
2. kendine özgij tat, koku ve koyu kırmızı renkte olmaiı, kötü kokulu olmamalıdır. 1,
kalitede olacaktır.

3. Kokuşmuş, küflenmiş, kurtlanmış, kirlenmiş, bozulmuş, kutuları şişkin, delinmiş,
paslanmış olmayacaktır. içlerinde yabancı madde böcek veya böcek kalıntıları bu-
lunmamalıdır. Kutuları kurşun veya diğer zehirli maddelerle karışık, kalayla kaph
olmayacaktır.

4. salçalar kabul edildiğinde normal şartlar altnda bozulmamasınl firma taalıhüt ede-
cek, bozuk çıkanlar ve uygun depolama koşullarında bozulanlar, yapılan sözleşmeye
göre değiştirilecektir.

5. salçalar içinde bulunulan yeni yıl mahsulü olacaktır. Bir önceki senenin ürünü olma-
yacaktır. Tenekeler üzerinde yapım tarihi belirtilmiş olacaktıı.

6. Salçalar oıtam sıcaklığında olmalıdır.
7. Domates Salçası; domates bitkisinin (Lycopersicum esculentum P.Mili) olgun, sağ-

lam, kıımızı ren]<li ve taze melvelerinin parçalandıktan sonra tekniğine uygun olarak
kabuk, çekirdek ve lif gibi parçalanndan ayrılarak elde edilen domates pulpunrın tuz
hariç en az %28 brikse kadar koyulaştınlarak ısıl işlem uygulanmış iirünüdür. (TS
1466)

8. Domateslerden başka cins sebze ve meyve ezmeleri, zararsız da olsa ağırlaştıncı
maddeler karıştırılmış ve boyanmış olmayacaktır.

9. Salçalar kutu üzerinde belirtilen net ağırlık iizerinden teslim alınır.
10. Özel yönetmeliğinde gösterilen cins ve miktarda fazla veya başka cins koruma mad-

delerini ihtiı a etmeyecekıir.
l l. Salçalar gerektiğinde biber salçası olarak istenilecektir. Biber salçası: ''Capsicum ga-

lata" tıir;jne giren bitkilerin meyvesi olan biberden, taze olgun, sağlam, krmızı renk-
li, acı veya tatlı olanlannın iyice yıkanıp ezildikten sonra ısıtılarak usulüne göre ka-
buk, çekirdek, lif gibi maddelerinden ayrılarak ya da ayrılmaksızın elde edilen biber
pulpunun tuz hariç briksi en az o/o18 oluncaya kadar kolulaştırılarak rsıl işlem uygu-
lanmış ürünü olacaktır.

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

13. Muayene sırasında açılan kutular teslim miktarlarına dahil edilmeyecektir.
l4. Her parti değişiminde küf analizi firma tarafindan yapılıp sonucu tarafımıza teslim

edilecektir.
15. İstenildiği takdirde l (bir) kilogramlık kutulardan getirilecektir. Komisyon belirli

miktarda diyetler için tuzsuz salça alabilecektir.
16. Ambalajı ürünü taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava

ve rutubet geçiımeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış
olmalıdır. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğindeki gibi ola-
caktır. Ambalajların üzerinde ürünün adı, firmanın adı, TSE numarasr, cinsi, brüt
miktarı, net miktarı, firmanın adı ve adresi, tanıtıcı işareti,seri numarasr, imal tarihi
bulunmahdır. Üretim ve son kullanma tarihini belirtir ibare olacaktır. Üretici firma-
nın "Cıda Sicil ie Cıda Üretim İzni" belgesi olmalıdır.

17. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğindeki gibi olacaktır.
l8. Salçalar 5 kiloluk kutularda, mukawa koliler içerisinde teslim edilecek ve bu amba_

laj lar nakliyeye tüammül edecek şekilde mazbut ve sağlam yapılı ve temiz olacaktır.
19. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.
20. Ürünün her ay T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Aııkara Gıda Kontrol La_

boratuvarı Müdürlüğü Laboratuvarlarrnda mikrobiyolojik, kimyasal, boya aranması,
siyah leke tayini, arsenik ve yabancı madde tayinleri firma tarafından yaptırılmalıdır.



özBı, rnxııir şARTNAME - I7.KIsIM (yAş sEBzE - yAş MEwE)

TUM URUNLER

1. Meyve ve sebzelerin tiimü piyasada satılan iyi cins, 1.sınıfkalitede olacaktır. ilgili
Türk Standardınn özelliklerini taşıyacaktır.

2. Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme ile içlerine konulacak kağıt vb.
materyal yeni, temiz, kuru ve kokusuz olmalı, ürüne zarar vermemeli, bunlarınlze-
rine yazılaca]. yazılarda kullanılacak mürekkep, boya ve etiketlerin yapıştırılmasında
kullanılan zamk toksik veya insan sağlığına zararlı olmamalıdır. Basılı kağıt kulla-
nıldığında yazılı yüzün dışa gelmesine ve üriine değmemesine dikkat edilmelidir.

3. Ambalajların içinde yabancı madde bulunmamalıdır.
4. Meyve ve sebzelerin üretim ve taşınmasında her tiirlü temizlik ve hijyen şartlarına

(temiz kasa ve arabalarda taşınması, personelin sağlıkh olması, eldiven ve önli,ik kul-
lanması gibi) uyulacaktır. Araç ve personelle ilgiti olarak dezenfeksiyon ve portör
raporları muayene komisyonı,ınca istenebilir.

5. Muayene komisyonunun isteği halinde sebze ve melvelerin her türlü mikobiyoloji
ve hormonal analizleri müteahhit fiıma tarafindan yapılacaktır.

6. Ambalajlar TS'ye uygun olacaktır, ambalajlar taşıma stiresine taze sebze ve meyve-
leri iyi bir durumda tutacak ve zarar verTneyecek nitelikte yeni, temiz, kuru, kokusuz,
ahşap, mukawa ve diğer uygun materyalden hazırlanmrş kasa, tabla, sepet vb. şekil-
lerde olup, alıcının aksine bir isteği bulunmadıkça 80x120cm veya 100x12Ocm bo-
yutlarındaki paketlerle uygun ölçülerde olmahdır.

7. Malzemeler siparişte belitilen günde ve sabah saat 8:00-10:30 arasında, mutfak iaşe
ambarına teslim edilecektir.

8. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacaktır.
9. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygıın olacak şekilde yapılmış olmahdır.
10. Ürtlnterin mikrobiyolojik ve kimyasal analiz|ıeri T.C. Gıda Tarımve Halwancılık

Bakanhğı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdi,irlüğü Laboratuvarlannda fiıma
taraltndan yaptırılmalıdır.

l 1. Bu tekrrik şartnamede beliıtilmeyen hususlar yönünden Türk Gıda Kodeksi hükümle-
ri geçerli olacaktır.

12. Tüm üninler Muayene Komisyonunun beğeneceği evsafve lezzete olacaktır. Beğe-
nilmeyen i.irünler alınmayacaktır.

PATATES

2

Yeni sene mahsulü, piyasanın en iyi cins sarı patateslerinden, sağlam, temiz, sıkı ya-
pıh, kabuğu düzgiin ve iyi oluşmuş halde olacaktır.
Ezik, çürük, haşere yenikli, kesik, buruşuk, porsuk, donmuş, çamurlu, topraklı, ıslak,
filizlenmiş, hastalıklı, filizi kırılmış, üzerinde çapa yarasl olmayacaktır. Et kısmında
5 mm'den daha derinlere nüfuz eden gri, mavi ve siyah kabuk altı lekeleri, oyuklar,
iç kusurlar, patates ve yumru uyuzu hastalığı belirtileri ve berelenmeler bulıınmaya-
caktır.
Aralarında tesadüf edilebilecek bu tip kusurlu patateslerden filizlenmiş veya filizi kr
rılmışlar Mart ve Nisan aylannda Vo2'ye kadar aynen alınır. Yılın diğer aylarında bu
miktar Yo2' yi geçmeyecektir.

Çapa yaralı patates|er o/o2' yi geçmeyecektir.
Kusurlular hariç normal veya iyi vasrflı patateslerden alrnacak numunelerin gramaj
analizinde; Patateslerin tane ağırlığı 200 gramdan eksik olmayacaktır .

pişi{l.diğinde:dağılmayan san cins patateslerinden olacaktır.

J
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7. Üzerinde yabancı tat ve koku, anormal dış nem, yabancı madde bulunmayacaktır.
8. En büyük ambalajın net ağlrltğı 50 kg'ı geçmeyecektir.

KURU SOĞAN _ KIRMIZI SOĞAN - ARPACIK SOĞAN

l. son sene mahsulü, piyasada satılan en iyi cins, temiz ve sağlam soğanlardan olacak-
tlr.

2. Ezik, çiinik, kesik, yumuşamış, porsuk, çamurlu, topraklı, don r,urmuş, gevşek,
Kokmuş, anormal gelişmeden ötürü şişkinleşmiş, sürgün vermiş ve ıslak olmayacak-
tlr.

3. En azından iki dış kabuğu bulunacak, üzerinde kuıumuş sapiar bulunmayacaktır. so-
ğanlar sapsız olacaktır.

4. Üzerinde yabancı tat ve koku, anormal dış nem, yabancı madde bulunmayacaktır.
5. Filizlenmiş, filizi kırılmış olanlar Mart ve Nisan ayların da Yo3'e kadar yılın diğer ay-

lannda içleri boşalmamış olmak kaydıyla filizlenmiş veya kırılmrş soğan miktarı
%2'yi geçmeyecektir.

6. kusurlular hariç normal veya iyi vasıftaki soğanlardan alınacak gramaj analizinde
soğanların tane ağırlığı 150 gramdan aşağı olmayacaktır.

7. Çuvallar içinde soğan kabukları bulunmayacak, bulunduğu taktilde müteahhit tara-
findan ayıklanacaktır.

a. İtnal soğan olmayacaktır.
9. Kırmızı soğan (Mor Soğan / Bahk Soğan) salkım demetler halinde teslim edilecektir.
10. Arpacık soğanlar yaklaşık 3 cm çapında, buğulama için uygun bolutlaıda olacaktır,

Çok küçtik, tohumluk olanlar kabul edilmeyecektir. Kozalak{Kaıurmalık/Yumru bo-
yutlarında Muayene Komisyonu tarafindan uygun görülenler kabul edilecektir.

l 1. Kuru Soğanların ambalajları file ile torba şeklinde olacak ve ağırlıklan 50 kg'ı geç-
meyecektir.

PATLICAN

1 . Piyasada mevsimine göre satılan, iyi cins, sıkı yapiı, taze, körpe ve tabii rengini al-
mış kemer patlıcanlardan olacaktır.

2. Çiirük, ezik, porsuk, kartlaşmış, eti liflenmiş, odunsu yapıda, çekirdekleri beyazlığı-
nı ve yumuşaklığını kaybetmiş, çekirdeklerinin rengi sararmış, ham, acı ve giin vur-
muş olmayacaktır.

3. Pathcanlar orta büyiikli,ikte en aşağı 200 gram olacaktır. Küçiik boy pathcanlar teslim
alınmayacaktır. Kamryarık için boyu 20 cm - 25 cm kadar, çapı 5-6 cm kadar olan
patlıcanlar kabul olacaktır.

4. Üzerinde yabancı tat ve koku, anormal dış ıslaklık, yabancı madde bulunmayacaktır.
5. Yeşil renkli patlıcanlar alınmayacaktır.

TAZE BİBER. (ÇABr.İsToN BİBER / DOLMALIK BiBER / KIRMIZI KAPYA Bİ-
BER / KoY BIBERJ)

1. Piyasada mevsimine göre satılan, bütün, sağlam, temiz, iyi gelişmiş, iyi nitelikte, sıkı
yapılı, olgun, çeşidine normal renk ve şeklinde, özürsüz, iyi cins, taze ve körpe biber-
lerden olacaktır.

2. Çürük, buruşuk, ezik, parçalanmış, vakti geçmiş, don veya doku zararı ve giineş ya-
nıkları olmayacaktır.

3. Üzerinde yabanct tat ve koku, anormal dış ıslakhk ve yabancı madde bulunmayacak-
ttr.

L



LIMoN

2

_)

Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins, sararmış, zamanında kopanlmış, olgunlaş-
mış, bol sulu, ince kabuklu ve temiz limonlardan olacaktır.
Yeşil, ezik, küflü, çürümüş, kurumuş, donmuş, don çalığı çok, tabi özelliklerini kay-
betmiş, kalın kabuklu olanlar alınmayacaktır. Mekanik etkenlerden oluş an yaru|an|
malar ve kapanmış olsa da büyük kesikler olmayacaktır.
Devamlı gramaj durumu kasım ayının başından nisan ayı başına kadar, 100 adet li-
mon ağırhğı 8,5 kg'dan ve her limonun ağırlığı 75 gr'dan aşağı olmayacaktrr.
Yabancı tat ve koku, dış kısmında aşırı nem bulunmayacakİır.
Ambalajlı olarak sandıklarda diyagonal şekilde dizili olacaktır.

4
5

TAZE KABAK

TAZE FASULYE

1 . Piyasada satılan iyi cins Ayşe kadın ve Srık fasulyelerden olacaktıı.
2. Kabuğu bütün, sağlam, lemiz ve çeşide özgü renkte, ele kolayca kırılacak durumda

taze, dijzgijn şekilli, gevrek, tohumları küçük ve seJrek olacaktır . Taze ve körpe ola-
cak, büküldüğü zaman kırılacaktrr.

3. Katiyen kılçıklı olmayacaktır.
4. Çamurlu, ıslak, pörsfü, s.rrannış, kaıtlaşmış, çiirük olmayacaktır. Yeşil kanatları

köıpe olup, odlırılaşmamış ve sertleşmemiş olacaktır.
5. Böcek ve hastalık zararları, kara leke yanığı hastahğının iz|eri, dolu yarası ve çüriik-

lük izleri dahi1 hiçbir leke bulunmayacaktır.
6. Uzerinde yabancı tat ve koku, aıoıııal dış ıslaklık ve yabancı madde bulunmayacak,

ambalajh olacaktır.

1 . Piyasada sahlan iyi cins, taze, üstün nitelikte, düzgün şekilli, çekirdeklenmemiş, ta-
zeliğini kaybetmemiş, sağlam, çeşidinin kendine özgü renginde, körpe kabaklaıdan
olacaktır.

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

3. Dolmalık kabaklar dolmalık niteliğinde 17-22 cm yaklaşık 350 gram olacaktır. 300
g1amdan küçük olmayacaktır.

4. Uzerinde hiçbir öziir bulunmayıp temiz olacaktır. Üzerinde yabancı tat ve koku,
anormal dış ıslaklık ve yabancı madde bulunmayacak, ambalajh olacaktır.

Uz, Dif|

4. Sap kesilmişse sapın boyu l cm'den kısa olmayacaktır.
5. Dolmalık biberler iri boy olarak ahnacaktır. Kalın etli dolmahk olacak, çapı en az 7 -

8 cm oiacaktır. Acı olmayacaktır.
6. Çarliston biberler de iri boy alınacaktır. 15 cm'in altındaki biberler kabul edilmeye-

cektir. Diğer biberlerle karışmış bulunmayacak ve acı olmayacaktır,
7. kıımızrbiberler iri boy olacaktır. Gerektiğinde dolmalık boj.utta alınacaktır.8. Sivri biber lüzumuna göre ahnacaktır.
9. köy biberleri tatlı ve orta boy olacaktır. I(üçük boylar teslim alınmayacaktır.



TAZE BÖRÜLCE

1. Piyasada satılan iyi cins iiriinlerden olacaktır.
2, kamabahaı; beyazveya sarımtırak renkte, top halinde ve çiçekleri sağlam, sıkı ve

esmerleşmemiş olacaktır.
3. karnabaharların sapları çiçek kısmından dışa doğru üstüne gelen yaprak dibinden iti-

baren tamamen kesilmiş olacaktır.
4. yapraklann üst uçları çiçek kısımları açıkta bırakacak şekilde kesilmiş olacaktır.
5. Rengi hafifçe de olsa koyulaşmış, kartlaşmış, kuftlarımış, çiiriik, beyaz çiçeği az, ye-

şi1 yaprağı ve kökü çok kamabüarlar alınmayacaktır.
6. Tamamen dağılmış, donmuş, çüriimüş, fena kokulu, çamurlu, porsuk, bayat, ezik,

böcekli ve iyi vasıfta olmayan kamabüarlar alınmayacaktır.
7. Kamabaharlar alasında tesadüf edilecek çiçeği tamamen veya kısmen dökülmüş ya

da dağılmış olanlardan göbek kısmının 1/5 i aşmamak şaıtıyla aynen alınr.
8. Kamabaharların üzerinde 2 adetten fazla yaprak bulunmayacaktır.
9. Kamabaharlar aJasında tesadüf edilebilecek, çiçeği kısmen dökülmüş ve dağılmış

olanlar, dağınık ve dökülmüş kısımları, göbek kısmının 1/5 (beşte birini) aşmamak
ve bozuk olmamak şarlıyl a o/o5 (ynzde beş)'e kadar kabul edilir.

