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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)30.12.2019 tarihi saat 15:00'a kadar Müdürlüğümüze 
bildirilmesini rica ederim.

  İsmet KARAKUZU

Sosyal Tesisler İşletme Müdürü 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 garanti 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 ve 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.

(YAZI İLE)…………………………………………TL………………KR  karşılığında  yapmayı  taahhüt  ederim.

KDV.Oranı %.......

* İdari ve Teknik Şartnameleri ve eklerinin tamamını okuduk aynen kabul ediyoruz.

FİRMA KAŞE

      İMZA

Evrak Tarih ve Sayısı: 27/12/2019-E.24768

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=BEKR3ZMMU adresinden yapılabilir.

MUSTAFA ÖZTÜRK (Genel Sekreterlik - Genel Sekreter V.) 27/12/2019 14:07



SIRA 
NO

MAL/İŞİN ADI, CİNSİ VE ÖZELLİĞİ AÇIKLAMA BİRİM / 
CİNSİ

MİKTAR KDV HARİÇ BİRİM 
FİYAT

KDV HARİÇ 
TOPLAM FİYAT

1 TEREYAĞI (PİKNİK) 10/20 GR(SÜTAŞ,İÇİM,PINAR,KOSKA 
,SEK,TORKU )

TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

ADET 500

2 BAL (PİKNİK) 20GR(SÜTAŞ,İÇİM,PINAR,KOSKA ,SEK,TORKU ) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

ADET 500

3 REÇEL (PİKNİK) 10/20GR
(SÜTAŞ,İÇİM,PINAR,KOSKA ,SEK,TORKU )

TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

ADET 500

4 ÇİKOLATA (PİKNİK) 10/20 GR (SÜTAŞ,İÇİM,PINAR,KOSKA 
,SEK,TORKU )

TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

ADET 500

5 PEYNİR ÜÇGEN 100 GR (PINAR,TORKU,SÜTAŞ İÇİM) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

ADET 500

6 PEYNİR (ÖRGÜ) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 150

7 PEYNİR (BEYAZ) (SÜTAŞ,İÇİM,PINAR,TORKU,CEBEL) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 150

8 PEYNİR (KAŞAR) (TORKU,SÜTAŞ,MURATBEY,İÇİM,PINAR ) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 150

9 SALAM
 (AYTAÇ.PINAR,TORKU)

TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 10

10 ZEYTİN (YEŞİL)
(CEBEL,AYKAN,TUKAS,GEMLİK)

TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 60

11 ZEYTİN (SİYAH)
(CEBEL,AYKAN,TUKAS,GEMLİK)

TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 150

12 YUMURTA 30’LU (BİLİBİLİ,DİCLE,ORGANİK, GÜRES) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KOLİ 350

13 SUCUK(ŞAHİN,PINAR,NAMET,CUMHURİYET,) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 10

14 MARGARİN 250 GR(LUNA,BECEL,YAYLA,SANA,BİZİM) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

ADET 50

15 SÜT (TORKU,SEK SÜTAŞ,İÇİM,PINAR) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

LİTRE 300

16 KETÇAP 750 GR(TAT,PINAR, HELLMANN'S) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

ADET 10

17 MAYONEZ 650 GR (TAT,PINAR, HELLMANN'S) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

ADET 10

18 YOĞURT(SEK,SÜTAŞ,PINAR,İÇİM) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 750

19 TEREYAĞI(TORKU,KEBİR,PINAR SÜTAŞ,SEK) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 20

20 PAKET ÇAY(net 800 gr paketlenmiş kutu) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 450

21 KÜP ŞEKER(750 gr paketlenmiş kutu) (TORKU,BAL 
KÜP,DOĞUŞ.HELİN)

TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 250

22 KÜP ŞEKER (ambalajlı) (TORKU,BAL KÜP,DOĞUŞ.HELİN) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 150

23 AYRAN (170 ML) (TORKU,İÇİM,SÜTAŞ,SEK, PINAR ,MİS) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

ADET 14000

24 SOSİS (AYTAÇ,PINAR,ŞAHİN,NAMET) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 20

25 TAHİN (TORKU,KOSKA,FİLİZ) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 10

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 İsteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C No-Ünvanı-Türü(A.Ş ,LTD  gibi)-Adres-Telefon–Fax-
Ticaret/Esnaf  odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler 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-Getirilen ürünler net gramaj üzerinden alımı yapılacaktır.

