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MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  

        Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü

Sayı -
Konu : Teklif Mektubu (Piyasa Fiyat 
Araştırması) 

İLGİLİ FİRMALARA/KİŞİLERE

          Üniversitemiz Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan ve aşağıya ayrıntılı 
özellikleri ile çıkarılan mal/ malzemeler 4734 sayılı kanunun 22/d bendine ve Genel Tebliğin 
22.5.1.4 maddesine göre satın alınacaktır. Tarafınızca söz konusu mal ve malzemeye ait birim 
fiyatlarını içeren teklifinizin (KDV hariç)  14.02.2020 tarihi saat 15:00’a kadar Müdürlüğümüze 
bildirilmesini rica ederim.

                                                                                                               Doç.Dr.Mustafa ÖZTÜRK
                                                                                                                Genel Sekreter V.

       Firma, dağıtımını yapacağı ürün yeni tarihli olmalıdır. Raf ömrü süresince tüketilemeyen 
veya bir yıl içerisinde evsafını kaybeden malı yenisiyle değiştirme garantisi verecektir. Firma, 
teklif formunu imzalamak suretiyle bu hususu kabul etmiş sayılacak olup, fatura tarihi garantisi 
süresi başlangıç süresi kabul edilecektir. Müdürlüğümüz söz konusu malı alıp almamakta kısmen 
veya tamamen almakta serbesttir. Kısımlar halinde alınacak malın ödemesi sipariş tesliminden 
sonra bir ay içerisinde yapılır.

    Burada belirtilmeyen / belirtilemeyen hususlar veya hükümlerinde teknolojik ve bilimsel bilgi 
ve terim eksiklikleri olması halinde yürürlükte olan Tüzük, Yönetmelik, Kalite Standartları 
hükümleri geçerli olacaktır.

   Bu şartlar dahilinde aşağıya cinsi, özelliği ve miktarı yazılı mal/malzemeyi KDV HARİÇ 
(RAKAMLA)……………………..TL …………………………………KR karşılığında yapmayı 
taahhüt ederim. (YAZIİLE)…………….TL ……………………………….KR…………………..  
karşılığında yapmayı taahhüt ederim.

KDV ORANI %..................................

İdare ve Teknik Şartnameleri ve eklerinin tamamını okuduk aynen kabul ediyoruz.

                                                                                            FİRMA
                                                                                              KAŞE VE İMZA

Evrak Tarih ve Sayısı: 10/02/2020-E.3260

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://ebys.artuklu.edu.tr/enVision/Validate_Doc.aspx?V=BENN30RF3 adresinden yapılabilir.

MUSTAFA ÖZTÜRK (Genel Sekreterlik - Genel Sekreter V.) 10/02/2020 18:34



S.NO MAL/İŞİNADI,CİNSİVE ÖZELLİĞİ AÇIKLAMA BİRİM
CİNSİ

MİKTAR KDV 
HARİÇ 
BİRİM 
FİYAT

KDV HARİC 
TOPLAM 
FİYAT

1.
KUZU KULAĞI

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
ADET 500

2.
KIRMIZI LAHANA

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
KG 250

3.
LİMON

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
KG 250

4.
MARUL

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
ADET 500

5.
SALATALIK

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
KG 500

6.
DOMATES

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
KG 2000

7.
PATLICAN

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
KG 1000

8.
AL BİBER

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
KG 50

9.
ÇARLİSTON BİBER

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
KG 750

10.
PATATES

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
KG 2000

11.
KURU SOĞAN

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
KG 200

12.
ROKA

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
ADET 4000

13.
MAYDANOZ

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
ADET 4000

14.
SARIMSAK

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
KG 20

15.
TAZE NANE

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
ADET 250

16.
HAVUÇ

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
KG 400

17.
ÇERİ (CHERRY) DOMATES

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
KG 50

18.
ELMA

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
KG 2500

19.
PORTAKAL

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
KG 2500

20.
MANDALİNA

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
KG 2500

21.
ARMUT

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
KG 400

22.
MUZ

TEK. 
ŞART.UYG. 

