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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) 13.12.2019 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: 11/12/2019-E.23415

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=BE6L3ZB5U adresinden yapılabilir.

MUSTAFA ÖZTÜRK (Genel Sekreterlik - Genel Sekreter V.) 11/12/2019 16:54



SIRA 
NO

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

MİKTAR KDV HARİÇ 
BİRİM 
FİYAT

KDV HARİÇ 
TOPLAM FİYAT

1 ARPA ŞEHRİYE(FİLİZ -ANKARA-BESLER) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 300

2 AŞURELİK BUĞDAY TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 100

3 AYÇİÇEK YAĞI (BİZİM, YUDUM, ONA, 
ORKİDE,TORKU)

TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

LT 1800

4 BARBUNYA (DURU,REİS,MİS,BESLER,YAYLA) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 100

5 BADEM İÇİ TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 10

6 BAKLAVA CEVİZLİ TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 210

7 BEŞTÜRLÜ TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 5

8 BEZELYE(TAMEK-TAT-TUKAŞ-PENGUEN) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 400

9 BİBER SALÇASI(TAT, TAMEK,AKFA,ÖNCÜ) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 50

10 DOMATES  SALÇASI(TAT, 
TAMEK,AKFA,ÖNCÜ)

TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 600

11 ET SUYU (12'lik) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KUTU 50

12 FINDIK TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 10

13 GALETA UNU TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 50

14 GARNİTÜR(TAMEK-TAT-TUKAŞ-PENGUEN) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 100

15 HALKA TATLI TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 500

16 HELVA (80 veya 100 gr) (KOSKA-
ORUÇOĞLU,TORKU,GESAŞ)

TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

ADET 3000

17 HİNDİSTAN CEVİZİ TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 2

18 İRİ BULGUR (ihşane) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 650

19 İRMİK TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 150

20 İYOTLU TUZ TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 400

21 KADAYIF CEVİZLİ TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 150

22 KAKAO TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 10

23 KARABİBER TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 5

24 KARIŞIK TURŞU TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 750

25 KAVRULMUŞ TEL ŞEHRİYE TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 250

26 KEKİK TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 5

27 KIRIK PİRİNÇ TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 20

28 KIRMIZI MERCİMEK (ÖTER 
,DURU,ÖNCÜ,TAT,REİS,BESLER, ZEKİ)

TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 1000

29 KIRMIZI PUL BİBER TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 100

30 KIRMIZI TOZ BİBER TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 5

31 KİŞNİŞ TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 5

32 KÖFTELİK BULGUR TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 50

33 KURU FASULYE 
(DURU,REİS,MİS,BESLER,YAYLA)

TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 400



34 KURU KAYISI TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 70

35 KURU ÜZÜM TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 70

36 LİMON SOSU/SUYU TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

LT 50

37 LİMON TUZU TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 5

38 MAKARNA (ANKARA,FİLİZ,) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 800

39 MISIR UNU TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 150

40 NANE TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 5

41 NAR EKŞİSİ (NAR SUYU) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

LT 30

42 NİŞASTA TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 20

43 NOHUT(DURU,REİS.BESLER,ÇİFTÇİ,OSMANC
IK)

TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 250

44 PİLAVLIK BULGUR(İPEK-YAYLA-REİS,DURU) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 800

45 PİLAVLIK PİRİNÇ BALDO (AKLEZİZ,ZEKİ) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 2000

46 PUDİNG TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 50

47 SIZMA ZEYTİNYAĞ(KRİSTAL-KOMİLİ-
YUDUM)

TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

LT 20

48 SİYAH PUL BİBER(İSOT) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 1

49 SUMAK TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 1

50 TARÇIN TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 2

51 TEL ŞEHRİYE TEK. ŞART.UYG. KG 100

52 TOZ  KARBONAT
TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 5

53 TOZ ŞEKER TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 300

54 TURŞULUK SİVRİ BİBER TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 60

55 TURŞULUK TOMBUL BİBER TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 100

56 UN TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 150

57 ÜZÜM SİRKESİ TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

LT 50

58 VANİLYA(10 LU ) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KUTU 30

59 YENİ BAHAR (TANE) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 5

60 YENİ BAHAR(TOZ) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 5

61 ISPINAK (DONDURULMUŞ) TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 100

62 YEŞİL MERCİMEK TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 50

63 TOZ TARHANA TEK. ŞART.UYG. 
OLACAKTIR

KG 50

                                                         Toplam Tutar (K.D.V Hariç)



Ek: TEKNİK ŞARTNAMESİ

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.

7-Getirilen ürünler net gramaj üzerinden alımı yapılacaktır.

11.12.2019 Memur                                            :Hasan CEBEL

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GIDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel bilgiler
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.

Ürünlerin içinde yabancı maddeler bulunmamalıdır.

Ürünlerin hiçbirinde Türk Gıda Kodeksinin onaylamadığı katkı maddeleri olmayacaktır.

Teslim edilen ürünlerde yırtık, patlak, bozulmuş, son kullanım tarihi geçmiş vb. kusur ve hatalar olduğu tespit 
edilen ürünler yükleniciye iade edilecek olup, yüklenici kusurlu/hatalı ürünleri teknik şartnameye uygun 
ürünlerle değiştirmelidir.

Ürünlerin teslim alınmadan önce idare tarafından duyusal testler (tat, koku vb.) yapılacak, uygun olması halinde 
ürün teslim alınacaktır. Duyusal analizi yapılan ürün aynı partideki diğer ürünlerin tüm özelliklerine eşdeğer 
olmalıdır.

Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen “İşletme Kayıt Numarasına” sahip olması 
gerekmektedir.



17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği esaslarına uygun 
üretilmiş olmalıdır.

Sözleşme süresince aynı markada ve nitelikte ürün getirilmelidir. Gerekli görüldüğü takdirde Muayene 
Komisyonu marka değişikliği isteyecektir.

Aşağıda evsafı belirtilmiş olan gıda maddelerinin tümü Muayene Komisyonunun istediği miktarda ve 
zamanda, istenilen yerde teslim edilecektir. 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. 

Son kullanma tarihinden önce bozulan ürünler yenisiyle değiştirilecektir. Teslimatta ürünlerin raf 
ömrünün en fazla %20 lik kısmının tamamlanmış olması kabul edilebilecektir.

Ürün ambalajı üzerinde net ağırlığı, üretici firma adı, adresi, TS numarası, imal ve son kullanma tarihi okunaklı 
bir şekilde bulunacaktır.

Ürün ambalajları ürünü taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 
geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır.

Muayene kabul komisyonunun gerekli gördüğü hallerde ürünle ilgili fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik 
analizleri gerçekleştirmek için, ürün tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir.

KURU KAYISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Son sene ürünü olacaktır.
2. 1. Kalitede olacaktır. 
3. Rengi açık sarı, içinde canlı cansız kurt, böcek ve bunların yumurtaları bulunmayacaktır. 
4.Çekirdeksiz olacaktır, taneler üzerinde çil, benek, kuş yeniği bulunmayacaktır. 
5. Taneler yapışmış olmayacaktır. 
6. Kendine özgü tat ve kokuda olmalıdır. 
7. 5 kg.lık ambalajlarda teslim edilecektir. Ambalaj üzerinde net ağırlığı, üretici firma adı, adresi, TS numarası, 
imal ve son kullanma tarihi okunaklı bir şekilde bulunacaktır.
8. Kuru Kayısı ortam sıcaklığında olacaktır.

KURU ÜZÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Son sene ürünü olacaktır.
2.1. Sınıf olacaktır. 
3.Böcek ve bunların yumurtaları bulunmayacaktır. 
4.Çekirdeksiz olacak, taneler üzerinde toz, çamur, kuş yeniği olmayacaktır.
5.Muayene sırasında elle ovalandığında taneler birbirinden ayrılacaktır.
6. Kendine özgü renk, tat ve kokuda olmalıdır. Küflenmiş olmamalıdır. 
7.5 kg.lık ambalajlarda teslim edilecektir.Ambalaj üzerinde net ağırlığı, üretici firma adı, adresi, TS numarası, 
imal ve son kullanma tarihi okunaklı bir şekilde bulunacaktır.
8. Kuru Üzüm ortam sıcaklığında olacaktır.



KURU İNCİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Son sene ürünü olacaktır.
2.1. Sınıf olacaktır. 
3.Böcek ve bunların yumurtaları bulunmayacaktır. 
4.Taneler üzerinde toz, çamur, kuş yeniği olmayacaktır.
5.Taneler yapışmış olmayacaktır. Kendine özgü renk, tat ve kokuda olmalıdır. Küflenmiş olmamalıdır. 
6.5 kg.lık ambalajlarda teslim edilecektir.Ambalaj üzerinde net ağırlığı, üretici firma adı, adresi, TS numarası, 
imal ve son kullanma tarihi okunaklı bir şekilde bulunacaktır.
7.  Kutudaki incirlerin tanelerinin ağırlığı 20 gr dan aşağı olmayacaktır. İncirler, 15 gr dan  az olmamak şartıyla 
%10’a kadar aynen kabul edilecektir.
8. Kuru İncir ortam sıcaklığında olacaktır.
9.Ürüne ait TSE, üretici firmanın İSO 9001 - 2008  belgelerine sahip olması gerekmektedir.

ÇEKİLMİŞ HİNDİSTAN CEVİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Kendine özgü olup, kötü koku olmayacaktır. 
2.Kendine has tat, koku, renkte olmalı içinde hiçbir yabancı madde, böcek bulunmayacaktır.
3.Sağlam ve tam olgunlaşmış meyvelerden elde edilmiş olup gevrek ve temiz olacaktır. 
4.Ortam sıcaklığında olacaktır.
5.1 kg’lık orijinal ambalajlarda olmalıdır.  

HURMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. Birinci sınıf  kalitede  olacaktır. 
2.İçinde canlı cansız kurt, böcek ve bunların yumurtaları bulunmayacaktır. Taneler dolgun etli yapıda olacak ve  
taneler üzerinde çil, benek, kuş yeniği bulunmayacaktır. Taneler yapışmış olmayacaktır.

3.Yeni sene ürünü olacaktır. 

4.Ürüne ait TSE, üretici firmanın İSO 9001 - 2008  belgelerine sahip olması gerekmektedir.

5.Hurma ortam sıcaklığında olacaktır.
6.Hurma orijinal ambalajlarda teslim edilecektir. Ambalaj üzerinde net ağırlığı, üretici firma adı, adresi, TS 
numarası, imal ve son kullanma tarihi okunaklı bir şekilde bulunacaktır.

TÜM FINDIK İÇİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 
2.İyi cins kavrulmuş kabuksuz fındık içinden ve yeni sene mahsulü olacaktır.
3.Fındık içleri temiz olacaktır. 
4.Küflü, çürük, ekşi, kurtlu, kurt yenikli, ıslak, rutubetli, bayat, tabii hal ve rengini değiştirmiş tozlu, taşlı, 
topraklı, çamurlu, taneleri ezilmiş ve ufalanmış olmayacaktır.
5.Tuzsuz ,ağartılmış olacaktır.Rengi beyaz ve açık bej rengi arası olacaktır.
6.Dış ve iç kabuklardan tamamen ayrılmış olacaktır.
7.Kırık tane miktarı %1’e kadar fireli olarak  kabul edilecektir.
8.İyi kavrulmuş, bayatlamamış, fındık içlerine has koku, lezzet ve sertlik derecesinde bulunacaktır.
9.Fındık içi ortam sıcaklığında olmalıdır.
10.Gelen parti için aflatoksin analizi raporu istenecektir Nem oranı %5’i geçmemelidir. 
11.5 kg’lık ürünün özelliğini bozmayacak orijinal fabrika ambalajlarda olacaktır.