10. Brokoli için karnabahar ile aynı özellikler geçerli olup aynı zamanda brokoli kendine
has renkte, sararmamrş ve taze görünümlü gelecektir.

l , piyasada satılan iyi cins börülcelerden o]acaktır. kabuğu bütiin, sağlam, temiz ve çe-
şide özgü renkte, ele kolayca kırılacak durumda düzgün şekilli, geirek, iohumları
küçük ve sey,ek olacaktır. Taze ve köıpe olacak, bııktıldiigii r;;* h.rıu";t,;. 

-'
2. Katiyen kılçıkh olmayacaktır,
3, Çamurlu, ıslak, pörsük, safuılmış, kartlaşmış, çürük olmayacaktır, Yeşil kanatları

körpe olup, odunlaşmamış ve seılleşmemiş olacaktır.
4. Böcek ve hastalık zararları, kara leke yaruğı hastalığın ın izleri,dolu yarası ve çürük-lük izleri dahil hiçbir leke bulunmayacaktır.
5. uzerinde yabancı tat ve koku, anormal dış ıslaklık ve yabancı madde bulunmayacak,

ambalajh olacaktır.

BAL (HELVACI ) KABAĞI
l. Piyasada satılan kabakların iyi cinsinden olacaktır.
2. yeni yıl ürünü, doğal tatta, dış kabuğu sarı ve yeşil renkte, piyasada satılanların en

iyi cinsinde olacaktır.
3. Büiün, temiz, sağlam, iaze göriinüşlü, olgun, kabuk rengi kurşuni beyaz, et rengi sa-

rıdan koYu turuıcuYa kadar değişen tonlarda olacak şek1l bozukluküarı ve tizerĞrinde
hiçbir özıir bulunmayacaktır.

4. Çürümüş, donmuş, çözülmüş ve ezik olmayacaktrr.
5. uzerinde yabancı tat ve koku, anoımal dış ıslakhk, yabancı madde bulunmayacaktır.
6. En düşük ağırhğı l0 kg civarında olacakhr. Bir parti içindeki en küçük ,. ., btiytık

kabaklar arasındaki fark 5kg'ı geçmeyecektir.

KARNABAHAR-BRoKoLi



BEYAZ LAHANA - BRÜKSEL LAHANA

1 piyasada satılan iyi cins beyaz ve hafif yeşilimtrak renkte taze ve olgun lahanalardaı
olacaktır. Bütün, temiz, sağlam, yaprakları gevşememiş, acılaşmam! ve çiçeklenmebelirtileri göstermemiş olacaktır.
Kurtlanmış, ezik, bereli, böcekli, don vuruklu, tohuma kaçmış, dağılmış yapraklar
halinde, çamurlu, çürük, donmuş ve krzarmış haşarat yenilli ol.ğu"utto.'
Lahanalar top halinde olacaktır.
Beyaz lahananın sapları kellenin dibinden itibaren 5 cm'den fazla olmayacaktır.
Beyaz lahanaların ağırlığı en az 2 kg olacaktır.
Beyaz lahanaların yemek yapmaya elverişli olmayan kalın üst yaprakları alınmış ola-
caktır. Havaların lahanaları donduracak derecede soğuk olduğu aylarda (Aral*-
ocak-ŞubaQ soğuktan muhafaza kastı ile % I0 fire düşmek şartıyla lahanalar dış ka-
bukları ile birlikte teslim edilebilir,
ikmalin aksamaması ve ihtiyacın karşılanabilmesi için bu gibi hallerde yüklenici fi-
reyi nazara alarak miktarda yo 70 fazla getirerek muayeneye arz etmekhecburiye-
tindedir.
Brüksel ]ahanası; iyi cins, yeşil-açık yeşil renkte, iaze, temiz, sağlam cinslerden ola-
c_ak, şeffaf plastik ambalaj larda üzeri j elatinlenmi ş olarak gelecektir.
uzerinde yabancı tat ve koku, anormal dış ıslaklık, yabancı madde bulunmayacaktır.

1. yeni mahsul ve iri taneli olup, yaprakları kesilmiş, çürfü ve ezik olmayacaktır.
2. Bütün, sıkı, sağlam, don ve giineşten zarar görmemiş çeşidi kendine oigıı renkte,

başları düzgiin şekilde, iyice temizlenmiş, kusursuz ve dişleri sıkı olacaktır. küfız-
leri, dıştan görülebilir fi lizlenme beliılileri olmayacaktır.

3. Kökü baş kısmının hemen dibinden ve düzgiin bir şekilde kesilmiş olacaktır.
4. Çürümüş veya ti-iketimi engelleyecek şekilde bozulmuş sarımsaklara hiç bir şekilde

müsaade edilmeyecektir.
5. Anormal dış nem, gözle görülebilen yabancı madtle, yabancı koku ve tat bulunma-

yacaktır.
6. Küçük ve orta taneli sarımsaklar kabul edilmeyecektir.
7. Sarımsaklar yerli ürünlerden olacaktır. İthal tiriinler kabul edilmevecektir.
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KURU SARIMSAK
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DoMATEs
1. Piyasada mevsimine göre satılan, bütün, sağlam, temiz, taze görünüşlü, olgun, kı-

zarmış, şekil, görünüş ve gelişme bakımından çeşidin tipik özelliğine sahip, sık etli
ve kusursuz olacaktır.

2. Ezik, çürük, küflü, çamurlu, topraklı, buruşuk, ıslatılmış, ekşimiş ve bozulmuş olma-
yacaktır.

3. Sap taraflarında yeşil seıtlik bulunmayacaktır.
4. Sarı ve yeşil miktan Vo 2' den fazla olmayacaktır.
5. Bir domatesin ortalama ağırlığı 150 gr'dan daha küçiik olmayacaktır. Kuruluşun ta-

lebine göre çeri domateste alınabilecektir.
6. Mevsim icabı tamamen kızarıp olgunlaşmamış domates miktarı %5'e kadar alınır.
7. Nakliyeden mütevellit patlak ve ezikler, çürük, bozuk, küflü olmamak k aydıyla %ol'i

kadar alınır.
8. İlk ve son turfanda mevsiminde tamamen klzarmamış domates miktarı o/o10'u geç-

meyecektir.
9. Domatesler temiz ve sağlam sandık içerisinde getirilecektir.

|,!!ü



10. Üzerinde yabancı tat ve koku, anormal dış ıslaklık ve yabancı madde bulunmayacak,
ambalajlı olacaktır.

SALATALIK

1. Salatalıklar bütiin, sağlam, temiz, körpe fakat yeterince olgunlaşmış, üstiin nitelikte,
iyi gelişmiş, çeşidine özgü renk ve diğer özelliklere sahip, düzgün, körpe, taze ve bi-
çimli olacaktır.

2. Çekirdekleri sertleşmiş, saralmış olmayacaktır. Tohuma kaçmış, sararmış, buruşmuş,
gevşek, çamurlu, topraklı, porsuk, çiirük ve ezik olmayacaktır.

3. Boyu 2Ocm'den çapı 4 cm'den aşağı olmayacakhr. Her birinin ağırlığı 150 gr'dan
aşağı olmayacak,

4. Üzerinde dolu, parazil ve hastalık nedeniyle oluşmuş zararlaı bulunmayacaktır.
5. Üzerinde yabancı tat ve koku, arıormal dış nem, yabancı madde bulunmayacak, am-

balajlı olacaktır.

KIVIRCIK / MARUL / AYSBERG

1. Piyasada satılan iyi cins, bütün, sağlam, taze, körpe, temiz, kuru, toprak bulaşmış
yapraklarından ayıklanmış, tohuma kaçmamış, yapraklarında haşere yeniği, don za-
rarları ve fiziksel hasarlar bulunmayacak, acı olmayacak, dolgun olacaktır.

2. Kökü sararınış, dış yapraklan kesilmiş olmayacaktır.
3. ]slak, çürük, ezik, tozlu, topraklı, çamurlu, porsuk, bayat, kaıtlaşmış, tohuma kaçmış,

acı, Iezzet|i ve yaprakları dağılmış olmayacaktır.
4. Üzerinde yabancı tat ve koku, anormal dış ıslakhk yabancı madde bulunmayacaktır
5. Kökleri, dip yapraklara yakın ve düzgiin şekilde kesilmiş ve ambalajlı olacaktlr.
6. Her bir marulun ağırlığı 500 gr'dan aşağl olmayacal(ır. Daha aşağı olduğu takdirde

%3'e kadar ve son turfanda zamanında 300 gr'dan aşağı olmamak şartıyla %10'a ka-
dar kabul edilir.

7. Kıvırcık salatalar göbekli olacaktır. Göbeği açık olanlar %10'a kadar aynen alınır.
8. Aysberg (Göbek) marulların kökleri kesilmiş ve göbek kısmı kapalı olacaktır. Islak

çamurlu olmayacaktır.
9. Gereğinden fazla kullanılamayacak dış yaprak bulunmayacaktır. Bulunduğu takdirde

tartım kilosundan düşürülecektir.

Kllt_\lIZl LAHA\-\

l. Piyasada satılan lahanaların iyi cinsinden, bütün, sıkı etli, temiz, sağlam, taze, pör-

sümemiş, odunlaşmamış, dondan zarar görmemiş, yapraklan dağılmamış, kartlaşmamış

olacaktır.
2. Tohuma kaçmış, kurtlanmış, dağılmış yaprak halinde, çamurlu, çürük, donmuş, haşe-

re yenikli olmayacaktır.
3. Taze göbeğini tam sarmlş lahanalardan olacaktır.
4. Her bir lahananın ağırlığı tartıldığında 250 gramdan aşağı olmayacaktır.
5. Üzerinde yabancı tat ve koku, anormal dış ıslaklık, yabancı madde ve haşere yeniği

bulunmayacak, ambalajh olacaktır.
6. Yan kökleri olmayacak, enine kesildiğinde içten dışa doğru bir ortak merkezli daire_

lere sahip olacak, beyaz renkli damarlar görülmeyecektir.



MAYDANOZ / DEREOTU

1 . Piyasada satılan en iyi cinsten olacaktır. Dış etkilerden zarar görmemiş, taze ve körpe
görünüşlü, solmamlş, temiz, sağlam, iyi gelişmiş, bileşik yaprağın bütün yaprakcık-
ları tam çeşidine özgü renkte olacaktır. Temiz olup ıslak olmayacaktr.

2. Demet]er halinde bağlanmış, demetler içinde yabancı otlar bulunmayacaktır.
3. Sararmış, donmuş, çamurlu, benekli ve topraklı olmayacaktır.
4. Demetlilerin en küçüğü 200 gramdaı az olmayacaktr.
5. Demetler arası ağırlık farkı 10 gramı geçmeyecektir.
6. Üzerinde yabancl tat ve koku, anormal ıslakhk ve yabancı madde buiunmayacaktır.

ROKA /TERJ / NANE / REYHAN / FESLEĞEN / KUZU KULAĞI / BİnnniyB
l. Piyasada satılan en iyi cinsten olacaktır.
2. Demetler halinde bağlanmış demetler içinde yabancı otlar bulunmayacaktır.
3. Sararmış, ıslak, çamurlu ve toprakh olmayacaktır.
4. Demetlerin tamamı a)mı cins olacak.
5. Üzerinde yabancı tat ve koku, anormal ıslakhk ve yabancı madde bulunmayacaktır.
6. Demetler en alt yaprakcık ayırım noktaları bir araya gelecek şekilde yapılacak. Bu

hizadan itibaren yaprak sapı 5 cm'yi geçmeyecek şekilde, düzgün olarak kesilmiş
olacak.

7. Roka / Tere / Nane / Reyhan / Fesleğen / Kuzu Kulağı_l00-120 gr'lık demetler ha-
1inde olacaktır.

8. Biberiye 40-50 gr demetler halinde ve paketli olacaktrr.

HAVUÇ

1. Piyasada satılan iyi cins taze, körpe, sıkı yapılı, koflaşmamış, odunlaşmamış, sağlam,
yan kök oluştıırmamış, temiz ve çatlamamış havuçlardan olacaktır.

2. Ezik, çürük, donmuş, pörsümüş, parçalanmış, kurtlu, kurt yenikli, kararmış, buruş-
muş, kartlaşmış, bayat, ıslak, çamurlu, 1umuşak, topraklı bereli ve don zaraIlan ol-
mayacaktır.

3. Yenmeyecek sap, kök ve yapraklardan tamamen ayrılmış olacaktır.
4. Kınk havuçlar %o3'e kadar ahnır.
5. Havuçların en kalın yeri 2 cm'den az ve 5 cm'den faz|a olmayacak Çiirük, kart ol-

mayacak, üzerinde haşereler tarafindan tahribat, yanık, bulunmayacaktıI. Boylan 20-
25 cm civarında olacak, ağırlıklan 150 gr altında bulunmayacaktıı.

6. Üzerinde yabancı madde bulunmayacaktır. Ambalajlı olacaktır.

TURP

1. Piyasada satılan turpun en iyisinden olac ak. Taze, körpe, sıkı yapılı, koflaşmamış,
sağlam, temiz ve çatlamamış olacaktlr.
2. Çürtimüş, yumuşamış, haşere tahribatlı, kart, yaıık, donmuş, buruşmuş, ıslak ve ça-
murlu, içleri pörsi,imüş olmayacaktır.
3. En küçüğü 150 gr'dan az olmayacaktır.
4. İstenildiğinde fındıkturp getirilecektir.
5. Üzerinde yabancı madde bulunmayacak. Ambalajh olacaktır.

Uı



KEREViZ

l. Piyasada satılan iyi cins kök kerevizlerden olacaktır.
2. Çamurlu, çiirfü, içi boşalmış, liflenmiş, donmuş, gevşemiş, ezik ve rengi kararmrş

olmayacaktır.
3. Köklerdeki püsküller ve üzerindeki yapraklar tamamen kesilecektiı.
4. Kerevizlerin her biri 200 gramdan aşağı,400 gramdan yukarı olmayacaktr.

l. Piyasada satılan iyi cins, taze, ve olgunlaşmış olacaktır. Bütiin, tohuma kaçmamış,
taze görünüşlü, sağlam, temiz olacaktır.

2. Çamurlu, cıhz, porsuk, çiirümüş, bozulmuş, kararmış, ezilmiş, ıslatılmış, kart, don-
muş, salarmış ve solmuş olmayacaktır.

3. Pırasalar 50 cm uzunluğunda uçları beyaz kısmın bitiminde 20 cm'de kesilmiş ola-
caktır. Yaprak boyları 25 cm olan prrasa miktarı %5'e kadar aynen alınır. Pırasanın
saçaklı kök kısmı kesilmiş olacaktr.

4. Pırasalann kahnlığı kutur itibariyle 3 - 3,5 cm'den aşağı olmayacaktır. Ölçti beyaz
kısmının tam ortasından yapllır. Pırasa demetleri arasında kutru 3 - 3,5 cm'den daha
incelerine rastlanırsa Yo5'e kadar alınır. Bıçakla enine kesildiğinde tabakalar birbi-
rinden a1 rı görülmeyeceklir.

5. Pırasalar piyasa temayülü demetler halinde alınır.
6. Uzerinde yabancı tat ve koku, anormal dış ıslaklık ve yabaıcı madde bulunmayacak-

tlr.

ISPANAK_PAZI

1 . Piyasada mevcut iyi cins ürtinlerden, taze, yapraklaıı diri, renkleri yeşil olacaktır.
Sağlam, taze ve körpe, temiz, kök kısmı dip yapraklarının altından l cm'yi
geçmeyecek şekilde kesilmiş o1acaktır.

2. Sararmış, neşvünema bulmamış, cılrz, soğuktan donmuş, çiçeklenmiş, çiirük, yanık,
yatık, kızışmış, karllaşmış, tohuma kaçmış, ıslatılmış olmayacaktır.

3. Aralarındayabaıcı yapraklarbulunmayacaktır.
4. Kökleri bir araya getirilerek demet edilmiş bir halde olacak, demetler içinde yabancı

ve zehirli otlar bulı.ınmayacaktır.
5. Üzerinde yabancı tat ve koku, anoımal dış ıslaklık, yabancı madde bulunmayacaktır.
6. Köklerde aşırı çamur olmayacaktır.
7. Ispanaklar demet veya döküm halinde getirilecek, ancak dökiim halinde getirilecek

ıspanaklar uygun büyüklükte olacak, çok küçük olmayacaktır.

TAZE ASMA YAPRAĞI

l. Yırtmaçlı, kalın tüylü olmayacaktır.
2. Rengi yeşil ve ince yapraklardan olacaktır

SALAMURA ASMA YAPRAĞI

3. Yıı1maçh, kalın tüylü olmayacaktır. Rengi sararmış ve ince olacaktır.
4. F az|a tıızlıı olmayıp, Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır.