OLACAKTIR
KG 750

23.
DOLMALIK BİBER

TEK. 
ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 300

24.
KABAK

TEK. 
ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 150

25
DERE OTU

TEK. 
ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 50

26
SİVRİBİBER

TEK. 
ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 60



27
ARPACIK SOĞANI

TEK. 
ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 50

28
KİVİ

TEK. 
ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 20

29
KIRMIZI BİBER

TEK. 
ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG
10

30
NAR

TEK. 
ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG
20

31
ANANAS

TEK. 
ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG
20

32
GREYFURT

TEK. 
ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG
20

33
ENGİNAR

TEK. 
ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG
20

                                Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

Ek: Teknik Şartnamesi

1-Teklifler Müdürlüğümüze elden imzalı ve kaşeli olarak teslim edilmelidir. ,

2-Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi 
gerekmektedir.

3-Teklif isteme yazımızda mal/malzemelere Toplam Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

4-İlgili mevzuat uyarınca isteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C 
No-Unvanı-Türü(A.Ş, LTD gibi) Adres-Telefon-Faks-Ticaret/Esnaf oda adı- Ticaret/Esnaf 
odası sicil no-varsa e posta adresi) bildirilmekle istekliler yükümlüdür.

5-Malzemelerle ilgili her türlü ulaşım ve nakliye üstleniciye ait olup, bu esnada oluşabilecek 
çizilme, kırılma ve dezenformasyon yükleniciye aittir.

6-Alınacak malzemenin miktarı yaklaşık olarak hesaplanmış olup, değişiklik gösterebilir. Bu 
nedenle yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

7-Müdürlüğümüz söz konusu malları alıp almamakta, kısmen veya tamamen almakta 
serbesttir. Kısımlar halinde alınacak malın ödemesi sipariş tesliminden sonra bir ay içerisinde 
yapılır.

8-Tüm meyve ve sebzeler birinci sınıf olacaktır. 9-Ambalajlar, taşıma süresince taze sebze 
meyveleri iyi bir durumda tutacak ve zarar  vermeyecek nitelikte, yeni, temiz, kuru , 
kokusuz, ahşap ve mukavva ile diğer uygun materyallerden hazırlanmış kasa,tabla,sepet vs 
şekillerde olacaktır.

9-Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme ile içlerine konulacak kağıt ve vb 
materyal yeni temiz kuru ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemeli, bunların üzerinde 
yazılacak yazılarda kullanılacak mürekkep , boya ve etiketlerin yapıştırılmasında kullanılan 
zamk , toksik veya insan sağlığına zararlı olmayacaktır.

10.02.2020 Memur.                          : Hasan CEBEL



TC

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü

YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 ELMA EVSAFI :
1- Piyasada mevcut en iyi cins elmalardan olacaktır.
2- Teslim edilecek elmalar ayrı  cins ve kalite olmayıp,aynı kalitede  olacaktır.
3- Elmalar koyu pembe, kırmızı ve kısmen sarımtırak renkli olacaktır.
4- Kemale ermemiş, yeşil, ekşi ağzı buruşturucu, ezik, çürük,bozulmuş buruşmuş, kurtlu, kurt yenikli, küflü, 

küf kokulu olmayacaktır. 
5- Üzerleri kirli, tozlu, topraklı, çamurlu olmayıp temiz olacaktır.
6- Tanelerinin ağırlığı 130-170 gr.dan aşağı olmayacaktır.
7- Elmalar temiz sandık veya sepetler içinde teslim edilecektir.

LİMON EVSAFI:
1- Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins kemale ermiş sulu limonlardan olacaktır. 
2- Yeşil, ezik, çürük, kurumuş, donmuş, don çalığı, çok yumuşak, tegayür etmiş tabii özelliklerini kaybetmiş 

kalın kabuklu olanlar alınmayacaktır.(devamlı olarak)
3- Beher limon 50 gr.dan aşağı gelmeyecektir.

KIVIRCIK MARUL EVSAFI:
1- Piyasada satılan iyi cins kıvırcık salatalardan olacaktır.
2- Kökü ve sararmış dış yaprakları kesilmiş olacak, ıslak, çürük, ezik, tozlu,topraklı, çamurlu, pörsük, bayat 

kartlaşmış, tohuma kaçmış acı lezzet ve yaprakları dağılmış olmayacaktır.
3- Kıvırcık salatalar göbekli olacaktır. Göbeği açık olanlar %10’a kadar aynen alınır.
4- Salataların ağırlığı 200 gr’dan aşağı gelenler; 150 gr’dan aşağı gelmemek şartıyla %10’a kadar aynen 

alınır.