CEVİZ İÇİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 
2.Yeni sene mahsülü ceviz içi olacaktır. 
3.Küflü, çürük, fena kokulu, rutubetli, ıslak, kurtlu, kurt yenikli, taşlı, topraklı, kirli, siyahlanmış, ufalanmış, 
ezilmiş olmayacaktır. 
4.Ceviz içleri sarı veya koyu saman renginde, sağlam ikiye bölünmüş olacaktır. 
5.Ceviz içlerinin dış ve iç kabukları çıkarılmış olacak, kırılma ve ayıklama işlemi sırasında gözden kaçmış 
olabilecek dış ve iç kabukların toplamı % 1 ‘i geçmeyecektir. 
6.Ceviz içi ortam sıcaklığında olmalıdır.
7.Muayene komisyonunca istenilen 2 ile10 kg arasında orijinal ambalajlarda olmalıdır.

BADEM İÇİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

2.Bademler 1. kalite olmalıdır tuzsuz badem içi olacaktır. 

3.Yeni sene mahsülü olacaktır. 

4.Nem oranı %5’i geçmemelidir

5.Küflü, çürük, fena kokulu, rutubetli, ıslak, kurtlu, kurt yenikli, taşlı, topraklı, kirli, siyahlanmış, ufalanmış, 
ezilmiş olmayacaktır. 

6.Bademlerin dış ve iç kabukları çıkarılmış olacak, kırılma ve ayıklama işlemi sırasında gözden kaçmış 
olabilecek dış ve iç kabukların toplamı % 1 ‘i geçmeyecektir. 

7.Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni olmalıdır.

KARIŞIK TURŞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Satın alınacak turşunun tipi salamura karışık turşu olacaktır.
2.Karışıma giren her bir sebze kendine has renk ve görünüşte, yapısı yumuşamamış dağılmamış, çürümemiş, 
küflenmemiş, salyalaşmamış olacaktır.
3.Körpe sebzelerden yapılıp uygun büyüklükte parçalanmış olacaktır. 
4.Sebzeler acı, fena kokulu, kurt yenikli, bozulmuş, çürümüş olmayacaktır. 
5.Karışıma giren lahana oranı en çok %15 olacaktır.
6.Karışık turşunun salamurasında siyahlaşma, koyulaşma ve salyalaşma olmayacaktır.
7.Yabancı madde bulunmayacaktır.
8.Karışıma giren turşuların kendine has tat ve kokularında olacak, yabancı tat ve koku bulunmayacaktır. 
Turşularda küf, alkol, kokuşma kokusu acıma ve buruklaşma gibi tat bozuklukları olmayacaktır.
9.Süzme Kütlesinin net kütleye oranı en az %55 olacaktır.
10.Her çeşit sebzenin süzme ağırlığının oranı en az %3 en çok %25 olacaktır. 
11.Polietilen ambalajların hiçbir yerinde delik, sızıntı, bulunmayacak. Biçimleri bozulmuş ve bombaj yapmış 
olamayacaktır.
12. Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren altı aylık garanti verecektir. Bu sürede bozulan ürünler bedelsiz 
yeni ürünlerle değiştirilecektir.
13. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni olmalıdır.
14.Karışık turşu alımında kutu üzerinde belirtilen net ağırlık  esas alınacaktır. (süzüldükten sonraki miktarı) 
10-15-20 kg lık orjinal ambalajlarda olacaktır.
15.Karışık turşular ortam sıcaklığında olacaktır.



LİMON SOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır

2.Doğal limon suyunun tat ve renginde olacak, gıda maddeleri tüzüğünün belirlediği asitlik düzeyini 
aşmayacaktır.

3. Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet geçirmeyecek, insan 
sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. 1 lt 'likağzı kapaklı ambalajlarda teslim 
edilecektir. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan limon suyu yapılan sözleşmeye 
göre değiştirilecektir.

4. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9' uncu bölümündeki gibi olacaktır.

5. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

6. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni olmalıdır.

NAR EKŞİSİ SOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kendine özgü olup, kötü koku olmayacaktır.  
2. Taze olgun narlardan kabuklarından ve çekirdeklerinden ayrılıp, preslenerek  ve konsantre 
edilerek  hazırlanmış olacaktır.  
3. Kokmuş, küflenmiş, kirlenmiş, kutuları ezilmiş  delinmiş olmayacaktır.  
4. Kullanılan tüm katkı maddeleri 29.12.2011-28157 tarihli Türk Gıda Kodeksi  Gıda Katkı Maddeleri 
Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.
5. Nar ekşisi sosu örnekleri kabul edildiğinde normal şartlar altında bozulmamasını müteahhit taahhüt edecek, 
bozuk çıkanlar ve uygun depolama koşullarında bozulanlar yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir.
6. Bir önceki serinin ürünü olmayacaktır.
7. Nar ekşisi örnekleri ortam sıcaklığında muhafaza edilecektir.

8. Teslim şekli 500 cc’lik  şişelerde olacaktır.
9. Nar ekşisi  sosu alımında şişe/kutu üzerinde belirtilen net  ağırlık esas alınacaktır.

ÜZÜM SİRKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sirke berrak görünüşte kendi özgün renk ve tadında olmalıdır. Mikrobiyal ve madensel bulanıklık, 
kırılma, siyahlaşma göstermemeli, içinde sirke zararlıları bulunmamalıdır.

2. Sirkede toplam asit miktarı asidik asit cinsinden 100 milimde 4 gramdan az etil alkol miktarı %1 ‘den 
çok olmamalıdır.

3. Sirkeler organik ve inorganik asitler sirke ruhu dahil sağlığa zararsız olsa dahi yabancı maddeler ve 
boya maddeleri katılmamalı ve saf olmalıdır.

4. Sirkedeki demir ve bakır miktarı toplamı litrede 30 mg’dan çok olmamalı çinko eser miktar olarak 
geçmelidir.

5. Sirkede kuru madde miktarı şeker dışında litrede 10 gramdan çok olmamalı kükürt dioksit  miktarı 
serbest halde litrede 40 mg’ dan serbest ve bağlı halde toplam olarak litrede 400 mg’    dan fazla 
olmamalıdır.

6. Üzüm sirkesi olacaktır.
7. Muayene komisyonunca 1 -5 kg lık orijinal şişelerde üzüm sirkesi olarak istenecektir.



MISIR YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Asitlik derecesi %1’i geçmeyecek
2. Oda ısısında berrak açık sarı renkte, tortusuz, kendine has koku ve lezzette olacak
3. Tadında acılık olmayacak.
4. Başka bir yağla karışmış olmayacak.
5. 18 kg.lık teneke kutularda olacak ambalajında imalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi, tescilli markası, 

standardın numarası, sınıfı serbest yağ asitleri % si, net ağırlığı varsa katkı maddelerinin adı ve miktarı, 
parti numarası, imalat ve son kullanma tarihi, ambalajın üzerinde bulunacak.

6. Tenekeler düzgün, temiz, delinmemiş, paslanmamış, bombe yapmamış ve ezilmemiş olacak.
7. Yemek ve kızartmalarda deneme sonucu karar verilecektir.
8. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni olmalıdır.

BİTKİSEL MARGARİN YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Türk Gıda Kodeksine uygun olmalı
2. Normal görünüşte kendisine has koku ve lezzette beyaz veya sarımsı renkte olmalıdır. Acılaşmış 

olmamalıdır.
3. Eritildiklerinde tamamen berrak, tortusuz, mütecanis, mayi yağ halini alacaktır.
4. En az %82 yağ içermeli, tuz oranı %0.2’den fazla olmamalı, nem oranı %16’yı geçmemelidir.
5. Erime dereceleri 36 dereceyi geçmeyecektir.
6. İçeriğinde emülsiyon halinde su veya fermente süt, A+D vitamini, emülgatör, antioksidan madde 

dışında herhangi bir katkı maddesi bulunmamalıdır.
7. Gözle görülür küf ve yabancı maddeler (boya vb.) olmamalıdır
8. Hayvani margarinlerle karıştırılmış olmayacaktır.
9. Margarin ortam sıcaklığında olmalıdır.
10. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni olmalıdır.

AYÇİÇEK YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Yemeklik ayçiçek yağı bitkisinin tohumlarından usulüne uygun olarak imal edilmiş birinci sınıf 
olacaktır. Yemeklik ayçiçek yağı iki defa rafine edilmiş olacaktır.

2) Kendisine has doğal renk, tat ve kokuda, rafine edilmiş, oda ısısında sıvı yağ olacaktır. Boyar maddeler 
bulundurmayacaktır.

3) Ayçiçek yağı dışında herhangi bir nebati yağ ile karışık olmamalıdır ve mineral yağ bulunmamalıdır.
4) Oda sıcaklığında 25 °C de sıvı halde bulunacak ve 40 °C de herhangi bir tortu görülmeyecektir. Tortu 

muayenesi temiz bir tüp içinde gözle yapılacaktır.
5) Özgül ağırlığı 20 °C de 0,918 - 0,923 arasında olacaktır.
6) Kırılma indisi 40 °Cde 1,461 - 1,468 arasında olacaktır.
7) Sabunlaşmayan madde miktarı en çok % 1,5 olacaktır.
8) Asit sayısı rafine yağlarda en çok 0.6 mg KOH/ g yağ ve peroksit sayısı rafine yağlarda en çok 10 

miliekivalen aktif oksijen/ kg yağ olacaktır.
9) Eterde çözülmeyen yabancı madde ile kül maksimum % 0,05 olacaktır.

10) Sabunlaşma sayısı mg KOH/g 188-194 olacaktır.
11) İyot sayısı 118 - 141 arasında olacaktır.
12) Ambalajı üzerinde; ürünün adı, sınıfı ve tipi, firmanın adı-adresi, tescilli markası, içeriği, net ağırlığı, 

parti numarası, üretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), TSE, HACCP veya ISO kalite standartları 
belgelerinden herhangi birine ait olduğuna dair numarası veya damgası olacaktır.

13) Ürünler Türk Gıda Kodeksi Bitki adı ile anılan yağlar tebliğine uygun olarak üretilmiş olacaktır.
14) Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt Numarasına” sahip olması 

gerekmektedir.
15) Ürünler net: 18 litrelik güneş ışığından zarar görmeyecek şekilde korunmuş teneke kutular içerisinde 

ambalajlanmış olacaktır.



16) Ürünler teslim tarihi itibariyle en az 2 YIL TETT (tavsiye edilen tüketim tarihi)'ne sahip olacaktır. Bu 
süre içerisinde bozulan ürünler yüklenici firma tarafından birebir aynı kalitede ürünle değiştirilecektir.

VANİLYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Vanilya baklalarının kurutulduktan sonra herhangi bir ilave işlem yapılmaksızın öğütülmesinden elde 
edilecektir.

2. Kendine has tat, koku, renkte olmalı içinde hiçbir yabancı madde bulunmayacaktır
3. Bayatlamış, küflenmiş, bozulmuş olmayacaktır.
4. 500- 1000 g’lık orijinal ambalajlarda olmalıdır.  