L iİ

PIRASA



SEMiZoTU

TAZE BAKLA

l. Piyasada satılan iyi cins, dış etkenlerden zarar görmemiş, sağlam, iyi gelişmiş yap-
rakları bütiiı, taze ve körpe olacaktır.

2. Çeşidi tipik rengini gösterecek, üzerinde parazit ve hastalık nedeniyle oluşan zararlar
bulunmayacak, çiçeklenme belirtileri göstermeyecektir. sararmrş, porstmlş, kart-
laşmış, tohuma kaçmış, ezik, çürük, kırışmış, çamurlu ve normalinden fazla ıslak
olmayacaktır.

3. Gövdeler alttan itibaren geniş yapraklı olacaktır.
4. semizotları demet halinde olacak ve demetlerin ağırlığı yaklaşık 500 gr civannda

olacak demetlerin bağlanmasında, yumuşak gövde ve yaprakları zedeiemeyecek
özellikte gereç kullanılacaktır.

5. Demetler içinde yabancı ve zehirli otlar bulunmayacak ve çamursuz olacaktır. De-
metler köklerin yenecek kısımdan itibaren kesilmiş olacaktır. Demetler içinde yaban-
o cisimler bulunmayacaktır.

6. uzerinde yabancı tat ve koku, anormal dış ıslakhk, yabancı madde bulunmayacaktır,

l. Piyasada satılan iyi cins sakız baklalardan olacaktır.
2. Biiküldüğünde kırılacak tazelik evsafta olacaktır.
3. Çürük, tüylü, pöısük, buruşmuş, kararmış, çamurlu, ıslak, kırışmış ve kartlaşmış, kıl-

çıklı olmayacaktır.

KIRMIZI PANCAR

1. Piyasada satılan iyi cins, içi ve dışı kırmızı renkli pancarlardan olacaktır.
2. Çürük, tüylü, pörsük, buruşmuş, kararmış, çamurlu, ıslak, kınşmış, kartlaşmış ve iç

yapısı lifsi olmayacaktır.
3. Salatalarda kullanılmak üzere şekli düzgtin, orta ve iri boy pancarlar teslim alınacak-

tır.

TAZE SOĞAN

l . Piyasada satılan iyi cins, dış etkenlerden zarar görmemiş, sağlam, temiz, taze, tohu-
ma kaçmamış, kök saçaklan çamursuz, iyi gelişmiş olacak. Çeşidi tipik renk özelli-
ğini gösterecektir.

2. Beyaz gövde ve yeşil yaprak kısmı ezilmemiş ve soğan başı oluşmamış olacak, iizer-
lerinde parazit ve hastalık nedenleriyle oluşan zararlar bulunmayacaktır.

3. Taze soğanların yeşil kısımları kurumuş, haşerelenmiş, kurt yenikli, lekeli, kararmış,
saralTnlş, bayat, çürük, ezik, çamurlu, ıslak olmayacaktır.

4. Soğanlar arasında bulunabilecek erkek soğan miktarı %o 5'e kadar aynen, % 10'a ka-
dar fazlası fireli olarak kabul edilecektir.

5. Taze soğanlar dağınık olmayacak demetler halinde (500 g'lık) teslim edilecektir.
6. Üzerinde yabancı tat ve koku, anormal dış nem, yabancı madde bulunmayacaktıı.

KULTUR MANTARI

1 . T aze kültür mantarları dı ş etkenlerden zarar görmemiş, günlük, tamamen beyaz renk-
te, en iri boyda, düzgün şekilli, diri, çok sıkı dokulu, sert, sağlam, bütün, olgun, te-
miz, taze görünüşlü, kendine has tat ve kokuda, renkte (beyaz) olacaktır.



2. Yumışamış, gevşemiş, kararmış, parçalanmış, kurtlanmış, beyazlığını kaybetmiş,
esmerleşmiş, küflenmiş, donmuş, ezik, çiirük, kötü kokulu, çu.u.ır, toprakıı, giıbre-
li, buruşmuş, pörsük, böcekli, larvalı, kurtlu, kuıt yenikli, kemirici izleri ve beiıen-
meler buI undurma1 acaktır.

3. Mantarlar; iyi gelişmiş olacak, üzerinde parazit ve hastalıklarla, soğuktan oluşan za-
rarlar bulunmayacaktır.

4. Üzerlerinde yabancı madde, anormal dış nem, yabancı koku ve tat içermeyecektir.
5. Uzerinde kimyasal veya organik gübre ve ilaç kalıntıları bulunmayacaktır.
6. 5 kg - l0 kg'lık ambalajlar içerisine ve birbirini ezmeyecek şekilde konulacaktır.

Teslim edilen partideki mantarlar çeşit, tip, sınıf, boy ve orij in bakımından tek bir
ömek o1acaktır.

7. Mantarlar üzerinde kesinlikle toprak bulunmayacaktır. Tamamen temiz olarak teslim
alınacaktır.

TAZE MISIR

1. Piyasada satılan iyi cins, içi sarı renkli mısırlardan olacaktır.
2. Çfuük, tüylü, pörsük, buruşmuş, kararmrş, çamurlu, ıslak, kırışmış ve içyapısı zarlı-

lifsi olmayacaktır.
3. Şekli düzgün, orta ve iri boy mısırlar teslim ahnacaktır.
4. Kartlaşmış ve olgıınlaşmamış ürünler kesinlikle alınmayacaktır.

AYVA

1 . Piyasada satılan büyük boydaki, cins, kemale ermiş, yeşilimtırak veya saıı renkte ve
kendine mahsus kokuda, tatlı veya mayhoş \ezzette ve sulu ayvalardan olacattrr.

2. Ayvalann \ezzeti acı, tatsız, ham, çüriik. ezik, yanık, kurtlu, kuıl yenikii, küflü, tozlu,
topraklı, kirli, çamurlu olmayacaktır.

3. Yenildiği zamanboğazı trkayan, susuz ve çok buruşuk olanlar kabul edilmeyecektir.
4. Ayva tanelerinin en küçüğü 200 gr'dan aşağı olmayacaktır.
5. Ayvalar temiz ve sağlam kasalar içinde getirilecektir.

ELMA

1 . Piyasada satılan iyi cins, bütün, sağlam, temiz, kokulu ve tatlı elmalardan olacaktır.
2. Elmalar ayrı cins ve kalitede olmayıp, aynı kalitede olacaktır. Elmalar koyu pembe,

kırmızı ve kısmen sanmtırak renkli olacaktır.
3. Olgunlaşmamış, mayhoş, kurt yenikli, küflü, çürük, |ezzetsiz, ağız buruşturucu ol-

mayacak, şekil, irilik ve renk bakımrndan yetiştikleri bölgeye göre, çeşidin özellikle-
rini taşıyacak, meyve sapı zedelenmemiş olacaktır.

4. Üzerleri kirli, tozlu, topraklı, çamurlu olmayacaktır.
5. Kesildiği zaman ser1 ve sulu olacak, taııelerin ağırlığı 200 gr olacakür. Küçük elma-

lar kabul edilmeyecektir.
6. Elmalar temiz kasalar içinde teslim edilecektir.
7. Diyet uygulanarı kişiler için farklı gramaj larda elmalar kuruluş ihtiyacına göre isteni-

lecektir.
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ARMUT

l. Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins, dolgun, tatlı, sulu, sağlam, temiz, kemale
ermiş ve tabi rengini almış, kendine mahsus tat, koku ve lezzetteki mandalinalardaı
olacaktır.

2. Ham, ezik, ekşi, içi kurumuş, buruşuk, suyu çekilmiş, çürük, donmuş, kirli ve küflü,
çok çekirdekli, mekanik etkenlerden oluşan yaralanmalar ve kapanmış olsa da büyük
kesikler olmayacaktır.

3. Mandalinaların her biri 100 gramdan ve 10 adedi 1 kg'dan aşağı olmayacaktır. Kişi
başına 200 gr verilecektir.

4. Mandalinalar piyasa teamülü olarak sandık ambalajlar içinde getirir. Mandalinalar iki
sıra olarak getirilecektir.

5. Sapları silme kesilmiş olacak.
6. Yabancı tat ve koku, dış kısımda aşırı nem bulunmayacaktır.

PORTAKAL / SIKMALIK PORTAKAL

1. Piyasada satılan iyi cins , dolgun, etli, sulu, tatlı, bütiin, sağlam, temiz doğal rengini
almış, kendisine has tathlığı, koku ve lezzeti olan Washington, Yafa veya Finike
poılakallardan o1acaktır.

2. Yeşil, ham, ezik, ekşi, çürük, soluk kirli, küflü, porsuk, }.umuşamlş, donmuş, suyu
çekilmiş , kabuğu kalın ve sertleşmiş olmayacaktır. Mekanik etkenlerden oluşan ya-
ralanma]ar ve kapanmış olsa da büyiik kesikler bulunmayacaktır. Sapları silme ke-
silmiş olacaktır.

3. Beher adet portakal 200 gram olacaktır. 200 gr'dan az o|anlar kabul edilmeyecektir.
4. Orijinal ambalajlı olarak sandıklarda, diyagonal şekilde dizili olacaktır. Yabancı tat

ve koku dış kısmında aşırı nem bulunmayacaktır.
5. İstenildiğinde sıkmalık portakal getirilecektir. Sıkmalık portakal tatlı, sulu olacaktır.

MUZ

1. Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins, temiz, sağlam, bütün, parlak, sıkı, iyi ol-
gunlaşmış, doğal lezzette ve öncelikle yerli muz olacaktır.

2. Ham ve sert olmayacaktır. Yenilebilirlik durumunu etkileyecek yara, bere, çiirük,
ezik, donma ve diğer bozulmalar, mantaf, bakteri, böcek ve diğer zararhların etkileri
ile parazitleri, soğuk veya sıcaktan oluşan zararlar, güneş ve ilaç yanıkları, mekanik
etkilerden ileri gelen bozukluklar, don çalığı kahn kabuğu, kabuk yarılmaları, kop-
maları ve aşın nem bulunmayacaktır.

3. Her birinin tane ağırhğı 200 gr olacaktır.

1 . piyasada satılan olgunlaşmış iyi cins, yeni sene ürünü, bütiin, sağlam, temiz, irilik ve
renk bakımından yetiştikleri bölgeye göre çeşidin özelliklerini taşıyacak, meyve sapı
zedelenmemiş armutlardan olacakhr.

2. Armutlar sulu ve tatlı olacak, buruk lezzette ve kuru olmayacaktır.
3. Ham, ezik, ekşi, içi kurumuş, suyu çekilmiş, çiirük, donmuş, kirli ve küflü Çi,irük,

kurtlu, kull yenikli, çok yumuşak ve çok seıt, kirli ve çamurlu olmayacaktır.
4. Armutların ağırhğı yaz aylaıınd,a 200 gr, kış aylarında 75-100 gr olacaktıı. Teslimat

kış aylarında 2 veya 3 srrah yaz aylannda tek sırah kasalaıla olacaktır.

MANDALİNA



4. Muzlar karton koli içerisinde, gövdelerinden kesilmiş olarak, salkımlar halinde geti-
rilecektir.

5. Hevenk şeklinde ise üst tarafında 15 cm, alt tarafinda ise l0 cm uzunluğunda sap ka-
lacakür. Tarak şeklinde ise her bir tarak, hevenk sapından alt ve üstten 2-3 ".'-un-luğunda bir sap parçası ile birlikte kesilmiş olacaktir. Hevenk şeklinde ise en az 5, en
çok 15 tarak, her bir tarakta en az 8 mıız parmağı bulunacaktrr. Melwe uçlarında çİ
çeklerden pistiller koparılmış olacaktır.

ANANAs

1. Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins, temiz, sağlam, bütün, parlak, sıkı, iyi ol-
gunlaşmış, doğa| lezzetle olacaktr.

2. Ham ve sert olmayacaktır. Yenilebilirlik durum.ırıu etkileyecek yara, bere, çiirük,
ezik, donma ve diğer bozulmalar, mantar, bakteri, böcek ve diğer zararlıların etkileri
ile parazitleri, soğuk veya sıcaktan oluşan zararlar, güneş ve ilaç yanıkları, mekanik
etkilerden ileri gelen bozukluklar, don çalığı kalın kabuğu, kabuk yanlmalan, kop-
malan ve aşırı nem bulunmayacaktır.

3. Her birinin ağırlığı 1O00 gr - l50Ogr'dan aşağı olmayacaktır.
4. Karton koli içerisinde getirilecektir.

KARPUZ

1. Piyasada satılan iyi cins, bütiln, sağlam, temiz, yeterince olgwılaşmış ve sıkı yapılı,
yarılmamış, çeşidine özgü renk ve şekilde, iyi gelişmiş, tatlı ve lezzet].i olacaktır. Eti-
nin rengi ve tadı çeşidin olgun durumundaki tipik özelliklerini gösterecektir.

2. Ham, kabak, yumuşamış, ezik, çürtik, çatlak, bereli, kurtlu, tatsız, zamanı geçmiş, içi
boşalmış, elyaflı, delikleşmiş, ekşimiş olmayacaktır.

3. Üzeri kirli ve çamurlu olmayacaktır.
4. Karpuzıın en küçüğü 5 kg'dan aşağı olmayacaktır.
5. Kesilince içleri kırmızı renkte olacaktır.
6. Uzerlerinde yabancı madde, anormal dış nem, yabancı koku ve tat bulunmayacaktır.
7. Sapları en fazla 5 cm. olacaktır. Beheri en azından 5-10 kg olacaktır.
8. Muayene komisyonu kesmece usulü yöntemiyle numunelerin kontroliinü yapacaktır,

(Her bir ürün numune olarak kullanılabilecektir.)

KAVUN

1. Piyasada mevsimine göre satılan umumiyetle iyi, olgun ve tatlı kaıunlardan
olacaktır.

2. Kelek, kabak, ham, tats:z, ezik, kesik, kurtlu, kurt yenikli, delik, çatlak, acı, içi
salyalaşmış, aşırı sert ve yumuşamış olmayacaktır.

3. Kavunların üzeri kirli ve çamurlu olmayacaktır.
4. Olgun ve tavından dolayı kabuk üzerinde iİç kısmına işlenmiş) tabii çatlakları olan

iyi cins kavunlar şayanı kabuldür.
5. Kavunların en küçüğü 3 kilodan aşağı olmayacaktır. Aralarında bulunabilecek

noksan gramajlı kavunlar iki kilodan az gelmemek şartıy|a Vo5'e kadar aynen kabu1
edilir.



1. Piyasada sahlan iyi cins, bütün, taze, olgun, içi kusursuz, sağlam, sıkı etli, taze, temiz
v_e sapları düşmemiş, iyi gelişmiş, çeşide özgü renk ve özelliklere sahip,lezzetii
Napolyon kirazlardan olacaktır.

2. Ham, kurtlu, kurt yenikli, buruşuk, ezik, çürük, topraklı bayat, bozuk, küflü,
kırumuş pislikli ve çok küçiik taneli olmayacaktır.

3. Uriinler; temiz, tekli kasalar içinde getirilecektir.
4. Yabancı madde, anormal dış nem, yabancı koku ve tat bulunmayacaktır.
5. vişNE; piyasada mevsimine göre satılan iyi cins aşılı vişnelerden taze, etli, iri taneli

ve kendine has lezzette olacaktrr.
6. KIZILCIK; Piyasada mevsimine göre satılaı iyi cins kızılcıklardan taze, etli, iri

taneli ve kendine has lezzette olacaktır.

ÇİLEK

rİnazıViŞNE/KIZILCIK

l. Piyasada satllan iyi cins çileklerden ve iri boy olacaktır.
2. Çilekler temiz olacak, çöp, yaprak, toz, toprak vs. yabancı maddelerden an

bulunacaktır. Ezilmiş, ekşimiş ve ham, küflenmiş, parçalanmış, kurtlu, kurt yenikli
olmayacaktır,

3. Tekli kasalar içinde getirilecektir.

rİvi

1 . Piyasada satılan iyi cins, bütün, sağlam, temiz, olgun, şekil, gelişme ve renk
bakımından çeşidin tipik özelliklerini gösterecek kusursuz, doğal, Iezzetini
kaybetmemiş, kendine has lezzette ve renkte kızarmış veya saraünlş (Can erik yeşil
olabilir) taze ve olgi-ın eriklerden olacaktır,

2. Ham, çok ekşi, çok sert, çürük, çok yumuşamış, porsuk, ezik, topraklı, buruşuk, çat-
lak, çiirük, çamurlu ve haşere tarafindan zarar görmüş, kurtlu, kuı1 yenikli olmaya-
caktır.