...12.2019 Memur                                            :Hasan CEBEL

T.C.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL  HÜKÜMLER

Bütün ürünler 1. kalite ve TSE, TSEK, TS EN ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002 ve HACCP belgelerinden birisine 
sahip olmalıdır.
Malzemelerin getirildiği araçlar  ilgili  malzemenin  taşınmasına  uygun,  temiz  süt  ve  süt ürünleri için soğutmalı 
olmalıdır. Ürünlerin ambalajları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine  uygun olmalıdır.
Yüklenici firma tarafından kullanılan gıda malzemelerinde herhangi bir bozulma,  kokuşma  olması  halinde,  malzeme  
getiren  müteahhit  bunları  değiştirmekle mükelleftir.
Paketlerin üzerinde üretici firma adı, üretim yeri, özellikleri, ürün adı,  üretim  tarihi,  son  kullanma  tarihi, parti ve seri no 
gibi bilgiler   bulunacaktır.
Kurumda ambalajlarında depo edilecek ve partiler halinde istenecek süt ve süt ürünleri, önceden bildirilmiş olmak 
şartıyla istenilen günde ve miktarda teslim edilecektir.
Üretici firmanın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt       Numarasına” sahip olması 
gerekmektedir.
Sözleşme süresince aynı marka ve kalitede ürün getirilmelidir.
Bu teknik şartnamede belirtil(e)meyen hususlar veya hükümlerinde teknolojik ve bilimsel bilgi eksiklikleri olması halinde; 
Gıda Maddeleri Tüzüğü, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve İlgili TSE standartları hükümleri geçerli olacaktır.Yüklenici 
tarafından teslim edeceği ürünleri/malları İdarece belirtilen depoya taşımakla yükümlüdür. Teslimatların depoya 
taşınması tamamlanıncaya kadar oluşabilecek her türlü hasar ve zarar yükleniciye ait olacaktır. Malzemeler peyderpey 
teslim alınacak olup belirtilen zamanda belirtilen yere teslim edilecektir.

SÜT

1) Sütler,  1 lt'lik ambalajlı  UHT  sistemiyle  sterilize edilmiş (tam yağlı  süt) olmalıdır.
2) Sütün içindeki yağ oranı %2-3 ü light sütlerde ise %  1.5 i geçmeyecek.
3) Sterilize sütler, ekstra veya  1. sınıf çiğ sütlerden  yapılmış  olmalıdır.
4) Sterilize sütlerde, süt yağı miktarı yağlı sütte %3'den az olmamalıdır.
5) Sterilize sütlerde yağsız kuru madde miktarı %8.0'dan az olmamalıdır.
6) Sterilize sütlere hiçbir yabancı madde karıştırılmış olmamalıdır. (Karbonat,  Formol, Un, Yağ, Nişasta vb.)
7) Sterilize sütler, metalimsi, yanık ve okside olmuş, yahut doğal sayılmayan bir  tat  ve koku taşımamalıdır.
8) Ambalaj temiz ve kuru olmalı, delik ve çatlak bulundurmamalıdır. Bombe yapmış olmamalıdır.



YOĞURT

1) Yoğurtlar inek sütünden yapılmış olmalıdır, karışık olmayacaktır.
2) Yoğurtta  görünebilir  kirlilik  ve renk  değişikliği olmamalı.
3) Yoğurtta yağsız katı madde miktarı 100 gramda en az 12 gram olmalıdır.
4) Yoğurtta titre edilebilir asitlik, laktik asit cinsinden kütlece %0.80den az ve %1.6'dan 

fazla olmamalıdır.
5) Yoğurdun bir gramında 1O' dan çok koliform bakteri, 100'den çok maya ve küf olmamalı, 

