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İLGİLİ FİRMA/ŞAHIS

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere aşağıda yer 
alan muhtelif gıda malzeme alımının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22 maddesi (d) bendi gereğince 
satın alınacaktır. 

Firmanız/Şahsınız tarafından verilecek teklifler KDV Hariç olmak üzere aşağıda yer alan Fiyat 
Teklif Cetvelini özenle doldurulup kaşeli ve imzalı olarak en geç 20.09.2021 tarihinde saat 14:00'a kadar 
SKS Daire Başkanlığımıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Gereğini rica ederim.
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Birim Fiyat Teklif  Cetveli

NOT :
1-Talep Edilen mallara ilişkin ödeme, Maliye Bakanlığı’nın ödenekleri serbest bırakma oran ve ilkeleri 
doğrultusunda malzemeler teslim edildikten sonra yapılacaktır.
2-Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi 
gerekmektedir.
3-Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek TOPLAM FİYAT üzerinden değerlendirmeye 
alınacaktır. 
4-İlgili Mevzuat uyarınca İsteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C No-Ünvanı-
Türü(A.Ş ,LTD  gibi)-Adres-Telefon–Faxs-Ticaret/Esnaf  odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa 
eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür
5- Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6- Malzemelerle ilgili her türlü ulaşım ve nakliye üstleniciye aittir.
7-Alınacak malzemenin miktarı yaklaşık olarak hesaplanmış olup,  2021 yılı aralık ayına kadar 
malzemeler peyderpey alınacaktır.          

SN Hizmetin Adı Açıklama Birim Miktar KDV Hariç 
Birim Fiyatı

KDV Hariç 
Toplam Tutarı

1 Badem İçi      Tek.şart. uygun olacak. Kg 15
2 Tüm Fındık İçi Tek.şart. uygun olacak. Kg 15
3 Ceviz İçi Tek.şart. uygun olacak. Kg 15
4 Kuru Fasulye Tek.şart. uygun olacak. Kg 8
5 Kuru Kayısı Tek.şart. uygun olacak. Kg 10
6 Kuru İncir Tek.şart. uygun olacak. Kg 15
7 Kuru Üzüm Tek.şart. uygun olacak. Kg 10
8 Nişasta(Buğday ve Mısır) Tek.şart. uygun olacak. Kg 5
9 Kuru Nohut Tek.şart. uygun olacak. Kg 8
10 Aşurelik Buğday Tek.şart. uygun olacak. Kg 8
11 Toz Şeker Tek.şart. uygun olacak. Kg 25
12 Dana Eti Tek.şart. uygun olacak. Kg 60
13 Alabalık Tek.şart. uygun olacak. Kg 50
14 Tavuk Tek.şart. uygun olacak. Kg 120
15 Pulbiber Tek.şart. uygun olacak. Kg 3
16 K.Nane Tek.şart. uygun olacak. Kg 2
17 Karabiber Tek.şart. uygun olacak. Kg 1
18 Kişniş Tek.şart. uygun olacak. Kg 4
19 Beş Türlü Tek.şart. uygun olacak. Kg 5
20 İsot Tek.şart. uygun olacak. Kg 7
21 Kuru Soğan Tek.şart. uygun olacak. Kg 40
22 Sarımsak Tek.şart. uygun olacak. Kg 4
23 Limon Tek.şart. uygun olacak. Kg 20
24 Marul Tek.şart. uygun olacak. Adet 50
25 Salatalık Tek.şart. uygun olacak. Kg 40
26 Domates Tek.şart. uygun olacak. Kg 100
27 Maydanoz Tek.şart. uygun olacak. Adet 100
28 Roll Ekmek Tek.şart. uygun olacak. Adet 500
29 Bardak Su Tek.şart. uygun olacak. Adet 3000
30 Süt Tek.şart. uygun olacak. Lt 20
31 Yoğurt Tek.şart. uygun olacak. Kg 100
32 Ayran Tek.şart. uygun olacak. Adet 1500
33 Yufka Tek.şart. uygun olacak. Kg 15
34 Yumurta Tek.şart. uygun olacak. Adet 200
35 Sıvı Yağ Tek.şart. uygun olacak. Lt 25
36 Kuru Pasta Tek.şart. uygun olacak. Kg 20
37 Karton Bardak Tek.şart. uygun olacak. Adet  3000

KDV HARİÇ GENEL TOPLAM



GIDA MALZEMESİ TEKNİK SARTNAMESİ

BADEM İÇİ

1.Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır.

2.Bademler ].. kalite tuzsuzbadem içi olacaktır.

3.Yeni sene mahsülü olacaktır.

4.Nem otanı o/o5' i geçmemelidir

5.Küflü, çürük, fena kokulu, rutubetli, ıslak, kurtlu, kurt yenikli, taşlı, topraklı, kirli,

siyahlanmış, ufalanmı ş, ezi lmiş o lmayac aktır.

6.Bademlerin dış ve iç kabukları çıkarılmış olacak, kırılma ve ayıklama işlemi sii;-ı:.,:.i-|i-,

gözden kaçmıŞ olabilecek dış ve iç kabukların toplamı o^ I'igeçmeyecektir.

TüM FINDIK içi
1.Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır.

2.iyi cins kavrulmuş kabuksuz findık içinden ve yeni sene mahsulü olacaktır.

3.Fındık içleri temiz olacaktır.

4.Küflü, çüri.ik, ekşi, kurtlu, kurt yenikli, ıslak, rutubetli, bayat, tabii hal ve rengini değiştirmiş

toz\u,taşlı, topraklı, çamurlu, taneleri ezilmiş ve ufalanmış olmayacaktır.