3. Çeşidine göre melve yüzeyi puslu olacak ve melve eti sıkı yapılı olacak.
4. Yabancı madde, anormal dış nem, yabancı tat ve koku bulunmayacaktır.
5. Yeşil Erik; Papaz, Kebap, Aynalı ve Can tabir edilen cinslerden olacaktır.
6. Kırmızı Erik; Japon (Formosa, Santa Rosa, Climax, Anjelika) ve Avrupa (Stanley,

Giant, President, Sugar), Mürdiim eriklerinden 50 gr - 60 gr tane ağırlığında ve tatlı
tiplerden olacaktır.

1 . Piyasada satılan olgunlaşmış iyi cins ve lezzetteki kivilerden olacaktır.
2. Kivilerin ağırlığı 85 gr - 100 gr arası olacaktır,
3. Kiviler kesildiğinde, içi kendine has yeşil renkte, orta sert ve sulu olacaktır.
4. Çüriik, kurtlu, kurt yenikli, ekşi, ezik ve çamurlu olmayacaktrr.
5. Birbiri ile uygun ve yakın gramajlardaki kiviler teslim alınacaktır.
6. Teslimat orijinal ambalajında tek sıralı kasalarla olacaktır.

KIRMIZI ERİK / YEŞiL ERİK

i,,ir;



TAZE KAYISI

1. Piyasanın iyi cins, btittln, sağlam, temiz, kemale eımiş, Şekerpare tath veya hafif
mayhoş lezzeffe taze kayısılardan olacak ve miimkün olduğu kadar mütecanis
olacaktır. Şekil, gelişme ve renk bakımından yetiştikleri bölgeye göre, çeşidin tipik
özelliklerini gösterecek ve kusursuz olacaktır

2. Ham, ezik, ekşi, yeşil, tozlu, topraklı, çüriik, çok yumuşamış, ekşimiş, buruşmuş,
kurtlu, kurt yenikli olmayacaktır.

3. Yabancı madde, anormal dış nem, yabancı koku ve tat bulunmayacaktır.

4. Kayısı çekirdeklerinin içi tatlı olacak. Kayısılar içinde zerdali olmayacaktır,
5. Kayısılar orta büyüklükte şekerpare kayısılardan olacaktır. Küçük ve cılız kayısılar

kabul edilmeyecektir.
6. Temiz tekli kasalarda teslim edilecektir.

TAZEUZÜı4

l. Mevsimine göre piyasada satılan iyi cins olgunlaşmış tath ve taze üzümlerden ola-
caktır.

2. Siparişe göre beyaz sofralık üzüm ve renkli sofralık üzüm çeşitlerinden, çekirdeksiz
o1arak getirilecektir.

3. Ezik, ekşi tabii renk ve hali değişmiş, çürük, küflü, buruşmuş, kurumuş, buruk lez-
zette, çok kalın kabuklu, tatsız ve piyasanın arı üzümlerinden olmayacaktır.

4. Üzümler salkım halinde olacaktır. Salkımlar 200 gr olacaktır. İri taneli olacaktır. Dö-
külmüş tanelerin miktarı o/o 3'e kadar aynen kabul edilir. (taneler küflü, bozuk, çü-
rük, ekşi olmamak kaydıyla)

5. Üzümler temiz ve sağlam sandıklar içinde istif edilmiş olarak alınacaktır.

1. Kendine has tat ve kokuda, olgun olmalıdır.
2. Ham, sert cennet hurmalan kabul edilmeyecektir.

iNcin
1 . Aydın malı iyi cins, olgun ve tatlı olacaktır.
2. Ezik, kuıtlu, ekşimiş, küflü olmayacaktır.
3. Kuruluşun talebi doğrultusunda beyaz veya siyah incir getirilecektir.

ŞEFTALI / NEKTARJN

1. Piyasanın iyi cins, olgun, tatlı ve kendine has lezzetteki nektarin ve şeftalilerden olacak-
tlr.

2. Ham, ezik, ekşi, çürük, kurtlu, pörsfü, bayat, kirli ve herhangi bir surette, bozulmuş
olmayacaktır.

3. Şeftali ve nektarinlerin beheri 200 gr ağırlığında olacaktır. Daha az gramajda olanlar
alınmayacaktır.
4. Ürünler temiz kasalarda getirilecektir.
5. Heyeti umumiyesi iyi vasıfta bulunan şeftaliler arasında görülebilecek ham ve bereli olan-
ların %o1'e kadar aynen kabul edilir.

{..a

CENNET / TRABZON HURMASI
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piyasada satılan iyi cins, taze ve olgun, kendine has renk ve lezzette olacaktır.
Ham,_aşırı olgun, ezik, ekşi, yeşil, çürük, tozlu, topraklı, çok 1umuşak, benekli, bek-
lemeden dolayı ekşimiş, buıuşmuş, kuflu ve kurt yenikli olmamalıdır.
Temiz ve tekli kasalarda teslim edilecektirJ

l. piyasanın iyi cins, yeni sene mahsülü, olgun, tath ve kendine has lezzetleki narların-
dan olacaktır.

2. Taneleri ayklandığı zaman kabuğundan rahatlıkla ayrılacaktr.
3. Çüriik olmayacaktır.

DUT

1 . piyasanın iyi cins, olgun, tatlı ve kendine has lezzetteki dutlarından olacaktır.
2. Ham, ezik, çürük, kurtlu, pörsiik olmayacaktır.
3. T emiz ve sağlam saıdıklar içinde istif edilmiş olarak alınacaktır.

söĞünrıBN

1. piyasanın iyi cins, olgun, tath ve kendine has lezzetteki böğiirttenlerinden olacaktır
2. Ham, ezik, çürük, kurtlu, pörsük olmayacaktır.
3. Temiz ve sağlam sandıklar içinde istif edilmiş olarak alınacaktır.

KEsTANE

1 . piyasanın iyi cins, yeni sene mahsulü ve kendine has |ezzetleki kestanelerden olacak-
tlr
Taneler iri çeşitten olacaktır ve ayıklandığı zaman kabuğundan rahatlıkla ayrılacak-
tır
Çüri-ik ve fi lizlenmiş olmayacaktır.

A- süT VE SÜT üRüNı,ERİ:

sÜT (10 lt) - KUTU sÜT (1000 ml ve 200ml)

1. Sütler yürürlükte olan Tük Gıda Kodeksi, Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri
Tebliği mikrobiyolojik kriterlerine ve çiğ süt bileşimine uygun olmalıdır. Gıda Mad_
deleri Çiğ Süt Ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütler TebJiği ile TSE'de belirtilen tüm
hususlar dahilinde olmahdır. Yeni çıkacak tebliğ, kanun ve tüzfü ve eklerini de kap-
samahdır.

2. Kendine özgü olmalı, kött koku ve tat olmamalıdır.
3. 1 lt ve l0 lt'lik pastörize ve UHT sütler (kuruluş ihtiyacına göre pastörize veya UHT

süt istenecektir.) 1. sınıf tam yağlı süt olmalıdır (Yağ oranı en az %3).200 ml'lik ku-
tu sütler yanm yağlı olarak (Yağ oranı en az o/o1,5) getirilecektir.

2
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4. 1. sınıf pastörize süt, özel cihazlarda temizlenmiş, tabii tat ve kokuda homojenize
edilmiş, ekstra kaliteli veya birinci sınıfçiğ sütlerin ( TS 1018 ) pastörize edilmesi ile
elde edilmiş olmalıdır.

5. Sütler ma"r 4'C'de olmalıdır. Sütler, sütün bileşim özelliğini bozmayan ve sağlığa
zarar verneyen gaz, ışık ve mikroorganizma geçirmeyen kaplaıda aseptik ambalaj-
lanmış olarak teslim edilecektir.

6. Üretim tarihi kuruluşa teslim tarihinden 1 5 giin öncesinden çok olmamalıdır.
7. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda kodeksi yönetmeliğine uygun olaıak yapılacak-

tır. sütlerin ambalajların üzerinde üretici firmanın adı, ticari unvanı, adresi, varsa
tescil edilmiş markası, sterilizasyon şekli (PastörizefuHT) ,standardın işaret ve nu-
marası (TS 101 9), süttin yağ oranı, sınıfi, tipi, net miktarı (en az litre olarak), se-
rilkod numarası, gün ay ve yıl olarak yapım ve son kullanma tarihleri kolayca oku-
nabilir biçimde belirtilmelidir.

8. Alınan ve uygrın şartlardaki depolarda saklanan, açıldığında doğal rengi, tadı ve ko-
kusı.ırıda bozukluk olan ve son kullanma tarihinden önce bozulan sütler yapılan söz-
leşmeye göre değiştirilecektir.

9. Üriinün her ay T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Aıkara Gıda Kontrol La-
boratuvan Müdürlüğü Laboratuvarlannda mikrobiyolojik ve kimyasal analizi firma
tarafindan yaptırılmalıdır.

10. Tüm ürünler Muayene Komisyonunun beğeneceği evsafve lezzete olacaktır. Beğe-
niimeyen ürünler alnmayacaktır.

AMBALAJLAMA:
a) Küçük ambalaj (Kutu Sütü)

- 200 gr'lık pipetli küçük ambalajlı olmah,
- Yarım yağlı süt olmah,
- UHT süt olmalı,
- Kutuların üzerinde ISO 22000 Kalite Belgesini ve/veya HACCP Belgesini belirten

amblem olmalı,
- Kutuların üzerinde TSE damgası buliırımah,
- Kutular delik, ezik, patlak ve kirli olmamalıdır.

b) Büyük ambalaj:
- 1 lt'lik (Kutu Sütü) ve 10 lt'lik ambalajh olmalı,

- Tam yağh süt olmalı,
- UHT süt olmali,
- Kutuların üzerinde ISO 22000 Kalite Belgesini velveya HACCP Belgesini belirten

amblem olmalı,
- Kutuların üzerinde TSE damgası bulunmah,
- Kutular delik, ezik, patlak ve kirli olmamalıdır.

YOĞURT / POŞET YOĞURT / SüZME YOĞURT /MEYVELİ YOĞURT

l. Tüm ürünler Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği mikrobiyolojik de-

ğerlerine, yoğurt ve ayran için yağ oranları ve iirün özelliklerine uygun olmalıdır.
Yeni çıkacak tebliğ, kanun ve tüzük ve eklerini de kapsamalıdır.

2. Yoğurtta işlenecek sütün katl madde miktarını arttlrmak için çözülebilme oranı en az
o/o 98 o|an özellikleri standardına (TS 1329 da belirtilen niteliklere ) uygun süt tozu
ile kolulaştırılmış süt kullanılabilir.

;



3. Yoğurt, çiğ pastörize sütlerin en az 90"de 15-30 dk. Isıtılıp, mayalanma derecesine
kadar soğutuiduktan sonra, yoğurt mayası katılarak kendini has ve kokusu kıvamın-
da, yoğurt kütlelerini, canlı olarak içeren şekilde olmalıdır.

4. kova yoğurtları ve süzme yoğurtlar, safi inek sütünden ve tam yağlı olarak yapılmış
olmahdır. Yapıldığı sütün yağl % 3,8'den az olmamalıdır.

5. Poşet yoğurtlar (200 gramhk) tam yağlı (süt yağı >% 3,8) olarak getirileceklir.
Huzurevleri için 200 gramlık yoğurtlar yarım yağlı (%2 > siit yİğı } % 1,5) olarak
getirilecektir.

6. kaşıkla alınan kesitte dolgun kıvamda, düzgiin yapıda, karıştırıldıktan sonra koyu
bir akıcılıkta olmalı,

7. Homojenize edilmiş yoğuıtların rengi, kokusu, tadı ve kıvamı doğal olmah, kirlen-
miş, iyi fermente olmamış, küflenmiş, acımış, ekşimiş ve kıvamıiulu olmamalıdır.
kendisine has hafif ekşimsi tatta ve hoş kokuda olmah, dipte tortu bulunmamalı,
içinde veya kaümak tabakası altında ve üstiinde yoğurt suyu ayrılması, gaz oluşumu
gösteren guddeler bulunmamalıdır. Görülebilir kirlilik ve renk değişikliği olmamah-
dır.

8. Yoğurtta peroksidaz deneyi negatif sonuç vermelidir.
9. Süzme yoğurtlarda en çoko/o7} su, 10O gramından 2,5 gr süt yağı olmalıdır.Siizme

yoğurtlarda, tuz ve yağ dışlnda süt kuru maddesi miktarı %30 .dan az, asitlik dere-
cesi süt asidi hesabıy|aYo2.25'den , küive maya saylsl bir gramda 50'den çok ol-
mamalı ve içinde patojen mikroorganizma bulunmamahdır.

10. Meyveli yoğurtiarda meyve miktarı eı az o/o 6 olmalıdır. Ancak; melwe suyıında sit-
rik asit cinsinden ağırhkça en az o/o 2,5 oranında titıe edilebilir asit bulunduran mey_
veler ve tropik meyve ilaveli yoğurtlarda bu oıan en az Vo 2 olmalıdır.

1 l . Meyveli yoğurtlar 125 gramlık paketler halinde teslim edilecektir.
l2. Yoğurtlar, niteliklerini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek kaplar içe-

risinde yapılıp, satılacaktır. Yoğurt kaplarının içlerine toz, toprak vb. girmeyecek bi-
çimde, sağlığa zararsız plastik maddelerden yapılmış, ve bir kez kullanılacak bir ka-
pak ile örtülmesi zorunludur. 1/5'lik yoğurtların ise tek kullanımlık güvenlik şeri-
diyle kaplandıktan soffa üzerine kapak öılülmesi gerekmektedir.

13. Yoğurtlar max 4oC'de olmalıdır.
14. Yoğurt kaplannın üzerine, yoğurdun yağ durumu, yapıldığı sütün türü, yapıldığı yer,

üretici lırmanın adı, adresi, varsa tescil edilmiş markası, gün, ay ve yıl olarak yapım
tarihi açıkça yazılı bir etiket yapıştırılması ya da yoğurdun üzerini örten kapakta
bunların belirtilmesi ambalajlı satıhyorsa yoğurdun net miktarı yazılmalıdır. Bu bil-
giler kapakta bulunuyorsa, kabın üstünde yapımcı firmanın belirtilmesi gerekmekte-
dir.

15. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğindeki gibi olacaktır. Fri-
gofirik araçlarda getirilmelidir.

l6. Taşıma Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır.
l7. Ürünün her ay T.C. Gıda Tarım ve Halvancılık Bakanlığı Aıkara Gıda Kontfol La-

boratuvarı Müdürlüğü Laboratuvarlarında mikrobiyolojik ve kimyasal anal,izi fırma
tarafından yaptırılmahdır.

l8. Aksi belirtilmedikçe Poşet yoğurtlar 200 gr'lık ambalajlarda, Kova yoğuıtları 10
kg'hk ve/veya 20 kg'lık, süzme yoğurtlar ise 3 kg'lık,5 kg'lık velveya 10kg'hk,
meyveli hazır yoğurtlar 125 gr'lık ambalaj larda getirilecektir.

19. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan yoğurtlar yapılan
sözleşmeye göre değiştirilecektir.

20. Tüm ürünler Muayene Komisyonunı.ın beğeneceği evsafve lezzete olacaktır. Beğe-
nilmeyen ürünler alınmayacaktır.



POŞET AYRAN (200 ml)

1. Tüm ürünler Türk Gıda Kodeksi Feımente Süt Üriinleri Tebliği mikrobiyolojik de-
ğerlerine, yoğurt ve ayran için yağ oranlan ve ürtin özelliklerine uygun olmalıdır.
Yeni çıkacak tebliğ, kanun ve tüzük ve eklerini de kapsamalıdır.

2. kendine özgü olmah, kötü koku olmamalrdır. Ayran sıvı halde ve homojen olmalı,
rengi, tadı, göriinüşü ve kıvamı doğal olmalıdır. İyi fermente olacaktır. Tam yağlı
olmahdır. Pastörize sütten imal edilen ayranlar günliik olacaktır.

3. Gözle görülebilir kirlilik belirtisi ve renk değişikliği olmamahdır, yabancı tat ve ko-
ku hissedilmemelidir. Ayranlar kirlenmiş, iyi fermente olmamrş, acımrş, kıvamr bo-
zuk olmayacaktır.

4. Ayranlar max +4'C'de olmalıdır. Taşıma sırasında frigofrik kapalı araçlar kullanıl-
malıdır.

5. Ayranın, niteliklerini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek ambalajlar
içerisinde getirilecektir. Ayran ambalajları 200 gramlık olmalı, içlerine toz, toprak
vb. giımeyecek biçimde, sağlığa zararsız plastik maddelerden yapılmış ve üriinden
etkilenmeyen, sızdırmaz olarak kapatılabilen, bir kez kullanılacak bir kapak ile ör-
tülmesi zorunludur.