PUDİNG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kakaolu puding yapmak üzere; içinde şeker, mısır nişastası, kakao tozu, bitkisel sıvı yağ, kıvam verici 
bulunmalıdır.

2. Kendine özgü karakteristik koku ve görünümde, toz halinde ve kahverengi renkte, homojen yapıda 
olmalı ve içerisinde sağlığa zararlı herhangi bir madde bulunmamalıdır.

3. Boya ve yapay tatlandırıcı bulunmamalıdır.
4.
5. İç ve dış ambalajlarda; üretici firmanın adı, adresi, imal ve son kullanma tarihi, orijinal ofset baskılı 

ambalajı olacaktır.
6. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni olmalıdır.
7. Ürün, numunesine göre satın alınacaktır.

KAKAO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kendine özgü olmalı, kötü koku olmayacaktır.
2. Koyu kahverenginde, suda kolayca eriyebilecek toz halinde olacaktır. 
3. İçlerinde yabancı madde böcek veya böcek kalıntıları bulunmamalı küflenmiş, bayatlamış ya da 

topaklanmış olmamalıdır.
4. 2-5 kg lık orijinal ambalajlarda teslim edilecektir.
5. Küflenmiş, acımış, rengi değişmiş, paketleri bozulmuş olmayacaktır.

ÇİKOLATA SOSUTEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çikolata sosu kendine has tat ve kokuda olacaktır. Acıma, ekşime, küflenme, kurtlanma, kokuşma, 
bozulma vb. yabancı tat ve koku olmayacaktır.

2. Çikolata sosunda gözle görülen yabancı madde bulunmayacaktır.
3. 1-5 kg lık orijinal ambalajlarda olmalıdır.

PETİBÖR BİSKÜVİTEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kendine özgü renk, tat ve kokuda olacaktır. Taze, katkısız ve sade bisküvi olacaktır. Kırılmış, 
ufalanmış, ezilmiş olmayacaktır. Paket açıldığında bisküvi tazeliğini koruyor olacak ve yumuşamış 
olmayacaktır. Bisküvide istenmeyen tat, koku ve renk olmayacaktır.

2. Ambalajında imalatçı firmanın adı veya tescilli markası, malın adı, çeşidi, brüt ağırlığı (gr veya kg 
olarak), imalat tarihi ve son kullanma tarihi (Ay ve Yıl olarak), Parti no, Seri/Kod numarası, sözleşme 
no. Firmaca tavsiye edilen depolama koşulları ve raf ömrü, Nakliye ambalajı içindeki birim ambalaj 
sayısı bulunmalıdır. 

3. Orijinal 1 kg ‘lık ambalajlarda olacaktır.



BUĞDAY UNU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kendine özgü tat ve kokuda olmalı, acı, ekşi, ekşime, küflenme, kokuşma ve bozulma vs. yabancı tat ve 
koku bulunmamalıdır.

2. Yaş gluten normal elastikiyette olmalı.
3. Rutubet %14,5 den fazla olmamalıdır.
4. Tip 550, Tip 650, Tip 850 nin %kül miktarları ise sırasıyla kuru maddede en çok 0.55, 0.65, 0.85 

olmalıdır.
5. Kuru maddede protein miktarı ekmeklik unlarda minimum %10.5 ve özel amaçlı unlarda minimum %7 

olmalıdır.
6. Buğday Unlarında asitlik sülfirik asit cinsinden kuru maddede maksimum %0.07 olmalıdır.
7. Buğday unlarının en az %98 i 212 mikronluk 70 nolu elekten geçmelidir.
8. Buğday unlarında kullanılmasına izin verilen katkı maddeleri Türk Gıda  Kodeksi Yönetmeliğinin 2 nci 

bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.
9. Un ambalajları üzerindeki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek şekilde yazılır, basılır veya etiket 

halinde takılır. Basma yoluyla işaretlemede unun boyanmaması gereklidir.
10. Un ambalajlarında; firmanın işaret unvanı ve adı, adresi varsa tescilli markası, standardın işareti ve 

numarası ( TS 4500 ), malın tip malın adı, malın çeşidi ( Ekmeklik,bisküvilik vs.), yapım tarihi 
(gün,ay,yıl olarak), net ağırlığı belirtilmiş olacaktır. 

11. Tip 1 un alınacaktır. 
12. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni olmalıdır.

MISIR UNU

1. Yeni sene ürünü mısır tahılından öğütülerek elde edilmiş olacaktır.
2. Kendine özgü sarı renkte olacak. Acılaşma, kötü koku, küf, canlı cansız parazit ve artıkları kurt böcek 

v.s. bulunmayacaktır. Nemle ve nemlenmeye bağlı topraklanma olmayacaktır.
3. Hava geçirmeyen, sağlam, insan sağlığına ve ürüne zarar vermeyen uygun ambalajlarda getirilmelidir.
4. Ambalaj üzerinde ürünün adı, adresi, net ağırlığı üretim ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
5. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan mısır unu, yüklenici firma tarafından 

nakliye ücreti kendilerine ait olmak kaydıyla değiştirilecektir.
6. 1 kg Iık ambalajlarda olacaktır.

GALETA UNU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 
2. Usulüne uygun olarak ekstra – ekstra veya ekstra buğday unundan yapılmış olmalıdır.Rutubet miktarı 

%6, tuzsuz kül ve külün %10’luk HCl asitte erimeyen kısmı, yapıldığı un için kabul edilen sınırları 
aşmamalıdır. 

3. Galeta unları ortam sıcaklığında olmalıdır.
4. Ambalajı: Taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 

geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. 
5. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9. bölümündeki gibi olacaktır. 
6. 1-3 kg lık ambalajlarda teslim edilecektir.
7. Ambalajda: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın üretim izin numarası ve tarihi, üretici firmanın 

adı veya tescilli markası ve adresi, ilgili standardın işaret ve numarası, malın adı, tipi, imalat seri ve 
parti numarası, imal ve son kullanma tarihleri, brüt ve net miktarları belirtilmelidir.



NİŞASTA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 
2. İçinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. 
3. Yapıldığı maddenin adını taşıyacak, ayrı cins nişastalardan birbirine karıştırılmış olmayacaktır. 
4. Nişasta ortam sıcaklığında olmalıdır. 
5. Nem max. % 12,5 olacaktır.
6. Buğday ve mısır nişastası şeklinde istenebilecektir.
7. 3 kg’lık ambalajlar içerisinde teslim edilecektir. 

İRMİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sert durum buğdayından usulüne göre işlenmiş 1. sınıf kalitede son senemahsulü un kepeğinden 
ayrılmış ince irmiklerden olacaktır.

2. Doğal görünüm, renk, koku ve lezzetli olacaktır. Beyazlaştırılmış, boyanmış, sair kimyevi maddelerle 
muamele edilmiş, ekşimiş, ıslanmış, kurtlanmış, topaklanmış, acımış ve kızışmış olmayacaktır. 
İçerisinde kurt, böcek, toz, toprak ve diğer yabancı maddeler bulunmayacaktır.

3. Rutubet oranı % 14 ü geçmeyecektir.
4. Kül oranı % 1'i geçmeyecektir.
5. Kuru gluten miktarı % 10 dan aşağı olmayacaktır. Elde edilen gluten elastik olacaktır.
6. İrmikler piyasada satılan iyi kaliteli ve 4 ile 6 numaralı irmiklerden olacaktır.
7. 25 kg'lık standart bez veya polipropilen elyaflı torba veya çuvallarda olacak, ambalajların ağızları 

açılmayacak biçimde uygun ve sağlam cisim veya ipliklerle el veya makine ile dikilmiş olacaktır.
8. Ambalajı üzerinde; ürünün adı, sınıfı ve tipi, firmanın adı-adresi, tescilli markası, içeriği, net ağırlığı, 

parti numarası, üretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), TSE, HACCP veya ISO kalite 
standartları belgelerinden herhangi birine ait olduğuna dair numarası veya damgası olacaktır.

9. İrmik ortam sıcaklığında olmalıdır. Taze olacaktır.  
10. Ürünler Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğine uygun olarak üretilmiş olacaktır.
11. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt Numarasına” sahip olması 

gerekmektedir,
12. Ürünler teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl TETT (tavsiye edilen tüketim tarihi) ne sahip olacaktır. Bu 

süre içerisinde bozulan ürünler yüklenici firma tarafından birebir aynı kalitede ürünle değiştirilecektir.
13. Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ve kalitede ürün getirilmelidir.

DONDURULMUŞ GARNİTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Havuç, bezelye yıkanıp tekniğe uygun bir şekilde haşlandıktan sonra tek tek doldurulmuş ürün 
olmalıdır.

2. Ürün yeni sene mahsulü olacaktır.
3. Kendine has tat, koku ve görünümde olmalıdır, yabancı madde kesinlikle içermemelidir.
4. Garnitürde kesinlikle yabancı madde bulunmamalıdır.
5. Garnitürde kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanılmamalıdır.
6. Garnitürler kaynayan suya atıldığında 20-25 dakika içerisinde dağılmadan pişme özelliği göstermeli, 

sert olmamalıdır.
7. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni olmalıdır.
8. Teslim edilirken çözünmüş olmamalıdır ve taşındığı aracın sıcaklık koşulları uygun olmalıdır.
9. 10 kg’lık ambalajlarda donuk olarak teslim alınacaktır.



DONDURULMUŞ BEZELYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dondurulmuş taze bezelyede kesinlikle yabancı madde bulunmamalıdır. 3 numara iri boy olacaktır.
2. Kendine has tat, koku ve renginde olmalı, yabancı madde bulunmamalıdır.
3. Dondurulmuş taze bezelyede kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanılmalıdır.
4. Teslim edilirken çözünmüş olmamalıdır ve taşındığı aracın sıcaklık koşulları uygun olmalıdır.
5. 10 kg’lık ambalajlarda donuk olarak teslim alınacaktır.

DONDURULMUŞ TAZE FASULYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dondurulmuş taze fasulyeler günlük olarak gelen taze fasulyelerin yıkanıp uçları kesildikten sonra iki 
veya üç parçaya bölünüp  tekniğine uygun bir şekilde haşlandıktan sonra hücre zarı parçalanmadan IQF 
(TANELENMİŞ ŞOK DONDURMA) sistemi ile dondurulmuş olmalıdır. 

2. Dondurulmuş  taze fasulyelerde  kesinlikle yabanacı madde bulunmamalıdır. 
3. Kendine has tat ve renkte olmalı yabancı tat bulunmayacaktır. 
4. Dondurulmuş  taze fasulyede  kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanılmamalıdır. 
5. 1000 gr örnek numunede  saplı veya ucu alınmamış taze fasulye oranı  4 adedi, taze fasulye üzerinde 

oluşan 6 mm koyu kahverengi lekeler 8 adedi, 6mm siyah-kahverengi 10 adedi geçmemelidir. Büyük 
boy fasulye taneleri (6cm) %7 yi geçmemelidir. Kesim sırasında iri fasulyelerin içinden çıkan serbest 
tane miktarı 12 adedi geçmemelidir.

6. Ambalaj: Naylon torba (40 mikron kalınlığında polyetilen) içerisinde 10 kg, 5 kg veya 2,5 kg’lık 
orijinal ambalajlarda 10 kg’lık karton kolilerde donuk olarak teslim edilecektir. Ambalaj üzerinde 
ürünün ISO veya HACCP belgesine sahip olduğunu gösteren işaretler bulunmalıdır.