5.Tuzsuz , ağartılmış olacaktır. Rengi beyazve açık bej rengi arası olacaktır.

6.Dış ve iç kabuklardan tamamen ayrılmış olacaktır.

7.Kırık tane miktarıo/ol'e kadar fireli olarak kabul edilecektir.

8.İyi kavrulmuş, bayatlamamış, fındık içlerine has koku, |ezzü ve sertlik derecesinde

bulunacaktır.

9.Fındık içi ortam sıcaklığında olmalıdır.

1 0. Üri,{nün özelliğini b ozmay acak o rij inal ambalaj larda olac aktır.
\-

i

CEVİZ iÇİ

1.Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır.

2.Ceviz|er 1. kalite ceviziçi olacaktır.

3.Yeni sene mahsülü olacaktır.

.,[



4.Nem oranı Yo5' i geçmemelidir

5.Küflü, çi.irük, fena kokulu, rutubetli, ıslak, kurtlu, kurt yenİklİ, taşlı, toprakli, kirli,

siyahlanmış, ufalanmı ş, ezilmi ş olmayac aktır.

6.Ceviz dış kabukları çıkarılmış olacak, kırılma ve ayıklama İşlemi sırasında gözden kaÇmıŞ

olabilecek kırıkların toplamı o^ 5'i geçmeyecektir.

KURU FASULYE

].. Kendine özgü olmah, kötü koku olmamalıdır.

2. Kuru fasulyeler l.sınıf kalitede son sene mahsulü, iyi cins dermason fasulyesi cinsinde

A sınıfi 9-10 mm çapında, yeterli derecede kurumuş olacaktır

3. Kuru fasulye ortam sıcaklığında olmalıdır.

4. Tanele.ri dolgun ve beyaz renkli olacaktır. Buruşmuş, çürük, k':it-lü." isiıı-. i;ızismrŞ,

böcekli, her türlü zarar|ılartarafindan yenmiş veya delinmiş, sararmış ve l<oİiİ kokulu

olmayacaktır.

5. Fasulyeler önceden ıslatılmadan pişirildiğinde pişme süresi 3.5 saati geÇme\:ı '',,

6, Fasulyelerin gelişi güzel alınacak 100 adedinin ağırlığı (kusurlu tanele;- ", :, - ,i.

sonra) 40 gr dan aşağı olmayacaktır.

7. Fasulyelerde çöp, kabuk, zarar|ı yabancı madde olmayacaktrr. Taş, toprak. kum

olmayacaktır.

8. Rutubet miktarı Yo |4 denfaz|a o|mayacaktır.

g. Ambalajı üzerinde; ürüntin adı, sınıfi ve tipi, fırmanın adı-adresi, tescillİ ırrarkası,

içeriği, net ağırlığı, parti numarasl, üretim ve tavsi1,,e edilen tüi<eliıir tarııi i fETT),

TSE, HACCP veya ISO kalite standartları belgelerinden herhangİ birine olduğuna daİr

numarasl veya damgası olacaktır.

10.Üonler Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğine uygun olarak üretilmİş olacali:,.,. l, ';.:;

firmanrn Tarım ve Orman Bakanlığı tarafindan verİlen "İşletme Kayıt, \]i.,ı:i,,,',.:,;1,ja"
t

I sahip olması gerekmektedir.
,' .:.
İl.'Ürünler teslim tarihi itibariyle en az 2 YIL TETT (tavsiye edilen tüketitn tarihi) ne

olacaktır. Bu süre içerisinde bozulan ürünler yüklenici firma tarafindan birebiı' aı'ııı

kalitede ürünle değiştirilecektir.

12. Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ve kalitede iiriin getii;irırelidir.

KURU KAYISI



1. Kendine özgü olmah, kötü koku olmamalıdır,

2. Birinci kalitede olacaktır.

3.Rengi açık sarı, içinde canlı cans1z kurt, böcek ye b,,til]ar,;: _,,.:it,_ırlaları

bulunmayacaktır.

4.Çekirdeksiz olacaktrr, taneler üzerinde çil, benek, kuş yeniği bulunmayacaktır,

5. Taneler yaplşmış olmayacaktır.

6. Kendine özgitatve kokuda olmalıdır,

7. Ambalaj üzerinde net ağırlığı, üretici firma adr,

kullanma tarihi okunaklı bir şekilde bulunacaktır,

8. Kuru Kayısı ortam sıcaklığında olacaktır,

KURU İNcİn
1. Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. Son sene ürünü oiac2ki|l,

2.1. Sınıf olacaktır.

3 . B öcek ve bunların yumurtaları bulunmayacaktır,

4.Taneler üzerinde toz, çamır,kuş yeniği olmayacaktır,

5. Taneler birbirinden ayrılacaktır,

6. Kendine özgü renk, tat ve kokuda olmalıdır. Küflenmiş olmamalıdır,

7. Ambalaj üzerinde net ağırlığı, tiretici firma adı, adresi, TS numarası, imai

kullanma tarihi okunaklı bir şekilde bulunacaktır,

8. Kuru İncir ortam sıcaklığında olacaktır,

KURU uzarvı
].. Kendine özgü olmah, kötü koku olmamalıdır. Son sene üriinü olacaktır,

2.1. Sınıf olacaktır.

3.Böcek ve bunların yumurtaları bulunmayacaktır,

, 4.Çekirdeksiz olacak, taneler üzerinde toz, çamur, kuş yeniği olma-,,:ı,;:l!: :_

, 
, s. vrrbyene sıraslnda elle ovalandığında taneler birbirinden ayrılacaktır.