6. Ayranlar istenildiğinde tuzsuz olarak getirilecektir.
7. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğindeki gibi olacaktır. Ayran

ambalajlarının üzerine, yağ oranı (%(rn}m) olarak), net miktarı (en az ml veya L ola-
rak) yapılüğı sütün türü, iıız orxıı(o/o(m/m) olarak), yapıldığı yer, ıiretici firmanın
adı, adresi, tescil edilmiş markası, gün, ay ve yıl olarak üretim ve son kullanma tarihi
açıkça yazı|ı tek bir etiket yapıştırılması ya da ayraırn üzerini örten kapakta bunların
belirtilmesi, ambalajlı satılıyorsa ayranın net miktarr yazılmahdır. Bu bilgiler kapak-
ta bulunuyorsa, kabın üstünde yaplmct firmanın beliftilmesi gerekmektedir.

8. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin Taşıma ve Depolama Bölümü'nde yer alan ku-
rallara uygun olacaktır. Bu kurallara ek olarak bu iiriinler tiiketiciye ulaşana kadar 4

- 6oC arasında depolanacak ve muhafaza edilecektir.
9. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farkh çıkan al.ran yapılan söz-

leşmeye göre değiştirilecektir.
10. Her mal tesliminde mikobiyolojik ve kimyasal ana|izi fırma tarafindan yapılıp bel-

geler tarafimıza teslim edilmelidir. Ek olarak iirüniin her ay T.C. Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdiirlüğü Laboratuvarla-
rında mikrobiyolojik ve kimyasal analizi firma tarafından yaptınlmalıdıı.

11. Tüm ürünler Muayene Komisyonrınun beğeneceği evsafve lezzete olacaktır. Beğe-
nilmeyen ürünler alınmayacaktır.

TEREYAĞI

1. Tüm iiıriinler Türk Gıda Kodeksi Tereyağı, Diğer Süt Yagı Esaslı Sürülebilir Ürün-
ler ve Sadeyağ Tebliği mikobiyolojik değerlerine, tanrmlarına ve iiriin özellikleri-
ne uygun olmalıdır. Yeni çlkacak tebliğ, kanı.rn ve tüzük ve eklerini de kapsamalı-
dır.

2. Tereyağı Ağırhkça en az o/o80, en faz|a Yo90 oranında süt yağı, enfazlaYo2 ora-

nında yağsız süt kııru maddesi ve en fazla YoI6 oranında su içeriğine sahip olacak-
trr.

3. Kendine has, renk, kokusu olmahdır. Tat ve kokusu hoş olmalıdır. Yabancı madde,

tat ve koku bulunmaz. Acılaşmış, bozuk olmamalıdır. Herhangi bir katkı öğesi
içermeyecektir.

Lz. lr)
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4. Yemeklik olanlarl kg'hk ambalajlar içerisinde, kahvaltılık olanl ar 15-20 gr. amba-
lajlar içerisinde teslim alınacaktır.

5. Gıda Üretim İzin belgesi ile iiretim ve son kullanma tarihlerinin bulunmasrna özel-
likle dikkat edilecektir.

6. Ambalajların üzerinde, firmanın ticari unvanı, kısa adı, adresi, varsa tescilli marka-
sı, standardın işaret numarası (TS 1331), seri veya parti veya seri kod numarası,
malın adı, sınıfı, tipi, çeşidi, net ağırhğı, imal tarihi (gi,in,ay,yıl olarak) ve son kul-
lanma tarihi veya raf ömriine ait bilgiler silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde ya-
zılı veya basılı olacaktrr.

7. Ürüniin her ay T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol
Laboratuvan Müdürlüğü Laboratuvarlarında mikrobiyolojik ve kimyasal analizi
fi rma tarafindan yaptrllmalıdır.

8. son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farkh çıkan tereyağlaı yapr
lan sözleşmeye göre değiştirilecektir.

9. Tüm ürünler Muayene Komisyonunrın beğeneceği evsafve lezzete olacaktır. Be-
ğenilmeyen iirünler alınmayacaktır.

KAYMAK/KREMA

1. Tüm iirünler Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği mikrobiyolojik değerle-
rine, tanımlarına, tiriin özellik ve bileşenlerine uygun olmahdır. yeni çıkacak tebliğ,
kanrın ve tüzfü ve eklerini de kapsamahdır.

2. Kendine has, tat, renk ve kokusu olan, taze iirün olmalıdır.
3. Yabaıcı tat, madde ve koku bulunmaz. Acılaşmış, küflenmiş, bozuk olmamalıdır.
4. Krema pastörize veya UHT olacak ve 1 lt'lik (1/1) kapah ambalajlar içerisinde teslim

alınaçaktır. Kuruluş tarafindan kullanılacak tarife göre; ağtlıkça en az o/o18 süt yağı
içeren krema veya ağırlıkça en az Vo45 süt yağı içeren tam yağlı krema istenecektir.

5. Kalrnağın süt yağı oranı ağırlıkça en az Yo60 olmalıdır. 200 gr'lık orijinal paketle-
rinde getirilmelidir.

6. Kremada ve kaymakta gıda katkı maddeleri yönetmeliğince konu]ması kabul edilen
maddeler dışında hiçbir yabancı madde bulunmamahdır.

7. Gıda Üretim izin belgesi ile üretim ve son kullanma tarihlerinin bulunmasına özellik-
le dikkat edilecektir.

8. Ambalajların üzerinde, firmarun ticari unvanı, kısa adı, adresi, varsa tescilli markası,
standardın işaret numarası, seri veya parti veya seri kod numarası, malın adı, sınıfi,
tipi, çeşidi, net ağrlığı, süt yağı oranl, imal tarihi (gün,ay,yıl olarak) ve son kullanma
tarihi veya raf ömrüne ait bilgiler silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılı veya
basıh olacaktır.

9. Ürilnün her ay T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol La-
boratuvarı Müdürlüğü Laboratuvarlarrnda mikobiyolojik ve kimyasal analizi fırma
tarafindan yaptınlmalıdır.

10. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan kaymak ve krema-
lar yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir.

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

A.ıil,
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Tüm iirünler Türk Gıda kodeksi Fermente süt Ürünleri Tebliği mikrobiyolojik de-
ğerleri için yağ oranları ve ürün özelliklerine uygun olmalıdır, yeni çıkacak iebliğ,
kanun ve tüzük ve eklerini de kapsamahdır.
Kefir: Fermentasyonda spesifik olarak Lactobacillus kefiri, Leuconostoc, Lactococ-
cus ve Acetobacter cinslerinin değişik suşları ile laktozu fermente eden (klulwe-
romyces marxianus) ve etmeyen mayaları (Saccharomyces unisporus, Saccharomy-
ces cerevisiae ve saccharomyces exiguus) içeren starter kültürlei ya da kefir taneie-
rinin kullanıldığı fermente süt üriinü olmalıdır.
kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdrr. kefir sıvı halde ve homojen olmah,
rengi, tadı, göri,inüşü ve kıvamı doğal olmalıdır. İyi feımente olacaktır. Tam yagli
olmalıdır.

A. _ı,1,

4. Gözle görülebilir kirlilik beliılisi ve renk değişikliği olmamalıdır, yabaıcı tat ve ko-
ku hissedilmemelidir. kefirler kirlenmiş, iyi fermente olmamış, acimış, kıvamı bo-
zuk olmayacaktır.

5. Kefirler max +4oC'de olmalıdır. Taşıma sırasında frigofrik kapalı araçlar kullanılma-
1ıdır.

6. kefirin niteliklerini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek ambalajlar içe-
risinde getirilecektir. Kefir ambalajları 200 ml l 250 m| l 275 ml veya 3O0 mü;ıik oı-
malı, içlerine toz, toprak vb. girmeyecek biçimde, sağhğa zaıarsız plastik maddeler-
den yapılmış ve üründen etkilenmeyen, srzdırmaz olarak kapatılabilen, bir kez kulla-
nılacak bir kapak ile ö(ülmesi zorunludur.

7. Kuruluşun talebi doğrultusunda sade veya meJveli tiriinler sipariş verilecektir.
8. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğindeki gibi olacaktır. Kefir

ambalajlarının üzerine, yağ oranı (%(m/m) olarak), net miktan (en az ml veya L ola-
rak) yapıldığı sütiin türü, net miktarı, yapıldığı yer, üetici firmanın adı, adresi, tescil
edilmiş markası, gifuı, ay ve yıl olarak iiretim ve son kullanma tarihi belirtilmesi ge-
rekmektedir.

9. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin Taşıma ve Depolama Böliimü'nde yer alan ku-
rallara uygun olacaktır. Bu kurallara ek olarak bu üriinler tüketiciye ulaşana kadar 4
- 6"C arasında depolanacak ve muhafaza edilecektir.

10. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farkh çıkan ürünler yapılan
sözleşmeye göre değiştirilecektir.

11. İstenildiğinde ürün tesliminde mikrobiyolojik ve kimyasal analizi firma tarafından
yapılıp belgeler tarafimıza teslim edilmelidir, Ek olarak iininün her ay T.C. Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı Alıkara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdiirlüğü Labola-
tuvarlarında mikrobiyolojik ve kimyasal ana]izi fııına iatafindan yaptırılmahdır.

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



öznı, rnxNix şARTNAME _ ıı.xrsr»r gaĞ;

BiTKisEL yeĞr-aR 1avçiço« vaĞı ı rıNnrx vaĞı;

1. Yağlar; yürürlükte olaı "Tiirk Gıda Kodeksi Bitki Adı İle Anılan Yağlar Tebliği..
tüm değerlerine ve ürtin özelliklerine uygun olmahdır. yeni çıkacak iebliğ, kaııun ve
tüzük ve eklerini de kapsamalıdır.

2. Yağlar kendilerine özgü olmah, kötü kokulu olmamalıdırlaı.
3. Ayçiçek Yağı: Ayçiçek bitkisinin (Heliaıthus aınuus L.) tohumlarından elde edilmiş

olacaktır. kendine has göriinüş ve tatta, oda lslsında sıvıyağ olacattrr. Rengi altın sa-
rısı veya açık sarı olacak. Berrak, tortusuz, ham yağın özel koku ve lezzeti giderilmiş
olacaktır.

4. Fındık yağı: Fındık ağacının (Corylus avellana L., Corylus maksima ve Corylus col-
bina) meyvelerinden elde edilecektir.

5. Boyalı olmayacaktır. Her hangi bir nebati yağ ile karışık olmayacaktıı.
6. Ekstraksiyon yöntemiyle tiretilmiş olmalıdır.
7. Yağlar Net 16,380 kg'hk kutular içerisinde gelecek, denendikten sonra net ağırlık

üzerinden kabul edilecektir.
8. Tenekeler düzgiin, temiz, paslanmamış, bombe yapmamış ve ezilmemiş olacaktır.
9. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda kodeksi yönetmeliğindeki gibi olacaktır. Am-

balaj üzerinde firma adı, adresi, net ağırhğı, yağın cinsi, yapım şekli, üretim ve son
kullanma tarihi (güıı/aylyıl olarak) bulunacaktır.

10. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
l 1 . son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan yağlar yapılan söz-

1eşmeye göre değiştirilecektir.
12. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.
13. Her mal tesliminde mikrobiyolojik ve kimyasal anaiizi firma tarafından yapılıp bel-

geler tarafimrza teslim edilecektir.
14. Tüm ürünler Muayene Komisyonunun beğeneceği evsaf ve lezzete o|acaktır. Beğe-

nilmeyen ürünler alınmayacaktır.

ZEYTiNYAĞI (SIZMA / RİVİERA)

2

3

4

5

Zeytinyağı; yürürlükte olan "Türk Gıda Kodeksi ZeltinY ağı ve Pirina Yağı Hakkın-
da Tebliği" kalite ve saflık kiterlerine uygun olmalıdır. Yeni çıkacak tebliğ, kanun
ve tüzük ve eklerini de kapsamahdır.

Zeytinyağı; Sadece zeltin ağacı, Olea europaea L. melwelerinden elde edilen yağlar-
dan o1acaktır. Çözücü kullanılarak ekstrakte edilen veya reesterifikasyon işlemi ile
doğal trigliserid yapısı değiştirilmiş yağlar ve diğer yağlarla karışımı olmayacaktır.

Natürel sızma zeytinyağı; Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği oleik asit
cinsinden her 100 gramda 0,8 gramdan fazla olmayan yağlar olacaktır.
Riviera zeltinyağı; Rafine zellıinyağı ile doğrudan tüketime uygun natürel zeltin-
yağlan karışımrndan oluşan ve serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 gram-
da 1,0 gramdan fazla olmayan yağ olacaktır.

Aksi belirtilmedikçe kuruluşa temin edilecek olan zeltinyağı "Riviera" tipi olacaktır,
Kendine özgü olmalı, kötü kokulu olmamalıdır. Rengi altın sarısı, yeşilimtrak sarı
veya açık renkte olabilir. Berrak, tortusuz, şeffaf görünümde kendine has tatta ola-
caktır. Koku ve |ezzeti doğal olacaklr.
ZelLiny ağları ortam srcaklığında olmalıdır.
Boyalı olmayacaktır. Her hangi bir nebati yağ ile karişık olmayacaktır.

6

7



8. Tenekeler düzgün, temiz, paslanmamış, bombe yapmamış ve ezilmemiş olacaktır.
Yağlar Net 16,380 kg'lık kutular içerisinde geleiek, denendikten ,o*r, o.t u!,.iit
üzerinden kabul edilecektir.

9, Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, net ağırlığı, TS numarasr (TS 341) iiıetim ve son
kullanma tarihi (gnn7 aylyıl olarak) kolayca okunabilir biçimdi oıacuktır. a-u"ıu; 

..

üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.
10. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğindeki gibi oÜcaktırl
11. son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farkh çıkan yağlar yapılan söz-

leşmeye göre değiştirilecektir.
12. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.
13. Her mal tesliminde mikrobiyolojik ve kimyisal ana|izi {ıiına tarafindan yapılıp bel-

geler tarafimıza teslim edilecektir.
14. Tüm üriinler Muayene komisyonunun beğeneceği evsaf ve lezzete olacakür. Beğe-

nilmeyen t-irünler alınmayacaktır.

öznı, rnxNir şARTNAME -2o.KIsIM (zEyTiN)

_ZyYTİN (SİYAH - YEşiL - BİBERLİ YEŞİL - KIRMA YEŞİL ZEYTİN - DİYET
TUZSUZ)

1. Zeytinler; yürürliikte olan "Tiirk Gıda Kodeksi Sofralık Zeltin Tebliği'' ürün özellik-
leri ve kimyasal içeriklerine uygun olmahdır. yeni çıkacak tebliğ, kanun ve ti2ük ve
eklerini de kapsamalıdır.

2. Bir kilogramda bulunan dane adedi 230-260 arasında olmahdır.
3. kendine özgü kokuda olmalı, yabancı tat ve koku içememelidir. kendine has yeni-

lebilme olgunluğunda olmalı, acı, çürük, kokuşmuş, küflenmiş ve kurtlanmış oİma-
malı ve her türlü parazit, böcek ve bunların parçalarını ihtiva etmemelidir.

4. Gemlik tipi, olgun taneli, küçiik çekirdekli, etli olacaktır. İyi terbiye edilmiş ve sala-
murada bekletilmiş zeytinlerden olacaktır. Asit veya başka bir madde ile acıhğı gide-
rilmemiş, sadece tuz ile salamura yapılmış, yeme olgunluğuna gelmiş olacaktır. 

-

5. zeytinlerdeki tuz ve pH oranları getirilen ambalajın cinsine uygrın olacak şekilde
Sofralık Zel.tin Tebliğindeki gibi olacaktır.

6. Ambalaj içindeki zel.tinlerin çeşidi, sınıfi, grubu, tipi ve stili aynı olacaktır.
7. Siyah /Yeşil Zeltinler ortam ısısında olmalıdır.
8. Zeltin taneleri tahlilinde yağ miktarı o/o35' den aşağı olmayacaktır.
9. Diyet zeytinlerin tuz oranı 100 gramında 3,5 gram'ı geçmeyecektir,
l0. İstenildiğinde diyet için tuzsuz zeltin alınacaİtır.
1 1. Siyah/yeşil zeytinler sağhğa zarar vermeyecek, zeJtinin kalitesini bozmayacak için-

deki salamuradan zarar görmeyecek özellikteki tenekeler içinde getirilecektir.
12. Bozulan ve numuneden farklı çıkan siyalı/yeşil zel,tinler değiştirilecektir. Ze7tin a|ı-

mında kutu üzerinde belirtilen süzme ağırlık esas ahnacaktır. 1 kg zeytin sayıldığında
230-260 adedi geçmeyecektir. 100 gr'daki çekirdekler temizlenip tartıldığnda 21
grama kadar olanlar aynen alınacaktır.

l3. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacaktır, ZeJtin-
ler temiz, sağlam ambalajlarda getirilecektir. Ambalajların üzerinde f,rrma adı, adresi,
net ağırhğı, üretim tarihi, kalite ve sınıfi (1.sınıf;, çeşni verici diğer katkı maddeleri-
nin ismi ve oranr ile 1 kilogramdaki dane adedi etiket iizerinde bulunacaktır.

14. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.
15. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farkh çıkan yumuılalar yapılan

sözleşmeye göre değiştirilecektir.



16. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygı.ın olarak yapılacaktır.
17, T.üm üriinler Muayene Komisyonunun beğeiıecegi 

"u.ur 
r" lezzete olacaktır. Beğe-nilmeyen ürünler alınmayacaktır

ZEYTiN EZMESİ

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

nitelikteki zeltinlerden imal edilmelidİr.
4- lçine sağlığa zararsız da olsa hiçbir yabancı madde katılmış olmayacaktıı.
5- Ambalajı açıldığında ezme homojen bir yapıda olmalı ve yağı ayiılmamış olmalıdır.6- orijinal, insan sağlığına zarar vermeyen, cam kavanozlardu i0o'g. r"yu 3+o g, ırt

olacak şekilde teslim edilecektir.

özBr, rBrrıix şARTNAME - 2I.KIsIM (DANA KARAciĞER)

DANA KARACiĞER

l. ciğerlerin sıhhatli hayvanlardan almdığı veteriner tarafından belgelenecek ve genel gö-
rünüşleri itibari ile kusursuz olacaktır.

2. Karaciğer; yüreksiz olarak, sıhhi ambalaj larda teslim edilecektir.
3. ciğerler koruma soğukluğunu müafaza edecek (termoking) özel araçlarla getirilecektir.

M&\ +4'C'de olmahdır. Ciğerler dondurulmuş olmayacaktır.
4. Ciğerler kan, pislik (dışkı, sindirim organı muhteviyatı vb.), toprak, çamur ve yabancı

maddelerle kirlenmiş olmayacaktır.
5. ciğerin renginde değişme, yeşilimtrak, mavi, kahverengi, siyü rent oluşumu lekeleri,

renkte matlaşma (donuklaşma) et yüzeyinde yapışkan sümüksü ifrazat oluşumu görül-
meyecektir.

6. Kendine özgü kokuda olmalıdır, ekşi, bozuk koku bulunmamalıdır.
7. Gerektiğinde sipariş yemeğin cinsine göre verilecek olup, ciğer bütün, kuşbaşı veya ız-

garalık şekilde isteğe göre getirilecektir.
8. Ambalajlama istenmesi duıumrırida, yiirürlükte i,irün tebliği olması durumunda iirün teb_

liğinde, üriin tebliği olmaması durumunda yürürliüte olan "Türk Gıda Kodeksi Gıda
Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yöniinden Etiketleme Kurallan Tebli-
ği"nde belirtilen etiketleme bilgileri okunaklı, silinmeyecek şekilde yazılacak, basılacak
veya yapıştırılacaktır.

9. Taşıma ve Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğindeki gibi olacaktır.
10. yüklenici tarafindan getirilen malzemelerde herhangi bir bozulma, kokuşma olması ha-

linde malzemeleri getiren yüklenici bunları değiştirmekle yükiimlüdür.
1 l. Müteahhit firmayı temsil eden kişi mal tesliminde bulunacaktrr. Her mal tesliminde vete-

riner sağlık raponr, araç dezenfeksiyon belgesi ve analiz sertifikası bulundurulmalıdrr.
ciğerler idarenin belirleyeceği yer ve zamanlarda giderleri firmaca karşılaımak iizere
analize tabi tutulur.



özBr rn«Nix şARTNAME *22.KIsIM (DoNDURMA)

DoNDuRMA (sADE / KAKAor,u ı nrnwnr-i1

1. Dondurma, yüriirliikte olaı "Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliğine'' uygun ola-
caktır.

2. sade donduıma, süt ve vanilya aromalan hariç olmak iizere, aroma maddeleri ve
çeşni maddeleri ihtiva etmeyen donduıma karrşımından elde edilen dondurmayı ifade
etmelidir.

3. Meyveli dondurma: Donduıma karışımına me},ve, me}ı,/e suyu, meyve konsanhesi,
meyve püresi, meyve ezmesi katrlması ile üretilen dondurmay ifade eder.4, Buna göre; Dondurma üretiminde kullanılan süt, en az pastörizasyon veya pastöri-
zasyona eş değer bir ısıl işlem görmüş olmalı ve "Ti.irk Gıda koaitsi - çig sııt re
Isıl Işlem Görmüş içme sütleri Tebliğinde" belirtilen şartlara uygun olacaltır.

5. Kendine has tat, koku ve yapıda olacaktır.
6. kuıuluşun isteğine göre dondurmalar sade, meyveli veya kakaolu olarak getirilecek-

tir.
7. Hacim genişlemesi sade dondumad a en fazla %100, Maraş dondurmasında en fazla

%35 ve Maraş usulü donduıma da en fazla %o50 oranında olmalrdrr.
8. Kullanılacak aroma maddeleri "Tiirk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin Gıda Aroma

Maddeleri" bölümüne uygun olacaktır. Üretiminde çeşni maddisi kullanılmayan
dondurmalarda aroma maddesi kullanılamaz. Ancak sade dondurmada süt ve vanilva
aromalarının kullanımına izin verilir.

9. Ürtlnler "Ti-lrk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin Ambalajlama ve Etiketleme-
işaretleme" bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak ambalajlanmalı, etiket-
lenmeli ve işareılenmelidir.

10. Dondurmalar 100 ml'lik kaselerde ve oriiinal ambala iında teslim edilecektir.
1 1 . Tüm ürtinler Muaye

nilmeyen ı.irünler alı
ne Komisyonunun beğeneceği evsafve lezzete olacaktır. Beğe-
nmayacaktır.

özrı, roxNir şARTNAME -23.KIsIM ( su)

SU (PET ŞiŞE)

1. Temin edilecek suyun yürürlükte olan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yö-
netmelikte" belirtilen özellik ve şartlarda olması gerekmektedir. Yeni ç*acak tebliğ,
kanun, yönetmelik, tüziik ve eklerini de kapsamahdır.

2. Su temininde 1. Kalite, doğal kaynak suyu sağlanacaktır. (İçme suyu. işlenmiş su, iş-
lenmiş içme suyu, vb tıirler kabul edilmeyecektir.)

3. İçerisinde hiçbir şekilde yabancı madde bulunmayacaktır.
4. Doğal kaynak suyu, kendine has tat, renk ve kokuda olacaktır.
5. Bir pet şişe doğal kaynak suyunun miktarı 500 ml olacaktır.
6. Ambalajlar PET veya PVC'den yapılmış olacaktr.
7. Su; Muayene Komisyonun beğeneceği evsaf ve lezzette olmahdır. Beğenilmeyen

ürünler teslİm alınmayacaktır.
8. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, parti no/seri no bulunmalıdır.

SU (PET BARDAK)



1. Temin edilecek suyun yürürlükte olan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yö-
netmelikte" belirtilen özellik ve şartlarda olması gerekmektedir. yeni çıkacak tebliğ,
kanun, yönetmelik, tüziik ve eklerini de kapsamaİıdır.

2. Su temininde 1. Kalite, doğal kaynak suyu sağlanacaktlr. (İçme suyu, işlenmiş su, iş-
lenmiş içme suyu, vb türler kabul edilmeyecektir.)

3. Içerisinde hiçbir şekilde yabancı madde bulunmayacaktır.
4. Doğal kaynak suJu, kendine has tat, renk ve kokuda olacaktır.
5. Bir pet bardak doğal kaynak suyunun miktarı 200ml, 225 m| veya 250 ml olacakür.
6. Ambalajlar PET veya PVC'den yapılmış olacaktır.
7. Su; Muayene Komisyonun beğeneceği evsaf ve lezzette olma.lıdır. Beğenilmeyen

ürünler teslim alınmayacaktır.
8. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, parti no/seri no bulunmalıdır.

1. Piyasanın en iyi cins ve 1. kalite ürünleri olacaktır.
2. Her cins ürün sadece adında beliı,tilen çayı içerecektir. karışık çay ahnmayacaktır.
3. İçinde yabancı madde, sap, yaprak artığı, kum, toz, çOp olmayacaktır. Ktlfİenmiş, ıs-

lak, dışarıdan yabancı koku çekmiş olmamahdır.
4. Lezzetleriniı yanı sıra fonksiyonel etkileri ön plana çıkartılarak geliştirilen çaylardan

olmah, yapay renklendirici ve katkı maddesi içermemelidir.
5. Çay otam sıcaklığında teslim olmalıdır.
6. Suda demlendiği zaman berak ve güzel kokulu olacaktır.
7. Çayların tiimü tekli bardak poşet çaylar halinde ve orijinal kufulannda teslim edile-

cektir.
8. Çaylar; Muayene Komisyonunun beğeneceği evsafve |ezzete olacaktır. Beğenilme-

yen ürünler al ınmayacaktır.
9. Paketlerin üzerinde firma adı, adresi, üretim ve son kullanma tarihi ve barkodu bulu-

nacaktır. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olarak
yapılacaktır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malm adı, net ağırlığı, üretim ve son
kullanma tarihi bulunmalıdır.

l0. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre olacaktır.
1 1. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkaı çaylaı yapılan söz-

leşmeye göre değiştirilecektir.
12. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre olacaktır.

öznr, rn«Nix şARTNAME - 2s.KIsIM (TuRşu)

TURŞU (KARIŞIK/ ÇUBUK SALATALIK/ BİBERİYE)

1. Üriinler TS'ye uygıın piyasada satılan iyi cins, 1, Kalite ve son sene mahsulü olacak-
tır.

2. Karışıma giren her bir turşu kendine has, renk ve görünüşte; sebzesi yumuşam.ımlş,
dağılmamış, çürümemiş ve küflenmemiş, salamura salyalaşmamış olmah, yabancı
madde bulunmamalı.

3. Asetik asit miktarı %S'den fazla olmamalıdır.

L.Jr..

öznı, rnxNir şARTNAME - 24.KIsIM (poşET çAlr)
ELMALI POŞET ÇAY / IHLAMUR / KUŞBURNU / YEŞİL ÇAY / BÖĞÜRTLEN /
NANE LIMON



özrı, roxNix şARTNAME - 26.KIsIM (KETçAr -MAyoNEz)
rünr ünüNı-Bn

l. Tüm üriinler 1. Kalite, iyi cins olacaktır.
2. Muayene bakılarak, koklanarak, tadılarak yapılır. Muayene komisyonunun beğene-

ceği evsafve |ezzelle olacaktır. Lezzeti beğenilmeyen iininler alrnmayacaktir.
3. Mamüllerin hiçbirinde boya kullanılmamalıdır.
4. Urünler TS'ye uygun piyasada satılan iyi cins ve son sene mahsulü olacaktır.
5. Uretici fiımanın "Gıda Sicil ve Gıda Üretim İzni" belgesi olmalıdır.
6. Ambalajı tirünü taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava

ve rutubet geçiımeyecek, insan sağlığına zaraı vermeyecek iyi malzemeden yapılmış
olmahdır. Orijinal ambalajlarda teslim edilmelidir.

7. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğindeki gibi olacaktır. Am-
balaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, cinsi, net ağırlığı, kalite ve tipi, çeşni veri-

4. Net ağırlığında süzme ağırlığı oranı en az Vo70 olmalıdır.
5, Muayene bakılarak, koklanarak, tadılarak yapılır. Muayene Komisyonunun beğene-

ceği evsaf ve lezzete olacaktır. Begenilmeyen ürtlnler alnmayacakİır.
6. Karışık turşu sirkeli olacak ve karışık sebzileri taze olacak,kurt bulunmayacak, turşu

sirkesi hariç olarak safi alınacaktır.
7. Karışık turşuda sivri biber, domates, lahana, salatalık, haıuç vs, olacaktır.8, salatalık turşuları doğranmamış tam tane ve taneler boy olarak bir ömek olacaktır.

salatahk çubuk turşusu olacaktır. saIatalıkIar kuıuluşun isteğine göre Norı r"yu
No:2 boyutlarda olacaktır.

9. Biberiye turşusu mini boy ve acı çeşitten olacaktır.
l0. Turşuların yüzeyinde mayalanma nedeniyle meydana gelen zar oluşumu gönilmeye-

cektir.
l l. Üretici firmanın "Gıda Sicil ve Gıda Ütetim İzni'' belgesi olmalıdır.
l2. I(arışık ve salatalık trırşular net ürün içeriği 10 kg otan ambalajıarda teslim alınacak-

tır. Ambalajlar turşuyu etkilemeyen veya turşudan etkilenmeyen, sağhğa zararlı ol-
mayan, laklı teneke ambalajlar içerisinde alınacaktır. Ambalijı taşıia İe saklama sü-
resinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlı-
ğına zarar veımeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. orijinal ambalajlardaies-
lim edilmelidir.

l3. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda kodeksi yönetmeliğindeki gibi olacaktır. Am-
balaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, cinsi, tipi, süzme ağrrlığı, net ağırlığı, kul-
lanılan katkı maddelerinin grubu ve kimyasal adı, asetik asit oian;üretim]rorıtuı-
lanma tarihi (gün/aylyı1 olarak) ve TSE damgası bulunmalıdır.

14. Tüm ürünler ortam sıcaklığında olmalıdır.
15. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacaktır,
l6. son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan turşulaı yapılan

sözleşmeye göre değiştirilecektir.
17. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacak şekilde yapılmış olmalıür.
18. Üninlerin mikobiyolojik ve kimyasal anaiiileri T.C. C,da Ta;;ve Hayvancılık

Bakanlığı Ankara Gıda kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü Laboratuvarlarında firma
tarafindan yaptırılmalıdır.

19. Bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlar yönünden Türk Gıda kodeksi hükümle-
ri geçerli olacaktır.



ci diğer katkı maddelerinin ismi ve oranı üretim, son kullanm a taihi (gnıı/ay/yı. ola-rak) ve TSE damgası etiket üzerinde bulunmalıdİr.
8. Tüm üIünler ortam sıcaklığında olmalıdır.
9. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacaktır.
10. son kullanma tarihinden tınce boiulan ve numuneden farklı çıkan ürünler yapılan

sözleşmeye göre değiştirilecektir.
1 1. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacak şekilde yapılacaktır.
12. Ürünlerin mikobiyolojik ve kimyasil anuiiZl"rir.c. c,au ru.,. ve Halvancılık

Bakanlığı Ankara Gıda kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü Laboratuvarlarında firma
tarafindan yaptırılmalıdır.

13. Bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlar yönünden Türk Gıda kodeksi hükümle-
ri geçerli olacaktır.

14, Tüm ürünler Muayene komisyonunun beğeneceği evsafve lezzette olacaktı r. Lezzeti
beğenilmeyen üri,inler alınmayacaktır.

MAYoNEZ

KETÇAP

2

J

Türk Gıda Kodeksi'nin Mikrobiyolojik Kriterler tebliğine veTS 9777' ye uygun ola-
rak üretilmiş olacaktr.
Kendine has göriinüşte olacaktır. Topaklaşma, yağ-su fazı aynşması, iç kısmında ha-
va kabarcığı olmamalıdr.
parlak yumurta sansı renginde veya bunun tonlarında, kendine has koku ve tatta ol-
malıdır. Acılaşma olmamalıdır. İçerisinde yabancı madde bulunmamalıdıı.
Bitkisel sıvı yağ, pastörize yumurta, su, sirke, tuz, şeker, limon suyu ve çeşitli baha-
ratların karışımlndan 1. kalitede olmalıdır.
Toplam asitlik en faz|a o/o2,5 olmalıdır.
Sağlığa zarar vermeyen ve ürüne uygun, orijinal ambalajlarında olacaktır.
krıruluşun isteğine göre 8 kg - 1Okg'lık aralıkta ambalajlarda veya büfe tipinde
700gr - 800 gr ambalajlarda teslim edilmelidir.
Büfe tipi ürünlerde koruyucu katkı içermediği ambalaj üzerinde beliılilmelidir.

4

5

6
7

8

1. Türk Gıda Kodeksi'nin Mikobiyolojik Kriterler tebliğine ve TS 5282' ye uygun
olarak üretilmiş olacaktır.

2. 1,kalitede domateslerden üretilmelidir. içeriğinde izin verilen ölçülerde domates,
şeker, sirke, tuz, soğan-sanmsak piire, doğal baharat aromalan antioksidan bulu-
nabilir.

3. Kendine has koku, tat ve göriinüşte olacaktır.
4. sağIığa zarar velmeyen ve üriinü koruyacak özellikte, orijinal ambalajlannda ola-

caktır.
5. Kuruluşun isteğine göre 8 kg - l0kg'lık arahktaki ambalajlarda veya büfe tipinde

700 gr - 800 gr teslim edilmelidir.
6. Büfe tipi ürünlerde koruyucu katkı içermediği ambalaj üzerinde belirtilmelidir.