SALATALIK EVSAFI:
1- Salatalıklar taze ve körpe olacaktır. Tohuma kaçmış sararmış buruşmuş gevşek çamurlu topraklı çürük, 

ezik, ve basralı olmayacaktır. 
2- Boyu 20 cm.den kutru 4 cm.den aşağı olmayacaktır.
3- Çekirdekleri sertleşmiş olmayacaktır.

DOMATES EVSAFI:
1- Piyasada mevsimine göre satılan olgun kızarmış domateslerden olacaktır. Ezik, çürük, küflü, çamurlu, 

ıslatılmış, ekşimiş ve tegayür etmiş olmayacaktır. 
2- Domateslerin en küçüğü 50 gramdan aşağı olmayacaktır.
3- Mevsim icabı tamamen kızarıp olgunlaşmamış domates miktarı %5’e kadar aynen alınır.
4- Nakliyeden mütevellit patlak ve ezikler (çürük,küflü, bozuk olmamak şartıyla)% 3’e kadar aynen alınır.
5- İlk ve son turfanda mevsimlerinde tamamen kızarmamış domates miktarı %10’u geçmeyecektir.
6- Domatesler temiz, sağlam sandık veya küfeler içinde getirilecektir.

PATLICAN EVSAFI:
1- Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins, taze, körpe ve tabii rengini almış kemer patlıcanlardan olacaktır.
2- Çürük, ezik, pörsük, kartlaşmış (Yani çekirdekleri beyazlığını ve yumuşaklığını kaybetmiş, çekirdeklerin 

rengi sararmış ve sertleşmiş ) kırağı çalmış, ham, acı, gün vurmuş olmayacaktır.
3- Patlıcanlar orta büyüklükte olacak ve küçük olmayacaktır.
4- Yeşil renkli patlıcanlar alınmayacaktır.
5- Patlıcanlar en aşağı 150 gr. olacaktır.



BİBER EVSAFI:
1- Piyasada satılan iyi cins taze biberlerden olacaktır.
2- Kızarmış, ezik, çürük, kesilmiş, gevşemiş, çamurlu, tozlu, topraklı ve acı olmayacaktır.
3- Aralarında bulunması muhtemel sivri cins ve doldurulamayacak gibi ufak biberler %3 (yüzde üç)’e kadar 

aynen alınır.

HAVUÇ EVSAFI:
1- Piyasada satılan iyi cins ve taze havuçlardan olacaktır.
2- Ezik, çürük, donmuş, pörsümüş, parçalanmış, kurtlu, kurt yenikli, kararmış buruşmuş kartlaşmış, bayat, 

ıslak, çamurlu, ve topraklı olmayacaktır.
3- Yenmeyecek sap, kök ve yapraklarından tamamen ayrılmış olacaktır.
4- Kırık havuçlar %3’e kadar alınır.
5- Havuçların en kalın yerinin kutru 2 cm. den az ve 5 cm’den fazla olmayacaktır. Bir cm.lik tolerans %5’e 

kadar kabul edilir. Devamlı.
PATATES EVSAFI:
        1-Son sene mahsulü  ve piyasanın iyi cins sarı patateslerinden olacaktır.
        2-Ezik, çürük haşere yenikli, kesik, buruşuk, yumuşak, pörsük, donmuş, tagayyür etmiş, çamurlu, topraklı 
ıslak, filizlenmiş, hastalıklı veya filizi kırılmış olmayacaktır.
       3- Pişirildiğinde dağılmayan sarı cins patateslerinden olacaktır.
      4-Çapa yaralı patatesler %2’yi geçmeyecektir..
      5- Kusurlular hariç normal ve iyi vasıflı patatesler alınacak numunenin gramaj analizinde;
Patateslerin %50 si 80 gramdan %30 u 50 gramdan ve mütebaki %20 si 40 gramdan aşağı olmayacaktır.