6. kendine özgü renk, tat ve kokuda olmalıdır. küflenmiş olmamalıdır, 
ı

7. Ambalaj üzerinde net ağırlığı, iiretici firma adı, adresi, TS numarası, imai

kullanma tarihi okunaklı bir şekilde bulunacaktır,

8. Kuru Üztim ortam sıcaklığında olacaktır,

Vla'ij)'!1



NişAsTA (BuĞDAy vE MIsIR)

1. Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır.

2. İçinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır.

3. Yapıldığı maddenin adını taşıyacak, ayrı cins nişastalaıdan birbirine ıte,iışiıriimış

olmayacaktır.

4. Nişasta ortam sıcaklığında olmalıdır.

5. Nem max. Yo l2,5 olacaktır.

KURU NOHUT

1. Nohutlar, 1 . sınıf kalitede son sene mahsulü, yeteri derecede kurumuş meksika türü i1,,i

cins ve iriliği 13 numara olacaktır. Her ne sebeple olursa olsun ıslatılıp k,_,.ı,ı"],ı,,ı1,;

olmayacaktır.

2. Yabancl ve ağırlaştırılmış kabuk, taş, toprak, kum gİbİ maddeler k.l,ı t . -;:iIıış

olacaktır.

3. Suni olarak beyaz|atı|mış, kükilrtlenmiş, boyanmış ve hangi amaçlarla olursa t,isıın

kimyasal maddelerle işlem görmüş olmayacaktır.

4, Buruşmuş çürük, küflü, ktlf kokulu, ıslak, kızışmış, böcekli. her tıiıjü .,]i:l:arhlar

tarafindan yenmiş veya delinmiş, sararmış ve kötü kokulu oimayaoaktir.

5. Esmer, yeşil, olgunlaşmamış, çok küçük, buruşuk, cılız tanelerle, piç ve keçi denilen

taneler toplamı o/o I denfazlao|mayacaktır.

6. Delikli tane miktarı 1 kilogramda2 adedi geçmeyecektir.

7. 200 gr nohut tartıldığında 240 adedi geçmeyecektir. Geçtiği takdı,'':," :ıii

geçmeyecek şartı i|e % | fireli olarak kabul edilecek daha fazlası reddeci, ı],, :. i,. ı-:.

8. Rutubet miktarı o/o |4 denfaz|a o|mayacaktır.

9. Nohutlar ortam sıcaklığında olmalıdır.

].0. Nohut pişirilerek kontrol edilip, pişme kuralına uygun olanlar kabul edileceu]::,.

AŞURELİK İUĞDAY
l|_

,, 1.. Piyhsadaki iyi cins sert durum buğdayından usulüne göre işlenmiş 1. sınıf kalitede

son sene mahsulü olacaktır.

2. Kırık tane oranıYo2'yi, geçmeyecektir.

3. Rutubet oranr en faz|ao/oI4 olacaktır.

4. Küflü, küf vs. kokulu, acr, ıslak, topraklanmış, kirli, pislikli, tabii .ı:i. :, .:-:ct l'e

rengi değişmiş olmayacaktır.



Kum, taş, toprak, çöp vs. ot tohumları olmayacaktır.

Standart ambalaj ları n ağızları açılmamış biçimde olacaktır.

Ambalajı üzerinde; üriiniin adı, sınıfi ve tipi, firmanın adı-adresi, teı,.:iı,j ıiıarkasl,

içeriği, net ağırlığı, parti numarası, i.iretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT).

TSE, HACCP veya ISO kalite standartları belgelerinden herhangi bi;:ii,,_, ,:i.

olduğuna dair numarasl veya damgası olacaktır.

Ürtlnler Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğine uygun olarak üretilmis olı:,]ı,!:, .

ToZ ŞEKER

Toz şeker; şeker pancarından elde edilip, kireç ve karbondioksit ile temizlenip

kristalize edilmiş, 1. sınıf kalitede olacaktır.

a. Şeker sadece sakkarozdan ibaret olacaktır.

b. 'Şeker ambalajları içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. ı .

c. Şeker; küflenmiş, ıslak ve topaklanmış olmamalıdır.

d. Şekerin reıgibeyazolmalıdır. Kirli sarı vb. renklerde olmamalıdır.

e. İthal şeker olmayacaktır. (Şeker pancarından yapılmış olacaktır.)

Ambalajı üzerinde; üriinün adı, sınıfi ve tipi, firmanın adı-adresi. ie:;;,i,_ :_,_.:iası,

içeriği, net ağırlığı, parti numafasl, üretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT),

TSE, HACCP veya ISO kalite standartları belgelerinden herhangi birine ait olduğuna

dair numarasl veya damgası olacaktır.

Ürünler Tiirk Gıda Kodeksi ilgili tebliğine uygun olarak üretilmiş olacakiıi.

Ürünler teslim tarihi itibariyle en az 2 Y|L TETT (tavsiye edilen tükeiini tarihi)'ne

sahip olacaktır.

1. Etlerin kabulü, etler kesilip yüzüldükten sonra soğuk hava deposunda ::.
dinlendirildikten sonra etler soğukluğunu muhafaza ederek scğ,_ilı i:,,, ,, .,i,aıh
,araçlarla kuruma ulaştırılacaktır. Et iç ısısr minimum 0 maximum 4 derec., .;ia-;..iii.

l' Oqrarrrl-uş veya çözülmüş et alınmayacaktır.
Sığır gövde etleri kan, pislik (dışkı, sindirim organı muhteviyatı vb.), topı,ak, çaıllliı"ı,e
yabancı maddelerle kirlenmiş olmayacaktır.