E.coli  bulunmamalıdır.
6) Yoğurtlar  kaymaksız,  yağ oranı  en az % 3.8 olacak şekilde tam yağlı yoğurt olacaktır.
7) Light yoğurtlarda  yağ oranı  %  1.7 yi geçmeyecek.
8) Parlak, süt renginde, olmalı, çatlak ve gaz kabarcığı bulunmayan temiz ve homojen 

olmalıdır.
9) Kaşıkla alınan kesitte dolgun kıvamda, düzgün yapıda, karıştırıldıktan sonra koyu bir 

akıcılık ve serumu hemen ayrılmayan özellikte olmalıdır.
10) Dille damak arasında kolay dağılmayan dolgun  yapıda  homojen  olmalıdır.  Kendine  has  

hoş kokuda, kendine  has hafif  ekşimsi tatta  olmalıdır.
11) Yoğurttan sütün bünyesinde bulunan tabii  maddelerden  başka  herhangi  bir  yabancı madde 

bulunmamalıdır.Türk  Gıda Kodeksi  Yoğurt Tebliğine uygun  olmalıdır.

KAŞAR PEYNİRİ

1) Birinci  sınıf, tam yağlı, kendine has hoş koku ve tatta taze kaşar peyniri    olacaktır.
2) Kaşar peynirinde rutubet miktarı kütlece en çok %40, tuz miktarı (NaCl) katı maddede 

kütlece en az %3, en çok %7 olmalıdır.
3) Peynir kalıbı yüzeyinde çatlak, oyuk, şişkinlik veya yüzey  kabarmaları  olmamalı,  küf  veya  

diğer sebeplerle meydana  gelen renk  değişmeleri bulunmamalıdır.
4) Bir gramında 100 adetten çok koli form bakteri, 100 adetten çok maya ve küf 

bulunmamalıdır.
5) Süt yağı  miktarı  katı maddede kütlece en az %45  olmalıdır.
6) Dış görünüşü  temiz, parlak  ve sert, saman sarısı veya koyu saman sarısı renkte    olmalıdır.
7) İç görünüş, parlak, homojen, fil dişi veya saman sarısı renkte olmalı; düzgün kesitli,  

pürüzsüz  ve homojen,  fazla sert ya da yumuşak  olmayan, ufalanmayan  yapıda  olmalıdır.
8) Temiz, hiç kullanılmamış, insan sağlığına zarar vermeyen ve peynir kalitesine olumsuz 

yönde tesir etmeyen maddeden  yapılmış  vakumlu  ambalajlar  içerisinde istenecektir.

PEYNİR

1) Peynirler kendine özgü has tat ve kokuda olmalıdır
2) Peynir görünüşü donuk, beyaza veya koyu sarıya kaçan renkte olmayacaktır.
3) Peynirin paketi üzerinde firmanın adı, adresi, tanıtıcı işareti, malın adı, tipi ve sınıfı, seri 

numarası, imal ve son kullanma tarihi ve net ağırlığı, TSE damgası olmalıdır.
4) Peynir 1. sınıf peynir olmalıdır.

TEREYAĞI PİKNİK

1) Tereyağı pastörize edilmiş kremadan tekniğine uygun olarak elde edilmiş tereyağı kültürü 
katılarak özel koku ve tat kazandırılmış ve en az % 82 süt yağı bulunan tereyağıdır.

2) Tereyağı 1. sınıf ve kahvaltılık tereyağı olacaktır.
3) Tereyağlarda gıda katkı maddeleri yönetmeliğinde konulması kabul edilen maddeler dışında 

hiçbir yabancı madde bulunmayacaktır.
4) Üretici firmanın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt 

Numarasına” sahip olması gerekmektedir. Ambalajda net ağırlık 20 gr olacaktır



BAL
1- TSE damgalı olmalıdır. Ballar ekşimiş, küflenmiş, anormal koku ve lezzet oluşmuş herhangi 

bir şekilde bozulmuş ve kirlenmiş olmayacaktır.
2- Şekerlenme ve herhangi bir tortu  bulunmamalıdır.
3- Balların kapları üzerinde balın menşeine ve elde edilmiş usulüne göre girdiği sınıf hazırlayan 

firmanın adı ve adresi, tanıtıcı işareti, net miktarı, tarih ve seri numarası elde edildiği bölge 
isimleri bulunacaktır.