KURU SOĞAN EVSAFI:
1- Son sene mahsulü ve piyasanın iyi cins soğanlarından olacak.
2- Ezik, çürük, kesik, bozuk, yumuşamış, pörsük, donmuş, tagayyür etmiş, çamurlu, topraklı ve ıslak 

olmayacaktır.
3- Soğanlar sapsız olacaktır.
4- İçleri boşalmamış olmak şartıyla filizlenmiş veya filizi kırılmış soğan miktarı %2 yi geçmeyecektir.
5- Kusurlular hariç normal ve iyi vasıftaki soğanlardan alınacak numunenin gramaj analizinde;
Soğanların %50 si 60 gramdan %30 u 40 gramdan ve mütebaki %20 si 30 gramdan aşağı olmayacaktır.
6- Çuvallar içerisinde soğan kabukları olmayacaktır. Olduğu takdirde müteahhit tarafından ayıklanacaktır. 

Devamlı alınır.

TAZE BİBER – KIRMIZI SÜS BİBER EVSAFI:
     Taze olup, çürük, ezik, pörsük olmayacak, orta boyda dolmalık olarak sivri biber lüzumuna göre alınacaktır. 
Mevsiminde kırmızı süs biber alınabilir.

NANE- MAYDANOZ- DEREOTU EVSAFI :
1- Temiz olup ıslak olmayacaktır. Çürük, sararmış, pörsük olmayacaktır.
2-  Demet halinde olacaktır. Devamlı olarak alınır.
3- Dış etkenlerden zarar görmemiş olacak, sararmış, donmuş, çamurlu ve topraklı olmayacaktır.
4- Demetlerin tamamı aynı cins olacaktır.

SARIMSAK EVSAFI :
     Yeni mahsul olup yaprakları kesilmiş çürük, ezik olmayacak. Piyasada bulunduğu müddetçe alınır. 

MUZ EVSAFI :

1. Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins  olgunlaşmış yerli muz olacak, ham ve sert olmayacaktır.
2. Çürük, donmuş, kalın kabuklu olmayacaktır.
3. Her birinin ağırlığı 150-200 g. olacaktır.

KABAK EVSAFI :

1-Piyasada satılan iyi cins taze körpe kabaklardan olacaktır. 



2-Çürük , buruşmuş , sararmış , pörsümüş , kartlaşmış , tohuma kaçmış , ezik , bozuk , ıslak ve 
çamurlu olmayacaktır. 

3-Dolmalık kabaklar dolmalık niteliğinde olacaktır.

KIRMIZI LAHANA  : 

1-Tohuma kaçmış, kurtlanmış, dağılmış yaprak halinde, çamurlu, çürüklü, donmuş, haşere yenikli 
olmayacaktır.

2-Taze , göbeğini tam sarmış lahanalardan olacaktır.

3-Her bir lahananın ağırlığı tartıldığında 250 gr dan aşağı olmayacaktır.

TURP  :

     1- Çürümüş , donmuş , buruşmuş , ıslak ve çamurlu , içleri pörsümüş olmayacaktır. 

     2- En küçüğü 150 gr dan az olmayacaktır.

PORTAKAL EVSAFI:
1- Piyasada satılan iyi cins , doğal rengini almış , kendisine has tatlılığı , koku ve lezzeti  olan vaşington veya 
yafa portakallardan olacaktır. 
2- Yeşil , ham ,ezik  , ekşi ,çürük , soluk kirli , küflü , pörsük  ,  yumuşamış , suyu çekilmiş , kabuğu kalın ve 
sertleşmiş olmayacaktır. 
3- Portakalların büyüklüğü 180-200 gr olacaktır. 
4- Portakallar sandık içinde teslim edilecektir. 

MANDALİNA EVSAFI :
1- Piyasada mevsimine göre satılan en iyi cins mandalina olacaktır. 
2- Ham, ezik, ekşi, içi kurumuş, suyu çekilmiş, çürük, donmuş, kirli ve küflü olmayacaktır. 
3-  Mandalinaların büyüklüğü ortalama 100 gr olacaktır. Kişi başına 200 gr verilecektir.
4- Mandalinalar iki sıra olarak tahta kasalarda getirilecektir. 