4. Menşei itibariyle ithal et kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5. Sakatatlar, iç yağlar ve diz kapağından aşağı kısımlar et yerine alınmayacaktır.
6. Etler idarenin belirleyeceği yer ve zamanda getirilecektir
7. Soğuk hava zincirini devam ettirecek kapalı araç|arIa (Teriıcriırgıi.) teslimat

yapılacaktır, ataç sıcaklığı 0-4oC arasında olacaktır, etler araç yüzeylerine temas
etmeyecek şekilde teslim edilecektir.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

J.

4.

2.
3:



ALABALIK

Balıklar 250gr' ın altında kesinlikle olmamalıdır.
Balığın y"eg-sg oranında yenilebilir bölümiinün olmasr gerekmektedİr. Keır-ıiksiz

ağırlığının %70-77 arasında (kemik, yizgeç vb. dışında) olması gerekir.

B alıklar taze olma|ı, aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.
a. Deri; kuwetli parlak, mukoz srvl mevcut, renk değİŞiı-ı,İ t;.ı",, .liıki

olmalıdır.
b. Gözler parlak, saydam, gözbebekleri siyah renkte olmalıdır.
c. Solungaçlar parlak krrmızı renkte, mukoz srvı mevcut olmalı, renk değiı,il;,.j.

olmamalıdır.
d. Omurga balık etine sıkrca tutunmuş, ayrılacağı zamafl kolayca iı.,ıı,i,-:.ılliı

olmalıdır.
Bu özellikleri taşımayan balıklar kabul görme,vecektir.

Balıklar istenilen tarih ve zaırıanda temizlenmiş olarak tesliıri *'jiinelidir.
Temizlenmiş minimum balık ağırlığı270+20 gr. arasında olmalıdır.
Kurumun öngördüğü durumlarda ürünler arıalıiz için ilgili laboratuvara gönderildiğinde

tetkik ücreti yüklenici firma tarafindan karşılanacaktır.
Bu şartnamede yazı|ı olmayan hususlar için Türk Gıda Kodeksi Yön'etrıeligi

hükümleri uygulanır.
8. Siparişlerimiz adet olarak verildiğinden ve balığın da belirtileil [|fl!r:l.ii-''; :gun

olmasİ gerektiğinden firmanın bu koşulları sağlaması gerekıııcı...;, .. 1- ı: .ıııaj
farklılığından kaynaklanan sayl eksiklikleri karşılıklı görüşülerek silı,,:;,,:i:--ı'i:::iz

eksiksiz teslim alınacaktır.
g, Ürün teslimatları, kurumumuz muayene komisyonu tarafindan görüldüktcl'i ,.,,:- ,'

teslimi yapılacaktır.

3.

1.

2.

4.
5

6.

1

z.

J.

4,
5.

il
6.',

Yönetmeliği'nin Aııbalajlanra ıç ! ıı,-,. i ,- ---ıe
kurallara uygun olarak ambalajlanmair, etı«eiiciırieii ve

TAVUK ETI

1. Tavuk etleri hastalıksız, bozulmamış, kendine has tat, koku, görünüŞ ve yaPıda

olacaktır.
Tavuk etleri Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kanatlı Etİ ve Hazrrlanmış Kanatlı Etlerı

Tebliğine uygun olarak üretilmiş 1. Sınıf kalitede olacaktır.

ÜrtınĞr bozulmuş olmamalıdır. Bozulmayı baskılayacak herhangi bir iŞiem ve.va

madde uygulanmış olmamalıdır.
Tavuk etlerinin tümü DONDURULMAMIŞ taze olacaktır.

Tavuk etlerinin tümü temiz, ambalajında veya poşetlenmİş olarak +4oC'ye soğutu-lmuŞ

hijyen şartlarına uygun ve soğuk zinciri bozmayacak aru{ra/ıa kururna" ltıliiı
edilecektir.
Tıivuli butları iyi etlenmiş hanep oynağında orta derecede kalın ve aşağı doğiiı
dt dolayısı ile yuvarlak dolgun bir görünüşte olmalıdır. But parçalarınaıiıı.: : :_

dahil edilmemiş olacaktır.
1. Ürünler Türk Gıda Kodeksi

bölümünde yer alan genel
işaretlenmelidir.

8. Tavuk etlerinde bulaşanların
bölümüne uygun olmalıdır.

miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin Bulaşaniar



9. Ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları kalıntı miktarları Türk Gıda Kcdeksi
Yönetmeliği'nin Veteriner İlaçları Tolerans Düzeyleri bölümüne uygun olnali,;ıi

10. Ürtlnlerde bulunabilecek pestisit kalıntı miktarlan Türk Gıda i.ol{eksi
Yönetmeliği' nin Pestisit Kalıntıları bölümüne uygun olmalıdır.

1],. Ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin Gıda Hijyeni bölümünde vei i-.iaı genei
kurallara uygun olarak üretilmelidir.

BAHARATLAR
(Tüm Baharat Çeşitlerini Kapsar )

1. Türk Gıda Kodeksi'Baharat Tebliği ( Tebliğ No:2013/12)'n,: ıı,. .iı,

Yabancı madde içermeyecektir.

2. Baharat kendine özgıi, tü, koku ve renkte olmalı; bayatlamış, kızışmış. !ç;_i.'lı-ı,_-ı,:;

bozulmuş, yabancı tat ve koku almış olmamalı ve böcek yeniği içermemelidir.

