
PORTAK AL 200

KAY lS] 200

KlRAZ 200

ÇİLEK 200

MUZ 200

ŞEFTALi 200

Y, ERİK 150

K. ERiK 200

TRABZON HURMASI 200

200

Not: Listede olmayan yemeklerin gramaj ı taraflarca tespit edilir.
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GIDA MALzEMELERİNiN özBr,r,ixr,nni

GENEL rrüxüırr,nni

l. Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ihtiyacı olan Gıda Evsaf Şartnamesindeki
yiyecek maddelerinin Türk Gıda Kodeksine ve Tiirk Standartlanna uygun olması

şaıttır.
2. Gıda malzemelerinin Tamamı birinci kalite olacaktır.
3. Üretici fiımalann T.C. Gıda Tarım ve Halwancılrk Bakanhğı'ndan "Gıda Sicil ve Gıda

Üretim" belgesi olacaktıı.
4. Tüm ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne ve ISO 9001'e uygun olacak,

Yönetmelikte belirtilen ambalajlama, etiketleme, işaretleme böliimiine uygun olarak
ambalaj lanacak, etiketlenecek ve işaretlenecektir.

5. Orijinal fabrikasyon ambalajının üzerinde firmanrn adresi, ticari unvanr veya varsa

tescilli markası, ürünün adı, çeşidi, brüt ve net ağırhğı, üretim tarihi ve son kullanma
tarihi, ilgili standardın işaret ve numarası mutlaka yazacak tenekelerde ofset baskılı,

çuvallarda ise mürekkep baskı olarak belirtilmiş olacaktır.
6. Şanlıurfa Belediyesine bağlı çalışan yaş meyve- sebze halindeki bulunan ürünlerin

kuruluşun talepleri doğrultusunda temini yapılacaktır.
7. Sipariş edilen Tüm Ürünler getirilmesi istenildiği Tarihte ve sabah 08:00 - 10:00

saatleri arasında Kuruluşa teslim edilecektir.
8. Ürünlerin getirildiği kasalar (geri iadeli-iadesiz)Boşaldığı taktirde Kuruluşun beliıltiği

süre içerinde geri teslim alınacaktır. Kasaların zamanında alınmaması durumunda

cezai işlemler yaptınlacaktır.
9. Malzemelerin getirildiği araç iemizlik kurallarına uygun olacak, sağlığı olumsuz

yönde etkileyebilecek hiçbir olumsuzluk olmayacaktır. Soğuk zincir koruması gereken

mallar için soğutmalı araçlarla nakliye yapılacaktır.
1O. Ambalajlar nakliye sırasında düzenli istiflenmiş olacak, kolilerde patlak olmayacak,

yırtık ve ezik bulunmayacaktır.
l1. Ambalajlamada kullanılan her türlü malzeme yeni, temiz, sağlam, kuru, kokusuz ve

insan sağlığına zaral vermeyecek nitelikte ve gıda ürünlerini dış etkenlerden

koruyacak özellikleri taşımalıdır. Özellikle, kAğıt, damga veya etiketler için kullanılan
malzeme ile baskı ve etiketleme toksik olmayan miirekkep ve zamklarla yapılmalıdır.
Ambalajlar ürünleri taşıma ve saklama süresinde bozulmadan iyi bir durumda tutacak,

hava, nem ve dış etkenlerin bulaşmasını önleyecek nitelikte olan malzemelerden

yapılmış olacaktlr. Resmi Gazete,de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas'gd.n 
Madde ve Malzemeler Yönetmeliği'ne uygıın ambalaj malzemeleri

kullanılacaktır.
12. Malzemeler sipariş usulü ile idare tarafindan beliılilen ebatlarda ve gramajlarda,

sipariş sırasında beliıtilen gün ve saatte kuruluşa teslim edilecektir.

13. Malzemeler bakılarak, dokunularak, koklanarak, tadılarak ve pişirilerek muayene

edileçektir. Tiim Ürünler Muayene Komisyonunun beğeneceği evsaf ve lezzete

olacaktır. Beğenilmeyen ürünler kesinlikle alınmayacaktır. Beğenilmeyen üri_inler aynı

gün saat: l5.00'a kadar yenileriyle değiştirilip, kuruluşa teslim edilecektir,
14. i4uayene komisyon üyelerince gerekli görülen mikrobiyolojik, toksikolojik ve

kimyasal ana]rizler ve analiz için gerekli personel, alet, cihaz ve masraflar satrcl

firmaya ait olacaktır. Bu analizler sonucunda gıdanın yürürliikte olan "Türk Gıda
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ı. Kodeksi Yönetmeliği"ne uygun olmadığının tespiti halinde doğabilecek zarar ve zi-
yandan yüklenici sorumlu olacaktr.

2. Muayenede kullanılan, bozulan veya bozulma eğilimi gösteren iiriinler ile teknik
şaıtları sağlamayan ürünler ya da son kullanma tarihi geçmiş veya tahmini kullanım
süresi içinde geçmesi öngörülen ürünler yol ve diğer masraflar yükleniciye ait olmak
üzere şartlara haiz olanlarıyla değiştirilecektir. Aynı zamanda son kullanma
tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan mallar da yapılan sözleşmeye
göre değiştirilecektir.

3, Muayene sırasında dizayn ve imalat hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza-
lardan satıcı firma sorumludur.

+, Ürünlerin mikrobiyolojik ve kimyasal analiz\eri T.C. Gıda Tanm ve Halwancılık
Bakanlığı İl Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünde firma tarafından yaptırılmalı-
dır. Laboratuaı tetkikinde malzemelerin teknik şartnamede istenilen şartlarda olma-
masl ve taahhüt edilen numunelerin dışına çıkılması durumunda sözleşme tek taraflı
olarak idarece fesh edilecek, yeni yapılan alımdan doğan fiyat farkı yükleniciye ait
olacaktır.

s. Ürünler hiçbir yabancı madde içermeyecek, eğer koruyucu maddeler kullanılmışsa,
koruyucu maddeler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacaktlr.

o, Bu tekıik şartnamede beliıtilmeyen hususlar yönünden yürürliikte olan "Tiirk Gıda
Kodeksi Yönetmeliği" hükiimleri geçerli olacakt

32-GIDA ÇEŞiTLERi TEKNiK ŞARTNAMESi

özBr- rnxNi« şARTNAME - 1. KIsIM (BAHARAT)

rünn ünüNı,nn

1. Tüm baharatlar yiirürlükte olan "Tiirk Glda Kodeksi Baharat Tebliğindeki" fiziksel,
kimyasal ürün özelliklerine uyglur olacaktır. yeni çıkacak tebliğ, kanun, tiDük ve ek_

lerini de kapsamalıdır.
2. Her tip baharat kendine özgü olmah, kötü kokulu olmamalıdır,
3. Baharatlar Ts,ye uygun piyasada satılan iyi cins ve son sene mahsulü olacaktır.

4. Üretici firmanın "Gıda Sicil ve Gıda Üretim İzni" belgesi olmalıdır,

5. Tüm üriirıler Muayene Komisyonunun beğeneceği evsaf ve lezzete olacaktıL Beğe_

nilmeyen ürünler alınmayacaktır.
6. Ambalajı üIünü taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava

ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış

olmalıdır. 5O0 gramlık veya 1 kg,lık orijinal ambalajlarda o1malıdır. Kııruluşun ter_

cihine göre paket gramajlar1 belirleneçektir.
7. Ambalij üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi yönetmeliğindeki gibi olacaktır. Am_

balaj üzirinde firma adl, adresi, malın adı, cinsi, net ağırlığı, üretim, son kullanma ta_

rihi (gürı/aylyıl olarak) ve TSE damgası bulunmahür.
8. Tüm baharatlar ortam sıcakhğında olmalıdır.
9. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacaktr,
10. son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan baharatlar yapılan

sözleşmeye göre yenisiyle değiştirilecektir.
ı ı. »epoiama cıda Kodeksi yönetmeliğine uygun olacak şekilde yapılmış olmalıdır.
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12. Ürtlnlerin mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü Laboratuvarlarında firma
tarafindan yaptırılmalıdır.

13. Bu tekıik şartnamede belirtilmeyen hususlar yönünden Türk Gıda Kodeksi hiikiimle-
ri geçerli olacaktır.

KARABIBER

l . Karabiber: Piper nigıum L. (Piperaceae) türüne giren bitkilerin genellikle olgunlaş-
madan toplanıp, tekıiğine uygun olarak kurutulmuş olan gri, kahve, yeşil veya siyah
renkli yüzeyleri bınuşuk meyvelerinin tane veya öğütülmüş hali olacaktır.

2. Kendine has tat ve renkte olmalı içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalı, bayat|a-
mış, küflenmiş, bozulmuş olmamahdır.

3. Karabiber öğütülmüş olacaktlr.

KUŞ ÜZÜMÜ

1. Kuşiizümü: Vitis vinifera L. (Vitaceae) tiirüne giren ufak taneli iiziimlerin yıkanıp,
tekniğine uygun olarak küırutulmuş hali olacaktır.

2. Küflü, çüri.ik, rutubetli, ıslak, kurtlu, kurt yenikli, taşlı, topraklı, kirli, şekerlenmiş,
sulanmış, boyalı ve topaklanmış olmayacaklır.

ÇAM FISTIĞI

1. Çam fistığı: Pinus cinsine giren bitkilerin tohumlarmın kabuğu sıynlmış ve zarından
temizlenmiş, embriyosu da bulunan endospem kısmı olacaktır.

2. Kendine has renk ve tatta olmalıdır. Kendine özgü çam kokusu dışında koku bulun-
mamalıdır.

3. İçinde hiçbir yabancı madde, böcek veya böcek kalıntıları bulunmamalı, küflenmiş,
bayatlamış, bozulmuş olmamalıdır.

4. Taneleri bütün, dolgun, iri olmalıdır.
5. Çam fistığı içerisinde yer fistığı veya çam flstığından hariç başka cins fistık kanşmış

olmamalıdır.
6. Kırık miktarı oZ 2'yi geçmeyecek ve rutubet miktarı% 8'i geçmeyecektir.

xiı.ryoN

i. Kimyon: Cuminum cyminum türüne giren bitkiterin olgunlaştıktan sonra toplarup

tekniğine uygun olarak kurutulan meyvelerinin tane veya öğütülmüş hali olacaktır.

2. Kendine has tat, koku, renkte olmahdır.
3. İçinde hiçbir yabancı madde, canh veya cansız böcek artlklaıı bulunmamalıdır, Ba-

yatlamış, küflenmiş, bozulmuş, boyanmış olmayacaktır. Kimyon ele alındığında renk

vermeyecektir.

KÖFTE BAHARI

l. Kendine has tat, renkte olmalıdır.
2. İçinde hiçbir yabancı madde, canlı veya canslz böcek artıkları bulunmamalıdrr. Ba_

yatlamış, küflenmiş, bozulmuş olmayacaktrr. İçerisinde boya, nişasta ve benzeri

"l
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eler katılmış olmamalıdır.



KIRMIZI PUL BİBER / TOZ KIRMIZIBiBER

1. Kırmızıbiber: Capsicum (Solanaceae) cinsine giren bitkilerin tam olgunlaşmış mey-
velerinin tekıiğine uygun olarak saplan alındıktan sonra kurutulup, öğütülmüş hali-
dir. Pul kıımızıbiber: Capsicum (Solanaceae) cinsine giren bitkilerin tam olgunlaş-
mış meyvelerinin tekniğine uygun olarak sapları ahndıktan sonra kurutulup, su ile
tavlanıp, farklı boyutlarda öğütülerek ya da parça|arıarak pul haline getirilmiş, ye-
meklik bitkisel sıvı yağ ve yemeklik tuz kaıışhılmış halidir.

2. Temiz; kendine has, tat, koku ve renkte olacaktlr.
3. İçerisinde yabancı madde, canlı veya cansız böcek ve/veya böcek aftıklan bulunma-

yacaktır.
4. Toz veya yaprak pul biber kuruluşun isteğine göre getirilecektir,
5. Yapı[dığı biberin çekirdeklerini ve renklendirici madde içermeyecektir, bayatlamış,

küflenmiş, bozulmuş, boyanmış olmayacaktır.
6. Kıımızıbiber ele almdığında renk ve yağ vermeyecektir.
7. Bozulmuş ya da nemlenmiş olmayacaktır.
8. Tarım ilacı kalıntısı ve afla toksin bulunmadığını göstelen raporu olacaktır.

DEFNE YAPRAĞI

1. Defne yaprağ1: Laurus nobilis L. (Lauraceae) tiirüne giren bitkilerin tekniğine uygun
olarak kurutulmuş yaprağl olacaktır.

2. Kendine özgü renk ve tatta olmalıdır.
3. İçlerinde yabancı madde böcek veya böcek kalıntılan bulunmamalı küflenmiş,

bayatlamış, bozulmuş olmayacaktır.

sUMAK

1. Sumak: Rhus aromatica tiirüne giren bitkilerin olgunlaşmlş me),velerinin hasat edi-
lip tekniğine uygun olarak kuıutulduktan sonraki bütiin halini ya da sofra tuzu (ağır-

hkça en fazla % 6) katılarak öğütülmüş bütün halini veya öğütülmüş meyve kabuk-
1arından olacaktır.

2. Kendine özgü tat, koku ve renkte olmalıdır.
3. Bayatlamış, kızışmış, küflenmiş, bozulmuş, yabancı tat ve koku almış olmamalıdır.
4. İçerisinde canlı böcekler, gözle görülebilen veya görülmeyen ölü böcekler ve bunla-

rın kalıntıları ve diğer zararhların kalıntıları bulunmamahdır.

DAMLA SAKIZI

1. 100 gramlık ambalaj lar halinde olacaktır.
2. Kendine özgü renk, koku ve tatta, sağlam, bütün olacaktır
3. Haşereler tarafından yenmiş, nemlenmiş olmayacaktlr.
4. İçerisinde yabancı madde bulunmayacaktır.
5, Acımış, kötü koku oluşmuş olmayacaktır.

KARANFiL

1. Karanfil: Eugenia caryophyllata Thunb. (Myrtaceae) tiiıriine giren bitkilerin
açılmamış çiçek tomurcuklarının tekniğine uygun olarak kurutulmuş tane veya
öğütülmüş hali olacaktır

2. Kendine özgü keskin tat ve kokuda olmalıdır
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3. Küflenmiş, bozulmuş olmamah, yabancı tat bulunmamalıdır.
4. Tane karanfilde; renk kırmızımsı kahve ile siyah arasındadır. İçinde taş,

toprak, yaprak bulunmamalrdrr.

sUSAM

1. Susam: Sesamum indicum L. (Pedaliaceae) türüne giren bitki tohumlannın tekniğine
uygun olarak kurutulmuş halidir.

2. Yeni sene mahsulü, 1. Kalite olmalıdır. Kendine özgiJ- tat, koku ve renkte olmahdır.
3. Bayatlamış, kızışmış, küflenmiş, bozulmuş, yabaıcl tat ve koku almış olmamalıdır.
4. İçinde canh böcekler, gözle görülebilen veya görülmeyen öiü böcekler ve bunlann

kahntıları ve diğer zararlıların kalıntıları bulunmamalıdır.
5. l kg veya 5 kg'lık orijinal ambalajlarda olmalıdır.
6. Kanşık ürün olmamahdır.

COREK oTU

l. Çörekotu: Nigella sativa L. ve Nigella damescena L. (Ranunculaceae) tiirüne giren

bitkilerin meyveieri içerisinde oluşan tohumudur.
2. Kendine özgü renk ve tatta olmahdrr.
3. İçlerinde yabancı madde böcek veya böcek kalıntıları bulunmamalı, kilflenmiş,

bayatlamış, bozulmuş, kötü kokulu olmamalıdrr.
4. 1 kg' lık orijinal ambalajlarda olmalıdır.

KöRi

l . Baharat kendine özgü tat, koku ve renkte olmahdır.
2. Bayatlamlş, kızlşmış, kiiflenmiş, bozulmuş, yabancı tat ve koku almış olmamalrdır.

3. Baharatln içerisinde canh böcekler, gözle görülebilen veya görülmeyen ölü böcekler

ve bunlann kalıntrları ve diğer zararhların kahntıları bulunmamalıdır.

ASPiR ÇiÇEĞİ

1. Aspir çiçeği: carthamus tinctorius L. tiiriine giren bitkilerin olgunlaşma sonrasrnda

açan ve kuiutulan krem, turuncu, beyaz,kırmızl gibi renklerde olabilen çiçekleridir.
2. Baharat kendine özgü tat, koku ve renkte olmalıdır.
3. Bayatlamış, klzışmlş, küflenmiş, bozulmuş, yabancı tat ve koku almış olmamahdır.

4. Baiıaratın içerisinde canlı böcekler, gözle görülebilen veya görülmeyen ölü böcekler

ve bunların kalrntıları ve diğer zararlıların kahntıları bulunmamalıdır,

':,?'ri','$

TARÇIN

1. Tarçın: Cinnamomum (Lauraceae) cinsine giren bitkilerin, dalları ve genç stirgünle-

rinin kabuklanndan, mantar ve parankima dokusunun sıyrılmasından sonra kalan iç
kabuğunun tekniğine uygun olarak kurutularak öğütülmüş halidir.

2. Baharat kendine özgü tat, koku ve renkte olmalıdır.
3. Bayatlamış, kızışmış, küflenmiş, bozulmuş, yabancı tat ve koku almış olmamalıdır.
4. Baharatın içerisinde canh böcekler, gözle görülebilen veya görülmeyen ölü böcekler

ve bunların kalıntıları ve diğer zararlıların kalmtıları bulunmamalıdır.



l. Nane: Mentha (Lamiaceae) cinsine giren kültür bitkilerinin çiçeklenme döneminde
hasat edilen ve tekniğine uygrın o1arak kuıutulmuş yapraklannrn saplaıından sıyrılrp
ufalanmış halidir.

2. Kekik: Thymus cinsine giren bitkilerin tekniğine uygun olarak kıırutulduktan sonra
ufalanarak saplarından ayrılmış yaprak, çiçek ve sürgiin uçları karışımıdır.

3. Reyhan: Ocimum basilicum L. (Lamiaceae) türiine giren bitkilerin olgun döneminde
rengi mor iken tekniğine uygun olarak kurutulduktan sonra saplaıından aynlmış yap-
rak, çiçek ve siirgün uçlan karışımıdır.

4. Fesleğen: Ocimum basilicum L. (Lamiaceae) türüne giren bitkilerin tam çiçeklenme
döneminde hasat edilerek yeşil renge sahipken tekniğine uygun olarak kurutulduktan
sonra saplarından ayrılmış yaprak, çiçek ve sürgün uçlan kanşımıdır.

5. Biberiye-kuşdili: Rosmarinus officinalis L. (Lamiaceae) tiirüne giren bitkilerin tek-
niğine uygun olarak kurutulmuş yapraklandır.

6. kendine has renk ve tatta olmahdır.
7. İçlerinde yabancı madde böcek veya böcek kalıntıları bulunmamah, küflenmiş, ba-

yatlamış, bozulmuş olmamalıdır.

özBr. rnxNir şARTNAME - 2.KIsIM (BALIK)

BALIK (TAZE BALIK-DONDURULMUŞ BALIK)

1 . Büyiik balıklar iç organlar temizlendikten sonra Net:250 gr'rn altında kesinlikle ol-
mamahdır.

2. Balığın %68-69 oranında yenilebilir böliirnüniin olmasl gerekmektedir. Kemiksiz
ağırhğının %70-77 arasında (kemik, yüzgeç vb. dışında) olması gerekir.

3. Balıklar taze olmalıdır. Deri; kuvvetli parlak, mukoz sıvı mevcut, renk değişimi ol-
mamış, elastiki olmalıdır. Gözler parlak, saydam, gözbebekleri siyah renkte olmalı-
dır. Solungaçlar parlak kıımızı renkte, mukoz sıvı mevcut olmalı, renk değişikliği
olmamalıdrr. Omurga balık etine sıkıca tutunmuş, aynlacağı zaman kolayca aynla-
maz olmahdır. Bu özellikleri taşımayan bahklar kabul görmeyecektir.

