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T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

TUNCELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

Tunceli Devlet Hastanesi Baştabipliği 

 

 

1 AYLIK MALZEMELİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITIM VE SONRASI 

HİZMETLERİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1. İŞİN KONUSU 

İhaleye konu hizmet alım işi: Tunceli Devlet Hastanesinde ihtiyaç duyulan kahvaltı 

hazırlama, yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleridir. Bu hizmet,  yemek için gerekli 

malzemeyi sağlama, yemek hazırlama, hazırlanan yemeği servis etme ve yemek sonrası 

temizlik hizmetlerini kapsar.  

2. TANIMLAR 

İdare: Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Makamını ve/veya bu ihale konusu iş ile ilgili 

olarak, Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Makamınca görevlendirilen ya da ihaleye dahil edilen 

hastane idaresi, personeli ya da personellerini, 

Hastane: Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ; 

1. Tunceli Devlet Hastanesi 

Kontrol Teşkilatı: Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Makamı tarafından görevlendirilen; 

hizmet alımları muayene ve kabul yönetmeliği ile hizmet işleri genel şartnamesine göre görev 

yapan personelleri  

Muayene ve Kabul Komisyonu: Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Makamı tarafından 

görevlendirilen; hizmet alımları muayene ve kabul yönetmeliği ve hizmet işleri genel 

şartnamesine göre görev yapan personelleri 

Yüklenici: Bu ihaleye konu olan hizmeti veren gerçek ya da tüzel kişiliği ifade eder. 

3. İŞİN YAPILMA YERİ 

İşin Yapılma yeri, Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Tunceli Devlet Hastanesi olup, 

hizmet yerlerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

1.Mutfak 

2.Yemekhane 

3.Servisler 

4.Ameliyathaneler, Yoğun Bakımlar, Acil vb (Hastane idaresi ve/veya 

diyetisyenin gerek görmesi halinde) 

5.Tüm Klinik Kat Ofisleri 

 

Hizmetin gerektiği gibi üstün nitelikte yürütülmesi için Kontrol Teşkilatı tarafından 

belirlenen yerlerde ve şartlarda, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ ne uygun 

olarak hizmet sağlamakla yüklenici yükümlüdür. 
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4. VERİLECEK HİZMETİN CİNSİ: 
Hastanemiz mutfağında, yemekhanesinde, kat ofislerinde servislerde, 

ameliyathanelerde, yoğun bakımlarda; 

— Hasta ve hasta refakatçisine sabah kahvaltısının, öğle yemeğinin ve akşam 

yemeğinin, 

— Nöbetçi personele sabah kahvaltısının, öğle ve akşam yemeğinin, gece 

kahvaltısının 

— Normal mesaiye gelen personele öğle yemeğinin, 

— Gerekli görülen hastalara ve personellere diyet yemeklerinin ve ara öğünün 

hazırlanması, servis edilmesi ve servis sonrası temizlik hizmetinin verilmesidir. 

 

5. ELEMANLARIN NİTELİKLERİ VE TEMİNİ İLE İLGİLİ ŞARTLARI: 

5.1. Personele Ait Bilgiler: 

Personeller en az ilkokul mezunu olacaktır. Yüklenici tarafından ihale kapsamında 

çalıştırılması düşünülen personel, idare tarafından aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda 

değerlendirilecektir. 

 Aşçıbaşı, aşçılar ve aşçı yardımcıları Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Anadolu 

Otelcilik Turizm Meslek Lisesi Mutfak Bölümü, Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi 

mezunu veya Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilmiş Aşçılık 

Meslek Lisesi diploması veya ustalık belgesi, usta öğretici belgesi ve kalfalık 

belgesi olanlardan olacaktır. Aşçıbaşı en az 5 yıl deneyimli, ustalık ve usta 

öğretici belgeli olmalı, tüm aşçıların en az 3 yıl tecrübesi ve ustalık belgesi 

olmalı, aşçı yardımcılarının en az 2 yıl iş deneyimi ve kalfalık belgesi olmalıdır.  

 İstenen belgelerin aslı, noter tasdikli ya da Kontrol Teşkilatı onaylı kopyalardan 

olacaktır. Bu belgeler personel özlük dosyasında bulunacaktır. 

 Sağlık raporu tam teşekküllü bir hastaneden alınmış olmalı ve görevde 

çalışabileceğine dair rapor olmalı (en az 3 hekim) 

 

Personel özlük dosyasında bulunması gereken belgeler; 

a) Sağlık raporu, 

b) Adli sicil kaydı, 

c) İkametgâh belgesi, 

d) En son bitirdiği okula ait diplomanın sureti, 

e) Çalıştığı alanla ilgisini ve yeterliliğini belirleyen, 

diploma, sertifika ve kurs belgeleri(Aşçıbaşı,aşçı ve 

aşçı yardımcıları için) 

f) Resimli nüfus cüzdan örneği, 

g) SGK kimlik kartı numarası, 

h) Vergi numarası, 

i) Hijyen Eğitim Belgesi (Tüm 

personel) 

j) 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, 

k) Varsa önceki işyerinden vergi 

matrahı. 

l) Portör raporu  

 

5.2. Personele İlişkin Dosyalar: 

Bu dosyaları yüklenici, kendisine idare tarafından gösterilen bürosunda Kontrol 

Teşkilatının denetimine açık bir şekilde tutacak ve sözleşme bitiminde idareye eksiksiz olarak 

teslim edecektir. 
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A)Personel Özlük (Kişisel) Dosyası: Her personel için bu şartnamenin 5.1. maddesinde 

istenen belgeleri içeren bir özlük dosyası oluşturulacak , bir nüshası yüklenici 

tarafından muhafaza edilecek ve bir nüshası da idareye teslim edilecektir. İşe yeni 

başlayan ve işten ayrılan her personel için özlük dosyası düzenlenerek idareye teslim 

edilmelidir. 

B) Personel Genel Dosyası: Aylık olarak işçilere ödenen her türlü ücreti gösteren 

belgeleri içeren ve üzerine hangi aya ait olduğu yazılan dosyalar halinde personel 

genel dosyası oluşturulacak ve yüklenici tarafından muhafaza edilecek ve bir 

nüshası düzenli olarak her ay idareye teslim edilecektir. 

5.3. Personel Branş ve Sayıları: 

Bu işle ilgili çalıştırılacak toplam kişi sayısı 10 dur. Bunların dağılımı aşağıdaki gibidir. 

 

Tunceli Devlet Hastanesi  

GÖREVİ ÖZELLİĞİ SAYISI 

Aşçıbaşı En az 5 yıl deneyimli, ustalık ve usta öğretici belgeli olmalı 1 kişi 

Aşçı 
Tam vasıflı, Diplomalı veya Milli Eğitim Bakanlığı’nca 

onaylanmış ustalık belgesi ve en az 3 yıl tecrübesi olacaktır. 
1 kişi 

Aşçı yardımcısı  
Tam Vasıflı, Diplomalı veya Milli Eğitim Bakanlığı’nca 

onaylanmış kalfalık belgesi ve en az 2 yıl iş deneyimi olacaktır. 
1 kişi  

Bulaşıkçı   3 kişi  

Garson/ Temizlikçi  4 kişi 

Yemek hizmeti için toplam personel 10 kişi 

      

5.4. Personelin Görevleri: 

Lisans diplomalı personel lisanslarının gerektirdiği mesleki uygulamaları yürürlükteki 

mevzuatla çelişmeden yapmakla yükümlüdürler. 

A)  YÜKLENİCİ FİRMA BÜNYESİNDE BULUNACAK OLAN PERSONEL: 

Gıda Mühendisi/ Diyetisyen: 

a) Gıda Mühendisi/ Diyetisyen :Yüklenici  Firma bünyesinde çalışan bir adet gıda 

mühendisini Tunceli Belediyesi Sınırları içerisinde ikameti  mecburi olacak şekilde 

bulundurmak zorundadır bu  Gıda mühendisi idare tarafından istenen 10 işçi 

kapsamında olmayıp  Yüklenici firmanın ana yapısı altında olacaktır.  

b) Gıda mühendisi/ Diyetisyen  hafta içi mesai saatlerinde hastane mutfağında/ 

yemekhanede görevinin başında bulunmalıdır. 

c) Gıda mühendisi/ Diyetisyen her gün yemek ve gıda ürünleri servise çıkmadan önce 

kontrolünü Yüklenici adına idare kontrol teşkilatıyla beraber yapacaktır. 
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d) Gıda Mühendisi/ Diyetisyen Yüklenici adına Sağlık Tesisine gelen tüm gıda 

ürünlerinin kontrolünden ve uygunluğundan yükleniciyle müştereken sorumludur. 

e) Gıda Mühendisi/ Diyetisyen Sağlık tesisine gelen tüm gıdaların ilgili mevzuatına 

uygun olduğunu , gıda malzemelerinin sağlık tesisine her gelişinde yüklenici adına 

kaşe ve imza  atacak belgeyi idareye (Hastane Diyetisyenine/ kontrol teşkilatına) 

teslim edecektir. 

f) Yüklenici Temsilcisi: 

a) Yüklenici Temsilcisi: Yüklenici Firma bünyesinde çalışan bir kişiyi (Bu kişi hastane 

bünyesinde çalışacak olan 10 adet taşeron işçisinden olmayacaktır.) Tunceli 

Belediyesi Sınırları içerisinde ikameti mecburi olacak şekilde bulundurmak 

zorundadır bu temsilci idare tarafından istenen 10 işçi kapsamında olmayıp 

yüklenici firmanın ana yapısı altında olacaktır.  

b) Yüklenici temsilcisi yüklenici adına hareket edebilecek yetkilere haiz olacaktır. 

(noter onaylı yetki belgeli)  

c) Yüklenici temsilcisi idarenin daveti üzerine en geç 30 dakikada sağlık tesisine 

gelecektir. 

B) SAĞLIK TESİSİMİZDE ÇALIŞACAK OLAN PERSONEL: 

Aşçıbaşı: 

 Gelen malzeme ile yemeğin en iyi şekilde (sağlıklı, hijyenik, görünüş ve damak tadı 

olarak kabul edilebilir, lezzetli, sözleşmede belirlenen menülere ve gramajlara uygun vb.) 

pişirilmesinden, yemeğin dağıtım zamanı gecikmeden hazırlanması ve mutfakta görevli 

aşçılar ve çalışanların düzeni, koordinasyonu ve kurallara uygun davranmasından sorumludur. 

Acil ve beklenmedik durumlarda idarenin talepleri doğrultusunda esneklik ve uyum gösterip 

hizmetin aksamaması için her türlü tedbiri alır. Özel kıyafetlerini (önlük, maske, disposable 

kolluk, bone, eldiven vb.) giyer, kılık kıyafetinin düzgün olmasına dikkat eder. En az 5 (beş) 

yıllık deneyimi olacaktır. Hastane idaresinin, kontrol teşkilatının, diyetisyenin ve idare 

tarafından belirlenen mutfak sorumlusunun vereceği talimatları yerine getirmekle 

yükümlüdür. Hastaya ve personele karşı davranışlarında nezaket ve ciddiyet kurallarına uygun 

bir şekilde hareket edecektir. 

 Aşçı:  

 Aşçıbaşının verdiği talimatlara göre yemeğin pişirilmesine yardımcı olur ve direktiflere 

uyar. Hastane yemekhanesinde yemek servisini yapar (belirlenen liste, elektronik kart veya 

özel fişlerle). Hastanede görevli kişilere hazırlanan yemeklerin sunumunu idare ve diyet 

uzmanının talimatları doğrultusunda yapar. Dağıtımı, belirlenen gramaj ve ölçülere uygun 

olarak ve kişiler arasında herhangi bir iltimas ve ayrımcılık yapmadan servis eder. Servis 

sırasında genel sağlık ve hijyen kurallarına, gıda güvenliği, hasta ve çalışan güvenliği, hastane 

enfeksiyon kontrolü ile ilgili kurallara uygun şekilde davranır. Servis sırasında yemeklerin 

belirlenen ısı ve soğukluğunun bozulmaması, kirlenmemesi, birbirine karışmaması ve 

lezzetinin değişmemesi için gerekli tedbirleri alır. Hastanede görevli kişilere saygılı davranır, 

hiçbir şekilde tartışmaz, özel kıyafetlerini (önlük, maske, disposable kolluk, bone, eldiven vb.) 

giyer, kılık kıyafetinin düzgün olmasına dikkat eder. En az 3 (üç) yıllık deneyimi olacaktır. 

Hastane idaresinin, kontrol teşkilatının, diyetisyenin ve idare tarafından belirlenen mutfak 
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sorumlusunun vereceği talimatları yerine getirmekle yükümlüdür. Hastaya ve personele karşı 

davranışlarında nezaket ve ciddiyet kurallarına uygun bir şekilde hareket edecektir. 

 Aşçı yardımcısı: 

 Pişirme öncesi malzemenin hijyen kurallarına göre hazırlanıp pişirmeye sunulması 

hizmetlerini yapar, aşçıbaşı ve aşçılar tarafından verilen diğer direktifleri yerine getirir. Özel 

kıyafetlerini (önlük, maske, disposable kolluk, bone, eldiven vb.) giyer, kılık kıyafetinin 

düzgün olmasına dikkat eder. En az 2 (iki) yıllık deneyimi olacaktır. Hastane idaresinin, 

kontrol teşkilatının, diyetisyenin ve idare tarafından belirlenen mutfak sorumlusunun vereceği 

talimatları yerine getirmekle yükümlüdür. Hastaya ve personele karşı davranışlarında nezaket 

ve ciddiyet kurallarına uygun bir şekilde hareket edecektir. 

 Bulaşıkçı:  

 Yemek pişirme işiyle ilişkili her türlü kullanılan eşya ve malzemeleri usulüne uygun 

olarak yıkayıp, hijyenik ve temiz olarak kullanıma hazır hale getirir. Özel kıyafetlerini 

(muşamba önlük, çizme, vb.) giyer, kılık kıyafetinin düzgün olmasına dikkat eder. Hastane 

idaresinin, kontrol teşkilatının, diyetisyenin ve idare tarafından belirlenen mutfak 

sorumlusunun vereceği talimatları yerine getirmekle yükümlüdür. Hastaya ve personele karşı 

davranışlarında nezaket ve ciddiyet kurallarına uygun bir şekilde hareket edeceklerdir. 

 Yemekhane garsonu: 

 Servis öncesinde, sırasında ve sonrasında yemekhanenin ve içinde bulunan her türlü 

eşyanın (sandalyeler, masalar, örtüleri, sürahi, cam bardak, biberlik ve ekmekler, kürdan ve 

peçeteler vb.) eksiksiz, temiz, kullanıma hazır olarak tutulmasından, temizliğinden, 

düzeninden ve salonun havalandırılmasından sorumludur. Hastane idaresi ve diyetisyenin 

belirlediği özel kıyafetlerini giyer, kılık kıyafetinin düzgün olmasına dikkat eder. Hastane 

idaresinin, kontrol teşkilatının, diyetisyenin ve idare tarafından belirlenen mutfak 

sorumlusunun vereceği talimatları yerine getirmekle yükümlüdür. Hastaya ve personele karşı 

davranışlarında nezaket ve ciddiyet kurallarına uygun bir şekilde hareket edeceklerdir. 

 

 Klinik garsonlarının Görevleri: 

a) Mutfaktan servis hastalarına, refakatçilere ve gerektiğinde görevli personele 

sunulacak olan her türlü yiyecek ve içeceği eksiksiz almak ile yemeklerin servis 

kurallarına ve hijyene uygun biçimde zamanında dağıtılmasını sağlamaktır. Bunları 

hasta güvenliği ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesiyle ilgili prensiplere, idarenin 

belirlediği diğer kurallara ve ilgili mevzuata uygun biçimde ve zamanında dağıtımını 

sağlar. Bu dağıtımı hastane diyetisyeninin talimat ve önerileri doğrultusunda, servis 

sorumlu hemşiresi ve firma gıda mühendisinin kontrolünde klinik garsonlarınca, 

doğru istem, doğru hasta ilkesi çerçevesinde yapar.  

b) Özel diyet alan hastaların listelerini sorumlu diyetisyene bildirip eksiksiz olarak 

hastaya servisini sağlar. 

c) Yemeklerin dağıtılması esnasında gerekli olan tüm malzemeleri eksiksiz 

bulundurmak ve eksikleri zamanında yüklenici yöneticisine ve kurum diyetisyenine 

bildirir. 

d) Klinik garsonları servislerdeki hasta ve refakatçilerin yemek tepsilerini toplayıp 

bulaşık yıkama alanına götürür. Hasta ve personel tepsileri kesinlikle 
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karıştırılmayacaktır. Gerek duyulduğunda (bulaşıcı hastalık vb. durumlarda) servis, 

hastalara uygun disposable tabak, kase vb. ile yapılacaktır. Bunun için yüklenici 

firma ayrıca bir ücret talep etmeyecektir. İdarenin gerekli gördüğü durumlarda, tüm 

yemek dağıtılan birimlere temizlenmesi kolay malzemeden yapılmış çok raflı bulaşık 

toplama arabaları konulacaktır.  

e) Hasta ve refakatçileri ile hastanede görevli kişilere nazik ve saygılı davranır, onlarla 

tartışmaz. Kılık kıyafeti işinin gerektirdiği kurallara uygun temiz ve bakımlı 

olacaktır. Görev esnasında önlük, maske, bone, eldiven vb. koruyucu eşyalar 

kullanılacaktır. Erkekler düzenli tıraş olacaktır. 

f) Yemek dağıtımı bittikten sonra artıkların uygun çöp poşetleriyle çöpe atımını ve 

bulaşıkların (kat ofislerinde de yıkanabilir) bulaşıkhaneye getirilmesini ve 

yıkandıktan sonra uygun şekilde istifini sağlayacaktır. 

g) Hastane idaresi ve diyetisyeninin önerisi doğrultusunda bay ve bayan garson sayıları 

belirlenecektir ve yüklenici bunları itiraz etmeden uygulayacaktır. 

h) Hastane idaresinin, kontrol teşkilatının, diyetisyenin ve idare tarafından belirlenen 

mutfak sorumlusunun vereceği talimatları yerine getirmekle yükümlüdür. 

i) Hastaya ve personele karşı davranışlarında nezaket ve ciddiyet kurallarına uygun bir 

şekilde hareket edeceklerdir. 

 

5.5. Ödemeye İlişkin Belgeler: 
Yüklenici, aşağıdaki belgeleri düzenleyeceği faturaya eklemek zorundadır. 

a) Ücret Bordrosu (ödeme yapılacak aya ait), 

b) İşçi ücretlerine ilişkin Banka tasdikli Çalışan Listesi (önceki aya ait), 

c) İşçi ücretlerine ilişkin Banka Dekontları (önceki aya ait), 

d) Varsa İşçilere ait İcra Tahsilât Yazısı ve Makbuzu (önceki aya ait), 

e) SGK Primlerine ait Banka Dekontu (önceki aya ait), 

f) SGK Primlerine ait Tahakkuk Fişini (önceki aya ait), 

g) Barkotlu Sigortalı Hizmet Listesi (önceki aya ait), 

 

Yukarıdaki belgeler ödeme evrakına eklenmek üzere fatura ekinde idareye yüklenici 

tarafından teslim edilecektir. Yüklenici tarafından belgeler usulüne uygun olarak düzenlenmiş 

ve eksiksiz olarak ibraz edildikten sonra yükleniciye o ayki hak edişi ödenecektir. Bu 

belgelerin eksik olması durumunda hak edişlerden idari şartnamede belirtilen cezai kesintiler 

uygulanacaktır. 

Yüklenici hastanede çalıştırmış olduğu personelle ilgili özel bordro düzenleyecek, bu 

bordrolarda hiçbir şekilde şirketinden maaş alan ve diğer yerlerde çalışan işçilerine yer 

vermeyecektir. 

Yüklenici kendi bünyesinde çalıştırdığı personeline ait icra işlemlerini kendisi takip 

edecek olup, icra kesintileri bordroda gösterilecek ve icra kesintileri yapıldıktan sonraki 

meblağ banka listelerine yansıtılacaktır. İcralar ilgili yerlere yüklenici tarafından 

yatırılacaktır. 

Yüklenici çalıştırılan işçilere ait bordro ve SGK primlerinin ödendiğine dair internet 

üzerinden alınan barkotlu Sigortalı Hizmet Belgesinin bir örneğini de ilan panosuna işçilerin 

görmesi için asacaktır. İşçinin maaşında makul (icra, işe gelmeme vb.) bir sebep olmadan 

kesinti yapılmayacaktır. 

Yükleniciye yenilen yemek miktarı kadar ücret ödenecektir. 

 

5.6. Maaş: 
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Yükleniciye yapılacak her türlü hak edişin, Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 

hastaneler tarafından en geç hizmetin verildiği ayı takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde 

ödenmesi sağlanacaktır. Yüklenici firma ay bitimine müteakip hak edişin 10 (on) iş gününde 

ödenebilmesi için gerekli tedbirleri alacak ve 5.5 maddesinde belirtilen evrakları en kısa 

sürede idareye teslim edecektir.  

 

Bu belgeler ödeme evrakına eklenmek üzere fatura ekinde hastaneye yüklenici 

tarafından teslim edilecektir. Yüklenici tarafından belgeler usulüne uygun olarak düzenlenmiş 

ve eksiksiz olarak ibraz edildikten sonra, Yükleniciye o ay ki hak edişi ödenecektir.  

Yüklenici hastanelerde çalıştırmış olduğu personelle ilgili özel bordro düzenleyecek, bu 

bordrolarda hiçbir şekilde şirketinden maaş alan ve diğer yerlerde çalışan işçilerine yer 

vermeyecektir. 

 

Yüklenici işçi ücretlerini işçiler adına açılmış olan banka hesaplarına, hak edişin yatıp 

yatmadığını göz önünde bulundurmadan her ayın ilk beş gününde yatırmak zorundadır. İşçi 

ücretleri ile ilgili her türlü istihkak bankalar aracılığı ile ödenecektir. Banka aracılığıyla 

ödeme yapılmasına imkan bulunmaması halinde T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel 

Müdürlüğü şubeleri aracılığı ile yapılacaktır. İlgili aya ait hak ediş ödemesi yapılmadan, 

ödemesi yapılan bir önceki aya ilişkin belgeler (işçi ücretlerinin işçiler adına açılacak banka 

hesaplarına yatırıldığına dair her işçinin adının görüldüğü belgeler ile bu ücretlere ilişkin 

primler ile vergilerin ilgili yerlere yatırıldığına dair belgeler) yüklenici tarafından hizmeti 

satın alan hastanelere verilecektir. Ve söz konusu belgeler ilgili hastane tarafından teyit 

ettirilecektir. 

 

İşçilere en az asgari ücret oranında ödeme yapılacaktır. 

 

5.7. Yemek ve Yol Ücreti: 

İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak, yükleniciye 

yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı 

olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için 

hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkânı verilecektir. İstekliler de 

tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir. 

Yol ücreti mesai giriş-çıkış saatleri göz önüne alınarak  işçilere kişi başına günlük gidiş- 

dönüş güncel şehiriçi minibüs tarifesine göre  aylık 26 gün üzerinden hesaplanıp, işçilere 

nakdi olarak ödenecek ve maaş bordrosunda gösterilecektir. 

5.8. Resmi, Dini Bayram ve Yılbaşı günleri 

 

Resmi, Dini Bayram ve Yılbaşı günlerinde de  hizmet devam edecektir. 

 

Resmi, Dini Bayram ve Yılbaşı günlerinde çalıştırılan personellere 4857 sayılı İş 

Kanununun 47. maddesi uyarınca yüklenici tarafından ücret hesaplanacak ve bordroda 

gösterilecektir. 

 

5.9. Personel Kıyafeti  
 

 25.10.1982 tarih ve 17849 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik hükümlerine uygun 
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şekilde kıyafet kullanılacaktır. Siyah kumaş pantolon üzerine beyaz renkli aşçı önlüğü (kısa 

veya uzun kollu) ve aşçı kepinden oluşan kıyafet kullanılacaktır. Yemekhane ve klinik 

garsonları için ise siyah kumaş pantolon üzerine beyaz gömlek ve servis önlüğünden oluşacak 

kıyafet kullanılacaktır. Papyon ve kravat kullanılmayacaktır. Bay ve bayan aynı kıyafeti 

giyinecektir. Aşçılara yeterli sayıda beyaz önlük yüklenici tarafından temin edilecektir. 

Üretim alanında kullanılan önlüklerle kesinlikle dış mekana çıkılmayacaktır. Her gün -

gerekirse günde birkaç kez- önlükler değiştirilecektir. Kirlenmiş, lekeli önlüklerle kesinlikle 

çalışılmayacaktır. 

Yüklenici söz konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personelleri, yapılan işin niteliğine göre 

gruplandıracak ve giyilecek kıyafetler her bir grup için farklı renk ya da modelde olacaktır. 

İşçilerin iş kıyafetleri, terlik ve önlükleri yüklenici tarafından temin edilecektir. Kolay 

ütülenebilen, kırışmayan kumaşlar tercih edilecektir. Personel kıyafetleri her yıl için kişi 

başına 2 (iki) yazlık takım ve 2 (iki) kışlık takım olacaktır. Üretim alanında giyilen terlikle 

(beyaz renk sabo) dışarıda giyilen terlik (lacivert renk sabo) birbirinden farklı olacaktır. 

Yıpranmış olan terlikler, çizmeler ve kıyafetler kontrol komitesi gerekli gördüğünde yüklenici 

firma tarafından derhal yenisi ile değiştirilecektir. Bulaşıkhanede çalışan personele ayrıca 

muşamba önlük ve çizme verilecektir. Personelin terlik, kıyafet, çizme vb eşyalarını muhafaza 

edebilecekleri dolap, ayakkabılık gibi ekipmanlar yüklenici tarafından temin edilecektir. 

Dolap ve ayakkabılıklar yerden yüksek, yeterli büyüklükte,kilitli ve kapaklı olmalıdır. 

Uygunlukları kontrol komitesi tarafından denetlenecektir. Uygun görülmeyen ekipman 

yüklenici tarafından kontrol komitesinin istediği şekilde değiştirilecektir. 

Yüklenici çalıştıracağı tüm personelin kıyafetlerinin temizliği, düzeni ve 

kullanılabilirliğinden sorumludur. İş kıyafetlerinin temizliği ve yıkanması yükleniciye ait 

olacaktır. Personelin iş giysileri temiz ve ütülü olacaktır. Yırtık, sökük, kirli, ütüsüz ve tespit 

edilen renklerden daha solgun renkte kıyafet kullanılmayacaktır. 

Dış mekânlarda dolaşılan kıyafetlerle kesinlikle üretim alanlarına girilmeyecek, üretim 

alanlarında giyilen kıyafetlerle de dışarı çıkılmayacaktır. 

Yüklenici kullanımla bozulan veya eleman değişikliğinden doğan kıyafet eksikliklerini 

tamamlamak ve yenilemek zorundadır. Belirlenen kalite ve renklerde istenen modelin aynen 

uygulanıp yeniden değişikliğe uğramasına sebebiyet verilmeyecektir. 

Yüklenici elemanlarına resimli yaka kartı düzenleyecek ve bu kartlar idarece 

onaylandıktan sonra çalışma saatleri içerisinde mutlaka yakalarında takılı olacaktır. 

Kıyafetlerde (kumaşa işlenmiş olarak yada baskı yöntemi ile) yüklenicinin ismi veya logosu 

bulunacaktır. 

İşçiler servis yaparken bone, maske, eldiven, kolluk gibi ekipmanları kullanmak 

zorundadır. Bu ekipmanlar yüklenici tarafından temin edilecektir. 

İdare istediği zaman personel kıyafetinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

 

5.10. Personelin Portör Muayenesi 

Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği madde 30/e’ ye göre portör muayeneleri 

yapılacak ve akciğer grafileri ise 3 ayda bir çekilecektir. Yaptırılması zorunlu olan portör 

muayenelerinin ve tetkiklerin ücreti firmaya ait olacaktır. Portor muayeneleri 3 ayda bir 

tekrarlanacaktır. Sonuçlarını idareye ve enfeksiyon kontrol komitesine vermek zorundadır. 

Yüklenici firma Tifo, paratifo, diğer barsak enfeksiyonlarının amipli veya basili  dizanteri, gıda 

temizliği ile ilgili tüm enfeksiyonlara , cilt hastalıklarına yakalanmış veya taşıyıcı olan personeli 

çalıştıramaz. Sağlık Bakanlığı  27.01.2005 tarih ve 1059 sayılı  Esas Laboratuar Tetkikleri 

genelgesine göre gıda işi ile uğraşanlarda  yükleniciden istenecek olan tetkikler şunlardır: 

 Gaita kültürü(Salmonella schigella yönünden) 
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 Dışkının mikroskobik incelenmesi(Entamoeba,histolica kistleri,giardia lambila kistleri 

ve helmint yumurtaları yönünden) 

 Bogaz ve burun kültürü(staphylococcus aureus yönünden) 

 Akciğer grafisi(TBC yönünden) 

  Sonuçlarına göre tedavilerin uygulanmasından firma yükümlüdür. Bu muayene sonucu 

portör olanlar İdarenin bilgisi dahilinde derhal işten çıkarılacaktır. Yerine portör muayenesi 

yapılmış elemanlar alınacaktır. Sağlam raporu olmayan işçiye görev verilmeyecektir. Portör 

muayenesi sonuçları işçilerin özlük dosyalarında saklanacaktır. 

 

 

 

5.11. MESAİ SAATLERİ VE ZAMANI 

Yüklenici, yemek hizmetleri işlerinde çalıştıracağı işçilerin çalışma sürelerini İş Kanunu 

kapsamında her bir işçiyi haftada 45 saat çalıştıracak şekilde planlayacaktır. (Bu sürelere 

günlük yarım saatlik yemek tatili dâhil edilmez.) Yüklenici çalışanlarının hangi gün ve 

saatlerde hangi birimde ve hangi işleri yapacakları yüklenici sorumlusu tarafından planlanır 

ve hastane idaresine bildirilir.  

Vardiya saatlerini ve vardiyadaki kişi sayısını Hastanemiz İdaresi belirleyecek olup 

gerekli gördüğü durumda değiştirebilir. İdarenin ve diyetisyenin bilgisi olmadan yüklenici 

firma kesinlikle personellerde yer ve iş değişikliği yapmayacaktır. Tüm personelin işe geliş-

gidiş saatleri imza çizelgesi ile kayıt altına alınacaktır. 

6. İŞ EMNİYETİ TEDBİRLERİ VE İŞÇİ HAKLARI 

Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek tek 

tek ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerler bakımından, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve 

çalışanların yerel şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri,  hastalıklardan korunmaları, 

hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili kanun hükümlerine ve idare veya 

Kontrol Teşkilatının kendisine vereceği talimata uymak zorundadır. 

Yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmadan gerekli emniyet tedbirlerini zamanında 

alma, kazalardan korunma yöntemlerini işçilerine öğretmekle yükümlüdür. Bu itibarla 

hizmetin ifasında gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz işçi 

çalıştırmaktan veya herhangi bir sebeple vuku bulabilecek kazalardan yüklenici sorumludur. 

Yüklenici işin devamı süresince işçilerin zarar görmelerini önleyici her türlü güvenlik 

önlemini almak zorundadır. Yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek 

kazalarda meydana gelecek hasar ve zararın ödenmesinde yüklenici sorumludur. 

Yüklenici 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun gereklerini birebir yerine 

getirecektir. Kanun gereği işçilerin sağlığını korumak üzere her türlü sağlık tedbirlerini alacak 

ve tehlikeli şartlar altında çalışmasına izin vermeyecektir.  

Yeterli güvenlik önleminin alınmamasından doğan her türlü hasar, ziyan ve cezalar 

yükleniciye ait olacaktır.  

Yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri ile ilgili olarak yüklenici personelinin 

SGK, Maliye, Belediye ve diğer mercilere yapılması gerekli ve yapılacak beyan ve bildirimler 

ve bu hususlardaki vergiyi, resim harç mükellefiyet ve sorumluluklar buna ilaveten hata 

noksan ve kusurlu işlemlerden dolayı hasıl olacak maddi ve manevi zarar ve ziyanın, 
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tahakkuk edecek cezalardan alıcı adına tecelli edenler dahil tazmini ve iş kazası ile ilgili 

sorumluluklar yükleniciye aittir. 

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre süresini dolduran işçiye yüklenici tarafından ücretli izin 

kullandırılacaktır. 

22/05/2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunun 41. maddesi uyarınca doğacak fazla çalışma 

ve  süreli çalışma ücretlerinin ödenmesi yüklenicinin sorumluluğunda olup, bu kurallara 

uyulmaması nedeniyle doğacak tazminat ve para cezaları yüklenici tarafından ödenecektir. 

 

7. PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI 
 

İşe giren tüm personelin giriş ve çıkış saatleri yüklenici tarafından Kontrol Teşkilatına 

bildirilecektir. Çalışanların göreve geliş ve gidişleri hastane idaresi tarafından kontrol edilecek 

ve bu amaçla her işçiye sabah akşam imza çizelgesi açılacak ve bu imza çizelgesi ay sonunda 

işçinin özlük dosyasına, Kontrol Teşkilatı onayından sonra konulacaktır.  İdare tarafından 

gerekli görüldüğü taktirde; yüklenici yemekhane personeli için giriş çıkış saatlerini kontrol 

altında tutmak için kartlı sistem yaptıracaktır. Yüklenici kart sistemi ve kartları için herhangi 

bir ücret talep edemez tüm masraflar yükleniciye aittir. Yaptırmadığı taktirde idari kararlar 

yürütülür. 

İşe alınacak veya işten çıkarılacak işçiler Kontrol Teşkilatına yazılı olarak 

bildirilecektir. İşe alınacak personele ait istenen belgeler hastane idaresine teslim edilecektir. 

Hiçbir işçiye ay sonunda işten çıkarılarak aybaşında tekrar işe giriş işlemi yapılmayacaktır. 

Sigortasız işçi çalıştırılmayacaktır. Sık sık personel değiştirilmeyecektir. İdarenin onayı 

olmadan hiçbir personel işten çıkarılamaz ve işe alınamaz. İşçilerin izin ve rapor gibi 

durumlarında Kontrol Teşkilatına yazılı bilgi verilecektir. Hangi personelin kaç gün izinli 

olacağı bilgisi mutlaka Kontrol Teşkilatına iletilecektir. Yüklenici tek başına hareket 

etmeyecektir. 

4857 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca izne hak kazanan işçilerin izin hakları 

idarenin belirleyeceği takvim çerçevesinde kullandırılacak ve izin kullanan işçiler fiilen 

çalışan işçi sayısına dahil kabul edileceğinden, izin kullanan işçilerin yerine başka işçilerin 

getirilerek sayının tamamlanması talep edilmeyecektir. Birden fazla işçiye çalıştığı pozisyon 

farklı bile olsa aynı anda izin verilmeyecektir. İdare, yıllık ücretli izin haklarının 

kullanılmasına ilişkin olarak sözleşmenin uygulanması aşamasında 4857 sayılı Kanunun 53, 

54 ve 55 inci maddelerinde belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığını kontrol edecektir. İş 

kanunu hükümlerinin nazara alınması ve işçilere ilgili mevzuat uyarınca yıllık izinlerinin 

kullandırılmasında işçilerin hastanede işe başlama yılı göz önüne alınarak hesaplanmalı ve 

kullandırılmalıdır. Yüklenici yıllık izine çıkan personelin işini aksatmamak için gerekli 

tedbirleri alacaktır. Ölüm izni, doğum izni, babalık izni ve evlenme izni 4857 sayılı kanunun 

120 maddesine belirtilen hükümlere göre uygulanacaktır. 

Yüklenici çalıştıracağı belirtilen personeli işyerinde hazır bulunduracaktır. Anılan 

personelin işyerinde bulunmaması halinde, her personel için günlük ceza uygulanacak ve 

Yüklenici hak edişlerinden kesilecektir. Ancak, personelin hastalık sebebiyle işyerinde 

bulunmaması durumunda rapor  tevsiki halinde ceza kesilmeyecektir. Kontrol Teşkilatının 

bilgisi dışında herhangi bir sebeple personelin gelmemesi halinde yüklenici belirtilen 

özelliklere sahip personel sayısını sağlamak zorundadır.  

Personelin, saatlik izni, viziteye çıkma durumlarında hastane diyetisyeni ve idaresinin 

mutlaka haberi olacaktır.  

Yüklenici çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısını devamlı olarak korumak 

zorundadır. Hastalık, ücretsiz izin gibi nedenlerle ya da mazeretsiz olarak yemek görevlisinin 

gelmemesi halinde yerine yasalara uygun olarak yemek görevlisi görevlendirilecektir. 
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Yüklenici eksik eleman çalıştırmayacak, vardiya saatlerine aynen uyacak ve idareden habersiz 

eleman değiştirmeyecektir. 

Yüklenici Hastanenin 7 gün 24 saat hizmet verdiği dikkate alarak çalıştıracağı işçilerin 

haftalık çalışma süresini planlayacak ve bir suretini hastane idaresi ve diyetisyene verecektir. 

Yüklenici Kontrol Teşkilatına bildirmiş olduğu yerlerdeki işçi sayısını değiştiremez. 

İşçilerin bürolarda, koridorlarda, merdivenlerde, hasta odalarında, merdiven 

boşluklarında oturmaları, yemek yemeleri, sigara içmeleri, çay vs. şeyleri içmeleri, yüksek 

sesle konuşmaları, sakız çiğnemeleri kesinlikle yasaktır. 

Yüklenici firma çalıştıracağı personeli hastane yemek işi dışında farklı bir amaçla 

çalıştırmayacaktır. İşçiler kesinlikle görev süresince görev dışı işlerle uğraşmayacak, hasta 

takibi yapmayacaktır. Görev yapan personel kesinlikle ziyaretçi kabul etmeyecektir. Çalışma 

alanında mutfak personeli haricinde kimse bulunmayacaktır. 

Yemek Pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetlerini yürütecek personel; işlerini bilgili, 

verimli ve özveriyle, büyük bir sessizlik ve düzen içinde, hastaların ve çalışanların huzurunu 

bozmadan ve engellemeden yürütecektir. 

Yüklenici personeli Hastanenin tabii olduğu mevcut ve daha sonra yürürlüğe girecek 

kanun, nizam ve mevzuata, bu mevzuat doğrultusunda başhekimlik makamının koyduğu 

kurallara, ahlak ve nezaket kurallarına, hastane işletme ve bakımı ile ilgili yönergelere, 

şartnamede belirtilen kurallara uygun hareket edecektir. 

Yüklenici personeli hastalar, hasta yakınları, hastane personeli, öğrenciler, hastane 

binasında hizmet veren diğer yüklenici ve görev yapan resmi kuruluş personeli ile 

ilişkilerinde nazik, anlayışlı, güler yüzlü ve iyi niyetli davranacak, kesinlikle kavga ve 

tartışmaya girmeyecek ve ciddiyetle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmayacaktır. 

Güvenlik nedeni ile giriş ve çıkışlarda yüklenici ve personel aranabilir. Bu aramalar 

sonucunda idare aleyhinde oluşabilecek zarar ve ziyanlardan yüklenici firma sorumlu 

tutulacaktır. 

Yüklenici firma ve personeller hasta, hastane ve hastane personeli hakkında herhangi 

bilgi veya belgeyi dışarıya vermeyecektir. 

           Personel çalışma esaslarına, şartnamede belirtilen çalışma koşul ve kurallarına uygun 

hareket etmeyen yüklenici personeli hakkında 3 kez tutulan tutanaktan (kavga ve tartışma 

sonucu 2 kez tutulan tutanaktan) sonra hastane idaresinin yazılı bildirimini müteakip işten 

çıkartılarak en geç 48 saat içinde yerine yenisi istihdam edilecektir. İdarenin personel çalışma 

esaslarına ve teknik şartnamede belirtilen eleman niteliklerine uygun bulmadığı elemanlar 

derhal değiştirilecektir. Bu elemanların yerine de en geç 48 saat içinde yerine yenisi istihdam 

edilecektir. 

 

8. PERSONEL HİJYENİ  
a) Ellerinde yara, bere, yanık ve benzeri bulunan personel hastanemiz enfeksiyon 

hekimi/komitesi tarafından değerlendirilecektir. Çalışması uygun görülmeyen personel 

tedavisi tamamlanana kadar çalıştırılmayacaktır. Personelin çalışmaya başlama 

durumuna ve zamanına enfeksiyon hekimi/komitesi karar verecektir. 

b) Çalışma esnasında personel bireysel temizliğine özen gösterecektir. Erkekler saç ve 

sakal uzatmayacak, günlük sakal ve bıyık tıraşı olacaktır. Uzun saçlı bayanlar saçlarını 

toplayacaklar ve saçlarının takacakları boneden taşmasına izin vermeyeceklerdir. 

Personelin tırnakları kısa ve ojesiz olacaktır. Yüzük, kolye, küpe vb. takı 

kullanılmayacaktır. 

c) Personelin iş giysileri temiz ve ütülü olmalıdır. 

d) Dışarıda giyilen giysi ve ayakkabılarla mutfağa girilmemelidir. 
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e) Personel kullanım yerine göre tek kullanımlık galoş, kep, bone, maske, kolluk, 

eldiven kullanacaktır. Yüklenici yeteri kadar bu malzemeleri yedeklerini de hesaba 

katarak bulunduracaktır. 

f) Yemekhanede mutlaka tek kullanımlık galoş, maske, bone, kolluk ve eldiven 

giyilecektir. Mutfak çalışanları mutfağa girerken, beyaz sabo, başlarına bone ile 

maske, kollarına kolluk ve ellerine tek kullanımlık eldiven giymek zorundadır. Yemek 

dağıtımı yapılırken tek kullanımlık eldiven, maske, kolluk, lacivert sabo ve bone 

kullanılacaktır. Maskeler burnu ve ağızı içine alacak şekilde, kolluklar açık alan 

kalmayacak şekilde ve boneler saçlar dışarı taşmayacak şekilde takılacaktır. Personel 

çalışma esnasında kurum diyetisyeninin talimatlarına uymakla yükümlüdür. 

g) Çöp taşıma ve temizlik sırasında kullanılacak eldivenler ayrı olacaktır. Çalışanların 

işin özelliğine göre (bulaşık yıkama, çöp toplama, hasta atıkları temizleme) kesinlikle 

eldiven kullanmaları gerekmektedir. Bunun için gerekli olan eldiven ve çöp poşeti gibi 

malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir. 

h) Mutfak ve ofislere girişlerde kullanılmak üzere el temizliği için dezenfektan madde 

bulundurulacaktır. Dezenfektanlar ve bunların kullanılacağı uygun kapları temin etme 

zorunluluğu yükleniciye aittir. 

i) Yüklenici kullanacağı duş, tuvalet, lavabolara sıvı sabunluk takacak ve içinde sürekli 

sıvı sabun bulunduracaktır. Her lavaboya kağıt havlu takılacaktır. Bu işlem personel 

yemekhanesi için de yapılacaktır. 

j) Personel hijyen kurallarına uygun çalışacak ve besin sanitasyonu üst seviyede 

olacaktır. 

 

9. PERSONELİN HİJYEN EĞİTİMİ: 
        Yüklenici Firma ; ihale kapsamında çalıştırılacak olan personellere 05.07.2013 tarih ve 

28698 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ” kapsamında  

gerekli eğitimleri vermek ve personellerin Yönetmeliğin 9.maddesinde (Çalışmaya engel 

teşkil eden hastalıklar) belirtilen hastalıkları taşımadıklarını belgelemek zorundadır. Bu 

Yönetmelik kapsamındaki tüm giderler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.  Yüklenici firma 

çalıştırdığı her personelin almış olduğu veya işe başladıktan sonraki iki ay içerisinde Hijyen 

Eğitimi Yönetmeliği’ne uygun şekilde alacağı “Hijyen Eğitim Belgesini” idareye sunacaktır. 

Belgesi olmayan personel çalıştırılmayacaktır. 

 

10. PERSONELİN EĞİTİMİ: 

Yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri hastane özellikleri dikkate alınarak 

yapılması gerektiği için; personele teknik şartname hükümlerine uygun şekilde hizmetin 

yerine getirilmesi, gıda zehirlenmeleri, enfeksiyondan korunma yöntemleri, kirli 

malzemelerden çalışanların enfekte olması ya da temizlik biçimi ile hastaların enfekte 

olmasının önlenmesi, genel temizlik ve hizmetle alakalı diğer konularda personel sürekli ve 

yeterli biçimde eğitilecektir.  