3. Baharatın içerisinde canlı böcekler, gözle görülebilen veya görülmeve;^. i' t .;: ,:lijğr

ve bunların kalıntıları ve diğer zararlılarınkalıntıları buluniıanıajı,-'l;,,.

4. Ögtlttllmtlş baharat, en az o/o90'ı baharata özgü göz açıklığı beiirienmiş olan

eleklerden geçecek şekilde ince çekilmiş olmalıdır.

5. Baharata ve baharat karışımlarına ürünlerin kendi doğasından geleı,ı ;ıı:;ı:sta

hariçolmaküzerenişasta,irmik,razmo|,kepekvebenzeridolgumadde]:l..

6. Baharat karışımlarında; baharat oranı kütlece %o85'den az o1aı7..i,1,,

7. Baharat ele alındığında renk vermeyecektir.

8. Depo kuru olmalı, istenmeyen kokular olmamalı, böcek ve haşere giı,iı;i:ı;" ;..,.ı,ı

korunmalıdır. Havalandırma öyle ayarlanmalıdır ki kuru mevsiıiıci- .' , ,ıı..

havalandırma yapılırken, rutubetli mevsimde havalandırma tamanen dı;,,.] ,,",i,.

9. Baharat Ambalajı taşıma ve saklama süresİnde İy,i bİr durunrd. iL,ı.;.:,i,. :, :,,,; ıı_,. hav&

ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden _vapılmış

olmalıdır. Ambalajlarda gaz oluşumuna bağlı şişme olmayacaktır.

10. Ürünler teslim tarilıl itibariyle en az %80 TETT (tavsiye edilen tüketim tarihii'ne ı;,iıip
ıi
placaktir. Bu süre içerişinde bozulan ürünler yüklenici firma tarafındı-, ı , _]]

-a

kalitede ürünle değiştirilecektir.

11. Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ve kalitede ürün getiıiiiıi:::,-ı:i-

72,Karanfil, yenibahar (toz- tane), kırmızı pul biber, kırmızı toz biber, kuru ııaıi,,. :. ,,i.

kekik, tarçın (toz-kabuklu), köfte baharatı, sumak, toz kimyon, toz z,,,., , . ,..,.

karabiber, kişniş, beştürlü, isot, limon tuzu,toz karbonat, kuş üzi.imi!. hı ..;zi



tozu ve İdarenin gerekli görmesi halinde Baharat Tebliği'ne uygun ola,,,:

baharatlar istenecektir.

KURU SOĞAN

1) son sene mahsulü ve piyasanın iyi cins soğanlarından olacak.

Zj rzlk, çİ.irük, kesik, bozuk, }.umuşamlş, pörsük, donmuş, tagayyür etmiş.

filizlenmiş, çamurlu, topraklı ve ıslak olmayacaktır.
3) Soğanlar sapsz olacaktır.
+) İçleri boşalmamış olmak şartıyla filizlenmiş veya filizi kınlmış soğar: i-ı',,l1-"-;ı-. "';"ı2 Yi

geçmeyecektir.
5) Kuİurlular hariç normal ve iyi vasıftaki soğanlardan alınacak numunenin granraj

analiziıde; Soğanlarıno/o50 si 50 gramdan 7o20 u 30 gramdan ve mütebaki c't j,|,-ii)

gramdan aşağı olmayacaktır.
6) Çuvallar içerisinde soğan kabukları olmayacaktır.
7) İsteğe bağlı kuru soğan veya arpacık soğanı şeklinde alınabilecektir.

SARIMSAK EVSAFI: ,' '

yeni mahsul olup yaprakları kesilmiş çürük, ezik olmayacak. Piyasada ı*iıı-:ığıi
müddetçe alınrr.

LiMoN EVSAFI:

piyasada mevsimine göre satılan iyi cins kemale ermiş sulu limonlardan olacaktır

Yeşil, ezik, çürük, kurumuş, donmuş, don çalığı, çok yumuşak, tegayür etmiş

tabii özelliklerini kaybetmiş kalın kabuklu olanlar alınmayacaktır.(devaır,li

olarak)

3- Her limon 30 gr.dan aşağı gelmeyecektir.

MARUL (D|JZ,KIVIRCIK VEYA cÖnrcr) EVSAFI:

1_ Marullar, ekstrave 1. srnıf niteliklere sahip olmahdır. Marullar; dış etkenieı'ıi:ıi..:iiii'tj:

görmemiş, düzgün şekilli, sıkı, derli toplu olmalııtaze ve körpe görünüşlii" sciınıiıı-ııŞ"

kartlaşmamış, sağlam, temizve kendine has tat ve kokuda, renkte olmalıdıı'-
2-,i Marulların göbeği iyi oluşmuş olmalı, en dış yaprakları temizlenmis olaralı ._ıı:iiıclidir.

3-İ'Marullar orta boyda olmalıdır. Düz marulun her birinin ağıriığı 5;it- - ıı., g;'Lin VO

'' 'arasmda olmalı; kıvırcık marulun her birinin ağırlığı ise 200 gramdan az oiınamalıdır.

Ağırlığı 200 gr'dan aşağı gelenler; 150 gr'dan aşağı gelmemek şartıyla Yo70'a kadar

aynen alınrr.
4- Marullar; don zararına uğramamış olmalr, güneş yanıklı olmamalı ve gözle g()riiii:hilir

yabancı madde, anormal dış nem, yabancı koku ve tat içermemeli, içinde ı'ıl-,.: , . '..,

bulunmamalıdır. Üzerinde kimyasal gübre ve ilaç kalmtıları bulunmamal:,j,

1-
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5- Kökü ve sararmlş dış yaprakları kesilmiş olacak, ıslak, çürtik, ezik, tozlu, iopraklı.