4. Bahklar istenilen tarih ve zamanda temizlenmiş (pulları da alınarak) olarak teslim
edilmelidir. Temizlenmiş minimum balık ağırhğı 250+20 gr. arasında olmalıdır.

5. Sevkiyat frigofrik araçla yapılacak, araç sıcakhğı 0-4oC arasında olacaktır.
6. Balık kasaları hijyenik koşullara uygun olmah, üzerleri şeffafnaylon veya jelatin ile

kapatılmış olmalıdlr. kasalar soğuk zincirinin kırllmamasl için buz kalıplarıyla dolu
olacaktır.

7. Üretici firmanın "Gıda Sicil ve Gıda Üretim İzin" belgesi bulunmalıdır.
8. Kuruluşun öngördüğü durumlarda iirün|er analiz için ilgili laboratuvaıa gönderildi_

ğinde tetkik ücreti yüklenici fiıma tarafindan karşılanacaktrr.

9. üretim tesise giren işletme suyunun altı ayda bir mikobiyolojik ve kimyasal analiz_

leri yapılarak sonuçlarının kuruluşumuza bildirilmesi istenebilir.
10. Bu şartname de yaz|lı olmayan hususlar için Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği hükiim_

leri uygulanır.
11. Talep ;dilen ürün telefon açıldığlnda istenilen gün Ve saatte teslim edilmelidir. Acil

duııımlarda 24 saat içerisinde teslimat yapılmahdır.
12. Siparişler mutlak ambarından teslim ahnacaktır.
13. Siparişlerimiz adet olarak verildiğinden ve balığın da belirtilen gramaj lara uygun ol-

maşı gerektiğinden firmanın bu koşulları sağlaması gerekmektedir. Gramaj fark'lı[ı-
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ğından kaynaklanan sayı eksiklikleri karşılıklı görüşülerek siparişlerimiz eksiksiz
teslim alınacaktır.

14. Eksik veya ilave gerektiren durumlarda belirtilen gün ve saatte mutfağa takviye yapı-
lacaktır.

15. Ürün teslimatları, muayene komisyonu tarafindan görüldükten sonra kuruluş mutfa-
ğına yapılacaktır.

16.Taze balıklar buzhane ürünü olmamalıdır.
l7. Teslimat yapılırken dondurulmuş üriin üzerinde fırma adı, üretim tarihi, son kullan-

ma tarihi, ihracat onay numarasl, gıda üretim izin belgesi, isteklinin onay numarası
bulunmalıdır. Bu iiriinlerden Glaze miktan düşülecektir.

18. Tüm üriinler Muayene Komisyonunun beğeneceği evsafve lezzette olacaktır. Beğe-
nilmeyen iiri,iıler alınmayacaktır,

19. Hamsiler enaz7-8 cm kalibrede ve tam temizlenmiş olmalıdır. Kuruluşun talebi
doğıultusunda hamsiler KILÇIKSIZ istenebilir.

20. Alabalık Gökkuşağı (Oncorhynchus mykiss) cinsi olmalıdır.
21 . Çinekop balıklarının kalibresi 1 1-13 cm arasında olmahdır.
22. Barban balığının adet ağırhğı 40-60 gr arasında olmahdır.
23. Palamut fileto veya dilimlenmiş olarak teslim edilmelidir,
24. Mezgit; Menşei Norveç (Saithe) olan pollicus virens cinsi, derisiz ve kılçıksız olarak

fileto yapılıp şoklanarak elde edilmiş %100 balık eti olmalıdır.
25. Tamamen kılçıklarından arındırılmış, Norveç uskumrusundan elde edilmiş, Scom-

ber Scombrus cinsi fileto yapılıp şoklanarak elde edilmiş %100 balık eti olmalıdır.
26. Norveç Somon balığı denizde yetiştirilmiş cinsi olmalıdır. 180 gr - 220 gr arasında,

kılçıksız, fileto ve Norveç menşeili olmalıdır.
27. İstavritler en az 14-15 cm kalibrede ve tam temizlenmiş olmalıdır.
28. Deniz Alası/Yerli Somon; 250 gr, kılçıksız, fileto edilmiş, Karadeniz menşeili olma-

hdır.
29. Pangasius balığı fileto, taze veya dondurulmış,170-220 gr'llk olarak teslim edilme-

lidir.
30. Levrek; temizlenmiş, 250 gr ve adet halinde getirilecektir.
31. Çupra; temizlenmiş, 250 gr ve adet halinde getirilecektir.
32. Karadenız Mezgit; 15 cm'den daha küçük olmamalı ve tam temizlenmiş olmalıdır.

öznr, rnrNix şARTNAME - 3.KIsIM @isKüvi)

GOFRET-KRAKER _ BİSKÜVİ 1sann-vuıaFLI-TUZLU) _ KEK

l. Bisküvi Standardına (TS 2383) uygun olaı üriinler getirilecektir.
2. Tiirk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde tarif edilen şekilde usulüne uygun olarak ekstra

un ile yapılmış olacaktrr.
3. Rutubet %6'dan, tuz çıkarıldıktan sorıra kül miktarı o%1'den ve küliin %10'luk

klorhidrik asitte erimeyen kısmı %0.015'den fazla olmayacaktır.
4. Piyasadaki bisküvilerin en iyisinden olacaktır.
5. Muhteviyatındaki şeker ve tuza göre tatlı, tuzlu, olarak 2 tiptir. Her 2 tip bisküvide de

kendine has renk ve kokuda olmalıdr.

6. Kirlenmiş, acımış, sabunlaşmış, küflü, kurtlu olmamalıdır. İçerisinde yabancı madde,

tat ve koku ihtiva etmemeli, kendine has bir tatta olmalıdır.

7. Gevrek bir yapı ve bir örnek görünüşte olmalıdır. Kiıli ve zedelenmiş olmamalıdır.
Tozlu ve kırık olmayacak, bisküviler tazeliğini nemini kaybetmemiş olacaktır.

tı, 2!7t. |1rrıe



8. Ambalajlar taşıma ve muhafaza süresince bisküvileri kırmadan, iyi bir durumda
tutacak, yağ emmeyen , rutubet çekmeyen nitelikte selofan kağıt, karton gibi gıda
sanayinde kullanılan uygıın malzemeden yapılmahdrr.

9. Ambalajları üzerinde cinsi, hangi nevi un ve yağdan yapıldığı, varsa ilave edilmiş
katkı maddelerinin adları ve mamullerin net ağırhğı, imalatçı firmanın tescil edilmiş
markası veya kısa adı, adresi, işaret numarası, malın adı, çeşidi ve tipi, imal tarihi,
son kullanma tarihi, seri numarası oklınaklı olarak yazılı olacaktır.

1 O. Ürünlerde boya maddesi kullanılmayacakhr.
1 1 . TS belgesi taşımahdır.
l2. Tüm ürünler Muayene Komisyonunun beğeneceği evsafve 1ezzete olacaktır. Beğe-

nilmeyen ürünler alınmayacaktır.
13. Kepekli çubuk kraker 50 gr, Kek çeşitleri 35-40 gr, Çikolata kaplı sandviç bisküvi 40

gr, Kremalı bisküvi çeşitleri 75-85-100 gr, pötibör bisküvi 1'er kg'hk, gofret çeşitleri
45gr + o/o 5' lik ambalaja göre olacaktır.

ŞEKERSİZ BİSKÜVİ (MUHTELİF ÇEŞiTLERDE)

1. Türk Gıda Kodeksine uygun olarak imal edilmelidir.
2. Piyasadaki bisküvilerin en iyisinden olacak ve muayene komisyonun beğeneceği

evsafta bulrrnacaktır.
3. Tozlu ve kırık olmayacak, bisküviler tazeliğini, nemini kaybetmemiş olacaktr.
4. Ambalajları üzerinde cinsi, hangi nevi un ve yağdan yapıldığı, varsa ilave edilmiş

diğer maddelerin isimleri ve mamullerin net ağırlığı, imalatçı fiımanın tescil edilmiş
markası, adresi, imal tarihi, son kullanma tarihi, seri numarası okunakh o|arak yazlı
olacaktır.

5. Ürünlerde boya maddesi kullanılmayacaktır.
6. TS belgesi taşımahdır.
7. Bisküviler şekersiz olacaktır.
8. Çeşitleri sipariş sırasında bildirilecektir. Bisküviler 50 gramhk paketler halinde

olacaktır.

MISIRLI PiRiNÇ GEVREKLERİ

1. Türk Gıda Kodeksine uygun olarak imal edilmelidir.
2. Piyasadaki çeşitlerin en iyisinden olacak ve muayene komisyonun beğeneceği

evsafta bulunacaktlr,
3. Tozlu ve krık olmayacak, gevrekler tazeliğini, nemini kaybetmemiş olacaktr.
4. Ambalajları üzerinde cinsi, hangi malzemeden yapıldığı, varsa ilave edilmiş diğeı

maddelerin isimleri ve mamullerin net ağırhğı, imalatçı firmanın tescil edilmiş
markası, adresi, imal tarihi, son kullanma tarihi, seri numarası okunaklı olarak yazılı
olacaktır.

5. Ürünlerde boya maddesi kullanılmayacaktır.
6. TS belgesi taşımalıdır.
7. Gevrekler yağsız ve şekersiz olacaktır. Mısrr ve Pirinç içermelidirler.
8. Ürünler 40 veya 50 gramhk paketler halinde olacaktır.
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öznı rnıoıir şARTNAME _ 4.KIsIM (çAı)

ÇAY

1. Çay; yürürlükte olan "Tiirk Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliği" fiziksel ve kimyasal
özelliklerine uygun olmahdır. Yeni çıkacak tebliğ, kanun, tiizük ve eklerini de kap-
samalıdır.

2. Piyasanın en iyi kalitelisi ve kolu renkli, kendine özel kokuda, yaprak halinde ola-
cak, çok kınklı ve tozlu olmayacaktrr.

3. Rutubeti o/o9'dan, külü %7'den fazla olmayacaktır. Çayın miktarı %5 gramdan eksik
olmayacaktır. Avarya çaylar kabul edilmeyecektir. Gereğinde bu özellikler kimya
muayenesi ile tespit ettirilecektir. ÇAYKUR veya SEYLAN malı çay olacaktır.

4. İçinde sap, yaprak artığı, kum, toz, çöp olmayacaktır. Küflenmiş, ıslak, dışandan ya-
bancı koku çekmiş olmamalıdır.

5. Boyalıolmayacaktır.
6. Çay ortam sıcaklığında teslim olmalıdır.
7. Suda kaynatıldığı zaman berrak ve güzel kokulu olacaktır.
8. 1 kg' lık ve kahvaltılık çaylar 2 gr.lık poşet çay paketleri halinde teslim ediiecektir.

Paketlerin üzerinde firma adı, adlesi, üretim ve son kullaırma tarihi ve barkodu bulu-
nacaktır. Ambalaj üzerindeki işaıetleme Gıda Kodeksine uygun olaıak yapılacaktır.
Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, mahn adı, net ağırlığı, üretim ve son kullanma
tarihi bulrınmalıdır.

9. Taşıma ve Depolama Tiirk Gıda Kodeksine göre olacaktır.
10. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farkh çıkan çaylar yapılan söz-

leşmeye göre değişı irilecekıir.

öznr- rBxNir şARTNAME - s.KISIM (DoNDuRuLMUş GIDA)

TüM DONDURULMUŞ ünüNı-Bn

1. Ürünler yürürlükte olan "Türk Gıda Kodeksi Hızh Dondurulmuş Gıda Maddeleri
Tebliği" ve "Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği" özelliklerine uy-
gıın olacak, Ek-1 Meyve ve Sebzeler ile İşlenmiş Ürilnlerine Ait Mikrobiyolojik De-

ğerlere de uygun olacaktır. Yeni çıkacak tebliğ, kanun ve tüziik ve eklerini de kap-

samahdır.
2. Ürtnler gıda ile temas edebilir naylon torba (40 mikron kahnhğında polietilen) içeri

sinde, 2,5 kg - 5 kg - 10 kg'lık orijinal ambalajlarda,10 kg'lık karton kolilerde teslim
edilecektir.

3. Ürünler -18'C'de olmalıdır.
4. Kurt olmamalı, böcek, kuş vb yeniği, taş bulunmamalıdır.
5. Dondurulmuş ürünler hiçbir katkı maddesi içermemelidir.
6. %90-95 rutubette depolanacak ve taşınacaktır.
7. Üretici firma, dondurulmuş ürünlere ait "Gıda Sicil Belgesi ve Gıda Üretim Sertifi-

kasına süip olacaktır. İhaleyi alan firma teslimat aşamasında Üriin Analiz sertifika-
larını muayene komisyonuna ibraz edecektir.

8. Ürünlerin mikrobiyolojik ve kimyasal aıalizleri T.C. Gıda Tarım ve Hayvaıcılık
Bakanlığı Ankara Gıda kontrol Laboratuvarı Müdi,irlüğü Laboratuvarlannda firma
tarafindan yaptırrlmahdır.
Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olarak yapılma-

1ıdır ların üzerinde tiırünün cinsi, brüt miktan, net miktarı, firmanın
9
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DONDURULMUŞ BEZELYE

1 . Dondurulmuş taze bezelyenin kapçıkları ayrıldrktan ve elde edilen bezelye taıeleri-
nin boylamaya tabi tutulup tekniğine uygun bir şekilde haşlandıktan sonra hücre zarı
parçalanmadan IQF (tanelenmiş şok dondurma) sistemi ile dondurulmuş olmalıdır.

2. Kendine özgü tat ve renkte olmalı, kötü koku olmamalıdır. Yeni iiretim olup 3 no'lu
o1acaktr. Taneler istenilenden fazla iri ve karışık olmamah, pişirildiğinde sert kal-
mamalı ve dağılmamalıdır.

3. Dondurulmuş taze bezelyede kesinlikle yabancı madde ve katkı maddesi bulunma-
malıdır.

DONDURULMUŞ TAZE FASULYE

1 . Dondurulmuş taze fasulye, günliik olarak gelen taze fasulyelerin yıkanıp uçlan kesil-
dikten sonra iki veya üç parçaya bölünüp tekniğe uygun bir şekilde haşlandıktan son-

ra hücre zarı parçalanmadan IQF (tanelenmiş şok dondurma) sistemi ile dondurulmuş

olmalıdır.
2. Kendine özgü tat ve renkte olmalı, kötü koku olmamalıdır. Kılçık ve sapı alınmış

doğranmış yeni üretim olacaktır.
3. Taneler standaıl olmah, kılçıkh olmamalıdır.
4. 1000 g ömek numunede saplı veya ucu alınmamış taze fasulye oranı 4 adedi, taze fa_

sulye üzerinde oluşan 6 mm'den büytik koyu kahverengi lekeler 8 adedi, 6 mm'den

küçük siyah kahverengi lekeler de 10 adedi geçmeyecektir. Büyük boy fasulye tane-

leri (6 cm üstünde),%7 yigeçmemelidir. Kesim sırasında iri fasulye içinden çıkan
serbest tane miktarı 12 adedi geçmemelidir.

5. Taze fasulyeler kaynayan suya ahldığında 30-35 dk içerisinde dağılmadan pişme

özelliği göstermeli, sert o1mamalıdır.
6. Dondurulmuş fasulye hiçbir yabancı madde veya katkı maddesi içermemelidir.

DONDURULMUŞ BAMYA

2

Dondurulmuş bamya körpe, çekirdekleri küçük ve sertleşmemiş olacak, bamyaların

başları alınıp yıkandıktan boylama işlemine tabi tutulup hücre zarı parçalanmadan

IQF (anelenmiş şok dondurma) sistemi ile dondurulmuş olmalıdır,

Dorrjr.rul-.lş Iaze bamya 1.sınıf (Sultani) bamya olacaktır, Kuruluş tarafindan farklı

tip bamyalar istenebilir.
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adresi, tanıtıcı işareti, seri numarası, imal tarihi, son kullanma tarihi (giiıı/aylyıl ola-
rak), içindekiler kısmı ve metal detektöründen geçirildiğine dair damga bulunmalıdır.

10. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre yapılacaktır. Frigofirik araçlarda getiril-
melidir. Aracın sıcakhk belgesi istenildiği takdirde gösterilmelidir. Donu çözülmüş,
ezilmiş, gevşemiş ürtinler alınmayacaktır.

1 l. Son kullanma tarihinden önce bozulan, numuneden farklı çıkan dondurulmuş üriinler
yapılan sözleşmeye göIe değiştirilir.

12. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğindeki gibi olacaktır.
13. Bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlar yönünden Türk Gıda Kodeksi hükümle-

ri geçerli olacaktır.
14. Tüm ürünler Muayene Komisyonunıın beğeneceği evsafve lezzete olacaktır. Beğe-

nilmeyen iiriinler alınmayacaktr.



3. Kendine özgi tat ve renkte olmalı, kötü kokulu, lekeli ve iri çekirdekli olmamalıdır.
Sivri şekilde, boy olarak takriben 0-3 cm aralığında olacaktır. Taneler büyük ve karı-
şık olmamalı, pişirildiğinde seı1 kalmamalı ve dağılmamalıdır.

4. Dondurulmuş taze bamyada kesinlikle yabancı madde ve katkı maddesi bulunmama-
1ıdır.

DONDURULMUŞ ISPANAK

l . Dondurulmuş ıspanaklar ayıklanıp yıkandıktan ve tekniğe uygun bir şekilde haşlan-
dıktan sonra hücre zarı parçalanmadan IQF (tanelenmiş şok donduıma) sistemi ile
dondurulmuş olmahdır.

2. kendine özgij tat ve renkte olmalı, kötü koku olmamalıdır. Dondurulmuş ıspanaklar-
da kesinlikle yabancı madde bulunmamalıdır. Ispanaklarda kesinlikle kum olmama-
lıdır. Dondurulmuş ıspanaklarda kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanılmamalıdır.

3. Dondurulmuş ıspanaklar doğranmış olacaktır. Blok şeklinde dondurulmuş olmaya-
caktır. Max 4-6 dk'da sert saplar pişmelidir.

1. Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. Kendine has süt kıvamında olmalı,
çiğnendiğinde seı1 olmamahdır. TS 10932/Tl'e uygun olmalıdır.

2. 1000 g örnek numunede mısır bitkisine ait parçalar ve mısır koçanı (bitkisel yabancı
madde) 4-8 adedi geçmeyecektir. Mısırda bitkise1 kaynaklı yabancı madde bulunma-
yacaktır.1000 g ömek numunede lekeli mısır 5-8 adedi geçmeyecektir. 1000 g ömek
numunede hasarh/kırık tane mi|«arı'Yo3 wlw-Yo6 w-w oraıln1 geçmeyecektir.

3. Mısırlar kaynayan suya atıldığında 25-30 dk içerisinde dağılmadan pişme özelliği
göstermeli, sert olmamahdır.

DONDURULMUŞ BAR3UNYA

1. Donduıulmuş barbunyanın kapçıkları ayrıldıktan ve elde edilen tanelerinin boylama-
ya tabi tutulup tekniğine uygıın biı şekilde haşlandıktan sonra hücre zafl parya7an-

madan IQF (tanelenmiş şok dondurma) sistemi ile dondurulmuş olmalıdır.
2. Kendine özgü tat ve renkte olmalı, kötü koku olmamahdır.
3. Yeni üretim olup, taneler istenilenden iri ve karışık olmamalı, pişirildiğinde sert

kalmamalı ve dağılmamalıdır.
4. Dondurulmuş barbunyada kesinlikle yabancı madde ve katkı maddesi bulunmamalı-

dır.

DONDURULMUŞ VİŞNE

l. Dondurulmuş vişneler saplarından ve çekirdeklerinden ayrılmış IQF(tanelenmiş şok
sistemi) sistemi ile dondurulmuş olmalıdır.