4- Balın konduğu ambalajda net ağırlık 20 gr olacaktır

SİYAH ZEYTİN
1- Yenme olgunluğuna gelmiş, siyah ve siyaha yakın renkte iken hasat edilen tanelerin çeşitli 

metotlarla acılığının giderilmesi sonucu hazırlanan mamuldür.
2- Asit veya başka bir madde ile acılığı giderilmez. Sadece tuzlu su ile salamura yapılır. Yeme 

olgunluğuna gelmiş olacaktır.
3- Temiz ve sağlam olmalı, yabancı tat ve koku ihtiva etmemelidir. Eti, çekirdeğine 

yapışmayacaktır.
4- Grup ve tipine has yeme olgunluğunda ve yenebilir özelikte olmalıdır.
5- Ambalaj içindeki zeytinlerin çeşidi, sınıfı, grubu, tipi ve stili aynı olmalıdır.
6- Kirli, kokuşmuş, özellikleri kaybolmuş, kurtlanmış veya küflenmiş olmamalıdır.
7- Her türlü parazit, böcek veya bunların parçalarını ihtiva etmemelidir.
8- Gözle görülür yabancı madde bulunmamalı, zararsız yabancı madde 1 kg da en çok 1 adet 

olmalıdır.
9- Her tane irilik derecesindeki zeytinlerin en küçük tanesi en büyük tanesinin yatay eksenleri 

arasındaki fark en çok 4 mm olmalıdır. Asit veya bir başka madde ile olgunlaştırılmamış 
olmalıdır. Eski sene mahsulü olmalıdır.

10- Siyah zeytinler sağlığa zarar vermeyecek, zeytinin kalitesini bozmayacak, içindeki 
salamuradan zarar görmeyecek özellikteki ambalajlar içinde getirilir. Ambalajda komisyon 
tercihi esastır.

11- Diyet için getirilen zeytinlerde tuzsuz olacaktır.
12- Zeytin ambalajlarının üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı bir şekilde yazılmalıdır.
13- İmalatçının markası veya kısa adı
14- Malzemenin adı (siyah zeytin)
15- Kalite ve sınıfı (birinci sınıf)
16- Tipi (hazırlama ve işleme şekline göre )
17- Boyu ve derecesi
18- Net miktarı (süzme ağırlık)
19- İmalat seri numarası
20- TSE işareti ve numarası
21- TM deyimi
22- Mahsul yılı
Ambalajlama tarihi (ay ve yıl olarak)
Koruyucu , çeşni verici ve diğer katkı maddelerinin ismi ve oranı



MARGARİN

1- Normal görünüşte kendisine has koku ve lezzette sarı renkte olmalıdır.
2- Eritildiklerinde tamamen berrak, tortusuz, mütecanis, mayi yağ halini alacaktır.
3- Safi yağ nispeti %98 olacaktır.
4- Erime dereceleri 36 dereceyi geçmeyecektir.
5- Acılık teamülü menfi olacaktır.
6- Boyalı olmayacaktır.
7- Hayvani margarinlerle karıştırılmış olmayacaktır.

YEŞİL ZEYTİN

1- Yeşil zeytin yeşilden sarı yeşile kadar değişen renklerdeki, yeme olgunluğunu kazanmış, 
normal iriliğe erişmiş tanelerin çeşitli metotlar ile acılığının giderilmesi sureti ile hazırlanan 
mamuldür. Yağlı çizik salamura yeşil zeytin (kokteyl) olacaktır.