çamurlu, pörsük, bayat kartlaşmış, tohuma kaçmış acı |ezzet ve yaprakları dağıinrıŞ

olmayacaktır.
6- Kıvırcık salatalar göbekli olacaktır. Göbeği açık olanlar Vo|}'a kadar ay}]i}ı, i] , ı

SALATALIK EVSAFI:

1- Salatalık|ar taze ve körpe olacaktır. Tohuma kaçmış sararmış buruşmus {t" :-._

çamurlu topraklı çiirük, ezik, ve basralı olmayacaktır.

2- Çekirdekleri sertleşmiş olmayacaktır.

DOMATES EVSAFI:

1- Piyasada mevsimine göre satılan olgun kızarmış domateslerden olacaktır. Ezik.

çürük, küflü, çamurlu, ıslatrlmış, ekşimiş ve tegayür etmiş olmayacaktır.

2- Domateslerin en küçüğü 40 gramdan aşağı olmayacaktır.

3- Mevsim icabı tamamen kızarrp olgunlaşmamış domates miktarı u,,b1't' ] '-]il"I

alrnır. _' 
,

4_ Nakliyeden mütevellit patlak ve ezikler (çürük,küflü, bozuk olmamak şartıi'ialİ'ı 3'e

kadar aynen alınır.
5- İlk ve son turfanda mevsimlerinde tamamen krzarmamış domates miktarı';.üiil'r.,

geçmeyecektir.

6_ Domatesler temiz, sağlam sandık veya küfeler içinde getirilecektir.

MAYDANoZ
1. Piyasada satılan en iyi cinsten olacaktır.
2. Dİş etkilerdenzarar görmemiş, tazeve körpe görtinüşlü, solmamrş, temiz, sağlam, iyi

gelişmiş, bileşik yaprağın bütün yaprakcıkları tam çeşidİne özgü renkte olacaktır"

3. Demetler halinde bağlanmış olacaktır.
4. Demetler içinde yabancı otlar bulunmayacaktır.
5. Sararmış, donmuş, çamurlu, benekli ve topraklı olmayacaktır.

6. Demetlilerin en küçüğü 200 gramdan az olmayacaktır.
7. Demetler arası ağırlık farkı 10 gramı geçmeyecektir.

8. Üzerinde yabancı tat ve koku, anormal ıslakhk ve yabancr madde bulunma, ?ı,:,,),

ROLL EKMEK
il

1) 'Etİnel<]er taze olacak ve 60 gramlık miktarlarda poşetlenecektir.

2) Ekmeklerin kabuğu yanmamlş olacak ve iyi pişmiş olacaktır.

3) Ekmekler aclmış, küflenmiş ve eksik olmayacaktır.

4) Üretici firmanrn Tarrm ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan tiretim izni olmalıdır,

5) Ekmek poşetleri sağlığa zarars|z ve şeffaf olmalıdır.

6) Ekmek poşetleri el değmeden vakumlu sistemle kapatılmalıdır.

7) Ekmek ambalajları üzerinde firma adr, adresi, üretim tarihİ. scn kliiiciiı :. -

okunur bir şekilde yazı|acaktır.

,a



S) Kurum uygun gördüğü takdirde, yüklenici firmanın imalat yerini denetleme hakkıiia

sahiptir.

9) Ekmek yapımında katkı maddeleri kullanılmamalıdır.
10) Pişmiş ekmeğin içi sünger esnekliğinde homojen dağıiım göstercıj iiuç,., L--.ı.j-ı

yapıda olmalıdır.

BARDAK SU

1) Bardak sular 200 cc (:200 ml)'lik porsiyonlarda tek kullanımlık olarak aıı

olarak satın alınacaktır.
2) Alımı yapılacak olan suları üreten, ambalajlayan ve satişlnl i3l,,:ıi; _ , !.1l

Sağlık Bakanlığı- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetnıe'iik i,f,,ısini

Gazete No:25730, Tarih: I7lO2l2005) ve TS 266 - Sular - İnsanİ tüketin: ııır,:ıı:lı
sular standardında belirtilen hüki.imlere ve bu yönetmelik ve standartlarda atıt \,3.ııiiaı

diğer hükümlere uygun olarak üretim, ambalajlama ve dağıtım yapaci_ri,;,,." iigili
belgelere sahip olacaktır.

3) Alımı yapılacak olan suları ambalajlarında hasar (delik. ezik. ,,,. lı .. , -, iıata

(son hillanma tarihi, üretici bilgileri, içerik vb ambalajda belirtilınesi zoruniu biigileri

mevcut olmaması) bulunmayacaktrr.

4) Yüklenici firma istendiği takdirde resmi bir kurumdan satışını yaptığı sularin }:im,"asa]

ve mikıobiyolojik olarak Sağlık Bakanlığı- İnsani Tüketim Amaçlı Srıiar }iıı].,l,.ıı^ııja

Yönetmelik ve TS 266 - Sular - İnsani tüketim amaçlı sular standardııii .]i.

hükümlere uygunluğunu belirtir ana|iz raporlarını getİrecektİr. dııl:ç:i ,.;, ..ic

doldurulduğunu belirten bir belge ibraz edilecektir.

5) Bardak suları taşıyan araç, sağlık ve hijyen kurallarına uygun olacaktır.

