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UŞAK ÜNİVERSİTESİ
KANTİN VE ÇARŞI DENETİM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Uşak Üniversitesine bağlı birimlerde öğrenci ve
personelin beslenme ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla faaliyette bulunan kantin
ve çarşının denetim esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge Uşak Üniversitesine bağlı birimlerde öğrenci ve personele
hizmet vermek amacıyla işletilen kantin ve çarşıda satışa sunulan gıda ürünlerinin sağlığa
uygunluk, hijyen ve fiyat bakımından denetimleri ile ilgili esas ve usulleri kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46 ve 47. maddeleri ile
Yükseköğretim Kurumlan Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama
Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Başkanlık: Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını,
b) Birim Kantin Denetim Komisyonu: Bünyesinde kantin işletmesi bulunan akademik
birimlerin fakülte/yüksekokul dekan/müdür yardımcısının başkanlığında, bir öğretim elemanı,
fakülte/yüksekokul sekreteri, memur ve birim öğrenci temsilcisinden oluşturulan komisyonu,
c) Çarşı: Uşak Üniversitesi çarşısında bulunan özel firmalar tarafından işletilen, gıda
üretimi ve satışı yapılan iş yerlerini,
ç) Denetim Komisyonu: Daire Başkanının başkanlığında, Başkanlığa bağlı gıda
mühendisi/Başkanlıkta gıda mühendisliği bulunmadığı takdirde Rektör tarafından Üniversitenin
Gıda Mühendisliği Bölümünden görevlendirilen bir öğretim elemanı, diyetisyen, sosyal hizmet
uzmanı ve öğrenci konsey başkanından oluşan komisyonu,
d) Fiyat Tespit Komisyonu: Daire Başkanının başkanlığında, şube müdürü, diyetisyen,
sosyal hizmet uzmanı ve öğrenci konsey başkanından oluşan komisyonu,
e) Kantin: Uşak Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokullarda öğrencilerin ve personelin
beslenmesine yönelik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulmuş işletmeleri,
f) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonlar ve Görevleri
Birim Kantin Denetim Komisyonu
MADDE 5- (1) Birim Kantin Denetim Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Birim kantininin işletilmesini sağlamak ve denetlemek,
b) Birim kantinlerinde yiyeceklerin hazırlanması, servise sunulması, saklanması, kullanılan
mekânların, alet, makine, malzemelerin genel temizliği ve sağlığa uygunluğu konusunda
denetimler yapmak,
c) Birim kantininde Fiyat Tespit Komisyonunca hazırlanıp yürürlüğe konulan fiyat
listelerine uyulup uyulmadığını denetlemek,

ç) Birim kantininde çalışan personelin kılık/kıyafet ve genel temizlik kurallarına dikkat
etmelerini sağlamak ve takip etmek,
d) Birim kantinlerini ayda en az iki kez denetlemek, denetim raporlarını ve önerilerini
Denetim Komisyonuna bildirmek,
e) Satışa sürülen ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmek ve süresi geçenleri imha
etmek,
f) Kantinlerde hizmetin kalitesini arttırıcı tedbirler almak, daha iyi uygulamalar konusunda
Denetim Komisyonuna teklifte bulunmak,
g) Yapılan denetimler sonucunda bu Yönerge hükümlerine uymayan kantinleri uyarmak,
ğ) Uyarıya rağmen denetimlerde görülen eksikleri gidermeyen işletmeleri Denetim
Komisyonuna bildirmek,
h) Kantinlerde satışa sunulan ürünleri gerektiğinde incelettirmek,
Denetim Komisyonu
MADDE 6- (1) Denetim Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Üniversite birimlerinde bulunan kantin ve çarşılarda yiyeceklerin hazırlanması, servise
sunulması, saklanması, kullanılan mekânların, alet, makine, malzemelerin genel temizliği ve
sağlığa uygunluğu konusunda denetimler yapmak,
b) Çarşı ve kantinlerde satışa sunulan ürünlerden bozulan, kullanım süresi geçen ya da
tüketime uygun olmayan yiyeceklerin satıştan men edilmesini sağlamak,
c) Çalışan personelin kılık/kıyafet ve genel temizlik kurallarına dikkat etmelerini sağlamak
ve takip etmek,
ç) Çarşı ve kantinlerde hizmetin kalitesinin arttırılması konusunda işletmecilere tavsiyelerde
bulunmak,
d) Fiyat Tespit Komisyonunca hazırlanıp yürürlüğe konulan fiyat listelerine uyulup
uyulmadığını denetlemek,
e) Çarşı ve kantinleri yılda en az dört kez denetlemek,
f) Çarşı ve kantinlerde bu Yönerge hükümlerine uymayan firmaları sözleşmesinde
belirtilen cezalar uygulanmak üzere ihaleyi yapan birime bildirmek,
g) Çarşı ve kantinlerde satışa sunulan ürünleri gerektiğinde incelettirmek.
Fiyat Tespit Komisyonu
MADDE 7- (1) Fiyat Tespit Komisyonu, Başkanlık bünyesinde kurulur. Fiyat Tespit
Komisyonu her yıl Haziran ayında toplanarak ertesi yıl için 1 Temmuz-30 Haziran tarihleri
arasında geçerli olacak fiyatları belirler.
(2) Fiyat Tespit Komisyonu aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi birisini veya tamamını
kullanarak;
a) Kantinlerde satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını Üniversitemiz ve/veya çevre
üniversitelerde satışa sunulan benzer nitelikteki ürünlerin fiyat ortalamasını alarak,
b) Serbest piyasadan alınan fiyatları alarak,
c) a ve b bentlerinde belirtilen fiyatların aritmetik ortalamasını alarak
fiyatları belirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çarşı ve Kantinlerin İşletilmesi
Çarşı
MADDE 8- (1) Çarşının işletilmesinde, işletmeciler aşağıda belirtilen yönerge hükümlerine
uymak zorundadır:
a) Tüketime sunulan ürünler Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan “Gıda maddesinin ve Umumi
Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük” ile Türk Gıda