           Yüklenici; personeline ayda bir yemek pişirme, dağıtım, bulaşıkların yıkanması ve 

hijyen konusunda (hastane idaresi ve diyetisyeninin gerek gördüğü diğer konularda da) firma 

gıda mühendisi önderliğinde genel eğitim verecektir. Yapılacak toplu eğitimlerin içeriği rapor 

şeklinde idare ve diyetisyene bildirilecektir. Eğitim sonrasında personele uygulanacak yazılı 

veya sözlü pratik bir test ile eğitimin verimliliği sorgulanacak ve gerek duyulan personellere 

tekrar eğitim verilecektir. 

Hastane idaresi ve diyetisyeni gerekli gördüğü zaman eğitimlerin ne şekilde verildiğini 

denetleyecektir. İdarece eksik görülen hususlar yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. İlk işe 
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başlayanlara yüklenici hizmet içi eğitim verecektir. Hastane diyetisyeni gerekli gördüğü 

zaman personele kendi de eğitim verebilir.  

Eğitimler hastane işlerinin aksatılmasına mahal vermeden, çalışma saatleri içerisinde ve 

hastanemiz eğitim salonunda yapılacaktır. 

Eğitimlerin organize edilmesi, düzenlenmesi ve verilmesi hastane idaresi -

diyetisyeninin kontrolünde yükleniciye aittir. 

 

 

11.  SİGORTA, İŞYERİNİN KORUNMASI VE HİZMETİN SÜREKLİLİĞİ: 

1) Ağzı kapalı steril numune kaplarında günlük ve hijyenik olarak alınan yemek ve su 

numuneleri 72 saat +4 derecede sadece numuneler için olan kilitli buzdolabında saklanacaktır. 

Kilitli numune dolabı firma tarafından temin edilecektir. Her yemekten ayrı ayrı alınacak olan 

numune örnekleri en az 250 gram olmalıdır. Gerektiğinde tahlil ettirebilecek şekilde işlem 

yapılacak her türlü tahlil masrafları yükleniciye ait olacaktır. Ayrıca Muayene ve Kabul 

Komisyonunca belirlenen bir günde alınan yemek, su numuneleri ve mutfağa giren gıda 

malzemeleri istenildiği takdirde idarenin belirleyeceği uygun laboratuvarda tahlilleri 

yaptırılacak ve yapılan harcamalar yükleniciye ait olacaktır. Numunelerin alınacağı kapları 

yeterli sayıda ve uygun özellikte temin etmek yüklenicinin sorumluluğundadır. 

2) Kurumda, yemek yiyen kişi sayısının % 10 u hekim tarafından besin zehirlenmesi 

olarak belgelendiği takdirde iş gücü kayıplarının maddi tazminatı yüklenici tarafından 

karşılanır. Besin zehirlenmesi olduğu hekim raporuyla tespit edilen kişi 1 kişi dahi olsa 

hastane idaresi laboratuvardan numune kontrollerini isteyebilir ve yüklenici firma itiraz 

etmeden bunu yerine getirir. Besin zehirlenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla yüklenici gıda 

zehirlenmelerine karşı koruyucu önlem almak ve bu konuda personelin eğitimini yapmak 

zorundadır. 

3) Yüklenici mutfak, yemekhane, servis kat ofisleri, depolar ve kendine teslim edilen 

yerlerde yangına karşı gerekli koruyucu her türlü tedbiri almak zorundadır. Sivil savunma 

uzmanının /İş Güvenliği Uzmanın öngördüğü şartlarda hastanenin bulundurduğu her türlü 

yangın söndürme ile ilgili ekipmana ilave ekipman bulundurmak zorundadır. Bu ekipmanın 

çalışır durumda tutulması yüklenicinin sorumluğundadır. Yangın tüplerinin dolum ve kontrolü 

Sivil Savunma Uzmanının/İş Güvenliği Uzmanın onay ve denetiminde Yüklenici tarafından 

sağlanacaktır. Bu iş için ilave ücret talep edilemez. Yüklenici firma mutfak, kat ofisleri ve 

yemekhane kaynaklı yangın vb. olaylardan doğabilecek hasarı ödemekle yükümlüdür. 

4) Yüklenici, hastane mutfağında ve yemekhanede ısıtma, pişirme, aydınlatma ve 

benzeri araçlarla kullanacağı her türlü yanıcı ve patlayıcı cihazların emniyetini temin etmek 

görev ve sorumluluğundadır. Mutfakta gerekli görülen yerlerde gaz alarmı, ilgili firma 

tarafından kurulacaktır. Yüklenici, bu tür maddelerin (lpg veya doğalgaz, elektrik vs.) 

kullanımı ve işlemesi ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen önlemi almak zorundadır. Ayrıca 

doğalgaz sistemi hastanemizde kullanılmaya başlandığı an firma da kendi ekipmanlarının ve 

ocaklarının doğalgaz döşemelerini yaptıracak ve hastaneden herhangi bir ücret talep 

etmeyecektir. 

5) Mutfakta meydana gelebilecek muhtemel arıza hallerinde, tadilat, bakım onarım 

ve/veya olağan dışı bir durum olması nedeniyle, idare uygun gördüğü taktirde yüklenici firma 

ilgili mevzuat çerçevesinde gıda üretim izni olan il sınırları içerisinde bulunan bir tesisten 

yemek tedarikini sağlayarak hastaneye getirerek ve belirlenen saatlerde sıcak olarak servisinin 

yapılmasını hastane idaresi denetimi altında temin etmekle yükümlüdür. Bunun için hiçbir 

ücret talebinde bulunmayacaktır.  

6) Dışarıdan yemek getirilmesi söz konusu olduğunda; sabah kahvaltısı, öğle ve akşam 

yemeği ayrı ayrı bu teknik şartnamede belirtilen saatlere kadar hazırlanarak hastanemize 
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ulaştırılacak, kesinlikle bir sonraki öğün yemekleri bir önceki öğün yemekleri ile birlikte 

erkenden pişirilmeyecek, öğünlere ait tüm yemekler tek seferde thermobox kaplarda firma 

tarafından sağlanacak araçlarla hastanemize getirilecektir. Yemekler servis saatinden önce 

tadıma ve denetime imkan verecek şekilde, idarenin belirttiği saatte hastaneye ulaştırılacaktır. 

Tüm taşıma ve nakliyeden firma sorumlu olacaktır. Yemeklerin pişirilmesi, dağıtılması ve 

bulaşıkların yıkanması teknik şartnamedeki hükümlere göre gerçekleştirilecektir. Özel diyet 

alan hastalar ve personel için hazırlanan yemekler diyetisyenin tarifine uygun olacaktır. Özel 

diyet alan hastalar ve personel için hazırlanan yemeklerde kullanılacak malzemeler (patates, 

pirinç, nişasta, küçük tencere, kuru meyve, yoğurt vb.) hastane mutfağında bulundurulacaktır 

ve gerekli görüldüğü durumlarda firma personeli tarafından hastane mutfağında diyetisyenin 

tarifine göre hazırlanacaktır. Tarife uygun olduğu ve zamanında geldiği sürece üretim 

tesisinde de hazırlanabilir. 

7) İdarece yüklenicinin kullanımına verilecek, demirbaş malzeme, araç-gereç ve 

ekipmanların sürekli çalışır durumda bulundurulmasından ve bakımından yüklenici 

sorumludur. İdarece verilecek ya da Yüklenicinin kendisince temin edilecek demirbaş 

malzeme, araç-gereç ve ekipmanların arızalanması durumunda 48 saat içerisinde tamir 

edilecek veya yerine yenisi getirilecektir.  

8) Kullanım sırasında bina sabit tesislerinde ve diğer demirbaş malzemelerde 

oluşabilecek zarar ve ziyan ve kayıpların telafisi, teslim tutanağında markası, modeli, 

kapasitesi, sayısı vb. özellikleri belirtildiği gibi olacaktır. Yüklenici mutfak ve yemekhaneleri 

sözleşme süresinin bitiminde verilen süre içerisinde idareye teslim edecektir. Bu süre 

içerisinde malzeme ve cihazları eksik ve bozuk olarak teslim ettiği takdirde tüm masraflar 

sonradan yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. Ayrıca yüklenici, hizmet verme esnasında 

hastanenin fiziki yapısına, kullanım alanına ve diğer sistemlere verdiği zararların özelliğine 

göre en kısa sürede (48 saat içinde) gidermek zorundadır. 

9) Hastane idaresi tarafından teslim edilen demirbaş malzeme, araç-gereç ve 

ekipmanların bakım, onarım giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bakım ve onarım 

bitiminde yüklenici, bu konuya ilişkin, tutulacak tutanağı hastane idaresine verecektir. 

Hastane idaresi tarafından tespit edilen zararları yüklenici itiraz etmeden tazminle 

yükümlüdür. Aksi takdirde, firmanın son hak edişinden veya teminatından günün rayiç değeri 

üzerinden kesilecektir. 

10) Soğuk ve kuru depoların, kırık fayanslarının değiştirilmesi ve yenilenmesi, tavan 

onarımı ve boyanması, soğuk depoların et kancalarının değiştirilmesi kat ofislerinin mutfak 

dolaplarının onarımı ve boyası, mutfakla ilgili her türlü boya ve onarım, yüklenici tarafından 

yapılacaktır. Soğuk hava depolarında oluşabilecek arızalar firma tarafından masrafları 

kendilerine ait olmak üzere 24 saat içinde tamir ettirilecektir. Soğuk hava depoları rutin 6 

aylık kontrolleri için bir firma ile anlaşılacak. Kontroller belgelendirilecektir. Belgeler firma 

tarafından dosyalanacak, Kontrol Teşkilatı istediğinde hazır bulundurulacaktır. Masraflar 

firma tarafından karşılanacaktır. Yüklenici hastane idaresi tarafından kendine teslim edilen 

her malzemeyi ve her yeri, teslim aldığı standartlarda iş bitiminde teslim edecektir. Bu 

hususta hastane idaresinin tutacağı tutanak esas alınacaktır. 

11) Hizmetin ifa edildiği alanlarda hizmetin ifasına doğrudan müdahale etmeyen ama 

yardım eden her türlü malzeme, demirbaş malzeme, araç-gereç ve ekipmanların (musluk, 

conta, sifon, hortum, lamba, priz, telefon ve hatları gibi diğer malzemeler) arızalarının 

giderilmesi, bakım, onarım ve yenilenmesi yüklenici tarafından sağlanacaktır. Buna ilişkin 

tüm masraflar yükleniciye aittir. Yüklenici arızalarının giderilmesi, bakım, onarım ve 

yenilenmesi için ilave ücret talep edemez. 

12) Yüklenici tarafından kullanılması teklif edildiğinde, teklif edilen demirbaş 

malzeme, araç-gereç ya da ekipmanların kullanımı hastane idaresi tarafından onaylanacaktır. 

Hizmetin yürütülmesi esnasında, idarenin teslim ettiği demirbaş malzeme, araç-gereç ve 
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ekipmanlar dışında olan her türlü demirbaş malzeme, araç-gereç ve ekipmanlar Yüklenici 

tarafından sağlanacaktır.  

13) Yüklenici gerektiğinde hizmetin daha üstün bir seviyede verilmesi amacıyla 

alıcının mutfağına iş bu ihale konusu hizmetle ilgili olarak kullanılmak üzere malzeme ve 

ekipman yatırımı yapacak ve bunları sözleşmenin feshi veya hitamın da aynen geri 

alabilecektir. 

14) Kullanılması gereken ekipmanların verimli bir şekilde çalışabilmesi için yer 

değişikliği ve/veya montaj için gerektiğinde yüklenici bunlara ilişkin ilgili mevzuat 

çerçevesinde projelendirme çalışmasını yapacak idareden onay alacak ondan sonra tadilat 

işlemini gerçekleştirecektir. Tüm bunlara ilişkin masraflar yükleniciye ait olacaktır. 

15) Hizmetlerin yürütülmesi sırasında hastanenin tabii olduğu mevzuata ve bu mevzuat 

doğrultusun da başhekimlik makamının koyduğu kurallara uyulması, ayrıca hastanenin ihale 

konusu bu iş dışında kullanılabilecek olan hastaneye ait alan ve demirbaş malzeme, araç-gereç 

ve ekipmanların itinalı bir şekilde kullanılması zorunludur. Özellikle asansör konusunda 

itinalı davranılması, yersiz ve gereksiz kullanımdan kaçınılması gerekmektedir. Aksi takdirde 

meydana gelebilecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici personelinin 

3.şahıslara karşı ve Hastane donanımı ile demirbaş malzeme, araç-gereç ve ekipmanlara 

vereceği zarar ve ziyan yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

16) Hizmet esnasında kasıt veya ihmal nedeniyle büro mefruşatlarında ve tıbbi alet ve 

cihazlarda tahribat, bozulma, çalınma ve/veya kırılma meydana gelirse hastane idaresi 

tarafından durum bir tutanakla tespit edilerek, yenileme ve onarım için yapılacak her türlü 

masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Karşılanmadığı takdirde ise oluşacak masraflar 

yüklenicinin takip eden aylık istihkakından kesilecektir. 

17) Yüklenici iş esnasında meydana gelecek hasar ve zarar tazmini ile mükelleftir. 

Meydana gelen zarar ve hasarın, idarece muteber yüklenicinin işyerindeki elemanlarına 

bildirilmesinden itibaren, beklemeye tahammülü olmayan durumlarda derhal, normal şartlarda 

ise en geç 24 saat zarfında yüklenici tarafından yaptırılması, temin edilemez veya 

yenilenemezse idare masrafları yükleniciye ait olmak üzere gerekli işlemi yapar ve masrafları 

yüklenicinin aylık istihkakından keser. 

18) İşçilerin, işin yapılma yerlerinin, yükleniciye hastane idaresinin teslim ettiği 

demirbaş malzeme, araç-gereç ve ekipmanlar ile yüklenicinin temin ettiği her türlü demirbaş 

malzeme, araç-gereç ve ekipmanların ve hizmetin gerçekleştirilmesinde kullanılacak her türlü 

girdi malzemesi; tertip, düzen, muhafaza ve kullanma yolu ile sağlık koşullarına uygun olarak 

icra edilip edilmediği hususu idare tarafından her an kontrol edilebilecek ve 

denetlenebilecektir. 

19) Personel yemeklerinde paslanmaz çelik çatal, bıçak, kaşık takımı kağıt poşetler 

içinde kapalı olarak sunulacaktır. Her hastaya ve refakatçiye mutlaka peçete, ıslak mendil, 

kürdan vb. ürünler servisle birlikte kapalı ambalajlı olarak sunulmalıdır. Bu malzemelerin 

uygunluğu idarece onaylandıktan sonra servise çıkacaktır. Personel yemekleri porselen kase 

ve tabaklarda servis edilecektir. Hasta ve hasta yakınlarına yemekler mika tabldot ile servis 

edilecektir (en az 4 gözlü, yemek porsiyonlarını tam alabilecek nitelikte olmalıdır). Gerek 

olduğu taktirde kapaklı köpük tabak istenebilir, yüklenici temin edecektir. Her öğünde 

disposable tabak, çatal, kaşık, bıçak (üçlü paket olacak ve diyetisyenin onayladığı türü temin 

edilecek) kullanılmalıdır. İdare tarafından onaylanmayan hiçbir malzeme ile yemek servisi 

yapılamaz. Yiyecekler kapalı taşıma araçları ile veya kontaminasyonu önleyecek şekilde üzeri 

örtülü olarak taşınmalıdır. İdarenin uygun gördüğü hastalara ve birimlere termotepsi ile servis 

yapılacaktır. Termotepsiler termotepsi taşıma arabalarında taşınacaktır, kesinlikle diğer servis 

arabaları ile termotepsi taşınmayacaktır. Yemekhanede kullanılacak masa örtüsü, perde, kağıt 

peçete, paketli kürdan, tuz, karabiber, pulbiber, yağdanlıklar, tuzluk, biberlik ve verilen 

yemeğin cinsine göre limon suyu, sirke, zeytinyağı vb. yüklenici tarafından karşılanacaktır. 
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20) Yüklenici firma yemekhaneye elektronik kart sistemi ve turnike kuracaktır. 

Manyetik kartlar şirket tarafından temin edilecektir. Elektronik kart sistemini ve sistemi işler 

kılan bilgisayarı yazıcı aparatı ve kağıtları ile birlikte çalışmaya hazır halde kurarak işe 

başlayacaktır. Yemek saatlerinde kart sisteminin işleyişinden ve kontrolünden yüklenici firma 

tarafından belirlenen kişi sorumludur. Oluşan arızalar firma sorumlusu ile ortak bir tutanak 

altına alınacak; tutanakta tarih ve saat belirtilecektir. Bu tarih ve saatten itibaren 72 saat (3 

takvim günü) içerisinde arıza giderilecektir.  Bu dönem içinde firma yemek yiyen personele 

imza çizelgesi açacak ve yemek yiyen kendi imzasını atacaktır. Arıza bu süre içinde 

giderildiği takdirde tutanak düzenlenerek iki taraflı imza altına alınacaktır. Arıza 

giderilmediği takdirde öngörülen cezai müeyyideler uygulanır. Yemek yiyen kişi 

sayısı(personel için)  sistemin bilgisayardaki kayıtlarına göre belirlenir. Yemek yiyen hasta ve 

refakatçı sayıları el terminali tarafından hasta bileklikleri(barkod-karekod) okutularak hastane 

bilgi sistemine aktarımını sağlayacaktır. Bu kurulum için firma hastane tarafından herhangi 

bir ücret talep etmeyecektir.Girilen rasyonlar diyetisyen tarafından günlük dökümanları 

alınarak kayıt altında tutulur. Ay sonunda personel için bilgisayardaki sayılar, hasta ve 

refakatçılar için de rasyonlar dikkate alınarak firmaya ödeme yapılacaktır (Yemek hizmetleri 

için istenilen malzeme, araç-gereç ve ekipmanlar listesi kurumlar bazında belirlenmiştir). 

21) Yeterli miktarda selform tepsi, porselen tabak, kase, bardak, birinci kalite kaşık, 

çatal, bıçak hazır bulundurulacaktır. Aynı öğünde tepsi, tabak, kase, çatal vb. yıkanıp tekrar 

servise sunulmayacaktır. Çatlak, kırık, yıpranmış, bükülmüş kaşık, tabak, kase, tepsi, çatal vb. 

ile servis yapılmayacaktır. Eskiyenler uyarıya gerek kalmaksızın yenisi ile değiştirilecektir. 

Personel yemekhanesinde kullanılan ekmekler kepekli, çavdar, tam buğday ve beyaz ekmek 

olacaktır. Yemekhane düzenleri hastane idaresinin belirlediği şekle uygun olacaktır. 

Yemekhanede kullanılan masalar için leke tutmayan, ütüye dayanıklı kalın ağır kumaştan 

masa örtüsü ve masaların üzerine uygun ebatlarda 6mm kalınlığında cam konulacaktır. 

Eskiyen ve kirlenen masa örtüleri hastane idaresinin uyarısına gerek kalmadan derhal 

değiştirilecektir.  

22) Normal yemeğin ve diyet yemeklerinin dağıtıldığı kepçe, kevgir vb.lerinin 

kapasitesi servisi yapılan yemeğin porsiyon miktarı ile aynı olmalıdır ve her yemeğin kepçe 

ve kevgiri ayrı olacaktır. 

23) Mutfak ve yemekhanelerde kullanılan elektrik, su bedeli yükleniciye aittir. Sayaç 

göstergelerine göre hesaplanan tutar her ay yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. Elektrik, 

su süzme sayaç okuma işi kontrol teşkilatı tarafından yapılacak ve teknik servisten 

görevlendirilen 2 personelle birlikte tutanak altına alacaktır. Süzme sayacın arızalı olması 

durumunda bir önceki ayın tüketim bedeli esas alınacaktır.  

24) Mutfaklarda kullanılan doğalgaz sarfiyatı yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

Sayaç göstergelerine göre hesaplanan tutar her ay yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. 

Süzme sayaç okuma işi kontrol teşkilatı tarafından yapılacak ve teknik servisten 

görevlendirilen 2 personelle birlikte tutanak altına alacaktır. Süzme sayacın arızalı olması 

durumunda bir önceki ayın tüketim bedeli esas alınacaktır. Fırın, ocak gibi ekipmanlar 

doğalgaza uyumlu olacaktır. 

25) Alıcı her ne nam altında olursa olsun yükleniciden mutfak, yemekhane, servis 

mutfağı, kat ofisleri, depolar ve hizmet için gerekli alanlar tahsisi dolayısıyla bir ücret 

talebinde bulunmayacaktır. 

26) Çalışan personelin hasta bilgilerinin gizliliğine dikkat etmesi mutlak surette 

gereklidir. Aksine davranışlarda yüklenici sorumludur. Yüklenici personeli hasta ve hastane 

mahremiyetine azami dikkat gösterecek ve hasta yakınları ile hiçbir şekilde muhatap 

olmayacaktır. Hasta ve hastane ile ilgili hiçbir bilgiyi hastane dışına aktarmayacaktır. 

27) Hastane görevlileri veya hasta ve yakınları tarafından kaybedilen unutulan her türlü 

malzemenin (para, ilaç, eşya, alet vb.) bulunması halinde; mesai saatleri içinde birim 
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sorumlularına, mesai dışında ise bir tutanakla nöbetçi amire teslim edilecektir. Personelin bu 

konudaki uygunsuz davranışından yüklenici sorumludur. 

28) Çalışma biten bölümlerde elektrik, su, klima, havalandırma, gaz sistemlerinin açık 

kalmaması için gereken özeni gösterecektir. 

29) Hastane mutfağında bulunan her türlü malzeme ve yemek, hastane dışına kesinlikle 

çıkarılmayacaktır. 

30) Mutfak artıklarını ana kanalizasyon kolonlarına gittiği idarece bir tutanakla tespit 

edildiği takdirde firma mutfak tarafında bulunan logarların temizlemesini yaptıracaktır. Tüm 

masraflar yüklenici firmaya ait olacaktır. Firma giderlerle ilgili problem oluşmaması için 

gerekli tedbirleri almak zorundadır, düzenli aralıklarla yağ çözücü kullanmalıdır. Katı 

atıkların kanalizasyon kolonlarına gitmediğinden emin olmalıdır. Yemeklerde iç yağı, kuyruk 

yağı, domuz yağı, pamuk yağı vb. kesinlikle kullanılmayacaktır. Atık yağlar ayrı bir yerde 

toplanacak ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne (30.07.2008 tarihli 26952 sayılı resmi 

gazete) uygun şekilde taşınıp bertaraf edilecektir. Kesinlikle giderlere yağ dökülmeyecektir. 

31) İdare tarafından üretim alanında yapılabilecek herhangi bir tadilat sırasında hizmet 

kesinlikle aksamayacaktır. İdare firmaya üç gün öncesinden haber verecektir ve mutfak 

üretime uygun hale gelene kadar yüklenici firma yemekleri firmaya ait ruhsatı alınan 

mutfağında veya ruhsatlı başka bir mutfakta hazırlayarak hastaneye getirecek ve sıcak olarak 

servisinin yapılmasını hastane idaresi denetimi altında temin etmekle yükümlüdür. Bunun için 

hiçbir ücret talebinde bulunmayacaktır.  

32) Servis esnasında kırılan veya kaybolan kaşık-çatal, tabak, kase, baharat takımı vb. 

eşyalar yerine ihtiyacı karşılayacak şekilde hemen yenisi yüklenici tarafından temin 

edilecektir. 

 

 

12.  FİZİKSEL ALAN ARAÇ-GEREÇ HİJYENİ 
 

 Yüklenici firma yiyecek, içecekle ilgili tüm alanlarda kemirici ve haşarat kontrolü 

sağlanmak için bu teknik şartnamedeki haşere ile mücadelenin usul ve esasları başlığındaki 

işlemleri yapacaktır.  

 Yiyecek içecek üretiminde kullanılan ve yiyecekle temasta bulunan her türlü araç-

gereç kolay temizlenebilen girintili çıkıntılı ve köşeli olmayan, dayanıklı, paslanmayan, insan 

sağlığına zarar vermeyen, emici olmayan, içinde bekletilen yiyeceğe kimyevi bir madde 

geçirmeyen nitelikte olmalıdır. Yemeklerin hazırlanmasında, pişirilmesinde ve 

saklanmasında, dağıtılmasında çelik kaplar kullanılacak, alüminyum ve bakır tarzı kaplar 

kullanılmayacaktır. Porselen tabak kullanılacaktır. Mutfak içerisinde kesinlikle tahta palet 

kullanılmayacaktır. Hijyenik plastik paletler kullanılacaktır. Temiz kasa ve kirli kasaların 

renkleri ayrı olacaktır. Kesinlikle temiz sebzeler kirli kasalarla taşınmayacaktır. 

 Yüklenici, yemekhanede bulunan yemek servis malzemeleri ile mutfaktaki 

demirbaş malzeme, araç-gereç ve ekipmanlar ile cihazların temizliği, zemin temizliği ile 

hijyeninden her yönüyle sorumlu olacaktır. Mutfak malzemeleri ve tezgahların temizliğinde 

İlgili Bakanlıkça izin verilen deterjan ve/veya dezenfektanlar kullanılacaktır. 

 Günlük çalışmaların bitiminden hemen sonra veya uygun zamanlarda gıda 

maddelerinin işlendiği ortamdaki zemin, işlemle ilgili kanallar, depolar, dolaplar, malzeme, 

alet ve ekipman ile duvarlar temizlenecektir. 

 Yüklenici sorumlusu, hijyen kontrol programları yapacak, tüm alanların 

temizlenmesinin yanı sıra kritik alanlar, malzeme alet ve ekipmanın temizlik ve 

dezenfeksiyon şekli ve sıklığı önceden belirlenecek, hijyen kontrol programları yemek 

pişirilen yerin ilgili bölümlerine asılarak yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işaretlenecektir. 
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Hastane idaresi tarafından hijyen kontrol programları onaylandıktan sonra uygulamaya 

konulacaktır. 

 Et, sebze ve hamurlu gıdalar için hazırlama tezgahları, kullanılan alet,ve 

ekipmanlar ayrı olacaktır. Kesme levhaları tahta olmayacaktır hijyenik malzemeden üretilmiş 

olmalıdır. (Örneğin et için kırmızı, sebze için yeşil, peynir için beyaz, tavuk için sarı) Et, 

sebze, peynir, tavuk ve diğer gıda malzemelerinin bıçakları kesinlikle farklı olacaktır. Bıçak 

saplarının rengi her besin grubu için farklı renkte olacak veya her besin grubu için farklı 

renkte işaretlenecektir. Et bıçağı ile peynir kesilemez. 

 Yemek yapımında ve serviste kullanılan demirbaş malzeme, araç-gereç ve 

ekipmanların aylık periyodik bakımları yapılacak, kullanılamayacak durumda olanlar tespit 

edilerek derhal kullanımdan kaldırılacaktır. 

 Yılda en az bir kez kullanılan tartı aletleri, sıcaklık ve nem ölçerlerin kalibrasyonu 

ve periyodik bakımı yapılacaktır (soğuk hava depoları, ısı göstergeleri ve nem ölçerleri, 

elektronik kantar, hassas terazi, kuru gıda depolarının ısı ve nem ölçerleri). Masraflar firma 

tarafından karşılanacaktır. Gerek duyulduğunda kurum diyetisyeni tarafından kalibrasyon 

istenebilir. 

 Mutfakta görev yapan personel kesinlikle ziyaretçi kabul etmeyecektir. Mutfakta 

görevli olmayan kişilerin mutfağa girmesi ve dolaşması kesinlikle yasaktır. Yemek hazırlama 

yerine görevli personel haricinde girilmemesi için uyarıcı levhalar konulacak, giriş 

noktalarına bone, galoş, maske ve eldiven konulacak yer yapılacaktır. Mal getiren kasap, 

sebzeci vs. kişiler de mutfağa galoşsuz, bonesiz giremezler. Ayrıca mal giriş kapısı farklı 

olmalıdır. İş akışını engelleyecek şekilde mal alımı yasaktır.  

 Mutfak kokusunun hastaneye yayılmaması için; mutfak kapısı devamlı kapalı 

olarak tutulacak ve bu konudaki tüm sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır. 

 Mutfak ve ofis logar ve süzgeçlerinde veya lavabolarında meydana gelen 

tıkanıklıkların giderilmesinden yüklenici sorumlu olacaktır. 

 Mutfak artıklarını ana kanalizasyon kolonlarına gittiği hastane idaresi tarafından bir 

tutanakla tespit edildiği takdirde yüklenici mutfak tarafında bulunan dış logarların 

temizlemesini yaptıracaktır. Tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

13.  YEMEK LİSTELERİ VE YEMEK MİKTARLARININ BİLDİRİLMESİ 
Aylık kahvaltı ve yemek listeleri idarece belirlenen komisyon tarafından hazırlanıp 

onaylanır ve 3 (üç) iş günü içerisinde uygulanmak üzere (her ayın en geç 27’sine kadar) 

Yükleniciye teslim edilecektir. Listede zaruri nedenlerle değişiklik yapılması gerektiğinde bir 

gün önceden Yükleniciye haber verilecektir. Diyet yemekleri ve kahvaltı listeleri Diyetisyen 

tarafından hazırlanıp gerekli görüldüğünde hastane diyetisyeni tarafından değişiklik 

yapılabilecektir. Yemek listeleri düzenlenirken menüdeki sıralama (1.Yemek, 2.yemek, 

3.yemek) göz önüne alınmalıdır. Sahur yemekleri idare tarafından belirlenecektir.  Ayrıca 

özel durumlarda (Ramazan ayı, bayram ve yılbaşı v.b.) idare yükleniciye önceden haber 

vermek koşulu ile değişiklik yapabilecektir. 

Yüklenici; idarece belirlenen komisyon tarafından hazırlanan yemek listelerini aynen 

uygulamak zorundadır. Yüklenici idare tarafından belirlenen günlük yemek listelerindeki 

yemeklerin yapılması için gerekli malzemelerin temininde güçlük çekildiği durumlarda ya da 

zorunlu nedenlerle (teknik arızalar, don olayı nedeni ile istenilen seviyede sebze, meyve 

bulunamaması, bulaşıcı hastalık v.s.) değişiklik yapılması gerekirse idareden izin alınacaktır. 
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Şartnamede belirtilmediği halde gramaja denk olacak şekilde başka bir yemek çeşidi aylık 

mönüye yazıldığı takdirde yüklenici bunu vermekle yükümlüdür. Hastane diyetisyeninin 

bilgisi olmadan kesinlikle menüde değişiklik yapılmayacaktır. 

Diyet yemeği alması gerekliliği raporla belirlenen ve idarece onaylanan personele, 

yemekhanede diyet yemeği verilir. Diyet yemeği yiyene normal yemek verilmez. Diyet 

yemek alan personele ara öğün diyetisyen tarafından gerekli görüldüğü taktirde verilme 

zorunluluğu vardır, ara öğün olarak rasyona işlenecektir. Hastane personelinden kalp-

damar, diyabet, KBY, çölyak vb. kronik hastalığı  olanlar hastalıklarını tek hekim 

raporu ile belirledikleri takdirde diyetisyen tarafından düzenlenen diyetlerini yüklenici 

vermekle yükümlüdür. Yüklenici diyetisyenin hazırladığı yemek ve diyet listelerini 

aynen uygulamak zorundadır. Gerekecek özel ürünler(glutensiz ekmek,diyabetik 

reçel,proteinsiz bisküvi, glutensiz makarna vb.) yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

Yüklenici firma cumartesi-pazar ile resmi ve dini bayramlar dahil olmak üzere hiçbir 

sebeple yemek, kahvaltı, diyet yemeği hazırlama ve sunulması işini aksatamaz. Yüklenici 

ambar stoklarını hastane idaresi istediği takdirde stok bilgilerini vermekle yükümlüdür. 

Günlük gıda tüketim miktarları görevlendirilecek bir idare personeli tarafından 

servislerden ve idari ünitelerden gelen günlük iaşe ve vukuat cetvellerine göre hesaplandıktan 

sonra bir gün önceden kahvaltı ve yemek yiyecek personel, hasta ve refakatçi sayısını ve 

diyetli hastaların kahvaltı ve diyet yemeği listeleri en geç 12.00’a kadar Yüklenici yetkilisine 

bildirecektir. Bu bildirimler doğrultusunda malzeme getirilecektir. Bildirim yapılmadığında 

ya da geç bildirildiğinde bir önceki günün sayıları esas alınacaktır. 

 

14.  YEMEK SERVİS SAATLERİ   

SABAH     :  ÖĞLE        :  AKŞAM    : 

Hasta    06.00-07.30  11.30-13.00  17.00-18.30 

Personel    06.00-07.30  12.00-13.00  17.00-18.30 

Yüklenici haftanın her günü resmi ve dini bayramlar dahil kesintisiz olarak yemek 

vermekle yükümlüdür. Yaz saati uygulamalarında, özel durumlar (oruç tutulan zamanlar) ve 

hastane idaresinin gerek gördüğü durumlarda yemek saatlerinde değişikliğe gidilebilir. 

Yüklenici bu değişiklikleri aynen uygulamakla yükümlüdür. Yemek ve kahvaltı saatleri İdare 

tarafından Yükleniciye bildirilir. Ara öğün dağıtım saatlerini Hastane Diyetisyenleri 

belirleyecektir. Ara öğünler diyetisyen tarafından belirlenen saatlerde dağıtılacak, öğünlerle 

birlikte verilip hasta daha sonra yesin şeklinde bir yaklaşımda bulunulmayacaktır. Ara öğünler 

süt-meyve, yoğurt-meyve, süt-form bisküvi, yoğurt – form bisküvi vb. olarak değişimli 

şekilde uygun görülen saatlerde personele ve hastaya ulaştırılacaktır. Ara öğün alması gereken 

personelin ara öğünleri çalıştığı birime garsonlar tarafından ulaştırılacaktır. Ara öğün 

seçenekleri diyetisyen tarafından artırılabilir veya çeşitlendirilebilir. 

 Yüklenici, ameliyathane, acil servis ya da yoğun bakım gibi özellikli ünitelerde görev 

yapan personele zamana bağlı olmaksızın yemek verilebilmesi için gerekli tedbirleri almak 

zorundadır. Yemek verilecek birimler idare tarafından belirlenecektir. 

Ramazan ayında oruç tutan personel için akşam yemeği iftar vaktinde verilecek, iftar 

yemeğinde ekstradan çorba, pilav, yoğurt, salata, meyve, tatlıdan birini menüye ilave 

edecektir. Ayrıca sahur yemeği verilecektir. Sahur yemekleri idare tarafından belirlenecektir. 
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15. GIDA MADDELERİ SATIN ALMA 

a) Kahvaltı, normal yemek, diyet yemekleri ve ara öğünlerin yiyecek maddeleri 

firma tarafından karşılanacak ve idarenin oluşturacağı komisyon tarafından denetlenecektir. 

Komisyonca denetlenmeyen ya da kabul edilmeyen gıda maddeleri depolara alınmayacak ve 

yemek yapımında kesinlikle kullanılmayacaktır. Muayene komisyonunun onay verdiği 

malzemeler dışında, malzeme girişi tespit edildiği durumlarda gerekli cezai işlem 

uygulanacak ve ilgili malzemeden kaynaklanabilecek herhangi bir zehirlenme durumunda 

sorumluluk tamamen firmaya ait olacaktır. 

b) Muayene Komisyonu tarafından malzemelerin şartlara uygunluğunun yanı sıra 

sadece tadına, kokusuna ve kıvamına bakılarak bunlardan herhangi bir tanesini uygun 

bulmadığı takdirde dahi malzeme geri çevrilebilir, kabul edilmez. Kabul edilmeyen 

malzemeler için yükleniciye ya da temin edilen firmaya açıklama yapılması gerekmez ve 

sorumluluk taşınmaz. Yüklenici malzemeyi geri götürmekle yükümlüdür. 

c) Yemeklerde kullanılan yağlar, piyasada mevcut en iyi markalardan ve TSE’li 

yağlardan, etler ise, belediye mezbaha damgalı, sakatatsız dana eti olacaktır. Her getirilen et 

için veteriner kontrol raporu olacaktır. Tavuklar ise (but ve göğüs eti olarak), tanınmış ve 

kalitesine güvenilir üreticiden ambalajlanmış olarak sağlanacaktır. Gıda güvenliği gereği 

soğuk zincirin bozulmaması için etler Tunceli il sınırları içerisinden günlük, faturalı ve 

veteriner kontrolünden geçmiş olmalıdır. İstisnai durumlarda (il içerisinde hayvan kesiminin 

olmadığı vb.) şirketin talebi ile idare tarafından değerlendirme yapılacak olup uygun 

görülmesi halinde il dışından et temin edilebilir. Gelen etler taze, dondurulmamış ,soğuk 

zincir bozulmadan frigorifik araçlarla, kefenli bir şekilde, mesai saatleri içerisinde 

getirilmeli ve uygun şartlarda muhafaza edilmelidir. Kesinlikle dondurulmuş et ve tavuk 

alınmayacaktır. Muayene-kabul komisyonunun uygun gördüğü dondurulmuş ürünler 

alınabilir. (Örneğin; dondurulmuş bezelye vb.) 

d) Kullanılacak gıda maddelerinin tümü Gıda Maddeleri Tüzüğü (GMT)’ne ve 

Türk Gıda Kodeksi yönetmelik ve tebliğlerine uygun olacak varsa mecburi standartlarına, 

Türk Standartları Enstitüsü Kurumunun (TSE) standartlarına ISO 9001:2000 standartlarına 

ve yiyecek teknik şartnamesine uygun olacaktır. Servise hazır her türlü yiyeceklerin 

mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’ndeki 

özellikler olacaktır. Yüklenici sebze ve meyveleri taze olarak, kuru gıdalar ve kahvaltılıkları 

Hastanede depolama kapasitesini göz önüne alarak temin edecektir. Ürünlerin 

Hıfzıssıhhadan “Sağlığa Zararsızdır veya Uygundur” raporu, İdarenin uygun gördüğü 

durumlarda istenebilir. Bu masraflar Yükleniciye ait olacaktır. Gelen malzemelerin üzerinde 

bulunması gereken bilgiler kağıt üzerine yapıştırılmış değil ambalaj üzerine orijinal baskı ile 

yazılmış olacaktır. Ürünlerin üzerinde TSE damgası işareti bulunacaktır. 

e) Sebze ve meyveler kasalarda düzgün paketlenmiş olarak gelecektir. 

f) Ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla idare tarafından uygun görülmek kaydıyla 

dondurulmuş ürün talebinde bulunabilir ya da bu talep istenildiği zaman iptal edilebilir. 

Dondurulmuş ürünler soğuk zincir kırılmadan getirilecek ve teslimat tarihinde son kullanma 

tarihlerinin bitimine en az 6 (altı) ay kalmış olacaktır.  

g) Kuru baklagiller Uygun malzemeden yapılmış torba veya çuvallarla ambalajlı olup 

üzerinde firma adı adresi ve ürün yılı olacaktır. 

h) Ekmek günlük olarak ve 50’şer g’lık paketler halinde mutfağa alınacaktır. Bayat 

ekmek kesinlikle kullanılmayacaktır. Ekmekler tuzlu, tuzsuz, çavdar ve kepekli tipinde ve 

birinci kalite undan yapılmış olacaktır. Ekmek paketleme işlemi el değmeden ambalajlama 

makinesinde veya preslenerek yapılacaktır. 

i) Dışarıdan hazır getirilen tatlı, ekmek, poğaça, simit vb. ürünler muayene-kabul 

komisyonu tarafından uygun bulunmazsa yenisi ile değiştirilecektir. Uyarılar dikkate 
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alınmayıp hatalar tekrar edilirse yükleniciden tedarik ettiği yeri (fırın, pastane vb.) 

değiştirmesi veya mutfakta kendi yapması istenebilir.  

j) Ekmek ve içme suyu, yüklenici tarafından yeteri kadar günlük tedarik edilecek, 

bayat ekmek ve içme suyu kesinlikle kullanılmayacaktır. Su 200 ml’lik son kullanma tarihi 

ibaresi olan kapalı pet ambalajında verilecektir. Uygun koşullarda ve bekletilmeden servisi 

yapılacaktır. 

k) Diyet yemeklerde kullanılmak üzere diyet ürünler yüklenici firma tarafından temin 

edilecektir.(Örneğin; diyet salça, diyet peynir, diyet zeytin, diyet reçel, glutensiz ürünler vb.) 

l) Hastalara meyve suları ve sütler tetra pak kutularda, yoğurt ise tek kullanımlık 

kaselerde verilecektir. Mutfakta tatlı ve yemek pişirmede kullanılacak sütler de tetra pak 

kutularda getirilecektir. 

m) Yüklenici; mesai günleri saat 11:00’a kadar malzeme getirecektir. Hafta sonları 

ekmek ve su dışında malzeme girişi yapılmayacaktır. Kontrol teşkilatı tarafından kabul 

edilmeyen malzemelerin yerine getirilen malzemeler, saat 15:00’dan sonra kabul 

edilmeyecektir. 

n) Yüklenici malzemeleri temin ederken en az 3 çeşit numune getirmelidir. 

o) Muayene Komisyonu bilgisi ve onayı dışında hiçbir malzeme alınmayacak ve 

depolara konulmayacaktır. 

p)  Özellikle soğuk hava depolarında fazla stok mal tutulmayacaktır. 

q) Ek-2 ve Ek-3 te belirtilmeyen bir gıda menüde yer alırsa ve temini gerekirse 

diyetisyenden bilgi alınacaktır, gramajlar ve teknik özellikler satın alma kriterleri) 

diyetisyenin belirttiği şekilde olacaktır. 

 

 

15. TEMİZLİK MALZEMELERİNİN ÖZELLİKLERİ : 

a) Bulaşık ve her türlü temizlikte kullanılacak deterjan grubu malzemeler birinci 

kalitede, bilinen markalardan ve Sağlık Bakanlığı onaylı olacaktır. Girişe esas fatura, irsaliye 

olmayan hiç bir malzeme teslim alınmayacaktır. 

b) Temizlik maddeleri bilhassa sağlığa zararlı olmayacak, dezenfektanlı olacak, 

temizlikte kullanılacak maddeler temizlenen yüzeye zarar vermeyecek türden olacaktır. 

c) Getirilecek her türlü temizlik malzemeleri hastane idaresi tarafından uygun 

görüldüğü takdirde kabul edilecektir. Hastane idaresi temizlik malzemelerinin depolanmasını 

ve tüketimini her zaman denetleme yetkisine sahip olacaktır. 

d) Yapılacak günlük, haftalık ve aylık temizlikler için gerekli her türlü temizlik 

malzemesi yüklenici tarafından temin edilecektir. Temin işlemi mevcut ürünler bitmeden 

yapılmalıdır.  

e) Gerek duyulursa söz konusu muayeneler T.S.E tarafından yapılacaktır. Bu konudaki 

masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

f) Yüklenici; mesai günleri saat 11:00’a kadar malzeme getirecektir. Belirlenen bu 

saatten sonra depo kapısı kapatılacaktır. Hafta sonları malzeme girişi yapılmayacaktır. 

Hastane idaresi tarafından kabul edilmeyen malzemelerin yerine getirilen malzemeler, saat 

15:00’dan sonra kabul edilmeyecektir.  

g) Yüklenici firma mutfak içine yüzölçümüne göre yeterli gelecek sayıda sinek 

öldürücü takmakla yükümlüdür.  

h) Bulaşık yıkama ve temizlik işlerinde kullanılan fırça, sünger, mop, toz bezi, yer 

temizliği araçları vb. malzemeler her gün dezenfekte edilecektir. 

i) Temizlik malzemelerinin depoları farklı olacaktır, kesinlikle gıda maddeleri ile aynı 

alanda saklanmayacaktır. 
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j) Kullanılan temizlik bezleri birinci sınıf olmalıdır, temizlik yapıldığında yüzeyde 

kalıntı ve iz bırakmamalıdır. Her türlü malzeme yıprandığı anda uyarıya gerek kalmadan 

derhâl değiştirilecektir. Özellikle bulaşık telleri, süngerleri, bezleri yıprandığında veya aşırı 

kirlendiğinde hemen yenisi ile değiştirilecektir. 

k) Farklı yüzeylere farklı malzemelerle temizlik yapılacaktır. Masaları silmek için 

kullanılan bezler yerler yada tezgahlar için kullanılmayacaktır. Tüm yüzeylerin bezleri ayrı 

tutulacaktır. Gerekirse farklı renklerde olacaktır. 

l) Hastane diyetisyeni ve kontrol teşkilatı gerekli gördüğünde temizlik malzemelerinde 

ve temizlik araç gereçlerinde değişiklik yapılmasını isteyebilir. 

m)  Yıkanan her türlü malzeme, kapalı dolaplarda muhafaza edilecektir. Özellikle 

yıkanan tabaklar kesinlikle açık şekilde bekletilmeyecek ve taşınmayacaktır. 