2- Zeytinler, temiz sağlam olmalı, yabancı tat ve koku ihtiva etmemelidir.
3- Grup ve tipine has yeme olgunluğunda ve yenilebilir özellikte olmalıdır
4- Ambalaj içindeki zeytinlerin çeşitleri, sınıfı, gurubu, tipi, sitili aynı olmalıdır
5- Kirli , kokuşmuş, özellikleri kaybolmuş, kurtlanmış olmamalıdır
6- Gözle görülür yabancı madde bulunmamalıdır.
7- Her tane irilik derecesindeki zeytinlerin en küçük tanesi ile en büyük tanesinin yatay eksenleri 

arasındaki fark en çok 4 mm olmalıdır
8- Ambalaj salamura suyu temiz olmalı, yabancı tat veya koku ihtiva etmemeli, görünüşü berrak 

olmalı gözle görülebilen yabancı madde bulunmamalıdır.
9- Ambalaj içindeki zeytinde, salamura suyu; zeytin üzerini tamamen örtmüş olmalı ve kabın 

dolum oranı, kabın su kapasitesinin en az % 90’nı olmalıdır.
10- Ambalaj olarak kullanılan kaplar yeni ve temiz olmalı, zeytine yabancı tat ve koku vermemeli 

ve içindeki zeytinin iyi bir şekilde koruyabilen özellikte olmalıdır.
11- Zeytin ambalajlarının üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılmalıdır.

Firmanın ticari unvanı, kısa adı, adresi, veya tescilli markası
Standardın işaret ve numarası (TS 774 şeklinde)
Parti seri kot numarasından en az birisi
Ürünün adı gurubu
İmal edildiği zeytinin çeşidi, sınıfı , tipi, dene irilik derecesi
Net miktarı (en az gram veya kg ) süzme kitlesi, (en az gr veya kg)
Varsa katkı ve ilave edilen diğer maddelerin adı
Ambalajlama tarihi ( ay ve yıl olarak ),
Firmaca tavsiye edilen son kullanma tarihi veya raf ömrü

YUMURTA
1- Yumurtanın şekli muntazam olmalı, girintili çıkıntılı pürüzler olmamalıdır.
2- Kabukta çatlak, pislik, kan lekesi bulunmamalıdır.
3- Yumurtalar yıkanmamış olmalı, üzerindeki parlak cilalı kısım kaybolmamalıdır.
4- Hava boşluğu yüksekliği en çok 2 mm’yi geçmemelidir.
5- Kırıldığı zaman kendinde mahsus tamamen saf tabii tazelik, koku ve tadı haiz olmalıdır.



6- Tabağa kırıldığında sarısı kubbeli,rengi parlak olmalı, parmakla basıldığında hemen 
dağılmamalıdır.

7- Ortalama olarak bir yumurta ağırlığı 55 gr’dan az olmamalıdır.
8- Yumurtalar gıda tüzüğüne ve TSE’ye uygun olmalıdır.
9- 30 lu koli şeklinde olacaktır.

REÇEL

1. Mahalli adetlere göre reçellik hale gelmiş taze meyvelerden sadece %100pancar şekerinden ve en 
az % 50 tane olmak üzere konserve şeklinde imal edilmiş olacaktır. Reçellerin ana maddesi piyasanın 
en Ekstra Kalite meyvelerden olacak meyveler temiz yıkanmış (Gül hariç) yapraklarından, çer ve 
çöplerinden tamamen temizlenmiş, canlı cansız her türlü kurt, böcek gibi haşarattan ve meyvelerin 
çekirdeklerinden ari olacaktır.

2. Ana madde ile şeker muayyen bir kıvama getirilmiş ve reçelin rengi tabii olacak.

3. Reçeller şekerlenmiş, ekşimiş, boyanmış, yanık is, gaz, benzin ve küf kokulu olmayacak , Reçele 
jeloz, zamk ve nisai maddeler katılmış olmayacaktır.

4. Reçeller yeni ürün olacaktır.

5. 1. sınıf olacaktır Ambalaj üzerinde ürünün adı,firmanın adı, TSE numarası üretim ve son kullanma 
tarihini belirtir ibare olacaktır. Ürünler Türk Gıda Kodeksine (tebliğ no.2006/55) uygun olacaktır. 20gr 
ambalajlarda olacaktır.