2. Kendine özgü tat ve renkte olmah, kötü koku olmamalıdır.
3. Vişne büyükliikleri standart büyüklükte, irilikte ve olgunlukta olmalıdıı. (min 1 cm

çapında).
4. Pişirildiğinde sert kalmamah ve dağılmamalıdır. Dondurulmuş vişneler hiçbir ya-

bancı madde ve katkı maddesi içermemelidir.
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DONDURULMUŞ MiLFÖY HAMURU

1. Kendine özgü renk, koku ve tatta olmalıdır. Bozulmuş veya kokuşmuş olmayacaktır.
2. Rengi açık krem olmalıdır.
3. Un 1. kalite olup, TSE'ye uygun olacaktır.
4. Hamurun yüzeyi düzgün olmalı, yırtık ve çatlaklar olmamahdır. Gözle görülebilir

yağ ve un paıtikülleri bulunmamahdır.
5. Milftiy hamuru talimatlara uygun olarak pişirildiğinde ( 1 80-21 0 C" sıcaklıkta/ 20-25

dk) hacmi en az 15 kat artmalı, katmerli, katlar arasında boşluklu ve gevrek olmalı-
dır.

6. Hamurun bir kenarı 14 cm - l5 cm boyunda ve kare olmalıdır.
7. Her parça hamur l00 gr + 5 gr ağırlıkta olmalıdır.
8. Her l00 gramlık parça arasında kokusuzjelatin veya kAğıt bulunacaktır.

DONDURULMUŞ ÇANAK ENGİNAR

1 . Enginarların kabuklannın soyularak içlerinin alınması sonrasında kalibre edilip tek-
niğine uygun bir şekilde haşlandıktan sonra IQF (tanelenmiş şok dondurma) sistemi
ile dondurulmuş olmalıdır.

2. Kendine özgü tatta olmah, kötü koku olmamahdrr. Dondurulmuş enginar kendine
has hafifaçık sarı renkte olmalı, TS 11242'ye uygun olmahdır.

3. Yaprakları ayrılmış içi temizlenip çanak şekli verilmiş olmahdır. Tane tane donmuş
ve bloklaşmamış olmalıdır.

4. Kendine has karakteristik yapıda, lifsiz ve uniform enginar yapısında olmahdır.
5. Enginarda bitkisel kaynaklı yabancı madde ve hiçbir katkı maddesi bulunmamalıdır
6. Enginarların oılalama çapı 8- 12 cm arahkta olmalıdır.

özBı, rnxNir şARTNAME _ 6.KIsIM (EKMEK)

EKMEK (F,RANCALA / ROLL / SANDVİÇ / PiDE / TOST)

1. Ürünler; yürürlükte olan "Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği" ve
"Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği" özelliklerine ve Ek-l Hububat
ve firıncılık ürünlerine ait mikobiyolojik değerlere uygun olmalıdır. Yeni çıkacak
tebliğ, kanun ve tüzük ve eklerini de kapsamahdır. Ekmekler bu özelliklere ek olarak
Belediye gıda maddeleri nizamnamesindeki evsafta olacaktır.

2. Kendine özgü tat ve kokuda olmalıdır. Ekmekler 66-'72 raııdımarılı (tip 2) Toprak
Mahsulleri Ofisi standartlarına ve Gıda Kodeksine uygun francala unundan pişmiş

net 200 gr' lık ekmekler halinde olacaktır. İstenilen diğer ekmeklerin ağırlığı 50 gr

(+5 gr) olacak, rol1 ekmek şeklinde ve paketlenmiş olarak teslim edilecektir. Sandviç

ekmeği 50-70 Gr., Kebap Pidesi 100-120 Gr. Olacak şeklide teslim edilecektir.
3. Roll ekmeklerin üzerinde okunaklı şekilde iiretim ve son kullanma tarihi olacaktır.
4. Ekmek çeşitleri ilgili tebliğe uygun olarak üretilmiş olacaktrr. kuruluşa alınacak olan

ürün çeşitleri; noımal francala, noımal roll, tuzsuz roll ekmek, kepekli roll ekmek,

tam buğday rol1 ekmek, çavdar roll ekmek, ramazan pidesi, kebap pidesi, lavaş pide-

si, mısır ekmeği, tost ekmeği, bazlama ve sandviç ekmek olarak belirtilen şekillerde
yapılacaktır.

5. bşarıdan bakıldığında iyi pişmiş ve kabaımış, kendine has görünüşte, kokuda ve ka-

bui< renk dağılımı olabildiğince homojen olmalı, basık ve yanık olmamahdır. Ekmek
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kesildiği zamarı iç kısmı süngerimsi yapıda, gözenekler mümkün o1duğunca homojen
olmalı, büyük hava boşlukları bulunmamalı, hamur ve yapışkan olmamahdır.

6. Ekşi maya kullanılmayacak, Pres Maya (TS3522) kullanılacaktır. Ekmekler temiz
tepsilerde pişirilerek alt kısımlarında talaş, susam vb maddeleı bulunmayacaktıI.

7. Ekmekler ortam ısısında olmalıdır,
8. Müteahhit firma ekmeği kurumun istediği tevzi yerlerinde teslim edecektir,
9. Ekmeklerin teslimi 250 adetlik plastik kasalar içerisinde yapılacaktır. Ekmeklerin

konulduğu plastik kasalar temiz olacaktıI. Kırık, çatlak, yağh, çamurlu, kirli kasalara
ekmek konulmayacaktır. Ekmekler kasa ile temas etmeyecek, kasaların içerisinde gı-
da ile temas edebilir poşet veya temiz bez kullanılarak muntazam bir şekilde teslim
edilecektir.

10. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacaktır.
1 1. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre yapılacaktır. Teslimat sırasmda fllmayl

temsil eden kişi hazır bulunacaktır.
12. Her 6 ayda bir Analiz Sertifikası (rutubet, kuru maddede tuz harici kül miktarı, kuru

maddede tuz miktarı) kuruluşa teslim edilecektir. Ek olarak ürünler idarenin belirle-
yeceği yer ve zamanlarda giderleri firmaca karşılanmak üzere analize tabi tutulur.

13. Tiirn ıirünler Muayene Komisyonunun beğeneceği evsaf ve lezzete olacaktır. Beğe-
nilmeyen tirünler alınmayacaktır,

öznr- rn«Nir şARTNAME _ 7.KIsIM (ET KIRMIzI)

DANA ETİ GEMİKSİZ BUT ETİ /5,Lİ sET)

l . Etler yüriirli_ikte olan ,.Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürt_inleri Tebliği" ve. "Türk Glda Ko-
deksi Mikobiyolojik Kriterler Tebliği" özelliklerine ve Ek_l Et ve Et Urünlerine Ait
Mikrobiyolojik Değerlere uygun olmalıdır.

2. Tiifk Gıda Kodeksine uygun kesilmiş ve damgalanmış olacaktır.
3. Etlerin kabulÜ, etler kesilip yÜzÜldiikten Sonra ve noımal şaıllarda en az 6 saat bekletil-

dikten sonra veya soğuk hava deposunda en az 24 saat dinlendirildikten sonra, kefen_

lenmiş (beyaz file beziyle) olarak, soğukluğunu müafaza ederek, soğuk hava zincirini
devam ettirecek kapalı araçlarla, araç yüzeylerine temas etmeyecek şekilde soğuk hava

teılibatlı araçlarla getirilip, teslim edilecektir Araç içi Max 0 oC _ +4oC,de olmahdır.

4. Et iç ısısı 1OoC'nin i-izerinde olmayacaktır. Etler dondurulmuş olmayacaktır,
5. Etlerin rengi pembe kıımızı arasr, kıvamr sert, kendine has ve görünüşiinde ve kokusun-

da, gövdenin dış klsımları kısmen bir yağ tabası ile örtülü olacaktır. sakatatlar, iç yağlar

ve diz kapağından aşağl kısımlar et yerine alrnmayacaktır. Etler % I0, darı fazla yağ

içermeyecektir. Etler ..Erkek Halvan Eti" o1acaklır. Dişi hayvan eti kabul edilmeye_

cektir. Dişi hayvan eti tespit edildiği takdirde cezai işlem uygulanacaktır,

6. Tartı kesimden hemen soıua yapılmış ise %6 fire düşülecektir,

7 . Tranç,yumurta, sokum, kontmuar ve nuardan oluşan dana beşli set, üzerinde hiç kemik

parçası'kalmayacak şekilde, kuruluşun sipariş ettiği miktar ve günlerde temin edilecektir.

iı". s,ıi ,"tin ağrııgi ıo kg,dan aşağı olmayacaktır. Düşük ağırhklı setler kabul edilme-

yecektir.
8. İtin tamamında kemik (kaval kemiği dahil) ve kemik parçacıklaıı olmayacaktır. Üzerin_

de olacak her kemik parçası fire olarak ağırlıktan düşülecektir,

9. Etler kan, pislik (dışİı, sİndirim organı muhteviyatı vb.), toprak, çamur ve yabancı mad-

delerle kirlenmiş olmayacaktır.
10. Etlerde, et ve yag rengİnde değişme, yeşilimtırak, mavi, kahverengi, siyah renk oluşumu

lekeleri, renktl matlaşma (donuklaşma) et yüzeyinde yapışkan sümiiksü ifrazat oluşumu

görülmeyecektir.
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1 1. Kendine özgü kokuda olmalıdır, ekşi, bozuk koku bulunmamalıdır,
l2, Gerektiğinde sipariş yemeğin cinsine göre (haşlama et, kızartma et,rosto et vs) kurulu-

şun gereksinimine göre sözleşme süresi sonuna kadar denk gelmek İaydıyla s;ıl ,.ı u"t
sayısı isteğe göre getirilecektir.

l3. Etler Muayene komisyonı.rıun beğeneceği evsaf ve lezzete olacaktır. Beğenilmeyen
ürünler alınmayacaktır.

14. Ambalajlama istenmesi duıumunda, yürıirlükte üriin tebliği olması durumunda iirün teb-
liğinde, ürün tebliği olmaması durumunda yünirliikte olan ''Türk Gıda kodeksi Gıda
Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yöniinden Etiketleme Kurallan Tebli-
ği"nde beliıtilen etiketleme bilgileri okıırıaklı, silinmeyecek şekilde yazılacak, basılacak
veya yapıştırılacaktır.

l5. Taşıma ve Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğindeki gibi olacaktır.
l6. yüklenici tarafindan getirilen malzemelerde hei hangi bir bozulma, kokuşma olması

halinde malzemeleri getiren yüklenici bunlan değiştirmekle yi,ikümlüdiir.'
17. Müteahhit firmayı temsil eden kişi mal tesliminde bulunacakır. Her mal tesliminde vete-

riner sağlık raporu, araç dezenfeksiyon belgesi, her haft a 1 adet ana|iz sertifikası bulun-
durulmahdır. Etler idarenin belirleyeceği yeı ve zamanlarda giderleri firmaca karşılan-
mak üzere analizlere tabi tutulur.

edilecektir.

ı

özBı- rB«Nix şARTNAME - 8.KIsIM (ET BEyAz)

TAVUK ETİ (TÜM-BAGET-BUT-GÖĞÜS ETi-PiRZOLA_BUT KUŞBAŞI)

l . Tavuklar; yürürlükte olan "Tiirk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği" üriin özellik-
lerine uygun olacaktır. yeni çıkacak tebliğ, kanıırı ve tüzük ve eklerini de kapsamalıdır.

2. Tavuklar bütün, göğüs, baget, pirzola, but ve kuşbaşı olarak alınacaktır. (1, §ınıf Tavuk )
Göğüs; orta derecede derin ve uzun göğüs kemiğinin sivri kısmına kadar tüm uzrınlu-
ğunca, taşıdığı et dolayısıyla ona yuvarlak bir görüniim vermeye yetecek kadar etli, tize-
rinde boyun bulunmayan, kanat tamamen çıkarılmış ve sııt kemiği ahnmış, 600 gr'dan
aşağı olmamah. But; iyi etlenmiş, aşağı doğru taşıdığı et dolayısı ile yuvarlak, dolgun
biı görünüş kazanmış, arka orta ayrılmış, kuünık sokumu alınmış ve 300 gr'dan aşİğı
olmamalı. Parça, but ve göğüsler dolgun etli, ağırlıkları 225-27 5 gr arasında, tawk
bagetler 125- 175 gr arasında, tavuk pirzolalar 200-250 gr arasrnda olacaktır.

3. parça tavuklar günlük kesim olacak, donduıulmuş olmayacak, göğüsler ikiye böliinmüş,
kanat, boyun, kursak, solrırıum borusu, yutak, akciğer, karaciğer, taşlık v.b iç organlann-
dan tamamen temizlenmiş olacaktır. Göğüs ve butlarda boyun ve sırt kemiği bulunmaya-
caktır.

4. Alınacak tavuk etleri 40-42 giinlıik tavuklardan elde edilmiş olacaktır.
5. But için derinin kesilmesinden, yıılılmasından veya kopmasından ileri gelen et çıplaklığı

olmayacaktır.
6. Derisi tüylerinden iyice temizlenmiş olacaktır.
7. Max +4'C'de olmalrdır.
8. Filetolar tavuğun göğüs kısmından kemiksiz ve derisiz olarak 200 gr'hk parçalar halinde

olacaktır. Tavuk filetolar, ızgarada pişirilmeye uygun şekilde inceltilmiş, görtinür yağ
içermeyecek ve marinasyonsuz hazırlanmış olacaktır.

9. Tavuk but istenildiğinde derisiz ve kemiksiz olarak kuşbaşı doğranmış şekilde teslim
edilecektir.

1O. Tavuk etleri, içindeki malın dışardan görünmesini engellemeyecek nitelikte polietilen ve
benzeri ma]zemelerden yapılmış ambalajlar içerisinde kasalara koyulmuş şekilde teslim



1 l . Kasalardaki tavukların içinde su, kan ve srzıntı olmayacaktır. Parça taıuklann iizerinde
tüy, leke, toz, toprak, çamur, vb. yabancı madde bulıınmayacaktır

12. Tavuk baget, but, pirzola ve tavuk göğüs etleri ayrı kasalarda, birbirine karışmamış şe-
kilde olmalıdır.

l3, Ambalajlama istenmesi durumunda, yürürliikte ürün tebliği olması durumunda üriin teb-
liğinde, ürün tebliği olmaması durumunda yürürlükte olan ''Tiirk Gıda Kodeksi Gıda
Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme yöniinden Etiketleme kuralları Tebli-
ği"nde beliıtilen etiketleme bilgileri okunaklı, silinmeyecek şekilde yazlacak, basılacak
veya yapıştırılacaktır, Her ürün tesliminde sağlık ve araç dezenfeksiyon raporu ve men-
şei belgesi getirilecektir. Tavuk etleri ambalajı üzerine veya ambalajlar içine konulacak
etiketlerde veya fiımarun getireceği raporda aşağdaki bilgiler, silinmeyecek, bozulma-
yacak şekilde okıınaklı yazılmalıdır.

- Bu standardln işareti ve numafasr,
- Tavuk etlerinin tipi, sınıfı,
- Kesim tarihi,
- Teslim tarihi,
- Veteriner hekim onayı,
- Teslim eden firma adı ve kaşesi,

14. Taşıma işlemi Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre olacaktır. Soğuk hava
zincirini devam ettirecek kapah araçlarla teslimat yapılacaktır.

15. Teslimde firmayı temsilen bir kişi bulunacaktır. Ek olarak tavuk etleri idarenin belirleye-
ceği yer ve zaman|arda giderleri firmaca karşılanmak iZere analize tabi tutulur.

16. Tavuk etleri kesinlikle dondurulmuş olmayacaktır.
17. Bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlar için Türk Gıda Kodeksi hiikümlerinde be-

lirtilen hususlar aynen geçerlidir.
1 8. Tüm ürünler Muayene Komisyonunun beğeneceği evsaf ve lezzete olacaktır. Beğeni[-

meyen ürünler alınmayacaktır.

HİNDİ ETİ @UT-BUT KUŞBAŞI)

2

Hindiler; yürürlükte olan "Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürtinleri Tebliği" ürün özellikle-
rine uygun olacaktır. Yeni çıkacak tebliğ, kanun ve tüzük ve eklerini de kapsamalıdır.
Hindi etleri usulüne göre kesildikten sonra temizlenmiş ve insan gıdası olarak tüketimine
engel bir hali olmadığı yetkililerce belirlenmiş olan taze veya tekniğe uygun şekilde sak-
lanarak dondurulmuş o1arak ahnacaktır.
Hindi eti; hindi but ve hindi but kuşbaşı olarak kullaıllacaktır. Kuruluş gerekli gördüğü
takdirde Hindi Bonfile isteyebilir. İstendiğinde takdirde bonfileler; ayrılmış hindi göğıis
etlerinden ortalama l50-200 gr arasında düzgiin bir biçimde dilimlenmiş olacaktır.
Ürün +4 " C'nin altında, ambalajları 5-6 kg ağırhğında dökme olarak sevk edilecektir.
Hindi etleri içindeki malın özelliğini bozmayan tat ve kokusunu etkilemeyen insan sağlı-

ğına zarar vermeyen polietilen plastik poşet ve benzei ma|zemelerden yapılmış ambalaj-
larda taşınacaktır.
Ambalaj lama istenmesi durumunda, yüriirliikte iaiin tebliği olması durumunda iiriin teb-
liğinde, iirün tebliği olmaması durumunda yüriirlükte olan "Tiirk Gıda Kodeksi Gıda
Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebli-
ği"nde belirtilen etiketleme bilgileri okunaklı, silinmeyecek şekilde yazılacak, basılacak
veya yapıştırılacaktır. Her iirün tesliminde sağlık ve araç dezenfeksiyon raporu ve men-

şei belgesi getirilecektir. Hindi etleri ambalajı üzerine veya ambalaj lar içine konulacak
etiketlerde veya firmanın getireceği raporda aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek, bozulma-
yacak şekilde okunaklı yazılmalıdır.

- Bu sıpndardın işareti ve numarası-
l.l,Il
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- Hindi etlerinin tipi, sınıfi,
- Kesim tarihi,
- Teslim tarihi,
- Veteriner hekim onayr,
- Teslim eden firma adı ve kaşesi,

7. Taşıma işlemi Gıda kodeksi yönetmeliğinin ilgili maddesine göre olacaktır. soğuk hava
zincirini devam ettirecek kapalı araçlarla teslimat yapılacaktır.

8. Teslimde firmayı temsilen bir kişi bulunacaktr. Ek olarak hindi etleri idarenin belirleye_
ceği yer ve zamanlarda giderleri fiımaca karşılanmak üzere analize tabi tutulur.

9. Bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlar için Türk Gıda kodeksi hiikümlerinde be-
lirtilen hususlar aynen geçerlidir.

l0. Tüm üri,iıler Muayene Komisyonunun beğeneceği evsafve \ezzete olacaktr. Beğenil-
meyen ürünler alınmayacaktır.

TAVUK ŞiNiTzEL

l. Tavuklar; yürürliikte olan "Türk Gıda Kodeksi TazeEt, Hazırlanmış Et Ve Hazırlanmış
Et Karışımlan Tebliği" üriin özelliklerine uygun olacaktır. Yeni çıkacak tebliğ, kanun ve
tüzük ve eklerini de kapsamalıdır.

2. Tek şinitzel parçasının ağırlığı l00 gramın altında , i 10 gramın üstünde olmamahdır.
3. Ürünler pişirilerek, denenecek ve beğenilen ürün kabul edilecektir.

YUMURTA (TAVUK)

1. \'UMURTA: Yürürlükte olan "Türk Gıda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Üriinleri
Tebliğinde" tanımlandığı gibi olacaktır. Getirilen iiriinler Yumuıla ve Yumurta
Üriinleri Tebliği Mikrobiyolojik Kriterlerine uygun olmahdır. Yeni çıkacak tebliğ,
kanun ve tüzük ve eklerini de kapsamalıdır.

