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TEKNİK ŞARTNAME 

1) Kapsam 

Bu teknik şartname Alıcının satın alınacağı soğutulmuş kemiksiz sığır etinin fiziksel özellikleri, 

etiketleme, ambalajlama, denetim ve sevkiyat esaslarına dair hususları kapsar. 

 

2)Özellikler 

2.1 Kemiksiz etlerin elde edildiği hayvanlara ait Pasaport ve Kulak Küpe Numarası yüklenici 

tarafından alıcıya bildirilecektir. Seçilen hayvanların hangi çiftlikten geldiği ve hangi anadan doğduğu 

bilgilerine ulaşılabilir sistem kurulmuş olacaktır. 

2.2 Her bir karkas en az 230 (ikiyüzotuz) kilogram olacak. 

2.3 Karkaslar, hayvanın kesimi yapılıp, kanı akıtılıp, baş ve ayakları ayrılıp, derisi yüzüldükten sonra 

böbrekler, böbrek yağları, üreme organları, pelvis boşluğu yağları, göğüs boşluğu yağları, salkım, fıtık, 

kavram yağları, diyafram kası (perde eti) ve bağları, idrar kesesi ve bunların bağları, soluk borusu, 

yemek borusu ve diğer iç organlar çıkartılıp kuyruk, sakrum omuru ile birinci kuyruk omuru 

arasından kesilerek elde edilecek. 

2.4. Karkasların Kas Konformasyonu; Kas yapısı tüm gövde iyi gelişmiş olacaktır. Karkasın yandan 

görünüşünde kas gruplarının dolgunluğu düz çizgili bir yapıdan daha zayıf olmayacaktır. Profil 

görüntüsünde kas grupları iç bükey bir yapı göstermeyecektir. Karkasların sınıfları S, E, U ve R 

sınıfında olacaktır. 

2.5. Karkasların Yağ Örtüsü; Gövde üzerindeki yağ dağılımı but ve omuzları örtmeyecek şekilde hafif 

yağlı olacaktır. Göğüs boşluğundaki yağ ince bir tabakayı geçmeyecek ve yağ örtüsü interkostal kasları 

örtecek yoğunlukta olmayacaktır. Karkasların yağ örtüsü 1, 2 ve 3 sınıf yağlılıkta olacaktır. 

2.6 Çeyrek karkas, karkasın, omurga boyunca iki eşit parçaya bölünüp, elde edilen her bir yarımın, ön 

çeyrekte 10 veya 11 kaburga, arka çeyrekte ise son 2 veya 3 kaburga kalacak şekilde iki parçaya 

bölünmesi ile elde edilecek. 

2.7 Kesim ve üretim hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek. 

2.8 Karkaslarda omurilik alınmış/temizlenmiş olacak. 

2.9 Karkaslar ve karkasların parçalanmasında elde edilmiş kemiksiz etler kendine has renk, görünüş 

ve kokuda olacak. İstenmeyen renk, koku ve görünüşte olmayacak. Karkasların trimingleri yapılmış 

olacak. Karkaslar ve kemiksiz etlerin üzerinde kıl, deri, işkembe içeriği, kan pıhtısı vb. yabancı madde 

bulunmayacak. 

2.10 Karkaslar kesim sonrası en fazla 48 saatte, merkez ısısı 0°/+4° C’ de olacak şekilde soğutmaya 

tabi tutulacaktır. 

2.11 Karkasa ait çeyreklenmiş dört parça üzerinde izlenebilirliğini sağlayan bilgileri içeren etiket 

bulunacak. 

2.12 Alıcı için kesimi amaçlanmayan hayvanların kesim işlemi, Alıcı için yapılan kesimden önce veya 

sonra gerçekleştirilecektir. Alıcı için belirlenen hayvanların arasına farklı hayvanlar 

karıştırılmayacaktır.  

2.13 Karkaslar, kesimi yapan Kombina/Mezbahanın yetkili Veteriner Hekimi tarafından 

etiketlenecektir. 

2.14 0° ila +4° C’ye soğutulmuş ve çeyreklenmiş karkaslar 8°C ila 12˚C arasında soğutulmuş parçalama 

salonunda usulüne uygun şekilde kemiksiz hale getirilecek. 

2.15 Soğutulmuş kemiksiz sığır etlerden elde edilen ürünler vakum ambalajlanarak etiketlenecek (bk. 

Madde 3). 

2.16 Üretilen kemiksiz sığır etlerinin raf ömrü 15 günün altında olmayacaktır. 