SALAM (%100 DANA ETLİ )

Büfe Salam kendine özgü görünüş, renk ve lezzette olmalıdır. Küflenme, mayalanma, yapışkanlaşma, 
yeşerme, gaz oluşumu, ekşime gibi bozulmalar görülmemelidir. Salamın enine ve boyuna kesilerek 
bakılan kesit yüzeylerinde, iri hava boşlukları ve jelatin cepleri olmamalıdır. Hiçbir yabancı madde 
içermemelidir. Salam hamuru kılıfını gergin bir şekilde doldurmuş olmalı, kılıf yüzeyinde yırtık, çatlak 
ve kırışıklıklar olmamalıdır. Salam uçlarının kapatılması için kullanılan klipsler sıkı kapanmış olmalı, 
herhangi bir açıklık görülmemelidir. Bir makinaya bağlı veya el ile kullanılan keskin bir bıçakla 
dilimlendiğinde,  parçalanmadan dilimlenebilmeli, yapı yumuşak ve kolay çiğnenebilir olmalıdır. 
Salam yüzeyinde, kılıfı soyulduktan sonra yapılan incelemede yağ salma ve jel oluşumu 
görülmemelidir. Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliğine uygun 
olmalıdır.

SUCUK (%100 DANA ETLİ )

Kendine özgü görünüş, renk ve lezzette olmalıdır. Küflenme, mayalanma, yapışkanlaşma, yeşerme, 
gaz oluşumu, ekşime gibi bozulmalar görülmemelidir. Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış 
Kırmızı Et Karışımları Tebliğine uygun olmalıdır.



KETÇAP

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı izin belgeli, 1. kalitede domateslerden mamül, üretim ve son kullanma 
tarihi ibareleri mevcut olmalıdır.Net 750 gr. lık plastik kaplarda teslim edilecektir.  “KATKISIZ ” 
Üretiminde hiçbir koruyucu katkı maddesi kullanılmamıştır “ ibaresi ambalajında bulunmalıdır. 
Ketçapların  % 50 si ACILI %50 si ise NORMAL ambalajlar halinde teslim edilmelidir.

MAYONEZ

Bitkisel sıvı yağ, pastörize yumurta, su, sirke, tuz, şeker, limon suyu, ve çeşitli baharatların 
karışımından mamül ve 1.kalitede, ulusal marka özelliği taşıyacaktır. Özel tasarlanmış ve tüzüğüne 
uygun plastik ambalajı içerisinde, net 650 gr. ağırlıkta olmalıdır.

TEREYAĞ
1- Tat ve kokusu hoş, yabancı tat ve koku bulunmaz
2- Süt yağı miktarı kütlece en az %82 olmalı,
3- Asiditesi (süt asidi cinsinden) en çok % 27 olmalı.
4- Homojen renkte ve 1 gr da 20 den fazla küf ve maya bulunmamalıdır.
5- Tereyağında gıda katkı maddeleri yönetmeliğince konulması kabul edilen maddeler dışında 

hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır.
6- Rutubet miktarı kütlece en çok %15 olmalıdır.
7- Tereyağ 500 gr’lık paketler halinde getirilecektir.
8- Ambalajların üzerinde, firmanın ticari unvanı, kısa adı, adresi, varsa tescilli markası, 

standardın işaret numarası, seri veya parti veya seri kod numarası, malın adı, sınıfı, tipi, 
çeşidi, net ağırlığı, imal tarihi (gün,ay,yıl olarak) ve son kullanma tarihi veya raf ömrüne ait 
bilgiler silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılı veya basılı olacaktır.

ÇAY

1. İçerisinde toz, toprak, çöp gibi yabancı madde içermeyecektir.
2. Çay tozsuz iri taneli olacaktır.
3. Usulüne uygun demlendiğinde kendine özgü koyu renkli olacak açık sarı 

olmayacaktır.
4. Kendine özgü koku ve görünüme sahip olacaktır.

AMBALAJLI KÜP ŞEKER

1.  Nemsiz 1000 gr 'lık kutularda olup ambalaj üzerinde imalat tarihi ve son kullanma tarihi yazılı 
olacaktır.

2.  Tek tek kağıt ambalajlı küp şekerlerden getirilecektir.

KÜP ŞEKER

1.  Nemsiz 750 gr 'lık kutularda olup ambalaj üzerinde imalat tarihi ve son kullanma tarihi yazılı 
olacaktır.



                                    