2. Yumurtanln şeklİ mııntazam olmah, gİrintili çıkıntılı piiriizler olmamalıdır. Kırıldığı
zaman kendine mahsus tamamen saf tabii tazelik, koku ve tadı haiz olmalıdır. Ka-
bukları sağlam, su veya başka bir sıvı ile yıkanmamış, tavuk dışkısı bulaşmamış, te-
miz, kendine özgü renkte, beneksiz, kansız olmah, yabancı madde bulunmamalıdır.
Yumurtalar üzerindeki parlak cilalr kısım kaybolmamalıdır. Tabağa kırıldığında sarı-
sı kubbeli, rengi parlak olmalı, parmakla basıldığında hemen dağılmamalıdır.

3. Yumurtalar Türk Gıda Kodeksine ve TSE'ye uygun, taze ve A srnrfi olacaktır. Kuti-
kula ve yumuıla kabuğu normal, temiz ve hasarsız olmalıdır. Hava boşluğu 5mm'den
yüksek olmayacak ve hareket etmeyecektir. Yumurta akı; berrak, saydam, jel kıva-
mrnda ve yabancı madde içermemelidir. Yumurta sarısı; ışık muayenesinde merkez-
de yuvarlak gölge şeklinde homojen olarak görülecek, membranda yırtık olmayacak-
tır. Yumurtanrn döndüülerek hareket ettirilmesinde meıkezden belirgin şekilde ay-
rılmayacaktır. İçerisinde embriyo ve yabancı madde içermemelidir.

4. Çürümüş, kokmuş, ıslak, küflü, çatlak olmamalıdır.
5. Yumurtalar en az 60 gr - 72 gr ağırlığında olmahdır.
6. Max +4"C'de olmahdır.
7. Muayene için numune olarak alınmak suretiyle eksilen miktar ytiklenici tarafindan

tamamlarıacak ve bozulan ambalaj lar eski haline getirilecektir.
8. Yumurtalar kuru, temiz, streç ile sanlı en çok 30 yumurta alan alt ve üst kapağı kar-

ton viyoller içerisinde, bu viyollerde streçlenmiş olmahdır. Viyoller karton koli içe-
risinde teslim edilecektir. İstenen sayıda alınacaktır. Ahmlar viyol ağırlığı değil tane

ağırlığı üzerinden yapılacak çatlak ve kırıklar sözleşmeye göre yenileri ile değiştiri
lecektir. ko er içerisindeki tüm yumurtalar aynı son kullanma tarihinde olacaktır. A



sınıfı yumurtalarda işletme ve kümes numarası, kolayca görülebilir, okunaklı ve en
a22 mm yükseklikte olacak şekilde 1umuta kabuğu üzerine damgalanır.

9. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygıın olarak yapılacak-
tır. Ambalaj üzerinde üretici ve paketleyici firma adı, adresi, iiretim yeri, iiretim izin
tarihi ve sayısı, yumuılaların saylsl, yumurtanın ağırlık ve özellik sınıfi, üretim ve
son kullanma tarihi (güıı/aylyıl olarak) bulunacaktır.

10. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır. Yumurtalar so-
ğuk zinciri muhafaza edecek araçlarla teslim edilecektir.

1 1 . Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan yumurtalar yapılan
sözleşmeye göre değiştirilecektir.

12. Tüm ürünler Muayene Komisyonunun beğeneceği evsafve lezzete olacaktır. Beğe-
nilmeyen ürünler alınmayacaktır.

öznı, rnxNix şARTNAME - ı.KIsIM (içEcEK)

MEYVE SUYU (1/5 LT POŞET)

1. Meyve Suları yürülükte olan "Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu Ve Benzeri Ürtinler
Tebliğine" uygun olacaktır. Yeni çıkacak tebliğ, kanun, tüziik ve eklerini de kapsa-
mahdır.

2. Birinci kalitede olacaktır. Kendine özgi tat, koku, renk ve göriinüşte olmalıdır.
3. Meyve suları ortam ısısında olmalıdır.
4. Meyve suları mekanik işlemlerle meyveden elde edilen, elde edildiği melvenin tipik

renk, tat ve koku özelliklerini gösteren, fermente olmamış ama fermente olabilen
üriinleri içermelidir. Yabancı tat ve koku içermemelidir.

5. 200ml + 5ml şeklinde, kapalı, sağlığa zararlı olmayan, pipetli kutularda olma]ıdır.
6. Meyve sulan %100 özellikli ve şeker ilavesiz olacaktır. Hiçbir katkı maddesi kulla-

nılmayacaktır.
7. Meyve sulannda üretimin doğasından kaynaklanabilecek etil alkol miktarı en çok 5.0

g/l , laktik asit miktan en çok 0.6 g/l, uçucu asit miktan en çok 0.4 ğl olmahdır.
8. Ambalajlar bombeleşmemiş, açılmamış, deforme olmamrş, aseptik ambalajh olarak

teslim edilecektir. Ambalajların dolum oranı hacimce en az Vo90 olmalıdır.
9. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan meyve sularr yapı-

lan sözleşmeye göre değiştirilecektir.
l0. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğindeki gibi olacaktır. Am-

balajların üzerinde ıiriinün adı, firma adı, adresi, net ağırlığı, cinsi, TS numarası iire-
tim tarihi ve son kullanma tarihi bulunacaktır. Ambalaj üzerinde ürünlin ISO 9001,
lSO 22000 ve BRC Food belgesine sahip olduğunu göstelen işaIetler bulunmahdır.
Varsa HACCP belgesi olduğu da gösterilmelidir.

1 1. Meyve suları kuruluşun belirleyeceği çeşitlerde gelecektir.
12. Ytiklenici, son kullanma tarihinin dolmasına 3 ay kala kullanılmamış üriinü değiş-

timeye taahhüt etmelidir.
13. Muayene Komisyonunun beğeneceği evsafve |ezzete o|acaktır. Beğenilmeyen ürün-

ler alınmayacaktır.

DOĞAL MADEN SUYU @oĞAL MİNERALLİ sU)

1. Maden Suyu yürürlükte olan "Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik"'e uygun
özellikte olmalıdır. Yeni çıkacak tebliğ, kanun, yönetmelik, tüziik ve eklerini de kap-
samalıdır. 7 ,
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2. 200 ml'lik cam şişelerde, % 100 doğal ve 1. kalite olmalıdır.
3. Ambalaj iizerinde üretim ve son kullanma tarihi, paıti no/seri no bulunmalıdır. Am-

balaj üzerinde aynı zamanda iininiin ISo 9001, ISo 22000 ve BRC Food belgesine
sahip olduğunu gösteren işaretler bulunmalıdır.

SADE GAZOZ

öznr, rnxNir şARTNAME - Io.KIsIM (KAHVALTILIK)

rünr ünüNı,on

POŞET REÇEL

1. Gazoz; yürürlükte olan "Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz içecekler Tebliği'' özellikleri-
ne uygun olacaktır. yeni çıkacak tebliğ, kanun, tüzi,ik ve eklerini de kapsamalıdır.

2. Şekerli ve şekersiz (light) olacak şekilde iki tip getirilmelidir.
3. Gazozlar; karışık meyve aromalı, Muayene komisyonun beğeneceği evsaf ve lezzet-

te olmalıdır. Beğenilmeyen ürünler alınmayacaktır.
4. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, parti no/seri no bulunmalıdır.

Pestisit kalıntıları, "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği" nin Pestisit Kalıntıları Bölü-
müne uygun olmalıdır. TS 3958'e uygun olmalıdır.
Kendine özg! kokuda olmalıdır.

/, ı l- .r|
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1 . Ürıinler ytlrtirliikte olan ilgili tebliğe uygun özellikte olacaktır.
2. Her tip ürün kendine özg:d tat, renk ve kokuda olmah, kötü kokulu olmamalıdrr.
3. Urünler TS'ye uygun, piyasada satılan en iyi cins olacaktıı.
4. Uretici firmanın ' 'Gıda Sicil ve Gıda Üretim İzni'' belgesi olmahdır.
5. Ambalajı ürünün özelliğini bozmayacak, taşıma ve saklama süresinde iyi bir durum-

da tutacak özellikte, hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek
plastik küvet poşette olacaktır. PVC ambalaj üzerine alüminyum veya kalay folyo
yüksek ısıda preslenmek suretiyle kaplanacaktr.

6. Ambalajlarda bombe yırtık ve darbe olmayacakhr. Ambalajlarda birbirine yapışık
olmayacaktır. Ürünlerin ambalajları arasında ayırıcı karton bulunmalıdır.

7. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğindeki gibi olacakır. Am-
balaj kuvetlerinin üzerinde firma adı, markasr, adresi, malın adı, cinsi, net ağırlığı,
içindekiler kısmr, üretim, son kullanma tarihi (gıin/aylyıl olarak), katk maddeleri ve
TS numarası, TM damgası okunaklı, hitoğraf baskı ile yazılacaktır.

8. Tüm ürünler ortam sıcakhğında olmalıdır.
9. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacaktır.
10. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çlkan ürünleı yapılan

sözleşmeye göre değiştirilecektir.
11. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygıın olacak şekilde yapılmış olmalıdır,
12. Tüm ürünler Muayene Komisyonurıun beğeneceği evsafve 1ezzete olacaktır. Beğe-

nilmeyen ürünler alınmayacaktır.
l3. Üriinlerin mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık

Bakaılığı Ankara Gıda Kontro1 Laboratuvarı Müdürlüğü Laboratuvarlarında firma
tarafından yaptırılmalıdır.

14. Bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlar yönünden Türk Gıda Kodeksi hükümle-
ri geçerli olacaktır.

2.



3. Reçeller yeni ürün ve 1. srnıf olacaktır,
4, Müalli adetlere göre reçellik hale gelmiş taze meyvelerden sadece %l00 pancal şe-kerinden ve en az Yo 50 tane olmak üzer. konr".u" şeklinde i-uı 

"aiı-iş 
oİ*uttri.

Reçeldeki meyveler ve parçalar kolaylıkla görütebiİecek ,. 
'-,ru.Jto]Ü"-";;_ çaları hangi_ meyveden yapıldığını tanıtacak büyükliikte olacaktır.5. Her reçel tek tip meyveden yapılacaktır. Ana madde ile şeker mualryen bir krvamagetirilmiş ve reçelin rengi tabii olacak. Reçelin rengi ve iadı meyvenin ozelliklerine

uygun olacaktır.
6. Reçellerde çöp, çekirdek, canlı ve cansız kurt, böcek ve haşere bulunmayacaktır.7. Reçele jeloz, zamk ye nisai maddeleı katılmış olmayacaktır.
8, Reçellerde şekerlenme ve ekşime olmayacak yanık , is, gaz,benzin, küf ve benzeri

koku hissedilmeyecektir. TS 2066 ve 2600 kapsayan ko'ku maddeteri d,ş,rd; k;k;
maddesi olmayacaktır.

9. Pişirme hatasından dolayı normal nitelikleri kaybolmayacaktır.
1 0. Reçeller meyvelerin çekirdekleri çıkmak suretiyle hazırlanacaktır.
l1. 20 gr'hk ambalajlarda olmalıdır._PVC temiz sallam ve daha önce kullanılmamış ola-

caktır. Poşet ambalajlı reçeller 50 ve 100 lük a.baıuj içind" teslim edilecek kutudakı
reçel sıraları arasına kağıt konacaktır.

POŞET DİYABETİK REÇEL

1. Pestisit kalıntılan, "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'' nin Pestisit Kalıntılan Bölü-
müne uygun olmahdır.

2. kendine özgü kokuda olmahdır. Reçeldeki meyveler ve parçalar kolayhkla görülebi-
lecek ve taıınacaktır. Her reçel tek tip meyveden yapılacaktir. Meyve oranı;Z45 oı-
malıdır. Reçelin rengi ve tadı meyvenin özelliklerine uygun olacaktır.

3. Reçellerde çöp, çekirdek, canh ve cansız kurt, böcek ," huş"." bulunmayacakhr. Şe-
kerlenme ve ekşime olmayacaktır. T.S 2066 ve 2600 kapsayan koku maideleri dı-
şında koku maddesi olmayacaktır.

4. Tamamen "Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullarulan Tatlandırıcılar Tebli-
ği"ne uygun tatlandıncılaı kullanılmalıdır.

5. 20 gr'lık ambalajlarda olmalıdır.

POŞET BAL

1. Insan sağlığını tehdit eden hiçbir patojen mikroorganizma, parazit ve lveya parazit
yumurtası bulunamaz. Clostridium botulinum bulrırımamalıdır. TS 3036'ya uygun
olmalıdır.

2. Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde yer alan şekerleri içeremez.
3. Sakkaroz max. 5gl100g, fiuktoz+glukoz en az 45gl100g, fiuktorglukoz oranı 1.0-

1.4, suda çözünmeyen madde max. 0.1ğlO0g, serbest asitlik max. 50 mcqlkg, HMF
max. 40 mg,&g. olmalıdır.

4. Kendine özgü kokuda olmalıdır. Bozuk ve tağşiş edilmiş olmayacaktır. Yabancı
madde içeımeyecek, kendine has tat, akıcılık, renk ve görüniimde çiçek veya çam ba-
lı olacaktır.

5. Fermente olmuş, küflenmiş, şekerlenmiş, kristalleşmiş, aıormal tatta olmayacaktıI.
İçinde canlı ve caısrz an, böcek ve bunlann yan parçiları, artıkları, 1"r.r.tu ," yur-
rulan, nişasta, parafin, gliserin, kum, toprak gibi yabancı maddeler bulunmayacaktır.

6. En fazla%o2} nem olmalıdır.
7. Poşet bal 20 gr'lık ambalajlarda olacaktır,

İ,i



POŞET TAHİN-PEKMEZ KARIŞIMI

1. Sıvı 'fahin-Pekııez karışını olacaktır.
2. Karışımı 20 gr olacakhr.
3. Karışımında talrin-peknrez oraııı %o 40 -%60olacaktır.
4. Ambalajlar PYC,temiz, sağlam ve daha önce kullanılmamış olacaktr. Poşet amba-

lajh tahin-pekmez karışımı 50 ve 100 liik ambalaj içinde teslim edilecek kutudaki sı-
ralan arasına kağıt konacaktır.

KAKAOLU FINDIK KR_EMASI

1 . Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamahdır.
2. Tadı kendine has olmalı ve acılaşmamış olmalıdır.
3. Piyasanın en iyi kalitesi olmalıdır. TS 837t'e uygun olmalıdır.
4. İçine sağlığa zararsız da olsa hiçbir yabancı mabJe katılmış olmayacaktır.
5. Ambalajı açıldığında çikolata homojen bir yapıda olmalı ve yağı aynlmamış olmalı-

dır.
6. orijinal, insan sağlığına zarar vermeyen 15 veya20 gr'lık ambalajlarda teslim edile-

cektir.

BEYAZKREMPEYNİR

1. Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır.
2. Tadı kendine has olmah ve acılaşmamış olmahdır.
3. Piyasanın en iyi kalitesi olmalıdır. %100 sütten imal edilmelidir.
4. İçine sağhğa zararsız da olsa hiçbir yabancı madde katılmış olmayacaktıı.
5. Ambalajı açıldığında peynir homojen bir yapıda olmalı ve yağı aynlmamış olmalıdır.
6. orijinal, insan sağlığına zarar vermeyen 20 gr'lık ambalajlarda teslim edilecektir.

üçcnN KREM pEyNiR / üçGEN LiGHT pEyNiR

1. Kendine özgü tadı ve kokusu olmalı, kötü koku olmamalıdır.
2. Acımış, küflenmiş, saıalmış, ekşimiş olmamalıdır.
3. Piyasanın en iyi kalitesi olmahdır. %100 sütten imal edilmelidir.
4. İçine sağlığa zararsız da olsa hiçbir yabancı madde katılmış olmayacaktır.
5. Ambalajı açıldığında peynir homojen bir yapıda olmalı ve yağı ayrılmamış olmalıdır.
6. Orijinal, insan sağlığına zarar verneyen 15 veya2\ gr'lık ambalajlarda teslim edile-

cektir.
7. Light peynirler 12,5 gram olacaktır. Light veya yarım yağlı olarak kuruluşa teslim

edilecektir.
8. Ambalajlarının şekilleri düzgün olacak yırtık ve delik olmayacaktır.
9. Ambalajların üzerinde firma adı, üretim ve son kullanım tarihleri yazılı olacak, TSE-

EN-İSO Belgelerine sahip olacaktır.

POŞET TEREYAĞ

Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdrr.
Tadı kendine has olmah ve acılaşmamış olmalıdır.
Piyasanın en iyi kalitesi olmalıdır. %80'den fazla süt yağı içermelidir.
Içine sağlığa zararsız da olsa hiçbir yabancı madde katılmış olmayacaktır.
Ambalajı açıldı

1

2
3

4
5 omojen bir yapıda olmalı ve üzerine su ayrılmamış olmalıdır.

/



1. Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır.
2. Tadı kendine has olmalı ve acılaşmamış olmalıdır.
3. piyasanın en iyi kalitesi olmalıdır. Doğal yontemlerle salamura edilmiş ve sofralık

nitelikteki zeltinlerden imal edilmelidlr.
4. Içine sağlığa zararsız da olsa hiçbir yabancı madde katılmış olrnayacaktır.
5. Ambalajı açıldığında ezme homojen bir yapıda olmalı ve yağı aynlmamış olmalıdır.6. orijinal, insan sağlığına zarar vermeyen 20 gr'hk ambalajiarda ieslim eailecektir.

özı,r, rnxıir şARTNAME - ıl.KIsIM (KuRU GIDA)

rüı.r ünüNı,rn

1

2
3

4

Her tip ürün kendine özgü olmalı, kötü kokulu olmamalrdrı.
Urünler TS'ye uygun, piyasada sahlan iyi cins olacaktır.
Uretici firmarıın ' 'Gıda Sicil ve Gıda Üretim İzni'' belgesi olmalıdır.
Birim ambalajların müsaade edilen ağırhk/hacim tolera-nsları, yiirürliikte olan .'Tiirk
Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiket-
leme Kıralları Tebliği"ne veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yüriirlükte olaı .'Ha-
zır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair
YöneımeIik'e u1 gun oIacakıır.

5 Bir|m ambalajlara, yürürliikte üri,in tebliği olması durumunda üriin tebliğinde, iirün
tebliği olmaması durumıırıda yürtirlükte olan "Türk Gıda kodeksi Gıda Madjelerinin
Genel Etiketleme ve Beslenme Yöniinden Etiketleme Kurallan Tebtiği''nde belirtilen
etiketleme bilgileri okunaklı, silinmeyecek şekilde yazılacak, basılacık veya yapıştı-
rılacaktır. Etikette firma adr, markası, adresi, malın adı, cinsi, net agırııgı,-içindetiler
kısmı, üretim, son kullanma tarihi (gün/aylyl olarak), katkı maddeleri ,i T§ rruru-
rası yazılı olacaktır.

6. Tüm üriinler oılam sıcaklığında olmalıdır.
7. Teslimi ayrıca belirtilmediği sı.irece 25 (yirmibeş) veya 50 (elli) kg'lık çuval veya

idare tarafindan belirtilen ambalaj içerisinde ambalajlanmış olara.li yapı-lacaktır."
standat, sağlam, temiz çuvallar kullanılmış olmahdır. Ambalajlaı yırtılmış, ıslanmış
ve ambalajının iç yüzeyine nüfuz edecek şekilde kirlenmiş olmayacaktır.

8. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacaktır.
9. son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan iiriinler yapılan

sözleşmeye göre değiştirilecektir.
10. Depolama Gıda kodeksi yönetmeliğine uygun olacak şekilde yapılmış olmalıdır.
11. Ürtinlerin T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık 

-Bakanlığı, 
Ankara Gıda Kontrol Labora-

tuvan Müdürlüğü Laboratuvarlaıında mikrobiyolojik ve kimyasal analizi {rma tara-
fından yaptırılmalıdır.