DONDURULMUŞ ISPANAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dondurulmuş ıspanaklar ayıklanıp yıkandıktan  ve tekniğine uygun bir şekilde haşlandıktan sonra hücre 
zarı parçalanmadan IQF (TANELENMİŞ ŞOK DONDURMA) sistemi ile dondurulmuş olmalıdır.

2. Dondurulmuş ıspanaklarda kesinlikle yabancı madde bulunmamalıdır. Kendine has tat ve renkte olmalı, 
yabancı tat olmamalı. 

3. Dondurulmuş ıspanaklarda kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanılmamalıdır. Dondurulmuş ıspanaklar 
doğranmış olacaktır. Blok şeklinde dondurulmuş olmayacaktır.

4. Ambalaj: Naylon torba (40 mikron kalınlığında polyetilen) içerisinde 10 kg, 5 kg veya 2,5 kg’lık 
orijinal ambalajlarda 10 kg’lık karton kolilerde donuk olarak teslim edilecektir. Ambalaj üzerinde 
ürünün ISO veya HACCP belgesine sahip olduğunu gösteren işaretler bulunmalıdır.

BEZELYE KONSERVESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Bezelyeler 1. sınıf kalitede standart no:3 büyüklükte ve yapısı konserve içerisinde homojen 
olmalıdır. Bezelye taneleri içinde olması gerekenden daha küçük yapılı taneler bulunmamalıdır.

2) Bezeyeler olması gerekenden diri olmamalı ancak yuvarlak mevcut kaybedecek kadar yumuşamış 
olmamalıdır,

3) Konserve içerisinde kabuk atmış ürün bulunmamalıdır.
4) Ürün taze bezelye olacak, kart taneler bulunmayacaktır.
5) Konserve sıvı içeriği, Türk Gıda Kodeksi'nde belirtilen normlarda olmalıdır,
6) Konserve tepe boşluğu da Türk Gıda Kodeksi’nde belirtilen normlarda olmalıdır. 
7) Konserve kutuların kapakları içeri çekik veya düz olarak kabarmış, bombe yapmış olmayacaktır.
8) Kutuların hiçbir yerinde delik, çatlak, fazla ezikler içlerine kadar işlemiş derin pas lekeleri bulunmayacaktır.



9) Öncesinde herhangi bir sebeple içeriğinde oluşan gazı kaçırmak amacıyla delinerek lehimlenmiş kutular 
kabul edilmeyecektir.

10) Kutular açıldıkları zaman olası bir gaz çıkışı olmayacak ve içerikleri koku, lezzet, görünüm yönünden doğal, 
pişmiş iç bezelye özelliğinde olacaktır.

11) Konserveler içinde esas gıda maddeleri ile ilavesine izin verilmiş bulunanlardan başka yabancı bir gıda 
maddesi veya zararsız da olsa herhangi bir kimyevi madde veya boya katılmış olmayacaktır.

12) Konservelerin konulması için kullanılacak olan madeni kutular hiç kullanılmamış ve okside olmamış 
tenekeden yapılmış olmalıdır.

13) İç bezelye konserveleri, aynı zamanda bakteriyolojik yönden muayeneye tabi tutulacak ve kesin sonuç için 
de muayenenin sonucu beklenecektir.

14) Muayene için numune olarak alınan ve açılan kutular ile bunların içeriğinde kimyevi ve bakteriyolojik 
yönlerden görülecek kusurlu yönler numunenin temsil ettiği gurubun tümünü temsil edecektir.

15) Ürünler Brüt 5 kg.'lık teneke kutularda getirilecek, net süzme ağırlıkları üzerinden satın alınacaktır.
16) Ambalajı üzerinde; ürünün adı, sınıfı ve tipi, firmanın adı-adresi, tescilli markası, içeriği, net ağırlığı, parti 

numarası, üretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), TSE, HACCP veya ISO kalite standartları 
belgelerinden herhangi birine ait olduğuna dair numarası veya damgası olacaktır.

17) Ürünler Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğine uygun olarak üretilmiş olacaktır.
18) Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt Numarasına” sahip olması 

gerekmektedir.
19) Ürünler teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl TETT (tavsiye edilen tüketim tarihi)'ne sahip olacaktır. Bu süre 

içerisinde bozulan ürünler yüklenici firma tarafından birebir aynı kalitede ürünle değiştirilecektir.
20) Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ve kalitede ürün getirilmelidir.

GARNİTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Havuç, bezelye yıkanıp tekniğe uygun bir şekilde haşlandıktan sonra tek tek doldurulmuş ürün 
olmalıdır.

2. Ürün yeni sene mahsulü olacaktır.
3. Kendine has tat, koku ve görünümde olmalıdır, yabancı madde kesinlikle içermemelidir.
4. Garnitürde kesinlikle yabancı madde bulunmamalıdır.
5. Garnitürde kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanılmamalıdır.
6. Garnitürler kaynayan suya atıldığında 20-25 dakika içerisinde dağılmadan pişme özelliği göstermeli, 

sert olmamalıdır.
7. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni olmalıdır.
8. Teslim edilirken çözünmüş olmamalıdır ve taşındığı aracın sıcaklık koşulları uygun olmalıdır.
9. 10 kg’lık ambalajlarda donuk olarak teslim alınacaktır.

10. Ürünler Brüt 5 kg.'lık teneke kutularda getirilecek, net süzme ağırlıkları üzerinden satın 
alınacaktır.

AŞURELİK BUĞDAY TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Piyasadaki iyi cins sert durum buğdayından usulüne göre işlenmiş 1. sınıf kalitede son sene mahsulü 
olacaktır.

2. Kırık tane oranı % 2'yi, geçmeyecektir.
3. Rutubet oranı en fazla %14 olacaktır.
4. Küflü, küf vs. kokulu, acı, ıslak, topraklanmış, kirli, pislikli, tabii hal, lezzet ve rengi değişmiş 

olmayacaktır.



5. Kum, taş, toprak, çöp vs. ot tohumları olmayacaktır.
6. 25 kg'lık standart bez veya polipropilen elyaflı torba veya çuvallarda olacak, ambalajların ağızları 

açılmayacak biçimde uygun ve sağlam cisim veya ipliklerle el veya makine ile dikilmiş olacaktır.
7. Ambalajı üzerinde; ürünün adı, sınıfı ve tipi, firmanın adı-adresi, tescilli markası, içeriği, net ağırlığı, 

parti numarası, üretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), TSE, HACCP veya ISO kalite 
standartları belgelerinden herhangi birine ait olduğuna dair numarası veya damgası olacaktır.

8. Ürünler Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğine uygun olarak üretilmiş olacaktır.
9. Üretici firmanınTarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt Numarasına” sahip olması 

gerekmektedir.
10. Ürünler teslim tarihi itibariyle en az 2 YIL TETT (tavsiye edilen tüketim tarihi)'ne sahip olacaktır. Bu 

süre içerisinde bozulan ürünler yüklenici firma tarafından birebir aynı kalitede ürünle değiştirilecektir.
11. Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ve kalitede ürün getirilmelidir.

KURU BARBUNYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Barbunyalar 1. sınıf kalitede, son sene mahsulü olacaktır.
2) Barbunyaların tane renkleri koyu düz bej, zemin üzerine kırmızı çizgili veya alacalı; şekilleri yuvarlağa 

yakın oval olmalıdır.
3) Barbunya, kendine özgü doğal renk tat ve kokuda olmalı, ıslanmış ve/veya ıslatılıp kurutulmuş 

olmamalıdır.
4) Boy özellikleri bakımından en az (A) grubu niteliklerini (8 mm aralığı olan yuvarlak delikli elek 

üzerinde kalan ) taşımalıdır.
5) Barbunyalar; sağlam, bütün, iyi kurutulmuş olmalı, yabancı tat ve koku, nem, canlı-cansız böcek, güve 

ve hayvansal kalıntılarını, yumurtalarını içermemelidir. 
6) Bozuk, küflenmiş, çürümüş, buruşmuş, lekelenmiş, gelişimini tamamlamamış ham tane ve böcek yeniği 

tane içermemelidir.
7) Zararsız da olsa yabancı bitki ve artıklarını, taş, toprak ve kum vb organik ve/veya inorganik maddeler 

içermemelidir.
8) Rutubet miktarı % 14 den fazla olmayacaktır.
9) Barbunyalardan gelişi güzel alınan 100 adedinin ağırlığı (kusurlular çıkarıldıktan sonra) 40 gr dan aşağı 

olmayacaktır.
10) 25 kg'lık standart bez veya polipropilen elyaflı torba veya çuvallarda olacak, ambalajların ağızları 

açılmayacak biçimde uygun ve sağlam cisim veya ipliklerle el veya makine ile dikilmiş olacaktır.
11) Ambalajı üzerinde; ürünün adı, sınıfı ve tipi, firmanın adı-adresi, tescilli markası, içeriği, net ağırlığı, 

parti numarası, üretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), TSE, HACCP veya ISO kalite standartları 
belgelerinden herhangi birine ait olduğuna dair numarası veya damgası olacaktır.

12) Ürünler Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğine uygun olarak üretilmiş olacaktır.
13) Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt Numarasına” sahip olması 

gerekmektedir.
14) Ürünler teslim tarihi itibariyle en az 2 YIL TETT (tavsiye edilen tüketim tarihi)'ne sahip olacaktır. Bu 

süre içerisinde bozulan ürünler yüklenici firma tarafından birebir aynı kalitede ürünle değiştirilecektir.
15) Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ve kalitede ürün getirilmelidir.



DOMATES SALÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Taze kırmızı domateslerin ezilmiş, kabuklarından ve çekirdeklerinden ayrılmış olan kısımlarının mutfak 
tuzu ilavesi ile teneke kutulara konulmak sureti ile hazırlanmış 1. Sınıf kalitede tuzsuz olacaktır (TS 
1466)

2. Kendine özgü olup, kötü koku olmayacaktır.
3. (TS 1466) Domateslerden başka cins sebze ve meyve ezmeleri, zararsız da olsa ağırlaştırıcı maddelerle 

karıştırılmış ve boyanmış olmayacaktır.
4. Kokmuş, küflenmiş, kurtlanmış, kirlenmiş, kutuları şişkin, delinmiş paslanmış olmayacaktır.
5. Kutuları kurşun veya diğer bir zehirli madenle karışık kalayla kaplı olmayacaktır.
6. Bir önceki serinin ürünü olmayacaktır.
7. Ambalajlarda bombaj olmamalıdır.
8. Domates salçaları duble konsantre tabir edilen türden olacak ve kuru madde miktarı 28-30 brix (tuz 

hariç) arasında olacaktır. Tuz miktarı en çok %0,1 olmalıdır.
9. Özel yönetmeliğinde gösterilen cins ve miktardan fazla veya başka cins koruyucu katkı maddelerini 

ihtiva etmeyecektir.
10. Ürünler net; 4,3- 4,5 ve 5 kg.'lik teneke kutular üzerinden satın alınacaktır. (idare tarafından 

ihtiyaç durumuna göre Net: 9-10 kg.'lık teneke kutularda da talep edilebilecektir.)
11. Ambalajı üzerinde; ürünün adlı sınıfı ve tipi, firmanın adı-adresi, tescilli markası, içeriği, net ağırlığı, 

parti numarası, üretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), TSE, HACCP veya ISO kalite 
standartları belgelerinden herhangi birine ait olduğuna dair numarası veya damgası olacaktır.