AYVA EVSAFI :
1- Büyük boydaki iyi cins sarı renkte ve kendisine has kokuda , tatlı veya mayhoş lezzette ve sulu ekmek 
ayvasından olacaktır.
2- Ayvaların  lezzeti acı , tatsız , ham , çürük, ezik ,  küflü , küf kokulu , kurtlu , kur yenili  olmayacaktır.
3- Yendiği zaman boğazı tıkayan susuz bir çok buruşuk ayvalar kabul edilmeyecektir. 
4- Ayva tanelerinin en küçüğü 150 gr dan aşağı olmayacaktır. 
5- Ayvalar tozlu , topraklı , kirli olamayacaktır. 
6- Ayvalar  temiz sağlam kasalar içinde getirilecektir. 

NAR EVSAFI 
 1.Olgun, tatlı, doğal tat ve renginde olacaktır.
 2.Bekletilmiş, yumuşamış, kirli ve çamurlu olmayacaktır. 
 3.Acı, ezik, çürük, kurtlu, ham ve burucu lezzette olmayacak,
 4.Kesildiğinde içi çürük olmayacaktır. 

ANANAS EVSAFI
1. Ananaslar, bütün, temiz ve sağlam olmalı, meyve eti sert olmalı, üzerlerinde yabancı madde, ilaç artıkları, 
yabancı koku ve tat, canlı ve cansız böcek ile bunların kalıntısı ve hastalık belirtileri bulunmamalıdır.
2. Ananaslar, dolgun ve geniş yapıda, koyu yeşil yapraklı; meyvesi koyu altın sarısı renginde olmalıdır. 
3. Meyvenin kendine özgü keskin kokusu ve tadı olmalıdır. Ağırlığı 1300-1500 gr arasında olmalıdır. 
4. Ambalajlar taşıma sırasında ananasların iyi korunmasını sağlayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek uygun 
nitelikteki malzemeden yapılmış olmalıdır. 
5. Birinci sınıf olmalı; şekil gelişme ve renk bakımından çeşidin özelliklerini göstermeli ve kusursuz olmalıdır. 
6. Soğuktan ve fiziksel etkenlerden zarar görmemiş olmalıdır.

SİVRİ BİBER
1. Sivri Biberler birinci kalite ve piyasanın en iyi cins taze körpelerinden olup, ince kabuklu olacaktır. 2. 
Kart ve tam olgunlaşmamış, çürük, kırılmış, kesilmiş, bayatlamış, pörsük, kızarmış ve çamurlu 
olmayacaktır. 

3. Ambalajlar taşıma sırasında ürünün iyi korunmasını sağlayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek 
uygun nitelikteki malzemeden yapılmış olmalıdır. 



4. Sivribiberler ve bunların içinde bulundukları ambalaj işleme yerlerinde depolarda, taşıtlarda fena koku 
yayan ve bunları kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır.

ENGİNAR TAZE 

1. Enginarlar piyasanın birinci sınıf malı olmalı, çeşidin kendine özgü renk ve özelliklerine sahip, orta bürgüleri (brakte) 
iyice kapalı olmalı ve hiçbir kusuru bulunmamalı, tabla kısmında odunlaşma (selüloz artması) belirtileri başlamamış 
olmalıdır. 

2. Enginarlar, taze görünüşlü, sağlam bütün ve temiz olmalı, sararma ve solma belirtisi göstermemeli, yabancı koku ve 
tatta olmamalı, üzerlerinde anormal dış yabancı madde ve ilaç artıkları bulunmamalıdır. 

3. Ambalajlar taşıma sırasında enginarların iyi korunmasını sağlayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek uygun 
nitelikteki malzemeden yapılmış olmalıdır.

GREYFURT 

1. Bütün sağlam, temiz, kendine has tat ve kokuda olmalıdır. 

2. Dondan meydana gelen kabuk zararları, su çekilmesi, mekanik tesirlerden oluşmuş hasar, bereler, 
yabancı tat ve koku, aşırı nem, çürük, eziklik, buruşukluk olmamalıdır. 

3. Ambalajlar taşıma sırasında greyfurtların iyi korunmasını sağlayacak ve insan sağlığına zarar 
vermeyecek uygun nitelikteki malzemeden yapılmış olmalıdır. 