12. Bu teknik şartnamede beliılilmeyen hususlar yönünden Tiirk Gıda Kodeksi hiiktımle-
ri geçerli olacaktır.

13. Tüm iiriinler Muayene Komisyonrrnun beğeneceği evsafve lezzete olacaktır. Beğe-
nilmeyen ürünler alınmayacaktır.

lz.fliy|
!

6, orijinal, insaı sağlığına zaral vermeyen 15 gr'lık ambalajlarda teslim edilecektir.

piKNiK zEyTiN EzMEsi



ŞEKER (ToZ - KESME)

2

3

4

5

şeker yürürlükte olan "Tiirk Gıda kodeksi Şeker Tebliği'' özelliklerine uygun ola-
caktır- Yeni çlkacak tebliğ, kanun, tüziik ve eklerini de 

"kapsamalıdır.

Kendine özgü tat ve kokuda olmalı, kötü koku olmamalıdir. TS 86l 'e uygun olacak-
tır.
Rafine, 1 .sınıf ve yerli şeker (Şeker pancarından yapılmış) olacaktır.
Nemli, taşlaşmış, topaklanmış olmayacak, içerisindİ yabancı madde, taş ve toprak
bulunmayacaktır.

şeker; beyaz şekeri etkilemeyen ve şekerden etkilenmeyen, insan sağlığına zararlı
olmayan ve beyaz şekerin özelliklerini bozmayan pamuklu, jiit, sentJtiİ elyaflı,
karton, kağıt veya bunların bir kaçınrn bir arada kullanıtdıgı-malzemeden yapılmış
ambalaj lar içinde alınır. Jüt çuvallarda verilen beyaz şekerlorbalan, kraft Lagıdı '
veya insan sağlığına zaraı veımeyen plastik malzeme ile astarlanmış olmalıdİr.
Kahvaltılık toz şekerler 10 gr.hk kağıt ambalajlı olacaktır.
kesme Şekerler; l. sınıf olacaktır. küpler düzgün sıralarrmış olup, dağınık ve nemli
olmayacaktır. Ambalaj üzerinde imalat tarihi ve son kullanma tarlii y;fi olacaktıı.
Ambalajlar, tekli, kağıt paketli küp şekerlerden olacakür.

6
7

KURU FASULYE

l. Kuru fasulyeler, temiz ve çeşidine özgü rentte olacaktr. Kuru fasulyeler 1,sınıf, ye-
teri derecede kuıumuş, yerli üretim ve yeni sene üriinü olacaktır. T§ ta1 kuıu İa-
sulye Standardına uygun ürünler getirilecektir.

2. Fasulyeler taneleri mümkiin olduğu kadar mütecanis, dolgun ve beyaz renkli olacak,
bııruşmuş, çürük, kü{lü, ıslak, kızışmış, böcekli, yenikli, saraffnış, ve kötü kokulu
olmayacaktır.

3. Rutubeti Yo14'den fazla olmamalıdır.
4. Fasulyeler önceden ıslatılmadan pişirildiğinde hepsi aynı derecede pişmiş olacaktır.
5. FasulYelerin gelişi güzel alınacak 10O adedinin ağırlığı (kusurlu taneler çİkarıldıktan

sonra) 50 gr'dan aşağı olmayacaktır.
6. Kuru fasulye çeşitleri;

- Çalı.
- Horoz,
- Dermason,
- Selanik,
- Battal,
- Şeker,
- Barbunya,
- Bomba.

Kı.uuluşun siparişinde belirttiği çeşit, sınıf ve boyda teslimatı yapılacaktır.
7. Fasulyeler içerisinde sağhğa zararlı veya zxaısız da olsa yabancı bitki ve artıkları,

çöp, kabuk, taş, toprak, kum ve benzeri gibi maddeler bulunmayacaktır. Böcek ye-
nikli tane miktarı en çok oZ 2 olacaktır.

8. Kınk sarannrş ve küçük tane miktarı oh 2 den fazla olmayacattır.
9. Kuru fasulye pişirilerek kontrol edilip, muayene komisyonu tarafından uygun görü-

lürse kabul edilecektir.

Uz. Diyı, ı"-,","
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KURU NOHUT

l . Nohutlar temiz ve çeşidine özgü renkte olacaktır. Nohutlar 1 .sınıf, yeteri derecede
kurumuş, yerli üretim ve yeni sene ürünü olacakhr. TS 142 Nohut Standardına uygun
ürünler getirilecektir.

2. Kendine özgü renk ve tatta olmalıdlr. Küflenme, kokuşma bulunmamahdır. Her ne
sebeple olursa olsun ıslanıp kurutulmuş olmayacaktır. Yaş, normalden fazla
rutubetli, küfkokulu, kurtlu, kuı1 yenikli, böcekli, parazitli ve bunların parçalarından
biri gayri tabii olmayacaktır.

3 . Rutubeti Vol 4' den faz\a olmamahdır.
4. Yabancı ve ağırlaştırılmış maddelerle karıştırılmış, bozulmuş, suni olarak

beyazlahlmış, kfüürtlenmiş, boyanmış ve hangi amaçlarla olursa olsun kimyasal
maddelerle işlem görmüş olmayacaktır. Taş, topıak ve kum miktarı Vo|'den faz|a
olmamalıdır.

5. 200 gr nohut tartıldığında 240 adeti geçmeyecektir. Geçtiği takdirde 300 adeti
geçmeyecek şartı ile % 1 fireli olarak kabul edilecek daha fazlası ret edilecektir.

6. Delikli tane miktarı i kg'da 2 adedi geçmeyecektir. Esmer, yeşil, kemale eımemiş,
çok küçük, buruşuk, cıhz tanelerle, piç ve keçi denilen taneler toplamı o% 3'e kadar
aynen kabul edilecektir.

7. Nohut pişirilerek kontrol edilip, muayene komisyonu tarafindan uygun görüliirse ka-
bul edilecektir.

l . Kuru barbunyalar temiz ve çeşidine özgü renkte olacaktrr. 1 .sınıf, iyi kalitede ve ye-
teri derecede kurumuş, yeni sene iirünü, umumiyetle dolgun ve kendine has renkte
olacaktır. TS 141 Kuru Fasulye (Barbunya) Standardına uygun üri,inler getirilecektir,

2. Buruşmuş, çiiriik, küflü, ıslak, kızışmış, böcek yenikli, sariıImış ve kötü kokulu ol-
mayacaktır.

3. Barbunya fasulyeler önceden ıslatılmadan pişirildiğinde hepsi aynı derecede pişmiş
olacaktır.

4. Barbunya fasulyenin gelişi güzel ahnan 100 adedinin ağırlığı (Kusurlular çıkarıldık-
tan son-ra) 40 gr'dan aşağı olmayacaktır.

5. Kırık sararTnış ve küçük tane miktarı Yo2 den fazla olmayacaktır.
6. Karışık cins olmayacaktır.
7. Kuru barbunyalar pişirilerek kontrol edilip, muayene komisyonu tarafından uygun

görüliirse kabul edilecektir.

KURU BÖRÜLCE

Kuru Börülceler temiz ve çeşidine özgü renkte olacaktrr. 1.sınıf, iyi kalitede ve yeteri
derecede kurumuş, yeni sene ürünü, umumiyetle dolgun ve kendine has renke ola-
caktır.
Buruşmuş, çürük, küflü, ıslak, kızışmış, böcek yenikli, sararmış ve kötii kokulu ol-
mayacaktır.
Kuru Börülceler önceden ıslaülmadan pişirildiğinde hepsi aynı derecede pişmiş ola-
caktrr.
Kırık saraımış ve küçük tane miktarı "/o 2' den fazla olmayacaktır.
Karışık cins olmayacaktır.
Kı.ıru Börülc r pişirilerek kontrol edilip, muayene komisyonu tarafındarı uygun gö-
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rülürse kab edilecektir.

KURU BARBUNYA
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KIRMIZI MERCİMEK

l. Mercimek yürürlükte olan "Trirk Gıda Kodeksi Mercimek Tebliği" özelliklerine uy-
gun olacaktır. Yeni çıkacak tebliğ, kanun, tüzük ve eklerini de kapsamalıdır.

2. l . sınıf, son sene mahsulü ve yerli üretim olacaktır. kendine özgü olmalı, kötü koku
olmamalıdır.

3. Yeteri derecede kurumamış, nemli, ıslak, kızışmış, çimlenmiş, olgunlaşmamış, küflü
ve fena kokulu olmayacaktır.

4. Canlı böcek ve her türlü haşarattan, hayvansal kalıntılardan arı olacaktır.
5. Kırmızı mercimekler kaynatıldığında yanm saatte tamamen pişmiş olacaktır.
6. Çöp ve muhtelif tohumlardan ibaret ve nebati yabancr kısımlar % 0,5'i (binde beş)

geçmeyecektir.

7. Yabancı ağırlaştıncl maddelerle karıştınlmış boyanmış ve hangi amaçla olursa olsun
kimyasal maddelerle işlenmiş, yağmalama, fırınlamak suretiyle parlatılmış kurutul-
muş olmayacaktır.

8. Taneleri normal büyüklükte olacaktr. Zararsız da olsa kusurlu taneler miktarı
o/o l' den fazla olmayacaktır.

YEŞİL MERCiMEK

1. Mercimek yürürliikte olan "Türk Gıda Kodeksi Mercimek Tebliği" özelliklerine uy-
gun olacaktır. Yeni çıkacak tebliğ, kanun, tüzük ve eklerini de kapsamalıdır.

2. 1 . kalitede, son sene mahsulü ve yerli iiretim olacaktır. Kendine özgü olmalı, kötü
koku olmamalıdır.

3. Yeterince kurumamış, küflü, ıslak, kızışmış küf, fena koku vs. olmayacak.
4. Dolgun taneli ve koyu yeşil renkte olacak, bit ve her tiirlü haşaıattan arınmış olacak-

tır. Böcek veya diğer zararlılar tarafindan yenmiş ve delinmiş taneler, böcek velveya
böcek artıklan bulunmamalıdır.

5. Mercimekler kaynatıldığında yanm saatte tamamen pişmiş olacaktır. Bütiin tanelerin
pişme durumu aynr olacaktır.

6. Çöp ve muhtelif tohumlardan ibaret ve nebati yabancı kısımlar %0,5 (binde beş) gr
geçmeyecektir.

7 . Yabancı, ağırlaştırıcı maddelerle karıştırılmış, boyanmış ve hangi amaçla olursa ol-
sun kimyasal maddelerle işlenmiş, yağlamak, fırınlamak swetiyle parlatılmış, kuru-
tulmuş olmayacaktır.

8. Taneler noımal büyüklükte olacaktır. Kırrk olmayacak, tiim taıeli/futbol olacaktır.

PiRiNÇ (BALDO PiLAVLIK)

Pirinç yürürlükte olan "Tiirk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliği" özelliklerine uygun ola-
caktır. Yeni çıkacak tebliğ, kanun, tüziik ve eklerini de kapsamalıdır.
Pirinç son sene mahsulü ve fabrikada temizlenip, ayklanmış, iyi pilav olma vasfina
haiz tabii renkte, tatta ve kokuda, Gönen Baldo veya Trakya Baldo cinsi olacaktır.
Kirlenmiş, acımış, küflü olmamalı, böcek ve böcek kahntrları, hayvansal atık ve ka-
lıntılarını içeımemelidir. Küflü, küf kokulu veya gri ıenkli tabii kokusu bozulmuş ıs-
lanmış, ekşimiş, kuıI ve böcek yenikli olmayacaktır.
Bozuk, lekeli tane, çöp, kabuk ve çeltikli tane % l'i (Yüzde bir) geçmeyecektir.
Taş, toprak, kum gibi yabancı cisimlerin oranı %o5'i geçmeyecektir.
Yarım ve
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küçük kırık pirinç taneleri %7'e kadar olabilir.
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7. Her ne maksatla olursa olsun kimyevi maddelerle muamele görmüş olmayacaktır.8. ithal malı pirinç kabul 
9!1|mez _l|!nsl". Ui, l.İİ" plİirlldikten sonra çeşni ve artımbakımından uygun gönildüğü takdirde kabul ediliİ.

9. Ambalaj üzerinde malın cinsi ve net miktarı kolayca okunabilecek büyi,iklükte baskımürekkebi ile yazılacaktır.

BULGUR GİLAVLIK / KÖnrorİr;

1 . Bulgur yüriirlükte olan "Türk Gıda Kodeksi Bulgur Tebliği'' özetliklerine uygun ola-
caktır. Yeni çıkacak tebliğ, kanun, tüzük ve ekleİini de kalsamalıdır.2. Bulgur taneleri sağlam, temiz, kendine özgü renk, tat ve kokuda olmalıdır. TS 2284'e
uygun olmalıdır.

3. Hiç kırılmamış tanelerin toplamı %1 i geçmeyecektir.
4. Bozulmuş, küflenmiş, ekşimiş,. acımış, boyanmş olmayacak, kum, taş, toprak, çöp,canlı ve cansız haşere ve parazitler veya bunlann parçİcıklarr, yr-jularİ

bulunmamalı, ıslanmış olmamahdır. sağlığa zararsız da olsa herhangi bir kimyasal
_ maddeyi ihtiva etmeyecektir. Tabi olmayan bir lezzet ve koku ırırĞuyu"Jiir.5. Sert (dıırum) buğdayları teknolojik saftralara uygun olarak, temizleme, n"şı".",

kurutma, kırma veya dövme, eleme ve kepekleiinden ayırma suretiyle'.ıreiiımiş, yeni
sene ürünü olmalıdır.

6. Bulgur pişirilerek kontrol edilip, muayene komisyonu tarafından uygun gönilürse
kabul edilecektir.

7. istenilen miktarda bir kısmı kısırlık ince bulgur olarak getirilecektir.

AŞURELiKBUĞDAY

1 . 1 . kalitede ve yerli üretim olacaktır. Normal vasıftaki buğdaydan usulüne göre yapıl-
mış ve piyasadaki iyi cinsten olacaktır.

2. Son sene mahsulü ve sert buğdaydan olacak,
3, içerisinde sap, saman, yabancı ot tohumları, taş, kum, toprak, çöp, buğday biti, haşere

olmayacaktır. Küfl ü, küf kokulu, acı, ıslak, topaklanmış, kirli,-;bi hai k;züu. ."nji
değişmiş olmayacak ve kepekten arındırılmış olacaktır.-

4. Rutubet miktarı o/o 13 ü geçmeyecektir.
5. Denendikten sonra beğenilen iirün teslim alınacaktır.

1 . imik yürürlükte olan "Türk Gıda Kodeksi irmik Tebliği" özelliklerine uygun ola-
caktır. Yeni çıkacak tebliğ, kanun, tüzük ve eklerini de kapsamalıdır.

2. Iımikler piyasada satılan, iyi kaliteli irmiklerden, 1 . kalite olacakur.
3. sert ve buğdaydan usulüne uygun elde editmiş ve un kepeğinden ayrılmış olacaktır.
4. Orta boy ve taze olacaktır. Arzuya binaen ince irmiklerden istenebİlir.
5. Doğal göriinüm, renk, koku ve |ezzette olacaktır. Rengi hafif sarımtırat veya sarı

olacak, boyanmış olmayacaktır.
6. Elastikiyeti normal olacaktır.
7. Elek altrna geçen ve elek üstiinde kalan miktarların top|arn o/o2}'yi geçmemelidir.
8. İçerisinde böcek, böcek kalıntıları ve yabancı madde bulunmayacaktİr.'

inıri«
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TARHANA

1. Ekstra veya ekstra-ekstra undaı yapılmış olacaktr. piyasada bulunan 1. kalite üriin
olacaktır. TS 2282'ye uygun olacaktır.

2. Küflü, çok ekşi, kokulu olmayacaktır.
3. Doğal besin maddelerinin dışında, tat verici herhangi bir katkı maddesi kesinlikle

katılmayacaktır.
4. Tarhanada renk sarımtırak turuncu, tat kendine özgü olmahdır. Acı olmayacaktır.
5. Protein miktarı kuırı maddede en az Yo 12,
6. Rutubet miktarı en çok % 10,
7. Tuz Miktarı kuru maddede en çok % 10,
8. % 67' lik etil alkol geçen asitlik derecesi eı az Yo 15, en çok % 0,2 olacaktır,
9. Pişirilip, Muayene Komisyonu tarafi ndan \ezzetl ve evsafi beğenildiği takdirde tes-

lim ahnacaktr
10. Tarhana ambalajı insan sağhğına zarar vermeyecek iyi kalite malzemeden yapılmış

olmah, 1 kg veya 5 kg'hk ambalajlarda gelmelidir.

BUĞDAY UNU

1. Buğday Unu yürürlükte olan "Tiirk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği'' özelliklerine
uygun olacaktır. Yeni çıkacak tebliğ, kanun, tüzük ve eklerini de kapsamalıdır.

2. Baklava, börek, bisküvi, kek, pasta, yufka, pizza, hamburger, tahılh ekmek gibi di-
rekt tüketilen ürünlerin ve katkılı ruılar, özel işlem görmüş unlar ve irmik altı unu g!
bi amaca yönelik mamullerin yapımına uygun buğday unudur.

3. Kendine özgü tat ve kokuda olmalıdır. Ekstra-ekstra lüks böreklik undan, 1.kalite ve
yeni sene mahsulü buğdaydan iiretilmiş olacaktır.

4. Rengi beyaz olacaktır.
5. Yabancı tat ve kokuda olmamalı, acılaşma, küf, canlı, cansız parazit velveya artıkla-

rı, kuıt, böcek, taş, kum ve yabancı unlar kanşmış olmayacaktır. Nemlenme ve nem-
lenmeye bağlı topaklanma olmayacaktır.

6. Yaş gluten normal elastikiyette olmalıdır.
7. Buğday unlarrnda unun hangi amaçla kullanılacağı etikette belirtilmelidir. Etiket üze-

rinde maksimum kül ve minimum protein miktarları belitilmelidir.
8. Gerekli deneme yapılıp istenilen kalite, görünüş ve kabarma sağlanan unlar kabul

edilecektir.
Tath yapımı için tip 1 un (Pastalık ve Böreklik) alınacaktır.9

1

MISIRUNU

l . Piyasada satllan iyi cins, yeni yıl mahsulü mısrdan ve 1.kalite olacaktır.
2. Kendine özgü tatta olmalı,
3. Acıma, ekşime, küflenme, kokuşma ve bozulma olmamalı, yabancı tat bulunmamah-

dır. İçinde canlr, cansrz kurt, böcek, küfvs parazitler bulrınmayacaktır.
4. Rengi beyaz, sarımtrak olmalıdır.
5. Ağızda çiğnendiği zaman çıtırtı hissedilmeyecektir.
6. İnce ve kalın kepeklerden ayrılmış olacaktrr.
7. Nemlenme ve nemlenmeye bağlı topaklanma olmayacaktır.

,:,::,:N:::



GALETA UNU

1 . Tuz yürürli,ikte olan "Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği" özelliklerine uygun olacaktır.
Yeni çıkacak tebliğ, kanun, tüzi,ik ve eklerini de kapsamalıdıı.

2. Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdrr.
3. Piyasada satılanın en iyisinden, l .kalite, ince öğütülmüş, kistalize bir marnara arz

eden mutfak tuzlarından olacaktır.
4. Rafine edilmiş, beyaz renkte ve iyotlu olacak, içerisinde taş, kum ve yabancı madde

bulunmayacak, topaklanmış ve ambalajları parçalanmış olmayacaktır.
5. Homojen olmalıdır.
6. Orijinal 750 gr'lık paketler halinde standartlara uygun naylon torbalarda ve koliler

halinde teslim edilecektir. Etiket üzerinde iyot ilave edildiği belirtilmelidir. İyot kay-
bını önleyici nitelikte paketleme yapılmalıdır.

