

vb.) 
• Kuruyemi§ler (30 g, ambalajh, soslanmami§, tuzsuz, kabuksuz- ceviz, fmd1k vb.) 
• i<;me suyu (§eker veya tatlandmci ek:lenmemi§) 
• i<;me sUtU (UHT /Pasti:irize slit) 
• Taze sikilmi§ meyve ve sebze suyu (§eker ilavesiz olmal!, 250 mL den bUyiik 

olmamal!drr) 
• Yogurt (I 00-150 g, paketli) 
• Ayran (200 mL'lik paketli) 
• Peynir (pasti:irize) 
• GUnliik ha§lanmi§ yumurta 
• <;:e§nili ekmekler (ye§nisi; sert kabuklu meyveler, k:urutulmu§ meyveler, yagl! 

tohumlar, baharat olan ekmekler) 
• Tam bugday ekmegi, tam bugday unlu ekmek, kan§Ik talull! ekmek vb. iiriinlerden 

yap1lan a§agidakileri is:eren yag eklenmemi§ sandviyler; 
• -Yumurta veya peyuir 
• -Tur§u hariy taze do mates, havus:, marul, biber vb. sebzeler 
• Do gal mineralli su 
• $ekersiz sakiZlar 
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MiLLi EGiTiM BAKANLIGINA BAGLI (RESMi-OZI;:L) OKllL/KURt!MLARlN BUNYESiNOE FAALiYET 
GOSTEREN YEMEKHANE, KANTiN, KAFETERYA, BUFE:, <;:AY OCAGI GiBi GmA i~LETMELERiNE AiT 

KONTROL VE DENETiM FORMV 
i:;>YERi HAKKINDA BiLGiLER KONTROL VE DENETiMiN AMACI 

Yemekhane ( ) Kantin ( ) Kafeterya ( ) 

Biife ( ) <;:ay ocag1 ( ) D RUTiN KONTROL VE DENETiM 

i~YERiNiN UNV ANI: 
i:;>LETME SAHiBiNiN ADI SOY ADI: D :;>iKAYET ADRESi : 

TELEFONNO: 
KAYITNO 

A- GIDA GUVENiLiRLiGi ~~,y Uygun 
Uygun 
Dei!il 

l.Mevzuat geregince gtda i0letmesi kaytt belgesi almah, •: . 

2.Gtda mevzuattna uygun olmayan hammadde, gtda bile0enleri veya gtda: iii' temas eden mad de ve 
\alZemeler Uretimde kullantlmamah ve satt~a sunulmamaii, , .. ~{;. 

T"J.G1da ve gtda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin depolanmasJ, liaZ!ri!mmasJ, sergilenmesi ve 
~mmast strasmda teknigine uygun olarak korunmah, .1-'Ji\· 
4.Kirlenmi0, koku0mu0, ek0imi0, nitelikleri ve gorOnomo bozu!mu0, bombaJiY>l!!ITI•>, kurtlu, kof!o olmast 
gibi ozellikleri ile kolayhkla aylrt edilebilen, fiziksel, kimyasal ya da mikro]>iy~\bjik bozulmaya ugram•>· 
ambalaj1 yJrt!lmt0, kmlm10, paslanmJo ve son tOketim tarihi ge9mi0 g1da madctel~rj satJ$a sunulmamah 
5.Depolanan, sergilenen ve ttiketime sunulan her tUrlii gtda maddesinin iizerin4~- niteligini ve varsa ozel 
saklama ko.ullarmJ belirten g1da mevzuatma uygun etiket bulunmah, ;{.;:: 

6.Gtda maddeleri, toksik maddeler, temizlik malzemeleri ve iade OrOnler uygin) etiketleme yapJ!arak ayn 
yerlerde muhafaza edilmeli, ' 

7.GJda at1g1 ve diger at1klann birikmelerini engelleyec:ek 0ekilde, gJdaJ\nn\·bulundugu mekanlardan 
uzakla.tmlmah, dogrudan veva dolayh bula,ma kaynag1 olu•tnrmayacak 0eki!dei'a;tJ!mab, 
8.Ambalajlama ve paketleme i0lemleri g1dalann bu!a0masm1 onleyecek $ekilde yap1lmah, ambalajlama ve 
paketleme rnalzemelerinin glivenilir olmast ve temiz tutulmast. saglanmah, 
9 .Soguk zincir bozulmadan ta0mmas1 gereken hammaddelerin kabulii s!rasmda'mutlaka SJcakhk kontro!U 
yaptlmah ve soguk zincir kesintiye ugt"atilmaksizm hammaddelerin depolanmitst ~Saglanm:ah. 
B-PERSONEL HiJYENi 

I.hletmelerde l'ah.an ki0iler temizlik ve hijyen kurallanna uymah, . 