 

 

16.  MALZEMENİN DEPOLAMA ŞEKLİ 

Hastaneye alınacak tüm gıdalar uygun koşullarda depolanacaktır. Kuru gıda, soğuk hava 

ve temizlik depoları idarece ve hastane diyetisyeni tarafından denetlenecektir. Denetleme 

sonucu uygun şartları taşımayan veya kullanım süreleri dolmuş malzeme tespit edildiğinde 

imhası istenecektir. Kuru gıda – soğuk hava depolarında çeşitli ebatlarda çelik raflar, plastik 

paletler kullanılmalıdır. Depolara (kuru gıda ve soğuk odalar) hastane için getirilen yiyecek 

malzemesi dışındaki hiçbir malzeme (demirbaş malzeme, araç-gereç ve ekipmanlar ile 

temizlik malzemeleri) konmayacak, mutfak dışına kesinlikle malzeme çıkarılmayacaktır. 

Muayene Komisyonu kontrolünden geçmiş yiyecekler dayanıklılık süresine göre kuru 

depo veya soğuk hava deposunda saklanacaktır. Et, tavuk, süt, yoğurt, yumurta, peynir, taze 

sebze ve meyveler, tereyağı vb. gıdalar soğuk hava deposunda muhafaza edilecektir. 

Depolara giren her malzemenin adı, giriş tarihi, cinsi, son tüketim tarihi gibi bilgiler 

kesinlikle yazılmalıdır. Depo giriş tarihleri her ürünün üzerinde bulunacaktır. Her malzemeye 

etiket yapıştırılmalıdır. Hastane diyetisyeni istediği taktirde farklı bilgiler de etiketlere 

eklenebilir. 

Depolarda hiçbir ürün duvarlara yaslanmış olarak depolanmayacaktır. Daima duvardan 

uzak olacaktır. Depolama yapılırken istif kurallarına uyulacaktır. Önerilenden fazla mal 

üstüste kesinlikle dizilmeyecektir. 

Depolama koşulları konusunda tüm personel hastane diyetisyeninin talimatlarına 

uymakla yükümlüdür. Diyetisyen yükleniciden mutfak personeli içinden depolardan sorumlu 

olacak bir personeli görevlendirmesini isteyebilir. 

Son tüketim tarihi geçmiş ürünler kesinlikle depolarda bulunmayacaktır ve bununla 

ilgili hiçbir mazeret bildirilmeyecektir. 

 

 

 

 

 

1-Soğuk depolama; 
 

1.1. Soğuk depolarda dışarıdan görülebilecek şekilde dijital göstergeli termometre 

bulunmalıdır. Bu termometrelerin ısı ölçüm değerleri yüklenici tarafından kontrol edilerek, 

çizelgeye yazılacak ve dosyalanacaktır. 

1.2. Soğuk depolarda uygun raf sistemleri yapılacaktır. Fazla stok malzeme soğuk 

depolarda tutulmayacaktır. İhtiyaç kadar alınacaktır. 
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1.3. Soğuk depolarda nem oranı %75-90 olmalıdır. Bunun için nemölçer alet 

(hidrometre) bulundurulmalıdır. Ölçüm değerleri yüklenici tarafından sabah ve akşam olmak 

üzere günde 2 kez kontrol edilerek, çizelgeye yazılacak ve dosyalanacaktır. 

1.4. Soğuk hava depolarının dereceleri aşağıda belirtildiği şekilde ayarlanacaktır: 

 Et depoları  (-1
0
 C)  - (0

0
 C) nem oranı %85-95 

 Sebze depoları  (+4
0
 C) - (+7

0
 C) nem oranı %90-100 

 Süt ürünleri  (+3 C)  - (+4
0
 C) nem oranı %75-90 

 Kahvaltılık Depoları (+4 C)  - (+7
0
 C)  ne oranı %75-90 

 Dondurulmuş Gıdalar (-18
0
 C) Dipfrizlerde muhafaza edilecektir. 

 

 

2-Kuru depolama: 

 Kuru depolarda çalışır durumda termometre olmalıdır. Kuru deponun sıcaklığı 20 

derecenin altında olmalıdır. Sıcaklık ölçümleri yüklenici tarafından kontrol edilerek, 

çizelgeye yazılacak ve dosyalanacaktır. 

 Kuru depoların gerekli şekilde havalandırılması için önlemler alınmış olmalıdır. 

 Kuru depolarda uygun raf sistemleri yapılacaktır. 

 Kuru depolarda nem oranı %60-65 olmalıdır. Bunun için nemölçer alet 

(hidrometre) bulundurulmalıdır. Ölçüm değerleri yüklenici tarafından sabah ve akşam 

olmak üzere günde 2 kez kontrol edilerek, çizelgeye yazılacak ve dosyalanacaktır. 

 Hammaddelerin bulunduğu depolarda ağzı açık, yerde ve düzensiz bir şekilde 

istiflenmiş ve etiketsiz malzeme bulunmayacaktır. Gıda maddeleri, temizlik 

malzemeleri ile bir arada bulunmayacaktır. 

 Depolara ilk giren malzemeler ilk olarak çıkarılacaktır. 

 Gelen her gıda için ürün kabul formu doldurulur. Teknik Şartnamedeki şartlara 

uygun olmayan gıdalar için ise ret formu doldurulur.  

 

17.  HAVALANDIRMA 

Mutfağın sıcaklığı yazın 18°- 22° C aralığında olmalıdır. Bu sıcaklık aralığını sağlama 

konusunda merkezi havalandırma yeterli gelmez ise yüklenici gerekli tedbirleri almakla 

mükelleftir. 

18.  BESİN HİJYENİ, YEMEKLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU 

1) Tüm yemekler yeterli süre ve ısıda pişirilmelidir. 

2) Yemek pişirilmeye başlandığında teknik şartnamede yer alan miktarlarda 

malzemenin konulup konulmadığı hastane muayene komisyonunca kontrol edilecektir. 

Özellikle etler tartılacaktır, tartım yapılırken mutlaka diyetisyen veya hastane idaresinin 

görevlendirdiği kişi/kişiler çağırılacaktır. 

3) Servise hazır sıcak yiyecekler, en az 67 (altmış yedi)°C’yi sağlayabilecek bir 

sistemde bekletme işlemine tabi tutulacaktır. Bu sıcaklıkta servis edilecektir. Soğuk yemekler 

ise (+4) (dört) )°C veya altında muhafaza edilecektir. Servis sıcaklığı (+4) (dört) °C ilâ (+10) 

(on)°C arasında olacaktır. Sıcaklık kontrolleri yapılarak, kayıtları yüklenici tarafından 

tutulacaktır. Bunun için firma hastane diyetisyeninin istediği sayıda probetermometre temin 

edecektir. 

4) Ürünleri dondurma ve çözdürme işlemi kesinlikle yapılmayacaktır. Yalnızca 

donmuş şekilde alınan gıdalar(örneğin: dondurulmuş bezelye) uygun şekilde çözdürülecektir. 
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Bir kez çözdürülmüş gıda hemen kullanılmalı tekrar dondurulmamalıdır. Yiyeceği çözdürme 

işlemi orijinal ambalajı içerisinde olmalıdır. 

5) Yemeklerde iç yağ, kuyruk yağ, don yağ vb. kesinlikle kullanılmayacaktır. 

Diyetisyenlerin vereceği karar doğrultusunda yemeklerde, tereyağı, zeytinyağı, bitkisel sıvı 

yağlar kullanılacaktır.  

6) Yemeklerde ve salatalarda kullanılacak sebze ve meyveler taze olacak ; klor tableti 

veya sirke atılmış su dolu evyelerde yıkanıp, daha sonra bol su ile durulandıktan sonra 

hazırlık işlemine başlanacaktır. Yaş sebzeler günlük alınacaktır. 

7) Kızartmada kullanılan yağlar, sebze, balık, et, börek kızartması ve kızartılarak 

yapılan tatlılar için bir kez kullanılacak, ikinci bir yemek için kullanılmayacak şekilde tedbir 

alınacaktır. Atık yağlar ayrı bir yerde toplanacak ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne 

(30.07.2008 tarihli 26952 sayılı resmi gazete) uygun şekilde taşınıp bertaraf edilecektir. 

Kesinlikle giderlere yağ dökülmeyecektir. 

8) Aşçılar, aşçı yardımcısı ve gıda ile temas halinde olan tüm personel tek kullanımlık 

eldiven giyeceklerdir ve eldivenlerde pudra ve benzeri yabancı maddeler olmayacaktır. 

Aşçılar ve servis elemanları, servis esnasında tek kullanımlık eldiven giyecekler, bone, kolluk 

ve maskeyi uygun şekilde takacaklardır. 

9) Pişmiş veya servise hazır yiyeceklere elle dokunulmamalıdır. 

10) Et, sebze ve hamurlu gıdalar için hazırlama tezgahları, kullanılan alet ve 

ekipmanlar ayrı olacaktır. 

11) Ekmekler, toz, nem vb. dış etmenlerden korunacak tarzda uygun gramajda tek 

ambalajlı naylon poşetlerde servis edilecektir (hastaya ve personele). Ambalajlama işlemi elle 

düğümlenerek değil, ambalajlama makinesinde preslenerek el değmeden yapılmalıdır. Gerek 

duyulduğunda hastane diyetisyeni tarafından farklı türde ekmekler(tuzsuz, çavdar, tam buğday 

vb.) istenebilir. Ambalaj malzemesi şeffaf birinci kalite poşet olmalıdır. 

12) Pişirilen yemeklerde renk, kıvam, koku, tat, istenilen nitelikte olacaktır. 

Yemekler kalite, lezzet ve gramaj yönünden doyurucu olacak ve gramajlar ekte sunulan 

gramajlara uygun olarak kullanılacaktır. Pişirilen yemek uygun sıcaklıkta servise sunulacaktır. 

13) Yemekler servisten bir saat önce bildirilen miktarlarda, kalitede, ısıda, doğru 

porsiyon gramajında hazırlanacaktır. Öğlen pişirilen yemek saat 10:30’de, hazır olacak ve 

hastane diyetisyeni tarafından kontrol edilip “Servise uygundur” denildikten sonra hazırlanan 

öğle yemeği 11:30’da ilgili dağıtım yerlerine Yüklenici tarafından gönderilecek ve ekli 

listedeki gramajlara göre dağıtılacaktır. Akşam pişirilen yemek saat 15.30’da, hazır olacak ve 

Hastane diyetisyeni tarafından kontrol edilip “Servise uygundur” denildikten sonra hazırlanan 

akşam 17:00’de ilgili dağıtım yerlerine Yüklenici tarafından gönderilecek ve ekli listedeki 

gramajlara göre dağıtılacaktır. Servise uygun olmayan yemeğin telafisi yüklenici tarafından 

sağlanacaktır. Yemekler diyetisyen tarafından onaylanmadığı takdirde eşdeğer yemek 

diyetisyen onayladıktan sonra o öğüne yetişecek şekilde yüklenici firma tarafından temin 

edilecektir. Diyetisyen onayı olmadan hiçbir yemek servise sunulmayacaktır. 

14) Yemek dağıtımının yapıldığı kaplar dağıtım süresinin bitiminden sonraki ilk 30 

dakika içinde toplanmış olacaktır. 

15) Haftanın 7 günü (resmi ve dini bayramlar dahil tüm günlerde) sabah kahvaltısı, öğle 

ve akşam yemeğini alıcının mutfağında pişirilip hazırlanması, hazırlanıp pişirilen yemeğin 

sipariş adedine göre alıcının çeşitli dağıtım yerlerine nakli (Isıtmalı Yemek arabalarında), 

buradaki yerlerde sıhhi koşullarda muhafazası, hasta, hasta refakatçileri ile görev yerinden 

ayrılamayan personel için odalarına kadar nakli ve dağıtımı, bunun haricinde kalan personele 

ise yemek salonunda self servis şeklinde dağıtımı, yemek sonrası bulaşıkların yıkanması, 

mutfağın ve hizmet yapılan yerlerin temizliğinin yapılması yükleniciye aittir.  
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16) Yemeğin yetmemesi gibi bir durum olmayacak yüklenici her türlü tedbiri alacaktır. 

Yemekler tüketileceği gün üretilecektir, artan yemekler hiçbir şekilde ertesi öğün ve gün 

servise sunulmayacaktır. 

17) Yemek servisi; hasta ve hasta refakatçilerine yataklarına kadar, ambalajlı kaşık-

çatal, tek kullanımlık su, ambalajlı peçete-ıslak mendil-kürdan gibi malzemeler ile görev 

yerinden ayrılamayan(idarenin belirlediği) personele porselen tabaklar içinde, hastane 

personeline yemekhanede self servis şeklinde selform tepsilerde ve porselen tabaklarda servis 

yapılacaktır. Termotepsiler ile servis yapılan hasta ve personele yemek termotepsi taşıma 

arabaları ile taşınmalıdır. Hasta ve personel için kullanılan yemek servisi kesinlikle 

karıştırılmayacaktır. Hastaların yemek dağıtımı sorumlu hemşire gözetiminde hasta yatağına 

götürülecek, boşu hasta başından alınacaktır. Yemek servisi; hasta ve hasta yakınlarına köpük 

tabaklar içerisinde yapılacaktır. İdare tarafından belirlenen hasta, personel ve refakatçilerin 

yemekleri; termotepsi taşıma arabalarında termotepsi içinde porselen tabaklarla servis 

edilecektir. Aşınmış çatlamış hasarlı tabaklar, tepsiler ve diğer malzemeler derhal yenileriyle 

değiştirilecektir. Hasta ve personel için kullanılan tepsi, tabak ve araç-gereçleri kesinlikle 

karıştırılmayacaktır. Tek kullanımlık tabaklar firma tarafından temin edilecektir.  

18) İdare tarafından belirlenen birimlere yemek servisi yapılacaktır. Örneğin; 

ameliyathane, acil vb. Ayrıca engeli bulunan ve yemekhaneye gelemeyecek durumda olan 

personele idarenin onayı dahilinde servis yapılacaktır. Hasta servislerinde tek başına nöbet 

tutan ve görev yerinden ayrılamayan personele de idarenin onayı dahilinde yemek servisi 

yapılacaktır. Görev yerinden ayrılamayan personele yemek servisi idarenin uygun gördüğü 

şekilde yapılacaktır. 

19) Tüm hastaların yemekleri hastane diyetisyeni tarafından onaylanan servis diyet 

takip formuna göre dağıtılacaktır. Servis sorumlu hemşireleri de kliniklerde yemek dağıtımına 

refakat edeceklerdir. 

20) Pişirme işlemi modern teknolojiye uygun yöntemlerle ve istenen demirbaş 

malzeme, araç-gereç ve ekipmanlar kullanılarak ve kalifiye aşçılarla yapılacaktır. Kontrol 

Teşkilatının onayı dışında hiçbir malzeme yemek yapımında kullanılmayacaktır. Üretim 

sürecinde tek kullanımlık maske, kolluk, bone ve eldiven kullanılacaktır. 

21) Aşure, sütlaç, muhallebi ve bunun gibi tatlıların sunumu tek kullanımlık kapaklı 

kaplarda yapılmalıdır. Kaplar gıdayla temasa uygun olmalıdır, kullanılan kaptan gıdaya 

herhangi bir geçiş olmamalıdır. 

22) Hasta ve refakatçilerin yemekleri ve kahvaltıları, yüklenici personelince doğru 

hasta/doğru istem ilkesi çerçevesinde,  diyetisyenin belirlediği şekilde, hemşirelerin 

denetiminde uygun ekipmanla, uygun ısıda, hijyenik koşullarda (tek kullanımlık eldiven, 

kolluk, maske, bone) ve hasta yatağında, refakatçilere ise hasta odalarında bizzat servis 

edilecektir. Yemek servis arabalarının  uygunluğu idare tarafından onaylanmalıdır. 

23) Sabah kahvaltısında verilecek çaylar 70 C’den daha sıcak servis edilecektir. Çay 

servislerinde tek kullanımlık kağıt bardak kullanılacaktır. Getirilen bardaklar idare tarafından 

onaylandıktan sonra servise çıkarılacaktır. Zeytinler yıkanacaktır. Tetkik için aç kalan 

hastalara kahvaltısı daha sonra verilecektir. 

24) Yüklenici tarafından yemeklerde kullanılan su, hastane şebekesinden temin edilen 

su olacaktır. Şehir şebekesinde ya da hastane arterlerinde meydana gelebilecek arıza nedeniyle 

su kesilmesi durumunda yüklenici tarafından yemek hizmeti için getirilecek su içme suyu 

niteliğinde olacak, su analizleri ve suyun temin edildiği kaynakla ilgili raporlar hastane 

idaresine sunulacaktır. Bu iş için ilave ücret talep edemez. Yüklenici yemekhanede tüm 

personele içme suyu olarak ağzı kapalı disposable kaplar şeklinde birer adet su(200ml) 

verecektir. Alınan su gerekli koşullara uygun, Sağlık Bakanlığı onaylı bilinen markalardan 

olacaktır. Kişi başına 200 ml kapalı su şeklinde sunulacak içme suyu bedeli teklif fiyata dâhil 

edilecektir. 
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25) Mutfakta demirbaş malzeme, araç-gereç ve ekipmanlarının haricinde hiçbir 

malzeme kullanılmayacak, kesinlikle besinlerle temas ettirilmeyecektir. (teneke vs.) Yemek 

yapımında ve serviste kullanılan araç ve gereçlerin aylık periyodik bakımları yapılacak, 

kullanılamayacak durumda olanlar tespit edilerek derhal kullanımdan kaldırılacaktır. İdare 

onayını almayan hiçbir malzeme kullanılmayacaktır. 

26) Yüklenici firma idarenin onayı olmadan hasta ve hasta refakatçisi ile hastane 

personeli dışındaki kimseye yemek vermeyecektir. 

27) Yüklenici firma, sadece hastaneye ait malzemeyi depolamakla ve pişirmekle 

yükümlüdür. Bunun dışında hastane mutfağı başka amaçlarla kullanılmayacaktır. 

28) Et ve sebze doğramada kullanılan bıçaklar farklı renklerde birbirinden ayırt 

edilebilecek özellikte olacaktır. Çapraz kontaminasyona neden olmamak için çiğ ve pişmiş 

yemeklere ayrı bıçak çatal kaşık vb. kullanılması zorunludur. Çiğ ve pişmiş gıdaların teması 

engellenmelidir. Kullanılan bıçaklar gün sonunda temizlendikten sonra sterilizatörde uygun 

şekilde sterilize edilmelidir. Etler polietilen et kütüklerinde doğranacaktır. Sebzelerin 

yıkanması için gerekli olan klor maddesi tablet şeklinde veya eş değer madde veya sebze 

meyve dezenfektanı firma tarafından karşılanacaktır.  

29) Özel durumlarda idare tarafından yükleniciye önceden haber verilmek koşulu 

ile menüde değişiklik yapılabilecektir. 

 

19. İŞİN KONTROLÜNÜN HANGİ GÖREVLİLER TARAFINDAN NE 

ŞEKİLDE YAPILACAĞI 

 

Gıda Maddeleri, Temizlik Malzemeleri ve Sarf Malzemelerinin Muayene ve 

Kontrolü: 

1. Yüklenici hazırlayacağı kahvaltı, yemekler ve içeceklerde kullanılacak ve hazır halde 

alınacak gıda malzemelerini, birinci kalitede, bilinen markalardan, hastane idaresi ve 

diyetisyenin denetimine açık bir şekilde TSE,  girişe esas fatura veya irsaliyesi düzenli olarak 

dosyalanmış halde ve numuneleri ile birlikte mesai günleri saat 11:00’a kadar Kontrol 

teşkilatı tarafından kabul edilmeyen malzemelerin yerine getirilen malzemeler, mesai günü 

saat 15:00’e kadar) Hastaneye getirilecektir. Muayene Komisyonu tarafından getirildiği an 

derhal toplanılarak belgeleri ile miktar, kalite, nitelik, kantite, tat, koku ve kıvam yönünden 

incelemesini yaparak, uygun görülmeyen yiyecek ve malzemeleri yüklenici tarafından derhal 

uygunu ile değiştirilir. Zamanında değiştirilmeyen veya getirilmeyen gıda maddeleri hastane 

idaresi tarafından yüklenici nam ve hesabına piyasadan temin edilir ve bedeli yükleniciye 

ödettirilir. Ayrıca Kurubaklagiller pişirilerek denenecek olumlu sonuç alınırsa kuruma kabul 

edilecektir. 

2. Muayene Komisyonu tarafından malzemelerin şartlara uygunluğunun yanı sıra 

sadece tadına, kokusuna ve kıvamına bakılarak bunlardan herhangi bir tanesini uygun 

bulmadığı takdirde dahi malzeme geri çevrilebilir, kabul edilmez. Kabul edilmeyen 

malzemeler için yükleniciye ya da temin edilen firmaya açıklama yapılması gerekmez ve 

sorumluluk taşınmaz. Yüklenici malzemeyi geri götürmekle yükümlüdür. 

3. Et, tavuk, süt, yoğurt, kuru gıda v.b. yiyecek maddelerinin İdare tarafından uygun 

görülen zamanlarda Biyolojik ve Kimyasal muayeneleri yaptırılır, ücretini yüklenici öder. 

4. Yüklenici Temizlik Malzemeleri, Sarf Malzemeleri birinci kalitede, bilinen 

markalardan, Muayene Komisyonunun denetimine açık bir şekilde TSE belgeleri ile girişe 

esas fatura veya irsaliyesi düzenli olarak dosyalanmış halde mesai günleri saat 11:00’a kadar 

(Muayene Komisyonu tarafından kabul edilmeyen malzemelerin yerine getirilen malzemeler, 

mesai günü saat 15:00’e kadar) Hastaneye getirilecektir. Muayene Komisyonu tarafından 
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getirildiği an derhal toplanılarak belgeleri ile miktar, kalite, nitelik yönünden uygun 

görülmeyen malzemeler yüklenici tarafından derhal uygunu ile değiştirilir.  

5. Gerek duyulursa söz konusu muayeneler ilgili laboratuarlar tarafından yaptırılarak 

ücreti yüklenici tarafından ödenecektir.  

6. Her türlü gıda maddesi, temizlik malzemesi, muayenesi sonucunda düzenlenecek iki 

nüsha geçici Muayene Kabul Komisyonu raporunun bir nüshası hastane idaresinde, bir 

nüshası ise yüklenicide kalacak, ay sonlarında mutabakat sağlandıktan sonra Muayene Kabul 

Komisyonu raporu düzenlenecektir. 

7. Hastane İdaresi ve Muayene Kabul Komisyonu her türlü malzemenin belli 

dönemlerde yükleniciye haber verme zorunluluğu olmadan uygunluğunu, depolanmasını ve 

tüketimini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. 

 

 

Gıda Miktarları, Yemeklerin Pişirilmesi ve Pişirilen Yemeğin Muayene ve 

Kontrolü: 

1. Miktar Kontrolü: Yiyecek madde ve malzemeler kazana girmeden veya hazır hale 

getirilmeden önce iaşe edilecek kişi sayısına göre ve bu şartnamedeki gramajlara 

uygunluğu hastane idaresi ve diyetisyeni tarafından kontrol edilir. Hiçbir şekilde eksik 

madde ve malzeme ile yemek hazırlanamaz. İaşe edilecek kişi sayısı ile gramajların 

kontrolünde uygulanacak muayene tekniği ve bunların uygunluğunu hastane idaresi ve 

diyetisyeni belirleyecektir. 

2. Kontrol Teşkilatı yemeklerin uygun ısıda uygun şekilde pişirilmesini denetleyecektir. 

3. Yemeğin porsiyon ölçüsünün tam olarak saptanması ve servisinde buna dikkat 

edilmesi çok önemlidir. Çünkü porsiyon kontrolü fiyat kontrolünde önemlidir ve porsiyon 

ölçüsü iyi saptanmazsa hazırlanan yemeğin artması veya az gelmesi gibi sorunlar yanında, 

servisi yapılan grubun besin gereksinmelerinin yeterince karşılanamaması da söz 

konusudur. Teknik şartnamede tarifelerde verilen ölçüler gram olarak saptanmıştır ve bu 

gramı tutacak kepçe ve kevgirler iş başında firma ile sözleşme imzalanıp işe başladığı gün 

muayene komisyonu ile birlikte belirlenecektir. Kepçeler ve kevgirler et yemekleri, çorba, 

pilav, makarna kepçe ve kevgirleri olmak üzere kendi aralarında numara verilerek 

ayrılacaklardır. Yemekler bunlarla servis yapılacaktır. Firma, bahsi geçen kepçe ve 

kevgirlerin birer numunesini de hastane idaresine hibe edecektir. Yemeklerin 

pişirilmesinde içine konulacak malzemeler teknik şartnamedeki belirtilen yemek gramaj 

ve porsiyon miktarlarına uygun olacaktır. Servis başlamadan önce örnek bir tabak hassas 

terazi ile tartılacaktır, porsiyon miktarı uygun ve hiçbir ayrım gözetmeksizin 

sağlanmalıdır. 

 

Demirbaş Malzeme, Araç-Gereç ve Ekipmanlar ve Mahallerin Muayene ve 

Kontrolü: 
1. Muayene Kabul Komisyonu belli dönemlerde yükleniciye haber verme zorunluluğu 

olmadan yemek üretim merkezinde kullanılan Demirbaş Malzeme, Araç-Gereç ve 

Ekipmanların sayısını, özelliğini, kullanıma uygunluğunu, bakım ve onarımlarının yapılıp 

yapılmadığını ve Yükleniciye teslim edilen mahallerin tertip, düzenleri ile gerekli bakım 

ve onarım durumlarını, yemek üretim merkezinin istenen normlara uygun olup olmadığını 

denetler. Firma tarafından çalıştırılan işçiler, makine, araç ve gereçler idarece her an 

kontrol edilebilecektir. 

2. İdare tarafından yüklenici firmaya teslim edilen demirbaş ve makineler araç-gereçler 

ihale süresinin bitiminde eksiksiz, tam ve çalışır vaziyette tutanakla teslim alınacaktır. 

Teslim alınamayan malzeme bedellerini, firma günün rayiç değeri üzerinden idareye 

ödeyecektir. 



 

28 

 

 

Genel Muayene ve Kontrolü: 
1. Yüklenici de kendi bünyesinde, yemek pişirme işinde gıdanın hastaneye kabulünden 

atık ve çöplerin ortadan kaldırılmasına kadar tüm aşamalarda denetleme yapacaktır. 

2. Muayene Kabul Komisyonunun raporlarına firmalarca itiraz edilemez. 

 

20. TEMİZLİK HİZMETLERİ 
a) Yemek hazırlama, pişirme ve dağıtımı sırasında oluşan bulaşıklar mutfak, kat ofisleri 

ve yemekhanede ise bu iş için ayrılmış bölümlerde gerçekleştirilecektir. Yıkama ve kurulama 

aşamasında kullanılacak her türlü malzeme Yüklenici tarafından karşılanacaktır.  

b) Haftalık ve aylık temizlik hizmetleri Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak ve 

temizlik planı önceden sorumlu diyetisyene verilecektir. Hastane idaresi ve sorumlu 

diyetisyen ihtiyaç duyulduğunda temizlik planında değişiklik yapabilir. 

c) Ayrıca yemek dağıtımı aşamasında meydana gelen bütün kirlenmeler Yüklenici 

tarafından temizlenecektir. 

d) Temizliği biten bölümlerde elektrik, su, klima, havalandırma, gaz sistemlerinin açık 

kalmaması için gereken özeni gösterecektir. 

 

21. TEMİZLİK PROGRAMI: 

1. Mutfak Temizliği 

Yer, Duvar ve Koridor Temizliği 

Günlük Temizlik: Günlük kullanılan her türlü alet ve teçhizat sıcak, deterjanlı su ile 

yıkanıp yerlerine kaldırılacak; kullanılan et kütüğü, tezgah vb yerler iş bittikten hemen sonra 

temizlenecektir. Et kütüğü temizlendikten sonra tuz ile korunacak. Yer ve koridorlar günde üç 

kez sıcak deterjanlı sularla temizlenecektir. Çok kirli ve yağlı bölgeler kireç, pas çözücü, ağır 

kir ve yağ çözücü maddelerle temizlenecektir. Sebzelerin ayıklanması ve temizliği çöp 

kovalarına yapılacak, temizlenmiş sebzeler pişirme aşamasına kadar çelik kaplarda 

tutulacaklardır. Sebze yıkama evyelerinin, el yıkanan lavaboların, tuvalet, banyo ve soyunma 

odalarının dezenfektan maddelerle temizliği yapılacaktır. Mutfağa girişlerde galoş 

kullanılacaktır. 

Haftalık Temizlik: Rogar, cam ve duvarların temizliği yapılacaktır. 

Aylık Temizlik: Davlumbazların ağır kir ve yağ çözücü maddelerle temizliği; 

havalandırma sistemlerinin temizliği; böcek ve haşerelere karşı ilaçlama  ayda bir kez usulüne 

uygun olarak  yapılacaktır. Bu süre daha erken ilaçlama ihtiyacı doğması halinde 

kısaltılabilecek olup bu konuda hastane idaresi ve sorumlu diyetisyen yetkili olacaktır. 

 

2. Gıda Ve Soğuk Hava Deposu 

Günlük Temizlik: Askı, tezgah ve yerlerin temizliği; depoların ısı ayarlarının kontrolü. 

Haftalık Temizlik: Duvarlar, kapılar ve diğer yerlerin temizliği. 

Aylık Temizlik: Kuru gıda depolarının ilaçlanması ve sonunda raf, dolap ve yerlerin 

temizliği. 

Gıda deposunda ayda bir usulüne uygun olarak ilaçlama yapılacaktır. Bu süre daha 

erken ilaçlama ihtiyacı doğması halinde kısaltılabilecek olup bu konuda hastane idaresi ve 

sorumlu diyetisyen yetkili olacaktır. 

 

3. Pişirme Sistemi 

Günlük Temizlik: Kuzine, ocaklar, islimler, devirme tavalarının işi bittikten sonra 

temizliği; et kıyma makinesi, sebze doğrama makineleri, tulumba makinesi ve diğer makineler 
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işi bittikten sonra temizlenip muhafazalarıyla kapatılması. Fırınların kullanıldıktan sonra ağır 

kir ve yağ çözücülerle temizliği. Tüm malzemeler gün sonunda temiz bırakılacaktır.  

Haftalık Temizlik: Söz konusu alet ve makinelerin derinliğine temizliği 

Aylık Temizlik: Havalandırma sisteminin ve davlumbazların temizliği. 

 

4. Yemekhane ve Koridorlar 

Günlük Temizlik: Bankoların, bulaşıkhanelerin, lavaboların ve yerlerin temizliği. 

Kirlenen masa örtülerinin değiştirilmesi,Çöp kovalarının boşaltılması ve deterjanlı su ile 

yıkanması  

Haftalık Temizlik: Masa ve sandalyelerin deterjanlı sularla silinmesi. Su soğutucuların 

içlerinin ve dışının temizliği, camların silinmesi, cam sürahi, bardak, çatal, kaşık, yemek 

tabaklarının dezenfektan maddelerle temizlenip durulanması. Masa üstündeki malzemelerin 

temizliği, kirli veya temiz ayırt etmeden tüm masa örtülerinin yıkanması. 

Aylık Temizlik: Duvarların, yerlerin, perdelerin temizlenmesi 

Yemekhane ve koridorlarda, ayda bir usulüne uygun olarak ilaçlama yapılacaktır. Bu 

süre daha erken ilaçlama ihtiyacı doğması halinde kısaltılabilecek olup bu konuda hastane 

idaresi ve sorumlu diyetisyen yetkili olacaktır. 

 

 

 

5. Servis Ofisleri (Bulunan Hastanelerde) 

Günlük Temizlik: sıcak yemek üniteleri, tabaklar, termotepsiler, diğer mutfak 

gereçleri, yerler, tezgâhlar, bulaşık makineleri her kullanımdan sonra  

Haftalık Temizlik: sıcak yemek üniteleri, tabaklar, termotepsiler, yerler, bulaşık 

makinesi, kapılar derinlemesine temizlenecektir.  

Aylık Temizlik: Duvar ve fayansların silinmesi; cam ve kapıların temizlenmesi; 

giderlerin kontrol edilmesi ve gerekiyorsa temizlenmesi. Böcek ve haşerelere karşı ilaçlama 

ve ilaçlama sonrası genel temizlik. 

 

22. ÇÖPLERİN (EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARIN) BERTARAFI : 

Çöpler usulüne uygun olarak toplanacak, çöplerin birikmesi engellenecek, yönetmelikte 

nitelikleri belirlenen özel poşetlerde idarece belirlenen şekilde çöp toplama alanlarına 

taşınacaktır. Bütün çöp kovalarının içerisine çöp poşeti yerleştirilecek ve toplanması taşınması 

ve depolanması esnasında sızdırmaz olmasına dikkat edilecektir. Yüklenici temizliği yapılan 

alanlardaki metal, cam, plastik, kâğıt ve benzeri geri kazanılabilir malzemeleri idarenin 

istemesi halinde ayrı bir alanda toplayacaktır. Çöpler döküldüğünde yada sızdığında temizliği 

yüklenici firmaya aittir. Kirlenen yerleri uygun temizlik malzemesi ile yıkayarak 

temizlemelidir. 

 

Evsel Nitelikli Atıklar: 
14/3/1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katı Atık Kontrolü 

Yönetmeliği doğrultusunda taşınarak bertaraf edilecek ve Ünitelerden atılan, ancak, enfekte 

olmamış mutfak atığı, bahçe atığı, büro atığı, ambalaj malzemeleri, şişe ve benzeri 

malzemelerden oluşan atıklardır. Tıbbi atıklardan ayrı olarak toplanırlar ve geçici 

depolanırlar. 

Kalın plastikten yapılmış sızıntı yapmayacak özellikte mavi renkli ve üzerinde evsel 

atık yazan çöp poşetleri kullanılacaktır. Plastik büyük boy çöp kovaları sızıntı yapmayacak 

özellikte ve ağzı kapaklı olacaktır. Mutfakta bulunan çöp bidonları el değmeden açılır - 
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kapanır özellikte olmalıdır. Çöp poşetleri ve kovaları yüklenici tarafından temin edilecektir. 

Bu konudaki tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır. 

Çöp poşeti önce kovanın içerisine yerleştirilecek, evsel artıklar ve çöpler bu kovaya 

konulacaktır. Çöp kovası dolunca kova ile birlikte evsel artıkları, yüklenici elemanları 

tarafından ana çöp toplama mahalline götürülecek ve plastik çöp poşeti ağzı sızıntı 

yapmayacak şekilde bağlanıp, tartılarak çöp toplama mahalline yerleştirilerek hastaneden 

uzaklaştırılması sağlayacaktır. Gerek çöplerin gerek diğer artık maddelerin ve pis suların 

bahçe ve çevreyi kirletmemesine dikkat edilecektir. Kullanılacak çöp kovaları yıkanıp 

temizlenip, dezenfekte edildikten sonra tekrar kullanılacaktır. Bu konu ile ilgili ortaya çıkacak 

her türlü ödeme yüklenici tarafından yapılacak olup bunlar için daha sonra hastaneden ücret 

talep edilmeyecektir. Bu hizmetin eksik yürütülmesi nedeniyle belediye ve diğer kamu 

kurumları tarafından kesilecek cezalar Yüklenici tarafından ödenecektir. 

 

Yemeklik Yağ Atıkları: 
Atık yağlar Çevre ve Orman Bakanlığının Tehlikeli Atıklar Taşıma Yönetmeliğine 

istinaden yetkili yağ atık firması tarafından verilecek olan varillerde toplanacaktır.  

 

 

23. HAŞERE İLE MÜCADELENİN USUL VE ESASLARI 

Haşere ile mücadele, T.C Sağlık Bakanlığı’nın 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı “Halk 

Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uygun 

olarak gerçekleştirilecektir. Yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç 

Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından; bu izin 

belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlama anılan izin belgesine sahip olanlara 

yaptırılacaktır. İlaçlama sonrası temizlik gecikmeden yapılacak ancak ilacın etki süresi 

geçmeden yapılmayacaktır. 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 30/04/2004–7142 (Tarihi:30.04.2004  

Sayısı:7142)  sayılı genelgesine göre belirlenen, izinli intektisit ve rodentisitler kullanılacaktır. 

İlaçlama konusunda hastane idaresi her türlü bilgi ve belge isteme yetkisine sahip 

olacaktır. Girişe esas fatura, irsaliye olmayan hiç bir ilaç teslim alınmayacaktır. İlaçlamada 

kullanılacak her bir ilacın T.C Sağlık Bakanlığınca verilmiş ruhsat veya ithal izin belgesinin 

T.C Sağlık Bakanlığınca onaylı Türkçe etiket örneğinin, ilacın aktif madde ve garanti 

belgesinin ilacın ürün güvenlik belgelerinin aslını veya noter tastikli suretini idareye 

sunacaktır. 

Ayda bir kez haşere ile mücadele için ilaçlama yapılacaktır. İdare gerektiğinde ilaçlama 

yapılmasını isteyebilecektir. İlaç yüklenici tarafından getirilecek ve en az ayda bir kalitesi 

kontrol ve muayene edilecektir. Yüklenici ilaçlama programını idareye sunacak, gerektiğinde 

idare tarafından uygun görülecek zamanlarda da tekrarlanabilecektir. Yapılan ilaçlama ile 

mevcut böcek ve farelerin ölüp ölmediği tespit edilecektir. İdare gerek gördüğü takdirde 

kullanılacak ilacı seçebilecektir. 

Haşere ilaçları; havalandırmaya gerek bırakmayan, leke ve iz yapmayan özelliklerde 

olacaktır. İlaçlamada zararlı haşerelere karşı kullanılan ilaçlar özelliğini kaybederse 

değiştirilmesi istenilebilecek, bu istek yerine getirilmediği takdirde başka bir yükleniciye 

ilaçlama yaptırılacak ve bedeli ihaleyi alan yükleniciye ödettirilecektir. 

Kontrolörlüğün uygun görmesi halinde iş programında belirlenen tarihten önce ekstra 

ilaçlama yaptırılabilir ve programda bir sonraki ilaçlama uygun görülen zamanında yapılır. 

İlaçlama tarih ve saati idarenin uygun gördüğü zamanda olacaktır. Yapılan bu ilaçlamalardan 

önce idareye tarihi ve saatleri hakkında yazılı olarak bilgi verilir. Bu işlem için ekstra bir ücret 
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talep edilemez. Yüklenici ilaçlamada kullanılan ilaçların ve ilaçlama yaptığına dair belgeyi 

idareye 3 (üç) iş günü içerisinde sunacaktır. 

 

 

24. YEMEK HİZMETİ İÇİN İSTENİLEN MALZEME, ARAÇ-GEREÇ VE 

EKİPMANLARI 

1 30 cm yükseklik, 90 cm eninde çelik tencere en az 5 adet,  

30 cm yükseklik, 70 cm eninde çelik tencere en az 5 Adet,  

25 cm yükseklik, 65 cm eninde çelik tencere en az 5 Adet,  

20 cm yükseklik, 50 cm eninde çelik tencere en az 5 Adet, 

5 adet orta boy çelik tencere, 5 adet küçük boy çelik tencere. 

30 Adet 

2 Kapaklı çeşitli ebatlarda fırın tepsisi 20 Adet 

3 Kahvaltı için ısıtıcı veya semaver (hasta kapasitesine göre yeter miktarda) 5 Adet 

4 Hasta servisleri için yemek arabası (uygun ebatlarda küvet ve kapaklarıyla 

birlikte) 

Normal ve diyet yemeklerin aynı anda servisini sağlayabilecek nitelikte, en 

az 6 gözlü olmalı.  İçerisine ekmek ve çatal-kaşık koymak için uygun 

bölmeleri olmalı 

Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı. 

Gerektiğinde ısıtabilmek için su hazneli ve elektrik bağlantılı olmalı 

(Hastanenin kapasitesinin artması veya hasta dağılımın değişmesi 

durumunda araba sayıları yeniden belirlenebilir) 

4 Adet 

(1 Büyük Boy) 

(3 Küçük Boy) 

5 Çeşitli ebatlarda çelik kova 4 Adet 

6 Muhtelif ebatlarda bıçak (  et-sebze doğramak için farklı renklerde) 20 Adet 

7 Tel süzgeç 3 Adet 

8 Probtermometre 3 Adet 

9 Muhtelif ebat servis kaşığı, kepçesi, maşası, kevgir,spatula 40 Adet 

10 GN 1/1 ve /veya GN1/2 gastronom küvet(tepsi 50*50 ölçülerde 

konveksiyonlu fırınlara uygun 6 adet),  

30*50 ölçülerde küvet 5 adet, 25*30 ölçülerde küvet 5 adet 

16Adet 

11 Katlı servis arabası (mutfak ve klinikler için) 

Katlı servis arabalarından en az 2 tanesinin kenarları yükseltilmiş (havuzlu) 

olmalı ve itme kulpu olmalıdır. 

5 Adet 

12 2 adet büyük çırpma teli, 2 adet orta boy çırpma teli, 2 adet küçük çırpma 

teli, ( çelik telli, çelik saplı) 

6 Adet 

13 Baharat takımı, peçetelik, masa örtüsü (idarenin onay vereceği renkte) 30 Adet 

14 85*16 çelik süzgeç 2 Adet 

15 Yemekhane ve hasta servisleri için paslanmaz kaşık, çatal, bıçak (iyi kalite) 800’er Adet 

16 Yemekhane için 12cm joker kase, 21cm çukur tabak, 21cm pilav tabak, 

17cm tatlı tabak, 17cm kare kayık tabak (700’er adet tamamı porselen) 

4000 Adet 

17 Selform taşıma tepsisi 500 Adet 

18 Kapaklı çöp taşıma arabası(en az 120lt olmalıdır.) 3 Adet 

19 Sanayi tipi Bulaşık yıkama makinesi (yıkama pompası ve diğer 

ekipmanlarıyla birlikte) 

2 Adet 

20 Min.20 Bıçak kapasiteli bıçak sterilazötörü 1 Adet 

21 Buzdolabı(en az 250 lt olmalıdır) 1 Adet 

 

22 Hasta, hasta yakınları ve dış birimlere yemeği taşınan personel (idarenin  
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uygun gördüğü birimler ve servisler) için yemeklerin taşınması ve 

dağıtımında kullanılacak tam kapaklı thermotepsi 

Thermo tepsi özelikleri; 

Gıda tüzüğüne uygun ABS hammaddeden üretilmiş olup darbeye karşı 

dayanıklı olmalı 

Poliüretan köpük ile izole edilmiş olmalı, Özel izolasyonu sayesinde, 

sıcaklar sıcak, soğuklar soğuk olarak muhafaza edilir olmalı   

Tam kapaklı, tepsiler ve kapakları en az +85 derece ısıya ve – 40 derece 

soğuğa dayanıklı olmalı 

Tepsinin iç kısmında porselen tabak koymak için özel bölmeler olmalı ve 

en az 4 kap yemeği alabilmeli 

Bekletme sırasında yemeğin lezzetini bozacak kötü koku oluşturmamalı 

Tepsiler ve kapaklar üst üste istif edilebilir olmalı ve istiflendikten sonra 

kaymamalı 

Bulaşık makinesinde yıkanabilir olmalı  

Thermo tepsi TSE, CE veya eşdeğer kalite standart belgesine sahip olmalı 

(Termotepsilerin sayıları hastane doluluk oranına göre idare tarafından 

yeniden belirlenebilir.) 

 

 

 

 

 

 

 

40 Adet 

23 Thermo tepsilerin hasta, hasta yakını ve personelin bulunduğu yere 

taşınması için uygun boyutta thermo tepsi taşıma arabaları (özelikleri; 

Çok katlı ve işlevsel olmalı.  

Thermo tepsi taşıma arabasının rafları, tepsiler yerleştirildiğinde 

kaymayacak şekilde dizayn edilmiş olmalı  

Paslanmaz çelikten yapılmış olmalı 

(Termotepsi taşıma arabalarının sayıları hastane doluluk oranına göre idare 

tarafından yeniden belirlenebilir.) 

 

 

1 Adet 

24 Thermo tepsilerin içerisine yerleştirmek üzere uygun boyutta 2 çeşit 

porselen tabak (1. ve 2. kap yemeği alacak özelikte),ve 2 çeşit porselen 

kase(garnitür ve 3. kap yemeği alacak özelikte), 

 

40 Takım 

 

 

 

25 Konveyörlü tip kurutmalı bulaşık yıkama makinesi (pompa ve diğer 

ekipmanlarıyla birlikte ) 

Özellikleri  

Paslanmaz çelikten üretilmiş olup tam otomatik ve kurutmalı olmalıdır.  