7. Arzu edildiğinde iri tuz istenecektir. İnİ lUZl temiz taş ve topraktan arınmış beyaz
renkli olup yabancı maddelerle karışık ıslak ve ıutubetli olmayacaktır.

8. İstenildiğinde iyotlu tuz ile aynı vasıflarda İYOISUZ TUZ getirilecektir.

t. Tuz yürürlükte olan "Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği" özelliklerine uygıın olacaktır.
Yeni çıkacak tebliğ, kanıın, tüzük ve eklerini de kapsamalıdır.

2. Kendine özgü olmah, kötü koku olmamalıdır,
3. Piyasada satılanın en iyisinden, 1 .kalite, ince öğütülmüş, kristalize bir maruaru aız

eden mutlak tuzlarından olacaktır.
4. Rafine edilmiş, beyaz renkte ve iyotlu olacak, içerisinde taş, kum ve yabancı madde

bulunmayacak, topaklanmış ve ambalajlan parçalanmış olmayacaktır.
5. Homojen olmalıdır.
6. Orijinal l gr veya 2 gr'lık kdğıt paketler halinde standartl.ıra uygrın kolilerde teslim

edilecektir. Etiket üzerinde iyot ilave edildiği belirtilmelidir. İyot kaybını önleyici ni-
telikte paketleme yapılmalıdır.

SIRKE

Sirke TS l 880 EN l3 188'e uygun olmalıdrr.
Berrak görünüşte kendine has tat ve kokuda olmalı bulanık olmamahdır.
Ambalajı taşıma ve saklama siiresinde iyi bir durumda tutacak özellikle, hava ve ru-

tubet geçirmeyey'Ç insan sağhğına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış ol-
malıdır- / /

ü/"
^,l
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1. Galeta unu, buğday ununa ( TS 4500 ), su ( TS 266 ), tlJz ( TS 933 ), ekmek ma-
yası ( TS 3522 ), yemeklik yağ ve gerektiğinde katkı maddeleri kaularak elde
edilmiş olacaktır.

2. Galeta unu tercihe göre sade ve katkılı galeta unu istenecektir.
3. Sade galeta unu, hiçbir çeşni maddesi içermeyecektir.
4. Katkılı galeta unu, galeta hamuruna katılmış velveya şekil verildikten sonra üzeri-

ne serpilen çeşni maddeleri ile ( susam, haşhaş tohumu, anason tohumu, çörek otu,
kepek, kavrulmuş malt unu, diğer tahıl unları vb.) tekniğine uygun olarak hazır-
lanmış olmahdır.

5. İçerisinde yabancı madde olmamahdır.

YEMEKLİK TUZ

SOFRALIK TUZ



4. %100 sofralık iiziim veya oZ l00 taze elmalardan doğal fermantasyon yoluyla iiretil_
miş o1acaktır. Elma veya Üzüm sirkesi çeşitlerinden istenecektir.

5. Sirkeler net ağırlık üzerinden kabul edilecektir. 1 lt'1ik ağzı kapakh ambalajtarda
teslim edilecektir.

6. Her şişenin üstünde firmanın adı , tescilli markasr , adresi seri numarası, yapım tari-
hi, net ağırlığı yazıh olmahdır.

LIMON SOSU

1. Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır.
2. Doğal limon suyunun tat ve renginde olacak, Türk Gıda Kodeksinin belirlediği asit

1ik düzeyini aşmayacaktır.
3. 1 lt'lik ağzı kapaklı ambalajlarda teslim edilecektir.

GLLLAÇ

EKMEKKADAYIFI

1. Tüık Gıda Kodeksi maddelerinde yazılı evsafa uygun şekilde ekstra undan usuliine
göre hazırlanmış olacaktır. İtinalı bir şekilde pişirilmiş olacak, yanık yapışkan, nem
almış, küflenmiş, fena kokulu olmayacak, fena koku hissedilmeyecek.

2. TS 10445'e uygun olacaktır.
3. Gıda ile temas edebilir kağıtlara sanlmış şekilde ambalajlanmış olarak teslim edile-

cektir.
4. Pişmeden önce herhangi gayri tabi |ezzet ile koku ve acı hissedilmeyecektir. Ekmek

kadayıfları ince ve her tarafları aynı kalınlıkta olacaktır pişirilirken kırılıp dağlma-
yacaktır. Pişirildiği zaman normal büyüyecektir.

5. Hazırlanıp, Muayene Komisyonu tarafından lezzeti ve evsafi beğenildiği takdirde
teslim alınacaktır.

6. 500 gr'lık, hava geçirmeyen, gıda ile temas edebilir ambalajlar halinde olacaktır.

ŞAMBABA /KEMALPAŞA PEYNiR TATLISI

1 . Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine ve TS standartlarına uygun olacaktır.
2. Piyasadaki iyi cins ve 1. Kalite üriinlerden olacaktır.
3. Hazırlanıp, Muayene Komisyonu tarafindan lezzeti ve evsafı beğenildiği takdirde

teslim alınacaktır_
4. Temiz ambalaj içerisinde teslim edilecektir. Türk Gıda Kodeksi hiikümlerine göre

üzerinde etiket bulunacaktır.
5. Şambaba tatlısı 2500 gr'lık, Kemalpaşa Peynir Tatlısı 1000 g'hk, hava geçirmeyen,

gıda ile temas edebilir ambalajlarda olacaktır,

ti Afi,"r
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1. Türk Gıda Kodeksine ve TS 10582'ye uygrın olacaktır.
2. Piyasadaki en iyi cins ve 1. Kalite güllaçlardan olacaktır.
3. Hazırlanıp, Muayene Komisyonu tarafındanlezzeti ve evsafi beğenildiği takdil-

de teslim ahnacaktıı.
4. 400 gr'lık, hava geçiımeyen, gıda ile temas edebilir ambalajlaı halinde olacaktır.



NAR EKŞiSi

l. TS 12720'ye uygun olarak nar suyunun durultulması ve tekniğine uygun olarak açık-
ta veya vakum altında koyulaştırılmasıyla elde edilmiş olacaktır

2. 1 kg - 2 kg'lık orijinal ambalajlarda olmahdır. Net ağırlık i,izerinden alrnacaktır.
3. Nar ekşisi sıvı kıvamlı, açık kahveden koyu kalrveye değişen renkte, tortusuz olmalı,

meyve parçalarr içeımemelidir
4. Kendine has tat ve kokuda olmalı, yanık ve yabancı tat bulunmamahdr.

MARGARiN

1. Margarin yürürlükte olan "Türk Gıda Kodeksi Stirülebilir Yağlar/Margarin Ve
Yoğıırı Yağlar Tebliği" özelliklerine uygun olacaktır.

2. Noımal görünüşte, kendine has koku ve \ezzetie, beyaz, sarımtırak renkte ve
1 .kalitede olacaktır.

3. İçeriklerinde normal veya yağı ahnmış pastörize süt ve krema olacaktır.
4. Boyalı hayvani yağlarla kanştırılmış olmayacaktır. Sağlık Bakanlığınca İzin ve-

rilen oranda A ve D vitamini içerecektir.
5. Piyasada Türk Gıda Kodeksine uygun olarak hazırlanan paketler içinde olacak,

250'şer gramlık, taze, lşıktan ve i00 Co'nin altında korunmuş olmahdır. Orij inal
ambalaj larda teslim edilecektir,

6. Paketlerin üzerinde firmanın adı, imal ve son kullaıma tarihi bulunacaktır. TSE
damgası aranacaktır, Türk Gıda Kodeksine ve TS standardına uygun olacaktır.

öznı, rrxNix şARTNAME - I2.KIsIM (KuRuyEMiş)

TÜM ÜRÜNLER

l. Her tip ürün kendine özgü olmalı, kötü kokulu olmamalıdır.
2. Urünler TS'ye uygun piyasada satılan iyi cins ve son sene mahsulü olacaktır.
3. Üretici firmanın "Gıda Sicil ve Gıda Üretim İzni" belgesi olmalrdr.
4. Tüm ürünler Muayene Komisyonunun beğeneceği evsafve lezzete olacaktır. Beğe-

nilmeyen ürünler alrnmayacaktır.
5. Ambalajı ürünü taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava

ve rutubet geçirmeyecek, insan sağhğına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış
olmalıdır. 500 grl 1 kğ 5 kgl 10 kg'lık orijinal ambalajlarda olmalıdır. Ürünler net
ağırlık üzerinden teslim alınacaktrr.

6. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğindeki gibi olacaktr. Am-
balaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, cinsi, net ağırlığı, iiretim, son kullanma ta-
rihi (güıı/aylyıl olarak) ve TSE damgası bulunmahdır.

7. Tüm üriinler ortam sıcaklığında olmalıdır.
8. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacaktır.
9. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan iirünler yapılan

sözleşmeye göre değiştirilecektir.
l0. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacak şekilde yapıtmış olmahdır.
1l. Ürünlerin mikrobiyolojik ve kimyasal ana|izleri T. C. Gıda Tarım ve Hayvancılrk

Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdiirlüğü Laboratuvarlarında firma
taraflndan yaptırılmalıdır.

12. Bu teknik şartnamede belirtilm
11 geç
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i olacaktır.
eyen hususlar yönünden Tiirk Gıda Kodeksi hiiki,imle-



FINDIKiÇİ

1. İyi cins, iyi gelişmiş, iyi kavrulmuş fındık içinden, yeni sene mahsulü ve 1. kalitede
olacaktır. TS 3075'e uygıın olacaktır.

2. Fındık içleri temiz ve sağlam olacaktır. Fndık içlerine has koku, Iezzet ve sertlik de-
recesinde bulunacaktır.

3. Küflü, çürük, ekşi, kurtlu, kurt yenikli, bayat, ıslak, rutubetli, bayat, tabii hal ve ren-
gini değiştirmiş, tozlu, taşlı, topraklı, çamurlu, taneleri ezilmiş ve ufalanmış olmaya-
caktır.

4. Dış ve iç kabuklardan tamamen ayrılmış olacaktır.
5. Kırık tane miktarı %1'e kadar fireli olaıak kabul edilecektir.
6. Nem oranı o/o5'i geçmemelidir.

CEVİZ İÇİ

1. Yeni sene mahsulü, iyi cins ceviz içinden, 1. kalitede olacaktır. TS 1276'ya uygun
olacaktır.

2. Sıkı, dolgun taneli, iyi gelişmiş, normal görünüş ve tatta, sağlam olmahdır. Ceviz iç-
leri sarı veya koyu saman renginde, ikiye bölünmüş olacaktır.

3. Küflü, çürük, fena kokulu rutubetli, ıslak, kurtlu, kurt yenikli, taşlı, topıaklı, kirli ve
siyahlanmış, ufalanmış, ezilmiş, acımış ve ekşimiş olmayacaktrr.

4. Ceviz içi dişlerini örten zarın rengi siyahlaşmamış, esas ceviz kısmı beyazhğını kay-
betmemiş olmalıdır. İçi buruşmuş veya nemini iyice kaybetmiş olmamalı, iç kısmı
birbirinden ayıran bölmeler kuru olmalıdır.

5. Cevizlerin dış ve iç kabukları tamamen çıkarılmış olmalıdır.
6. Dış ve iç kabuklar toplamı kııılma ve ayıklama işlemi esnasında gözden kaçan % 1'i

geçmemelidir.
7. İçinde yabancı madde bulunmayacaktır.
8. Nem oranı %5'i geçmemelidir.

ANTEP FISTIK (KABUKLU)

1 . Pistacia vera L, tijrine giren ağaçların, derimsi dış kabukları alınmış (kavlatılmış),
kreme yakın tipik beyaz renkteki sert yapılı iç kabukları siwi uçlanndan kendi ken-
dine çatlamış veya işlenerek çıtlatılmış meyvelerinden, iyi kavrulmuş, iyi cins, iyi
gelişmiş, yeni sene mahsulü ve 1. kalitede olacaktır. Kendine özgü renk, koku ve tat-
ta olmah, kötü koku olmamahdır. TS 1279'a uygııır olmalıdır.

2. Antepfistıklarının içleri, noımal gelişmiş, sağlam olmah; küflenmiş, çüriimüş, acı-
mış, yabancı tat ve kokulu, böcek yenikli olmamalı; bunlarda canlı, cansız böcekleı
ve artıkları ile kabuk dAhil, zar parçaları ve kendi tozu hariç, hiç bir yabancı madde
bulunmamahdır.

3. Ekstra sınıfindan, iri taneli ve sivri tip Antep fistıklanndan olacaktrr.
4. İçlerde rutubet muhtevasl kütlece % 6,5'i geçmemelidir.
5. Antep fıstıkları 1 kg'lık orijinal ambalajlarda olmahdır.

! !r::;7:
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BADEM

l. Yeni sene ürünü ve piyasanın en iyi cins bademlerinden olacaktır. TS 1278'e uygun
olacaktır.

2. Dış kabuk soyulmuş, iç zar çıkarılmamış, kendine has görünüş ve tatta, iyi gelişmiş,
sağlam olmalıdır.

3. Mantar, böcek yaraları, çüriiklük olmamalıdır. Canlı-cansız hiçbir böcek izi dahi o1-
mamah, içi buruşmuş veya nemini iyice kaybetmiş, yağlanmış veya acımlş olma]ıdır.

4. Nem oranı %o5'i geçmemelidir.
5. Tane badem 1 kg'lık ambalajlar halinde olmalıdır.

YER FISTIĞI

1 . Arachis hypogae ti-iriine giren bitkilerin meyvelerinden olacaktır. yeni sene üriinü ve
piyasanın en iyi cins yer fıstıklarından olacaktır. TS 310 VE TS 13232'ye uygun ola-
caktır.

2. Dış kabuk soyulmuş, iç zar çıkarılmamış, kendine has görünüş ve tatta, iyi gelişmiş,
sağlam ve iri taneli olmalıdır.

3. Mantar, böcek yaraları, çürüklük olmamalıdır. Canlı-cansız hiçbir böcek izi düi ol-
mamalı, içi buruşmuş veya nemini iyice kaybetmiş, yağlanmış veya acımtş olmalıdır.

4. Nem oranı %o5'i geçmemelidir.
5. Fıstıklar 1 kg'lık ambalajlar halinde olmalıdır.

KAJU FISTIĞI

1 . Yeni sene ürünü ve piyasanrn en iyi cins kaju fistıklarından olacaktır.
2. Dış kabuk soyulmuş, iç zar çıkanlmış, kendine has görünüş ve tatta, iyi gelişmiş,

sağlam ve iri taneli olmalıdır.
3. Mantar, böcek yaraları, çürüklfü olmamalıdır. Canlı-cansız hiçbir böcek izi dahi ol-

mamalı, içi buruşmuş veya nemini iyice kaybetmiş, yağlanmış veya acımlş olmahdır.
4. Nem oranı Yo5'i geçmemelidir.
5. Fısilklar 1 kg'lık ambalajlar halinde olmalıdır.

LEBLEBI (SARI VE BEYAZ)

1 . Yeni sene i,irünü ve piyasann en iyi cins leblebilerinden olacaktrr. TS l3 194'e uygun
olacaktır.

2. Kendine has göriinüş ve tatta, iyi gelişmiş, sağlam ve iri taneli olmalıdır. Sarı leblebi-
ler çift kavrulmuş olacaktır.

3. Kuruluşun talebine göre San/Girit ve/vey a BeyazlSakız leblebi getirilecektir.
4. Mantar, böcek yaraları, çüriiklük olmama]ıdır. Canlı-cansız hiçbir böcek izi dahi ol-

mamalı, içi buruşmuş veya nemini iyice kaybetmiş, yağlanmış veya acımış olmalıdır.
5. Nem oranı Yo5'i geçmemelidir.
6. Leblebiler 1 kg'lık veya 50gr. lık ambalajlar halinde olmalıdır.

AY ÇEKİRDEĞİ ı xanax ÇEKİRDEĞİ

1 . Yeni sene ürünü ve piyasanın en iyi cins çekirdeklerinden olaçaktrr. Ay çekirdekleri
TS 127l4'e, Kabak çekirdekleri TS 5086'ya uygun olacaktır.

2. Kendine has görtinüş ve tatta, iyi gelişmiş, sağlam, dolu ve iri taneli olmalıdır. Çe-
kler çerezlik kavrulmuş olacaktır



3. Kuruluşun talebine göre çeşitler getirilecektir.
4. Mantar, böcek yaraları, çürüklük olmamalıdır. Canlı-cansız hiçbir böcek izi düi ol-

mamah, içi buruşmuş veya nemini iyice kaybetmiş, yağlanmış veya aclmış olmalıdır.
5. Nem oran ok5'i geçmemelidir.
6. Çekirdekler 1 kg'lık ambalajlar halinde olmahdır.

MISIR (KAVRULMUŞ / SOSLU)

Yeni sene ürünü ve piyasanın en iyi cins mrsırlarından olacaktır.
Kendine has görünüş ve tatta, iyi gelişmiş, sağlam ve iri taneli olmalıür. Mısırlar çe-
rezlik kavrulmuş olacaktır.
Kuruluşun talebine göre çeşitler getirilecektir.
Mantar, böcek yaraları, çiiriikliik olmamalıdır. Canlı-cansız hiçbir böcek izi dahi ol-
mamalı, içi buruşmuş veya nemini iyice kaybetmiş, yağlanmış veya aclmış olmahdır
Nem oranı %5'i geçmemelidir.
Soslu mısırlar aşrrı tuzlu olmayacaktır.
Mısırlar 1 kg'lık ambalajlar halinde olmahdır.

KURU ÜZÜM

1. Yeni sene ürtinü olup, piyasanın en iyi cinsinden (tercihen Sultani) ve 1. kalitede
olacaktır. TS 341 1'e uygun olacaktır.

2. Rengi sarı, tadı doğal ve \ezzeili olacakIır.
3. İçerisinde çekirdek bulunmayacaktır.
4. Küflenmiş, ezilmiş, kurtlanmış ve acımış olmayacaktr.
5. Bekleme ve şekerlenmeye bağlı topaklanma olmayacak, Muayene sırasında elle ova-

landığında taneler birbirinden ayrılacaktır.
6. Rutubet miktarı Yo 16'dan faz\a olmayacaktır.

KURU KAYISI

l. Yeni sene ürünü, piyasanın en iyisi ve 1. kalitede olacaktır. TS 485'e uygun olacak-
tır.

2. Rengi açık sarı, lezzeti kendine has olacaktır.
3. İçinde canlı cansız kurt, böcek, bunların kahntıları ve yumurtaları bulunmayacaktır.
4. Çekirdeksiz olacak, taneler üzerinde çil, benek, kuş yeniği bulunmayacaktır. Taneler

yapışmış olmayacaktır.
5. Komposto yapıldığında taneler dağılmayacaktır.

1. Yeni sene ürünü olacak, sağlam, olgun, bütün, usuliine uygun kurutulmuş, piyasanın
iyi cins ve 1. kalitede tatlı kuru incirlerinden o1acaktır. TS 541'e uygun olacaktır.

2. Yabancı madde, koku, tat bulunmayacaktır. Kurt, kurt yenikli böcekli, küflü, ıslanıp
tekrar kurutulmuş, sulanmlş, çürük, şekerlenmiş, parçalanmış, güvelenmiş ve ekşimiş
olmayacaktır, Genel görünümü iyi olmasına karşrn aralarından rastlanacak kurtlu
kurt yenikli ve yabancı cisim bulunmayacaktır.

3. Her bir incirin ağırlığı 20 gr'dan aşağı olmayacaktır. Genel olarak bu arahk tuttuğu

takdirde 20 gr'dan noksan incirler 15 gr'dan aşağı olmamak şartryla%o 10 a kadar

aynen kabul edi[ir. Fazlası reddedilir,
4. Kuru incirler pi
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asa temahülü ve sağlam paketler içerisinde getirilecektir.

KURU İNCiR
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KURUERiK/KURU DUT

' ]:y sene ürünü olup piyasanın en iyi cinsinden ve 1. kalitede üriinler olacaktır.
Erikler TS 1204'e uygun olacaktır.