4. Greyfurtların bulundukları ambalajlar taşıtlarda fena koku yayan ve bunları kirletecek olan maddelerle 
bir arada bulundurulmamalıdır. 

5. Greyfurtların tane ağırlığı 250-300 gr arası olmalıdır.

NAR: 

1. Narlar, bütün, sağlam, temiz,(üzerinde gözle görülebilir yabancı madde bulunmayan) kendine has 
renkte tat ve kokuda, yeterince gelişmiş ve olgunlaşmış meyve içindeki tanelerin rengi ve tadı, çeşidin 
olgunluk durumundaki tipik özelliklerini göstermelidir. Taze görünüşlü, yarılmamış olmalıdır. 

2. Yabancı tat ve koku, eziklik, çürük ve burucu lezzette olmamalı. 

3. Anormal dış nem (ıslaklık) bulunmamalıdır. 

4. Narlar ve bunların içinde bulundukları ambalajlar, işleme yerlerinde depolarda, taşıtlarda fena koku 
yayan ve bunları kirletecek olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

5. Ambalajlar taşıma sırasında ürünü iyi bir şekilde muhafaza edecek ve sağlığa zarar vermeyecek uygun 
malzemeden yapılmış olmalıdır.

SOĞAN ARPACIK 

1. Soğanlar bütün, sağlam, temiz don vurmamış olmalıdır. 

2. Soğanlarda tüketimi engelleyecek çürüklük ve bozukluklar, filizlenme, yumuşama, anormal gelişimden ötürü 
şişkinlerse, gözle görülebilir yabancı madde ile yabancı tat ve koku olmamalıdır. 

3. Soğanların saplarından kök püskülleri koparılmış olmalıdır. 



4. Soğanlar, çeşit, sınıf, boy ve orijin bakımından bir örnek olmalıdır. 

5. Ambalajlar taşıma ve saklamada soğanları iyi bir durumda tutacak, insan sağlığına zarar vermeyecek uygun 
nitelikteki malzemeden yapılmış olmalıdır.

6. Arpacık soğanlar 1 kg’lık file torbalarda getirilecektir.

DEREOTU 

1. Dereotları, dış etkenlerden zarar görmemiş, taze ve körpe görünüşlü, solmamış, sağlam, temiz, 
demetler halinde bağlanmış olmalıdır. 

2. Dereotlarının üzerinde kimyasal gübre ve ilaç kalıntıları ile aşırı nem bulunmamalıdır. Dereotları 
sararmış, donmuş, çamurlu-topraklı, fena koku ve tatta olmamalıdır. Dereotları tohuma kaçmış 
olmamalıdır.

3. Her ambalaj içindeki demetler ve bu demetlerdeki Dereotları, çeşit, sınıf ve renk yönünden bir örnek 
olmalıdır. Demetler, en alt yaprakçık ayırım noktaları bir hizaya gelecek biçimde yapılmalıdır. Bu hizadan 
itibaren yaprak sapı uzunluğu 5 cm’yi geçmeyecek şekilde, düzgün olarak kesilmelidir. Demetler içinde 
yabancı otlar bulunmamalıdır. 

4. Ambalajlar taşıma sırasında dereotunun iyi korunmasını sağlayacak ve insan sağlığına zarar 
vermeyecek uygun nitelikteki malzemeden yapılmış olmalıdır. 

5. Dereotu ve bunların içinde bulundukları ambalajlar taşıtlarda fena koku yayan ve bunları kirletecek 
olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır.

KİVİ 

1. Kivi meyveleri, bütün, temiz, sağlam ve olgunlaşmış olmalı, meyvenin dış kabuğu parlak kahverengi, iç 
meyve eti ise parlak yeşil, meyve sapı koparılmış, meyveler buruşmamış ve sulanmamış olmalıdır.

2. Üzerlerinde gözle görülebilir yabancı madde, ilaç artıkları ile böcek kalıntıları bulunmamalıdır. 

3. Ambalajlar taşıma sırasında ürünün iyi korunmasını sağlayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek 
uygun nitelikteki malzemeden yapılmış olmalıdır.

4. Kivilerin bulundukları ambalajlar taşıtlarda fena koku yayan ve bunları kirletecek olan maddelerle bir 
arada bulundurulmamalıdır.