12. Ürünler Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğine uygun olarak üretilmiş olacaktır.
13. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt Numarasına" sahip olması 

gerekmektedir.
14. Teneke kutular en az 6 adetlik karton kutular içerisinde zarar görmeyecek şekilde ambalajlanmış 

olacaktır.
15. Ürünler teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl TETT (tavsiye edilen tüketim tarihi) ne sahip olacaktır. Bu 

süre içerisinde bozulan ürünler yüklenici firma tarafından birebir aynı kalitede ürünle değiştirilecektir.
16. Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ve kalitede ürün getirilmelidir.
17. Salçalar kabul edildiğinde normal şartlar altında bozulmamasını müteahhit taahhüt edecek, bozuk 

çıkanlar ve uygun depolama koşullarında bozulanlar yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. 
18. Domates salçaları ortam sıcaklığında muhafaza edilecektir.

BİBER SALÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Taze, kırmızı ve gıda maddeleri tüzüğüne uygun olacaktır.
2. Biberler usulüne uygun sterilize edilerek konserve halinde olacaktır.
3. Konserve kutuları üzerinde konsantre biber salça konservesi ibaresi, üretici firma adı, adresi, tanıtıcı 

işaretleri, konservenin seri numarası yazılı bir etiket yapıştırılmış olacaktır.
4. Konserve salça kendine has tat, koku, kıvam ve renkte olacak, kokmuş, küflenmiş,  kurtlanmış, acımış, 

kirli olmayacaktır.
5. Kuru madde içeriği %28-30 olmalıdır.
6. Muayene sırasında kutu kapakları içeriye doğru çekik veya düz olacak, kabarmış (bombe yapmış) fazla 

ezik, delik, çatlak olmayacaktır.
7. Kutularda pas lekeleri bulunmayacaktır.
8. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni olmalıdır.



KIRMIZI MERCİMEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kırmızı mercimekler 1. sınıf kalitede, son sene mahsulü yerli yaprak türü olacaktır. 
2. Yabancı, ağırlaştırıcı maddelerle karıştırılmış, boyanmış ve hangi amaçla olursa olsun kimyasal 

maddelerle işlenmiş, yağlamak ve fırınlamak suretiyle parlatılmış, kurutulmuş olmayacaktır.
3. Mercimek tanelerinin hepsi normal büyüklükte ve aynı cins olacak, başka cins karıştırılmış 

olmayacaktır.
4. Ortam sıcaklığında olacak ve rutubet % 12 den fazla olmayacaktır.
5. Normal şartlar altında pişirildiğinde yarım saat içinde tamamen pişmiş olacaktır.
6. Mercimekler; çimlenmiş, küflü, kızışmış, ekşi koku ve lezzette olmayacaktır. 
7. Mercimeklerde canlı böcek, gözle görülebilir kimyasal madde artıkları, anormal dış yüzey ıslaklığı, 

yabancı tat ve koku, içerisinde ölü böcek, haşere olmayacaktır.
8. 25 kg'lık standart bez veya polipropilen elyaflı torba veya çuvallarda olacak, ambalajların ağızları 

açılmayacak biçimde uygun ve sağlam cisim veya ipliklerle el veya makine ile dikilmiş olacaktır.
9. Ambalajı üzerinde; ürünün adı, sınıfı ve tipi, firmanın adı-adresi, tescilli markası, içeriği, net ağırlığı, 

parti numarası, üretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), TSE, HACCP veya ISO kalite 
standartları belgelerinden herhangi birine ait olduğuna dair numarası veya damgası olacaktır.

10. Ürünler Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğine uygun olarak üretilmiş olacaktır.
11. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt Numarasına" sahip olması 

gerekmektedir.
12. Ürünler teslim tarihi itibariyle en az 2 YIL TETT (tavsiye edilen tüketim tarihi)'ne sahip olacaktır. Bu 

süre içerisinde bozulan ürünler yüklenici firma tarafından birebir aynı kalitede ürünle değiştirilecektir,
13. Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ve kalitede ürün getirilmelidir.

YEŞİL MERCİMEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır.
2. Yeni sene ürünü, iyi kaliteli mercimeklerden olacaktır.
3. Yabancı, ağırlaştırıcı maddelerle karıştırılmış, boyanmış ve hangi amaçla olursa olsun kimyasal 

maddelerle işlenmiş, yağlamak fırınlamak suretiyle parlatılmış, kurutulmuş olmayacaktır.
4. Taneler 3mm den büyük olmalıdır.
5. Yeşil mercimekler ortam sıcaklığında olacaktır.
6. Rutubet en çok % 12,0 olmalıdır. 
7. Böcek veya diğer zararlılar tarafından yenmiş ve delinmiş taneler, böcek veya böcek kalıntıları 

bulunmayacaktır.
8. 25 kg'lık standart bez veya polipropilen elyaflı torba veya çuvallarda olacak, ambalajların ağızları 

açılmayacak biçimde uygun ve sağlam cisim veya ipliklerle el veya makine ile dikilmiş olacaktır.
9. Ambalajı üzerinde; ürünün adı, sınıfı ve tipi, firmanın adı-adresi, tescilli markası, içeriği, net ağırlığı, 

parti numarası, üretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), TSE, HACCP veya ISO kalite 
standartları belgelerinden herhangi birine ait olduğuna dair numarası veya damgası olacaktır.

10. Ürünler Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğine uygun olarak üretilmiş olacaktır.
11. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt Numarasına" sahip olması 

gerekmektedir.
12. Ürünler teslim tarihi itibariyle en az 2 YIL TETT (tavsiye edilen tüketim tarihi)'ne sahip olacaktır. Bu 

süre içerisinde bozulan ürünler yüklenici firma tarafından birebir aynı kalitede ürünle değiştirilecektir,
13. Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ve kalitede ürün getirilmelidir.



KURU FASULYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 
2. Kuru fasulyeler 1.sınıf kalitede son sene mahsulü, iyi cins dermasonfasulyesi cinsinde A sınıfı 9-10 mm 

çapında, yeterli derecede kurumuş olacaktır
3. Kuru fasulye ortam sıcaklığında olmalıdır. 
4. Taneleri dolgun ve beyaz renkli olacaktır. Buruşmuş, çürük, küflü, ıslak, kızışmış, böcekli, her türlü 

zararlılar tarafından yenmiş veya delinmiş, sararmış ve kötü kokulu olmayacaktır.
5. Fasulyeler önceden ıslatılmadan pişirildiğinde pişme süresi 3.5 saati geçmeyecektir.
6. Fasulyelerin gelişi güzel alınacak 100 adedinin ağırlığı (kusurlu taneler çıkarıldıktan sonra) 40 gr dan 

aşağı olmayacaktır.
7. Fasulyelerde çöp, kabuk, zararlı yabancı madde olmayacaktır. Taş, toprak. kum olmayacaktır.
8. Rutubet miktarı % 14 den fazla olmayacaktır.
9. 25 kg lık standart bez veya polipropilen elyaflı torba veya çuvallarda olacak, ambalajların ağızları 

açılmayacak biçimde uygun ve sağlam cisim veya ipliklerle el veya makine ile dikilmiş olacaktır.
10. Ambalajı üzerinde; ürünün adı, sınıfı ve tipi, firmanın adı-adresi, tescilli markası, içeriği, net ağırlığı, 

parti numarası, üretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), TSE, HACCP veya ISO kalite 
standartları belgelerinden herhangi birine olduğuna dair numarası veya damgası olacaktır.

11. Ürünler Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğine uygun olarak üretilmiş olacaktır, üretici firmanın Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt Numarasına" sahip olması gerekmektedir.

12. Ürünler teslim tarihi itibariyle en az 2 YIL TETT (tavsiye edilen tüketim tarihi) ne olacaktır. Bu süre 
içerisinde bozulan ürünler yüklenici firma tarafından birebir aynı kalitede ürünle değiştirilecektir.

13. Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ve kalitede ürün getirilmelidir.

KURU NOHUT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Nohutlar, 1. sınıf kalitede son sene mahsulü, yeteri derecede kurumuş meksika türü iyi cins ve iriliği 13 
numara olacaktır. Her ne sebeple olursa olsun ıslatılıp kurutulmuş olmayacaktır.

2. Yabancı ve ağırlaştırılmış kabuk, taş, toprak, kum gibi maddeler karıştırılmamış olacaktır.
3. Suni olarak beyazlatılmış, kükürtlenmiş, boyanmış ve hangi amaçlarla olursa olsun kimyasal 

maddelerle işlem görmüş olmayacaktır.
4. Buruşmuş çürük, küflü, küf kokulu, ıslak, kızışmış, böcekli, her türlü zararlılar tarafından yenmiş veya 

delinmiş, sararmış ve kötü kokulu olmayacaktır.
5. Esmer, yeşil, olgunlaşmamış, çok küçük, buruşuk, cılız tanelerle, piç ve keçi denilen taneler toplamı % 

1 den fazla olmayacaktır.
6. Delikli tane miktarı 1 kilogramda 2 adedi geçmeyecektir.
7. 200 gr nohut tartıldığında 240 adedi geçmeyecektir. Geçtiği takdirde 300 adedi geçmeyecek şartı ile % 

1 fireli olarak kabul edilecek daha fazlası reddedilecektir.
8. Rutubet miktarı % 14 den fazla olmayacaktır.
9. 25 kg'lık standart bez veya polipropilen elyaflı torba veya çuvallarda olacak, ambalajların ağızları 

açılmayacak bicimde uygun ve sağlam cisim veya ipliklerle el veya makine ile dikilmiş olacaktır.
10. Nohutlar ortam sıcaklığında olmalıdır.
11. Nohut pişirilerek kontrol edilip, pişme kuralına uygun olanlar kabul edilecektir.



12. Ambalajı üzerinde; ürünün adı, sınıfı ve tipi, firmanın adı-adresi, tescilli markası, içeriği, net ağırlığı, 
parti numarası, üretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), TSE, HACCP veya ISO kalite 
standartları belgelerinden herhangi birine ait olduğuna dair numarası veya damgası olacaktır.

13. Ürünler Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğine uygun olarak üretilmiş olacaktır.
14. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt Numarasına" sahip olması 

gerekmektedir.
15. Ürünler teslim tarihi itibariyle en az 2 YIL TETT (tavsiye edilen tüketim tarihi)'ne sahip olacaktır. Bu 

süre içerisinde bozulan ürünler yüklenici firma tarafından birebir aynı kalitede ürünle değiştirilecektir.
16. Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ve kalitede ürün getirilmelidir.

TOZ TARHANA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tarhana (TS 2282/TI) evsafına uygun olacaktır.
2. Piyasada satılan iyi cins, yeni mahsül tarhana olacaktır.
3. Tarhanada renk sarımtırak, turuncu olmalı, kendine has koku, tat, görünümde olmalıdır. Yabancı madde 

içermemelidir.
4. Ürün ambalajı üzerinde net ağırlığı, üretici firma adı, adresi, TS numarası, imal ve son kullanma tarihi 

okunaklı bir şekilde bulunacaktır.
5. Ürün ambalajları ürünü taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 

geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır.

MAKARNA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Makarnalık % 100 sert durum buğday (TS 2974'de triticum durum) irmiğinin tekniğine uygun ve su ile 
yoğurularak elde edilmiş 1. sınıf kalitede olacaktır.