Yıkama suyu sıcaklığı en az 55 derece, durulama suyu sıcaklığı da en az 85 

derece olmalıdır. Yıkama kapasitesi en az 1500 tabak /saat olmalı.  

Ana yıkama tankı kapasitesi en az 90 lt. olmalıdır. 

Boiler tankı kapasitesi en az 25 lt olmalıdır. 

Pompa gücü (ana yıkama/durulama) 1,5 Kw/0,37 kW olmalı 

Isıtıcı gücü (tank/boıler/kurutma) 9Kw-27 Kw/0,45 Kw değerlerinde olmalı 

Makinenin yerine göre giriş tezgâhı(ızgara alt tablalı) /çıkış tezgahı ve 

sprey üniteleri de olmalı  

Sürekli beslemeyi sağlayan konveyör sistemi mevcut olmalıdır. 

 

 

 

 

 

1 Adet 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Makinede kullanılmak üzere tabak, bardak, çatal-kaşık için uygun ölçüde 

yıkama sepeti(basket) 

15 Adet 

27 Nemölçer, ısıölçer 4+4 Adet 

28 Hassas terazi (küçük boy gramaj tartısı) Min 2 gr 2 Adet 
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29 Dijital Kantar (en az 300 kiloya kadar tartmalı) 1 Adet 

30 Tepsi toplama arabası (40 tepsilik) 4 Adet 

31 Polietilen et ve sebze kütüğü  (farklı renklerde) 4 Adet 

32 Yer ocağı  1 Adet 

33 Kuzine (4 göz ocak ve 2 göz fırını olacaktır.) 2 Adet 

34 Çöp Kutusu (en az 70lt, el değmeden açılabilir nitelikte) 5 Adet 

35 Sanayi tipi blendır (380watt,2 kademeli hız ayarlı, püre aksesuarlı) 2 Adet 

36 Mutfak robotu (çok fonksiyonlu) 1 Adet 

37 Döner ocağı 1 Adet 

38 Döner bıçağı   2 Adet 

39 Et kıyma makinesi (CE standartlarına uygun) 1 Adet 

40 Sebze doğrama makinesi (çok fonksiyonlu) 1 Adet 

41 Derin dondurucu 1 Adet 

42 Yemekhane için kart sistemi ve kartları 1 Adet 

43 Turnike sistemi 1 Adet 

44 

 

Hamur yoğurma makinesi (en az 50 lt kapasiteli) 1 Adet  

45 Metal Çöp Konteyneri ( TS EN 840-1 standartlarına uygun, iki tekerlekli, 

en az 300L kapasiteli, açma kapama kulpu ve kaldırma kolları 

bulunmalıdır, rahatça taşımaya imkan sağlayacak ergonomik tasarımda 

olacaktır) 

2 Adet 

46 Katı meyve sıkacağı 1 Adet 

47 Çamaşır Yıkama makinesi  (Malzemelerin Yıkanması için) 1 Adet 

48 Çamaşır kurutma makinesi (en az 7 kg) 1 Adet  

49 20 Tepsili Sanayi Tipi Konveksiyonel Fırın 1 Adet 

50 Kapaklı ekmek sepeti (60 cm) 2 Adet  

51 Yağ Tavası 15 cm yükseklik 80 cm eninde 2 Adet  

52 Mika tabldot 250 Adet  

53  El Terminali( hasta rasyonları için) 1 Adet 

 

DİĞER HUSUSLAR 

 

a) Yüklenici Sağlık Tesisi Personeli Dışında Hiçbir Kişiye ücret karşılığı yemek satışı 

yapmayacaktır. 

 

b) Yüklenici sağlık tesisinin mutfağında herhangi bir mücbir nedenle bakım, onarım, 

tadilat, yangın vb. durumlarda idare uygun gördüğü taktirde yemek hizmetini 

aksatmayacak ilgili mevzuat çerçevesinde gıda üretim izni olan il sınırları içerisinde 

herhangi bir tesisten yemek tedarikini sağlayarak yemek hizmetinin sağlanması 

yönünden gereken tedbirleri alacaktır. 

 

c) Yüklenicinin yükümlülüğü altında bulunan mutfak, kat ofisleri ve yemekhanedeki 

teknik aletleri kapsayan soğuk odaların, fırın, ocak, tüm elektrik tesisatların ve sıhhi 

tesisatların vs. arızalanması ve bozulması halinde yapımı firmaya aittir. Firma arızanın 

giderilmesi için gerekli tedbirleri en geç 24 saat içinde alacaktır.     
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d) Teknik şartnamede belirtilen hususlarla ilgili herhangi bir aksaklık olması durumunda, 

bu aksaklığın idare tarafından resmi olarak bildirimi ile biran önce gidermesi için süre 

verilir ve yüklenici verilen süre içerisinde sorunu gideremez ise aksaklığa meydan 

veren her bir konu için sözleşme bedelinin % 1’i (yüzde biri) oranında ceza 

uygulanacak olup ilgilinin hak edişinden kesinti yapılır. 

e) Yüklenici firma 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 

uyarınca çalışan personelin her türlü iş güvenliği tedbirlerini almakla ve iş sağlığı ve 

güvenliği eğitiminden yükümlüdür. Ayrıca 6331 Sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı 

Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde ve mevzuatça belirlenmiş tüm yükümlülüklerden 

sorumludur. 

f) Yüklenici firma hizmet veren tüm personelin 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili 

mevzuatları hükümlerinden doğacak her türlü iş ve işlemlerden sorumludur. 

 

g) Muharrem ve Ramazan ayında oruç tutan personel için iftar ve sahur yemeği 

verilecektir.  

 

h) Servisler; hasta ve refakatçi için: Bakanlığımız strateji geliştirme başkanlığının 

2008/42 sayılı genelgesinin D-Yemek Hizmetleri Alım İhaleleri 1.ci maddede 

belirtilen yatan hastalar için (refakatçilerde dâhil) her öğün hastalara verilen yemek, 

kahvaltı sayısını tespit etmek üzere servis sorumlu hemşiresinin imzalı işlem tutanağı 

(rasyonlar ;yani hastaların, refakatçilerinin yediği yemek sayısının belirten) 

düzenleyerek aslını diyetisyene suretini ilgili yemek firmasının hastanemizdeki 

yetkilisine teslim edeceklerdir. Hastane gerekli alt yapıyı sağladıktan sonra rasyonlar 

HBYS de kayıt altına alınıp öğün sayıları tespit edilecektir. Firma yetkilisi ve 

garsonlar rasyonların bu şekilde kaydedilip, öğün sayılarının hesaplanması konusunda 

uyum sağlamak adına gerekli tedbirleri alacaktır. Ayrıca servislerde normal yemek, 

diyet yemeği, kahvaltı, ara öğün ilgili firmanın servis elemanları tarafından 

dağıtılırken servis sorumlu hemşiresi veya görevlendireceği hemşire tarafından nezaret 

edilerek dağıtılacaktır.  

i) Yüklenici hizmetin her aşamasında Sağlık Bakanlığı’nın Hizmet Sunum Rehberindeki 

Yemek Hizmet Sunumu bölümünde belirtilen maddelerin tamamına uymakla 

yükümlüdür. 

j) Yüklenici firma Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce 

düzenlenen Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesini (EK-4 ‘te sunulmuştur) imzalamak ve 

hükümlerini yerine getirmek zorundadır ve bu taahhütnamede yer alan hükümlere 

ilişkin ortaya çıkacak her türlü olaya karşı sorumlur. 

k) Yemekhanede/ mutfakta çalışan her personel Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri 

Genel Müdürlüğünce düzenlenen Personel Gizlilik Sözleşmesini (EK 5’te 

sunulmuştur) işe başlarken imzalamak ve hükümlerini yerine getirmek zorundadır. Bu 

sözleşme imzalanarak her personelin özlük dosyası ile birlikte idareye sunulacaktır. 

 

 

Besin zehirlenmelerine karşı sigorta; 
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Kişi Başına: 

1- İş gücü kaybında; Gün başına 100 TL 

2- Sakatlık durumunda; Birinci derece sakatlık halinde 70.000(yetmişbin) TL 

İkinci derece sakatlık halinde 40.000 

(kırkbin) TL Üçüncü derece sakatlık halinde 

20.000 (yirmibin) TL 

3- Ölüm halinde; 100.000 (yüzbin) TL(Eşi, çocukları veya kanuni mirasçılarına 

ödenmek üzere) 

Teminatla sigorta ettirilmelidirler. (Sigorta kapsamındaki kişiler aşağıdaki 

gibidir.) 

*450 kişi kadrolu personel 

*103 kişi hizmet alımı sonucu çalıştırılan firma personeli 

*100 kişi yatışı yapılmış hasta 

*100 kişi işlem yapılmış hasta refakatçisi 

Besin zehirlenmelerine karşı sigorta poliçesi sözleşme esnasında yüklenici 

tarafından idareye teslimi yapılacak olup aksi durumda sözleşme imzalanmayarak 

hukuki süreç işletilecektir. 

l) Yangın Sigortası; 

 

Ayrıca mutfak binasının ve ekipmanlarının yangına karşı tüm riskler göz önünde 

bulundurularak 300.000 (üçyüzbin) TL teminatla Yangın sigortası yaptırılması 

yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici tarafından Besin zehirlenmesi 

sigorta poliçesinin ve Yangın sigortası poliçesinin sözleşme esnasında yüklenici 

tarafından idareye teslimi yapılacak olup aksi durumda sözleşme imzalanmayarak 

hukuki süreç işletilecektir. 

 

Sıra  Cinsi 1 Aylık Öğün Miktarı Birim 

1 Normal yemek  14.000 Öğün 

2 Diyet yemek  1.600 Öğün 

3 Normal kahvaltı 4.000 Öğün 

4 Diyet kahvaltı 1.400 Öğün 

5 Ara öğün  3.250 Öğün 

 

*Yukarıda belirtilen toplam öğün miktarları tahmini olup, hastanemizin doluluk oranına ve 

refakatçi sayısına göre değişiklik gösterebilir. 

 

 

EKLER : 

 

Ek 1 - Kahvaltı, Normal Yemek Ve Diyet Yemeklerinin Şekli 

Ek 2 - Yemek Türleri Ve Kullanılacak Yiyecek Gramajları 

Ek 3 - Gıda ve Temizlik Malzemeleri Teknik Şartnamesi 

Ek 4- Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi 

Ek 5- Personel Gizlilik Sözleşmesi 
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EK:1 

 

 

KAHVALTI, NORMAL YEMEK ve DIYET YEMEKLERININ SEKLİ 

 

NORMAL YEMEK YİYEN HASTALAR, REFAKATÇILAR VE 

HASTANE PERSONELİ: 

 

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedaviler İşletme Yönetmeliği’nin 89. Maddesi’nde yer 

alan “Kurumlarda;  kadrolarında bulunan tüm personel ile yönetmelikler gereği hastanede 

staj yapan öğrencilere ve hizmet içi eğitimine gelen sağlık ve yardımcı sağlık personeline 

öğle yemeği, bunlardan kurumda yatanlarla bu yönetmeliğin ilgili maddelerindeki 

hükümlere göre sürekli olarak kurumda kalanlar ve nöbetçilere 3 öğün yemek ve vardiya 

uygulanan kurumlarda vardiyaya kalan personele çalışma süresine isabet eden öğünlerde 

yemek verilir.” hükmü uygulanacaktır. Normal yemek yiyen hasta refakatçileri ve hastane 

personeli için 3 kap yemek çıkar. Hasta ve refakatçilerine sabah, öğle, akşam yemeği, 

nöbetçi hastane personeline kahvaltı, öğle, akşam yemeği, normal mesaisine gelen personel 

için de 3 kaptan oluşan öğle yemeği verilir. Ek-2 de gramajı belirtilmeyen yemekler 

menüde yer alırsa ya da özel bir diyet yemeği verilecekse gramajlara diyetisyen karar 

verecektir.  

 

1) Kahvaltı: 

 

Nöbetçi personel, nöbete kalan diğer hizmetlere ait sözleşmeli firma elemanları 

ile hasta ve refakatçisine her sabah 1 (bir) öğün kahvaltı verilir. Bu kahvaltının ne şekilde 

ve çeşitte sunulacağını hastane diyetisyeni tespit eder ve yüklenici firma buna uyar. Ayrıca 

gece nöbetçi personele kahvaltının gece veya sabah verilmesine idare karar verecektir. 

Yüklenici bu hizmeti sunmakla yükümlüdür. 

Kahvaltı çay/ süt, şeker, ekmek ve söğüş sebze dışında 3 (üç) çeşit olarak 

verilecektir. Her gün çeşitlerden biri hayvansal kaynaklı olacaktır. Tereyağı olduğu zaman 

yanında bal veya reçel verilecek ve tek çeşit kabul edilecektir. Komisyonca belirlenecek 

peynir (beyaz peynir, kaşar peyniri, üçgen eritme peyniri, krem beyaz peynir vb.), tahin 

pekmez karışımı, kakaolu fındık ezmesi, yumurta, reçel ile tereyağı, bal ile tereyağı, zeytin 

(siyah, yeşil, çizik, biberli vb.), domates ile salatalık (söğüş) vb.den oluşacaktır. Kahvaltıda 

verilebilen domates/salatalık gibi söğüşler çeşit olarak kabul edilmeyecektir.  

Kahvaltıda simit, poğaça, tost, börek vb. çeşitler menüde yer aldığı tarihlerde 

uygun gramajda temin edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Personel/Hasta (R3 alan normal hasta) Kahvaltı Çeşit ve Miktarları 
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Gıda Maddeleri Gram 

1 Beyaz peynir / tuzsuz peynir 40 

2 Kaşar peyniri 30 

3 Eritme peynir/üçgen peynir 25 

4 Gravyer peynir 20 

5 Dil peyniri 20 

6 Yumurta 60-65 

7 Sucuklu Yumurta 1adet yumurta+30g sucuk 

8 Zeytin (siyah / yeşil / diyet) 25 

9 Reçel (kayısı, vişne, çilek vb.) 30 

10 Bal 30 

11 Tereyağı 15 

12 Tahin / Pekmez 30 

13 Fındık ezmesi 30 

14 Kek 100 

15 Börek 100 

16 Poğaça 80 

17 Salam 50 

18 Sosis 100 

19 Salatalık+Domates(mevsimine 

göre) 

150 

20 Meyve 200 

21 Çay 1,5 (150ml) 

22 Süt (tetrapak kutularda) 200ml 

23 Meyve Suyu (tetrapak kutularda) 200ml 

24 Şeker 20  

25 Ekmek 100 gr. 

26 Simit 100 gr  

        

 NOT: Reçel, bal, tereyağı ve eritme peynir için verilen gramajlarda ambalaj hariç 

tutulmuştur. 

                Kahvaltı ne şekilde, hangi saatte ve ne çeşitte sunulacağına hastane sorumlu 

diyetisyeni karar verir. Kahvaltı menüleri aylık olarak hazırlanarak idarenin onayı ile 

yükleniciye bildirilir. Yüklenici verilen listelerde değişiklik yapamaz. Bu konunun 

denetimi idarenin sorumlu diyetisyeni tarafından yapılacaktır. 

 Diyetisyen gerekli gördüğü hastalarda diyet ürün isteyebilir.(Diyabetik 

reçel,diyet peynir,form bisküvi vb.) Diyet ürünler diyetisyen tarafından tadımı ve 

kontrolü yapıldıktan sonra servise sunulabilir. Özellikle tuzsuz peynir ve zeytin temin 

edilecektir, tuzlu peynir getirilip suda bekletip hastaya verilmeyecektir. Özel diyeti olan 

hastalarda ürün gramajları diyetisyen tarafından belirlenecektir. Çocuk servisine her gün 

kahvaltıda 200ml ambalajlı UHT süt verilecektir. Süt içmesinde sakınca olan hastalara 

diyetisyen tarafından uygun görülen içecek verilecektir. 

 

2) Öğlen ve  Akşam Yemeği: 

Normal yemek yiyen hasta ve refakatçiye öğle ve akşam 3’er çeşit yemek 

verilir. Gündüz normal mesai yapan Hastane personeli ile diğer hizmetlere ait sözleşmeli 

firma elemanlarına öğle yemeği; toplam 3 çeşit yemek verilecektir. Nöbetçi personel ile 

nöbete kalan diğer hizmetlere ait sözleşmeli firma elemanlarına 3 (üç) çeşit akşam 
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yemeği verilir. 

Hastane sorumlu diyetisyeninin hazırladığı menüye göre öğle ve/veya akşam 

yemeği hazırlanıp verilecektir. Her öğünde 1.grup yemek esas yemektir. Garnitürlü ve 

yoğurtlu verilen yemeklerin yanına diyet uzmanın uygun gördüğü garnitür olarak yoğurt, 

patates, çorba, pilav, püre, salata, haşlanmış sebze vb. verilir. Garnitürler, çorbalar 4. kap 

yemek olarak nitelendirilemez. Ekmek çeşitlerin dışında tutulacaktır. Normal yemekler 

belirtilen sayılara göre tuzlu ve tuzsuz pişirilecektir. Ekmekler 50 gramlık poşetlerde el 

değmeden ambalajlanacak ve servis edilecektir. Ana yemeklerde (öğle-akşam) 100 er 

gr.ekmek verilecektir. Personel yemekhanesinde beyaz ve kepekli ekmek çeşitleri 

olacaktır. Diyet alan hastaların ekmek gramajına diyetisyen karar verir. 

 

DİYET YEMEĞİ YİYECEK HASTALAR ve PERSONEL: 

 

Diyet yemekleri (tuzlu/tuzsuz) doktorun gerekli gördüğü hastalara klinik 

diyetisyenleri tarafından belirlenen kahvaltı, öğle, akşam yemeği ve ara öğünlerde 

verilen yiyeceklerdir. Hastaya bireysel olarak hazırlanan diyetler, hastanın tedavisi için 

gerekli, günlük enerji ve besin öğesi gereksinimini sağlayacak şekilde ve diyetisyen 

tarafından belirlenen içeriklere uygun miktar, çeşit, tat, kıvam, görünüş ve kalitede 

olmak üzere her türlü yiyeceği kapsayacaktır. Özel diyet alan hastaların ve personelin 

kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri ve ara öğünleri, hastane diyetisyenlerinin 

belirleyeceği saatte dağıtılacaktır. 

Özel diyetlerde, diyete ek olarak bir veya birkaç çeşit yiyecek verilebileceği 

gibi, bağımsız olarak tüm yiyecek ve yemeklerin cins ve miktarlarını belirtmek suretiyle 

özel diyet listeleri düzenlenebilir. Diyet yemeklerinin cins ve miktarlarının, hastane 

diyetisyeninin önerdiği diyet tedavisi ilkelerine uygun olması zorunludur. Diyet yemeği 

yemek zorunda olan personelin gereksinimleri, hastane diyetisyeninin önerileri 

doğrultusunda ve personel yemekhanesinde yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. 

Diyet yemeği alan ancak normal tuzlu yemesi uygun bulunan hastalara yemekleri ile 

birlikte tek öğünlük kullanıma uygun ve ambalajlı tuz verilecektir.  

 

Bazı özel hastalarda ve personelde proteinsiz un, glutensiz makarna gibi 

yiyecekleri temin etmek, pişirmek ve servis etmek firmanın yükümlülüğündedir. Diyet 

yemek alanlar için hazırlanacak özel tatlılarda kullanılacak tatlandırıcıların çeşidi kurum 

diyetisyeni tarafından belirlenecektir. 

Özel diyet alan hasta ve personele günün menüsü uygun olmadığı taktirde; 

diyetisyen tarafından verilen tarife uyularak özel yemek hazırlanacaktır. Porsiyon 

sayısına bakılmaksızın bir hasta ya da bir personel dahi olsa diyetinde yer alması gereken 

özel yemekler pişirilmek zorundadır. Özel ürün gerektiği taktirde yüklenici temin 

etmekle yükümlüdür. Örneğin; proteinsiz ekmek, proteinsiz kurabiye, nişasta peltesi, 

glutensiz ekmek, komposto, çorba, glutensiz makarna, meyve püresi, sebze püresi, 

haşlanmış patates, laktozsuz süt vb. ürünler istenebilir, özel tarifeler verilerek 

pişirilecektir. Diyet hastalarına ve personeline öğünlerde en az 2 en fazla 8 kap olarak 

diyetisyenin belirlediği listeye göre yemek verilecektir. 

Çocuk servisine hekim ve diyetisyenler uygun gördüğü taktirde her öğün 

yoğurt, haşlanmış patates, süt vb. verilebilir. Ödemesi ara öğün olarak 

ücretlendirilecektir.  

Gebe okulu , diyabet okulu ve diyaliz gibi özel diyete ve ara öğüne ihtiyacı olan 

birimlerde gerek görülmesi halinde yemek ve ara öğün verilebilir. Yüklenici firma 

diyetisyenin uygun gördüğü öğün ve ara öğünleri temin etmelidir. 
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1) Kahvaltı: 

Klinik diyetisyenleri, hastanın ihtiyacına göre aşağıdaki kahvaltılık 

malzemelerden uygun olanlarını verir. Diyet kahvaltısı içecek (poşet çay, poşet bitki 

çayı, laktozsuz, kalsiyumdan zengin, light vb süt), ekmek (tuzlu, tuzsuz, kepekli, 

çavdar), şeker dışında 3 çeşit olarak verilecektir. Çeşitlerden en az biri hayvansal 

kaynaklı olacaktır.  Diyetisyen gerekli gördüğü hastalarda diyet ürün 

isteyebilir.(Diyabetik reçel,form bisküvi vb.) Çocuk servisine her gün kahvaltıda 200ml 

ambalajlı UHT süt verilecektir. Süt içmesinde sakınca olan hastalara diyetisyen 

tarafından uygun görülen içecek verilecektir. 

Çay......................................................   2 g  (şekerli veya şekersiz) 

Süt (1/5)UHT.........................................200 g  

Çorba………………………………….200 g (1 çorba kasesi) 

Yoğurt (kutu-poşet).…………………...200 g 

Kutu Ayran ……………………………200 ml 

Kutu Meyve suyu…………………..…200 ml 

Bitki çayları...........................................2 g  (şekerli veya şekersiz) 

Şeker......................................................10 g 

Kaşar peynir..........................................30 g 

Beyaz peynir..........................................40 g 

(Tuzlu, Tuzsuz) poşette olabilir. 

Diyet peynir(az yağlı,tuzsuz)…………..40g 

Eritme peynir………….......................25 g 

Üçgen peynir…………........................ 25 g 

Yumurta...............................................1 adet (60-65g) 

Poşet bal...............................................30 g 

Poşet reçel ............................................30 g 

Diyabetik reçel ....................................30 g 

Tahin-pekmez………………………….30g 

Poşet tere yağ.......................................15 g 

Bisküvi (Tatlı, Tuzlu)..........................30 g 

Zeytin (siyah, yeşil).............................25 g (tuzlu,tuzsuz) 

Diyet Zeytin (Siyah)............................25 g 

Domates- Salatalık..............................150 g 

Mevsim Meyvesi ………………...…150 gr (meyveye göre gramaj değişebilir) 

Haşlanmış Patates …………………..200 gr 

Proteinsiz çörek……………………..1 porsiyon 

Ekmek(tuzlu, tuzsuz, kepekli, çavdar)….100 Gr. 

 

Öğle ve Akşam Yemeği: 

 

Diyet hastalarına ve personeline öğünlerde en az 2 en fazla 8 kap olarak diyet 

uzmanının belirlediği listeye göre verilecektir. Yemeklerde zeytinyağı ve ayçiçek yağı 

kullanılacaktır. Kızartma işlemi yapılmayacaktır. Öğle ve akşam yemekleri hazırlanan 

haftalık menüye göre tuzlu ve tuzsuz olarak diyet uzmanlığının belirlediği sayıda 

yapılacaktır. Diyet yemekleri hastane diyetisyeninin önerileri doğrultusunda öğle ve 

akşam olmak üzere farklı olacaktır. Özel diyet hastaları için ayrıca diyet menüsünde 

diyetisyenin belirlediği sayıda şekerli, şekersiz veya tatlandırıcı ile yapılmış muhallebi, 

komposto, pelte, haşlama patates, makarna, pilav, püre, yoğurt, süt, bisküvi, peynir-

ekmek vb. şeker hastaları için istenilen cins meyve, yemek vb hazırlanır. Özel diyet 

alması gereken hastalar ve personel için hastaya verilecek yemek sayısı arttırılabilir. 
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Diyet alan hastalara ve personele diyetisyenler tarafından verilen talimatlara uygun 

olarak bir öğünde 8 çeşide kadar diyet yemeği verilebilir. 

ARA ÖĞÜN: 

Doktor ve Diyetisyenin öngördüğü hastalar yine diyetisyenin belirlediği saatte diyet 

hastasına aşağıda belirtilen yiyecekler servis yapılır. Hastane Diyetisyeni tarafından ara öğün 

alması gereken diyet hastalarına günde 2-4 defa ara öğün verilir. Yiyeceklerin verilme sıklığı 

klinik diyetisyenlerinin tespiti doğrultusunda olacaktır. Ara öğünler diyet bölümünce 

belirtilen saatlerde yapılacaktır. Ara öğün gramajları diyet kahvaltıları ile aynı olacaktır. 

Diyetisyen gerek gördüğü hastalarda gramajı ve çeşit sayısını artırabilir veya değiştirebilir. 

Ara öğün alan  hasta ve personele belirlenen saatlerde yemekhane personeli tarafından ara 

öğün dağıtımı yapılacaktır. Ara öğün alması gereken personelin ara öğünleri çalıştığı birime 

garsonlar tarafından ulaştırılacaktır. Ara öğün seçenekleri diyetisyen tarafından artırılabilir 

veya çeşitlendirilebilir. 

 

 

 

1 GÜNLÜK ARA ÖĞÜN ÖRNEĞİ 

1. ARA ÖĞÜN 2. ARA ÖĞÜN 3. ARA ÖĞÜN 

Süt ve meyve Ayran ve meyve Peynir, domates ve 

salatalık, ekmek 

 

 Gerekli görüldüğünde diyetisyen ara öğün çeşit ve sayısında değişikliğe gidebilir. 

 

ÖZEL BESLENME PROGRAMLARI: 

R1: Cerrahi klinikleri,yatan hasta servisleri, bebekler ve yoğun bakım 

hastalarından gerekli görülenlere, belirtilen sayılarda verilir. Çay, limonata, tanesiz 

komposto-hoşaf, et suyu gibi yiyecekleri kapsar. Sabah, öğle ve akşam verilir. 

Diyetisyenin gerekli gördüğü hastalara ve personele verilir. 

Hastalara verilen 1 adet R1 menüsü, 1 ara öğün olarak ücretlendirilecektir.  

 

R2 (Yumuşak Gıda): Bebekler, yutma güçlüğü ve benzeri özel durumu 

olanlarda süt, muhallebi, yoğurt, sebze püreleri, meyve püreleri, et püre,unlu çorbalar, 

ayran gibi yiyecekleri kapsar. Cerrahi klinikleri, yoğun bakım hastaları ve gerekli 

görülen servisler için rutin olarak istenilebilir. Sabah, öğle, akşam ve gece öğünü olarak 

verilebilir. Diyetisyenin gerekli gördüğü hastalara ve personele verilir. 

Hastalara verilen 1 adet R2 menüsü, 1 ara öğün olarak ücretlendirilecektir.  

   Sabah kahvaltısında dikkat edilecek hususlar; Süt, tetrapak ambalajlı 200cc 

olacaktır. Çaylar normal sıcaklıkta olacaktır. Zeytinler yıkanacaktır. Tetkik için aç kalan 

hastaların kahvaltıları daha sonra verilecektir. Kahvaltı servisi hastalar ayağa kalkmadan 

hasta başına kadar garsonlar tarafından yapılacaktır ve kahvaltı tepsileri firma personeli 

tarafından toplanacaktır. Yumurtalar diğer gıda maddeleri ile temas etmeden 

dağıtılacaktır. 

 

Öğle ve akşam yemeği dağıtımında dikkat edilecek hususlar: Hastane 

personeline sözleşmeli personele ve normal yemek yiyen hastalara ve refakatçilerine ve 

diyet yiyen hastalara ve diyet yiyen personele verilecektir. Yemekler komisyonun 

hazırladığı türde olacak, yemeğin türüne göre yeteri kadar ısıda olacaktır. Gramaj 

yönünden ve içerik açısından bu şartnamede belirtilen gramajlar esas alınacaktır. Firma 

tarafından hazırlanacak normal ve diyet yemeklerinin hastane idaresinin verdiği genel 
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talimatlara uygun olması zorunludur. Diyet tedavisi uygulanan hastalara tedavilerine 

uygun kahvaltı ve özel diyet yemekleri sunulacaktır. Diyet yemeği yemesi zorunlu 

çalışan personelin gereksinimleri, diyetisyenlerce verilmiş listeler doğrultusunda firmaca 

karşılanmalıdır. Firma hastalar için diyet uzmanının uygun gördüğü diyet tuz ve 

tatlandırıcı getirecektir. 

Ekmekler 50 gramlık poşetlerde el değmeden ambalajlanacak ve servis 

edilecektir. Yemek ve kahvaltı esnasında kullanılacak kürdan, tuz ve şekerler tekli sargılı 

ambalajda olacaktır. 

 

 

YEMEK ÇEŞİTLERİ 

 

1. GRUP YEMEK ÇEŞİTLERİ MENUDEKİ SIRASI 
1- Parça etli yemekler  

a) köfte  

b) Etli pilav ve börek tipi yemekler 

 

2- Etli Konserve ve taze sebzeler 1 . Yemek 

3- Kiymali Konserve ve taze sebzeler 

A- Kıymalı kurubaklagiller ve taze sebzeler 

5- Etli kurubaklagiler 

6- Yumurta 

7- Tavuk 

8- Balık 

 

2. GRUP YEMEK 
1- Pilav, makarnalar 

2- Börek 

3- Zeytinyağlı sebze yemekleri 2. Yemek 

4- Zeytinyağlı baklagiller 

5- Kızartmalar 

6- Zeytinyağlı sarma dolmalar 

3. GRUP YEMEK 
1- Salatalar 

2- Yogurt (poşet, vakumlu) 

3- Cacık 

4- Turşu 

5-Tatlılar: 3. Yemek 

a) Sütlü tatlılar 

b) Hamur tatlılar 

c) Helvalar 

d) Meyveler 

Yüklenici firma hazırlayacağı kahvaltı, içecek ve yemeklerde, hastane 

Beslenme ve Diyet Bölümünün hazırladığı ekte sunulan teknik şartnameye uygun olarak 

1. Sınıf kaliteli TSE, ISO 9001-9002 ve Gıda Kodeksi’ne uygun malzemeler 

kullanılacaktır. 

Hastane diyetisyeninin önerileri doğrultusunda bazı yemeklerde tereyağı 

kullanılabilir. Salatalarda sızma zeytinyağı kullanılacaktır. 
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ÖRNEK DİYETLER 

1600 KALORİLİK DİABETİK DİYET (GÜNLÜK) 

Sabah-Açık çay (Şekersiz) 

  1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir veya 1 (bir) haşlanmış yumurta 

  2 ince dilim kepekli ekmek 

  Söğüş domates veya salatalık      

Ara-  1 paket süt (şekersiz) 

  1 porsiyon meyve        

  

 

Öğlen-2 köfte kadar et 

  1 porsiyon sebze yemeği 

  1 paket yoğurt 

  1 kase çorba 

  2 ince dilim kepekli  ekmek 

  Mevsim salata 

  1 porsiyon meyve        

  

Ara-  1 paket ayran  

  1 porsiyon meyve        

  

                  Akşam   1 porsiyon sebze yemeği 

  1 kase çorba 

  2 ince dilim kepekli ekmek 

  Mevsim salata 

  1 porsiyon meyve        

  

Gece- 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir 

  1 ince dilim kepekli ekmek 

 

 

BOL PROTEİNLİ DİYET (GÜNLÜK) 

Sabah- 1 paket süt 

 1 tane haşlanmış yumurta 

 Peynir 

 Yağ-Reçel 

 Söğüş domates veya salatalık 

 Ekmek          

  

Ara- 1 paket süt 

 1 porsiyon meyve, bisküvi       

  

 

Öğlen -R III + 

 3 köfte kadar et 

 Mevsim salata 

 1 paket yoğurt         

  

  

Ara - 1 paket süt 
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 1 porsiyon meyve, bisküvi       

  

Akşam-R III + 

 3 köfte kadar et 

 Mevsim salata 

 1 paket yoğurt         

  

Gece-1 paket yoğurt 

 Peynir 

 Ekmek 

 Meyve 

 

KOLESTEROL VE LİPİTTEN FAKİR DİYET (GÜNLÜK)  

Sabah- Az şekerli çay 

 2 kibrit kutusu kadar peynir 

 2 tatlı kaşığı reçel 

 Ekmek 

 Söğüş domates veya salatalık       

  

Ara - 1 porsiyon meyve        

  

Öğlen-  2 köfte kadar et 

 1 porsiyon sebze yemeği 

 1 paket yoğurt 

 1 kase çorba veya 1 porsiyon pirinç pilavı veya makarna 

 Ekmek 

 Mevsim salata (yağsız) 

 1 porsiyon meyve        

  

Ara - 1 porsiyon meyve        

  

Akşam- 1 köfte kadar et 

   1 porsiyon sebze yemeği 

   1 paket yoğurt 

   1 kâse çorba veya 1 porsiyon pirinç pilavı veya makarna 

   Ekmek 

   Mevsim salata (yağsız) 

   1 porsiyon meyve        

  

Gece- 1 paket yoğurt 

 

 

 

40 GRAM PROTEİNLİ K VE PO4 FAKİR TUZSUZ DİYET (GÜNLÜK) 

Sabah-Açık çay (şekerli) 

 1 tane haşlanmış yumurta 

 1 tatlı kaşığı yağ 

 2 tatlı kaşığı tanesiz reçel 

 1 ince dilim ekmek        
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Ara - 2 tane proteinsiz çörek 

 1 kase haşlanmış süzülmüş komposto     

   

Öğlen–2 köfte kadar et 

 2 yemek kaşığı sebze yemeği 

 1 paket yoğurt 

 1 ince dilim ekmek 

 1 porsiyon meyve 

 1 kase nişasta peltesi        

  

Ara - 2 tane proteinsiz çörek 

 1 kase haşlanmış süzülmüş komposto     

   

 

Akşam–1 köfte kadar et 

   2 yemek kaşığı sebze yemeği 

  1 kâse çorba veya 2yemek kaşığı makarna veya 5 yemek kaşığı pirinç 

pilavı 

   1 ince dilim ekmek 

   1 porsiyon meyve 

   1 kâse nişasta peltesi       

  

Gece -1 paket ayran 

 

Not: Bütün diyetlerde kullanılan yoğurt ve süt yarım yağlı olacaktır. 

 

 

HAFTALIK NORMAL MENÜ ÖRNEĞİ: 

 

KAHVALTI       ÖĞLE   

  Çay, eritme peynir, yağ-reçel, yeşil zeytin                   Etli nohut 

                                                                                               Sebzeli bulgur pilavı 

                                                                                               Karışık turşu 

   

 _____________________________________________________    

Çay, Yumurta, siyah zeytin, yağ-reçel             Kaşarlı domates çorba  

                                                                                                Akçaabat köfte/Patates 

salatası 

                                                                                                Baklava 

   

 _____________________________________________________ 

Süt, kaşar peyniri, yağ-bal, siyah zeytin                                  

                                                                                                 Etli taze fasulye 

                                                                                                 Fırın makarna 

                                                                                                 Meyve 

 

 

 ___________________________________________________________ 

Çay, beyaz peynir, yeşil zeytin, reçel-yağ              

                                                                                               Tavuk döner 
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                                                                                               Bulgur pilavı 

                                                                                               Mevsim salata 

  

 _________________________________________________________ 

Çay, yumurta, yağ-reçel, siyah zeytin             Et Haşlama 

                                                                                                Pirinç pilavı 

                                                                                                Yoğurt 

  ________________________ 

Süt, kaşar peyniri, siyah zeytin, bal-yağ                   

                                                                                               Sebzeli köfte 

                                                                                               Kıymalı kol böreği 

                                                                                               Ayran 

 __________________________ 

Çay, gravyer peynir, yağ-bal, yeşil zeytin              

                                                                                                Tavuk ızgara /mevsim salata 

                                                                                                Pirinç pilavı 

                                                                                                Kakaolu puding 

 

HAFTALIK DİYET MENÜ ÖRNEĞİ: 

 

KAHVALTI       ÖĞLE-AKŞAM  

  

          Mercimek Çorba  

Çay, labne peynir, yağ-reçel, yeşil zeytin, domates  Haşlama et  

                                                                       Bulgur pilavı 

                                                                       Yoğurt    

  

Çay, Yumurta, siyah zeytin, domates-Salatalık  Şehriye Çorba 

Kıymalı Ispanak 

Yemeği(yoğurtlu) 

                                                                                Makarna 

                                                                                    Mandalina   

  

Süt, kaşar peyniri, yağ-bal, siyah zeytin   Balık buğulama  

        Z.yağlı Taze Fasulye 

                                                                                    Ezogelin çorba 

                                                                                    Yeşil Salata   

   

        İzmir Köfte   

Çay, beyaz peynir, yeşil zeytin, reçel   Zyt. Pırasa Yemeği 

                                                                       Yayla Çorba 

                                                                       Elma    

  

        Domates Çorba 

Çay, yumurta, yağ-reçel, siyah zeytin   Etli Nohut yemeği 

                                                                                     Bulgur pilavı 

  Yoğurt    

  

      

            Mercimek Çorba 
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Süt, kaşar peyniri, siyah zeytin, bal         Kıymalı Karnabahar yemeği 

       Makarna 

                                                                         Portakal   

  

        Düğün Çorba 

Çay, beyaz peynir, yağ-bal, yeşil zeytin, salatalık   Fırın Tavuk 

                                                                        Bulgur Pilavı 

                  Çoban Salata   

  

 

 

Diyet hastalarına öğünlerde en az 2 en fazla 8 kap olarak diyetisyenin belirlediği listeye 

göre verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

EK.2. YEMEK TÜRLERİ VE KULLANILACAK YİYECEK GRAMAJLARI  

 

NORMAL YEMEKLERİN İHTİVA EDECEĞİ MALZEMELERİN (ÇİĞ OLARAK) CİNS 

VE MİKTARLARINI GÖSTERİR LİSTEDİR. 

 

YEMEKLERİN İHTİVA EDECEĞİ MALZEMELERİN CİNS VE MİKTARLARINI 

GÖSTEREN LİSTEDE BELİRTİLEN DANA ETİ VE TAVUK ETİ MİKTARLARI 

KEMİKLİ/KEMİKSİZ OLARAK DİYETİSYEN TARAFINDAN BELİRTİLECEKTİR. 

 

 

 

 

YEMEĞİN CİNSİ  
(Pişmiş Yemeğin Gramajı) 

MALZEMENİN CİNSİ 
(Çiğ Gramaj) 

MALZEME MİKTARI 
(Çiğ Gramaj) 

TAS KEBABI 

1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 125 gr. 

Patates 100 gr. 

Havuç 20 gr. 

Kuru Soğan 20 gr. 

Salça 10 gr. 

Yağ 20 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

KAPAMA ET Kuzu Eti 125 gr. 
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1 porsiyon 250 gr. Patates 100 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Salça 10 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

PÜRELİ ROSTO ET 

1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 125 gr. 

Patates 100 gr. 

Salça 10 gr. 

Un 10 gr. 

Süt 20 gr. 

Yağ 20 gr. 

Tuz 0,5gr. 

TERBİYELİ HAŞLAMA ET 

1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 125 gr. 

Patates 100 gr. 

Havuç 20 gr. 

Yoğurt 20 gr. 

Un 20 gr. 

Tuz 1 gr. 

Yağ 5 gr. 

Yumurta 1/4  adet 

Limon 1/5 adet 

ORMAN KEBABI 

1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 125 gr. 

Patates 100 gr. 

Donmuş Bezelye 20 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Yağ lOgr. 

Havuç 25 gr. 
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Kekik 0.5 gr. 

Tuz 0,5gr. 

Yağ 10gr. 

ÇOBAN KAVURMA VEYA 

HİNDİ 

KAVURMA 

(Dana Eti yerine 125 

gr. Hindi Eti) 

Dana Eti 125 gr. 

Patates 50 gr. 

Kuru Soğan 20 gr. 

Yağ 10 gr. 

Tuz 05 gr. 

Salça 5 gr. 

Domates 50 gr. 

Biber (mevsimlik) 50 gr. 

DÖNER 

1 porsiyon 125 gr et+ lOOgr 

garnitür 1 porsiyon 150 gr 

tavuk+ lOOgr garnitür 

Dana Eti 125 gr. 

Tavuk Eti 150 gr. 

ET SOTE 

1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 125 gr. 

Kuru Soğan 20 gr. 

Yeşil Biber 50 gr. 

Yağ 10 gr. 

Kekik 0.5 gr. 

Karabiber 0.5 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

EL BASAN TAVA 
1 porsiyon 200 gr. 

Dana Eti 125 gr. 

Yumurta 1/4 adet 

Yağ 10 gr. 

Un 10 gr. 
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Tuz 0,5 gr. 

Yoğurt 50 gr. 

ANKARA TAVA 
1 porsiyon 200 gr. 

Dana Eti 125 gr. 

Pirinç 50 gr. 

Donmuş Bezelye 10gr. 

Yağ 10 gr. 

Tuz 5gr. 

Karabiber 0.5 gr. 

ŞEHRİYELİ GÜVEÇ 
1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 125 gr. 

Şehriye 50 gr. 

Margarin 10 gr. 

Tuz 0,5gr. 

Salça 10 gr. 

BAHÇIVAN KEBABI 
1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 125 gr. 

Domates 20 gr. 

Yeşil biber 20 gr. 

Patates 100 gr. 

Havuç 20 gr. 

Donmuş Bezelye 20 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Salça 10 gr. 

Yağ 10 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

İSLİM KEBABI 
1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 125 gr. 

Patlıcan 200 gr. 

Kuru Soğan 20 gr. 

Domates 30 gr. 

Yağ 30 gr. 
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Maydanoz 1/10 demet 

Salça 5 gr. 

Yeşil Biber 20 gr. 

Tuz 0,5gr. 

PATLICAN KEBAP 
1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 125 gr. 

Patlıcan 200 gr. 

Kuru Soğan 10gr. 

Domates 50 gr. 

Yağ 30 gr. 

Maydanoz 1/10 demet 

Tuz 0,5 gr. 

Salça 5gr. 

Yeşil Biber 20 gr. 

FIRIN KÖFTE 
1 porsiyon 200 gr. 

Dana Eti 110 gr. 

Patates 100 gr. 

Kimyon 0.5 gr. 

Karabiber 0.5 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Salça 10 gr. 

Maydanoz 1/10 demet 

Yağ 30 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

Yumurta 1/8 gr. 

ÇİFTLİK KÖFTE 
1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 110 gr. 

Patates 80 gr. 

Havuç 30 gr. 

Donmuş Bezelye 30 gr. 

Kimyon 0.5 gr. 
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Karabiber 0.5 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Maydanoz 1/10 demet 

Salça 10 gr. 

Yağ 10 gr. 

Tuz 0,5gr. 

Yumurta 1/8 adet 

   

   

   

İZMİR KÖFTE 
1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 110 gr. 

Patates 100 gr. 

Domates 20 gr. 

Yumurta 20 gr. 

Maydanoz 0.5 gr. 

Biber 0.5 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Salça 1/10 demet 

Karabiber 10 gr. 

Yenibahar 10 gr. 

Kimyon 5 gr. 

Yağ 1/8 adet 

TERBİYELİ KÖFTE 
1 porsiyon 250 gr. 

Dana eti 110 gr. 

Havuç 20 gr. 

Patates 30 gr. 

Un 10gr. 

Pirinç 10gr. 
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Yoğurt 20 gr. 

Yumurta 1/4  adet 

Kimyon 0.5 gr. 

Karabiber 0.5 gr. 

Maydanoz 1/10 demet 

Nane Igr. 

Tuz 0,5gr. 

Yağ 10 gr. 

Limon 1/8 adet 

PÜRELİ DALYAN KÖFTE 
110 gr köfte + 100 gr püre 

Dana Eti 110 gr. 

Patates 100 gr. 

Havuç 20 gr. 

Donmuş Bezelye 20 gr. 

Kuru Soğan lOgr. 

Salça 5 gr. 

Kimyon 0.5 gr. 

Karabiber 0.5 gr. 

Süt 20 gr. 

Yumurta 1/4  adet 

Maydanoz 1/10 demet 

Dereotu 1/10 demet 

Yağ 10 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

Margarin 5 gr. 