St_iT

1) Sütler, 1 lt'lİk aınbalajlı UHT sİsteınİ.rİe stı'rİİİ:,; cuİ.,:i,,,,. i.ıııi; 
"- 
,,_ :.i.

2) Sütün içindeki yağ oranı %3 nlight sütlerde iseo/o 1.5 i geçmeyecek.

3) Sterilize sütler, ekstra veya 1. sınıf çiğ sütlerden yapılmış olmalıdır.

4) Sterilize sütlerde, süt yağı miktarı yağlı sütte Vo3'den az olmamalıdrr.

5) Sterilize sütlerde yağsızkuru macide ıniktarı c/a9.t}'dan az olınaınalıclır.

6) Sterilize siitler, metalimsi,,vaı,ıık ve okside olnrı"ış.,vahtıt doğal sa1,,ıliıııi,. ı ,ç

,koku taşımamalıdır. kendine has hoş tat, koku. renk ve kır'aındı ılr, ,-

7) |,Stıtler,;içerisinde doğal niteliğini ve bileşimini bozacak yabancı maddeieı ;,-., :.,,.],ı:ı-,ii.

,' her ne surette olursa olsun başka maddelerle karıştırılmış olmamah vava i:.:r:,.-_'1^.

herhangi bir maddesi alınmış olmamalıdır.

S) Sütlerin içerisinde toz, gübre, kıl, bitki artıkları, böcekler, kan, cerahat yg l1.,n7ç,;,i q!iıi

herhangi bir yabancı madde bulunmamalıdır
9) Ambalaj temiz ve kuru olmalı, delik ve çatlak bulrıııclrırıııa,ı-ııı]:,],- i ::iŞ

olınamalıdır.

tü
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YoGURT

1) Yoğurtlar, pastörize inek sütünden mamul ve tam yağh (en az oh3.8 oranı:rda. siii ;ı'ağı

içermelidir) olmalıdır. Karışık sütlerden imal edilmemeli,

2) yoğurtta görünebilir kirlilik ve renk değişikliği olmamalı.

3) yoğurttayağsızkatı madde miktarı 100 gramda en az 12 gramolmalıdır.

4) yoğurtta titre edilebilir asitlik, laktik asit cİnsinden kütlece %Ü -ıi;|- .-: Ve

7o I . 6' dan f azla o|m am al ı dır.

5) yoğurtlar kaymaksız, yağoranl en azo/o3.8 olacak şekİlde tam yağlı yoğu.ı'ı Cia!ai,;t[.

6) Light yoğurtlarda yağ oranı % 1.7 yi geçmeyecek.

7) Dış Görünüş: Parlak, süt renginde, olmalr, çatlak ve gaz kabarcığı h',l;'-, -' ", ,'

temiz ve homojen olmalıdır.
8) Kıvam: Kaşıkla alınan kesitte dolgun krvamda, düzgün yaprda, k_rı:,_,

sonra koyu bir akıcılık ve serumu hemen ayrılmayan özellikte ci' :,ie

damak arasrnda kolay dağılmayan dolgun yapıda homojen olmaiidir.

9) Tat: Kendine has hoş kokuda, kendine has hafif ekşimsi tatta olmalıdır.

1_0)Yoğurtlarcla sütün bünyesinde bultınan tabii maddelerden başka l-ıiı'İı-:.';i,:] iıii

yabancı maclde bulunmanralıdır. l ürk Gıda Kodeksi Yoğurt l'ebli.iııv; ili'!iri]l

olmalıdır.
11)Sağlığa zaraflolmayan tek kullanımlık plastik. kapaklı kaplar icinde qetiı'jı:,:., ,-

AYRAN
1) Ayranlar, pastörize sütten mamul ve tam yağlı (en az o/o|.8 oranııı.j',, .

içermelidir) olmalıdır.

2) Ayraırlar günlük olaczıktır. Sağlığa zarat|ı olmayan, bir kez iıullanılıi,

[JIi'l'kapalı kaplar içinde getirilecektir. Miktarı en az 170 m] (;1ıt.:;ıi, ::

3) Ayranlar; kendine has hoş tat, koku, kıvam, renk, yapr ve görünüşte olmaii',il:.

4) İçerisinde gözle görülebilen yabancı madde içermemelİ; her ne surette olirrsa o]s'.ııı

başka maddelerle karıştırılmış olmamalı; toz, gübre, kıl, bitki artıkları, böcei; ici. i;i',ii.

cerahat gibi maddeler bulunmamalıdır.

5) yoğunluğu 1.020 den az olnıayacak. içeriğindeki sofra t],ıZıı l"!] i,'-'!" (:i 
1

geçmeyecektir.

6) A.vranların kaplarında veya kapaklannda tuziu veya tuzsı"ız ııİİuğıı. 1ı?i.ıi -.1:, St]n

kullanma tarihi, özellikleri, yapuncl tjrnıaııın adı, adresİ varsa tesc,iİİi ıı;ıı'kesı"

il ağırlıgı açık ve okunıır olarak yazıIıolacaktır. TsE danıgası bulunnralıdır.

Zj' . ayrahlar ilgili Türk Gıda KoıJeksi tebliğine u}"gun olacaktır. ı
S) Ayranlar istenildiğinde tuzsuz olarakgetirilecektir.

9) Aınbalaj iemizve kuru olınalı, delik ve çatlak bı-ılundurmıınıalıdıı. i]i'ı,

olnranıalıdır.

YUFKA

1) yufkalar ekstra undaıı yapılnıış ve usuliine göre hazırlaıımış olacaktır.