2.17 Üretilen kemiksiz etler aynı gün içerisinde paketlenecektir. 
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3) Etiketleme 

Kemiksiz etleri ait birim ambalajlar ve birim ambalajların konduğu kutu ve/veya koli üzerindeki 

etiketlere aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılacak, 

basılacak veya yapıştırılacak; 

− Ürün adı (döş, pençeta, gerdan, bonfile vb.) 

− Üretim (parçalama) tarihi, 

− Son kullanma tarihi, 

− Parti numarası, 

− İşletme adı, 

− İşletme adresi, 

− İşletme numarası (oval çerçeve içerisinde), 

− Ağırlığı, kg (ondalık sayısı bir olacak şekilde Örnek: 5,4 kg) (tartımlarda, kullanılan ambalaj 

malzemelerinin darası düşülecek), 

− "İslami usullere uygun olarak kesilmiştir" ibaresi, 

− Muhafaza şekli ve koşulları 

 

4) Ambalajlama 

4.1 Çeyrek karkaslar aynı tesis içerisinde parçalamaya alınacak ise ön soğutması yapılıp 0°C ila +4˚C iç 

ısı değerine ulaştıktan sonra parçalamaya alınacaktır. Farklı bir tesiste parçalama yapılacak ise 

stokinet ile ambalajlanarak iç sıcaklık değeri 0°C ila +4˚C’a ulaştıktan sonra soğuk zincir kırılmadan 

sevk edilip parçalama yapılacaktır. 

4.2 Parçalanmış ve vakumlanmış kemiksiz etler ürün guruplarına göre ayrılarak kutu ve/veya kolilere 

konacaktır. 

4.3 Birim ambalajlar ve dış ambalajlarda (kutu ve/veya koli), Kurum tarafından verilecek logo ve 

bilgilerin bulunduğu etiket örneği kullanılacak. 

4.4 Birim ambalajlarda, vakum torbalar kullanılacak. 

4.5 Dış ambalajlarda, uygun oluklu mukavva kutu kullanılacak.  

4.6 Ürünlerin sevkiyatı sırasında bütünlüğü bozulmayacak şekilde istifleme yapılacak, sevkiyatta 

kullanılacak paletler dinamik ve statik olarak yüklenen ağırlığı taşıma mukavemetine sahip olacak.  

4.7 Karkasların etiketlenmesinde kullanılan etiketler ve etle temas edecek tüm etiketler etten 

söküldüğünde herhangi bir kalıntı bırakmayacak şekilde ve gıda ile temasında herhangi bir sakınca 

bulunmayan etiketler olacaktır. 

 

5) Denetim 

5.1 Kesim işlemi, Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanmış, kombina/mezbahalarda yapılacak. 

5.2 Kesimi yapılacak sığırların Madde 2’de belirtilen şartları sağladığı Alıcı Veteriner Hekimi 

tarafından kontrol edilecek. Kontrol edilen ve kesimi yapılan hayvanlara ait karkaslardan Alıcı 

Veteriner Hekimlerince uygun bulunanlara ait rapor düzenlenecek. 

5.3 Karkasların soğutulması, çeyreklenmesi, depolanması, muhafazası, parçalanması, ambalajlanması 

ve sevkiyatına ilişkin tüm faaliyetler Alıcı Veteriner Hekimlerinin gözetiminde yerinde 

gerçekleştirilerek raporlanacak. 

5.4 Kesimler İslami usullere göre Müslüman kasaplar tarafından TS OIC/SMIIC 1 Helal Gıda Genel 

Kılavuzu Standardına uygun olarak gerçekleştirilecek. 

5.5 Alıcı Veteriner Hekimlerinin gerekli görmesi halinde karkaslar değişik şekilde işaretlenebilecek 

(mühür, etiket, silinmez kalem vs.). 

5.6 Alıcı gerek görmesi halinde çalışanını bu konuda görevlendirebilecektir. 
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6) Sevkiyat 

6.1 Ön muayenesi yapılmış karkaslar ve bu karkaslardan elde edilen soğutulmuş kemiksiz sığır 

etlerinin sevkiyatları, dezenfeksiyonu yapılmış, 0˚C ila +4°C’ta ürün taşımaya uygun kendinden 

soğutuculu araçlarla yapılacak. 

6.2 Sevkiyatın tüm aşamalarında etler 0°C ila +4°C’ta (soğuk zincirlerinin kırılmaması için) muhafaza 

edilecek. 

Not- Taşıma ve sevkiyatta öngörülen sıcaklık değerleri için Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen 

Kuralları Yönetmeliği Madde 17’de verilen miktarlarda tolerans uygulanacak (ilgili yönetmelikte 

nakliye süresince soğutulmuş etler için +7°C’tan fazla olmayan bir sıcaklığın sağlanması 

istenmektedir). 