2. Görünüş, renk, koku ve lezzetleri normal olacak; pişmeden veya pişirildikten sonra kötü koku ve lezzet, 
acılık ve anormal ekşilikte bulunmayacak; görünüşleri homojen olacaktır.

3. Makarnalar, kırıklı, küflenmiş, kurt, böcek ve diğer parazitleri ve aksamını havi veya bunlar tarafından 
yenmiş olmayacaktır, İçinde fare pislikleri, hayvan gübresi, çuval döküntüsü, kıl ve ip parçası gibi 
benzeri cisimler içermeyecektir.

4. Makarnalar % 1 tuzu içeren kaynar suya atılarak 10 - 12 dakika kaynatıldıktan sonra hepsi pişmiş 
olacak, fakat dağılmış olmayacaktır.

5. Makarnalar kimyevi veya sağlığa zararlı herhangi bir madde ile işlem görmüş, boyanmış olmayacaktır. 
Her ne maksatla olursa olsun makarnalara suni tatlandırıcı ve koruyucu maddeler katılmamış olacaktır.

6. Buğday irmiğinden başka irmik veya nişasta karıştırılmış ve boyanmış olmayacaktır.
7. Makarnalara haricen tuz katılmayacaktır.
8. Rutubet % 13 u geçmeyecektir.
9. Kül miktarı % 1 den fazla olmayacaktır.
10. Kuru gluten miktarı %10 dan az olmayacaktır.
11. Makarnalar ortam sıcaklığında olmalıdır.
12. Kurumun isteği doğrultusunda makarna cinsleri (spaghetti, fiyonk, burgu, erişte vs. gibi) belirlenecektir.
13. Makarnalar 5 kg'lık standart polipropilen veya polietilen ambalajlarda olacak, ambalajların ağızları 

açılmayacak bicimde kapatılmış olacaktır.
14. Ambalajı üzerinde; ürünün adı, sınıfı ve tipi, firmanın adı-adresi, tescilli markası, içeriği, net ağırlığı, 

parti numarası, üretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), TSE, HACCP veya ISO kalite 
standartları belgelerinden herhangi birine ait olduğuna dair numarası veya damgası olacaktır.

15. Ürünler Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğine uygun olarak üretilmiş olacaktır.
16. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt Numarasına" sahip olması 

gerekmektedir.
17. Ürünler teslim tarihi itibariyle en az 2 YIL TETT (tavsiye edilen tüketim tarihi)'ne sahip olacaktır. Bu 

süre içerisinde bozulan ürünler yüklenici firma tarafından birebir aynı kalitede ürünle değiştirilecektir.
18. Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ve kalitede ürün getirilmelidir.



KURU MANTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kendine özgü kokuda olmalıdır, yabancı koku içermemelidir
2. Kendine has tatta olmalı, yabancı madde ve tat kesinlikle içermemelidir
3. Kendine has karakteristik yapıda olmalıdır
4. Kendine has çiğ hamur renginde olmalıdır.
5. Iç malzemesi %100 dana etinden olmalı
6. Kuru mantıda kesinlikle yabancı madde bulunmamalıdır
7. Mantı adedinin üretim sonunda birbirine yapışma oranı max %7 olmalıdır
8. Mantılar kaynayan suya atıldığında 25-30 dakika içinde dağılmadan pişme özelliği göstermeli, sert 

olmamalı, kaynatılıp tüketime hazır hale geldiğinde birbirine yapışmamalı, hamurlaşmamalıdır.
9. Mantı hamurunun kalınlığı en çok 1 mm olmalıdır.
10. Kendine has beyaz renkte olup, çok açık ya da koyu renkte olmamalı, kırılıp içine bakıldığında etin 

doğal pembe rengi çok değişmemiş kahverengi tonda olmalı, kirlenmiş, gözle görülebilir yabancı 
madde, küflü, canlı/cansız, kurtlu veya bunlara ait izler ve zararlılarca yenik olmamalıdır. Piştiği anda 
kaygan, parlak görünümde olmalı, birbirine, yapışmış olmamalı ve dağılmamalıdır.

11. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine uygun olmalıdır.

PİLAVLIK BULGUR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sert durum buğdayından elde edilmiş 1. sınıf kalitede son sene mahsulü olacaktır.
2. Rutubet % 13 den çok olmayacaktır.
3. Bulgur iri taneli, sağlam, temiz kendine özgü renk, tat ve kokuda olacaktır.
4. Bulgur; bozulmuş, topraklanmış, küflenmiş, ekşimiş, acımış, mayalanmış ve boyanmış olmayacaktır. 

Sağlığa zararsız da olsa herhangi bir kimyasal maddeyi ihtiva etmeyecektir. Tabii olmayan bir lezzet ve 
koku bulunmayacak, canlı ve cansız haşere ve parazitleri veya bunların kalıntıları ve sağlığa zararlı 
olabilecek herhangi bir maddeyi ihtiva etmeyecektir. Diğer özellikleri ise TSE 2284 e uygun olmalıdır.

5. 25 kg'lık standart bez veya polipropilen elyaflı torba veya çuvallarda olacak, ambalajların ağızları 
açılmayacak biçimde uygun ve sağlam cisim veya ipliklerle el veya makine ile dikilmiş olacaktır.

6. Ambalajı üzerinde; ürünün adı, sınıfı ve tipi, firmanın adı-adresi, tescilli markası, içeriği, net ağırlığı, 
parti numarası, üretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), TSE, HACCP veya ISO kalite 
standartları belgelerinden herhangi birine ait olduğuna dair numarası veya damgası olacaktır.

7. Ürünler Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğine uygun olarak üretilmiş olacaktır.
8. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt Numarasına" sahip olması 

gerekmektedir.
9. Ürünler teslim tarihi itibariyle en az 2 YIL TETT (tavsiye edilen tüketim tarihi)'ne sahip olacaktır. Bu 

süre içerisinde bozulan ürünler yüklenici firma tarafından birebir aynı kalitede ürünle değiştirilecektir.
10. Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ve kalitede ürün getirilmelidir.

PİLAVLIK  BALDO PİRİNÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pirinçler 1. sınıf kalitede, son sene mahsulü ve iyi pilav yapma vasfına sahip renkte ve kokuda olacaktır.
2. Gönen baldo türü iri taneli pirinç olacaktır.
3. Pirinçler küflü, küf kokulu veya gayri tabii kokulu, bozulmuş, ıslanmış kurutulmuş, ekşimiş ve böcek 

yenikli olmayacaktır.
4. Canlı, cansız parazitleri ve bunların aksamını veya ifrazatını ihtiva etmeyecektir.  
5. Pirinç içinde kavuzsuz pirinç ile çeltik miktarı ayrı ayrı ağırlıkça % 0.05'i geçmemelidir.
6. Zararsızda olsa yabancı tane ve tohumlar bulunmayacaktır.
7. Taş, toprak, kum gibi maddeler bulunmayacaktır.
8. Rutubet miktarı % 14,5 den fazla olmayacaktır.
9. Her ne maksatla olursa olsun kimyevi maddelerle muamele görmüş olmayacaktır. 
10. Pirinçler 1 kg pişirildikten sonra çeşni ve artım bakımından uygun bulunduğu takdirde kabul edilir.



11. 25 kg'lık standart bez veya polipropilen elyaflı torba veya çuvallarda olacak, ambalajların ağızları 
açılmayacak biçimde uygun ve sağlam cisim veya ipliklerle el veya makine ile dikilmiş olacaktır.

12. Ambalajı üzerinde; ürünün adı, sınıfı ve tipi, firmanın adı-adresi, tescilli markası, içeriği, net ağırlığı, 
parti numarası, üretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), TSE, HACCP veya ISO kalite 
standartları belgelerinden herhangi birine ait olduğuna dair numarası veya damgası olacaktır.

13. Ürünler Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğine uygun olarak üretilmiş olacaktır.
14. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt Numarasına” sahip olması 

gerekmektedir.
15. Ürünler teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl TETT (tavsiye edilen tüketim tarihi)'ne sahip olacaktır. Bu 

süre içerisinde bozulan ürünler yüklenici firma tarafından birebir aynı kalitede ürünle değiştirilecektir.

SOFRA TUZU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tuzlar beyaz renkte ve homojen olacak, topaklanma ve gözle görülen yabancı madde içermeyecektir 
2. Tuzlar iyotlu olacaktır.
3. Rutubet miktarı en çok % 0,5 olacaktır. 140 °C sıcaklıkta kurutulduktan sonra zehirli bileşenlerden 

arındırılmış olacaktır.
4. Suda çözünmeyen madde miktarı en çok % 0,2 olacaktır.
5. Solüsyon görünüşü berrak olmalı ve % 99 NaCl içermelidir.
6. Görünüşü ince toz şekeri büyüklüğünde, bozulma ve küflenme dâhil her türlü yabancı koku ve tatlardan 

arı olmalıdır.
7. Canlı veya ölü böceklerden, böcek parçacıklarından ve kemirgen hayvan pisliklerinden arı olmalıdır.
8. Sofralık tuz, ürünü etkilemeyen rutubet girişi ve uçucu madde kaybından koruyan bir malzemeden 

yapılmış mühürlü, temiz ve sağlam kutularda ambalajlanmalıdır. 
9. Ambalajlar; min. 0,75 kg, 1 kg 1,5 kg veya 3 kg ağırlığındaki orijinal ambalajlarda olmalıdır.
10. Mini tuzlar ise kâğıt ambalajlarda ve en fazla 1 gr. ağırlığında olmalıdır.
11. Ambalajı üzerinde; ürünün adı, sınıfı ve tipi, firmanın adı-adresi, tescilli markası, içeriği, net ağırlığı, 

parti numarası, üretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), TSE, HACCP veya ISO kalite 
standartları belgelerinden herhangi birine ait olduğuna dair numarası veya damgası olacaktır,

12. Ürünler Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğine uygun olarak üretilmiş olacaktır.
13. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt Numarasına" sahip olması 

gerekmektedir.
14. Ürünler teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl TETT (tavsiye edilen tüketim tarihi)'ne sahip olacaktır. Bu süre içerisinde 

bozulan ürünler yüklenici firma tarafından birebir aynı kalitede ürünle değiştirilecektir.
15. Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ve kalitede ürün getirilmelidir.

ŞEHRİYE (ARPA ve TEL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şehriyeler %100 sert durum buğday (TS 2974'de Triticum durum) irmiğinin tekniğine uygun ve su ile 
yoğurularak elde edilmiş 1. sınıf kalitede olacaktır.

2. Görünüş, renk, koku ve lezzetleri normal olacak; pişmeden veya pişirildikten sonra kötü koku ve lezzet, 
acılık ve anormal ekşilikte bulunmayacak; görünüşleri homojen olacaktır.

3. Şehriyeler, kırıklı, küflenmiş, kurt, böcek ve diğer parazitleri ve aksamını havi veya bunlar tarafından 
yenmiş olmayacaktır. İçinde fare pislikleri, hayvan gübresi, çuval döküntüsü, kıl ve ip parçası gibi 
benzeri cisimler içermeyecektir.

4. Şehriyeler % 1 tuzu içeren kaynar suya atılarak 10 - 12 dakika kaynatıldıktan sonra hepsi pişmiş olacak, 
fakat dağılmış olmayacaktır.

5. Şehriyeler kimyevi veya sağlığa zararlı herhangi bir madde ile işlem görmüş, boyanmış olmayacaktır. 
Her ne maksatla olursa olsun makarnalara suni tatlandırıcı ve koruyucu maddeler katılmamış olacaktır.