,il,iJ



2) Görüııüş, kokrı velezzeti noımal olacaktır,

3) Fena kokulu, |ezzetinde acılık ve nonnal ekşilik olına_vacaktır.

4) yıılkalar piyasada satılan iyi cins kalitesinde şekil, ebat ve incelikte crlaca]u:];

5) Yufka paketlerinin üzerinde İmal Tarihi, Son Kullaruna Tarihi. Fiımı 
",

gibi etiket bilgileri olacaktır.

YL]MURTA
1. Yumurtalar sağlıklı evcil tavuktan elde edilmiş olmalıdır,

2. Yumurtalar, kendine has tat, koku ve renkte olacaktır.

3. çürümüş, kokuşmuş, doğal renk ve kokusunu kaybetmİş İle kuluçka isi , : ,,]']ıillŞ

yumurtalar kabul edilmeyecektir.

4. Kabuk kalınlığı 0,2 mm'in altında ve kirli yumurtalar kabul edilmeyecektir.

5. Yumurtaların ağırlığı en az 63-72 gr ağırlığında L boy ve gi,inlük olacaktır.

6. Yumurtalar A sınıfı olup temiz yumurtalardan oluşacaktır.

7. Kabuk yüzeyinde gaita, kümes içeriği, çamur, kan lekesİ vb. bulunan yufılı-,i ı-ı

edilmeli ecektir.

8. Çatlak ve kırıklar yenileri ile değiştirilecektir.
g. Üzerinde 1umurta menşeini bildiren kodlama olacaktır.

alınmayacaktır.

l.

Kodlanmamış 1,uıiiı;rtalar

SIVI YAG
1. yemeklik ayçiçek yağı bitkisinin tohumlarından usuliine uygun olarak irna] ıdı]ııis

birinci sınıf o|acaktır. Yemeklik ayçiçek yağı iki defa rafine ediln-ij,: l'll : '. -

2. Kendisine has doğal renk, tat ve kokuda, rafine edİlmİş, oda ısısıncio S1\'] 'i.,. ;ı,-,--:,-i<tır.

Boyar maddeler bulundurmayacaktır.

3. Ayçiçek yağı dışında herhangi bir nebati yağ ile karışık olmamalıdlr ve milic::,.

bulunmamalıdır.
4, oda sıcaklığında 25 "C de sıvr halde bulunacak ve 40 oC de herhangi bir ıoi'

görülmeyecektir. Tortu muayenesi temiz bir tüp içinde gözle y avı|ac a-ktl ı

5. Özgül ağırlığı Z0 "C de 0,918 ,0,923 arasında oiacakıır,

6. Kınlma indisi 40 'Cde |,46| ,1,468 arasında olacaktır,

7. Sabunlaşmayan madde miktarı en çok 
oA I,5 olacaktır,

8. Asit sayısı rafine yağ|ardaen çok 0.6 mg KOH/ gyağve peroksit sayısı rafine

. 
yağlarda en çok 10 miliekivalen aktif oksijerı/ kg yağ olacaktır.

9. |lEterda-çözülmeyen 
yabancı madde ile kül maksimum o/o 0,05 olacaktr.

1O. Sabunİaşma saylsı mg KOH/g 188-194 olacaktır. ı

11. İyot saylsl 1 18 - 141 arasında olacaktır.

12. Amba|aiı üzerinde; üriinün adr, sınrfi ve tipi, firmanın adı-adresİ, tescİlli maikası-

içeriği, net ağırlığı, parti numarası, üretim ve tavsİye edİlen ttiketim tarİhi (T !'': 
-t 

.

TSE, HACCP veya ISO kalite standartları belgelerİnden herhangİ bİrine ait ,,ı

dair numarasl veya damgası olacaktır.

13. Ürünler Türk Gıda Kodeksi Bitki adı ile anılan _vağlar tebliğine r-]_'''i;: -] .:;

olacaktır.

,|



14. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafindan verilen "İşletme Kayıt
Numarasrna" sahip olması gerekmektedir.

15. Ürünler net: 5 litrelik giineş ışığından zarar görmeyecek şekilde korunmuş teneke

kutular içerisinde ambalaj lanmış olacaktır.

16. Ürünler teslim tarihi itibariyle en az2YILTETT (tavsiye edilen tüketim tarihi)'ne

sahip olacaktır. Bu süre içerisinde bozulan ürünler yüklenici firma tarafından birebir

aynı kalitede ürünle değiştirilecektir.

KARTON BARDAK
1. Yapımında hurda malzeme kullanılmayacaktır.
2. Nem, mantar vs. barındrrmamalıdır.
3. 1 Pakette 50 Adet Karton Bardak olacaktır.
4. 150-200 ml sıvı alacak kapasitede olacaktır.
5. En az 80 derece sıcaklığa dayanıklı olacak, ek yerlerinden srzdırmayacak, bardağın

dolu miktarını taşıyabilecek kadar sağlam yapıda olacaktır,
6. TSE Standartlarında olacaktır.

KURU PASTA .' 
,

L İçerisinde kullanılan un ve yağ l.sınıf olacak, pastanecilikte kullanıma uygun
olacaktır.

2. kuru pasta çeşitlerinin içerisinde hiçbir yabancı madde olmayacaktır.
3. Kuru pastalar istenilen şekilde çeşitlendirilecektir.
4. Hijyen kurallarına uygun üretilmiş olacaktır.
5. Yapımında kullanılan tüm malzemeler TSE belgeli ve Türk Gıda Kod"'ksine uygun

olmalıdır.
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