 

7) Tanımlar ve Tarifler 

7.1 Karkas: Bakınız Madde 2.3. 

7.2 Çeyrek karkas: Bakınız Madde 2.6. 

7.3 Kol: Kürek kemiği başlangıcından ön bilek eklemine kadar olan bölümdeki kemiksiz et. 

7.4 Gerdan: Atlas-kafa ekleminden boyun omurlarının sırt omurlarına bağlantı yerine kadar olan 

bölümün kemiksiz eti. 

7.5 Kaburga: Ön çeyrek gövdenin üstten 1/3’nün pirzola yapımından sonra arta kalan (kaburga 

kemikleri hariç) kaburgalar arası etlerin oluşturduğu kısım. 

 7.6 Kontrfile: Belin üst kısmında boydan boya sacrum ortalarına kadar uzanan ve omurlara yapışık 

olan (M. Multifidus dorsi) kaslardan elde edilen kapak yağından arındırılmış kemiksiz et. 

7.7 Bonfile: Böbrek yatağında, bel omurlarının altında ve iki yanında uzanan (M. İliopsoas, M. Psoas 

minor, M. Quadratus lumborum) iç yağlardan ve organ bağlantılarından arındırılmış (Fitilsiz) kemiksiz 

et. 

7.8 Pirzola: Gerdan bitiminden başlayıp sırtın üzerinde, omurların iki yanında uzanan (M. Spinalis, M. 

Multifidus dorsi) bölümün kemiksiz eti. 

7.9 Biftek: Bu teknik şartnamede Sokum, Nuar, Kontrnuar, Yumurta ve Trança verilen ortak ürün adı. 

7.10 Sokum: But kısmının üst tarafından elde edilen (M. Gluteus medius, M. Gluteus profundus, M. 

Gluteus superficialis, M. Gluteus accessorius) kemiksiz et. 

7.11 Nuar: But kısmında diz ekleminin iç kısmından kalça ekleminin dışına doğru uzayan (M. 

Semitendinosus) bölümün kemiksiz eti. 

7.12 Kontrnuar: Budun arka dış kısmından (M. Biceps femoris) elde edilen kemiksiz et. 

7.13 Yumurta: But ön kısmında yumurta şeklinde olan (M. Quadriceps femoris), kemiksiz et. 

7.14 Tranç: But kısmının iç yüzünde üstte leğen kemiğinden, altta diz eklemine kadar uzanan (M. 

Gracilis) bölümün kemiksiz eti. 

7.15 Ön ve arka incik: Kolda dirsek ekleminden, butta diz ekleminden kesilmesiyle altta kalan kısmın 

kemiksiz eti. 

7.16 Kavram (pençeta): Karın boşluğunu oluşturan kaslarla, 12. ve 13. kaburgalara ait kemiksiz et 

kısmı. 

7.17 Döş: Ön çeyrek gövdede gerdan bitiminden başlayıp sternum bitimine kadar devam eden 

(sternumun yağlı kısmı dâhil) kaburga altı bölgesinin kemiksiz eti. 

 

8) Muayene ve Numune Alma 

 8.1. Fiziksel muayene sonucunda laboratuvar tetkiki gerektiği kanaati oluştuğu takdirde bu konuda 

yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde numune alınır. Sonuçlar kesinleşinceye kadar ürünler, taze 

olarak veya dondurularak yedd-i emin’e teslim edilir. Bu sırada oluşacak her türlü masraf yüklenici 

firma tarafından karşılanır. 

8.2. Muayene Kabul Komisyonları gerek gördüğü takdirde birim ve dış ambalajların teknik şartnameye 

uygunluğu yönünden laboratuvar tetkiki için numune alıp akredite bir laboratuvara gönderebilecektir. 
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8.3. Muayene ve Kabul İşlemleri mesai saatlerinde gerçekleştirilecektir. Resmi tatillerde (gerekli 

görülmesi durumunda hafta sonu tatilleri hariç) Muayene ve Kabul işlemi gerçekleştirilmeyecektir. 

Yüklenici firma etlerin raf ömürlerinin tükenmemesi için bu hususa dikkat edecektir. Etlerin raf 

ömrünün resmi tatillerde dolacağı şekilde sevkiyat gerçekleştirmeyecektir. 

8.4. Yüklenici veya kanuni vekili muayenede ve numune alma aşamasında hazır bulunabilir. 

 

 

 

 

YÜKLENİCİ                                                                                                      ALICI 