2.G1da haz1rhk ve liretim alanmda <;ah0an personel, ozel k1yafet giymeli, 

· ~tda haztrhk ve liretim a! am i>inde sa<;, sakal ve b1y1gm kapat!lmas1 amacJyla kep/bone/0apkalmaske 
kullamlmah, haz1rhk ve Uretim alan! i<;inde tak1 takmamah, 
4.HazJrhk ve lire tim alanmda 98h,an personelin ttmaklan k1sa ve temiz olrhah~ oje, cila ve makyaj 
malzemesi kullamlmamah, 
S.Haz1rhk ve Uretim alam i>inde ,ah~an personel, uzun kollu i~ elbisesi giymeli ya da tek kullammhk 
kolluk takmah, 
6.Ellerinde a<;tk yara, 91ban, deri hastal@ olan ki~i ler g1daya tern as ettirilmemeH, koruyucu bant ve 
eldiven ile <;ah~mah, 9ah~anlann el kesiklerinde mavi renkli)'aral>andt k!lllanmah, 
7.Gtdalarla ta~mmas1 ihtimali olan bir hastahg1 olan veya h!li~1~) yat;a,. deri eiJfeksiyonlan ve ishal gibi 
hastahgJ olan kioilerin gtda ioletmesinde ,ah,masma. izin veffii!fulne!1 ve belirtilen durumlar dt,.mda 
eldiven kullamlmah, 
8.Depolarna, uretim ve haz1rhk alanlanna yetkili personel dt0thda .gitebilecek tiim ki~ilerin hijyen 
kurallanna uymas1 saglanmah, 

9.Gtda iiretim ve hwrhk alanlarma giri0te el dezenfektanlar1 b~luforluij1Jrnah, 
10. 05 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 say1h Resmi Gazete'd~gi!¥,ip[t:Iauim Hijyen Egitimi Yonetmeligi 
kapsammda; yemekhane, kantin, kafeterya, biife, 9ay ocag<glp;i·~ gtda i~!etmelerinde gorev yapan 
ki0ilerden, dogrudan hizmetin i<;inde olan 9ah~an!ar ile bizzat ¢;it!i$Jrt!ilmfduiumunda i0 yeri sahiplerinin 
ve i01etenlerinin Milli Egitim Bakanhg1 Hayat Boyu Ogrenroe G~lid Miidiirliigline bagh halk egitimi 
merkezlerinden, mesleki egitim merkezlerinden, turizm egitim . merkezlerinden ve olgunla,ma 
enstitiilerinden hijyen egitimi belgesi alm10 olmahd1r. 
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C- ALET EKiPMAN HiJYENi 

l.Kullamlan tiim ekipmanm, bak1m planlan dogrultusunda bak1m1 yapllmah, 

2.Kirli, kmk, pash, s;atlak, lekeli, kotii kokulu, y1rt1k, s1rn dokiilmii~ ve uygun olmayan madde ve 
malzemelerle g1da san~ ve servisi yapllmamah ve g1da maddesinin ta~mmasmda, muhafuzasmda 
kullamlan kaplar, b~ka ama9lar i9in kullamlmamah, 
3.Kullanllan her tiirlU malzeme ve ekipman, temizlik ve dezenfeksiyon planlannda belirtildigi ~ekilde 
temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli, 
4.KullanJ!an her tiirlii ekipmanm kalibrasyonu dUzenli olarak yaptmlmah ve belgeler istenildiginde 

I gosterilebilecek ~ekilde haz1r bulundurulmah, 
5.i~yerlerinde kullamlan b1s;akhk, b1s;aklann saplan tahta malzemeden olmah, b1s;aklar kullamlmadJklan I 
zaman, b1yakhklarda bekletilmeli, b1s;akhga kesinlikle kirli b1s;ak konulmamah ve b19aklar kesinlikle duvar 
ile tezgiih arasma s1k1~tmlmamah, 
6.G1dalann dogranmasmda ve haz1rlanmasmda kullamlan dograma tezgahlan tahta malzeme d1~mda kolay 
temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzemeden olmah, 

7.Tost makinesi, 1zgara gibi ekipmanm temizligi ve dezenfeksiyonu giinliik olarak yapllmah, 

I 8.Bula~ma riskini en aza indirecek uygun malzemeden liretilmi~, 9ahw durumda, bak1mh ve iyi ~artlarda 
olmah, 

9. Kendisinin ve vevresindeki alanm, yeterli temizligine imkan verecek ~ekilde yerle~tirilmeli, 

1 O.Gerektiginde uygun bir kontrol cihaz1 yerle~tirilmi~ olmah, 

,,._., l.Korozyonu onlemek is;in kimyasal maddelerin kullamlmas1 gerektiginde, bu maddeler iyi uygulama 
ilkelerine gore kullanilmah. 