2. Eriğin rengi mürdüm, tadı doğal olacaktır, Çekirdeksiz olacaktır.
3. Küfl enmiş, ezilmiş, kurtlanmış olmayacaktır,
a peleme ve şekerlenmeye bağlı topaklanma olmayacak elle ovalandığında taneler

birbirinden ayrılacaktır.
5. Rutubet miktarı o/o 16'dan fazla olmayacaktır.
6. kuru Dutlar kendilerine has tat ve görünüşte olacaktır. içeıisinde sap bulunmayacak-

tıI.

HURMA (MEDiNE)

1. Yeni sene ürtinü, piyasanın en iyisi ve 1. kalitede olacaktır.
2. Taneler dolgun etli ve kendine has renkte olacaktır.
3. Taneler üzerinde çil, benek, kuş yeniği bulunmayacaktır. içinde canlı cansız kurt,

böcek ve brınların yumurtalan bulunmayacaktır.
4. Taneler yapışmış olmayacaktır.
5. Muayene komisyonu gelen numuneler arasında deneme yapacaktır ve beğenilen ürün

alı nacaktır.
6. Piyasa teamülü 0,25 kg.tık veya 0,5 kg.lık veya 1 kg.hk birim ambalajlarda teslim

edilecektir.

LOKUM (SADE/ÇEŞNİLi)

1. Lokum: Şeker, nişasta, içme suyu ve sitrik asit veya tartarik asit veya potas}um bi tartarat ile
hazırlanan lokum kitlesine gerektiğinde çeşni maddeleri, kuru velveya kurufulmuş melıeler
ve benzeri maddelerin ilavesiyle tekniğine uygun olarak hazırlanan ürün olacaktır. Yürürlük_
te olan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun üretilecektir.

2. Çeşni maddeleri: sakız, kakao, çikolata, susam, haşhaş tohumu, hindistan cevizi rendesi ve
benzeri maddeler iIe fındık, fıstık gibi kuru-sert kabuklu meyveler, kurutulmuş meyveler,
kuru ve yaş meyve şekerlemeleri ve lokum kaymağını ifade eder.

3. Kuruluşun talebine göre sade ve/veya çeşnili lokum getirilecektir.
ı1. Yeni sene üIünü, piyasanın en iyisi ve 1. kalitede olacaktrr.
5. Lokun-ı üzerinde veya içinde yabancı madde bulunmamalıdır.
6. Lokum elastiki yapıda olmalı, dokusu ağızda yumuşak ve kaygan olarak hissedilme-

lidir.
7. Lokum tanımında belirtilen çeşide has tat ve kokuda olmah, yabancı tat ve koku

içermemelidir. Çiğ nişasta lezzetinde olmamalıdır.
8. Lokum, meyve ve kaymak kısmı ayrılmış lokum kütlesi olarat rutubeti kütlece en

çok%16, toplam şekeri sakaroz cinsinden kuru madde de kütlece en az %80 olmah-
dır.

9. Sultan lokumunda saponin miktarı kütlece en fazla oZ0.1 olmalıdır.
l0. Meyveli lokumun melve oranı kütlece en azo/oll, sucuk tipi lokumda meyve oranı

kütlece en az Yo20 o|ma|ıdt.
1 l . Kaymaklı lokumda kaymak oranı kütlece en az Yo8 olmalıdır.
12. Lokumlar kendine has renk, tat ve kokuda olacaktır. Taneler yapışmış olmayacaktrr.
1 3. Muavene k misyonu gelen numuneler arasında deneme yapacaktır ve beğenilen ürün

alınacak
14. Pi a ülü l kg.hk birim ambalajlarda teslim edilecektir



öznr, rnxNix şARTNAME - I3.KIsIM (MAKARNA)

MAKARNA (KARJşIK çnşirr,nn»o; - şrrrnivn

1. Tüm ürünler yürürlükte olan "Türk Gıda Kodeksi Makama Tebliği" özelliklerine uy-
gun olacaktır. Yeni çıkacak tebliğ, kanun, tüzfü ve eklerini de kapsamalıdır.

2. Buğday irmiğinden usulüne göre yapılmış ve piyasada satılan en iyi cinslerin evsa-
fından olacaktır. Buğday irmiğinden başka irmik veya nişasta karrştırılmış olmaya-
caktır.

3. Görünüş, renk, koku ve lezzet|eri noımal olacak; pişmeden veya pişirildikten sonra
gayri tabi, fena koku, lezzet acıhk ve anormal ekşilikte bulunmayacaktır. Görünüşleri
mütenaciz olacaktrr.

4. Makamalar kınkh, küflenmiş, kirlenmiş, kurt, böcek ve diğer parazitleri ve aksamını
havi veya bunlar tarafından yenmiş olmayacaktır. İçinde fare pislikleri, hayvan güb-
resi, çuval çöküntüsü, kıl ve ip parçası gibi benzeri cisimler içermeyecektir.

5. Makamalar Yo 1 tıız içerenkaynar suya atılarak 20 dakika kaynatıldıktan sonra hepsi
pişmiş olacak, fakat dağılmış olmayacak. Kendine has tat ve kokuda olmalıdır.

6. Makarnalar 5 kg'hk orijinal, temiz ve kapalı ambalajlar içinde teslim edilecektir,
7. Ambalaj üzerinde hangi cins irmikten yapılmış olduğu, net ağırlığı, iiretici firmanın

adı, adresi ve tanrtrcr işaretini gösteren okunaklı yazı veya hususları belirten yazılar
olacaktır. Üretim tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olacaktır.

8. Makamalar kimyevi veya sağlığa zararlı her hangi bir madde ile işlem görmüş bo-
yanmış olmayacaktır. Her ne maksatla olursa olsun makamalara suni tat verici ve
muhafaza edici maddeler katılmamış olacak.

9. Makamalara haricen tuz katılmayacaktır.
10. Rutubet % 13'ü geçmeyecektir.
1 1 . Tüm ürünler Muayene Komisyonunun beğeneceği evsaf ve lezzete olacaktır. Beğe-

nilmeyen ürünler ahnmayacaktır.
12. Makama çeşidi, tipi, alt tipi ve miktarı kuıuluşun istediği doğ,rultuda getirilecektir.
13. Makama çeşitleri; fırın makama, spagetti, yassı spagetti, linguini, fefuçini, kelebek,

midye, mantı, yüksük, kalem (penıe), dirsek, burgu, fiyonk, boncuk, çarliston, pa-
patya, bukle, kuskus, erişte, lazanya, tel şehriye, arpa şehriye, yıldız şehriye ve ben-
zeri şekilJerde istenecektir.

özBr, rpxxi« şARTNAME _ I4.KIsIM (rASTAcILIK MALzEMELERi)

TÜM ÜRÜNLER

1. Tüm üriinler piyasada satılan iyi cins, 1. Kalite, TS'ye uygun ve son sene mahsulü
olacaktır.

2. Tüm üriinler yiinirlükte olaı "Türk Gıda Kodeksi İügili Tebliğledndeki" fiziksel,
kimyasal ürün özelliklerine uygun olacakhr. Yeni çıkacak tebliğ, kanun, tüziik ve ek-
lerini de kapsamalıdır.

3. Her tip ürün kendine özgü olmalı, kötü kokulu olmamalıdır.
4. Üretici firmanın ''Gıda Sicil ve Gıda Üretim İzni" belgesi olmalıdır.
5. Tüm ürtiııler Muayene Komisyonunun beğeneceği evsaf ve lezzete olacaktır. Beğe-

nilmeyen ürünler alınmayacaktır.
6. Ürünlerin tamamı denenecek ve randımanlı olanlar telcih edilecektir. İstenilen özel-

tikleri sağlamayan iirünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Haıl
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7. Ambalajı ürünü taşıma ve saklama süresinde iyi bir duıumda tutacak özellikte, hava
ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vemeyecek, iyi malzemeden yapılmış
olmalıdır. Orijinal ambalajlarda teslim edilmelidir.

8. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğindeki gibi olacaktır. Am-
balaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, cinsi, net ağırlığı, üretim, son kullanma ta-
rihi (güıı/aylyıl olarak) ve TSE damgası bulunmalıdır.

9. Tüm ürünler or,tam sıcaklığında olmalıdır.
l0. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacaktır.
1l. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan üriinler yapılan

sözleşmeye göre değiştirilecektir.
12. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacak şekilde yapılmış olmalıdır.
13. Ürünlerin mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri T.C. Gıda Tarımve Hayvancıhk

Bakanhğı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü Laboratuvarlannda firma
tarafından yaptırılmalıdır.

14. Bu teknik şartnamede beliıtilmeyen hususlar yönünden Türk Gıda Kodeksi hükümle-
ri geçerli olacaktır.

PASTACILIKYAĞI

1 . Özel olarak pasta yapımında kullanılan, kendine has aroması olan yağlardır.
2. Margarinler b eyaz veya sarımsı renkte olmah, homojen dağılım göstermelidir.
3 . En az %80 yağ içeımeli, tuz oranl Yo\ .2' den fazla olmamalıdır.
4. İçlerinde gözle görülür küf ve yabancı maddeler (boya vb.) olmamalı, acılaşmış ol-

mamalıdır.
5. Nem oranı 0/o16'yı geçmemelidir.
6. İçeriğinde emülsiyon halinde su veya fermente süt, A ve D vitamini, emülgatör, anti

oksidan madde dışında herhangi bir katkı maddesi bulunmamalıdır.
7. Margarinler kendi özel ambalajında olmalıdır. Teslim edilecek margarinler eı faz|a

10 gün önce iiretilmiş olacaktrr.
8. 10 kg'lık orijinal ambalajında olmalrdır.

KREMAYAĞI
1. Öze| olarak pasta yapımında kullanılan, bitkisel, susuz yağlardan olmaiıdır.
2. Kendine has aroması, kokusu olmah, acılaşmış, küflenmiş olmamahdır,
3. Homojen dağılım gösteren beyaz veya sanmsı renkte olmahdır.
4. Bileşimi tamamen bitkisel yağlardan oluşmalı, doymuş yağ asit|eri Yo40-45 arası ol-

malı, tuz ve su içermemelidir.
5. 5 kg - l0 kg'lık orijinal ambalajında olmalıdır.

PASTALIK - BÖREKLİK UN

1 . Buğday Unu yürürltikte olan "Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği" özelliklerine
uygun olacaktır. Yeni çıkacak tebliğ, kanun, tüzük ve eklerini de kapsamalıdır.

2. Baklava, börek, bisküvi, kek, pasta, yufka, pizza, hamburger, tahıllı ekmek gibi di-
rekt tüketilen iiriinlerin ve katkılı unlar, özel işlem görmüş unlar ve irmik altı unu gi-
bi amaca yönelik mamüllerin yaplmına uygun buğday unudur.

3. Kendine özgü tat ve kokuda o1malıdır. Ekstra-ekstra liiks böreklik undan, 1 .kalite ve
yeni sene mahsultl bugdaydan üretilmiş olacaktır.

4. Rengi beyaz olaca}tır.
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5. yabancı tat ve kokuda olmamalı, acılaşma, küf, canlı, cansız paıazit velveya artıkla-
rı, kurt, böcek, taş, kum ve yabancı unlar karışmış olmayacaktır, Nemlenme ve nem-
lenmeye bağlı topaklanma olmayacaktır.

6. Yaş gluten normal elastikiyette olmalıdır.
7. Buğday unlarında unun hangi amaçla kullanılacağı etikette belirtilmelidir. Etiket üze_

rinde maksimum kül ve minimum protein miktarları beliıtilmelidir.
8. Gerekli deneme yapılıp istenilen kalite, görünüş ve kabarma sağlanaı unlar kabul

edileçektir.
9. Tatlı yapımı için tip 1 un (Pastalık ve Böreklik) ahnacaktır.

TAHiN

1. Tahin yüriirlükte olan "Tiirk Gıda Kodeksi Tahin Tebliği" özelliklerine uygun ola-
caktır. TS 3 l 1 uygun susam tohumlarının tekniğine uygun olarak kabukları ayrıldık-
tan ve fırında kurutulup kavrulduktan sonra değiımende ezilmesi ile elde edilmiş ol-
malıdır. 1. kalitede olup, son sene üriinü olacaktır.

2. Içindeki susam yağı miktarı en az %50 olmalıdır.
3. Tahin hiçbir yabancı madde içermemelidiı.
4. Kendine özgü renk, tat ve kokuda olmalıdır.
5. Tahin 5 kg'lık ambalajlar halinde getirilecektir. Daha büyük ambalajlar kabul edil-

meyecektir.
6. Mal teslim tarihi itibariyle en az 1 yıI kullanım süresi (raf ömrü) olacaktır.

PEKMEZ

1. Pekmezler yürürlükte olan "Tiirk Gıda Kodeksi Üztim Pekmezi Tebtiği" özellikleıine
uygun olacaktır.

2. l. kalitede olup, son sene iiıünü olacaktır.
3. Çeşitli meyvelerden (Üzüm, Dut, Keçiboynuzu) usulüne göre elde edilmiş olacaktır.
4. Yapıldığı maddenin adrnı taşımış olacak, aynr ve ayrı cins pekmezlerden birbirine

karıştırılmış olmayacaktır.
5. Kendine has renk, kıvam, koku ve lezzette olacaktır.
6. İçerisinde yabancı madde, küfve küf kokusu olmayacaktrr.
7. Pekmezlere haıiçten şeker, glikoz ve herhangi müafaza maddeleri yabancı ve

ağırlaştırıcı maddeler katılmış olmayacaktır.
8. Pekmez tezim ve passız tenekeler içinde veya plastik bidonlarda (Maksimum 20

kg'lık) teslim edilecek Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır.
9.

NiŞAsTA

1. l. kalitede olup son sene ürünü olacaktır.
2. Buğday, mısır, pirinç gibi tahıllaıdan usulüne göre elde edilmiş olacaktır. Kuruluş

ihtiyacına göre sipariş srasrnda çeşidi beliıtilecektir.
3. Yapıldığı maddenin adını taşımış olacak, aynı veya ayrı cins nişastalardan birbirine

kanştınlmış olmayacaktır. TS 2970'e uygun olacaktır.
4. Rutubet buğday nişastasında o%16, mısır nişastasında %o18'den çok olmayacaktır.
5. Beyaz renkte olup yabancr maddelerle kanşık olmayacaktır.
6. Küflü ve küfkokulu o1mayacaktır
7. 25 kg'lık torPplarda o|acaktır.
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TOZ TATLANDIRICI / FIRINA GiREBiLEN TOZ TATLANDIRICI

1. Tatlandırıcı kendine özgü beyaz renkte olmalı, kötü kokulu olmamalıdır.
2. Şekere eş değer gramajda kullanılabilmelidir.
3. Içerisinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır.
4. Fırına girebilen tatlandırıcı; sukraloz veya stevia içermeli ve toz formda olmalıdır.
5. Fırına girebilen tatlandırıcr; Frında pişen tatlılarda, karamel yapımında, şuruplu

tatlılarda, sütlü tatlılarda, reçel yapımında, sıcak ve soğuk içeceklerde şeker yerine
şekere eşit miktarda kullanlabilmelidir.

6. Kı.ııııluş ihtiyacına göre sipariş sırasında tip beliıtecektir.

KREM ŞANTİ

1. Kendine has renkte, kokuda, toz halinde, nemlenmemiş olacaktır.
2. Ekşilik, acılık olmayacak, küffimsü, metalimsi, yanık tat olmayacaktır.
3. Mikserle çırpıldığında kabarma kabiliyeti yüksek olacak, herhangi bir pütürlülük ol-

mayacaktır. Yapı sonradan kendini bırakmamalıdır.
4. 1000 gr'lık orijinal ambalajında olmalıdır.

1. TS 9053 ve Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır
2. İçeriği sodyum Asit Pirofoasfat, E 450 a, Sodyum Bikarbonat E 500 ve nişastadan

hazırlanmış olacaktır.
3. Orijinal l0 gr' hk ambalaj lar şeklinde olmalı,
4. İçlerinde yabancı madde, böcek veya böcek kalıntıları bulurrmamalı; küflenmiş, ba-

yatlamış ve bozulmuş olmamalıdır.
5. İstenildiğinde kabartma tozu yerine karbonat getirilecektir.

KIRIK F,INDIK _ FİLE FINDIK - TOZ FINDIK

1 . Yeni sene ürünü, 1 , Kalite, iyi kavrulmuş findık içinden ve piyasanın en iyi cinsin-
den olacaktır,

2. Kabuksuz, kendine has göriinüş ve tatta, iyi gelişmiş, sağlam olmalıdır.
3. Maıtar, böcek yaralan ve çürüklük olmamalıdır. Canlı-cansız hiçbir böcek izi dahi

olmamalı, içi buruşmuş veya nemini iyice kaybetmiş, yağlanmlş veya acımış olma-
malı, içi birbirinden ayrılan bölmeler kuru olmalıdır.

4. Nem oranı %o5'i geçmemelidir.
5. Toz ve kırık findık 2 kg, file findık 1 kg veya 2 kg'lık sağiığa zarar vermeyen naylon

ambalaj da, karton kutularda gelecektir.

TANE YEŞiL FISTIK (ANTEP FISTIK) - FİLE YEŞİL FISTIK - ToZ YEŞiL
FIsTIK

Kendine özgü renk, koku ve tatta olmalı, kötü koku olmamalrdrr. TS 1280'e uygun
olmalıdır.
İçlerinde yabancı madde, böcek veya böcek kalıntılan bulunmamalı küflenmiş, ba-
yatlamlş, bozulmuş olmamalıdır.
Taneleri bütiin, dolgun, iri olmalıdır.
Yeni sene mahsulü iyi cins antep fistrklarından olacaktır.

2

J
4
5 Tane fıstıkta miktarı 0Z 2'yi geçmeyecektir.

KABARTMA TOZU

/l:
}



6. Rutubet miktarı% 8 i geçmeyecektir
7. Tane yeşil fıstık 1 kg, file ve toz yeşil fistık 2 kg' hk orijinal ambalaj larda olmalıdır.

VANiLYA (EURO)

1. Vanilya yürürllikte olan "Tiirk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği" özellik-lerine uygun
o1acaktır.

2. Beyaz renkte ve ithal olup, kristalize toz halinde olacaktır.
3. İçinde taş, kum ve yabancı madde bulunmayacaktır. Nemlenmiş, topaklanmış o1ma-

yacaktır.
4. l000gr'lık paketlerde getirilecektir.

1. Mahlep yürilrlükte olan "Türk Gıda Kodeksi Büarat Tebliği" özelliklerine uygun
olacaktır.

2. İçinde taş, kum ve yabaıcı madde bulunmayacaktır, Nemlenmiş, topaklanmış ol-
mayacaktır.

3. kendine has renk ve kokuda olacaktır.
4. 1 kg'l* orij inal ambalajlarda olmalıdır.

PUDRA ŞEKERİ

i . Pudra Şekeri yürürliikte olan "Tiirk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği" özelliklerine uygun
olacaktır.

2. Topaklanmayı önleyiciler katılmış olsun veya olmasın ince pulverize edilmiş beyaz
şeker olacaktır.

3. Pudra şeker üretiminde nişasta kullanılması durumrında nişastanın vaılığı ve bulun-
duğu maksimum miktarı etiket üzerinde açıkça görülmelidir. Nişasta miktarı: < 5.0
diğer bir topaklanmayı önleyici kullanılmadığı durumda %m/m olarak.

4. l kg'lık orij inal ambalajlarda olmalıdır.

HAMUR MAYASI (YAŞ MAYA)

|. TS 3522 ye uygun üretilmiş o1malıdır. Saccharomyces cerevisiae'den iiretilmiş, en az
%30 kuru madde içermelidir. Yapışkan olmayıp, nemli hamur kıvamında ve gri be-
yaz renkte olacaktır.