özBı, rnxNir şARTNAME - 27.KIsIM 1şın«ürnni1
rüu ünüNı,nR

sUCUK

1 . Resmi ve özel kombina ve mezbahalarda kesilen, sağlıklı, kasap hayvan gövde etleri
veya manda etlerinden hazırlanaı sucuk hamurunun, doğal ve yapay kılıflarla doldu-
rulması ve bir süre bekletilerek olgunlaştınlması ile elde editir. Ürt-lnler fermente
edilmiş olmalıdır.

2. %100 dana etinden, yağ oranı en fazlao/o35 olacaktır.
3. 1. Sınıf, acısız, baton veya kangal sucuk olacaktır.
4. Sucuğun; katkı malzemeleri tuz, karabiber, kimyon, sanmsak, yeni bahar vb. madde-

lerle potasyum ve sodyum nitrat veya nitrit askorbit asit,sodlum azkorbat, sodJum
polifosfat, sodyum glutamat, sakaroz ve starter kültürleridir.

5. Sucukların kılıfları yırtık veya çatlak olmamalı, kılıf ile dolgu arasrnda boşluk bu-
lunmamalı, yapışkanlaşma (likalanma) ve gözle görülebilir küf olmamahdır.

6. Sucuklar, gözle görülebilir canlı-cansız parazit ve yabancı madde içermemelidir.

1. Tüm üriinler yüriirlükte olan "Tiirk Gıda Kodeksi Et Ve Et Üri,inleıi Tebliği'' ürıin
özelliklerine uygun olmalıdır. yeni çıkacak tebliğ, kanun, tt2ük ve eklerin-i de kap-
samahdır.

2. Üninler TS'ye uygun piyasada satılan iyi cins, 1 . Kalite ve yeni üretim olacaktrr.3. Muayene bakılarak, koklanarak, tadılarak yapılır. Tüm üninier Muayene Komisyo-
nunun beğeneceği evsafve lezzette olacaktı r. Lezzeti beğenilmeyen ürt-ınler alınma-
yacaktır.

4. Tağşiş yapılmış ürünler kesinlikle kabul edilmevecektir.
5. Mamüllerin hiçbirinde boya kullanılmamalıdır.
6. Üretici firmanın "Gıda Sİcit ve Gıda Üretim İzni" belgesi olmalıdır.
7. Ambalajı ürünü taşlma ve saklama siiresinde iyi bir durumda tutacak özellikte. hava

ve rutubet geçirmeyecek, insan sağhğına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış
olmalıdır. Orijinal ambalajlarda teslim edilmelidir.

8. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda kodeksi yönetmeliğindeki gibi olacaktır. Am-
balaj üzerinde fiıma adı, adresi, malın adı, cinsi, net ağıriıgı, kullanılan katkı madde-
lerinin grubu ve kimyasal adı, üretim, son kullanma tarihi (güıı/aylyıl olarak) ve TSE
damgası bulunmalıdır.

9. Ti,lm üriinler oılam sıcaklığında olmalıdır.
l0. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacaktır,
1 1. son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan iiri,inler yapılan

sözleşmeye göre değiştirilecektir.
l2. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacak şekilde yapılmalıdır.
13. Ürünlerin mikobiyolojik ve kimyasal anaiiiıeri T.c. Cıda ıarim ve Hayvancıhk

Bakanlığı Ankara Gıda kontrol Laboratuvarı Müdiirlüğü Laboratuvaılarında firma
tarafından yaptırılmahdır.

l4. Bu tekı-ıik şartnamede belirtilmeyen hususlar yönünden Türk Gıda kodeksi hiikümle-
ri geçerli o1acaktır.



7. sucukların kesit yüzeyindeki yağ tarıecikleri dışında kalan kısmı açık kırmızı, kesil-
meden dıştan bakıldığında kıımızı kahverengi 'inormal renkli" olacaktır.8. Uzerine parmakla basıldığında direnç gösterecek, kırılmayacak, bıçağa yapışmaya-
cak ve liflenmeyecektir. sucuk herhangi bir yerinden düşey veya yatay olarak kesil-
diğinde genel görüniimü mozaik halinde olacaktır.

9. Sucukta nem kütlece en çok %40, tıız en çok Vo5 olmalıdır.
l0. Sucukta; Yağ oranı kütlece en çokVo3},protein en az o/o22 olmalıdır.
11. sucuk, insan sağlığına zararlı olmayan doğal ve yapay kılıflarda getirilmelidir.
12. Ürünler vakumlu, orjinal paketlerde tesliııİ edilecektiİ.

öznı, rBxNix şARTNAME - 28.KIsIM (HAzIR TATLI üRüNü)

rüıı üRüNıBn

13. Tüm üri,inler Muayene Komisyonunun beğeneceği evsaf ve lezzete olacaktır. Beğe-
nilmeyen iirünler alınmayacaktır.

EKMEK KADAYIFI

1 . Türk Gıda Kodeksi maddelerinde yazıh evsafa uygun şekilde ekstra undan usuli,ine
göre hazırlanmış olacaktır. İtinalı bir şekilde pişirilmiş olacak, yanık yapışkan, nem
almış, küflenmiş ve fena kokulu olmayacaktır.

2. TS l0445'e uygun olacaktır.
3. Gıda ile temas edebilir kAğıtlara sarılmış şekilde ambalajlanmış olarak teslim edile-

1. Her tip üriin kendine özgü olmah, kötü kokulu olmamalıdır.
2. Urıinler TS'ye uygun, piyasada satılan iyi cins olacaktr.
3. Uretici firmanın "Gıda Sicil ve Gıda Üretim İzni'' belgesi olmalıdır.
4. Birim ambalajların müsaade edilen ağırlık/hacim toleransları, yiirıirlükte olan ''Türk

Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yöniinden Etiket-
leme Kuralları Tebliği"ne veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yiirtirliikte olan ..Ha-
zır Ambalajlı Mamüllerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair
Yönetmelik"e uygıın olacaktır.

5. Birim ambalajlara, yürürlükte ürün tebliği olması durumrırrda ürtin tebliğinde, iirün
tebliği olmaması durumunda yüriirlükte olan "Türk Gıda kodeksi Gıda Maddelerinin
Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği''nde belirtilen
etiketleme bilgileri okunaklı, silinmeyecek şekilde yazılacak, basılacak veya yapıştı-
rılacaktır. Etikette firma adı, markası, adresi, malın adı, cinsi, net ağırlığı, içindİkiler
kısmı, üretim, son kullanma tarihi (gürı/aylyıl olarak), katkı maddeieri ve TS numa-
rasr yazılı olacaktır.

6. Tüm ürtinler ortam sıcaklığında olmalıdır.
7. Ürtınler orijinal ambalajlarında teslim ahnacaktır. Ambalajlar yı,1ılmış, ıslanmış ve

ambalajının iç yüzeyine nüfuz edecek şekilde kirlenmiş oimayacaktır.
8. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacaktır.
9. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan üninler yapılan

sözleşmeye göre değiştirilecektir.
l0. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacak şekilde yapılmış olmahdır.
1 1. Ürünlerin T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı, Ankara Gıda Kontrol Labora-

tuvarı Müdürlüğü Laboratuvarlarında mikrobiyolojik ve kimyasal arıalizi fırma tara-
fından yaptırılmahdır.

12. Bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlar yönünden Türk Gıda kodeksi hükiimle-
ri geçerli olacaktır.

Lı, |i|,
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cektir.
4. Pişmeden önce herhangi gayri tabi lezzet i|e koku ve acı hissedilmeyecektir. Ekmek

kadayıfları ince ve her tarafları aynr kalınlıkta olacakhr pişirilirken kınlıp dağılma-
yacaktır. Pişirildiği zaman normal büyüyecektir.

5. Hazırlanıp, Muayene Komisyonu tarafindan lezzeti ve evsafı beğenildiği takdirde
teslim alınacaktır.

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

ŞAMBABA / KEMALPAŞA PEYNIR TATLISI

1. Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine ve TS standartlaxına uygun olacaktır.
2. Piyasadaki iyi cins ve 1. Kalite iiırünlerden olacaktır.
3, Hazırlanıp, Muayene Komisyonu tara lındarı lezzeti ve evsafı beğenildiği takdirde

teslim alınacaktrr.
4. Temiz ambalaj içerisinde teslim edilecektir, Ttiziik hllktlmlerine göre iizerinde etiket

bulunacaktır.
5. Şambaba tathsı 2500 gr'lık, Kemalpaşa Peynir Tatlısı l000 g'lık, hava geçirmeyen,

gıda ile temas edebilir ambalajlarda olacaktır.

özıı- rrxxix şARTNAME - 29.KIsIM (vuFKA-TEL KADAvIF)

YUFKA

1. Yufkalar, ekstra ve 1. sınıf niteliklere sahip olmalıdır. 1. sınıf undan usuliiııe göre,

itinah bir şekilde pişirilmiş olacaktır. Yufkalar, kendine has göriiırıüşte, kokuda, lez-
zette, renkte, Sağlam, bütiın, taze göriınüşlü, birbirine yaplşmamış olmah, tabii olma-
yan veya fena koku ve lezzet, acılık ve anormal ekşilik bulunmamalıdır. TS l0443'e
uygun olacaktır.

2. Küflenmiş, kirlenmiş, herhangi bir surette tegayyür etmiş, kurt, böcek ve diğer para-

zitleri ve aksamını havi veya bunlar tarafindan yenmiş olmamalı, içinde fare pisliği,
hayvan gübresi, çuval döküntüsü, kıl ve ip parçası ve benzerleri gibi cisimleri ihtiva
etmemelidir. Yutkaların, ezilmiş, yanmış, ekşimiş, küflenmiş, hamurlaşmış, birbirine
yapışmış, bayatlamış, parçalanmış, nem almış, kirlenmiş ve benzeri istenmeyen gö-

rünümde. tatta. kokuda olanlan kabul edilmeyecektir.
3. Yufkaların içlerinde karışmamış halde un, tuz, katkı maddeleri ve bunların topakları

ile yabancı madde bulunmamah, kendine has homojen renkte olmah, herhangi bir
yabaııcı madde, yabancı tat ve koku hissedilmemelidir.

4. Yufkaları boyamak veya suni boyalı hammaddeler kullanmak, suni tat verici madde_

ler veya müafaza maddeleri katmak, her ne amaçla olursa olsun kimyasal bir madde

ile muamele etmek yasaktır.
5. 1 kilogramda 6 adet yufka olacaktır.
6. Yufkalar taze ve gi,inliik olacaktır.
7. Pişmeden önce herhangi gayri tabi lezzet ile koku ve acı hissedilmeyecektir,
8. Hazırlanıp, Muayene komisyonu tarafindan lezzeti ve evsafl beğenildiği takdirde

teslim ahnacaktır,
9. Üretici firmanın "Gıda Sicil ve Gıda Üretim İzni" belgesi olmalıdır,
l0. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacaktır.
1 l. Muayene komisyonunun gerekli gördüğü durumlarda; bedelini müteahhit firmanın

karşilaması koşulu ile resmi laboratuardan alınmış "yufkalann fiziksel, kimyasal,



mikrobiyolojik ve toksikolojik analiz raporlarını" müteahhit firma muayene komis_

yonuna ibraz etmek zorundadır.
12. imbalajları, gıda ile temas edebilir, üriinü slcaklık değişimleri, hava, nem, ışrk vb

oll,-rrz dıi Jtkenlerden koruyacak nitelikte olmalı ve ürünün bileşiminde istenme_

y"n a.gişlı.iitı".e, organoleptik özelliklerinde bozulmalara yol açmamalı, ıırt! i.le.

lı"ı.şi. g<ıster-em jidir. Ayrıca taşıma koşullanna dayanıklı olmalıdır. Ambalajı_

nın tlzerinde net ağırlığl ve üretim tarihi belirtilecektir,
13. Teslim edilen partideki yufkalar, tazelik, boy ve kullanılan malzeme bakımından tek

bir örnek olmalıdır.

l . kadayıf, ekstra ve 1 . sınıf niteliklere sahip olmalıdır. kadayıf, kendine has görünüş_

te, kokuda, lezzel:r,, renkte, sağlam, bütiin, taze görünüşlü, birbirine yapışmİımış

otmah, tabii olmayan veya fena koku ve |ezzel, acılık ve anormal ekşilik bulunma_

malıdır. TS 10344'e uygun olacaktır.
2. Küflenmiş, kirlenmiş, herhangi bir surette tegalryür etmiş, kurt, böcek ve diğer para_

zitleri ve aksamını havi veya bunlar tarafindan yenmiş olmamah, içinde fare pisliği,

hayvan gübresi, çuval dökiinti,isü, kıl ve ip parçası ve benzerleri gibi cisimleri ihtiva

etmemelidir.
3. Kadayıflarln, ezilmiş, yanmış, ekşimiş, küflenmiş, bayatlamış, kirlenmiş, birbirine

yapışmış. hamurlaşmış ve benzeri istenmeyen görünümde, tatta, kokuda olanlan ka-

bul edilmeyecektir.
4. Kadayıfların içlerinde kanşmamış halde un, tuz, katkı maddeleri ve bunlann

topakları ile yabancı madde bulunmamalı, kendine has homojen renkte olmalı,
herhangi bir yabancı madde, yabancı tat ve koku hissedilmemelidir.

5. Kadayıfları boyamak veya suni boyalı hammaddeler kullanmak, suni tad verici
maddeler veya müafaza maddeleri katmak, her ne amaçla olursa olsun kimyasal bir
madde ile muamele etmek yasaktır.

6. Tel Kadayıflar yufka kesmesi olmayacaktır. Ozel dökme kadayıf olacaktır.
7. Hazır|anıp, Muayene Komisyonu tarafındaıılezzeti ve evsafı beğenildiği takdirde

teslim alınacaktır.
8. Üretiminde kullanılan katkı maddelerinde kaynaklanacak olumsuzluklar

içermemelidir.
9. Üretici firmanın "Gıda Sicil ve Gıda Üretim İzni" belgesi olmalıdır.
l0. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacaktır.
l l. Ambalajları, gtda ile temas edebilir, ürünü sıcakhk değişimleri, hava, nem, ışık vb

olumsuz dış etkenlerden koruyacak nitelikte olmalı ve tiriinün bileşiminde istenme-
yen değişikliklere, organoleptik özelliklerinde bozulmalara yol açmamalı, üriin ile
etkileşim göstermemelidir. Ayrıca taşıma koşullaıına dayanıklı olmalıdır. Ambalajı-
nın üzerinde net ağırlığı ve iiretim tarihi belirtilecektir.

l2. Muayene komisyonunun geıekli gördüğü durumlarda; bedelini müteahhit firmanın
karşılaması koşulu ile resmi laboratuardan alınmış "Kadayıfların fiziksel, kimyasal,
mikobiyolojik ve toksikolojik arıaliz raporlarıni' müteahhit firma muayene
komisyonuna ibraz etmek zorundadır.

l3. Teslim edilen partideki kadayıflar, tazelik ve kullanılan malzeme bakımından tek bir
ömek olmalıdır.

HAZIR BAKLAVALIK YUFKA

l . Yufkalar, ekstra ve 1 . sınıf niteliklere sahip olmalıdır. 1 . sınıf undan usulüne göre,

TEL IiADAYIF



itinalıbirşekildepişirilmişolacaktır.Yufkalar,kendinehasgöriİnüşte,kokuda,lez-
,"tt", ,"nkİ", saglam, tilttln, taze görünüşlü, birbirine.yapışmamış o1malı, tabii olma-

ya" r"yu r"nu tİ kıı ve |ezzet, acılİk ve anormal ekşilik bulırnmamahdır"

Z. İ«ll"n'rniş, kirlenmiş, herhangi bir surette tegayyür etmiş, kurt, böcek ve dieer. p.111-

zitleri ve ukru.,n, havi veya 6unlar tarafından yenmiş olmamalı, içinde fare pisliği,

ffian gt_ibresi, çuval dökiintüsü, kıl ve ip parçasl ve benzerleri gibi cisimleri ihtiva

etmemelidir. Yufkaların, ezilmiş, yanmış, 
"l*şirniş, 

küflenmiş, hamurlaşmış, birbirine

yapışmtş, bayatlamış, parçalanmış, nem almış, kirlenmiş ve benzeri istenmeyen gö-

,tlnti-a", tatta, kokuda olanları kabul edilmeyecektir,

3. Ürünter d00 gramlık veya 1000 gramhk vakumlu paketlerde teslim edilmelidir.