D- i~YERi HiJYENi 

l.Tuvaletler, g1dalarm hazirlandigi odalara dogrudan a91k olmamah ve hijyen kurallanm hatirlatiCl uyan 
levhalari bulundurulmah, 
2.Yeterli bak1m, temizlik ve/veya dezenfeksiyona izin veren, s:evreden ve i~letrneden kaynaklanan 
bul~may1 engelleyen veya en aza indiren ve biitiin i~lemler iviri hijyenik vah~maya uygun yeterli 9ah~ma 
alam saglanmah, 
3.GJda i~letrnesinde iiretim ve hazirhk alanlannm giri~lerinde hijyen paspas1 bulundurulmah ve bu 
paspaslarm temizligi diizenli arahklarla yapllmah, 
4.GJdalarm uygun sicakhklarda muhafazas1 i9in yeterli kapasitede, uygun s1cakhk kontrollU haz~rlama, 
depolama ve sunum ko~ullan sag!anmah ve s1cakhk degerleri izlenmeli ve s1cakhk kay1tlan tutulmah, 
5.i~letme ve i~letrne 9evresinde zararh barmmasm1 engellemek amac1yla, at1k birikimine izin verilmeme!i 
ve olu~an at1klar en k1sa sUrede ortamdan uzakl~tmlmah, 
6.i~letme i<;erisinde, mal kabul alam, hazJrhk a lam ve kimyasal malzeme depolan bul~malan 

engelleyecek ~ekilde birbirinden ayn yerlerde olmah, 
7.Camm mevcut oldugu yerlerde, camm kmlarak g1daya bul~ma riskini kontrol altma almak is;in; depo, 
iiretim, haz1rhk alanlarmda bulunan, sinek tutucu lambalarJ da diihil tiim 1~1k kaynaklannda bulunan 
"~mlar, kmlmaya kar>J koruma altma almmah, 

.._..,Deponun kap1, pencere ve diger klsJmlarJ her ttirlli zararlmm girmesini onleyecek uygun donamma sahip 
olmah, 
9.Depolarda zemin pllrUzsUz, duvarlar diizgiin, kolay temizlenebilir nitelikte, S1vas1 dokiilmemi~, iiriinlere 
olumsuz etkide bulunmayacak nitelikte olmah, 
I O.Depo ve sat1~ yerlerinde ham madde, g1da bile~enleri, g1da ve g1da ile temasta bulunan madde ve 
malzemeler, bozulmalanm, zarar gOrmelerini ve kirlenmelerini Onleyecek ve yerle temas etmeyecek 
~kilde palet yiiksekliginde ve rutubet ges;irmeyen uygun rmllzeme iizerinde mujmfaza edilmeli, 
ll.G1da servisi ve toplu tiiketim yapllaii yerlerde bula~1k y1kama dUzeni saglaninah. 

E-TA~IMA 

I.G1danm ~mmas1 ivin kullamlan ara10 ve!veya kaplar, g1day1 bula~madan korumak, iyi ~artlarda 
muhafaza edilmesini saglamak, temizlige ve gerektiginde dezenfeksiyona izin verecek >ekilde olmah, 
2.T~Imada kullamlan kaplarm g1damn ~mrnas1 i9in kullamldJgmJ gostermek amaciyla, a91kl'a 
goriilebilecek ve silinmeyecek ~ekilde "yalmz g1danm ~mmasmda kullamlmahd1r" ifadesi belirtilerek 
i~aretlenmeli, 

3.(:apraz bul~maya neden olabilecek g1dalar bir arada ayn1 kap i>inde ta,mmamah, 

4.SJv1, granUle ve toz halindeki dokme g1dalar, g1dalara uygun kaplarda ~mmah, 

5.KullanJ!an kaplar i~ bitiminde iyice temizlenmeli ve dezenfekte edilme!i. 
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F-DEPOLAMA VE MUHAFAZA 