2. Kendine has koku, renk, tat ve kıvamda olacaktır.
3. İçine herhangi bir yabancı madde karıştırılmış olmayacaktır.
4. Ekşimiş, küflenmiş vb. ekşimeye bağlı kötü koku olmayacaktır.
5. Piyasada satılan en iyi kalitedeki ve orijinal ambalajlı ürün olacaktır.
6. uretim tarihinden itibaren en faz]a 5 giin geçmiş olan mayalar kabul edilecektir
7 . Mayalar gerektiğinde denenecek, iyi kabarlmayan mayalar reddedilecektir.
8. 50O gr'lık orijinal ambalajında olmalıdır.

//
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KAKAo
Kakao yürürliikte olan "Türk Gıda Kodeksi Kakao Ve Kakao Üriinleri Tebliği" özellikleri-

ne uygrın olacaktır.
1. Piyasanın en iyisi, 1.kalite kakao olacaktır.
2. Topaklanmışolmayacaktır.
3. Muayene komisyonun beğeneceği evsafda ve koyu renkte oiacaktrr.
4. 1 kg'lık orijinal ambalajlarda olmalıdır.

SUsAM

1. Susam: Sesamum indicum L, (Pedaliaceae) türiine giren bitki tohumlannln tekniğine
uygun olarak kuıutulmuş halidir.

2. Yeni sene mahsulü, i. Kalite olmalıdır. Kendine özgi tai, koku ve renkte olmalıdır.
3. Bayatlamış, kızışmış, küflenmiş, bozulmuş, yabancı tat ve koku almış olmamalıdır.
4. İçinde canlı böcekler, gözle görülebilen veya görülmeyen ölü böcekler ve bunlann

kalıntıları ve diğer zararlıların kalıntıları bulunmamalrdır.
5. 1 kg veya 5 kg'lık orijinal ambalajlarda olmalıdır.
6. Karışık ürün olmamalıdrr.

TUTTİ FRUTTİ (karışık meyve parçacıkları)

1. GDO'lu ürün olmayacak, piyasanın en iyi cinsinden, 1.kalite olacaktır.
2. Mantar, böcek yaraları olmamah. Çüriikliik bulunmamalı. Canlı-cansız hiçbir böcek

izi dahi olmamah.
3. 5 kg'lık orijinal ambalajlarda olmalıdır.

DiLiM zEyTiN (siyAH / yEşiL)

Zel.tin yürürlükte olan "Tı-irk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliği" özelliklerine
uygun olacaktır.
Kendine özgü kokuda olmalıdır. Gemlik tipi, olgun taneli, etli olacaktır. İçinde acı,
çüriik, yumuşak, kurtlu, olgunlaşmamış, akçıl taneler bulunmayacaktır. Asit veya
başka bir madde ile acılığı giderilmemiş, sadece tuz ile salamura yapılmış, yeme ol-
gunluğuna gelmiş olacaktır.
Dilim Zeltinler ortam ısısında olmalıdrr.
İçinde çekirdek parçaları olmamalı (10O gr'da en fazla 3 adet), yabaıcı madde bu-
lunmamalı, zararsız yabancı madde miktarı 100 g'da en fazla 15 adet olmalıdr. Doğ-
ranmış siyah zeytinler eşit büyüklfüte olmahdır.
zeltinler sağlığa zarar veımeyecek, zeltinin kalitesini bozmayacak, içindeki salamu-
radan zarar görmeyecek özellikteki tenekeler içinde getirilecektir.
Zeltin alımında kutu üzerinde belirtilen süzme ağırlık esas alınacaktrr.
5 kg'lık orijinal ambalajlarda olmahdır.

HiNDiSTAN CF.viZi

Hindistan Cevizi yürürlükte olan "Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği'' özelliklerine
uygun olacaktır.
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2. Hindistan
olacaktır.

3. Yum
tat sahip ol

cevizi 1. Sınıfolacaktır. Gevrek, temiz ve kendine özg'(i tat, koku ve renkte

dışına vurmuş, acılaşmış ve küflenmiş olmayacaktır. Yaban-
mayacaktr.
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4. Canlı ya da cansız haşere, tohum kabuğu, ölü böcek ve kalıntıları olmayacaktır, Ka-
buk parçaları ve hiçbir yabancı madde bulunmayacaktır,

5. Orijinal 1 kg' lık, insan sağhğına zarar venneyen ambalajlarda teslim edilecektir.

KESTANE ŞEKERI

1. TS 798'e uygun olacaktır. Kestaneler taze ve çeşidine has görüniimiinde, taneler sı-
nıfina ait bütiinliik ve sağlamhkta olacaktır.

2. Yabancı madde bulunmayacaktır.
3. Konservelerin içinde insan sağlığına zararlı maddeler bulunmayacaktır.
4. Eğer koruyucu maddeler kullanılmışsa, koruyucu maddeler Türk Gıda Kodeksine

uygı-ur olacaktır.
5. Son sene mahsulü olacaktır.
6. 1 kg veya 5 kg'hk orijinal ambalajlarda olmalıdır.

TARÇIN

l . Tarçın yürürlükte olan "Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği" özelliklerine uygun
olacaktır.

2. Kendine özgü tadı, koku ve lezzeti olmalıdır.
3. Küflenmiş, boyalı, böcekli olmayacaktır.
4. 1 kg'hk orijinal ambalajlarda teslim edilecektir,

YAGLI KAGIT

1. Hijyenik olmahdır.
2. 1 kg'lık ambalajlarda olup kınşıkl*, nem, ıslaklık vb muhteviyatını olumsuz etkile-

yecek özelliklerde olmamalıdır.

TOPKEK KAĞIDI (Muffin K6ğıdı)

l. Standart ebatlarda olup yağh kağıttan imal edilmiş olacaktır.
2. Hijyenik olacak, sağhğa zararlı madde içermeyecektir.
3. Kiğıtlar kalın olacaktır. Köğıtların genişliği 7,5 cm, yüksekliği 4 cm olacaktır,
4. KAğıtlar 24'lü veya 48'li paketler halinde olacaktır.

TANE BADEM

1. Yeni sene ürünü ve piyasarun en iyi cins bademlerinden olacaktır. TS 1278'e uygun
olacaktır.

2. Dış kabuk soyulmuş, iç zar çıkarılmamış, kendine has göriinüş ve tatta, iyi gelişmiş,
sağlam olmalıdır.

3. Mantar, böcek yaraları, çtirıiklük olmamalıdr. Canlı-cansız hiçbir böcek izi düi ol-
mamalı, içi buruşmuş veya nemini iyice kaybetmiş, yağlanmış veya acımlş olmalıdır.

4. Nem oranı 0Z5'i geçmemelidir.
5. Tane badem 1 kg'lık ambalajlar halinde olmalıdır.
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LIMON TUZU

1. l10x1l0x42 mm'lik ebatlarda olup hijyenik ve temiz olmalıdır.

xAsn GEKKULLANIMLIK)

1 . Yuvarlak, derin, 30O ml'lik Sup kAsesi şeklinde olup, şeffaf, kapaksız ve sıhhi ola-
caktır. KAsenin plastik malzemesi çok 1umuşak olmamalıdır.

2. l00'lük paketler halinde teslim edilecektir.
3. Muayene Komisyonunun ölçü ve kalınlığını beğeneceği iirün kabul edilecektir.

KöPüK TABAK (TEK KULLANIMLIK)

1 . Yuvarlak, diiz, 17 cm'lik tabak şeklinde olup, köptik ve sıhhi olacaktır. Tabağın kö-
pük malzemesi çok yumuşak olmamalıdır.

2. l00'lük paketler halinde teslim edileçel,1ir.
3. Muayene Komisyonunun ölçü ve kalınlığını beğeneceği iirün kabul edilecektir.

ÇÖREK oTU

1 . Çörek Otu yürürlükte olan "Türk Gıda Kodeksi Bahaıat Tebliğl' özelliklerine uygun
olacaktır.

2. Çörekotu: Nigella sativa L. ve Nigella damescena L. (Ranunculaceae) tiirüne giren
bitkilerin meyveleri içerisinde oluşan tohumudur.

3. Kendine özgü renk ve tatta olmalıdır.
4. içlerinde yabancı madde böcek veya böcek kalıntıları bulunmamalı küflenmiş, bayat-

lamış, bozulmuş, kötü kokulu olmamalıdır.
5. 1 kg' hk orijinal ambalajlarda olmalıdır.

BEYAZ _ MAVI HAŞHAŞ

l . TS 3 12'ye uygun olmalıdır.
2. Kendine özgü kokuda olacak, kötü koku olmayacaktır.

1. Y"ş!"ş tohumları haşereler tarafindan yenmiş, nemlenmiş olmayacaktır.
4. Içinde sağlığa zarursız da olsa hiçbir yabancı madde olmayacakİır.
5. 1 kg'hk orijinal ambalajlarda olmalıdrr.
6. Istenildiği durumlarda beyaz yerine mavi-gri haşhaş tohumu getirilecektir.

1. Islak olmayacak, piyasadaki iyi cins limon tuzu olacak, suda çabuk erime özelliğine
sahip olacak.

2. 1 kg'lık ambalajlar halinde teslim edilecektir.
3. İçinde yabancı katkı maddeleri bulunmayıp, Türk Gıda Kodeksine uygun o1acaktrr.

ALüMİNYUM SüTLAÇ xAsBsİ
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1. TS 3734 ve "Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmel6t ve Tatlandırılmış Kestane Pü-
resi Tebliği" özelliklerine uygun olacaktır.

2. Kendine has tat, koku ve gödnüşte olmalıdır. Çok cıvık veya katı olmayacak, sürüle-
bilir kıvamda, meyvesiyle uyumlu tatta, kendine özgü belirgin meyve kokusunda ola-
cak, kötü koku olmayacaktrr.

3. Yabancı madde, çekirdek ve çekirdek paıçasl bulunmayacaktır.
4. Saplarından, yapraklarından, çekirdek ve parçalarından temizlenmiş, yıkanmış, sağ-

lam ve olgun meyveden elde edilen elma ve kayrsı ezmesi, tatlandırıcı bir karbonhid-
rat ile ısıl işlem görerek, sürülebilir kıvama getirilmiş olacaktır.

5. Çözüniir katı madde oraıı kütlece en az %55, toplam susuz sitrik asit en çok 15glkg
olacaktır.

6. Yapay boya maddesi içermeyecektir. Parlak canlı renkte olmalı, melve rengi baskın
olacaktır.

7. Orjinal, insan sağhğına ziual vermeyen, 3 kg -5 kg'lık ambalajlarda teslim
edilecektir.

özBı- rn«Nix şARTNAME - Is.KISIM (pEyNiR)

TUM URUNLER

1. Peynirler yıirıirlükte olan "Türk Gıda Kodeksi peynir Tebliğ" ve "Tiirk Gıda Kodeksi
Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği" özelliklerine ve Ek-l Süt Üriinlerine Ait Mikrobi-
yolojik Değerlere uygun olacaktır. Yeni çıkacak tebliğ, kanıın, tiizük ve eklerini de
kapsamahdır.

2. Ürünler TS'ye uygun piyasada satılan en iyi cins, 1. Kalite ve yeni iiretim olacaktır.
3. Muayene bakılarak, koklanarak, tadılarak yapılır. Tüm ürünler Muayene Komisyo-

nunun beğeneceği evsafve |ezzette olacaktır. Lezzeii beğenilmeyen üriinler alnma-
yacaktır.

4. Mamullerin hiçbirinde boya kullanılmamalıdır.
5. Uretici firmanın "Gıda Sicil ve Gıda Üretim İzni" belgesi olma]ıdır.
6. Ambalajı ürünü taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava

ve rutubet geçirmeyecek, insan sağhğına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış
olmalıdır. orijinal ambalajlarda teslim edilmelidir. Ambalaj üzerindeki işaretleme
Gıda kodeksi yönetmeliğindeki gibi olacaktır. Tenekeler üzerinde firmarun adı, ad-
resi, varsa tescilli markası, standardın işaret ve numarasr, malın adı, tipi, sınıfi, parti
ve seri numarası, net ağırlığı, tam yağlı ibaresi, tuzlı.ı./tuzsuz ibaresi, imalat tarihi, son
kullanma tarihi (gnıı}aylyı1olarak) veya raf ömrü yazılı olmalıdır. TSE damgası bu-
lunmalıdır.

7. Tüm ürünler maksimum 4 Co'de olmalıdır.
8. Taşıma Gıda kodeksi yönetmeliğine uygun olarak ve. frigofirik araçlarla yapılmalı-

dır.
9. son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan ürünleı yapılan

sözleşmeye göre değiştirilecektir.
10. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacak şekilde yapılmalıdır.
l1. Her iirün tesliminde ilgili paılinin mikrobiyolojik analizi firmatarafindan yapılıp

belgeler tarafımıza teslim edilecektir. Ek olarak üriinün her ay T.c. Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanhğı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdiirlüğü Laboratuvarla-
rında mikrobiyolojik ve kimyasal analizi firma tarafından yaptırılmİlıdır.

ELMA./KAYISI MARMELATI
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12. Bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlar yönünden Türk Gıda Kodeksi hükiimle-
ri geçerli olacaktır.

Bf;Y AZ PEYNİR (YAĞLI Ta ZLu l TUZSU Z l EZiNF,.\

Beyaz peynir, çiğ süt (TS 1019) standardına uygun sütlerin imalat tekniğine göre iş-
lenmesi ve olgunlaştırılması sonucu elde edilen kendine has şekil, renk, koku, tat ve
aroması oian peynirdir. Safi inek sütünden yapılmlş ve diğer herhangi bir süt katılmış
olmamalıdır.
Birinci sınıfyağh peynirlerden olmalıdır. (TS 591) Düzgiin, ptirüzsüz, lekesiz kesitli,
parlak beyaz, homojen, bozulmamış kalıplar halinde olmalıdır. Peynirlerin içi ve dışı
beyaz olacak.
Acı, ekşi, küflü, fena kokulu ve siinger gibi delikli olmayacaktır. Delik bulunduğun-
da ise delikler kalıp içerisinde homojen dağılmış olmah, irili ufakh ve dağınık delik-
ler bulıınmamahdır. Fazla sert veya yumuşak olmamalıdır.
Tenekelerde kAfi miktarda salamura bulunmalıdır. Peynirlerin içerisinde ağırlaştıncı
antiseptik bir madde bulunmamahdır. Peynirler kuru madde iizerinden tuzu aşln
miktarda olmayacaktır.
Dilimlendiğinde dağıhp, parçalanmamalıdır. Peynir kalıpları ayrılmayacak şekilde
birbirine yapışmış, yumuşamış, ezilmiş olmayacak ve dağılmayacaktır. (muayenesi
için parmakları kapalı elle kalıbın yüzüne hafifçe bastırılınca gömülme ve dağılma
olmayacaktır.) Peynirler elle ezildiğinde pütürsüz dağılmalıdır.
Beyaz peynirler hiç kullanılmamış temiz, passız, peynir kalitesini bozmayacak, hiç-
bir şekilde sıZınt1 yapmayacak şekilde kapatllmış olan ve TS 1234 'e uygun teneke-
lerden alınır. Beyaz peynir alımında kutu üzerinde belirtilen süzme ağrrlık esas alına-
caktır. Peynir tenekeleri açıldığında malaşlı (Mantarlaşmış) olmayacaktır.
Tuzsuz peynir kuruluşun sipariş ettiği miktar ve günlerde (Haftada iki kez) fiberglas
kap içinde kendine has suyu ile (miktar net ağırlık olarak hesaplanır) iizeri katınla-
kettiğıdı veya kalın naylon ile kapah olarak veya vakumlu ambalajlarda kalıplar ha-
linde getirilir. Diğer özellikler beyaz peynir iie alrııdır.
Peynir 1,5 kg, 17 kg veya l8 kg'lık miktarlarda ambalajlanmış olmalıdır.

KAŞAR PEYNİRİ
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1. Kendine özgi tat", renl< olmalı, kötü koku olmamahdlr.
2. Görünüşü mükemmel olmalı, kesinlikle süngerleşmiş, delikler olmamalıdır. kabuk

rengi beyaz sarımtırak olmalıdır. Temiz ve parlak olmalıdlr. kumlu, kaba, sert veya
çok yumuşak ve küflü olmamalıdır.

3. Tuz miktarı 100 gram kuru maddede en az Yo2,5 en çok 
L/o6 olmalıdır.

4. kaşar peynirleri yapım tarihlerinden 60 günden az olmamak üzere olgunlaşma siire-
sinin bitimine kadar 4-10.C de bekletilmelidir.

5. 1 kg / 1,5 kg l 2 kg' lık vakumlu ambalajlarda olmalıdır.
6. Eritme peynirleri kesinlikle alınmayacaktır.
7. I(aşaı peynir lezzet testinin yanı sıra erime testine tabi tutulacaktır. İstenilen erime

kapasitesine sahip peynirler kabul edilecektir.



TULUM PEYNİRi

Tulum peyniri ı.iretim tarihinde n en az 90 giinlük bir olgunlaşma süresinden soma arz
edilir.

7.300gr/350gr/500gr'hkvakumluorijinalambalajlardateslimalınacaktır.Bidon
iirünler kabul edilmeyecektir.

LoRPEYNiRİ $UZSUZ)

1, Tulum peyniri TS 1018, TS 11045 VE TS 11046'ya uygun, çiğ sünin veya bunların
karışımlarının pastörize edilmesinden sonra veya past6rize süt (TS 101gj'un tekniği-
ne uygun olarak işlenmesi, işlem sırasında katkı maddelerinin iıave edilmesi ve ol]
gunlaştırılması sonucu elde edilen mamuldür.

2. katkı maddesi, tulum peynirine katılmasına müsaade edilen miktarda olmalıdır.3. Duyu özellikleri ve tuz oranlna göre birinci sınıf olmalıdır.
4. ihtiva ettiği süt yağı miktarına göre tam yağlı olmalıdır. koyun sütiinden üretimeli

dir.
5. Kendine has yağlı göninüş, renk, koku, tat ve aromada olmalı ve küflü göıi,inümde

olmamalrdır,
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B_irinci sınıftuzsuz lor peyniri olmalıdır. kendine özgü, parlak beyaz, homojen, ken-
dine has görünüşte ve tatta olmalıdır. Fazla sert veya yumuşak ve kötü kokuolma-
malıdır.
Peynir içerisinde kesinlikle yabancı madde, süte ait olsa dahi yanık parçalar olmama-
lıdır.

1. Birinci sınıf peynir olmalıdr.
2. Kendine özgü, homojen, kendine has göriinüşte ve tatta olmalıdır.
3. Fazla sert veya yumuşak ve kötü koku olmamalıdır.
4. Her peynir kendi cinsine has özellikleri taşımalıdır.
5. peynir içerisinde kesinlikle yabancı madde, süte ait olsa dahi yanık parçalar olmama-

1ıdır.
6. Peynirçeşitleri,300gr/350grl500gt/lkgl4kgl5kg'lıktemiz,peynirkalitesini

bozmayacak, hiçbir şekilde slzmtı yapmayacak şekilde kapatılmış olan vakumlu am-
balajlarda teslim alınır.

öznr, rnrNir şARTNAME - 16.KIsIM (sALçA)

DOMATES / BiBER SALÇASI

1 . Salçalar ytirürlükte olan "Türk Gıda Kodeksi Salça ve Püre Tebliği'' özelliklerine
uygun olmalrdır.

2

) Tuzsuz lor peyrıir hiç kullanılmamış temiz, passız, peynir kalitesini bozmayacak,
hiçbir şekilde sızıntı yapmayacak şekilde kapatılmış olan tenekelerde veya'vakumlu
ambalaj larda teslim alınır.
Peynir ambalajında "Tuzsuz" ibaresi bulunmahdır.

DiL pEyNiRi / BuRGu pEyNiR / çEçiL pEyNiRi / öRGü pEyNiR / GRAv-
YER PEYNiR/ HELLİM PEYNİR

1