6. Şehriyelere haricen tuz katılmayacaktır.
7. Rutubet % 13 ü geçmeyecektir,
8. Kül miktarı % 1 den fazla olmayacaktır.
9. Kuru glüten miktarı %10 dan az olmayacaktır.



10. Kurumun isteği doğrultusunda şehriye cinsleri (arpa, tel veya yıldız) belirlenecektir.
11. Şehriyeler 5 kg'lık standart polipropilen veya polietilen ambalajlarda olacak, ambalajların ağızları 

açılmayacak bicimde kapatılmış olacaktır.
12. Ambalajı üzerinde; ürünün adı, sınıfı ve tipi, firmanın adı-adresi, tescilli markası, içeriği, net ağırlığı, 

parti numarası, üretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), TSE, HACCP veya ISO kalite 
standartları belgelerinden herhangi birine ait olduğuna dair numarası veya damgası olacaktır.

13. Ürünler Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğine uygun olarak üretilmiş olacaktır.
14. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt Numarasına” sahip olması 

gerekmektedir.
15. Ürünler teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl TETT (tavsiye edilen tüketim tarihi)'ne sahip olacaktır. Bu 

süre içerisinde bozulan ürünler yüklenici firma tarafından birebir aynı kalitede ürünle değiştirilecektir.

TOZ ŞEKER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Toz şeker; şeker pancarından elde edilip, kireç ve karbondioksit ile temizlenipkristalize edilmiş, 1. sınıf 
kalitede olacaktır.

a. Şeker sadece sakkarozdan ibaret olacaktır.
b. Şeker ambalajları içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır.
c. Şeker; küflenmiş, ıslak ve topaklanmış olmamalıdır.
d. Şekerin rengi beyaz olmalıdır. Kirli sarı vb renklerde olmamalıdır.
e. İthal şeker olmayacaktır. (Şeker pancarından yapılmış olacaktır.)

2. Şeker 25 veya 50 kg'lık standart bez veya polipropilen elyaflı torba veya çuvallarda olacak, ambalajların 
ağızları açılmayacak biçimde uygun ve sağlam cisim veya ipliklerle el veya makine ile dikilmiş 
olacaktır.

3. Ambalajı üzerinde; ürünün adı, sınıfı ve tipi, firmanın adı-adresi, tescilli markası, içeriği, net ağırlığı, 
parti numarası, üretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), TSE, HACCP veya ISO kalite 
standartları belgelerinden herhangi birine ait olduğuna dair numarası veya damgası olacaktır.

4. Ürünler Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğine uygun olarak üretilmiş olacaktır.
5. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt Numarasına” sahip olması 

gerekmektedir.
6. Ürünler teslim tarihi itibariyle en az 2 YIL TETT (tavsiye edilen tüketim tarihi)'ne sahip olacaktır. Bu 

süre içerisinde bozulan ürünler yüklenici firma tarafından birebir aynı kalitede ürünle değiştirilecektir.
7. Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ve kalitede ürün getirilmelidir.
8. Ambalajı üzerinde; ürünün adı, sınıfı ve tipi, firmanın adı-adresi, tescilli markası, içeriği, net ağırlığı, 

parti numarası, üretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), TSE, HACCP veya ISO kalite 
standartları belgelerinden herhangi birine ait olduğuna dair numarası veya damgası olacaktır.

ŞEKERPARE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Piyasada satılan en iyi ve taze neviden olacaktır.
2. İtinalı bir surette pişirmiş olacaktır. 
3. Yanık, yapışkan, rutubetli, küflü, küf kokulu, fena kokulu olmayacaktır. 
4. Bir parçası ağızda çiğnendiği zaman acılık, ekşilik, fena koku ve çatırtı hissedilmeyecektir. 
5. Ambalajların üzerinde etiket bilgileri (icmal tarihi, son kullanma tarihi gibi) bulunacaktır.
6. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt Numarasına” sahip olması 

gerekmektedir.



KEMALPAŞA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Piyasada satılan en iyi ve taze neviden olacaktır.
2. İtinalı bir surette pişirmiş olacaktır. 
3. Yanık, yapışkan, rutubetli, küflü, küf kokulu, fena kokulu olmayacaktır. 
4. Bir parçası ağızda çiğnendiği zaman acılık, ekşilik, fena koku ve çatırtı hissedilmeyecektir. 

Ambalajların üzerinde etiket bilgileri (icmal tarihi, son kullanma tarihi gibi) bulunacaktır.
5. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt Numarasına” sahip olması 

gerekmektedir.

TAHİN HELVASI (40 GR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tahin helvasında;   -Toplam şeker miktarı (sakkaroz) en çok %47 (g/g) olacak
2. a-Toplam susam yağı miktarı en az %26 (g/g) olacak–bToplam tahin miktarı en az %52 (g/g) olacak
3. Kendine has koku, kıvam, renk, lezzette ve taze olacaktır.
4. Helvalar acı, ekşi, küflü, küf kokulu, sabunumsu tatta olmayacaktır.
5. Helvalar macunlaşmış, yağını kurutmuş, dağılmış ve ufalanmış olmayacak.
6. Çeşidine has parlaklık ve renkte olacak.
7. Helvada tahinin kokusu hissedilir olacak.
8. Helva belirgin şekilde yağını sızdırmamış olacak.
9. Helva şekil verilebilir, bıçakla kesilebilen dağılmayan kıvamda olacak.
10. Helva ağza alındığında sakızlanmayacak, unsu yapı göstermeyecek ve kolayca çiğnenebilecek.
11. 40 gr lık ambalajlarda teslim edilecek.
12. Helvalar helvanın özelliğini bozmayan dışarıya sızıntı ve akıntı yapmasına izin vermeyen, hava sızıntısı 

olmayan, imalat hatasından dolayı poşet dışında akma, bulaşma ve yapışma görülmeyen temiz, 
ambalajlara konacak

13. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, tanıtıcı işaret, malın adı, çeşidi, seri kod numarası, parti taksit no, 
sözleşme no, firmaca tavsiye edilen son kullanma tarihi veya raf ömrü, imal tarihi gün ay ve yıl olarak, 
net miktarı olmalı

14. Ambalajı ezilmiş bükülmüş ağzı açılmış olmamalı.
15. Güneş altında, yüksek veya çok düşük ısıda ve tozlu ortamlarda bulundurulmamalı.
16. Kapak, emniyet bandı, etiket ve gövdesinde bulunması gereken marka isimleri aynı olmalı.
17. Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir.
18. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt Numarasına” sahip olması 

gerekmektedir.
19. Raf ömrü en az 6 ay olmalı, serin ve kuru yerde muhafaza edilmiş olmalı.

TULUMBA TATLISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İyi pişmiş, taneler standart, şurubu iyi çekmiş, lezzetli olacaktır. Tane ağırlığı ortalama 30-35 gr 
olacaktır.

2. Tatlı üretiminde yapay tatlandırıcı kullanılmayacaktır.
3. Yabancı madde bulunmamalıdır.
4. Tulumba tatlısının kişi başı porsiyon miktarı ortalama 90-100 gr’dır. Üç adet tulumba tatlısı 1 porsiyon 

olacak şekilde hazırlanmış olmalıdır.
5. Şurup miktarı normal olmalıdır. Şurupları şekerlenmemiş, tepsilerdeki miktarları standart ve üstü 

ambalajlanmış olarak getirilmelidir. Glikoz şurubu kullanılmamalıdır
6. Tulumba tatlılarının getirildiği aracın tatlı taşımaya ve temizlik kurallarına uygun olması 

gerekmektedir.
7. Tepsilerin tabanlarının birbirine temas etmesini engelleyecek çıtalar bulunmalıdır.
8. Tatlılarda kullanılan yağ kokusuz olacaktır.
9. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni olmalıdır.



10. Gerektiğinde üretim yerleri görülecektir.

BAKLAVA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İyi pişmiş ve dilimlenmiş, lezzetli, şurup miktarı normal olacaktır.
2. Yabancı madde bulunmamalıdır.
3. Tatlı üretiminde yapay tatlandırıcı kullanılmayacaktır.
4. Baklavanın getirildiği aracın tatlı taşımaya ve temizlik kurallarına uygun olması gerekmektedir.
5. Şurupları şekerlenmemiş, tepsilerdeki miktarları standart ve üstü ambalajlanmış olarak getirilmelidir. 

Glikoz şurubu kullanılmamalıdır
6. Tepsilerin tabanlarının birbirine temas etmesini engelleyecek çıtalar bulunmalıdır.
7. Tatlılarda kullanılan yağ kokusuz olacaktır.
8. Gerektiğinde üretim yerleri görülecektir.
9. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni olmalıdır.

HALKA TATLISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İyi pişmiş, şurubu iyi çekmiş, lezzetli olacaktır. 
2. Tatlı üretiminde yapay tatlandırıcı kullanılmayacaktır.
3. Yabancı madde bulunmamalıdır.
4. Şurup miktarı normal olmalıdır. Şurupları şekerlenmemiş, tepsilerdeki miktarları standart ve üstü 

ambalajlanmış olarak getirilmelidir. Glikoz şurubu kullanılmamalıdır
5. Halka tatlılarının getirildiği aracın tatlı taşımaya ve temizlik kurallarına uygun olması gerekmektedir.
6. Tepsilerin tabanlarının birbirine temas etmesini engelleyecek çıtalar bulunmalıdır.
7. Tatlılarda kullanılan yağ kokusuz olacaktır.
8. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni olmalıdır.
9. Gerektiğinde üretim yerleri görülecektir.

KADAYIF TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tatlıda kullanılacak un 1. Kalitede ve “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Buğday Unu Tebliğine” uygun 
olacaktır. 

2. Acılaşmış, küflenmiş, nemlenmiş veya herhangi bir şekilde kendi niteliğini yitirmiş olmayacaktır. 
3. Yabancı tat ve koku içermeyecektir.
4. Orijinal, insan sağlığına uygun ambalajlarda olacaktır. 
5. Tatlı için kullanılan yardımcı diğer malzemeler insan sağlığına uygun özelliklerde olacaktır. 
6. Tatlıların iç malzemeleri yeterli miktarlarda ve her yere eşit ve dengeli yayılmış biçimde olacaktır. 
7. Tatlıların altı ve üstü iyi pişmiş, hamurlaşmamış, yanmamış, her tarafı eşit kalınlıkta, eşit büyüklükte 

kesilmiş, taze ve günlük hazırlanmış olacaktır.
8. Tatlılar şekerlenmemiş olacaktır.
9. Şurup miktarı normal olmalıdır. Şurupları şekerlenmemiş, tepsilerdeki miktarları standart ve üstü 

ambalajlanmış olarak getirilmelidir. Glikoz şurubu kullanılmamalıdır
10. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni olmalıdır.
11. Gerektiğinde üretim yerleri görülecektir.

DONDURMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Türk Gıda Kodeksi, Dondurma Tebliği, R.G: 13.01.2005-25699  Tebliğ No.: 2004/45, TS 4265
2. Dondurma kendine has tat, koku ve yapıda olmalıdır. Hacim genişlemesi dondurmada en fazla %100 

oranında olmalıdır. Sade ve kakao aromalı olarak getirilecektir. Süt, vanilya, kakao aromaları hariç 
olmak üzere, aroma maddeleri ve çeşni maddeleri ihtiva etmeyen dondurma karışımı olmalıdır. 