I.GJdalar gruplarma gore smJflandmlarak muhafaza edilmek Uzere uygun depolara yerle~tirilmeli, 

2.GJdalar, grup bazmda ilgili mevzuatta belirtilen sJcakhk derecelerinde muhafaza edilmeli, 

3.GJdalar temiz ve hijyen kurallarma uygun ortamlarda ve zararhlara kar~1 gerekli koruma tedbirleri 
almarak muhafaza edilmeli, 

4.Dondurulmu~ olarak muhafaza edilecek g1dalar zaman kaybettirilmeden uygun depolara ahnmah, 

5.i~letmenin depolarmdaki ilgili mevzuata uygun olmayan g1dalar ayn bir alanda, diger g1da maddelerine 
bul~masma izin vermeyecek ~ekilde, ~effaf po~et is:inde ve tan1mh etiketler ile etiketlenmi~ olarak 
muhafaza edilmeli, 
6.Haz1rhk ve ilretim alanlan sadece g1da hamlama ve Uretim amacJyla kullamhr ve bu alanlarda g1da 
maddesi depolanmamah, 
7.Depolarda g1da ta~mmasma uygun plastik malzemeden yapJim1~ ve kolayca temizlenebilir, dezenfekte . 

edilebilir nitelikte ve zeminin temizli<>ine engel olmayacak uygun bir yilkseklikte paletler kullamlmah, 

8.Haz1rhk ve ilretim alanlarmdaki panolarda metal malzeme kullamlmamah, 

9.Soguk hava depolarmda, su yogunla~mas1 veya suyun g1daya bula~mas1 engellenmeli ve bu amas:la, 
sogutucu klimalann altmda g1da maddesi depolanmamah, 

I O.Depodaki g1danm duvarlardan uzakhg1 ve zeminden yilksekligi en az 15 em olmah, 

ll.Depolarda stok yonetimini ve temizligini zorl~tJracagJ ve zararh s:ogalmasma neden olabilecegi is:in 
1epo kapasitesi goz online almarak a~m yJgJima yapilmamah, 

-12.Depo sJcakhg1 guniUk olarak sUrekli kontrol edilmeli ve s1cakhk degerleri kay1t edilmeli, 

l3.<;ig g1dalar, ozellikle tilketime haz1r hale getirilmi~ g1dalardan ayn bir yerde ve uygun ko~ullarda . 

muhafaza edilmeli, 
l4.GJda ve g1da ile temasta bulunan madde ve malzemeler temiz ve hijyen ~artlarma uygun depoda 
muhafaza edilmeli ve gerekli koruma tedbirleri ahnmah, 

15.Depolarda ambalaj1 ay1k birakllml~ g1da maddesi bulundurulmamah. 

G.GIDA MADDELERiNiN HAZIRLANMASI VE iSLENMESi 

l.G1dalann haz1rlamasmda s:ah~an personelin mikrobiyolojik bula~may1 engelleyecek ~ekilde ki~isel 

hijyen kurallanna uymah, 
2.<;apraz bula~may1 onleyici i~ ak1~lan hamlanmah ve uygulanmahd1r. <;ig ve tUketime haz1r hale 
getirilmi~ g1da maddelerinin ayn alanlarda ve ayn ekipmanlarla i~lenmesi saglanmah, 

3.Dondurulmu~ et ve et Urtinleri 4°C de s:ozilndUrUlmeli ve s:ozUndilrillen g1da dogrudan pi~irilmeli, 

4.Et ve et ilrilnlerinden yapJian g1dalann pi~irilmesi esnasmda, g1danm merkez sJcakhgJ en az 72°C'de 15 
, sanive bu sJcakl!ga maruz kalmah, 

5 .Dondurma i~lemi uygulanacak g1dalarm taze ve temiz olmasma dikkat edilmeli, 

6. Dondurulacak g1dalar uygun ko~ullarda ve ilzerleri kapah kaplarda muhafaza edilmeli ve dondurulmaya 
~usait ambalajlar kullamlmah, 

--,..,Oondurulacak pdalar kendi Uriln gruplanna gore Simflandmlarak dondurucuya yerle~tirilmeli, 

8.Dondurulacak g1dalann etiketlerinde g1danm son tilketim tarihi bilgileri ile birlikte muhafaza SJcakhgl 
belirtilmeli, 
9.<;ozilnme i~lemi, g1dada patojenik mikroorganizma geli~imini, toksin olu~umunu, kimyasal ve fiziksel 
bul~malan engelleyecek bic;imde yapllmah, 
l O.<;ozilnme i~lemi Slfasmda, insan saghg1 ve gilvenilir g1da is:in risk olu~turabilecek SJVI akmllSJ uygun 
bir ~ekilde ortamdan uzakla~tmlmah, 

ll.Dondurulmu~ g1dalar oda SJcakhgmda degil, +4 °C buzdolabJ SJCakhgmda s:ozilndilrillmeli. 