   

PÜRELİ HAŞAN PAŞA 
KÖFTE 

Dana Eti 110 gr. 
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110 gr köfte + 100 gr püre 
Patates 100 gr. 

Süt 20 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Kimyon 0.5 gr. 

Karabiber 0.5 gr. 

Salça 10 gr. 

Maydanoz 1/10 demet 

Yağ 10 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

Yumurta 1/8 adet 

KURU KÖFTE 
1 porsiyon 250 gr. 

Patates 100 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Kimyon 0.5 gr. 

Karabiber 0.5 gr. 

Maydanoz 1/10 demet 

Yağ 15 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

Yumurta 1/8 adet 

PÜRELİ KADIN BUDU 
KÖFTE 

130gr köfte+lOOgr püre 

Dana Eti 110 gr. 

Patates 100 gr. 

Süt 20 gr. 

Yumurta 1/4 adet 

Un 10 gr. 

Kimyon 0.5 gr. 

Karabiber 0.5 gr. 

Maydanoz 1/10 demet 
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Pirinç 10 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

Yağ 30 gr. 

FIRIN TAVUK 
1 porsiyon 250 gr. 

Tavuk Eti (Kemikli) 200 gr. 

Patates 100 gr. 

Salça 10 gr. 

Yağ 20 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

   

 
 
 
 

 

   

SEBZELİ FIRINDA TAVUK 
1 porsiyon 250 gr. 

Tavuk Eti (Kemikli) 200 gr. 

Patates 50 gr. 

Havuç 30 gr. 

Donmuş Bezelye 30 gr. 

Salça 10 gr. 

Yağ 10 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

PİLİÇ EMENSE 
1 porsiyon 250 gr. 

Tavuk Eti 125 gr. 

Patates 100 gr. 

Havuç 20 gr. 

Süt 20 gr. 

Un 20 gr. 

Yağ 10 gr. 

Yumurta 1/4  adet 

Limon 1/4  adet 
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Tuz 0,5 gr. 

TAVUK HAŞLAMA 
1 porsiyon 250 gr. 

Tavuk Eti (Kemikli) 200 gr. 

Patates 100 gr. 

Havuç 20 gr. 

Yoğurt 20 gr. 

Un 20 gr. 

Yağ 10 gr. 

Yumurta 1/4 adet 

Limon 1/4 adet 

Tuz 
 

0,5 gr 

TAVUK DOLMA 
1 porsiyon 250 gr. 

Tavuk Eti (kemikli) 200 gr. 

Pirinç 30 gr. 

Kuş üzüm 3 gr. 

Çam fıstığı 3 gr. 

Karabiber 0,1 gr. 

Yağ 10 gr 

Tuz 1 gr- 

TAVUK ŞİŞ/ RUS 

SALATASI 

1 porsiyon 250 gr. 

Tavuk Eti 125 gr. 

Galeta unu 30 gr. 

Patates 80 gr. 

Havuç 15 gr. 

Bezelye 15 gr. 

Salatalık turşusu 10 gr. 

Yağ 15 gr. 

Yumurta 1/75 adet 

ŞİNİTSEL 
Tavuk 125 gr. 
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1 porsiyon 150gr+100gr 
garnitür Galeta unu 30 gr. 

Yumurta 1/4 adet 

Yağ 30 gr. 

CİĞER SOTE 

120 gr ciğer +100 gr garnitür 

Ciğer 120 gr. 

Kuru Soğan 20 gr. 

Yağ 20 gr. 

Salça 10 gr. 

Tuz 0,5gr. 

Yeşil Biber 10 gr. 

BALIK KIZARTMASI 

(ALABALIK VE 

DİĞERLERİ) 

1 porsiyon 200 gr.100 gr. 

Garnitür 

Balık (çeşitli) 200 gr. 

Yağ 30 gr. 

Un 10 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

Kuru Soğan 20 gr. 

Maydanoz 1/10 demet 

Limon 1/8 demet 

BALIK BUĞULAMA 
Balık türü Hastane İdaresince 

Belirtilecektir. 
1 porsiyon 250 gr. 

Balık 200 gr. 

Kuru Soğan 50 gr. 

Yağ 10 gr. 

Limon 
l
A adet 

Defne Yaprağı 5 gr. 

Havuç 20 gr. 

Yeşil Biber 20 gr. 

Patates 50 gr. 

 
ETLİ SEBZE YEMEKLERİ 

 
 

ETLİ TAZE FASULYE 
1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 60 gr. 
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Taze Fasulye 200 gr. 

Domates 25 gr. 

Salça 5 gr. 

Kuru Soğan lOgr. 

Yağ 10 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

ETLİ YAZ TÜRLÜSÜ 
1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 60 gr. 

Patlıcan 80 gr. 

Kabak 60 gr. 

Havuç 20 gr. 

Patates 80 gr. 

Taze Fasulye 60 gr. 

Domates 50 gr. 

Yeşil Biber 20 gr. 

Salça 5 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

YOĞURTLU KIYMALI 

ISPANAK 1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 60 gr. 

Ispanak 200 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Salça 10 gr. 

Pirinç 10 gr. 

Yoğurt 100 gr. 

Sıvı Yağ 10 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

YUMURTALI ISPANAK 1 Yumurta 1 adet 
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porsiyon 250 gr. Ispanak 200 gr. 

Kuru Soğan 25 gr. 

Sıvı Yağ 15 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

Salça 10 gr. 

ETLİ BEZELYE (Taze)  

1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 60 gr. 

Bezelye 200 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

Salça 10 gr. 

Sıvı Yağ 15 gr. 

Havuç 25 gr. 

Patates 25 gr. 

Domates 25 gr. 

Kuru Soğan 25 gr. 

PATLICAN MUSAKKA 

KARNIYARIK- SANDAL 

KEBABI 1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 60 gr. 

Patlıcan 200 gr. 

Sıvı Yağ 20 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Domates Salçası 5 gr. 

Tuz 0,5gr. 

Domates 25 gr. 

PATATES OTURTMA 
1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 60 gr. 

Patates 200 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Salça 10 gr. 

Domates 25 gr. 
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Maydanoz 1/10 adet 

Sıvı Yağ 25 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

KIYMALI KAPUSKA 
1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 60 gr. 

Lahana 200 gr. 

Yağ 10 gr. 

Tuz 0,5gr. 

Kırmızı Biber 1 gr. 

Salça 10 gr. 

Kuru Soğan lOgr. 

Limon 
1/4

 adet 

ETLİ TERBİYE KEREVİZ 
1 porsiyon 250 gr. 

Dana eti 60 gr. 

Kereviz 200 gr. 

Limon 1/8 adet 

Yumurta 1 /8 adet 

Yoğurt 20 gr. 

Tuz 5 gr. 

DONMUŞ BAMYA 
VE 

DONMUŞ FASULYE 
1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 60 gr. 

Donmuş Bamya 150 gr. 

Domates 25 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Salça 10 gr. 

Yağ 10gr. 

Tuz 0,5 gr 

Limon VA adet 

DONMUŞ BEZELYE 
1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 60 gr. 
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Donmuş Bezelye 150 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

Salça 10 gr. 

Yağ 10 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Domates 25 gr. 

Patates 50 gr. 

Havuç 15 gr. 

ETLİ DOLMA BİBER 
1 porsiyon 200 gr.+ lOOgr 

yoğurt 

Dana Eti 60 gr. 

Dolma Biber 150 gr. 

Pirinç 25 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Salça 5gr. 

Domates 20 gr. 

Sıvı Yağ 10 gr. 

Yoğurt 100 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

Maydanoz 1/10 demet 

Nane 1/10 demet 

ETLİ LAHANA KAPUSKA 
1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 60 gr. 

Lahana 200 gr. 

Kuru Soğan 25 gr. 

Salça 10 gr. 

Sıvı Yağ 15 gr. 

Tuz 0,5gr. 

Kırmızı Biber 0.5 gr. 

ETLİ KABAK DOLMA 
1 porsiyon 200 gr.+ lOOgr 

Dana Eti 60 gr. 
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yoğurt 
Kabak 200 gr. 

Pirinç 30 gr. 

Dere Otu 1/10 demet 

Kuru Soğan 10 gr. 

Tuz 0,5gr. 

Salça 10 gr. 

Sıvı Yağ 10 gr. 

Yoğurt 100 gr. 

KIYMALI KABAK 
MUSAKKA 

1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 60 gr. 

Kabak 200 gr. 

Sıvı Yağ 15 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Salça 10 gr. 

Domates 25 gr. 

Yeşil Biber 25 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

Yoğurt 50 gr. 

KIYMALI SEMİZOTU 
(Yoğurtlu) 

1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 60 gr. 

Semizotu 200 gr. 

Salça 10gr. 

Yoğurt 100 gr. 

Pirinç 10gr. 

Kuru Soğan 25 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

Sıvı Yağ 10 gr. 

KIYMALI KARNABAHAR 
1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 60 gr. 
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Karnabahar 200 gr. 

Kuru Soğan 10gr. 

Salça 10 gr. 

Sıvı yağ 10gr. 

Tuz 0,5 gr. 

Yoğurt lOOgr. 

PATLICAN VEYA 
DOMATES DOLMA 

1 porsiyon 200 gr.+ lOOgr 
yoğurt 

Dana Eti 60 gr. 

Patlıcan 200 gr. 

Pirinç 30 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Salça 5 gr- 

Domates 20 gr. 

Sıvı Yağ lOgr. 

Yoğurt 100 gr. 

Tuz 0,5gr. 

Maydanoz 1/10 demet 

Nane 1/10 demet 

MENEMEN 
1 porsiyon 220 gr. 

Domates 100 gr. 

Biber 50 gr. 

Soğan 25 gr. 

Maydanoz 1/10 adet 

Yumurta 1 adet 

Yağ 10 gr. 

Tuz 0,5gr. 

 

KABAK OGRATEN 
1 porsiyon 250 gr. 

Kabak 200 gr. 
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Kaşar Peyniri 10 gr. 

Un 10 gr. 

Süt 40 gr. 

Yumurta ½  adet 

Dana Eti 60 gr. 

Margarin 10gr. 

Tuz 0,5 gr. 

ETLİ KURU FASULYE 
1 porsiyon 250 gr. 

Kuru Fasulye 60 gr. 

Dana Eti 60 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Salça 5 gr. 

Yağ 20 gr. 

Tuz 0,5 gr. 

ETLİ NOHUT 
1 porsiyon 250 gr. 

Nohut 60 gr. 

Dana Eti 60 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Salça 10 gr. 

Yağ 10 gr. 

Tuz 5 gr. 

KIYMALI YEŞİL 
MERCİMEK 

I porsiyon 250 gr. 

Mercimek 60 gr. 

Dana eti 60 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Salça 10 gr. 

Yağ 20 gr. 

Tuz 0,5gr. 

KIYMALI YUMURTA 
1 porsiyon 150 gr. 

Dana Eti 60 gr. 
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Yumurta 1 adet 

Kuru Soğan 20 gr. 

Yağ 10 gr. 

Maydanoz 1/10 demet 

Salça 10 gr. 

ETLİ KIŞ TÜRLÜSÜ 
1 porsiyon 250 gr. 

Dana Eti 60 gr. 

Bezelye 40 gr. 

Bamya 40 gr. 

Havuç 30 gr. 

Patates 80 gr. 

Taze Fasulye 60 gr. 

Domates 50 gr. 

Yeşil Biber 20 gr. 

Salça 5 gr. 

Tuz 5gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

 
2. KAP YEMEKLER 

  

YAYLA ÇORBASI 
1 porsiyon 210 gr. 

Yoğurt 30 gr. 

Pirinç 15 gr. 

Yumurta 1/8 adet 

Un 10gr. 

Yağ 5gr. 

Nane 0.5 gr. 

Tuz 5gr. 
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DÜĞÜN ÇORBASI 
I porsiyon 210 gr. 

Dana Eti 10 gr. 

Un 10 gr. 

Yumurta 1/8 adet 

Limon 1/8 adet 

Yağ 5 gr. 

Tuz 5 gr. 

Süt veya Yoğurt 30 gr. 

EZOGELİN ÇORBASI 
1 porsiyon 210 gr. 

Mercimek 20 gr. 

Pirinç 5 gr. 

Un 10 gr. 

Yağ 5 gr. 

Tuz 5 gr. 

Bulgur 5 gr. 

Karabiber 0.5 gr. 

Kuru Nane 0.5 gr. 

Salça 10 gr. 

Limon ¼ adet 

Yumurta 1/8 adet 

MERCİMEK ÇORBASI 
1 porsiyon 210 gr. 

Mercimek 20 gr. 

Un 5 gr. 

Yağ 10 gr. 

Patates 5 gr. 

Havuç 5gr. 

Salça 5 gr. 

Limon ¼ adet 
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DOMATES ÇORBASI 
1 porsiyon 210 gr. 

Un 20 gr. 

Yağ 10 gr. 

Salça veya Domates 15 gr.-50 gr. 

Süt 20 gr. 

Kaşar 10 gr. 

Tuz 5 gr. 

ŞEHRİYE ÇORBASI 
1 porsiyon 210 gr. 

Şehriye 15 gr. 

Salça 5gr. 

Limon 1 /8 adet 

Yumurta ¼ adet 

Tuz 5 gr. 

Un 5 gr. 

TARHANA ÇORBASI 
1 porsiyon 210 gr. 

Tarhana 10 gr. 

Salça 5 gr. 

Yağ 10 gr. 

Tuz 5gr. 

SEBZE ÇORBASI  

1 porsiyon 210 gr. 

Kereviz 25 gr. 

Havuç 15 gr. 

Lahana 15 gr. 

Patates 20 gr. 

Kuru Soğan 5 gr. 

Yağ 10 gr. 

Pirinç 5 gr. 

Salça 5 gr. 

Tuz 5 gr. 
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PİRİNÇ ÇORBASI  

1 porsiyon 210 gr. 

Pirinç 10 gr. 

Domates 20 gr. Veya 5 gr. Salça 

Yağ 10 gr. 

Maydanoz 1/10 demet 

Tuz 5 gr. 

Limon 1/8 adet 

PATATES ÇORBA  

1 porsiyon 210 gr. 

Patates 100 gr. 

Süt 50 gr. 

Un 5gr. 

Yağ 10 gr. 

Tuz 5 gr. 

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ 

PİLAVİ 1 porsiyon 175 gr. 

Pirinç 60 gr. 

Şehriye 10 gr. 

Tuz 5 gr. 

Yağ 10gr. 

İÇ PİLAV  

1 porsiyon 180 gr. 

Pirinç 60 gr. 

Kuş Üzümü 5gr. 

Çam Fıstığı 5gr. 

Karabiber 0.5 gr. 

Yağ 10 gr. 

Tuz 5 gr. 

Dereotu 1/10 demet 

NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI 

1 porsiyon 175 gr. 

Pirinç 60 gr. 

Nohut 10 gr. 

Yağ 10 gr 

Tuz 5 gr. 

 



 

68 

 

DOMATESLİ BULGUR 

PİLAVI 1 porsiyon 175 gr. 

Bulgur 60 gr. 

Sivri Biber 20 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Yağ 20 gr. 

Tuz 5gr. 

Domates 50 gr. 

MERCİMEKLİ BULGUR 

PİLAVI 1 porsiyon 175 gr. 

Bulgur 50 gr. 

Yeşil Mercimek 10 gr. 

Salça 10 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Tuz 5 gr. 

Domates 25 gr. 

Biber 20 gr. 

Yağ 15 gr. 

SOSLU MAKARNA  

1 porsiyon 200 gr. 

Makama 60 gr. 

Salça 10gr. 

Tuz 5gr. 

Domates 30 gr. 

Yağ 15 gr. 

PEYNİRLİ MAKARNA 

 1 porsiyon 200 gr. 

Makama 60 gr. 

Peynir 20 gr. 

Tuz 5 gr. 

Yağ 15 gr. 
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FIRIN MAKARNA  

1 porsiyon 200 gr. 

Makama 60 gr. 

Yumurta ¼ adet 

Süt 50 gr. 

Peynir 20 gr. 

Yağ 10gr. 

Tuz 5 gr. 

Un 10 gr. 

Maydanoz 1/10 demet 

KIYMALI SOSLU 

MAKARNA 

 1 porsiyon 200 gr. 

Makama 60 gr 

Kıyma 20 gr. 

Maydanoz 1/10 demet 

Soğan 10 gr. 

Karabiber 0.5 gr. 

Salça 10 gr. 

Domates 20 gr. 

Tuz 5 gr. 

Yağ 15 gr. 

MANTI (Dondurulmuş)  

1 porsiyon 250 gr. 

Mantı 60 gr. 

Yoğurt 100 gr. 

Sarımsak 1 gr- 

Sıvı Yağ 10gr. 

Salça 10gr. 

TALAŞ BÖREĞİ 

1 porsiyon 200 gr. 

Milfoy Hamuru 100 gr. 

Y umurta 1/15 adet 

Dana Et 45 gr. 

Bezelye 10 gr. 

Kuru Soğan 20 gr. 

Karabiber 0.5 gr. 

Havuç 5 gr. 

Tuz 5 gr. 
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PEYNİRLİ GÜL BÖREK  

1 porsiyon 200 gr. 

Yufka 100 gr. 

Yumurta ¼ adet 

Margarin 20 gr. 

Peynir 20 gr. 

Maydanoz 1/8 demet 

Tuz 5 gr. 

Süt 50 gr. 

PEYNİRLİ KOL BÖREĞİ  

1 porsiyon 200 gr. 

Yufka 100 gr. 

Peynir 20 gr. 

Yumurta ¼ adet 

Maydanoz 1/8 demet 

Süt 50 gr. 

Yağ 30 gr. 

Tuz 5 gr. 

ISPANAKLI KOL BÖREĞİ 

1 porsiyon 200 gr. 

Yufka 100 gr. 

Ispanak 50 gr. 

Yumurta ¼ adet 

Maydanoz 1/10 demet 

Süt 30 gr. 

Tuz 5 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

PATATESLİ KOL BÖREĞİ 

1 porsiyon 200 gr. 

Yufka 100 gr. 

Patates 50 gr. 

Soğan 10 gr. 

Yumurta ¼ adet 

Maydanoz 1/10 demet 

Süt 50 gr. 

Yağ 25 gr. 
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KIYMALI BÖREK  

1 porsiyon 200 gr. 

Yufka 100 gr. 

Dana Eti 45 gr. 

Yumurta ¼ adet 

Yağ 15 gr. 

Süt 50 gr. 

Soğan 10 gr. 

Maydanoz 1/10 adet 

SİGARA BÖREĞİ 

(Kişi Başına En Az 4Adet 
50şer gr) 

Yufka 100 gr. 

Peynir 20 gr. 

Yumurta 1/8 adet 

Maydanoz 1/8 adet 

Yağ 30 gr. 

ZEYTİNYAĞLI TAZE 

FASULYE  

1 porsiyon 250 gr. 

Taze Fasulye 200 gr. 

Soğan 10 gr. 

Salça 10 gr. 

Domates 50 gr. 

Tuz 5 gr. 

Zeytinyağı 15 gr. 

ZEYTİNYAĞLI PIRASA  

1 porsiyon 250 gr. 

Pırasa 150 gr. 

Zeytinyağı 15 gr. 

Havuç 25 gr. 

Tuz 5 gr. 

Salça 10 gr. 

Limon ¼ adet 

Pirinç 5 gr. 

Maydanoz 1/10 demet 
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ZEYTİNYAĞLI BİBER 

DOLMA 

1 porsiyon 200 gr.( 2 adet) 

Biber 150 gr. 

Pirinç 40 gr. 

Domates 20 gr. 

Soğan 20 gr. 

Çam fıstığı 5gr. 

Kuş üzümü 5gr. 

Limon ¼ adet 

Zeytinyağı 20 gr. 

Karabiber 0.5 gr. 

Tuz 5 gr. 

Salça 5gr. 

Nane 0.5 gr. 

ZEYTİNYAĞLI LAHANA 

SARMASI  

1 porsiyon 250 gr. 

Lahana 200 gr. 

Pirinç 30 gr. 

Kuru Soğan 20 gr. 

Salça 10 gr. 

Maydanoz 1/10 demet 

Kuş üzümü 5 gr. 

Çam fıstığı 5 gr. 

Kuru nane 1 gr. 

Zeytinyağı 15 gr. 

ZEYTİNYAĞLI 

BARBUNYA  

1 porsiyon 250 gr. 

Barbunya 200 gr. 

Kuru Soğan 25 gr. 

Havuç 25 gr. 

Zeytinyağı 15 gr. 

Salça 5 gr. 

Tuz 5gr. 

Maydanoz 1/8 adet 

Patates 25gr. 

Limon 5gr. 
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ZEYTİNYAĞLI PATLICAN 

(İmambayıldı) 

1 porsiyon 250 gr. 

Patlıcan 200 gr. 

Domates 50 gr. 

Zeytinyağı 15 gr. 

Salça 5 gr. 

Tuz 5 gr. 

Kuru Soğan 50 gr. 

Sivri Biber 10 gr. 

ZEYTİNYAĞLI BAKLA 
1 porsiyon 250 gr. 

Taze Bakla 200 gr. 

Taze Soğan 25 gr. 

Zeytin Yağı 15 gr. 

Tuz 5gr. 

Dereotu ¼ adet 

Yoğurt 100 gr. 

Limon 1/8 adet 

Un 5gr. 

ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ 
1 porsiyon 250 gr. 

Kereviz 200 gr. 

Kuru Soğan 25 gr. 

Havuç 25 gr. 

Limon ¼ adet 

Zeytinyağı 15 gr. 

Patates 25 gr. 

Bezelye 10 gr. 

Tuz 5 gr. 
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ZEYTİNYAĞLI 
BARBUNYA 

1 porsiyon 250 gr. 

Kuru Barbunya 60 gr. 

Patates 30 gr. 

Havuç 20 gr. 

Salça 10 gr. 

Zeytin Yağı 15 gr. 

Tuz 5 gr. 

Limon 1/8 adet 

Maydanoz 1/10 demet 

ZEYTİNYAĞLI DONMUŞ 

TAZE FASULYE 
1 porsiyon 250 gr. 

Donmuş Fasulye 150 gr. 

Tuz 5gr. 

Salça 10 gr. 

Domates 100 gr. 

Zeytin Yağ 10 gr. 

Kuru Soğan 20 gr. 

SOSLU KARIŞIK 

KIZARTMA  

1 porsiyon 250 gr. 

Patlıcan 80 gr. 

Biber 20 gr. 

Domates 50 gr. 

Kabak 80 gr. 

Patates 80 gr. 

Sıvı Yağ 30 gr. 

Tuz 5 gr. 

YOĞURTLU HAVUÇ 

KARNABAHAR 

KIZARTMA  

1 porsiyon 250 gr. 

Yoğurt 50 gr. 

Yumurta % adet 

Havuç 150 gr. 

Un 20 gr. 

Karnabahar 150 gr. 

Sıvı Yağ 30 gr. 

Tuz 5 gr. 
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KARIŞIK YOĞURTLU YAZ 

KIZARTMASI 1 porsiyon 

250 gr. 

Patlıcan 80 gr. 

Biber 20 gr. 

Yağ 30 g. 

Yoğurt 100 gr. 

Patates 80 gr. 

Kabak 80 gr. 

Tuz 5 gr. 

 
3. KAP YEMEKLER 

 
  

YOĞURT TAM YAĞLI Yoğurt Kapalı Kapta 200 gr. 

CACIK 
1 porsiyon 230 gr. 

Yoğurt 130 gr. 

Salatalık 50 gr. 

Nane 0.5 gr. 

Zeytinyağı 5 gr. 

Tuz 5 gr. 

KARIŞIK SALATA (Yaz) 

1 porsiyon 250 gr. 

Domates 150 gr. 

Salatalık 75 gr. 

Taze Soğan 10gr. 

Maydanoz 1/10 adet 

Sivri Biber 20 gr. 

Limon ¼ adet 

Tuz 5 gr. 

Zeytin - mısır 10 gr. 

Zeytinyağı 15 gr. 
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PATATES SALATA  

1 porsiyon 250 gr. 

Patates 200 gr. 

Zeytinyağı 15 gr. 

Limon ¼ adet 

Maydanoz 1/10 adet 

Taze Soğan 20 gr. 

Tuz 50 gr. 

Zeytin 10 gr. 

Mevsimine Göre Domates 50 gr. 

Çarliston Biber 20 gr. 

Yumurta 1/2 adet 

MARUL SALATASI  

1 porsiyon 250 gr. 

Marul 1/6 adet(50 gr) 

Kış Havuç 50 gr. 

Kış Lahana 50 gr. 

Soğan 12 gr 

Limon ¼ adet 

Tuz 5gr. 

Dereotu veya Maydanoz 1/10 demet 

PİYAZ 
1 porsiyon 250 gr. 

Kuru Fasulye 50 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 

Yumurta ¼ adet 

Maydanoz 1/10 demet 

Zeytin 10 gr. 

Sıvıyağ 15 gr. 
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KIRMIZI PANCAR 
SALATA 

1 porsiyon 250 gr. 

Kırmızı Pancar 150 gr. 

Maydanoz ¼ adet 

Sirke 5 gr. 

Limon ¼ adet 

Tuz 5gr. 

Zeytinyağı 20 gr. 

Taze Soğan 20 gr. 

KARIŞIK TURŞU  175 gr. 

MEYVELER 

Elma 200 gr. 

Armut 200 gr. 

Üzüm 200 gr. 

Şeftali 200 gr. 

Erik 200 gr. 

Mandalina 200 gr. 

Portakal 200 gr. 

Kayısı 200 gr. 

Kavun 500 gr. 

Karpuz 500 gr. 

Kiraz 200 gr. 

Çilek 200 gr. 

Yenidünya 200 gr. 

SAMSA TATLISI 
1 porsiyon 150 gr. 

Un 30 gr. 

Yumurta ¼ adet 

Şeker 50 gr. 

Asta Yağı 30 gr. 

Ceviz İçi 10 gr. 

KALBURA BASTI 
1 porsiyon 150 gr. 

Un 50 gr. 

Şeker 50 gr. 

Yumurta ¼ adet 

Yoğurt 20 gr. 

Yağ 20 gr. 

Ceviz içi 30 gr. 

Karbonat 50 gr. 

TULUMBA TATLISI 
5 adet  

1 porsiyon 150gr 

Un 50 gr. 

Şeker 50 gr. 

Yumurta ¼ adet 

Yağ 30 gr. 

PELTE 

Nişasta 20 gr. 

Şeker 30 gr. 

Meyve Suyu (Portakal, 

Limon, Vişne) 
50 gr. 
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AŞURE 
1 porsiyon 250 gr. 

Buğday 15 gr. 

K.Nohut 5 gr. 

K.Fasulye 10 gr. 

Şeker 50 gr. 

Üzüm 5gr. 

K.Kayısı 5gr. 

Tarçın 0.5 gr 

Nişasta 3 gr. 

Fındık 10 gr. 

İncir 5gr. 

KABAK TATLISI 
1 porsiyon 150 gr. 

Kabak 200 gr. 

Şeker 50 gr. 

Ceviz içi 10 gr. 

REVANİ 1 porsiyon 150 gr. 

Un 15 gr. 

Şeker 50 gr. 

İrmik 15 gr. 

Yumurta V2 adet 

Yağ 10 gr. 

Hindistan Cevizi 0.5 gr. 

Ceviz İçi 10 gr. 

KEŞKÜL 
1 porsiyon 250 gr. 

Süt 200 gr. 

Şeker 40 gr. 

Yumurta 1/10 adet 

Nişasta 10 gr. 

Fındık 5 gr. 

Vanilya 5 gr. 

TAHİN HELVA  75 gr. 

DONDURMA  85gr. 

LOKMA TATLISI 
1 porsiyonu 150 gr. 

Un 50 gr. 

Şeker 50 gr. 

Yağ 30 gr. 

Tarçın 1 gr. 

Maya 2 gr. 

KADAYIF 
1 porsiyon 150 gr. 

Kadayıf 60 gr. 

Şeker 50 gr. 

Ceviz 10 gr. 

Yağ 15 gr. 

ŞEKERPARE 

Şekerpare 50 gr. 

Şeker 50 gr. 

Hindistan Cevizi 0.5 gr. 

Ceviz İçi 5 gr. 

Limon 1/10 adet 

KEMALPAŞA TATLISI 1 

porsiyon 4 adet 

Kemal paşa 50 gr. 

Şeker 50 gr. 

Ceviz 5gr. 
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Hindistan Cevizi 0.5 gr. 

 

İRMİK HELVASI 1 porsiyon 

175 gr. 

İrmik 50 gr. 

Şeker 50 gr. 

Yağ 20 gr. 

Çam Fıstığı 5gr. 

Tarçın 0.5 gr. 

SÜTLAÇ 1 porsiyon 250 gr. 

Süt 200 gr. 

Şeker 40 gr. 

Pirinç 20 gr. 

Nişasta 10 gr. 

Vanilya 0.5 gr. 

Tarçın 0.5 gr. 

SUP 

1 porsiyon 250 gr. 

Süt 200 gr. 

Şeker 40 gr. 

Pirinç Unu 20 gr. 

Kakao 2 gr. 

VİŞNE HOŞAFI 1 porsiyon 

220 gr. 

Vişne 50 gr. 

Şeker 40 gr. 

ERİK HOŞAFI 
Erik 50 gr. 

Şeker 40 gr. 

KAYISI HOŞAFI 
Kuru Kayısı 50 gr. 

Şeker 40 gr. 

ÜZÜM HOŞAFI 
Kuru üzüm 50 gr. 

Şeker 40 gr. 

VİŞNE KOMPOSTO 
Taze Vişne 100 gr. 

Şeker 40 gr. 

ERİK KOMPOSTO 
Taze Erik 100 gr. 

Şeker 40 gr. 

KAYISI KOMPOSTO 
Taze kayısı 100 gr. 

Şeker 40 gr. 

AYVA KOMPOSTO 
Ayva 100 gr. 

Şeker 40 gr. 

ELMA KOMPOSTO 
Elma 100 gr. 

Şeker 40 gr. 
 

Baklava, ceviz, sarma, bülbül yuvası (4 adet kibrit kutusu büyüklüğünde) 

Şöbiyet (2 adet kibrit kutusu büyüklüğünde) 
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KAHVALTIKLAR 

Çay Poşet 2 gr 

Siyah-Yeşil Zeytin 25 gr. 

Beyaz Peynir poşet 40 gr. 

Beyaz Peynir (Tuzlu) 40 gr. 

Kaşar 30 gr. 

Eritme peynir poşet 25 gr. 

Margarin-Tere yağ poşet 15 gr. 

Yumurta 60-65 gr. 

Şeker küp 20 gr. 

Reçel-bal poşet 30 gr. 
 
DİYET YEMEKLERİ 
 

BAKLA 

Yoğurt 100 gr. 
Bakla 200 gr. 

Zeytinyağı 5gr. 
Kuru Soğan 10 gr. 

Dereotu 1/10 demet 

ISPANAK 

Ispanak 200 gr. 
Zeytinyağı 5 gr. 
Kuru Soğan 10 gr. 

Salça 5gr. 
Pirinç 10 gr. 
Yoğurt 50 gr. 

PIRASA 

Pırasa 200 gr. 
Havuç 25 gr. 

Zeytinyağı 10 gr. 
Limon 

X
A adet 

Pirinç 10 gr. 

KEREVİZ 

Kereviz 200 gr. 
Havuç 20 gr. 
Yağ 5 gr. 

Kuru Soğan 10 gr. 
Konserve Bezelye 20 gr. 

Patates 10 gr. 

PATATES 

Patates 200 gr. 
Yağ 10 gr. 

Kuru Soğan 100 gr. 
“Salça veya Domates 5 gr. - 20 gr. 

LAHANA 

Lahana 200 gr. 
Domates 200 gr. 

Yağ 5 gr. 
Kuru Soğan 10 gr. 

PATLICAN 

Patlıcan 200 gr. 
Domates veya Salça 15 gr.-5 gr. 

Yağ 10 gr. 
Kuru Soğan 10gr. 

Pirinç 10 gr. 
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KABAK 

Kabak 200 gr. 
Domates veya Salça 15 gr.-5 gr. 

Yağ 10 gr. 
Kuru Soğan 10 gr. 

Pirinç 10 gr. 

TAZE FASULYE 

Taze fasulye 200 gr. 
Domates veya Salça 20 gr.-5 gr. 

Yağ 10 gr. 
Kuru Soğan 10 gr. 

BAMYA 

(Kışın 175 gr. Dondurulmuş 
verilebilir) 

Bamya 200 gr. 
Domates 20 gr. 

Yağ 5 gr. 
Kuru Soğan 10gr. 

PİRİNÇ 
Pirinç 60 gr. 
Yağ 10 gr. 

MAKARNA 
Makama 60 gr. 

Yağ 10 gr. 

DİYET MEYVELERİ 

Elma 200 gr. 
Armut 200 gr. 
Üzüm 200 gr. 

Mandalina 200 gr. 
Portakal 200 gr. 
Kavun 500 gr. 
Karpuz 500 gr. 
Kiraz 200 gr. 
Çilek 200 gr. 
Kayısı 200 gr. 
Muz 200 gr. 

Şeftali 200 gr. 

 

SAKKARİNLİLER 

SAKKARiNLİ 
MUHALLEBİ 

Süt 200 gr. 
Pirinç unu 20 gr. 
Sakkarin 4 adet 

Kuru Meyve 50 gr. 

SAKARİNLİ KOMPOSTO 
Taze Meyve 100 gr. 

Sakarin 2 adet 

 

DİYET ÇORBALAR 

DOMATES ÇORBA 

Domates (mevsiminde) 20 gr 
Salça 10gr. 
Yağ 5gr. 
Un 10 gr. 
Süt 20 gr. 

ŞEHRİYE ÇORBA 

Şehriye 20 gr. 
Salça 5 gr. 
Yağ 5 gr. 

Limon 1/8 adet 
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PİRİNÇ ÇORBASI 

Pirinç 20 gr. 
Salça 5gr. 
Yağ 5 gr- 

Limon 1/8 adet 

YAYLA ÇORBASI 

Pirinç 10 gr. 
Yoğurt 20 gr. 

Yağ 5 gr. 
Yumurta 1/8 adet 

Nane I gr. 
Un 5 gr. 

MERCİMEK ÇORBASI 

Mercimek 15 gr. 
Salça 5 gr. 
Yağ 5gr. 
Un 5gr. 

Limon 1/8 adet 

UN ÇORBA 
Un 15 gr. 
Yağ 5gr. 

HAŞLAMA PATATES  150 gr. 

KURU ÜZÜM HOŞAFI 
Kuru Üzüm 50 gr. 

Şeker 30 gr. 

TAZE VİŞNE KOMPOSTO 
Taze Vişne 100 gr. 

Şeker 30 gr. 

AYVA KOMPOSTO 
Ayva 100 gr. 
Şeker 30 gr. 

KURU KAYISI HOŞAFI 
Kum Kayısı 50 gr. 

Şeker 30 gr. 
TAZE KAYISI 
KOMPOSTO 

Taze Kayısı 100 gr. 
Şeker 30 gr. 

ELMA KOMPOSTO 
Elma 100 gr. 
Şeker 30 gr. 

TAZE ERİK KOMPOSTO 
Taze Erik 100 gr. 

Şeker 30 gr. 

VİŞNE HOŞAFI 
Kuru Vişne 50 gr. 

Şeker 30 gr. 

KURU ERİK HOŞAFI 
Kuru Erik 50 gr. 

Şeker 30 gr. 

NİŞASTA PELTE 
LİMONLU 

Nişasta 20 gr. 
Şeker 30 gr. 
Limon ¼ adet 

NİŞASTA PELTE 
KAKAOLU 

Nişasta 20 gr. 
Şeker 30 gr. 
Kakao 1 gr. 

MUHALLEBİ 1 porsiyon 

250 gr. 

Süt 200 gr. 
Pirinç unu 20 gr. 

Şeker 50 gr. 

SÜTLAÇ 1 porsiyon 250 gr. 

Süt 200 gr. 
Pirinç 20 gr. 
Şeker 50 gr. 

 

 



 

83 

 

 

 

SALATALAR 
 

YAZ KARIŞIK SALATA 

Domates 100 gr. 
Salatalık 50 gr. 

Maydanoz 1/10 gr. 
Biber 10 gr. 
Limon ¼ adet 

Zeytinyağı 15 gr. 

KIŞ KARIŞIK SALATA 

Marul 1/6 adet. 
Havuç 60 gr. 

Karalahana 20 gr. 
Limon ¼ adet 

Zeytinyağı 15 gr. 

DİYET 
KAHVALTILAR 

Çay Poşet 2 gr- 
Siyah-Yeşil Zeytin 25 gr. 
Beyaz Peynir poşet 40 gr. 

Beyaz Peynir (Tuzlu) 40 gr. 
Kaşar 30 gr. 

Eritme peynir poşet 25 gr. 
Margarin-Tere yağ poşet 15 gr. 

Yumurta 60-65 gr. 
Şeker küp 20 gr. 

Reçel-bal poşet 20 gr. 
Lokum 100 gr. 

 

NOT: Normal yemekte tatlı varsa aynı tatlının diabetik formu da olacaktır. Bütün normal- 

diyet yemeği ve kahvaltılarda kişi başına öğün için en az 100gr. Ekmek verilecek, diyet 

hastalar için tuzsuz ve kepekli ekmek çeşitleri verilecektir. Diyet yemeklerde tuzsuz salça 

kullanılacaktır. 
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EK: 3 

GIDA VE TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMELERİ 

 

AYRAN  

Alınacak ayran tuzsuz, tuzlu olacaktır. 

Genel Özellikleri: 

1- Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

2- Ayranın rengi, tadı, kıvamı ve görünüşü doğal olmalıdır. Ayranlar kirlenmiş, iyi fermente 

olmamış, küflenmiş, acımış, kıvamı bozuk olmayacaktır. Yağ oranı en az % 1,5 süt yağı 

içermelidir. 

3- Ayranlarda kullanımına izin verilen katkı maddeleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 

ikinci bölümüne uygun olmalıdır. 

4- Ayranlara bulaşanların miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin dördüncü bölümüne 

uygun olmalıdır. 

5- Ayranlarda mikrobiyolojik özellikler “Türk Gıda Kodeksi” mikrobiyolojik kriterleri 

tebliğine uygun olmalıdır. 

6-Ayranlar 200 ml’lik özel imal edilmiş, ağzı kapalı, geri dönüşümsüz; sıvı, gaz, ışık ve 

mikroorganizma, toz, toprak vb. geçirmeyen ambalajlarda aseptik olarak teslim edilecektir. 

 7-Ayranların ağzı bir kez kullanılacak bir kapak ile örtülmesi zorunludur. 

8- Ayranların ambalajları; açık, deforme olmuş, bombaj yapmış, patlak, çöküntülü v.b. 

bozulma belirtileri göstermiş olmayacaktır. 

9- Ambalajların dışına veya aralarına akmış, sızmış ayran görülmeyecektir. Ambalajlar 

birbirine yapışmış olmayacaktır. 

10-Son kullanma tarihinden önce bozulan, numuneden farklı getirilen ayranlar yenisi ile 

değiştirilecektir. 

12- Ambalaj üzerinde ürünün ISO veya HACCP belgesine sahip olduğunu gösteren işaretler 

bulunmalıdır. 

13- Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ nin 9' uncu bölümündeki gibi 

olacaktır. Ayran ambalajlarının üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı, silinmeyecek ve 

bozulmayacak şekilde yazılacak veya basılacaktır. 

Firmanın adı ve adresi  

Malın adı  

Tipi, çeşidi 

Net hacmi 

İmal tarihi ( ay, yıl olarak ) 

Son kullanma tarihi ( ay, yıl olarak ) 

Seri/ Kod numarası, parti numarası 

Ayranın yağı miktarı (%) 

Diğer Hususlar: 

1-Üretici firma “Gıda üretim sertifikası’na ve “Gıda sicil sertifikası’na sahip olacaktır. Ayrıca 

HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. Bu üç belge mal tesliminde muayene 

komisyonuna teslim edilecektir. 

2-Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta Ayranın Hıfzısıhha Enstitüsü ve / veya 

kurumun uygun gördüğü laboratuar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili 

tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

Taşıma: 

1-Ayranın taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama Bölümü’nde 

yer alan kurallara uygun olacaktır 
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2-Ayranın taşıması frigorifik araçlarla yapılacaktır. Araçlarda birbirini etkileyecek türden 

gıdalar bir arada bulunmayacaktır. Araçların içleri temiz olacaktır. Ayranlar araç içerisinde 

plastik platformlar üzerinde bulunacaktır. 

 

TUZSUZ VE NORMAL BEYAZ PEYNİR  

 Alınacak tuzsuz ve normal beyaz peynirlerin sınıfı birinci sınıf olacaktır. 

Genel Özellikleri: 

1-Peynirler, kalıplar halinde ve kalıplar birbirinden kolaylıkla ayrılacak şekilde, 

derinlemesine, diziler arasına, tabana paralel olarak yağlı kâğıt, polietilen, polipropilen ve 

benzeri maddeler konarak istif edilecektir. Aynı malzemeden; en üst kalıp dizisinde, yandan 

ikinci sıradaki bir kalıbın kolayca yerinden alınmasını sağlayacak şekilde çıkarma malzemesi 

bulunacaktır. 

2-Peynir kalıpları 7–11 cm arasında küp veya dikdörtgen prizma şeklinde olmalıdır. 

3-Peynirler kendine özgü parlak beyaz, homojen ve düzgün prizmatik görünümlü bozulmamış 

kalıp şeklinde olacaktır. Kalıp kesitlerinde delik bulunmamalıdır. Delik bulunduğunda ise 

delikler kalıp içerisinde homojen dağılmış olmalı, irili ufaklı ve dağınık delikler 

bulunmamalıdır. 

4-Peynirler düzgün, pürüzsüz, lekesiz, homojen kesitli olacaktır. Fazla sert veya fazla 

yumuşak (kolay dağılabilen türde) olmayacaktır. 

5-Kendine özgü koku ve tatta olacaktır. 

6-Beyaz peynirin mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 

“Mikrobiyolojik kriterler Tebliği”ne uygun olacaktır. 

8-Beyaz peynire konulan katkı maddeleri“Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Gıda Katkı 

Maddeleri bölümüne uygun olmalıdır.  

9-Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları, “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği”nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır.  

10-Peynirlerde yabancı madde bulunmayacaktır. 

Kimyasal özellikleri: 

 1.Rutubet miktarı kütlece en çok %60 olacaktır. 

 2.Titrasyon asitliği, laktik asit cinsinden kütlece en çok %3 olacaktır. 

 3.pH değeri 4,5’in üzerinde olacaktır. 

 4.Tuz miktarı, katkı maddede (peynir kuru maddesinde ) kütlece en çok %5 olacaktır. 

 5.Kuru maddedeki yağ içeriği kütlece en az %30 olacaktır. 

 6.Nişasta ve nişastalı maddeler bulunmayacaktır. 

Diğer Hususlar: 

 1-Üretici firmanın tuzsuz ve normal beyaz peynire ait “Gıda üretim sertifikası’na ve “Gıda 

sicil sertifikası’na sahip olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip 

olacaktır. Bu üç belge mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

2-Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve“Türk Gıda Kodeksi” 

hükümleri geçerli olacaktır. 

3-Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta tuzsuz beyaz peyniri Hıfzısıhha 

Enstitüsü” ve / veya kurumun uygun gördüğü laboratuar da tüm tahlillerinin yapılmasını 

isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

4-Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne 

göre değerlendirilecektir.  

 Ambalajlama: 

1-Tuzsuz/normal beyaz peynirler hiç kullanılmamış temiz, passız, peynir kalitesini 

bozmayacak, hiçbir şekilde sızıntı yapmayacak şekilde kapatılmış olan tenekelerde alınır. 

Beyaz peynir alımında kutu üzerinde belirtilen süzme ağırlık esas alınacaktır. 

 2-Teneke kutuların hiçbir yerinde delik, sızıntı, pas bulunmayacak, biçimleri bozulmuş ve 
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bombaj yapmış olmayacaktır. 

3-Tenekelerin gıda ile temas eden yüzeyi kalay üzeri lakla kaplı olacaktır. Kutular kenetli 

olduğu taktirde kenet yerleri kenet lakı ile laklanmış olacaktır. 

4-Kutularda kenetlenen yerlerin yüzeyleri birbiri ile sıkı bir şekilde uyuşmuş olacaktır. 

Kutularda sızdırmaya yol açabilecek herhangi bir imalat hatası bulunmayacaktır. 

5-Tuzsuz beyaz peynirler kurumun isteğine göre net olarak en çok 5 kg’lık ağırlıktaki 

ambalajlarda olacaktır. 