Kullanılacak katkı maddeleri TS 4265 ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıda aroma maddeleri 
bölümüne uygun olmalıdır.

3. Tam yağlı dondurmada toplam kuru madde ağırlıkça en az %40, süt yağı % 12, yağsız kuru madde 
%28, yağsız süt kuru maddesi % 10 olacaktır. 

4. 100 ml’lik ambalajlarda koliler halinde teslim edilecektir. Orijinal ambalaj üzerinde; firmanın 
ticaret unvanı adresi kısa adı, varsa tescilli markası, standart numarası, seri kod numarası, malın adı, 
sınıfı,  tipi, katkı maddelerin adı, imal tarihi ( ay ve yıl olarak ) net kütle, son kullanma tarihi veya raf 
ömrü belirtilmelidir. Ambalajların nakliye sırasında düzenli istiflenmiş olması, kolilerde patlak,yırtık ve 
ezik olmaması gerekmektedir.

5. Dondurulmuş gıdaların nakliyesinin yapıldığı aracın temizlik kurallarına uygun, soğutucu sistemleri 
sürekli çalışır durumda olması, soğuk zincirin kırılmaması, ürünlerin ısısının teslimat sırasında -18 ºC 
sıcaklıkta olması gerekmektedir.% 90-95 nisbi nem ortamında depolanacak ve taşınacaktır.

6. Gelen ürünlerde yumuşama ve çözülme, herhangi bir bozulma etmeni olmayacaktır.

BAHARATLARIN TEKNİK ŞARTNAMESİ
(Tüm Baharat Çeşitlerini Kapsar )

1. Türk Gıda Kodeksi ‘Baharat Tebliği ( Tebliğ No: 2013/12)’ ne uygun olacaktır. Yabancı madde 
içermeyecektir.

2. Baharat kendine özgü tat, koku ve renkte olmalı; bayatlamış, kızışmış, küflenmiş, bozulmuş, yabancı tat 
ve koku almış olmamalı ve böcek yeniği içermemelidir.

3. Baharatın içerisinde canlı böcekler, gözle görülebilen veya görülmeyen ölü böcekler ve bunların 
kalıntıları ve diğer zararlıların kalıntıları bulunmamalıdır.

4. Öğütülmüş baharat, en az %90’ı baharata özgü göz açıklığı belirlenmiş olan eleklerden geçecek şekilde 
ince çekilmiş olmalıdır.

5. Baharata ve baharat karışımlarına ürünlerin kendi doğasından gelen nişasta hariç olmak üzere nişasta, 
irmik, razmol, kepek ve benzeri dolgu maddeleri katılamaz.

6. Baharat karışımlarında; baharat oranı kütlece %85‘den az olamaz.
7. Baharat ele alındığında renk vermeyecektir.
8. Kuş üzümünde, 25 gr’daki tane sayısı 200-500 arasında olacaktır. Rutubetli, acı, zenep çöplü 

olmayacaktır.
9. Üretim tarihi olarak öğütülmüş baharatlarda paketleme tarihi, diğerlerinde ürün yılı esas alınacaktır.
10. Depo kuru olmalı, istenmeyen kokular olmamalı, böcek ve haşere girişine karşı korunmalıdır. 

Havalandırma öyle ayarlanmalıdır ki kuru mevsimde düzenli havalandırma yapılırken, rutubetli 
mevsimde havalandırma tamamen durdurulmalıdır. Deponun buharla dezenfekte edilmesini sağlayacak 
uygun alt yapı oluşturulmalıdır.

11. Sağlıklı koşullarda taşınmalıdır. Ortam sıcaklığında olacaktır.
12. Muayene kabul komisyonunun gerekli gördüğü hallerde ürünle ilgili fiziksel, kimyasal ve 

mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar 
tedarikçi firmaya aittir.

13. Baharat Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 
geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. Ambalajlarda gaz 
oluşumuna bağlı şişme olmayacaktır.

14. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 ‘uncu bölümündeki gibi olacaktır.
15. Ambalaj üzerinde Firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
16. Üretici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "İşletme Kayıt Numarasına" sahip olması 

gerekmektedir.
17. Ürünler teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl TETT (tavsiye edilen tüketim tarihi)'ne sahip olacaktır. Bu 

süre içerişinde bozulan ürünler yüklenici firma tarafından birebir aynı kalitede ürünle değiştirilecektir.
18. Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ve kalitede ürün getirilmelidir.



19. Karanfil, yenibahar, kırmızı pul biber, kuru nane, kuru kekik, tarçın (toz-kabuklu), defne yaprağı, köfte 
baharatı, toz köri, sumak, toz kimyon, toz zerdeçal, karabiber, kişniş, beştürlü, isot, limon tuzu, toz 
karbonat, kuş üzümü, çam fıstığı, hardal, susam, çörek otu, fesleğen ve İdarenin gerekli görmesi halinde 
Baharat Tebliği’ne uygun olarak diğer baharatlar istenecektir.

20. Yenibahar: Rutubet en çok %10 olacak,en fazla 250 gr’lık paketlerde teslim alınacaktır.
21. Kuru Nane: Mentha (Lamiaceae) cinsine giren kültür bitkilerinin çiçeklenme döneminde hasat edilen 

ve tekniğine uygun olarak kurutulmuş yapraklarının saplarından sıyrılıp ufalanmış halidir.
22. Kuru Kekik: Thymus cinsine giren bitkilerin tekniğine uygun olarak kurutulduktan sonra ufalanarak 

saplarından ayrılmış yaprak, çiçek ve sürgün uçları karışımını 
23. Tarçın (Toz – Kabuklu): Cinnamomum (Lauraceae) cinsine giren bitkilerin, dalları ve 

genç sürgünlerinin kabuklarından, mantar ve parankima dokusunun sıyrılmasından sonra kalan 
iç kabuğunun tekniğine uygun olarak kurutularak öğütülmüş halini,

24. Defne Yaprağı: Laurusnobilis L. (Lauraceae) türüne giren bitkilerin tekniğine uygun olarak 
kurutulmuş yaprağını,

25. Köfte Baharatı: Tatlı kırmızı biber, kimyon, soğan toz, karabiber, kırmızı acı biber, yenibahar, 
sarımsak tozu, maydanoz, sodyum bikarbonat karışımından elde edilen ürün.

26. Toz Köri: İçinde başta zerdeçal olmak üzere, kimyon, zencefil, karanfil, kişniş, demirhindi, acı 
kırmızıbiber, kakule, biber bulunan baharat karışımıdır. Nem miktarı %12,kuru madde de kül oranı ise 
en çok %8 olacaktır.

27. Sumak: Rhusaromatica türüne giren bitkilerin olgunlaşmış meyvelerinin hasat edilip tekniğine uygun 
olarak kurutulduktan sonraki bütün hali ya da sofra tuzu (ağırlıkça en fazla % 6) 
katılarak öğütülmüş bütün hali veya öğütülmüş meyve kabuklarıdır. Göz açıklığı 2 mm olan kare gözlü 
tel elekten (TS 1227 ISO 3310-1) geçecek şekilde öğütülmüş olmalı.

28. Kimyon: Cuminumcyminum türüne giren bitkilerin olgunlaştıktan sonra toplanıp tekniğine uygun 
olarak kurutulan meyvelerinin tane veya öğütülmüş halini,

29. Zerdeçal: Curcuma longa L. (Zingiberaceae) türüne giren bitkilerin temizlenip, suda kaynatıldıktan 
sonra, tekniğine uygun olarak kurutulmuş, koyu sarı renkli birincil veya ikincil parmak ve 
soğan şeklindeki köksaplarının bütün veya öğütülmüş halini,

30. Karabiber: Pipernigrum L. (Piperaceae) türüne giren bitkilerin genellikle olgunlaşmadan toplanıp, 
tekniğine uygun olarak kurutulmuş olan gri, kahve, yeşil veya siyah renkli yüzeyleri buruşuk 
meyvelerinin tane veya öğütülmüşhalini,

31. Kişniş:Coriandrumsativum L. Türüne giren bitkilerin küre şeklindeki sarımsı yeşilden açık 
kahverengine kadar değişen renklerdeki meyvelerinin tekniğine uygun olarak kurutulmuş ve bunların 
öğütülmüş halidir.

KIRMIZI PUL BİBER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pul kırmızıbiber: Capsicum (Solanaceae) cinsine giren bitkilerin tam olgunlaşmış meyvelerinin 
tekniğine uygun olarak sapları alındıktan sonra kurutulup, su ile tavlanıp, farklı boyutlarda öğütülerek 
ya da parçalanarak pul haline getirilmiş, yemeklik bitkisel sıvı yağ ve yemeklik tuz karıştırılmış halini,

2. Pul kırmızıbiberlerde ilave edilecek yemeklik bitkisel sıvı yağ ağırlıkça %6’yı, tuz miktarı % 7’yi, 
tohum ve tohum parçaları kütlece % 40’ı kuru madde üzerinden toplam yağ miktarı %18’i geçemez.

3. Pul kırmızıbiberlerde kendinden olan sap ve dal parçaları kütlece %1’i geçemez.
4. Görünüşü Piyasada satılan en iyi cinsten kendine özgü tat, renkte pulbiber olacaktır.
5. Küflü ve küf kokulu olmayacaktır, içinde yabancı madde olmayacaktır.
6. Parlak koyu kırmızı renkte olacaktır. İçerisinde çekirdek olmayacaktır.
7. İçerisinde canlı-cansız böcek ve atığı ve kemirgen hayvan pisliği bulunmayacaktır.



8. Biberler ele alındığında renk ve yağ vermeyecek, bayatlamış, bozulmuş, yabancı koku ve tatlardan 
arındırılmış olacaktır.

9. Kimyasal renklendirici kullanılmamış, usulüne uygun işlenmiş olacak, çok tuzlu ve çok nemli 
olmayacaktır.

10. Rutubet miktarı % 15 den fazla olmayacaktır.
11. Gelen parti için aflatoksin analizi raporu istenecektir.
12. Kırmızı pul biber, ürünü etkilemeyen rutubet girişi ve uçucu madde kaybından koruyan bir 

malzemeden yapılmış mühürlü, temiz ve sağlam materyallerde ambalajlanmalıdır.
13. Ürünler 1 - 5 - 10 veya 15 kg'lık standart bez veya polipropilen torba veya çuvallarda olacak, 

ambalajların ağızları açılmayacak biçimde kapatılmış olacaktır.
14. Ambalajı üzerinde; ürünün adı, sınıfı ve tipi, firmanın adı-adresi, tescilli markası, içeriği, net ağırlığı, 

parti numarası, üretim ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), TSE, HACCP veya ISO kalite 
standartları belgelerinden herhangi birine ait olduğuna dair numarası veya damgası olacaktır.

TOZ TARHANA TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Tarhana (TS 2282/TI) evsafına uygun olacaktır.
2. Piyasada satılan iyi cins, yeni mahsül tarhana olacaktır.
3. Tarhanada renk sarımtırak, turuncu olmalı, kendine has koku, tat, görünümde olmalıdır. Yabancı madde 

içermemelidir.
4. Ürün ambalajı üzerinde net ağırlığı, üretici firma adı, adresi, TS numarası, imal ve son kullanma tarihi 

okunaklı bir şekilde bulunacaktır.
5. Ürün ambalajları ürünü taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 

geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır.