G-SJCAKLIK KONTROLU VE SOGUK ZiNCiR 

l.G1danm sogutma i~lemi h1zla gers:ekle~tirilmeli ve g1danm S1cakhg1 60°C'den 37°C'ye en s:ok iki saatte, 
37°C'den 4°C'ye en s:ok dort saatte dti~ilrUJmeli, 

2.GJda tUketilinceye kadar SJcak olarak muhafaza edilecekse, muhafaza SJcakhgJ 63°C'nin ilzerinde olmah, 

3. Soguk tilketilen veya sogukta muhafaza edilen g1dalar 4°C'nin altmdaki ortamlarda bekletilmeli. 

H.GJDA SERViSi, SA TIS I VE TOKETiMi 

l.GJdalara ye~itli kaynaklardan gelecek bula~IYI engellemek is:in, g1dalar ambalajh veya kapah olarak 
sergilenmeli ve bul~ma ka)'l!aklanndan korunmah, 
2.GJdalann soguk ortamda muhafaza edilmesi halinde oncelikli olarak o g1da is:in tavsiye edilen s1cakhk 
ko~ul1ar1 saglanmah, 
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3_Ttil&etime haz1r g1dalar herhangi bir bulajrnayi onleyecek nitelikte muhafaza edilmeli, sergilenmeli ve 
tliketime sunulmah, 
4_GJdalar self-servis jeklinde tliketime sunuluyorsa tUm bulajrnalardan etkin bir jekilde korunma 
saglanmas1 i9in koruvucu perde, kapak veya camekfu! kullamlmah, 
S.S1cak servis edilen g1dalar 63°C'nin altmda en I'Ok 2 saat ve soguk g1dalar ise 8°C'nin iisttinde en c;ok 4 
saat bekletilmelidir. G1dalarm s1cakhk kontroltiniin stirekli yapllmasma dikkat edilmeli, 

6. Ambalajs1z g1dalar dogru sicakhkta ve uygun kojullarda muhafaza edilmeli, 

7. Ambalajsiz g1dalar bir personel gozetim ve denetiminde sat1j ve tUketime sunulmahd1r. Herhangi 
bul~ma veya tehlikenin tespit edilmesi durumunda bu g1dalann satJjma ve ttiketimine izin verilmemeli, 
8.G1dalann sergilenmesi, satlji ve tiiketimi s1rasmda kullamlan masa, tezgah ve servis ekipmanlanntn 
g1danm yap1sma uygun ve gtivenilir malzemeden yapilmij olmah ve bu malzemeler saglam durumda 
korunmah, temizlenmesi ve gerekli hallerde dezenfeksiyonu saglanmalL 

9.Gida servisinin yapiidigi a]anda (Oahjan personelin hijyen kurallari konusunda egitimli olmah, 

l O.Ambalaji a(Oilarak satJja sun ulan ve sergilenen g1dalann etiketlerinde raf omrti mutlaka bulunmah, 

ll_Aierjik reaksiyona sebep olabilecek g1dalar diger g1dalardan ayn yerde tutulmahd1r. Hazirlama, sunum 
ve satljmda ayn ekipmanlar kullanilmah ve ekipmanlarm temizligi uygun olarak yapdmahd1r. 

J.iZLENEBiLiRLiK 
l.G1danm geriye dontik izlenebilirlik bilgileri g1danm kabul kayitlari ile fatura/irsaliyelerinden takip 
edilmeli. 

~ORULEN DiGER EKSiKLiKLER, DU~UNCELER 

········································-······································································································· 
..............•................... ' ••.......•......•.........•.......... ' ........•........•............••.......•..•........... -· ...........•... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Kontrol ve Denetim Denetleyenin AdJ/Soyadi Denetleyenin Ad1/Soyadi Kantin Sorumlusunun Ad1/SoyadJ 
Tarihi: OnvamiimzasJ Onvaniiimzasi Onvam/fmzas1 

* Uygun degil klsm• i$aretli olan formlar bir hafta i~erisinde bagh bulnnulan iliii~e G1da, Tanm ve Hayvancdik 
Miidiirliiklerine giinderilmelidir. 
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