6-Teneke kutu ambalaj üzerinde aşağıdaki bilgiler kapaklardan biri veya gövde üzerine 

silinmeyecek, bozulmayacak ve sonradan değiştirilmeyecek şekilde yazılmış, basılmış veya 

litograf baskı ile kutulara yazılmış olacaktır. 

Firma adı, adresi 

Ürün adı 

Seri ve parti numarası  

İmalat tarihi ( ay ve yıl olarak ) 

Son kullanma tarihi ( ay ve yıl olarak ) 

Net ağırlığı ( gr veya kg olarak ) 

Kuru maddedeki yağ oranı 

Muhafaza sıklığı  

“Pastörize sütten yapılmıştır.” İfadesi 

Standart işareti, numarası veya Türk Gıda Kodeksi’ne uygundur ibaresi 

7-Satıcı firma peynirlerin kesin kabulünden itibaren en az 6 aylık garanti verecektir. Bu süre 

içerisinde kutularda bombaj yapan ve bozulan olursa bu peynirleri yenileriyle hemen 

değiştirilecektir. 

 Taşıma: 

1-Tuzsuz ve normal beyaz peynirin taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve 

Depolama Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

2-Tuzsuz ve normal beyaz peynir kuruma frigorifik kapalı kasa araçlarla taşınacaktır. Beyaz 

peyniri etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

3-Araçların içleri temiz olacaktır. Tuzsuz ve normal beyaz peynir araç içerisinde plastik 

platformlar üzerinde bulunacaktır. 

4-Araçlarda nem olmayacaktır.  

 

KAŞAR PEYNİR  

GENEL ÖZELLİKLER: 

1-Renk; temiz,parlak, saman sarısı veya koyu saman sarısı renkte olacaktır. 

2-Kesit ve görünüş: ufalanmayan, düz, pürüzsüz, parlak ve homojen görünümde olacaktır. 

3-Yapısı fazla sert veya fazla yumuşak olmayacaktır. 

4-Kendine özgü hoş tat ve kokuda olacaktır. 

5-Rutubet oranı taze kaşar peynirinde kütlece %45 olacaktır. 

6-Tuz miktarı katı madde de(peynir kuru maddesinde) kütlece ençok % 7 olacaktır. 

7-Taze kaşar peynirde bakır 1mg/kg ,kalay 250mg/kg ,kurşun 0,3 mg/kg ve cıva 0,03 

mg/kg’dan fazla olmayacaktır. 

8-Taze kaşar peynirinin süt yağı miktarı kütlece enaz %45 olacaktır. 

9- Parçalanmadan rendelenebilmelidir. Fırınla pişirme işlemi sırasında kızarabilmelidir. 

10-Taze kaşar peynirlerindeki katkı maddeleri “Türk gıda kodeksi yönetmeliğinin gıda katkı 

maddeleri bölümüne uygun olmalıdır. 

11- Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları, “Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği”nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır.  

 12- Peynirlerde yabancı madde bulunmayacaktır. 

 Diğer Hususlar: 
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1-Üretici firmanın taze kaşar peynirine ait “Gıda üretim sertifikası’na ve “Gıda sicil 

sertifikası’na sahip olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. 

Bu üç belge mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

2-Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve“Türk Gıda Kodeksi” 

hükümleri geçerli olacaktır. 

3-Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta taze kaşar peynirini Hıfzısıhha 

Enstitüsü” ve / veya kurumun uygun gördüğü laboratuar da tüm tahlillerinin yapılmasını 

isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

4-Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne 

göre değerlendirilecektir.  

Ambalajlama ve Taşıma: 

Kaşar peyniri; 1 kg. kalıplar halinde, temiz, hiç kullanılmamış, insan sağlığına zarar vermeyen 

ve peynir kalitesini olumsuz yönde etkilemeyen özel mevzuata uygun maddeden yapılmış 

vakumlu ambalajlar içersinde olacaktır. Birim ambalajdaki kaşar peynirleri oluklu mukavva 

nakliye ambalajında taşınacaktır. 

2-Ambalajlarda bombe, yırtık ve darbe olmamalıdır. 

3-Ambalajlar üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek, bozulmayacak 

şekilde yazılır, basılır veya etiketlere yazılarak yapıştırılır. 

 Firma adı, adresi, markası 

Bu standarttın işaret ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi'ne uygundur ibaresi 

Malın adı, 

Tipi, çeşidi, 

İçindekiler, 

Net ağırlık, 

İmal ve son kullanma tarihi(gün, ay ve yıl olacak) 

4.Satıcı firma malın kesin kabullünden itibaren en az 3 aylık garanti verecektir. Bu 

sürede bozulan ürünü yeni ürünle hemen değiştirilecektir. 

Tasıma: 

Kaşar peynirin taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü'nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Kaşar peynir kuruma frigorifik kapalı kasa araçlarla taşınacaktır. Araçta kaşar peyniri 

etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz alacaktır. Kaşar peynir araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

LOR PEYNİRİ  

Lor peyniri: Ürün 72c° pastörize edilmiş sütten yapılan peynirlerden elde edilen peynir altı 

suyunun 100 c° ye kadar sıcaklığının yükseltilmesiyle oluşan ürün olmalıdır. 

GENEL ÖZELLİKLER: 

1-Ürün kalite kriterleri Türk gıda kodeksi normlarına uygun olmalıdır. 

2-Lor peyniri tabi katkıda ve beyaz olacaktır. 

3-Gerektiğinde tuzlu veya tuzsuz olarak alınacaktır. 

4-Peynirler acı, ekşi, küflü, ağır kokulu veya tadında yabancı bir tat olmamalıdır. 

5-Üründe kullanılan katkı maddelerine ait değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin katkı 

maddelerine uygun olacaktır. 

6- Ambalajlar insan sağlığına zarar vermeyecek materyalden yapılmış olacaktır. Ambalajların 

üzerinde ücreti firma adı, adresi, TS numarası, net ağırlığı, üretim ve son kullanma tarihleri 

yazılı olacaktır. Son kullanma tarihinden önce bozulan ürünler müteahhit firma tarafından 

nakliye ücretleri kendilerine ait olmak koşulu ile değiştirilecektir. 

7-Son kullanma tarihinden önce bozulan ürünler yenisi ile değiştirilecektir. 

 Diğer Hususlar: 
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1-Üretici firmanın lor peynirine ait “Gıda üretim Sertifikası’na ve “Gıda sicil Sertifikası’na 

sahip olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. Bu üç belge 

mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

2-Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve“Türk Gıda Kodeksi” 

hükümleri geçerli olacaktır. 

3-Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta lor peynirini Hıfzıssıhha Enstitüsü” ve / 

veya kurumun uygun gördüğü laboratuar da tüm tahlillerinin yapılmasını isteyecektir. 

Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

4-Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne 

göre değerlendirilecektir.  

5- Lor peynirin taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü'nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

 

POŞET PASTORİZE TAZE BEYAZ PEYNİR  

Poşet pastörize beyaz peynir: Pastörize edilmiş inek sütü ve/veya inek sütü kremasının laktik 

asit bakterileri ile olgunlaştırılması sonucu tekniğe uygun olarak peynir suyu uzaklaştırılan 

taze peynirdir. 

Genel Özellikler: 

1-Poşet pastörize taze peynir kendine özgü renkte ve görünümde olmalıdır. 

2-Peynirin yapısı yumuşak, pürüzsüz, homojen ve sürülebilir olacaktır. 

3-Peynir kendisine has tat ve kokuda olacaktır. 

4-Kimyasal olarak başka nişasta, yönetmelikte belirtilmemiş veya belirtilen miktardan çok 

koyulmuş koruyucu madde ve peynirin ağırlığını arttırıcı madde bulunmayacaktır. 

 5- Poşet peynirler hiçbir şekilde eritme peynir içermemelidir. 

6-Peynirdeki kuru madde miktarı %40 – 42 olacaktır. 

7-Kuru madde ki yağ oranı en az % 62 olacaktır. 

8-Peynirin pH’ sı 5,35 – 5,55 arasında olacaktır. 

9-Peynirdeki tuz oranı en çok %1,3 olacaktır. 

10- Bu şartname kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Gıda 

Katkı Maddeleri bölümüne uygun olmalıdır.  

11- Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları, “Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği”nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır. 

Diğer Hususlar: 

1-Üretici firmanın pastörize poşet beyaz peynire ait “Gıda üretim Sertifikası’na ve “Gıda sicil 

Sertifikası’na sahip olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. 

Bu üç belge mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

2-Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve“Türk Gıda Kodeksi” 

hükümleri geçerli olacaktır. 

3-Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta pastörize poşet beyaz peyniri 

Hıfzıssıhha Enstitüsü” ve / veya kurumun uygun gördüğü laboratuar da tüm tahlillerinin 

yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

4-Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne 

göre değerlendirilecektir. 

Ambalajlama ve Taşıma: 

1-Peynirler; tadını ve yapısını bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte PVC 

birim ambalajlarında olacaktır. PVC ambalajların üzeri alüminyum veya kalay folyo ile 

yüksek ısıda koruyabilecek mukavva nakliye ambalajına konacaktır.  

2-Birim ambalajlar üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılmış 

veya basılmış olacaktır. 

Firmanın adı, adresi, varsa markası 
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Standarttın işaret ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi’ne uygundur ibaresi 

Malın Adı 

Net ağırlığı ( gr) 

İmal ve son kullanma tarihi(gün, ay ve yıl olarak) 

3-Birim ambalajlardaki peynirin miktarı 20 gr olacaktır. 

4-Peynirler teslim tarihinden en fazla 15 gün önce üretilmiş olacaktır. 

5-Taşımada kullanılan araçlar temiz ve frigorifik olacaktır. 

6-Satıcı firma teslim tarihinden itibaren 4 aylık garanti verecektir. Bu süre içinde bozulan 

ürünleri yenileriyle değiştirecektir. 

 

TUZSUZ LABNE PEYNİR  

Tuzsuz labne peynir: Pastörize edilmiş inek sütü ve/veya inek sütü kremasının laktik asit 

bakterileri ile olgunlaştırılması sonucu tekniğe uygun olarak peynir suyu uzaklaştırılan taze 

tuzsuz peynirdir. 

Genel Özellikler: 

1-Poşet pastörize taze peynir kendine özgü renkte ve görünümde olmalıdır. 

2-Peynirin yapısı yumuşak ve sürülebilir olacaktır. 

3-Peynirin yapısı yumuşak, pürüzsüz ve homojen olmalıdır. 

4-Peynir kendisine has tat ve kokuda olacaktır. 

5-Peynirdeki kuru madde miktarı %40 – 42 olacaktır. 

6-Kuru madde ki yağ oranı en az % 62 olacaktır. 

7-Peynirin pH’ sı 5,35 – 5,55 arasında olacaktır. 

8-Bu şartname kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Gıda Katkı 

Maddeleri bölümüne uygun olmalıdır.  

9- Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları, “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği”nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır. 

Diğer Hususlar: 

1-Üretici firmanın poşet labne peynire ait “Gıda üretim Sertifikası’na ve “Gıda sicil 

Sertifikası’na sahip olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. 

Bu üç belge mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

2-Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve“Türk Gıda Kodeksi” 

hükümleri geçerli olacaktır. 

3-Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta poşet labne peyniri Hıfzıssıhha 

Enstitüsü” ve / veya kurumun uygun gördüğü laboratuar da tüm tahlillerinin yapılmasını 

isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

4-Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne 

göre değerlendirilecektir. 

 

Ambalajlama ve Taşıma: 

1-Peynirler; tadını ve yapısını bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte PVC 

birim ambalajlarında olacaktır. PVC ambalajların üzeri alüminyum veya kalay folyo ile 

yüksek ısıda koruyabilecek mukavva nakliye ambalajına konacaktır.  

2-Birim ambalajlar üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılmış 

veya basılmış olacaktır. 

Firmanın adı, adresi, varsa markası 

Standarttın işaret ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi’ne uygundur ibaresi 

Malın Adı 

Net ağırlığı ( gr) 

İmal ve son kullanma tarihi(gün, ay ve yıl olarak) 

3-Birim ambalajlardaki peynirin miktarı 20 gr olacaktır. 
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4-Peynirler teslim tarihinden en fazla 15 gün önce üretilmiş olacaktır. 

5-Taşımada kullanılan araçlar temiz ve frigorifik olacaktır. 

6-Satıcı firma teslim tarihinden itibaren 4 aylık garanti verecektir. Bu süre içinde bozulan 

ürünleri yenileriyle değiştirecektir. 

 

 

SÜT 

Alınan süt; 1/1 ve 1/5’lik sütler tam yağlı ve yarım yağlı inek sütü olacaktır. 

Genel Özellikler: 

 1-Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

 2-Birinci sınıf UHT süt özel cihazlarda temizlenmiş ve homojenize edilmiş ekstra kaliteli 

veya birinci sınıf çiğ sütlerin, metalimsi, pişmiş ve okside olmuş, tabi olmayan bir tatta 

olmamalıdır. 

3-Çiğ ve içme sütlerinde kullanımına izin verilen katkı maddeleri Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin ikinci bölümüne uygun olmalıdır. 

4-Çiğ süt ve içme sütlerinde bulaşanların miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 

dördüncü bölümüne uygun olmalıdır. 

5-Çiğ süt ve içme sütlerinde pestisit kalıntı miktarları, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 

beşinci bölümünde belirlenen limitleri aşmamalıdır. 

6-Çiğ süt ve içme sütlerinde veteriner ilaç kalıntı miktarları, Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin altıncı bölümünde belirlenen limitleri aşmamalıdır. 

7-Çiğ süt ve içme sütleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin yedinci maddesinde yer alan 

genel kurallara uygun üretilmelidir. 

Mikrobiyolojik Özellikler: Sütlerde mikrobiyolojik özellikler “Türk Gıda Kodeksi” 

mikrobiyolojik kriterleri tebliğine uygun olmalıdır. 

Diğer Özellikler: 

1-Üretici firma Çiğ süt ve ısıl işlem görmüş sütlere ait “Gıda üretim Sertifikası’na ve “Gıda 

sicil Sertifikası’na sahip olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip 

olacaktır. Bu üç belge mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

2-Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi 

“Çiğ süt ve ısıl işlem görmüş sütler tebliği” hükümleri geçerlidir. 

3-Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta sütü Hıfzıssıhha Enstitüsü ve / veya 

kurumun uygun gördüğü laboratuar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili 

tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

4-Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi “Çiğ süt ve ısıl 

işlem görmüş sütler Tebliği”ne göre değerlendirilecektir.  

 

Ambalajlama:  

1-UHT Sütler: Yağlı sütler 1 kg. ( 1/1 ) ve 200 gr. (1/5) ağırlıkta; sütün bileşim özelliğini 

bozmayan ve sağlığa zarar vermeyen sıvı, gaz, ışık ve mikroorganizma geçirmeyen 

ambalajlara aseptik olarak ambalajlanacaktır. 

2-Sütlerin ambalajları, deforme olmuş, bombaj yapmış, patlak, çöküntülü v.b. bozulma 

belirtileri göstermiş olmayacaktır. 

3-Ambalajların dışına veya aralarına akmış, sızmış süt görülmeyecektir. Ambalajlar birbirine 

yapışmış olmayacaktır. 

4-Birim ambalajları üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı, silinmeyecek ve bozulmayacak 

şekilde yazılacak veya basılacaktır. 

Firmanın adı ve adresi  

Malın adı ( UHT süt ) 

Tipi, çeşidi 
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Net hacmi 

İmal tarihi ( ay, yıl olarak ) 

Son kullanma tarihi ( ay, yıl olarak ) 

Seri/ Kod numarası, parti numarası 

Sütun tabi tutulduğu ısıl işlem niteliği  

Süt yağı miktarı (%) 

 

5-Birim Ambalajlar ; Taşımada bunların ve TS 111 9’a uygun mukavva kutu ambalajlara 

konulacaktır. Ambalaj malzemesi parçalanmadan, deforme olmadan, içindeki süt 

ambalajlarını dışarıdan gelecek fiziksel etkenlere karşı koruyacak kalınlık ve sağlamlıkta 

olacaktır. 

6-UHT sütlerin garantisi malın kabulünden itibaren en az 4 ay olacaktır.  

7-Alınan ve uygun şartlardaki depolarda saklanan UHT sütler açıldığında doğal rengi, tadı ve 

kokusunda bozukluk olduğunda; son kullanma tarihinden önce bozulan UHT sütler yapılan 

sözleşmeye göre değiştirilecektir. 

Taşıma: 

1-Sütlerin taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama Bölümü’nde 

yer alan kurallara uygun olacaktır 

2-Sütün taşıması frigorifik araçlarla yapılacaktır. Araçlarda birbirini etkileyecek türden 

gıdalar bir arada bulunmayacaktır. 

3-Araçların içleri temiz olacaktır. Sütler araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

4-Mukavva kutu ambalajlar ıslanmış olmayacaktır. 

 

YOĞURT   

Hastane idaresi isteğine göre tam yada yarım yağlı olarak istenebilir. 

 Genel Özellikler: 

1-Yoğurtlarda gözle görülebilen kirlilik belirtisi ve renk değişikliği olmayacaktır. 

2- Yoğurt düzgün kıvamlı homojen bir kitle yapısına sahip olacaktır. 

3- Yoğurtlar iyi olgunlaşmış olacak; ekşi ve acı olmayacaktır. 

4- yoğurtlarda yabancı tat, koku ve aroma hissedilmeyecektir. 

5- Yoğurtlarda jelatin, nişasta, iç yağ ve zehirleyici maddeler bulunmayacaktır. 

6-Yoğurt yağı miktarı %3 olacaktır. 

7-En az kuru madde miktarı %12 olacaktır. 

8-Süt asidi cinsinden asitliği 0,8 den az veya 1,6 dan çok olmayacaktır. 

9-Yoğurtlarda kullanımına izin verilen katkı maddeleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 

ikinci bölümüne uygun olmalıdır. 

10-Yoğurtlara bulaşanların miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin dördüncü bölümüne 

uygun olmalıdır. 

11-Yoğurtlarda mikrobiyolojik özellikler “Türk Gıda Kodeksi” mikrobiyolojik kriterleri 

tebliğine uygun olmalıdır. 

Diğer Hususlar: 

1-Üretici firma “Gıda üretim Sertifikası’na ve “Gıda sicil Sertifikası’na sahip olacaktır. 

Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. Bu üç belge mal tesliminde 

muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

2-Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi 

“yoğurt tebliği” hükümleri geçerlidir. 

3-Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta yoğurdu Hıfzısıhha Enstitüsü ve / veya 

kurumun uygun gördüğü laboratuar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili 

tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 
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4-Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi “yoğurt tebliği”ne 

göre değerlendirilecektir.  

 Ambalajlama: 

1-Yoğurtlar, niteliklerini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek kaplar içerisinde 

yapılıp satılacaktır.  

2- Kova yoğurtların ağırlığı10±1 kg, kase yoğurtların ağırlığı 200 gr olmalıdır. Yoğurtlar özel 

imal edilmiş. ağzı kapalı, geri dönüşümsüz; sıvı, gaz, ışık ve mikroorganizma geçirmeyen 

ambalajlarda aseptik olarak teslim edilecektir. 

 

3-Kase yoğurtların ise tek kullanımlık güvenlik şeridiyle kaplandıktan sonra üzerine kapak 

örtülmesi gerekmektedir. 

4-Yoğurtların ambalajları; açık, deforme olmuş, bombaj yapmış, patlak, çöküntülü v.b. 

bozulma belirtileri göstermiş olmayacaktır. 

5-Ambalajların dışına veya aralarına akmış, sızmış yoğurt görülmeyecektir. Ambalajlar 

birbirine yapışmış olmayacaktır. 

6-Deforme olmuş, son kullanma tarihinden önce bozulan, tadı acı, ekşimiş vb. durumlarda 

yoğurtlar yenisi ile değiştirilecektir. 

7-Birim ambalajları üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı, silinmeyecek ve bozulmayacak 

şekilde yazılacak veya basılacaktır. 

Firmanın adı ve adresi  

Malın adı  

Tipi, çeşidi 

Net hacmi 

İmal tarihi ( ay, yıl olarak ) 

Son kullanma tarihi ( ay, yıl olarak ) 

Seri/ Kod numarası, parti numarası 

Yoğurdun yağı miktarı (%) 

Taşıma: 

1-Yoğurtların taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır 

2-Yoğurdun taşıması frigorifik araçlarla yapılacaktır. Araçlarda birbirini etkileyecek türden 

gıdalar bir arada bulunmayacaktır. 

3-Araçların içleri temiz olacaktır. Yoğurtlar araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

 

KARKAS DANA ETİ  

1-Her karkas eti ağırlığı 100 ile 250 kg ağırlığı arasında olacaktır 

2-Tosun 1,5- 2,5 yaş aralığında olacak. Gelen etlerde hayvanın kamış kökü üzerinde olacaktır. 

3-Türk Gıda Kodeksinin et ve et ürünleri tebliğine uygun olmalıdır 

4-Etlerin rengi pembe, kırmızı arası olacaktır. Kesilmiş et üzerinde yabancı madde (deri kıl 

pislik toprak vs.) bulunmayacak, etler yumuşamamış nemli küflü ve ekşimsi kokulu yapışkan, 

parlak kırmızı veya kahve renkli olmayacaktır Etlerde hiçbir hastalık belirtisi olmayacaktır. 

5-Etlerin böbrek yağı ve iç yağ bulunmayacak. 

6-Teslim edilecek etler kesimden en az 24 saat sonra (rigor mortisi tamamlanmış) teslim 

edilecektir  

7-Etlerin üzerinde kesim tarihi firma ismi ve veteriner hekim onayı belirtilecektir. Etler 

üzerinde kesimhaneye ait kodlu mühür okunaklı şekilde basılmış olacaktır 

8-Dondurulmuş etler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

9-Menşei itibari ile ithal et kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gıda güvenliği gereği soğuk 
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zincirin bozulmaması için etler Tunceli il sınırları içerisinden alınacaktır. İstisnai durumlarda 

(il içerisinde hayvan kesiminin olmadığı vb.) şirketin talebi ile idare tarafından değerlendirme 

yapılacak olup uygun görülmesi halinde il dışından et temin edilebilir. Gelen etler taze, 

dondurulmamış ,soğuk zincir bozulmadan frigorifik araçlarla, kefenli bir şekilde, mesai 

saatleri içerisinde getirilmeli ve uygun şartlarda muhafaza edilmelidir. 
10-Teslim edilen etler Gıda maddeleri mevzuatının 138. maddesine uygun olacaktır. 

11-Veteriner ilaç tolerans düzeyleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde belirtilen değerlere 

uygun olacaktır. 

12-Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 11.09.2000 tarih ve 24167 sayılı resmi gazetede 

yayınlanan “Kırmızı et ve et ürünleri üretim tesislerinin kuruluş açılış çalışma ve denetleme 

usul ve esaslarına dair yönetmelik” gereği çalışma izni almış kesimhanelerden temin edilen 

etler kabul edilecektir. 

13-Siparişler bir gün önceden verilecek, en geç saat 10.00 da teslim edilecektir. Muayene 

komisyonunca teknik şartnameye uygun bulunmayan ve kabul edilmeyen etler iade edilecek 

ve aynı miktardaki et en geç saat13.00’e kadar teslim edilecektir. 

 

 14-Etler soğuk hava zinciri muhafazası bozulmadan (Termokinli) kapalı araçlarla teslim 

edilecektir. Etler çengellere asılı olacak etler arasında hava sirkülasyonu sağlanacağı kadar 

boşluk bırakılarak taşınacak, araçta toz, saman, pislik, çöp, yabancı madde olmayacaktır. 

Etlerin asıldığı çengeller temiz olacaktır. 

15-Teslimat depo teslimi olacaktır. 

16-Teslim edilen etler kefenlenerek getirilecektir. 

17-Alınacak numuneleri Muayene komisyonunun belirleyeceği yer ve zamanda masraflar 

firmaya ait olmak üzere Fiziksel, Bakteriyolojik ve Kimyasal analizlere tabi tutulacaktır. 

 18-Teslim alınan etlerde pişirildiğinde anormal koku, tat olduğunun tespiti halinde et kabulü 

iptal edilecektir. 

Kimyasal özellikleri: Muayene komisyon üyelerince gerek görülerek istendiği takdirde 

müteahhit firma tarafından sığırların kesim öncesi insan sağlığına zararlı hormonlarla 

beslenmediğine dair yetkili kuruluşlardan alınacak hormon analizi raporu muayene sırasında 

ibraz edilecektir. 

Fiziksel ve duyusal muayeneler: Etlerin gözle ve elle muayenesi tek tek yapılacaktır. 

Veteriner damgası kesim tarihi grup ve sınıf işareti her ette aranacaktır.   Numunenin 

görünüşü (rengi ve yapısı ) tat ve kokusu dikkate alınarak yapılacaktır. Etler elle yoklanarak 

parmakla bastırılarak (taze ve soğutulmuşlarda) koklanarak gerektiğinde tartılarak mezbaha 

grup işareti aranarak ambalaj durumu incelenerek muayene edilecektir. Duyusal muayene 

sırasında istenildiğinde etlerin hem haşlanarak hem de kızartılarak tadına bakılarak 

çiğnenerek etlerin lif sertliği kontrol edilecektir.Etlerin yağ miktarı %5i geçmeyecektir. 

Grup Özellikleri: Etlerinin hangi gruba ait olduğu ve hangi kalitede olduğu hazırlanacakları 

mezbahalarda belirlenecek ve buna göre damgalanacaktır. İstendiğinde hayvanın kulak küpesi 

numarası istenebilecek. 

Gelen her hayvan için mezbahanenin resmi veteriner hekiminden günlük kesim raporu 

istenilecektir. 

Muayene komisyonu kuşkulu gördüğü etleri belediye mezbahanesinin resmi veteriner 

hekimine muayeneye gönderip sağlık raporu isteyebilir. Masrafı müteahhit tarafından 

karşılanacaktır 

Karkas halinde gelen etlerin kemiklerinin sıyrılma işlemi hastanemiz mutfağında firmanın 

kendi elemanı tarafından yapılacaktır. 

Takım halinde gelen karkas tosun etinin but ve kaburgası aynı hayvana ait olacaktır. Muayene 

komisyonunun şüphelendiği durumda et geri iade edilecektir. 
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Etlerin fazla yağları ve tüketime uygun olmayan kısımları (sinir,kıkırdak vb.) kesinlikle 

kullanılmayacaktır.  

Burada belirtilmeyen hususlarda “Türk Gıda Kodeksi “Taze Et, Hazırlanmış Et ve 

Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği”(Tebliğ No:2000/5) Hükümleri Geçerli Olacaktır. 

 

TAVUK ETİ  

 Alınacak tavuk eti  

Kalçalı tavuk budu : 

tavuk baget :  

tavuk göğüs fileto (bonfile) 

Tavuk But: tavuk butun sırt kemiği eklem yerinden itibaren kesilmiş ve kuyruğu alınmış 

olacaktır.  

Tavuk but: ortalama 250 gr ( ± %10 ) olacaktır. 

Tavuk Baget: tavuğun but ile paça arasında kalan kısmıdır. 

tavuk baget: ortalama 130 gr ( ± %10 ) olacaktır. 

Tavuk Göğüs: Orta derecede derin ve uzun göğüs kemiğinin sivri kısmına kadar tüm 

uzunluğunca, taşıdığı et dolayısıyla ona yuvarlak bir görünüm vermeye yetecek kadar etli, 

üzerinde boyun bulunmayan, kanat tamamen çıkarılmış ve sırt kemiği alınmış, 600 gram 

olmalıdır. Tüm ürünlerdeki ağırlıklar tüm yağlarından temizlendikten sonra geçerlidir. 

Ürünlerin birim başına düşen gramajlarının ortalamayı aşması durumunda porsiyon sayısı baz 

alınacak ve ona göre teslimat yapılacaktır. Aradaki toplam ağırlık farkı ise yüklenici firmaya 

ait olacaktır. 

Genel Ürün Özellikleri: 

Tavuk etleri dondurulmuş olmayacaktır. 

Tavuk baget, but ve göğüs içerisinde etin yenilmeyen kısımları bulunmayacaktır. 

Tavuklarda kan, pislik ( dışkı, sindirim organı muhteviyatı gibi), toprak, çamur ve yabancı 

maddelerle kirlenmiş olmayacaktır. 

Tavuklar küflü tat ve koku, dışkı ve pislik kokusu, çürüme ve kokuşma kokusu vb. Hiçbir tat 

ve koku, bulunmayacaktır. Tat ve kokuda ağırlaşma ve oksidatif acılaşma olmayacaktır. 

Tavuklar derin ve yüzeysel kokuşma, kükürtlü ve amonyaklı kokuşma olmayacaktır. 

Tavuklar hastalıklı, zayıf, iyi gelişmemiş, eti ve derisi doğal renginden farklı olmamalıdır. 

Tavuk göğüsler iç organlarından tamamen arındırılmış olmalıdır. Derisiz olarak getirilecektir. 

Tavuk butların deri hariç tüm yağları alınmış olmalıdır. 

Tavukların tüyleri temizlenmiş olmalıdır. Tüy diplerinde tam veya yarı belirgin kan lekeleri 

olmamalıdır. 

Gıda Maddeleri Tüzüğü’nün 143. maddesine uygun olmalıdır. 

Tavuk eti TSE’de belirtilen 1. sınıf özellikleri taşıyacaktır. 

Tavukların içlerinde su olmayacaktır. 

Üretici firma ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır. 

Ayrıca tavuk budun arka kısmındaki yağ kitlesi de temizlenmiş olmalıdır. Yağ kitlesi 

temizlenmeden teslim edilmek istenirse toplam alınan miktarın % 5’i kadar bedelsiz tenzil 

yapılacaktır. Tavuklar parçalı olarak gelecek bütün tavuk kabul edilmeyecektir. 

Tavuklar entegre tesislerinde kesilmiş olacaktır. Entegre tesise ait veteriner kesim raporu ile 

araç dezenfeksiyon raporu muayene komisyonuna ibraz edilecektir. 

Katkı Maddeleri : 

Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddelerine ait Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği ’ne uygun olacaktır. 

Bulaşanlar: 

Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerde bulaşanların miktarı Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği ’nde verilen değerlere uygun olacaktır. 
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Pestisit Kalıntıları: 

Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerde Pestisit miktarı Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nde verilen değerlere uygun olacaktır. 

Veteriner İlaç Kalıntı Düzeyleri: 

Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerde veteriner ilaçları tolerans düzeyleri Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nde verilen değerlere uygun olacaktır. 

Hijyen: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

 1.Muayene komisyonu gerek gördüğü anda ve sıklıkta ürünlerin laboratruvar tahlillerinin 

yapılmasını isteyebilecektir. Bunla ilgi tüm masraflar satıcı firmaya ait olacaktır. 

 2.Burada belirtilmeyen hususlarda “Türk Gıda Kodeksi “Taze Et, Hazırlanmış Et ve 

Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği”(Tebliğ No:2000/5) Hükümleri Geçerli Olacaktır. 

 3.Tavuk etinin depolama yapıldığı bölge bayii depolarının çalışma izni bulunmalıdır. 

 Ambalajlama: 

“Türk Gıda Kodeksi”nin 9’uncu bölümündeki ambalajlama bölümü uygun olacaktır. 

Ek olarak; tavuklar net ağırlığı en çok 15 kg olan perfore oluklu mukavva ambalajlarda temiz 

polietilen malzemeyle sarılı bir şekilde taşınıp teslim edilecektir. 

Filetolar ağırlığı en çok 10 kg olan perfore oluklu mukavva ambalajlarda temiz polietilen 

malzemeyle sarılı bir şekilde taşınıp teslim edilecektir. 

tavuklar ambalajlara düzgün bir şekilde sıralanarak dizilmiş olacaktır. 

Ambalajların üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı bir şekilde yazılı veya basılı olacaktır. 

Firma adı, adresi 

Malın adı 

Net ağırlığı 

İmal ve son kullanma tarihi( gün, ay ve yıl olarak) 

Standardın işaret ve numarası veya “Türk Gıda Kodeksi”nin “Taze Et ve hazırlanmış et” 

tebliğine uygundur ibaresi 

İzin ve tarihi  

Depolama şartları  

Seri numarası  

Taşıma: 

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10’uncu bölümüne ilave olarak; 

Etin taşıdığı araç, et taşımaya uygun hijyenik özellikte soğutmalı olacaktır. 

Etlerin taşındığı frigorifik araçta kötü koku yayan maddeler, toz, pislik, çöp, saman v.b. 

yabancı maddeler bulunmayacaktır.  

Taşıma için kullanılan araç başka herhangi bir işte kullanılmayacaktır. 

 

TAVUK ŞİNİTZEL (FİLETO)  

Fiziksel özellikler: 

Kendine özgü kokuda olmalıdır. 

Bonfilesi ayrılmış tavuk göğüs etlerinden ortalama 100 - 120 gr. arasında düzgün bir biçimde 

dilimlenmiş olacaktır. 

Ürünün her iki tarafı malzeme ile kaplanmış olacaktır. 

Max + 4°C’ de olmalıdır. 

Yerli menşei olmalıdır. 

Diğer hususlar: 

Her ürün tesliminde ürüne ait veteriner sağlık raporu verilmelidir.  

Biyolojik tetkiklerin de Tük Gıda Kodeksi Yönetmeliği Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış 

Kanatlı Eti Karışımları Tebliğindeki maddeler geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta ürünü Hıfzıssıhha Enstitüsü” ve / veya 
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kurumun uygun gördüğü laboratuar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili 

tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir.  

Üretim metodu: 

Beyaz buğday unu, modifiye gıda nişastası, sarı mısır nişastası, tuz içeren toz malzemenin su 

ile ½ oranında (1 ölçü toz malzeme 2 ölçü su) sulandırılması ile oluşturulan sıvı içerisinde 

ürüne yapışkanlık özelliği kazandırılacaktır. Beyaz buğday unu, su, maya, şeker, tuz, doğal 

oleorosin (E100) susam içeren kaplama malzemesi ile ürün ağırlığının % 25’ i kadar 

kaplanmış olarak getirilecektir. 

Ambalaj: 

1.Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, üretim ve son kullanma tarihi, standart işareti ve 

numarası olacak.  

2.Soğuk hava zincirini devam ettirecek kapalı araçlarda sevk edilecektir.  

3.Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliği' nin 10’ uncu bölümündeki gibi olacaktır. 

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

olacaktır. 

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

olacaktır. 

6. İhaleye katılacak istekliler; ürünün ISO 22000 Kalite Belgesini ve / veya ürünün akredite 

bir kurumdan onaylı HACCP Belgesini vermelidir.  

7. Ürün beğenilmediği takdirde geri iade edilip, aynı gün içinde ( mesai saatleri içinde ) uygun 

nitelikte ürün getirilecektir. 

 

TAZE BALIK  

BALIKLAR:  

Gözleri kanlanmamış, parlak vaziyette olacaktır. 

Solungaçları açık kırmız renkte, balığın genel görünüşü parlak ve gri vaziyette olacaktır. 

Mevsimine göre palamut, kefal hamsi kalkan, istavrit, barbun, alabalık vb. alınabilinir. 

Balıklar hiçbir bozulmaya uğramadan tazeliğini muhafaza eder şekilde frigo firik arabalarla 

nakil edilecektir. 

 

SOFRALIK CANLI ALABALIK  

Alabalıklar tip özelliklerine göre Canlı Alabalık tipinde, grup özelliğine göre Sofralık 

Alabalık grubunda olmalıdır. Boy özelliğine göre Orta Boy Alabalıklardan olmalı, beher 

alabalığın adet ağırlığı 200 gr ( + 10 gr) olmalıdır. Sınıf özeliklerine göre Ekstra Sınıf 

alabalıkların özelliklerini taşımalıdır. 

Genel özellikler: 

1- Genel görünüm, fevkalade düzgün, aksedici, renk parlak, mukoz tabaka su gibi renksiz ve 

saydam, üzerine parmakla basılınca iz bırakmayan, et sıkı ve elastiki olmalıdır. 

2- Gözler, dış bükey, kornea geçirgen, parlak, siyah olmalıdır. 

3- Solungaçlar, renk parlak pembe kırmızı, mukoz tabaka, su gibi renksiz, saydam ve berrak 

olmalıdır. 

4- Karın etekleri yüzeyi mavimsi, saydam, parlak ve türüne özgü renkte; karın zarı cilalı, çok 

parlak, etten kolay ayrılmayan; böbrekler ve diğer organlar (mide ve barsak hariç) parlak 

kırmızı renkli olmalıdır. 

5- Koku, yüzeyde, solungaçlarda, kesimde iç organlarda aranmak kaydı ile; taze, kuvvetli, 

kendine özgü kokuda olmalı; yabancı hiçbir koku içermemelidir. 

6- Teslim edilecek Ekstra sınıf alabalıklarda, bir alt sınıftan balık oranı toplam olarak % 5’i 

geçemez. 



 

97 

 

7- Sofralık canlı alabalıklarda; vücut deformasyonu, deride herhangi bir sebeple meydana 

gelmiş renk bozukluğu bulunmamalıdır. 

8- Canlı alabalıkların muhafaza ve taşıma işlemleri TS 4542, TS 4543, TS 4620, TS 4621, TS 

4622’ye göre yapılmalıdır. 

9-Sofralık alabalıklar, canlı olarak teslim edilecek olup; her ne suretle olursa olsun canlılık 

vasfını yitirmiş balıklar alınmayacaktır. Siparişi verilen sofralık canlı alabalıklar en geç saat 

10.00’e kadar muayene komisyonuna, gerekli incelemenin yapılması amacı ile sunulmuş 

olmalıdır. 

Teslim ve tesellüm işlemleri; muayene komisyonunca, ilgili teknik şartname hükümlerine 

göre yapılacak inceleme ve tartım-sayım işlemleri sonrasında yapılacaktır. 

 Bu şartnamede yer almayan hususlarda, TS 4869 ve bu standartta atıf yapılan TS’ları esas 

alınacaktır.  

Tüm ürünler için; teslimde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Üretim 

Sertifikası ve Gıda Sicil Sertifikalarının Muayene Komisyonuna sunulması gerekmektedir. 

Gıda Üretim ve Gıda Sicil Sertifikaları bulunmayan firmaların ürünleri her ne suretle olursa 

olsun kabul edilmeyecektir. Kurum tarafından talep edilecek ürünler, mal muayene ve kabul 

komisyonunun gerek duyması halinde teknik şartnameye uygunluk açısından ilgili 

laboratuvarlarda tahlil ve analizleri yaptırılarak, düzenlenecek rapor doğrultusunda kabul veya 

red edilecektir. Gerek duyulan ürünlerde yaptırılacak olan bu analizlerin maddi bedeli 

müteahhit firma tarafından karşılanacaktır. Ürünler istenilen gün ve saatte teslim edilecektir. 

  

 

DANA KARACİĞER  

Sağlam ve sağlıklı danaların karaciğerlerinden elde edilmiş ve taze olacaktır. Kendine özgü 

renk, koku ve elastikiyette olacaktır. Dana karaciğerleri taze getirilecek; dondurulmuş 

karaciğerler her ne suretle olursa olsun kabul edilmeyecektir. 

Genel özellikler: 

1-Hastalıklı, kötü kokulu, rengi değişmiş, gevşemiş ciğerler kabul edilmeyecektir. 

2- Teslim edilen ciğerler sadece karaciğer olacak, üzerlerinde başka kısım ve organlar ve iç ve 

dış yüzeyinde kistler bulunmayacaktır. 

3- Karaciğerler 15 veya 20 kg’lık özel polietilen ambalajlı, soğutulmuş olacaktır. Ciğerler iki 

ambalaj içerisinde bulunacak, içi polietilen, dışı oluklu mukavva kutu olacaktır. 

4- Kurumumuz soğuk hava depolarına ücretsiz olarak termos veya thermokingli araçlarla 

teslim edilecektir. 

5- Ciğerler üzerinde pislik (dışkı, sindirim organı muhteviyatı gibi) toprak, çamur ve yabancı 

maddelerle kirlenmiş olmayacaktır. Derin ve yüzeysel kokuşma kesinlikle bulunmayacaktır. 

6- Kükürtlü ve amonyaklı kokuşma görülmeyecektir. 

7- Ciğerlerin taşındığı araç, taşımaya uygun hijyenik özelliklere sahip olacaktır. Frigorifik 

araçlarla hava sirkülasyonunun sağlanacağı kadar boşluk bırakılarak taşınacaktır. 

8- Karaciğerlerin taşındığı frigorifik araçta kötü koku yayan maddeler, toz, pislik, çöp, saman 

vb. yabancı maddeler bulunmayacaktır ve araçlarda, soğutulmuş etlerin + 1 oC’ye 

ayarlanabilen suhunet değişimi otomatik kayıt cihazı (Termograf) olması şartı aranacaktır. 

9- Müteahhit tarafından teslim edilen ciğerler, muayene komisyonu tarafından yapılacak 

inceleme sonrasında, şartnameye uygun olduğu belirtildiği takdirde tesellüm edilecektir. 

Üretici firmanın : Dana etine ait “Gıda Üretim Sertifikası” ve 5179 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 18. Maddesi gereğince 11.09.2000 tarih ve 24167 Sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan “Kırmızı Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetim 

Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre düzenlenmiş T.C. Tarım ve Köy İşleri 

Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Çalışma İzin Belgesi, Gıda Sicil ve Gıda 

Üretim sertifikalarının ibrazı şarttır. 



 

98 

 

TSE Standartlarının sakatatlarla ilgili tüm şartları aranacaktır. 17 Mart 2001 tarih ve 24345 

Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ No: 2001-7 Türk Gıda Kodeksi Taze Et, 

Hazırlanmış Et ve Hazırlanmış Et Karışımları tebliğinde yapılacak yeni değişiklikler geçerli 

sayılacaktır. 

Gıda Maddeleri Tüzüğü ve Türk Gıda Kodeksine atıf yapılan hususların muayenesi: Bu 

hususların muayenesi kat’i kabul sırasında yapılacak, gıdanın tüketimi esnasında gıdadan 

kaynaklanan bir zehirlenme ve sağlık problemi çıktığı takdirde, T.C. Sağlık Bakanlığı veya 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı veya Üniversitelerden alınacak analizler sonucunda gıdanın 

Gıda Maddeleri Tüzüğü ve Türk Gıda Kodeksine uygun olmadığının tespiti halinde 

doğabilecek ek zarar ve ziyandan  

NOT : Tüm ürünler için; teslimde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Üretim 

Sertifikası ve Gıda Sicil Sertifikalarının Muayene Komisyonuna sunulması gerekmektedir. 

Gıda Üretim ve Gıda Sicil Sertifikaları bulunmayan firmaların ürünleri her ne suretle olursa 

olsun kabul edilmeyecektir. Kurum tarafından talep edilecek ürünler, mal muayene ve kabul 

komisyonunun gerek duyması halinde teknik şartnameye uygunluk açısından ilgili 

laboratuvarlarda tahlil ve analizleri yaptırılarak, düzenlenecek rapor doğrultusunda kabul veya 

red edilecektir. Gerek duyulan ürünlerde yaptırılacak olan bu analizlerin maddi bedeli 

müteahhit firma tarafından karşılanacaktır. Ürünler istenilen gün ve saatte teslim edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

PATATES  
-Alınacak patateslerin çeşidi sipariş esnasında belirtilecek, boyu büyük boy, 1 adetinin ağırlığı 

en az 70 gr olacaktır.  

 

Genel özellikleri:  

1. Patatesler istenilen boy ve çeşitte olacaktır. 

2. Patatesler, bütün, sağlam, temiz, sıkı yapılı, kabukları düzgün ve iyi oluşmuş ve kolay 

pişebilen kaliteli patateslerden olacaktır.  

3. Filizlenmemiş olacak, çürük ve küf olmayacaktır.  

4. Patateslerde yabancı tat, koku veya anormal dış nem olmayacaktır.  

5. Patateslerin et kısmında 5mm’den daha derinlere nüfuz eden gri, mavi veya siyah kabuk 

altı lekeleri bulunmayacaktır.  

6. Patateslerin yüzeylerinde çatlaklar, oyuklar, kesikler, kemirici izleri ve berelenmeler 

olmayacaktır.  

7. Patates yumruları 1 /8’ini aşan ve kabuğun normal soyulması ile kaybolmayan yeşil 

kısımlar bulunmayacaktır.  

8. Patates üzerinde ezikler bulunmayacak ve patatesler don olayından zarar görmüş 

olmayacaktır.  

9. Bir defada gelen malın tümü aynı cins ve çeşit patatesten meydana gelecektir.  

10. Yabancı madde miktarı % 1’i geçmeyecektir.  

11.Burada belirtilemeyen hususlar yönünden Gıda Maddeleri Tüzüğü ve Türk Gıda Kodeksi 

hükümleri geçerli olacaktır. 