Kodeksi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olacaktır.
b) Yiyecek hazırlanan, servise sunulan ve saklanan alanlar, genel sağlık kurallarına uygun
olacaktır.
c) Çarşıda satışa sunulan ürünlerin fiyatlandırılmasında serbest piyasa koşulları uygulanır.
ç) Çarşıda satılan ürünler Denetim Komisyonu tarafından incelettirilmek istendiğinde,
oluşacak olan laboratuar giderleri işletmeciler tarafından karşılanacaktır.
d) Çarşıda bölücü, yıkıcı ve ideolojik faaliyetlerde bulunulmayacaktır.
e) Çarşıda uyuşturucu ve alkollü içecek kullanımıyla ilgili ortamlar sağlanamaz.
Kantinler
MADDE 9- (1) Kantinlerin işletilmesinde, işletmeciler aşağıda belirtilen yönerge
hükümlerine uymak zorundadır:
a) Tüketime sunulan ürünler, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan “Gıda maddesinin ve Umumi
Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük” ile Türk Gıda
Kodeksi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olacaktır.
b) Yiyecek hazırlanan, servise sunulan ve saklanan alanlar genel sağlık kurallarına uygun
olacaktır.
c) Servise sunulan gıdaların tüketimi için kullanılacak bardak, çatal, tabak, kaşık gibi araç
gereçler hijyen şartlarına uygun olacaktır.
ç) Satışa sunulan ürünlerin fiyatlandırılmasında Birim Fiyat Tespit Komisyonunca
belirlenen fiyatlar uygulanacaktır.
d) Fiyat Tespit Komisyonu tarafından belirtilen fiyatlar, tavan fiyatlar olup, işletmeciler bu
fiyatların altında satış yapabilecektir.
e) Fiyat Tespit Komisyonu tarafından fiyatı belirtilmeyen ürünler ile bisküvi türü ürünlerde
fatura bedeli üzerinden azami %25 kâr uygulanarak satış yapabilecektir.
f) Fiyat Tespit Komisyonunca hazırlanıp onaylanan fiyat listesi kantinlerde görülebilecek
bir yerde asılacaktır.
g) Fiyatlar hafta sonu, hafta içi ve yaz tatillerinde farklılık göstermeyecektir.
ğ) Kantinler eğitim-öğretim ve Üniversite sınav dönemlerinde kapalı tutulmayacaktır.
h) Kantinlerde sulu yemek çıkartılmayacaktır.
ı) Kantinlerde uyuşturucu ve alkollü içecek kullanımıyla ilgili ortamlar sağlanamaz.
i) Kantinlerin gıda hazırlık bölümlerinde görevliler dışında kimse bulundurulmayacaktır.
j) Kantinlerde bölücü, yıkıcı ve ideolojik faaliyetlerde bulunulmayacaktır.
k) Kantinlerde yasaklanmış yayın bulundurulmayacaktır.
l) Kantinlerde çalıştırılacak personel, işe başlatılmadan önce kişinin öz geçmişi, sağlık ve
kimlik bilgileri bir dosya halinde Birim Kantin Denetim Komisyonuna işletmeci tarafından
verilecektir.
m) Çalışanlara tek tip kıyafet giydirilecek, fotoğraflı ve onaylı tanıtım kartı takılacaktır.
n) Kantinlerde sözleşme konusu iş dışında faaliyette bulunulmayacaktır.
o) Yapılan denetim ve kontrollerde, kantin işletmecileri, hizmetin niteliğini artırıcı
tavsiyelere uymak ve istenilenleri yerine getirmek zorundadırlar.
ö) Kantinlerde satılan ürünler, Birim Kantin Denetim Komisyonu veya Denetim Komisyonu
tarafından incelettirilmek istenildiğinde, oluşacak olan laboratuar giderleri işletmeciler tarafından
karşılanacaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer hükümler
MADDE 10- (1) Uşak Üniversitesi Kantin ve Çarşı Denetleme Formu, bu Yönergenin

ekidir.
Komisyon kararları
MADDE 11- (1) Bu Yönergede bulunan komisyonlar, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla
toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.
Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Yönerge Uşak Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