+, piş."a.. tınIe herhangi gayri tibi lezzet ile koku ve acı hissedilmeyecektir,

5. Hazırlanıp, Muayene komisyonu tarafindan lezzeti ve evsafi beğenildiği takdiıde

teslim alınacaktır.
6. Üretici firmanın "Gıda Sicil ve Gıda Üretim İzni" belgesi olmalıdır,

7. Ambalajı taşlma ve saklama süresinde iyi bir durumda İutacak özellikte, hava ve ru_

tubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış ol-

malıdİr. brijinal ambalajlarda ve vakumlu olarak teslim edilmelidir,

8. Ambalaj iızerindeki işaritleme Gıda Kodeksi yönetmeliğindeki gibi olacaktır. Am_.

balaj tızerinde firma adı, adresi, mahn adı, cinsi, tipi, süzme ağırlığı, net ağrlığı, kul_

lanıian katkı maddelerinin grubu ve kimyasal adı, asetik asit oranr, üretim, son kul_

lanma tarihi (gnn/aylyı| olarak) ve TSE damgası bulunmalıdır,

9. Tüm üriinler ortam sıcaklığında olmalıdır.
1O. Taşırna Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacaktır,
l 1 . Son kullanma talihinden önce bozulan ve numuneden faıklı çıkan ürünler yapılan

sözleşmeye göre değiştirilecektir.
12. Depoiama Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygun olacak şekilde yapılmış olmahdır.

13. Ürtinlerin mikobiyolojik ve kimyasal analizleri T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığl Ankara Gıda kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü Laboratuvarlannda firma

tarafindan yaptırılmalıdır.
14. Bu teknik şa.tnameoe belirtilmeyen hususlar yönünden Tiirk Gıda Kodeksi hfüiimle-

ri geçerli olacaktır.

özBı, rnxxix şARTNAME -30. KIsIM (piDE-LAHMACuN)

PiDE HAMURU / LAHMACUN HAMURU

1 . Piyasadaki iyi cins ve 1 . Kalite undan yapılmış hamur olacaktır.
2. Pideter l 80 gr- 200 gr aralıktaki hamurdan yapılmış olacaktır.
3. Lahmacunlar 100 gr hamurdan yapılmış olacaktır.
4. Pide ve lahmacunların içleri kuruluş tarafından hazırlanacaktrr. Pide hamuru, pişirimi

ve kuruluşa teslimi firma tarafındarı yapılacaktır.
5. Ürünler aşırı yanık, pişmemiş, gereğinden kalın olmayacakhr. Ürünlerin kenarları

gereğinden fazla kalın olmayacaktır. Kapah ve açık pide şeklinde sipariş verilecektir.
6. Ürünler kuruluş mutfağına sıcak olarak teslim edilecektir.
7. Hazırlanıp, Muayene Komisyonu tarafindan lezzeti ve evsafı beğenildiği takdirde

teslim alınacaktır.

8. Ambalajı temiz, insan sağlığına zararsız ve gıda ile temas edebilir malzemeden ola-
caktır.



özoı, rnxNir şARTNAME - 31. KIsIM (MANTI)

MANTI

l. Piyasadaki iyi cins ve 1, Kalite iirünlerden olacaktır, TS 12980'e uygun olacaktrr,

2.Hazır|anıp'Muuy.n"Komisyonutarafndan|ezzetiveevsafibeğenildiğitakdirde
teslim alınacaktır.
Temiz, sağlam, insan sağlığına zararsız ye gıda ile temas edebilir ambalaj içerisinde

_)

4

)

teslim edilecektir.
üani, lçerisinde %100 dana eti olacaktrr. soya ve soya bazlı ürünler bulunmayacak_

tır.
ıı*, utıytitıtığü kuruluşun isteğine göre yapılacakhr. Mantılar el mantısı olarak ya_

pılacaktır.
6. §oguk hava zinciri kınlmamış, ambalajı sağlam olacaktır. Ambalajının üzerinde net

ağırlığı ve üretim tarihi belirtilecektir.
ı . ıi-ri|^rp, Muayene Komisyonu tarafindan lezzeti ve evsafı beğenildiği takdirde

tesIim alınacaktır.
8. kuruluş tarafindan gerekli görüldüğü taktirde, bedeli müteühit firma tarafından

karşılanmak iizere, mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri T,C, Gıda Tanm ve

Hayvancılık Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvan Müdürlüğü
Laboratuvarlannda firma tarafindan yaptırılmahdır.

9. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacaktır.

özBı- rnxNir şARTNAME - 32.KIsIM (TAHİN HELvA)
TAHiN HELVA (SADE-KAKAOLU-FISTIKLI) / YAZ HELVASI (SADE-CEVIZLI)
/ DiABETiKTAHiN HELVA

l . Helvalar yürürlükte olan "Tiirk Gıda Kodeksi Tahin Helvası Tebliği" özelliklerine
uygun olmalıdır. Yeni çıkacak tebliğ, kanun ve tüzük ve eklerini de kapsamalıdır,

2. Ürünler TS'ye uygun piyasada satılan, iyi cins, 1. Kalite ve son sene müsulü ola-

caktır.
3. Helvalar kendine has özellikte, tipine uygun |ezzet ve renkte olmalıdır. Ağıza alındı-

ğında kolayca erimeli, kesildiğinde dağılmamalıdır. Tahin helvası kendine has homo-
jen ince lifli yapıda olmalı, şeker kistalleşmesi olmamahdır.

4. Helvalarda; ekşime, macunlaşma, yağının kuruması, dağılma, haşere ve haşere par-

çaları, kalıntıları vb. yabancı madde bulunmamalıdır.
5. Tahin helvasında kullanılan çeşni maddelerinden findık, fıstık gibi kuru-sert kabuklu

meyveler bütün veya ayıklanabilecek parçalar halinde katılmalı ve iirüniirı net kütle-
sindeki oranı en az %o 8 olmahdır.

6. Tahin helvasındaki yağ o% l00 susam yağı olmalıdır. Tahin helvasına susam yağı dı-

şında başka bir y ağkatılmaz. Ancak toz kakao katılanlarda kakaodan gelen miktar ve
imalatında katkı maddesi kullanılanlarda stabilizan ve emülgatörlerden gelen yağ
kullanı[abilir.

7. Tahin helvasına nişasta ve nişastalı maddeler ve herhangi diğer yabancı maddeler ka-
tılmaz.

8. Diyabetik tahin helvasında şeker yerine tatlandırıcılardan sorbitol, maltitol, izomalt,
polydextroz ürünlerinden bir veya bir kaçı yer almalıdır. Diyabetik helvalar 40 gı'lık
orijinal ambalaj larda olmalıdır.

9. Helvalar 75 gr - 80gr'lık orijinal paketlerde olacaktır.
l0. Kahvaltılık helvalar 20-30 gr'lık orijinal paketlerde olacaktır.



l 1 . Muayene bakılarak, koklanarak, tadılarak yapılır. Muayene Komisyonunun beğene-

ceği evsaf ve \ezzete olacaktır. Beğenilmeyen üriinler alınmayacaktır.
l2. Üretici firmanın "Gıda Sicil ve Gıda Üretim İzni" belgesi olmalıdır.
13. Ambalajı taşıma ve saklama siiresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve ru-

tubgt geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi maizemeden yapılmış ol-
mahdır. Orijinal ambalajlarda teslim edilmelidir.

l4. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğindeki gibi olacaktır. Am-
balaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, cinsi, tipi, süzme ağırlığı, net ağırhğı, kul-
lanılan katkı maddelerinin grubu ve kimyasal adı, asetik asit oıanı, üretim, son kul-
lanma tarihi (giinzay/yıl olarak) ve TSE damgası bulunmahdır.

l 5. Tüm ürünler ortam sıcaklığında olmalıdır.
l6. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacaktır.
l7. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan üriinler yapılan

sözleşmeye göre değiştirilecektir.
l8. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacak şekilde yapılmış olmalıdır.
l9. Ürt-lnlerin mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri T.C. Gıda Tanm ve Halvancılık

Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü Laboratuvarlannda firma
tarafından yaptınlmalıdır.

20. Bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlar yönünden Tiirk Gıda Kodeksi hükiirnle-
ri geçerli olacaktır.



34- HASTANE YEMEK HiZMETLERi VE MUTFAK DENETLEME
KOMİSYONLARI

yemek hizmetleri ve mutfak hizmetleri denetleme komisyon üyeleri aşağıda belirtilen
birim üyelerinden oluşturulmuştur

A_HASTANE MUTFAK DENETLEME KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri Adı Soyadı Imza

Hast. Müdürü veya
yardımcısı Başkan

Başhemşire veya
yardımcısı Uye

Uzm. Diyetisyen veya
Diyetisyen Uye

Gıda Teknikeri
Uye

B_HASTANE YEMEK HiZMETLERİ DENETLEME KOMiSYONU

Komisyon Üyeleri Adı Soyadı imza

Hast. Müdürü veya
yardımcısı Başkan

Başhemşire veya
yardımcısı Uye

Uzm. Diyetisyen veya
Diyetisyen üy"

Yüklenici fiıma tarafından hazırlanan sabah, öğle, akşam, iftar, sahur yemekleri yemek
denetleme komisyonu üyeleri tarafindan denetlenip ilgili form doldurulacaktır. Aynı şe-
kilde yemek hizmetlerinin verildiği bütiin alanlar mutfak denetleme koisyonu tarafın-
dandeğerlendirilecektir. Denetleme formlan ay sonunda komisyona teslim edilecektir.
Oluşan aksaklıklar düzeltilmediği durumlarda cezayi müelyide uygulanacaktıı,



TC.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ

HARRAN I]NİVERSiTESi ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESi
GÜNLÜK YEMEK DEĞERLENDİRME FORMU

öĞüN: TARIH:

GI- \l- L DEĞL RLEN DIRML :

KoMİsYoN Üynı,Bni
ADI- SOYADI:

Not: Değerlendirme formu iyi oıla ve kötü olarak doldıırulacakür
Yüklenici firma formları giinlük olarak dosyalayacak ve ay sonunda yemek denetleme
komisyona teslim edecektir.

Yemek çeşi-
di

Pişme
durumu

Yemeğin
içeriği

Yemeğin
görünümü

Yemeğin
tadı

Yemeğin
lezzeti

Yemeğin
kıvamı

/, ı,Ç','

iwızıı

Yemeğin
kokusu

]



3s-HASTANE MUTFAĞI Ve YEMEK SERVİSLERİ MUTFAK DENETLEME
KURALLARI

Genel kurallar

3. Soğutularak muhafaz a edilecek gıdalar için ön soğutma yeri olacak şekilde düzenlenmelidir.
4. Üretimde kullanılan malzemeler, yemeğin amacma uygun olarak ayrı bölümlerde ve belirli yer_

1erde bulunmalıdır

5. Üretim mahalline görevli personel haricinde girilmemesi için uyarrcr levhalar bulunmah, giriş
noktalarına galoş, maske vb. konulmalı, üretim mahallinin girişinde dezenfektan havuzlan ve-
ya paspasları bulunmalıdır.

İşletmecilik ile ilgili kurallar

1. Yüklenici firma hammaddenin temin edildiği yerlerle, alınacak hammadde ve malzemenin
şartnameye, standarda ve mevzuata uygunluğuna dair sözleşme imzalamalıdır.

2. Pişirilen ve servise sunulan yiyeceklerden şartnamede belirtildiği şekilde her öğiin için numune
alınmah, etiketlenmeli, özel kapah ve kilitli bir yerde üriiniin özelliklerini bozmayacak şartlar_
da en az 72 saat saklanmalıdır.

3. Yemekte kullanılan hammadde, katkı maddeleri ve pişirilen velv eyahazırlaıan yiyeceklerden
alınan numuneler mevzuatına uygun şekilde saklanmalıdır.

4. İş yerinde iş akış şeması oluşturulmalı, aynca i,iretimle ve hizmetle ilgili çalışma talimatları bu_
lunmalıdır.

5. Yemek nakil kapları; dış etkenlerden zarar görmeyen, kolay temizlenebilir, paslanmaz özellikte
kapların özelliklerini taşımalı ve sadece yemek taşnmasında kullanılmalıdır.
İş yerinde makineler, iş akış şemasına uygun şekilde yerleştirilmiş olmalrdrr.

6. Ei hazırlama tezgAhı ahşap olmamalı ve uygun bir yerinde elektrikle çalışan et kıyma makinesi
bulunmalıdır.

7. İş yerinde kullanılan el bezleri ve bulaşık bezleri ayrı ayrı renkte olmaiıdır.
8. Sinek, hamamböceği, fare-sıçan vb. zararlılarla ilgili olarak diizenli mücadele yapılmalı ve uy-

gulama ile ilgili hijyen ve sanitasyon kayıtları tutulmalı ve pest kontrolü belgesi işletmenin gö-
rünür bir 1erine asılmalıdır.

9. Kullanılan makine araç ve gereçlerin periyodik kontrolü yapılmalı, kullaıılamayacak durumda
olanlar hizmet dışı bırakılmalı, bakım ve kullanma talimatları bulunmalı, düzenli bakımı yetki-
li seıvislerce yapılmalıdır.

10. Kullanılacak hammaddeler; standardına ya da ilgili mevzuatına uygrrn olmalrdrr.

1 1. Depolar, dolaplar ve raflar devamlı temizlenmelidir
12. İş yerinde ihtiyaca yetecek miktarda kapağı ayakla açılabilen özellikte çöp kapları bulunmalı,

çıkan atıklar mevzuata ve şaftnameye uygun yere atılmalıdır.
l 3. İş yerindeki WC ve lavabolarda her zaman dolu, sıvı dezenfektanlı sabunluk ve kağıt havlu

bulundurulmalıdır.
l4. Çevre kirliliğini önleyici bütün tedbirler alınmahdır.

15. İş yerinde yeterli sayı ve kapasitede taşınabilir yangın söndiirücüler bulunmalıdır.

l. Kullanılacak boş kazan, kap ve diğer malzeme zeminden en az 50 cm yükseklikte paslanmaz
özellikte malzemeden yapılmış dolap sehpa veya raflarda muhafaza edilmelidir.

2. Pişirme yerinde firın, kızartma makinesi ve ızgara bulunmalıdır.



l6. Sinek, hamamböceği, fare-sıçan vb. zararlılarla ilgili olarak düzenli mücadele yapılmah ve
uYgulama ile ilgili hijyen ve sanitasyon kayıtları tutulmalı ve pest kontrolü belgeİi işıetmenin
göriinür bir yerine asılmalrdır.

17. Kullanılan makine araç ve gereçlerin periyodik kontrolü yapılmalı, kullanılamayacak durumda
olanlar hizmet dışı bırakılmah, bakım ve kullanma talimatları bulunmalı. diizenİi bakımı vetki-
li serr islerce yapılmaIıdır.

18. kullanılacak hammaddeler; standardına ya da ilgili mevzuahna uygun olmalıdır.
l9. Depolar, dolaplar ve raflar devamlı temizlenmelidir
20. İŞ Yerinde ihtiyaca yetecek miktarda kapağı ayakla açılabilen özellikte çöp kaplan bulunmalı,

çıkan atıklar mevzıaia ve şartnameye uygun yere atılmahdr.
21 . İŞ Yerindeki WC ve lavabolarda her zaman dolu, sıvı dezenfektaılı sabunluk ve kağıt havlu

bulundurulmalıdır.
22. Çevre kirliliğini önleyici bütün tedbirler alınmahdır.
23. İş yerinde yeterli sayı ve kapasitede taşınabilir yangın söndiinicüler bulunmalıdır.

Yemek Servisi Hizmeti İçin Kurallar
1 . Servis hizmetinde çalışan personel üzerinde iş yeri unvanı bulunan iş kıyafeti giymeli, kimlik

bilgilerinin bulunduğu tanıtım kadını çalışma si,iresince yakasına takmalıdır.

2. İş yerinde çahşan personel hizmetin siiresine göre sıirekli velveya krsa siireli çalıştırılabilir, İş
yeri, çalışanlar arasında işin özelliğine göre görev dağılımı yapmalı ve bunu kayıt altına alma-
lıdır.

3. Çahşanlar, hizmet verilen yerin kurallanna uymalıdır.

4. İş yerlerinde hizmetin özelliğine göre yeteri kadar şef, garson ve komi bulı.ınmalı ve bu eleman-
lar yaptıkları işe uygun kıyafet giymelidir.

5. Servis hizmetlerinin yerine getirilmesinde, temizlik kurallarına uyulmalı ve hizmetin hijyeni
sürek li kontro] edilmelidir.

Çeşitli Hükümler

l. Depodaki gıda üriinleri etiketli mi?

2. Kullanılmayan ürün vaı mı, varsa red etiketi var mı?

3. Sebze ünitesinin ve sebzelerin dezenfeksiyonu sağlanıyor mu?

4. Et hazırlık iinitesi hijyen kurallarına uygı,ırı mu?

5. Kullanılan et makinesi, bıçaklar, et tokmağı dezenfekte ediliyor mu?

6. Yıkama lavabolarında dezenfektan sabun, kAğıt havlu, kurutma makinesi mevcut mu?

7. Hijyen planı var mı?

8. Personel hij yen konusunda bilgili mi?

9. Davlumbaz temizliği yeterli mi?

10. Ekipman sorumlusu var mı?

11. Çalışan personelin son bir yıla ait portör muayene kaydı var mı?

12. Haşerelere karşı ilaçlama kayıtları var mı?

l3. Helal sertifikası var mı?