Ambalajlama 

1. Patatesler iyi korunmayı sağlayacak nitelikte yeni, temiz, kuru, kokusuz uygun materyalden 

yapılmış file jüt çuval, torba ambalajlar kullanılacaktır.  

2. Patatesler, özelliğini bozacak, fena kokulu maddelerin bulunduğu yerlerde 
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depolanmayacaktır.  

3. Ambalaj içerisindeki patatesin net ağırlığı en çok 50 kg olacaktır.  

4. Muayene komisyonunca talep edildiği takdirde bu teknik şartnamelerde belirtilen ve 

muayeneler için gerekli TSE standartları satıcı tarafından temin edilecektir.  

Taşıma:Patateslerin taşınması Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olacaktır. İlave 

olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır.  

 

TAZE FASULYE  

 

Genel Özellikleri:  

1. Taze fasulyelerde meyve kabuğu bütün, sağlam, temiz ve düzgün renkte olacaktır.  

2. Taze fasulyelerin meyve kabuğunda kimyasal madde artıklan, aşırı nem, yabancı koku ve 

tat bulunmayacaktır.  

3. Taze fasulyelerin içleri (tohumları) taze, düzgün, şekilli ve sağlam olacaktır.  

4. Taze fasulyelerin içleri (tohumları) böcek yenikli, kurtlu ve hastalıklı olmayacaktır.  

5. Taze fasulyelerde kara leke yanığı hastalığının izleri bulunmayacaktır.  

6. Elle kolayca kırılabilecek tazelikte ve gevreklikte olacaktır.  

7. Dolu ve çürük izleri dahil hiçbir leke bulunmayacaktır.  

8. Birinci sınıf özelliklerine uymayan fakat ikinci sınıfa giren taze fasulyelerden %l ‘i oranına 

kadar bulunabilecektir.  

9. Kılçıklı taze fasulye oranı %5 den fazla olmayacaktır.  

10. Burada belirtilmeyen hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü ve Türk Gıda Kodeksi 

hükümleri geçerli olacaktır.  

Ambalajlama: 

1. Ambalajlar taşıma, saklama ve pazarlama süresince fasulyeleri iyi durumda tutacak ve 

sağlığa zarar vermeyecek nitelikte yeni, temiz, kuru, kokusuz ahşap ,çuval veya mukavva 

olacaktır.  

2. Fasulyelerin üzerine doğrudan doğruya etiket yapıştırılmayacak veya damga vurulmayacak, 

ambalajların içerisinde hiçbir yabancı madde bulunmayacaktır.  

3. Taze fasulyeler, kızışmayı önlemek için ambalaj içinde gevşek olarak bulundurulacaktır.  

4. Muayene komisyonunca talep edildiği takdirde; bu teknik şartnamede belirtilen ve 

muayeneler için gerekli TSE standartları satıcı tarafından temin edilecektir.  

Taşıma: Taze fasulyelerin taşınması Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olarak 

taşınacaktır. İlave olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; 

taşıma, kapalı kasa araçlar ile olacaktır. 

 

ÇARLİSTON BİBER VE DOLMALIK BİBER  
Genel Özellikleri:  

1. Biberler, bütün, sağlam, sıkı yapılı, temiz, iyi gelişmiş, özürsüz ve taze görünüşlü olacaktır. 

2. Biberlerde yabancı koku ve tat, anormal diş nem, don zararı, iyileşmemiş yaralar ve güneş 

yanıkları bulunmayacaktır.  

3. Biberlerde kurt veya kurt yeniği, böcek veya diğer parazitler, küf ve çürüklük 

bulunmayacaktır.  

4. Çarliston biber ve dolmalık biberlerde acılık bulunmayacaktır.  

5. Biberlerin durumu, ulaştırma şekli ve şartlarını dayanıklı olacaktır.  

6. Sıkı yapılı, olgunluk durumuna göre çeşidin normal renk ve şeklinde, iyi gelişmiş ve 

özürsüz olacaktır.  

Bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlar yönünden gıda maddeleri tüzüğü hükümleri 

geçerli olacaktır. 
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Ambalajlama ve işaretleme;  

1.Ambalajlar, taşıma ve pazarlama süresince biberleri iyi bir durumda tutacak ve sağlığa zarar 

vermeyecek nitelikte yeni, temiz, kuru, kokusuz ahşap ve mukavvada olacaktır. 

2.Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme ile ambalajlar yeni, kuru, kokusuz ve 

temiz olacak, ürüne zarar vermeyecek, bunların üzerine yazılacak yazılarda kullanılacak 

mürekkep ve boyalarla etiketlerin yapıştırılmasında kullanılan zamk toksik veya insan 

sağlığına zararlı olmayacaktır. 

3.Basılı kağıt kullanıldığında yazı dışa gelecektir. 

4.Biberlerin üzerine doğrudan doğruya etiket yapıştırılmayacak veya damga vurulmayacak, 

ambalajların içerisinde yukarıda anılanların dışında hiçbir yabancı madde bulunmayacaktır. 

Taşıma:  

Taze biberlerin taşınması Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır. 

İlave olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır. 

 

PATLICAN  
Genel özel!ikleri:  

1. Patlıcanlar bütün, sağlam, taze görünüşlü ve temiz olacaktır.  

2. Patlıcanlar üzerinde gözle görülebilir yabancı madde, ilaç artıkları bulunmayacaktır.  

3. Patlıcanlarda hastalık ve haşerelerin meydana getirdikleri zarar izleri bulunmayacaktır.  

4. Patlıcanlarda yabancı tat ve koku acılık bulunmayacaktır.  

5. Patlıcanlar ham, ezik, çürük, yumuşamış, pörsümüş eti liflenmiş veya odunsu yapıda, 

çekirdekleri aşırı derecede gelişmiş olmayacaktır.  

6. Patlıcanlarda anormal dış nem ( ıslaklık ) bulunmayacaktır.  

7. Patlıcanlar sıkı yapılı olacaktır.  

8. Patlıcanların sap ve çanak yaprakları hafifçe zarar görmüş olabilecektir.  

9. Birinci sınıf ve orta boy özellikte olmayıp bir alt gruba giren patlıcanların toplamı %10 

‘dan fazla olmayacaktır.  

11. Burada belirtilmeyen hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü hükümleri geçerli olacaktır. 

Ambalajlama::  

1. Ambalajlar, taşıma ve saklama süresince patlıcanları iyi bir durumda tutacak ve sağlığa 

zarar vermeyecek nitelikte yeni, temiz, kuru, kokusuz, ahşap veya mukavvada olacaktır.  

2. Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme ile içine konulacak kağıt vb. 

malzeme, yeni, temiz, kuru ve kokusuz olacak ürüne zarar vermeyecek, bunların üzerine 

yazılacak yazılarda kullanılacak mürekkep boya ve etiketlerin yapıştırılmasında kullanılan 

zamk toksik veya diğer şekillerde insan sağlığına zararlı olmayacaktır.  

3. Basılı kağıt kullanıldığında yazılı yüz dışa gelecek ve ürünle temas etmeyecektir.  

4. Ambalajların içinde hiçbir yabancı madde bulunmayacaktır.  

5. Muayene komisyonunca talep edildiği takdirde; bu teknik şartnamede belirtilen ve 

muayeneler için gerekli TSE standartları satıcı tarafından temin edilecektir.  

Taşıma: 

Patlıcanların taşınması Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır. 

İlave olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır. 

 

PIRASA  

Genel özellikleri:  

1. Pırasalar görünüşleri bakımından taze, tohuma kaçmamış, sağlam, donmamış, temiz 

yıkanmış, kök saçakları çamursuz olmalı, gözle görülen kimyasal madde artıkları, dış nem, 

yabancı koku ve tat, solmuş ve sararmış yapraklar bulunmamalı, yaprakların uçları düzgün 
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kesilmiş olmalıdır.  

2. Orta boy pırasalar dışındaki pırasalara % 5 oranında tolerans gösterilecektir.  

3. Pırasaların beyaz kısımları, tüm uzunluğun en az üçte ikisi kadar olacaktır.  

4. Birinci sınıf özelliklerine uymayan pırasalar en fazla % 10 olacaktır.  

5. Çürümüş, belirgin şekilde berelenmiş ve iyileşmemiş çatlaklı pırasalara tolerans 

tanınmayacaktır.  

6. Burada belirtilmeyen hususlar yönünden Gıda Maddeleri Tüzüğü geçerli olacaktır.  

Ambalajlama:  

1. Ambalajlar pırasanın özelliklerini bozmayacak temiz, kuru ve insan sağlığına zarar 

vermeyen uygun malzemeden yapılmış olacaktır.  

2. Ambalajların net ağırlığı 10 kg dan fazla olmayacaktır.  

3. Muayene komisyonunca talep edildiği takdirde bu teknik şartnamede belirtilen ve 

muayeneler için gerekli TSE standartları satıcı tarafından temin edilecektir.  

Taşınma::  

Pırasaların taşınması Türk Gıda Kodeksinin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır. . 

İlave olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır. 

 

KURU SOĞAN  
- Alınacak kuru soğanlar birinci sınıf ve büyük boy olacaktır.  

Genel özellikleri:  

1. Soğanlar, bütün, sıkı, sağlam, temiz, don veya güneşten zarar görmemiş olacaktır.  

2. Soğanlarda, küf izleri, dıştan görülebilir filizlenme emareleri anormal dış nem, gözle 

görülebilen yabancı madde, yabancı koku ve tat bulunmayacaktır.  

3. Soğanlar, çürümüş, bozulmuş, yumuşamış olmayacaktır.  

4. Soğanların en azından iki dış kabuğu ve sapı kuru olacaktır.  

5. Soğanların sapları düzgün kesilmiş veya burulmuş olacaktır.  

6. Burada belirtmeyen hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü geçerli olacaktır.  

Ambalajlama: 

1. Ambalajlar taşıma ve saklama süresince soğanları iyi bir durumda tutacak özellikte yeni, 

temiz, sağlam, kuru, kokusuz ve soğanların hava almasına imkan sağlayacaktır.  

2. Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme ile içlerine konulacak kağıt b. 

malzeme ürüne zarar vermeyecek üzerlerindeki yazılarda kullanılacak mürekkep, boya ve 

etiketlerin yapıştırılmasında kullanılan zamk, toksik ve insan sağlığına zararlı olmayacaktır.  

3. Ambalajlar içinde zararlı madde bulunmayacaktır.  

4. Ambalajlardaki soğan miktarı net en fazla 20 kg olacaktır.  

5. Muayene komisyonunca talep edildiği takdirde; bu teknik şartnamede belirtilen ve 

muayeneler için gerekli Türk standartları satıcı tarafından temin edilecektir.  

Taşınma:  

Kuru soğanların taşınması Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır. 

İlave olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır. 

 

KIRMIZI LAHANA 

Alınacak kırmızılahanaların sınıfı birinci sınıf, çeşidi kırmızı lahana olacaktır. 

Genel özellikleri :  

1.Kırmızılahana bütün, sağlam, taze görünüşlü ve temiz olacaktır. 

2.Kırmızılahanaların yaprakları gevşememiş, açılmamış ve çiçeklenme belirtisi göstermemiş 

olacaktır.  

3.Kırmızılahanalar çürümüş, bozulmuş, yumuşamış, donmuş ve küflenmiş olmayacaktır. 
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4.Kırmızılahanaların üzerinde gözle görülebilir yabancı madde ve ilaç artıkları 

bulunmayacaktır. 

5.Kırmızılahanalarda yabancı tat ve koku bulunmayacaktır. 

6.Kırmızılahanalarda anormal dış nem ( ıslaklık ) bulunmayacaktır. 

7.Berelenmeler, böcek ve hastalıkların sebep olduğu zararlar bulunmayacaktır. Don vurukları 

olmayacaktır. 

8.Kırmızılahanaların sapı en alt yaprağın biraz altından düzgün şekilde ve yapraklar 

zedelenmeden kesilmiş olacaktır. 

9. Burada belirtilmeyen hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü hükümleri geçerli olacaktır.  

Ambalajlama: 

1.Ambalajlar taşıma ve saklama süresince kırmızılahanaları iyi bir durumda tutacak ve sağlığa 

zarar vermeyecek nitelikte yeni, temiz, kuru, kokusuz uygun malzemeden yapılmış olacaktır. 

2.Ambalajlarda insan sağlığına zararlı hiçbir özellik bulunmayacaktır. 

3.Basılı kağıt kullanıldığında yazılı yüz dışa gelecek ve ürünle temas etmeyecektir. 

4.Ambalajların net ağırlığı en fazla 20 kg olacaktır. 

Taşıma: 

Kırmızı lahanaların taşınması Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olarak 

taşınacaktır.İlave olarak;aşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış, kapalı kasa 

araçlar olacaktır.  

 

KEREVİZ  
Genel Özellikleri: 

1. Kerevizler, sıkı, yarılmamış, sağlam, bütün, taze görünüşlü, çatallaşmamış, yan kök 

yapmamış, odunlaşmamış ve tohuma kaçmamış olacaktır.  

2. Kerevizler üzerinde hastalık veya böceklerin sebep olduğu yaralar anormal dışı nem, koku 

bulunmamalıdır.  

3. Kerevizlerin topraktan çıkarıldıktan sonra yıkanmış ve üzerinde toprak veya diğer yabancı 

maddelerin bulaşıklığı kalmamış olacaktır.  

4. Kerevizlerin sapları 5 cm den kesilmiş olmalıdır. UZUN YAPRAKLI KABUL 

EDİLMEYECEKTİR. 

5. Burada belirtilmeyen hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü ve Türk Gıda Kodeksi hükümleri 

geçerli olacaktır.  

Ambalajlama:  

1. Ambalajlar ürünün iyi korunmasını sağlayacak nitelikte tahta veya mukavva veya plastik 

malzemelerden hazırlanacaktır.  

2. Kullanılan kağıt yeni, temiz ve insan sağlığına zararsız olacaktır.  

3. Basılı kağıt kullanılıyorsa yazılı kısım dışarı gelecek ve ürüne değmeyecektir.  

4. Ambalajların net ağırlığı 10kg dan fazla olmayacaktır.  

5. Muayene komisyonunca talep edildiği taktirde bu teknik şartnamede belirtilen ve 

muayeneler için gerekli TSE standartları satıcı tarafından temin edilecektir.  

Taşıma: 

Kerevizlerin taşınması Türk Gıda Kodeksinin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır. 

İlave olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır.  

 

SAKIZ KABAK  
Genel özellikleri:  

1. Sakız kabakları bütün, sağlam, taze görünüşlü, çeşidin kendine özgü renginde, pörsümemiş, 

çekirdeklenmemiş, temiz, yabancı tat ve koku almamış olacak ve üzerlerinde aşırı dış nem ve 

çiçekler bulunmayacaktır.  
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2. Sakız kabukları, ulaşım biçim ve şartlarına dayanıklı olacaktır.  

3. Sakız kabakları üzerinde parazit ve hastalık izleri bulunmayacaktır.  

4. Şekilleri düzgün ve hiçbir özür bulunmayacaktır.  

5. Burada belirtilmeyen hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü hükümleri geçerli olacaktır.  

Ambalajlama:  

1. Ambalajlar taşıma ve saklama süresince sakız kabaklarını iyi bir durumda tutacak ve 

sağlığa zarar vermeyecek nitelikte yeni, kuru, temiz, kokusuz, ahşap veya mukavva da 

olacaktır.  

2. Basılı kağıt kullanıldığında yazılı yüz dışa gelecek ve ürünle temas etmeyecektir.  

3. Ambalajların içinde kopmuş yapraklar ve sap kısımları ile hiçbir yabancı madde 

bulunmayacaktır.  

Taşıma: 

Sakız kabaklarının taşınması Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olarak 

taşınacaktır. İlave olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; 

taşıma, kapalı kasa araçlar ile olacaktır.  

 

SEMİZ OTU  : 

1- Piyasada satılan iyi cins ve taze semiz otlarından olacaktır.  

2-  Sararmış , pörsümüş , kartlaşmış , tohuma kaçmış ,ezik , çürük , kırışmış , çamurlu , ve 

normalinden fazla ıslak olmayacaktır.TS 2124’e uygun birinci sınıf olacaktır. 

3- Semiz otları demetler halinde kökleri yenecek kısımdan itibaren kesilmiş olacaktır.     

 

BAŞLAHANA  
* Alınacak başlahanaların sınıfı birinci sınıf, çeşidi beyaz olacaktır.  

Genel özellikleri:  

1. Başlahana bütün, sağlam, taze görünüşlü ve temiz olacaktır.  

2. Başlahanaların yaprakları gevşememiş, açılmamış ve çiçeklenme belirtisi göstermemiş 

olacaktır.  

3. Başlahanalar çürümüş, bozulmuş, yumuşamış, donmuş ve küflenmiş olmayacaktır.  

4. Başlahanaların üzerinde gözle görülebilir yabancı madde ve ilaç artıkları bulunmayacaktır.  

5. Başlahanalarda yabancı tat ve koku bulunmayacaktır.  

6. Başlahanalarda anormal dış nem (ıslaklık ) bulunmayacaktır.  

7. Berelenmeler, böcek ve hastalıkların sebep olduğu zararlar bulunmayacaktır. Don vurukları 

olmayacaktır.  

8. Başlahanaların sapı en alt yaprağın biraz altından düzgün şekilde ve yapraklar 

zedelenmeden kesilmiş olacaktır.  

9. Burada belirtilmeyen hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü hükümleri geçerli olacaktır.  

Ambalajlama: 

1. Ambalajlar taşıma ve saklama süresince başlahanaları iyi bir durumda tutacak ve sağlığa 

zarar vermeyecek nitelikte yeni, temiz, kuru, kokusuz uygun malzemeden yapılmış olacaktır.  

2. Ambalajlarda insan sağlığına zararlı hiçbir özellik bulunmayacaktır.  

3. Basılı kağıt kullanıldığında yazılı yüz dışa gelecek ve ürünle temas etmeyecektir.  

4. Ambalajların net ağırlığı en fazla 25 kg olacaktır.  

Taşıma:  

Başlahanalar Türk Gıda Kodeksinin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır. . İlave 

olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır. 

 

ISPANAK  

Genel Özellikleri: 
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1. Piyasada mevcut iyi cins ıspanaklardan taze yaprakları diri renkleri yeşil olacaktır. 

Sararmış soğuktan donmuş çürük yatık kızışmış kartlaşmış tohuma kaçmış ıslatılmış 

olmayacaktır.  

2. Ispanaklar arasında ol ve yabancı yaprakları bulunmayacaktır.  

3. Ispanakların kökündeki yenmeyen püsküller kısımları kesilmiş olacaktır.  

4. Ispanak demet ve ya dökme halinde getirilecektir. Vasat büyüklükte olacak, çok küçük 

olmayacaktır.  

Ambalajlama:  

Ispanaklar iyi korunmayı sağlayacak nitelikteki yeni, temiz, kuru ve kokusuz uygun 

malzemeden yapılmış ambalajla ambalajlanacaktır.  

Ambalajda kullanılan diğer malzemeler de temiz olacaktır.  

Basılı kağıt kullanıldığında yazılı kısım ıspanaklara değmeyecektir.  

Ambalaj içerisinde yaprak, taş, toprak v.b. yabancı madde bulunmayacaktır.  

Ispanaklar, ambalajlara üst üste en çok iki sıra halinde istif edilecektir.  

Muayene komisyonunca talep edildiği takdirde; bu teknik şartnamede belirtilen ve 

muayeneler için gerekli TSE standartları satıcı firma tarafından temin edilecektir.  

Taşıma:  

Ispanaklar Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır.  

İlave olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır.  

KARA LAHANA  

Genel Özellikleri: 

1. Lahananın yaprakları taze görünüşlü ve temiz olacak 

2. Yapraklar kartlaşmış, çürümüş, yumuşamış, donmuş, böcek yenikli olmayacaktır. 

3. Yapraklarda yabancı tat ve koku olmayacaktır 

4. Yapraklarda gözle görülür yabancı madde ve ilaç artıkları olmayacaktır. 

5. Burada belirtilmeyen hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü hükümleri geçerli olacaktır.  

Ambalajlama:  

Lahanalar iyi korunmayı sağlayacak nitelikteki yeni, temiz, kuru ve kokusuz uygun 

malzemeden yapılmış ambalajla ambalajlanacaktır.  

Ambalajda kullanılan diğer malzemeler de temiz olacaktır.  

Basılı kağıt kullanıldığında yazılı kısım lahanalara değmeyecektir.  

Ambalaj içerisinde yaprak, taş, toprak v.b. yabancı madde bulunmayacaktır.  

Lahanalar, ambalajlara üst üste en çok iki sıra halinde istif edilecektir.  

Taşıma:  

Lahanalar Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır.  

İlave olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır.  

KARNABAHAR  

* Alınacak karnabaharların sınıfı ekstra, boyu iri boy olacaktır.  

Genel Özellikleri:  

1. Karnabaharlarda, tüketimi engelleyecek hayvansal parazitlerin ve hastalıkların sebep 

oldukları zarar izleri, belirgin don vurması, bere ve çürükler bulunmayacak, sağlam olacaktır. 

2. Karnabaharlar, taze ve bütün olacaktır.  

3. Karnabaharlarda gözle görülür yabancı madde bulunmayacaktır.  

4. Karnabaharlarda yabancı tat ve koku bulunmayacaktır.  

5. Karnabaharlarda anormal dış nem (ıslaklık) bulunmayacaktır.  

6. Ekstra sınıfa giren karnabaharlar, şekil, renk ve boy bakımından çeşidin tipik özelliklerini 

gösterecek ve kusursuz olacaktır.  

7. Taç kısımları düzgün gelişmiş, yapıları diri, çok sıkı dokulu, beyaz veya hafif krem renkli 
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ve hiç kusursuz olacaktır.  

8. Karnabaharların yaprakları düzgün kesilmiş ve taze görünüşlü olacaktır.  

9. İri boy karnabaharın taç kısımlarının enlemesine en geniş çapları 17-20 cm arasında 

olacaktır.  

10. Her ambalajda kendi sınıfı dışındaki karnabaharlardan en çok % 5 kadar bulunabilecektir.  

11. İri boy dışındaki karnabahardan en fazla % 10 oranında olabilecektir.  

12. Burada belirtilmeyen hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü hükümleri geçerli olacaktır.  

Ambalajlama:  

Karnabaharlar iyi korunmayı sağlayacak nitelikteki yeni, temiz, kuru ve kokusuz uygun 

malzemeden yapılmış ambalajla ambalajlanacaktır.  

Ambalajda kullanılan diğer malzemeler de temiz olacaktır.  

Basılı kağıt kullanıldığında yazılı kısım karnabaharlara değmeyecektir.  

Ambalaj içerisinde yaprak, taş, toprak v.b. yabancı madde bulunmayacaktır.  

Karnabaharlar, ambalajlara üst üste en çok iki sıra halinde istif edilecektir.  

Taşıma:  

Karnabaharlar Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır. İlave 

olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır.  

DOMATES  

Genel özellikleri 

1. Domatesler, bütün, sağlam ve temiz olacaktır.  

2. Domatesler çürümüş, bozulmuş, yumuşamış, donmuş ve küflenmiş olmayacaktır.  

3. Domateslerin üzerinde gözle görülebilir yabancı madde ve ilaç artıklan bulunmayacaktır.  

4. Domateslerde yabancı tat ve koku bulunmayacaktır.  

5. Domateslerde anormal dış nem (ıslaklık ) bulunmayacaktır.  

6. Domatesler sıkı etli kusursuz olacak, etrafında yeşil sertlik bulunmayacaktır. 7. . Domatesin 

sınıfına ve boyuna uymayıp, bir alt gruba giren domateslerin toplamı % 5’i geçmeyecektir.  

8. Burada belirtilmeyen hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü hükümleri geçerli olacaktır.  

Ambalajlama 

1. Ambalajlar taşıma ve saklama süresince domatesleri iyi bir durumda tutacak ve sağlığa 

zarar vermeyecek nitelikte yeni, temiz, kuru, kokusuz ahşap veya mukavvadan olacaktır.  

2. Basılı kağıt kullanıldığında yazılı yüz dışa gelecek ve ürünle temas etmeyecektir.  

3. Ambalajlara domatesler en çok iki sıra şeklinde istif edilecektir.  

4. Ambalajların net ağırlığı en çok 10 kg olacaktır.  

5. Muayene komisyonunca talep edildiği takdirde; bu teknik şartnamede belirtilen ve 

muayeneler için gerekli TSE standartları satıcı tarafından temin edilecektir.  

Taşıma:Domatesler Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır. İlave 

olarak; taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır. 

 

SALATALIK  
Genel özellikleri:  

1. Hıyarlar, bütün, sağlam ve temiz olacaktır.  

2. Hıyarlar çürümüş, bozulmuş, yumuşamış, donmuş ve küflenmiş olmayacaktır.  

3. Hıyarların üzerinde gözle görülebilir yabancı madde ilaç artıkları bulunmayacaktır.  

4. Hıyarlarda yabancı tat ve koku bulunmayacaktır.  

5. Hıyarlarda anormal dış nem (ıslaklık ) bulunmayacaktır.  

6. Hıyarlar diri ve acılaşmış olmayacaktır.  

7. Hıyarlar yeterİ kadar olgunlaşmış olacak ancak çekirdekleri sertleşmiş olmayacaktır.  

8. Ekstra sınıf hıyarlar iyi gelişmiş, çeşidin kendine özgü renk ve diğer özelliklere sahip, 
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düzgün biçimli olacaktır.  

9. Hıyarlarda şekil bozukluğu bulunmayacaktır.  

10.Hıyarlarda çekirdeklenme nedeniyle meydana gelen özürler vb. hiçbir özür 

bulunmayacaktır.  

11. Burada belirtilmeyen hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü hükümleri geçerli olacaktır.  

Ambalajlama: 

1. Ambalajlar taşıma ve saklama süresince hıyarların iyi bir durumda tutacak ve sağlığa zarar 

vermeyecek nitelikte yeni, temiz, kuru, kokusuz ahşap veya mukavva olacaktır.  

Taşıma: 

Hıyarlar Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır. İlave olarak; 

Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa araçlar ile 

olacaktır.  

 

SARIMSAK  
Genel ÖzelIikIeri:  

1. Sarımsaklar yeni sene ürünü olmalıdır.  

2. Çürük, ezik, donmuş, yumuşak ya da içi boşalmış olmayacaktır.  

3. Baş kısmının hemen dibinden kesilmiş, düzgün dişli ve sarımsak çapları 300 mm den 

küçük olmamalıdır.  

Ambalajlama: 

 1. Ambalajlar ürünün iyi korunmasını sağlayacak nitelikte tahta, mukavva veya diğer 

malzemelerden hazırlanacaktır.  

2. Kullanılan kağıt ve diğer malzemeler yeni, temiz ve insan sağlığına zararsız olacaktır.  

3. Basılı kağıt kullanılıyorsa yazılı kısım dışarı gelecek ve ürüne değmeyecektir  

Taşıma:  

Sarsmağın taşınması Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olacaktır. İlave olarak; 

Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa araçlar ile 

olacaktır. 

 

 

MAYDANOZ  
1. Maydanozlar taze ve körpe görünüşlü olacaktır.  

2. Maydanozlar sağlam ve temiz olacak, üzerlerinde kimyasal gübre ve ilaç kalıntıları çamur, 

yabancı ot vb. yabancı madde bulunmayacaktır.  

3. Maydanozlar üzerinde haşere, böcek, kurt vb. zararlılar bulunmayacaktır.  

4. Maydanozlar üzerinde aşırı nem bulunmayacaktır.  

5. Maydanozlarda yabancı tat ve koku olmayacaktır.  

6. Maydanozlar 100 gr ± l 0 gramlık demetler halinde olacaktır.  

7. Burada belirtilmeyen hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü ve Türk Kodeksi Yönetmeliği 

hükümleri geçerli olacaktır.  

 

 

Ambalajlama  

1. Maydanoz ambalajları, taşıma ve saklama süresince maydanozları iyi bir durumda tutacak 

özellikte yeni, temiz, sağlam, kuru, kokusuz, tahta veya mukavvadan yapılmış olacak, 

maydanozların hava almasına imkan sağlayacaktır.  

2. Ambalajlarda kullanılan tüm malzemeler ürüne zarar vermeyecek ve insan sağlığına zararlı 

olmayacaktır.  

3. Ambalajlar içinde yabancı madde bulunmayacaktır.  

Taşınma:  
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Maydanozların taşınması Türk Gıda Kodeksinin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır. . 

İlave olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır. 

 

TAZE (YEŞİL) SOĞAN  

Genel Özellikleri: 

1. Piyasada satılan iyi cins taze soğanlardan olacaktır.  

2. Taze soğanların yeşil kısımları kurumuş haşerelermiş kurt yenikli lekeli kararmış sararmış 

bayat çürük ezik çamurlu ıslak olmayacaktır.  

3. Soğanlar arasında bulunabilecek erkek soğan miktarı %5 e kadar aynen % 10 a kadar 

fazlası fireli olarak kabul edilecektir.  

4. Taze soğanlar dağınık olmayacak demetler halinde teslim edilecektir.  

Ambalajlama:  

Soğanlar iyi korunmayı sağlayacak nitelikteki yeni, temiz, kuru ve kokusuz uygun 

malzemeden yapılmış çuvalla-fileyle ambalajlanacaktır.  

Ambalajda kullanılan diğer malzemeler de temiz olacaktır.  

Basılı kağıt kullanıldığında yazılı kısım soğanlara değmeyecektir.  

Ambalaj içerisinde yaprak, taş, toprak v.b. yabancı madde bulunmayacaktır.  

Taşıma:  

Soğanlar Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır.  

İlave olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır.  

 

DEREOTU  
Genel özellikleri  

1. Dereotları, taze ve körpe görünüşlü olacaktır.  

2. Sağlam ve temiz olacaktır.  

3. Dereotları üzerinde kimyasal gübre ve ilaç kalıntıları, çamur, yabancı ot vb. yabancı madde 

ve aşırı nem bulunmayacaktır.  

4. Dereotları 100 ± 10 gramlık demetler halinde olacaktır.  

5. Burada belirtilmeyen hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü ve Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır.  

Ambalajlama 

1.Ambalajlar, taşıma ve saklama süresince dereotlarını iyi durumlarda tutacak nitelikte yeni, 

temiz, kuru, kokusuz, ahşap, mukavva vb. malzemelerden yapılmış olacaktır.  

2. Ambalajlarda kullanılacak tüm malzemeler ürüne ve insan sağlığına zarar vermeyecek 

malzemeden olmalıdır.  

3. Ambalajlar içinde yabancı madde bulunmayacaktır.  

Taşıma:  

Dereotları Türk Gıda Kodeksinin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır.  

İlave olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır. 

 

MARUL  
Genel özelikleri:  

1. Marullar bütün, sağlam, taze görünüşlü ve temiz olacaktır. Marullar ıslak olmayacaktır. 

2. Marullar toprak bulaşıklı yapraklardan ayıklanmış, kimyevi gübre veya diğer ilaç 

artıklarından tamamen temizlenmiş, çiçeklenme belirtisi göstermemiş ( tohuma kaçmamış ) 

olacaktır.  

3. Marullarda yabancı tat ve koku, anormal dış nem ve yabancı madde bulunmayacaktır.  
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4. Marullarda parazitlerle bunların ve diğer hastalıkların meydana getirdiği ve yenilebilmesini 

etkileyen zararlar ve fiziksel hasarlar bulunmayacaktır.  

5. Marullarda don zararı olmayacaktır.  

6. Marulların göbeği oluşmuş, göbekleri tek olacak ve yapraklar birbirlerini iyice sarmış 

olacaktır.  

7. Marulların kökleri, dip yapraklara yakın ve düzgün olarak kesimi iş olacaktır.  

8. Marullar çürümüş, küflenmiş, kurtlu, böcekli, kurt veya böcek yenikli olmayacaktır. 

Marullarda bakteriyel veya fungal çürüme ve zararlar görülmeyecektir.  

9. Marullar sararmış, buruşmuş, diriliğini kaybetmiş, yaprak kenarları kahverengileşmiş, 

kararmış olmayacaktır.  

10. Her ambalajdaki marullar, tip ve boy bakımından bir örnek olacaktır.  

11.Ürünün gelişmesi sırasında düşük sıcaklıklardan meydana gelen ve görünüşünü ciddi 

şekilde etkilemeyecek derecede olan kırmızımtırak renge müsaade edilecektir.  

12. Burada belirtilmeyen hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü bükümleri geçerli olacaktır.  

Ambalajlama:  

1. Ambalajlar, taşıma ve saklama süresince marulları iyi bir durumda tutacak ve sağlığa zarar 

vermeyecek nitelikte yeni, temiz, kuru, kokusuz, ahşap veya mukavva da olacaktır.  

2. Basılı kağıt kullanıldığında yazılı yüz dışa gelecek ve ürünle temas etmeyecektir.  

3. Ambalajların içerisinde kopmuş yapraklar ve sap kısımları ile hiçbir yabancı madde 

bulunmayacaktır.  

4. Marullar arasında fazla boşluk kalmayacak ve ezilmeyecek şekilde ambalajlara 

yerleşecektir.  

5. Marullar yatık olarak ambalajlanacaktır.  

6. Muayene komisyonunca talep edildiği takdirde: bu teknik şartnamede belirtilen ve 

muayeneler için gerekli TSE standartları satıcı tarafından temin edilecektir.  

Taşıma: 

Marulların taşınması Türk Gıda Kodeksinin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır.İlave 

olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır.  

 

HAVUÇ  
Genel Özellikler:  

1. Havuçlar, bütün, sıkı yapılı ( koflaşmamış) olacaktır.  

2. Havuçlar sağlam ve temiz olacak, yıkanmadıkları takdirde üzerinde mümkün olduğu kadar 

yabancı madde bulunmayan, yıkandıkları takdirde yeterince kurutulmuş ve kum, toprak ve 

organik madde gibi kalıntılardan tamamen temizlenmiş olacaktır.  

3. Havuçlar üzerinde aşırı nem (ıslaklık) bulunmayacaktır.  

4. Havuçlarda yabancı tat ve koku olmayacaktır.  

5. Havuçlar, odunlaşmamış, tohuma kalkmamış olacaktır.  

6. Havuçlar, çatallaşmamış ve yan kök oluşmamış olacaktır.  

7. Ayrıca ekstra sınıf özellikleri havuçlar yıkanarak temizlenmiş olacak  

8. Düzgün yüzeyli, taze görünüşlü, normal şekilli, çatlamamış, çeşidin tipik özelliklerine 

sahip olacaktır. Berelenmeler ve yanıklar, don zararları, yeşil ve mor başlı olmayacaktır.  

 

 

Ambalajlama:  

1. Havuçlar; yeni, temiz, kuru, sağlam, kokusuz, tahta, mukavva veya plastik esaslı 

ambalajlarla ambalajlanmış olacak ve havuçların hava almasına imkan sağlayacaktır.  

2. Nakliye ambalajlarının ek yerlerinde ya yeterli kadar agraf bulunacak veya sağlamca 

yapıştırılmış olacak ve ambalajlar dağılmayacak şekilde kapatılmış olacak.  
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3. Ambalajın net ağırlığı en çok 20 kg havuç içerecektir.  

Taşıma:  

Havuçlar Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır.  

İlave olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır.  

 

KIRMIZI TURP  

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

2- En küçüğü 150 gr  dan az olmayacaktır. 

 

 

LİMON  

1- Piyasada mevsime göre satılan iyi , sulu yatak limonlarından olacaktır.  

2- Yeşil , ezik , çürük , kurumuş , suyu çekilmiş , donmuş , don çalığı , çok yumuşak 

küflenmiş , doğal özellilerini kaybetmiş , kalın kabuklu olanlar alınmayacaktır. Limonların en 

küçüğü 75 gr dan az olmayacaktır.  

3- Her mevsimde alınır.TS 34 e uygun olacaktır. 

NOT: Yatak limonu olmadığı aylarda bu mevsimde olan limonlardan alınır. Teslimi 200-250 

lik kasalarda yapılır.  

 

KİRAZ  

Genel özellikler: 

1. Kirazlar, bütün, sağlam, taze görünüşlü, sıkı etli, temiz ve sapları düşmemiş olacaktır.  

2. Kirazlar temiz olacak, üzerinde gözle görülebilir yabancı madde ve ilaç artıkları 

bulunmayacaktır.  

3. Yabancı tat ve koku bulunmayacaktır.  

4. Anormal diş nem (ıslaklık) bulunmayacaktır.  

5. Kirazlar dolu lekeli, güneş yanıklı, çatlak, delik, bereli ve çamurlu olmayacaktır.  

6. Kirazlar dikkatle toplanmış olacak, taşımaya elden geçirmeye dayanabilecek olgunlukta 

bulunacaktır.  

7. Burada belirtilmeyen hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü hükümleri geçerli olacaktır.  

Ambalajlama 

1. Ambalajlar taşıma ve saklama süresince kirazları iyi bir durumda tutacak ve sağlığa zarar 

vermeyecek nitelikte yeni, temiz, kuru, kokusuz mukavvadan olacaktır.  

2. Basılı kağıt kullanıldığında basılı yüz dışa gelecek ve ürünle temas etmeyecektir.  

3. Ambalajların ağırlığı en çok net 5 kg olacaktır.  

 

Taşıma:  

Kirazların taşınması Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır. İlave 

olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır. 

 

AYVA  
Genel özellikleri:  

1. Ayvalar bütün, sağlam, temiz olacak, ayvalarda gözle görülebilir yabancı madde ve ilaç 

artıkları, anormal dış, nem, yabancı koku ve/veya tat bulunmayacaktır.  

2. Ayvalarda kurt ve kurt yeniği, böcek veya diğer parazitler, küf ve çürüklük 

bulunmayacaktır.  

3. Ayvalar yemeye uygun olgunlukta olacaktır, yenildiğinde tıkanıklık hissi vermeyecektir.  

4. Ayvalar şekil, irilik, renk, tat ve koku bakımından kendine özgü özelliklerde olacaktır.  
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5. Ayvanın dış görünüşü ve duyusal özelliklerini etkileyecek bir özrü bulunmayacak, meyve 

eti sağlam olacaktır.  

6. Burada belirtilmeyen hususlar yönünden Gıda Maddeleri tüzüğü hükümleri geçerli 

olacaktır.  

Ambalajlama 

1. Ambalajlar ürünü iyi koruyabilecek şekilde delikli mukavva kutularda olacaktır.  

2. Ambalajlar net ağırlığı en çok 15kg olacaktır.  

Taşıma:  

Ayvaların taşınması Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olacaktır.  

İlave olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır. 

 

ELMA  
* Alınacak elmanın sınıfı 1.sınıf, çeşidi starking veya golden olacaktır.  

Genel özellikleri:  

1. Elmalar bütün, sağlam, temiz olacak, gözle görülebilir yabancı madde ve ilaç artıkları, 

anormal dış nem, yabancı koku ve / veya tat bulunmayacaktır.  

2. Elmalar şekil, irilik, renk ve cins bakımından çeşidinin özelliklerini taşıyacaktır.  

3. Elmalar tüketime uygun olgunlukta olacaktır.  

4. Elmalarda don zararı görülmeyecektir.  

5. Elmalarda iç kararması, yanık, acı benek, iç mantarlaşma, çekirdek evi sulanması, yumuşak 

yanık, öz kararması görülmeyecektir.  

6. Elmalarda kurt, böcek ve diğer parazitler bulunmayacak, elmalar kurt veya böcek yenikli 

olmayacaktır.  

7. Elmalarda mayalar tarafından meydana getirilen alkol benzeri tat olmayacaktır.  

8. Elmalar küflenmiş, çürümüş olmayacaktır.  

9. Elmaların bir adetinin ağırlığı 150-180 gr olacaktır. Ancak ±%l0’a kadar tolerans 

tanınabilecektir.  

Ambalajlma:  

1. Ambalajlar; taşıma ve saklama süresince elmaları iyi bir durumda tutacak ve sağlığa zarar 

vermeyecek nitelikte yeni, temiz, kuru, kokusuz ahşap veya mukavva olacaktır.  

2. Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme ile içine konulacak kağıt ve benzeri 

malzeme, yeni, temiz, kuru ve kokusuz olacak, ürüne zarar vermeyecek, bunların üzerine 

yazılacak yazılarda kullanılacak mürekkep, boya ve etiketlerin yapıştırılmasında kullanılan 

zamk, toksik veya diğer şekillerde insan sağlığına zararlı olmayacaktır.  

3. Basılı kağıt kullanıldığında basılı yüz dışa gelecek ve ürünle temas etmeyecektir 

4.Burada belirtilmeyen hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü hükümleri geçerli olacaktır. 

Taşıma:  

Elmalar Türk Gıda kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır. . İlave olarak; 

taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa araçlar ile 

olacaktır. 

 

KAVUN  

1-Piyasada mevsimine göre satılan iyi olgun tatlı kavunlardan olacaktır.  

2-Ham , kabak , tatsız, ezik , çürük , kurt yenikli , delik , çatlak , acı , fena kokulu içi 

salyalanmış ve kabuk kısmı yumuşamış olmayacaktır. TS 1073’e uygun birinci sınıf 

kavunlardan olacaktır. 

3-Kavunların üzerleri kirli , çamurlu olamayacaktır.  

4-Kavunların en küçüğü 3 (üç) kilodan aşağı olmayacaktır. 
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KARPUZ  

1-Piyasada satılan olgun iyi ve tatlı karpuzlardan olacaktır. 

2-Ham, kabak ,tatsız,ezik ,çürük,kurt yenikli, delik,çatlak,acı fena kokulu tatsız,zamanı 

geçmiş,elyafı ipliklenmiş ve kalın kabuklu fazla çekirdekli olmayan cinsten olacaktır. 

3-Karpuzların  üzerleri kirli , çamurlu olamayacaktır.TS 1132’ye uygun birinci sınıftan 

olacaktır.  

5-Karpuzların en küçüğü 3 (üç) kg aşağı olmayacaktır.  

6-Kesildiğinde içleri  kırmızı veya (tatlı olmak şartı ile )sarı renkte olacaktır.  

 

ÇİLEK  
1-İyi cins çileklerden olacaktır.  

2-Çilekler temiz olacak çöp , yaprak toz vs. yabancı maddelerden arınmış bulunacaktır. 

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

3-Çilekler tekli kasalar içersinde getirilecektir. 

 

MALTA ERİĞİ  

1- Taze olgun olacak, ham olmayacak , çürük lezzetini kaybetmemiş olacak , haşere 

tarafından yenilmiş veya yenilmeye yüz tutmuş , yaralar olmayacak satılan malta eriğinin en 

iyisi olacaktır. 

 

KIRMIZI ERİK  

1- İyi cins kendine has renkte ve lezzette kızarmış taze eriklerden olacaktır. 

2-  Ham , çok ekşi , çürük , topraklı , çamurlu , pislikli , küflü , küf kokulu , kurt yenikli, 

buruşmuş , çatlak olmayacak . 

3- Erikler tekli temiz kasalarda gelecektir.   

 

PORTAKAL  

1- Piyasada satılan iyi cins , doğal rengini almış , kendisine has tatlılığı , koku ve lezzeti  olan 

vaşington veya yafa portakallardan olacaktır.  

2- Yeşil , ham ,ezik  , ekşi ,çürük , soluk kirli , küflü , pörsük  ,  yumuşamış , suyu çekilmiş , 

kabuğu kalın ve sertleşmiş olmayacaktır.  

3- Portakalların büyüklüğü 150-200 gr olacaktır.  

4- Portakallar sandık içinde teslim edilecektir.   

MUZ   
1- Piyasada satılan iyi cins muzun olgunlaşmışı olacak , ham ve sert olamayacaktır.  

2- Çürük , donmuş , ezik , don çalığı veya kalın kabuklu olmayacaktır.  

3- Her birinin ağırlığı 200 gr olacaktır.  

4- Muzlar tahta sandık içersinde gövdelerinden kesilmiş olarak salkımlar halinde 

getirilecektir.  

 

ARMUT  

1- Piyasada satılan olgunlaşmış iyi cins ve lezzetteki armutlardan olacak .  

2- Armutlar sulu ve tatlı olacaktır. Buruk lezzette ve kuru olmayacaktır.   

3- Çürük , kurtlu , kurt yenikli , ekşi , ezik , çok yumuşak , ve çok sert kirli , ve çamurlu , 

olmayacaktır.  

 

MANDALİNA  

1- Piyasada mevsimine göre satılan en iyi cins mandalina olacaktır.  

2- Ham , ezik , ekşi , içi kurumuş , suyu çekilmiş , çürük , donmuş , kirli ve küflü 

olmayacaktır.  
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3-  Mandalinaların büyüklüğü ortalama 100 gr olacaktır. Kişi başına 200 gr verilecektir. 

4- Mandalinalar iki sıra olarak tahta kasalarda getirilecektir 

 

 

SOFRALIK ÜZÜM  
Genel özellikleri:  

1. Üzümlerde salkım ve taneler sağlam ve temiz olacaktır.  

2. Üzümlerin üzerinde gözle görülebilir yabancı madde, ilaç artıkları bulunmayacaktır.  

3.Üzümlerde hastalık ve haşerelerin meydana getirdikleri zarar izleri, gözle görülebilir bereler 

bulunmayacaktır.  

4. Üzümlerde yabancı tat ve koku bulunmayacaktır.  

5. Üzümler ham, ezik, çürük, tatsız, ekşimiş ve pörsümüş olmayacaktır.  

6. Üzümlerde anormal dış nem (ıslaklık ) bulunmayacaktır.  

7. Üzümün durumu, ulaşım biçim ve şartlarına dayanıklı olacaktır.  

8. Ekstra ve iri tane sınıfına girmeyen, ancak birinci sınıfa giren üzümlerin miktarı en fazla 

%5 olacaktır.  

9. Burada belirtilmeyen hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü hükümleri geçerli olacaktır.  

Ambalajlama 

1. Ambalajlar taşıma süresince üzümleri iyi bir şekilde koruyacak özellikte ahşaptan veya 

mukavvadan yapılmış olacaktır.  

2. Ahşap kasaların tahtaları temiz, kuru, çürüksüz ve kokusuz olacaktır.  

3. Ambalajların içerisine konulacak kağıtlar ve diğer malzeme yeni, ürüne ve insan sağlığına 

zararsız olacaktır. Basılı kağıt kullanıldığında basılı taraf dışa gelecektir.  

Taşıma: 

Sofralık üzüm taşınması Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır. . 

İlave olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır.  

 

TAZE KAYISI  

Genel özellikleri:  

1.Kayısı bütün, sağlam ve temiz olacaktır.  

2.Kayısılar ezilmiş,darbe yemiş,böcek yenikli olmayacaktır. 

3.Kayısılarda yabancı madde bulunmayacaktır.  

4.Kayısılarda kimyasal madde artıkları, anormal nem, yabancı koku, tat bulunmamalıdır. 

5.Kayısılar renk olgunluğuna erişmiş olmalıdır.  

6.Bu sınıfın özelliklerine uymayan fakat birinci sınıfa giren kayısılardan en fazla % 5 

oranında olmalıdır.  

7.Burada belirtilmeyen hususlarda hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü ve Türk Gıda Kodeksi 

hükümleri geçerli olacaktır.  

Ambalajlama:  

Ambalajlar ürünü iyi koruyabilecek şekilde delikli mukavva kutularda olacaktır.  

Ambalajların net ağırlığı en çok 3 kg olacaktır.  

Taşıma:  

Kayısıların taşınması Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır.İlave 

olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır. 

 

ŞEFTALİ  

Genel özellikleri:  

1. Şeftaliler bütün, sağlam, temiz olacak, şeftalilerde gözle görülebilir yabancı madde ve ilaç 
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artıkları dış nem, yabancı koku ve/ veya tat bulunmayacaktır.  

2. Şeftalilerde kurt veya kurt yeniği, böcek veya diğer parazitler, küf ve çürükler 

bulunmayacaktır.  

3. Şeftaliler yeteri kadar gelişmiş olacaktır.  

4. Şeftaliler şekil, irilik, tat ve koku bakımından kendine özgü özelliklerde olacaktır.  

5. Şeftalinin dış görünüşünü ve duyusal özelliklerini etkileyecek bir özrü bulunmayacak, 

meyve eti sağlam olacaktır.  

6. Şeftaliler nakliyata ve ellemeye dayanacak, tüketilinceye kadar iyi bir şekilde kalacaktır. 

Buna göre meyve kabuğunun yeşil zemin rengi, sarı etli şeftalilerde sarıya dönmeye, beyaz 

etli şeftalilerde ise ağarmaya başlamış olacak ve kırmızı üst renk donukluğuna kaybederek 

parlamaya başlamış bulunacaktır.  

7. Her ambalaj içerisinde yer alan şeftaliler olgunluk ve boy bakımından bir örnek olacaktır.  

8. Şeftalinin 1 adedinin ağırlığı 150-180 gr arasında olacaktır.  

9. 1. sınıf özelliği taşımayan şeftalilerden her ambalajda sayı veya ağırlıkça %5 

bulunabilecektir.  

10. Burada belirtilmeyen hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü Hükümleri geçerli olacaktır.  

Ambalajlama  

1. Ambalajlar, taşıma ve saklama süresince şeftalileri iyi bir durumda tutacak ve sağlığa zarar 

vermeyecek nitelikte yeni , temiz , kuru, kokusuz ahşap veya mukavva olacaktır.  

2. Ambalajlardaki her türlü malzeme insan sağlığına zararlı olmayacaktır.  

3. Basılı kağıt kullanıldığında basılı yüz dışa gelecek ve ürünle temas etmeyecektir.  

4. Şeftaliler ambalajları sap tarafları aşağı gelecek şekilde dizilerek yerleştirilecektir. 

Şeftaliler ambalajda boşluk kalmayacak ve sıkışarak ezilmeyecek sıklıkta yerleştirilecektir.  

5. Ambalajların net ağırlığı en çok 7 kg olacaktır.Ambalajlardaki şeftaliler tek sıra şeklinde 

istif edilecektir.  

6. Muayene komisyonunca talep edildiği taktirde; bu teknik şartnamede belirtilen ve 

muayeneler için gerekli TSE standartları satıcı tarafından temin edilecektir.  

Taşıma:  

Şeftalilerin taşınması Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır. 

İlave olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır. 

 

VİŞNE EVSAFI: 

1-Piyasada satılan iyi cins aşılı vişnelerden , taze etli iri , taneli ve kendine has lezzette 

olacaktır.  

2-Ezik, çürük , ham , bayat, küflü , tozlu topraklı ve çamur olmayacaktır.  

3-Vişneler temiz tekli kasalar içerisinde getirilecektir. 

4-TS 793’e uygun ekstra sınıftan olacaktır.  

 

KESTANE KABAĞI (BAL KABAĞI)  

Genel özellikleri:  

Yeni yıl ürünü, bütün, sağlam, temiz, taze görünüşlü, olgun, kabuk rengi kurşuni beyaz, et 

rengi turuncudan koyu turuncuya kadar değişen tonlarda, doğal lezzette, dış kabuğu sarı ve 

yeşil renkte, piyasada satılanların en iyi cinsinden olacaktır.  

Çürümüş, donmuş veya çözülmüş, ezik olmayacaktır.  

Kabakların en küçüğü 3 kg ‘dan az olmayacaktır. 

 Ambalajlama:  

Bal kabakları iyi korunmayı sağlayacak nitelikteki yeni, temiz, kuru ve kokusuz uygun 

malzemeden yapılmış ambalajla ambalajlanacaktır.  

Ambalajda kullanılan diğer malzemeler de temiz olacaktır.  
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Basılı kağıt kullanıldığında yazılı kısım bal kabalarına değmeyecektir.  

Ambalaj içerisinde yaprak, taş, toprak v.b. yabancı madde bulunmayacaktır.  

Bal kabakları, ambalajlara üst üste en çok iki sıra halinde istif edilecektir.  

Taşıma:  

Bal kabakları Türk Gıda Kodeksi’nin taşıma bölümüne uygun olarak taşınacaktır. İlave 

olarak; Taşıma yapılan araçların günlük temizlikleri yapılmış olacak; taşıma, kapalı kasa 

araçlar ile olacaktır. 

 

MAKARNA,ERİŞTE.ŞEHRİYE  

Alınacak makarnalar sade olacaktır. Katkılı ve zenginleştirilmiş makarna olmayacaktır. 

Alınacak Makarnanın Tipleri: 

Tüm makarna tipleri (fırın makarna dahil ) 

Kesme makarna (erişte) 

Şehriye (Tel ve arpa şehriye ) olacaktır. 

Genel özellikleri: 

Kirlenmiş, gözle görünür küflü, canlı-cansız kurtlu, böcekli veya bunlara ait izler ve 

zararlılarca yenik olmamalıdır. 

Kendine has renk, koku ve tatda olmalı, yabancı koku ve tat olmamalı, içinde yabancı madde 

ve boya bulunmamalıdır. 

Tuz konulmamalıdır.( Tabi tuzu %1 bulunabilir.) 

Kaynar suya atılıp kaynatıldığında en çok 20 dakika da pişmelidir. 

Piştiği anda kaygan, parlak görünümde olmalı, dağılmamalıdır. 

Kuru madde esasına göre suya geçen madde miktarı en çok %10 olmalıdır. 

Makarna kırıldığında kesit düzgün görünüşte ve lekesiz olmalıdır. 

Rutubet miktarı en çok %13 olacaktır. 

Katı maddedeki kül miktarı en çok %1 olacaktır. 

Protein miktarı katı maddede en az %10,5 olacaktır. 

Mikrobiyolojik Özellikler: Türk Gıda Kodeksi mikrobiyolojik kriterler tebliğine uygun 

olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firma makarna, tel ve arpa şehriye’ye ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil 

sertifikasına sahip olacaktır. Ayrıca ISO 9001:2000 / HACCP / ISO 22000 belgelerinden en 

az birine sahip olacaktır. Bu üç belge muayene komisyonu tarafından istenildiğinde mal 

tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve“Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği” hükümleri geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta makarnayı Hıfzıssıhha Enstitüsü” ve / 

veya kurumun uygun gördüğü laboratuar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla 

ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir.  

Ambalajlama: 

Makarna, özel mevzuatlarda müsaade edilen ve makarnaya kalite açısından olumsuz tesir 

etmeyen malzemelerle ambalajlanır. Bu ambalajlar yeni, temiz, kuru ve kokusuz olmalıdır. 

Makarna ambalajının net ağrılığı en fazla 5 kg olacaktır. 

Makarnalar ve bunların içinde bulundukları ambalajlar, işleme yerlerinde, depolarda veya 

taşıma esnasında, fena koku yayan ve bunları kirletecek olan maddelerle bir arada 

bulundurulmamalıdır. 

Makarnalar rutubetsiz ve serin yerlerde tutulmalı, güneş ışığından korunmalı, yağmur altında 

yüklenip boşaltılmamalıdır. 
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Makarna ambalajı üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek şekilde yazılır 

veya basılır. 

Firmanın adı, adresi 

Malın adı, çeşidi, tipi 

Standart’ının işaret ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi’ne göre üretildiği ibaresi 

Seri, kod numarası 

İmalat ve son kullanma tarihi ( ay ve yıl olarak ) 

Net ağırlığı (gr veya kg olarak ) 

İçindekiler 

5.Satıcı firmanın malın kesin kabulünden itibaren en az 1 yıllık garanti verecektir. Bu sürede 

bozulan ya da böceklenen makarnalar yenisi ile değiştirilecektir. 

 Taşıma: 

Makarnanın taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama Bölümü’nde 

yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Makarnanın kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Makarnayı etkileyecek 

başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Makarna araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır.Araçlarda nem olmayacaktır. Makarnada ıslaklık olmayacaktır. 

 

TEL KADAYIF  

1- Gıda maddeleri tüzüğünün 311-313. maddelerinde yazılı evsafında  uygun şekilde ekstra 

ve ekstra undan usulüne uygun hazırlanmış olacaktır. Teller birbirine yapışmış olamayacaktır. 

Fena koku içermeyecek  ,su miktarı %16 yı geçmeyecektir. Döküm kadayıflarında olacaktır.  

2- tel kadayıfların teslimi temiz naylon ambalajlar içinde olacaktır.  

NOT: Ambalaj üzerinde imal ve teslim tarihleri teslim eden firma adı ve kaşesi bulunacaktır.  

 

AŞURELİK BUĞDAY  

Genel özellikler: 

Yeni sene ürünü ve sert buğdaydan usulüne göre yapılmış ve piyasadaki iyi cinsten olacaktır. 

TSE de belirtildiği çeşit ve tip özelliklerine uygun olmalıdır. 

Krem koyu sarı renkte ve tombul yapıda olmalıdır. 

Küf vs kokulu, acı, ıslak, topraklanmış, kirli, pislikli olmayacak. Tabi hal, lezzet ve renk 

değişmiş olmayacak ve kepekten arındırılmış olacaktır. 

Aşurelik buğdayın üzerindeki kabuk kısımları hiç kalmayacak şekilde işlenmelidir. 

Aşurelik buğdayda kızışmış, olgunlaşmamış, çürümüş, lekelenmiş taneler olmamalıdır. 

Kum, taş, toprak, çöp, ot tohumları, canlı veya ölü böcek vs olmayacaktır. 

Rutubet miktarı % 13 ü geçmeyecektir. 

Ambalajların üzerinde veya içindeki etikette firma adı, imal tarihi, cinsi, son kullanma tarihi 

ve net ağırlığı yazılı olacaktır. 

Üretim yapan firmanın TSE, ISO 9001 (veya 9002) belgelerine sahip olması gerekmektedir. 

TSE veya “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeli” hükümleri geçerli olacaktır ve ambalaj üzerinde 

bulunacaktır. 

 

YUMURTA  

* Alınacak yumurta 3. Ağırlık Grubundan 60-65 gr taze yumurta olacaktır. 

Ürün Özellikleri: 

 Yumurtalar sağlıklı hayvanlardan elde edilmiş olacaktır. 

 Yumurta kendine has tat, koku ve renkte olacaktır. 

Yumurtalar içinde çürümüş, kokuşmuş, doğal renk ve kokusunu kaybetmiş yumurtalar ile 

kuluçka işlemi uygulanmış yumurtalar bulunmayacaktır. 
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Yumurtalar içinde kabuk kalınlığı 0,2 mm'nin altında olan yumurtalar ile kirli; yumurtalar 

bulunmayacaktır. 

Yumurta Sarısı: Işık muayenesinde merkezde yuvarlak gölge şeklinde homojen olarak 

görülecek, membranda yırtık olmayacak. Yumurta döndürülerek hareket ettirilmesinde 

merkezden belirgin şekilde ayrılmayacak ve yabancı madde içemeyecektir. 

Mikroorganizma Yumurta içerdiği gözle görülebilir hiçbir mikroorganizma kolonisi ve parazit 

içermeyecek. 

Bulaşanlar: Yumurtada bulaşanların miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin Bulaşanlar 

Bölümü'ne uygun olacaktır. 

Pestisitler: Yumurtada bulunabilecek pestisit kalıntı limitleri Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin Pestisit Kalıntıları bölümünde açıklanan Pestisit Kalıntı Limitlerinin 

Uygulama Esaslarına uygun olacaktır. 

Veteriner İlaçları Tolerans Düzeyleri: Yumurtadaki veteriner ilaçları kalıntı düzeyleri Türk 

Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Veteriner İlaçları Tolerans Düzeyleri Bölümünde açıklanan 

Veteriner İlaçları İçin Tolerans Düzeyleri ve Yasal Arınma Sürelerine Ait Değerlere uygun 

olacaktır. 

Ambalajlama, Etiketleme ve İşaretleme: Yumurta ve yumurta ürünleri Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin Ambalajlama, Etiketleme ve İşaretleme bölümünde yer alan gerfel kurallara 

uygun olarak Ambalajlama, Etiketleme ve İşaretlenecektir. Bu kurallara ek olarak;  

 Yumurtaların ağırlık ve kalite sınıfı, ürün adı aynı yüzde belirtilecektir. 

Yumurtaların etiketinde üretim tarihi olarak yumurtlama tarihi yer alacaktır. 

Yumurtaların etiketinde paketleme tarihi olarak yumurtanın satışa sunulmak üzere| 

paketlendiği tarihi yer alacaktır.  

Yumurtalarda en çok 30 yumurta olan violler, polietilen ambalaja sarılarak taşınır. En fazla 10 

adet viol yumurta mukavva kutulara konularak teslim edilecektir. 

Numune Alma: 

1.Alıcı bu şartname kapsamında yer alan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma 

ve Analiz Metotları bölümündeki kurallar doğrultusunda istediği zaman ve teslim mekanında 

numune alabilir. 

2. Alım sırasında yumurtaların %0,3'ü kırılarak bakılacaktır. Bu oran satıcı tarafından 

karşılanacaktır. 

Diğer Husus/ar: 

Üretici firma yumurtaya ait "Gıda üretim sertifikasına ve "Gıda sicil sertifikasına sahip 

olacaktır. Ayrıca ISO9001:2000 / HACCP / İSO 22000 belgelerinden birine sahip olacaktır. 

Bu üç belge mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

Her yumurta tesliminde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın "Yurtiçi Hayvan Maddelerinin 

Şevkine Mahsus Yumurtaya Ait Veteriner Sağlık Raporu" olacaktır. Taşıma araçlarının 

günlük dezenfeksiyon belgesi düzenlenmiş olacaktır. Bu iki belgede teslim esnasında 

muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta yumurtayı Hıfzıssıhha Enstitüsü" ve / 

veya kurumun uygun gördüğü laboratuar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla 

ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

4. Ayrıca analiz sonuçları TSE' nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne 

göre değerlendirilecektir. 

5. Burada belirtilmeyen hususlarda TSE' nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği" hükümleri geçerli olacaktır. 

Taşıma ve Depolama: 

 Yumurta ve yumurta ürünlerinin taşınması ve depolanması Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama Bölümü'nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Yumurta ve yumurta ürünlerinin kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. 
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Yumurta ve yumurta ürünlerini etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Yumurta ve yumurta ürünleri araç içerisinde plastik 

platformlar üzerinde bulunacaktır. 

 

BİSKÜVİ  
Alınacak bisküvinin tipi tatlı, tuzlu çeşidi sade olacaktır.  

Duyusal ve fiziksel özellikleri:  

Kendine has renk ve kokuda olacaktır. 

Yabancı tat ve koku içermeyecektir. Acımış veya sabunumsun bir tatta olmayacaktır. 

Gevrek bir yapı ve bir örnek görünüşte olamayacaktır. Kirli ve zedelenmiş olmayacaktır. 

Yabancı madde bulunmayacaktır. 

Net ağırlık ortalaması, işaretlemede belirtilen net ağırlığa uygun ocaktır. 

Çeşni maddeleri içermeyecektir. 

Kimyasal özellikleri: 

Rutubet miktarı en çok %6 (m/m ) olacaktır. 

Ekstrakte edilen yağda asitlik oleik asit cinsinden en çok %1,5 olacaktır. 

Ekstrakte edilen yağda peroksit değeri en çok 10 meq /kg olacaktır. 

Toplam şeker kuru maddede en az %15 (m/m) olacaktır. 

Tuz miktarı en çok %1 ( m/m ) olacaktır. 

Kül miktarı ( tuz hariç kuru maddede ) en çok %1 olacaktır. 

Mikrobiyolojik özellikleri: 

Bisküvinin mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksinin “Mikrobiyolojik kriterler Tebliği 

”ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firma bisküviye ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil sertifikasına sahip 

olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. Bu üç belge mal 

tesliminde muayene komisyonuna istenildiğinde teslim edilecektir. 

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği” hükümleri geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta bisküviyi Hıfzıssıhha Enstitüsü” ve / veya 

kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili 

tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir.  

Ambalajlama: 

Bisküviler selefan veya oriented polipropilen (OPP ) malzeme ile veya çeşitlerinden biri ile 

ambalajlanacaktır.  

Birim ambalajların net ağırlığı en fazla 1 kg olacaktır. Birim ambalajların konulduğu nakliye 

ambalajında en fazla 5 kg olacaktır. Nakliye ambalajları mukavva kutuda olacaktır. 

Ambalajlar, bisküviler ambalajları dışa doğru zorlamayacak şekilde gevşek olacaktır. 

Mukavva kutu kapakları kapatıldığında boşluk kalmayacaktır. Yüzleri birbirine bağlayan 

kısımlar iyi yapışmış olacaktır. 

Birim ve nakliye ambalajların üzerinde aşağıdaki bilgiler silinmekle çıkmayan baskılı kağıt 

etiketlere yazılıp iyi yapıştırılmış, birim ambalaja da basılmış şekilde olacaktır: 

Firmanın adı, adresi 

Malın adı, tipi, çeşidi 

Parti ve seri numarası 

İmalat ve son kullanma tarihi ( ay ve yıl olarak ) 

Net ağırlığı ( gr veya kg olarak ) 

Standarttın işaret ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi ’ne uygundur ibaresi 
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İçindekiler 

“Rutubetsiz ve serin yerde saklayınız” ibaresi 

Nakliye ambalajının brüt ağırlığı  

Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 1 yıl garanti verecektir. Bu sürede bozulan 

bisküviler hemen yeni ürünlerle değiştirilecektir. 

 Taşıma: 

Bisküvinin taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama Bölümü’nde 

yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Bisküvinin kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Bisküviyi etkileyecek 

başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Bisküvi araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

Araçlarda nem olmayacaktır. Bisküvide ıslaklık olmayacaktır. 

 

BİTKİ ADI İLE ANILAN YEMEKLİK YAĞLAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Bu şartname gıda tüketimine uygun olan ve şartnamede adı geçen bitki adı ile anılan yağı 

kapsar. 

 Ayçiçeği Yağı:. Yağ oranı yüzde 39-45 arasında değişen ayçiçeği (Helianthus annuus L.) 

bitkisinin tohumlarından presleme, özütlüme vb. işlemlerden geçirildikten sonra rafinasyona 

tabi tutularak elde edilen, berrak, sıvı halde ve yağ asitlerinin yapısını değiştirmek amacıyla 

esterleştirilmemiş yağdır.  

 Katkı Maddeleri: Bitki adını alan yemeklik yağlardan kullanılmasına izin verilen katkı 

maddeleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmenliğinin Bölümüne uygun olacaktır. 

Özellikleri: 

Normal görünüşte kendisine has koku ve lezzette sarı renkte ve oda ısısında sıvıyağ olacaktır, 

Berrak, açık sarı renkli, tortusuz, ham yağın özel koku ve lezzeti giderilmiş olacaktır. 

Safi yağ mis beti % 98 olacaktır. 

Asitidesi asit Oleyik hesabı ile % 3'ü geçmeyecektir 

Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar TSE'nin ilgili standarttı Türk Gıda Kodeksi 

standartlarına uygun olacaktır. 

Ambalajları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 9'uncu bölümüne uygun olacak ve etiketleme 

işlemi bu bölümüne uygun yapılacaktır. 

Ambalaj üzerinde aşağıdaki bilgiler silinmeyecek şekilde baskı (litodrafj) olarak 

bulunmalıdır. 

a -) Firmanın adı, adresi varsa tescilli numarası 

 b -) Malın adı (yemeklik ayçiçeği yağı) 

c -) Standarttın işaret ve numarası veya Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği'ne 

uygundur ibresi 

d -) Ambalajlanma hacmi ve net miktarı ( en az gr veya kg olarak )  

e-) Varsa katkı maddelerinin ad ve miktarı mg / gr olarak)  

f -) Parti, seri veya kod numarasından en.az birisi  

g -) İmal tarihi (ay ve yıl olarak)  

h -) Son kullanma tarihi (ay ve yıl olarak ) 

Tenekeler düzgün, temiz, paslanmamış, bombe yapmamış ve ezilmemiş olacaktır. 

Tenekeler denendikten sonra sıvı ayçiçeği yağı net ağırlık üzerinden kabul edilecektir.  

 18 litrelik teneke kutularda olacaktır. 

Yağlar yemek ve kızartmalarda deneme sonucu karar verilerek alınacaktır. 

Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan yağ yapılan sözleşmeye 

göre değiştirilecektir. 

 Mısırözü Yağı; Mısır bitkisi tanelerinin embriyolarından elde edilen yağdır. 
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Katkı Maddeleri: Bitki adını alan yemeklik yağlardan kullanılmasına izin verilen katkı 

maddeleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmenliğinin Bölümüne uygun olacaktır. 

Özellikleri: 

Normal görünüşte kendisine has koku ve lezzette sarı renkte ve oda ısısında sıvıyağ olacaktır. 

Berrak, açık sarı renkli, tortusuz, ham yağın özel koku ve lezzeti giderilmiş olacaktır. 

Safi yağ mis beti % 98 olacaktır. 

Asitidesi asit Oleyik hesabı ile % 3'ü geçmeyecektir. 

 Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar TSE'nin ilgili standarttı Türk Gıda Kodeksi 

standartlarına uygun olacaktır. 

 Ambalajları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 9'uncu bölümüne uygun olacak ve 

etiketleme işlemi bu bölümüne uygun yapılacaktır. 

 Ambalaj üzerinde aşağıdaki bilgiler silinmeyecek şekilde baskı (litodrafj) olarak 

bulunmalıdır. 

a -) Firmanın adı, adresi varsa tescilli numarası 

 b -) Malın adı (yemeklik mısırözü yağı) 

c -) Standarttın işaret ve numarası veya Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği'ne 

uygundur ibresi 

d -) Ambalajlanma hacmi ve net miktarı ( en az gr veya kg olarak )  

e-) Varsa katkı maddelerinin ad ve miktarı mg / gr olarak)  

f -) Parti, seri veya kod numarasından en.az birisi  

g -) İmal tarihi (ay ve yıl olarak) 

 h -) Son kullanma tarihi (ay ve yıl olarak ) 

Tenekeler düzgün, temiz, paslanmamış, bombe yapmamış ve ezilmemiş olacaktır. 

Tenekeler denendikten sonra sıvı mısırözü yağı net ağırlık üzerinden kabul edilecektir.  

18 kg.lık teneke kutularda olacaktır. 

Yağlar yemek ve kızartmalarda deneme sonucu karar verilerek alınacaktır. 

Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan yağ yapılan sözleşmeye 

göre değiştirilecektir. 

 

ZEYTİNYAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ: 

 Alınacak Ürün Riviera Zeytinyağıdır. 

Katkı Maddeleri: Tüm zeytinyağlarında kullanılan katkı maddelerine ait değerler Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin "Katkı Maddeleri" Bölümünde rafine zeytinyağları için verilen 

değerlere uygun olmalıdır. 

Bulaşanlar: Yemeklik zeytinyağlarında bulaşanlar miktarı Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin "Bulaşanlar" Bölümünde belirtilen limitlere uygun olmalıdır. 

Hijyen: Yemeklik zeytinyağları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin "Hijyen" Bölümünde yer 

alan genel kurallara uygun olarak istenmelidir.  

Mikrobiyolojik Özellikleri: Yemeklik zeytinyağının mikrobiyolojik Özellikleri Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği'nin "Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

1. Üretici firma yemeklik zeytinyağına ait "Gıda üretim Sertifikasına ve "Gıda sicil 

sertifikasına sahip olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip •olacaktır. 

Bu üç belge mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

2. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar TSE' nün ilgili standarttı Türk Gıda Kodeksi 

"Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Prina Yağı Tebliği" hükümleri geçerlidir. 

3. Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta yemeklik zeytinyağını Hıfzıssıhha 

Enstitüsü ve / veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını 

isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

4. Ayrıca analiz sonuçları TSE' nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi "Yemeklik 
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Zeytinyağı ve Yemeklik Prina Yağı Tebliğine göre değerlendirilecektir. 

Ambalajlama, Etiketleme - İşaretleme: 

Yemeklik zeytinyağlarının ambalajlanmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 

"Ambalajlama, Etiketleme- İşaretleme" Bölümüne uygun ambalaj materyalleri kullanılmalı ve 

etiketleme işlemi bu bölüme uygun olmalıdır. Bu bölüme ilave olarak aşağıdaki işaretleme 

bilgileri de etiket üzerinde yer almalıdır. 

Ürünün oleik asit cinsinden serbest yag asitliği, 

Ürün özellikleri ile uyumlu ürün adı 

Yemeklik zeytinyağı, içindeki net ağırlığı en az 16,380 gr olan ambalajlar olacaktır. 

Tenekelerin kalınlıkları 0.3mm olacaktır.(kalay hariç) 

Tenekelerin en az bir yan yüzüne 

Firmanın adı, adresi, ticari unvanı, 

Adı, sınıfı ve tipi 

İmal tarihi (gün, ay, yıl olarak) 

Brüt ve net ağırlığı, 

Asit yüzdesi 

İlgili standarttın işaret ve numarası veya Türk Gıda Kodesi 'ne uygundur ibaresi 

Son kullanma tarihi (gün, ay, yıl olarak) 

Yağın yapımında kullanılan maddelerinin isimlerini silinmekle çıkmayacak şekilde yazılı 

olacaktır. 

Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren bir yıllık garanti verecektir. Bu sürede bozulan 

ürünler bedelsiz yeni ürünlerle değiştirilecektir. 

Taşıma ve Depolama: 

Yemeklik zeytinyağının taşınması ve depolanması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 

Taşıma ve Depolama Bölümü'nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Yemeklik zeytinyağının kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Araçla 

yemeklik zeytinyağını etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Yemeklik zeytinyağı araç içerisinde plast platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

Yemeklik zeytinyağının depolanmasında ve taşınmasında uygun olamayan sıcaklıkların ve 

doğrudan güneş ışığı almasından kaçınılmalıdır. 

 

BÖREKLİK YUFKA TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Duyusal ve fiziksel özellikleri: 

1.Yufkalar kendine özgü tat ve kokuda olacak, yabancı tat ve koku bulunmayacaktır. 

2.Yufkalar acılaşmış, ekşimiş, kokuşmuş, bayatlamış, rutubet veya küf kokulu olmayacaktır. 

3.Yufkalar kendine özgü renkte ve daire şeklinde olacaktır. 

4.Yufkalar parçalanmış olmayacaktır. 

5.Yufkalarda pişirmeden dolayı aşırı yanıklar bulunmayacaktır. 

6.Daire şeklindeki yufkaların çapı en az 40 cm. En çok 70 cm olacaktır. 

7.Yufkaların kalınlığı en çok 1,2 mm olacaktır. 

8.Yufkaların içinde canlı ve cansız haşere, kurt, böcek, taş, kıl, çöp ve benzeri canlı – cansız 

yabancı madde bulunmayacaktır. 

9.Yufkalar günlük hazırlanmış olacaktır. 

Kimyasal Özellikleri: 

Yufkalarda rutubet miktarı en çok %43 olacaktır. 

Yufkalarda tuz miktarı ( kuru maddede ) en çok % 2 m / m olacaktır. 

Mikrobiyolojik özellikleri: 

Böreklik yufkanın mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 

“Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 
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Diğer Hususlar: 

Üretici firmanın böreklik yufkaya ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil sertifikasına 

sahip olacaktır. Bu iki belge mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği” hükümleri geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta böreklik yufkayı Hıfzıssıhha Enstitüsü” 

ve / veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. 

Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir.  

Ambalajlama: 

Yufkaların birim ambalaj malzemesi taşıma ve saklama süresince yufkaların özelliklerini 

koruyabilecek nitelikte, yeni, temiz, kuru ve kokusuz, yufkaların özelliğini bozmayan, tat ve 

kokusuna etki etmeyen nitelikte, yağ emmeyen selofan veya alüminyum folyo olacaktır. 

Nakliye ambalajları taşımada birim ambalajları koruyacak, uygun mukavva ambalaj olacaktır. 

Ambalaj malzemesi parçalanmadan, deforme olmadan, içindeki yufka birim ambalajlarını 

dışarıdan gelecek fiziksel etkilere karşı koruyacak kalınlık ve sağlamlıkta olacaktır. 

Taşıma: 

Yufkanın taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama Bölümü’nde 

yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Yufkanın kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Yufkayı etkileyecek başka 

bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Yufka araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

Araçlarda nem olmayacaktır. Yufkanın ambalajında ıslaklık olmayacaktır. 

 

BUĞDAY UNU TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Alınacak buğday unu kuru maddedeki kül miktarı en çok %0,55 olan Tip 550, ekmeklik 

buğday unu olacaktır.  

Genel özellikleri: 

Kendine özgü tat ve kokuda olmalı, acıma, ekşime, küflenme, kokuşma ve bozulma vb. 

yabancı tat ve koku bulunmamalıdır. 

Kendine özgü renk ve görünüşte olmalı, gözle görülen yabancı madde bulunmamalıdır. 

Rutubet miktarı en çok %14,5 olmalıdır. 

Canlı ve/veya cansız böcek ve/veya parçalarını içermemelidir. 

Ağrıtma işlemi ( klorlama dahil ) uygulanmamış olmalıdır. 

Katkı Maddeleri: Buğday unlarında kullanılmasına izin verilen katkı maddeleri Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliğinin 2. bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. 

Bulaşanlar: Buğday unlarında bulaşanların miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 4. 

bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. 

Pestisit Kalıntıları: Buğday ununun üretiminde kullanılan buğdaylardaki pestisit kalıntı 

miktarı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 5. bölümünde buğdaylar için belirlenen limitleri 

aşmamalıdır. 

Hijyen: Buğday unları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 7. bölümünde yer alan genel 

kurallara uygun olarak üretilmelidir. 

 

Diğer Hususlar: 

1-Üretici firma buğday ununa ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil sertifikasına sahip 

olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. Bu üç belge mal 

tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 
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2-Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği” hükümleri geçerli olacaktır. 

3-Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta buğday ununu Hıfzıssıhha Enstitüsü” ve 

/ veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. 

Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

4-Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne 

göre değerlendirilecektir.  

 

Ambalajlama: 

Ambalajlar yeni, içindeki unu iyi bir durumda koruyabilecek özellikte ve en fazla 50 kg net 

ağırlıkta olacaktır. 

Ambalajlar polipropilen elyaftan dokunmuş torba veya çuvallardan olacaktır. İnsan sağlığına 

zararlı veya kıl dökebilecek malzemeden imal edilmiş çuval veya torba ambalaj olmayacaktır. 

Ambalajların ağızları açılmayacak biçimde, uygun, eksiz ve sağlam sicim veya ipliklerle el 

veya makine ile dikilecektir. 

Un ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak 

biçimde yazılır, basılır veya etiket halinde takılır. Basma yoluyla işaretlemede unun 

boyanmaması gereklidir. 

Firmanın adı, adresi 

Türk Gıda Kodeksine göre üretildiği ibaresi 

Buğday ununun hangi amaçla kullanılacağı ibaresi 

Maksimum kül miktarı  

Maksimum protein miktarı 

Malın çeşidi, tipi 

Parti, seri numarası 

İmal tarihi ( ay ve yıl olarak ) 

Son kullanma tarihi ( ay ve yıl olarak ) 

Net ağırlığı ( gr veya kg olarak ) 

Unlar işleme yerlerinde, depo ve taşıma esnasında fena koku yayan, nemli, tatlarına ve diğer 

özelliklerine etki yapmayacak maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. 

Malın kesin kabulünden itibaren en az 4 aylık garantisi verecektir. Bu sürede bozulan veya 

böceklenen buğday unu anında yeni ürünlerle değiştirilecektir. 

Taşıma: 

Buğday ununun taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Buğday ununun kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Buğday ununu 

etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır, yabancı madde bulunmayacaktır. Buğday unu araç içerisinde 

plastik platformlar üzerinde bulunacaktır. 

Araçlarda nem olmayacaktır. Buğday ununda ıslaklık olmayacaktır. 

 

PİRİNÇ UNU  

Fiziksel özellikler: 

Pirinç unu, temiz kendine özgü renk, koku, tat ve görünüşte olmalı, içinde yabancı madde 

bulunmamalı, ayrıca, kızışmış, acımış, ekşimiş, küflenmiş, kokmuş veya herhangi bir şekilde 

kendine özgü niteliği değişmiş olmamalıdır. 

Ürünün içinde nişasta bulunmamalıdır. 

Pirinç ununda rutubet miktarı %4'den fazla olmamalıdır. 

Pirinç ununda protein miktarı (kuru maddede) % 6'nın altında olmamalıdır. 

Pirinç ununun mikroskobik incelenmesinde pirinç nişastasından başka nişasta taneciği 
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görülmemelidir. 

Pirinç unu içinde böcek, kurt ve diğer canlı, cansız parazitler, bunların kalıntı ve benzeri 

kirlilikleri ile kavuz parçacıkları bulunmamalıdır. 

Pirinç unu boyanmış ve renk ağartma işlemine uğramış olmamalıdır. 

Pirinç unu zararsızda olsa kimyasal maddelerle muamele edilmiş olmamalıdır. 

Yeni, temiz ve içindeki malı iyi bir durumda koruyabilecek nitelikte, insan sağlığına zararsız 

maddelerden yapılmış ambalajlarda getirilmelidir. 

Ambalaj: 

Ambalaj üzerinde aşağıdaki bilgiler olmalıdır. 

Firmanın ticari unvanı ve tescilli markası 

Firmanın ve üretildiği yerin açık adresi 

Üretim izni ve sicil izni numarası 

Malın adı/çeşidi/parti no su 

Üretim tarihi/ürün yılı/net ağırlığı 

Türk gıda kodeksine uygundur ifadesi olmalıdır. 

 

 

NİŞASTA  

Alınacak nişasta; buğday nişastası olacaktır. 

Duyusal ve Fiziksel Özellikleri: 

Buğday nişastası toz haline, beyaz renkte ve homojen yapıda olmalıdır. 

Kendine has tat ve kokuda, acılaşmamış 

Kendine has özelliğini herhangi bir şekilde kaybetmemiş olmamalıdır. 

Buğday nişastası diğer çeşitlerle karıştırılmamalı. 

Mikrobiyolojik Özellikleri: Türk Gıda Kodeksinin “mikrobiyolojik Kriterler Tebliği “ne 

uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firma buğday nişastasına ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil sertifikasına 

sahip olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. Bu üç belge 

mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi” hükümleri 

geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta nişastanın Hıfzıssıhha Enstitüsü” ve / 

veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerinin yapılmasını isteyecektir. 

Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir.  

Ambalajlama ve İşaretleme:. 

Ambalajlar üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı ve bozulmayacak şekilde yazılacak veya 

basılacaktır.  

Firma adı ve adresi 

Malın adı 

Net ağırlığı 

İmal tarihi ( gün, ay ve yıl olarak) 

Son kullanma tarihi ( gün, ay, yıl olarak) 

İmalinden kullanılan maddeler ve katkı maddesi 

Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren dört aylık garanti verecektir. Bu sürede bozulan 

veya kutularında bombaj olan ürünler bedelsiz yeni ürünlerle değiştirilecektir. 

 

MISIR UNU  
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-Kendine özgü tatta olmalı, acıma, ekşime, küflenme, kokuşma ve bozulma olmamalı, 

yabancı tat bulunmamalıdır.  

-Rengi beyaz, sarımtırak olmalıdır.  

-Ağızda çiğnendiği zaman çıtırtı hissedilmeyecektir.  

-İnce ve kalın kepeklerden ayrılmış olacaktır.  

-İçinde canlı, cansız kurt, böcek, küf vs parazitler bulunmayacaktır.  

-Yeni yıl mahsulü mısırdan olacaktır.  

-Nemlenme ve nemlenmeye bağlı topaklanma olmayacaktır. 

-Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9’uncu bölümündeki gibi 

olacaktır.  

Ambalajın üzerinde üretici firma adı, üretim ve son kullanma tarihi, net ağırlığı (TS-4500) 

malın çeşidi, (ekmeklik pastalık vs) okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.  

Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır.  

Türk Gıda Kodeksi Un Tebliğine uygun olacak 

 

 

BULGUR  

Alınacak bulgur; ekstra sınıfı pilavlık bulgur olacaktır. 

Genel özellikleri:  

Bulgur taneleri, sağlam, temiz bulgura has renk, tat ve kokuda olacaktır. 

Bulgur taneleri, ekşimiş, acımış, gözle görülebilen küflenme veya küflenmeden dolayı tadında 

ve kokusunda bir değişiklik meydana gelmiş olmayacaktır. 

Bulgurda kurt, canlı / cansız böcek ve / veya bunların parçaları, yumurtaları ve benzeri 

kirlilikler bulunmayacaktır. 

Bulgurlarda taş, toprak, kum, çöp v.b. bulunmayacaktır. 

Buğdaylardan başka hububat taneleri miktarı en çok %1 olacaktır. 

Çok iri tane miktarı en çok %1 olacaktır. 

Beyazlı tane miktarı en çok %1 olacaktır. 

Elek altı miktarı en çok %0,5 olacaktır. 

Kimyasal özellikleri: 

Rutubet miktarı en çok %13 olacaktır. 

Kül miktarı (kuru maddede) en çok %1.75 olacaktır. 

Boya bulunmayacaktır. 

Mikrobiyolojik özellikleri: 

Bulgurun mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksinin “Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği 

“ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firma bulgur’a ait “Gıda üretim sertifikası’na ve “Gıda sicil sertifikası’na sahip 

olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. Bu üç belge mal 

tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve“Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği” hükümleri geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta bulguru Hıfzısıhha Enstitüsü” ve / veya 

kurumun uygun gördüğü laboratuar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili 

tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir.  

Ambalajlama: 

Ambalajlama taşıma ve saklama süresince bulgurları koruyacak nitelikte uygun malzemeden 

yapılmış olacaktır. 
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Ambalajlamaların yapımında kullanılan her çeşit malzeme sağlam, temiz, kuru ve kokusuz 

olacaktır. 

Ambalajlardaki bulgurun net ağırlığı en azla 50 kg olacaktır. 

Ambalajların üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, sonradan değiştirilmeyecek şekilde 

yazılmış veya basılmış olacaktır. 

Firmanın adı, adresi 

Malın adı, 

Tipi 

Seri ve parti numarası  

İmal ve son kullanma tarihi 

Net ağırlık 

Standarttın işaret ve numarası veya “Türk Gıda Kodeksi”ne uygun olarak üretildiği ibaresi 

Muhafaza şartları 

Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 6 aylık garanti verecektir. Bu sürede bulgurlarda 

bozulma veya böceklenme oluştuğunda hemen yeni ürünle değiştirilecektir. 

 

 Taşıma: 

Bulgurun taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama Bölümü’nde 

yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Bulgurun kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Bulgur etkileyecek başka 

bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Bulgur araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

Araçlarda nem olmayacaktır. Bulgurda ıslaklık olmayacaktır. 

 

PİRİNÇ  

* Alınacak olan pirinçlerin sınıfı ekstra, çeşidi uzun taneli pirincin lüks baldo, kısa taneli 

pirincin baldo, grupları ise uzun taneli ve kısa taneli olacaktır. 

Genel özellikler. 

1- Pirinç kendine has tat ve kokuda olmalı, gözle görünür küflü tane, böcek ve böcek parçaları 

ile kalıntıları, hayvansal atık ve kalıntıları içermeyecektir.  

2-Pirinçlerin rutubet miktarı en fazla%14.5 olacaktır. 

3-Farklı kriterdeki pirinçler karışmayacaktır. 

4-Baldo pirinçler ithal ürün olmayacaktır. Türkiye'de üretilen ürün olacaktır. 

5-Pirinçler yeni mahsul ürünü olacaktır. 

6-Kırık tane oranı %5İ geçmeyecektir. 

7-Değirmenleşmiş ya da beyaz pirinç içinde kargo ya da kahverengi pirinç ile çeltik miktarı 

ayrı ayrı %0.05'i geçmeyecektir. 

Katkı Maddeleri: Bu şartname kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği'nin 2. Bölümüne yer alan hükümlere uygun olacaktır. 

Bulaşanlar: Bu şartnamede yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin "Bulaşanlar" 

Bölümüne uygun olacaktır. 

Pestisit Kalıntıları: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerde pestitisit kalıntıları Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin 5. Bölümüne uygun olacaktır. 

Hijyen: Bu şartname kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 7. Bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmiş olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firma pirince ait "Gıda Üretim Sertifikasına ve "Gıda Sicil Sertifikasına sahip 

olacaktır.  

Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. Bu üç belge mal tesliminde 
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muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar TSE' nün ilgili standarttı Türk Gıda Kodeksi "Pirinç 

Tebliği" hükümleri geçerlidir. 

Muayene komisyonu gerekli' gördüğü an ve sıklıkta pirinci Hıfzıssıhha Enstitüsü ve / veya 

kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili 

tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

Ayrıca analiz sonuçları-TSE' nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi "Pirinç Tebliği’ne 

göre değerlendirilecektir. 

Ambalajlama ve Etiketleme - İşaretleme: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin 

ambalajlanması ve işaretlenmesi Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9. bölümüne uygun 

olacaktır. 

1-Ambalajlar taşıma ve saklama süresince pirinçleri koruyacak nitelikte uygun malzemeden 

yapılmış olacaktır. 

2-Ambalajların yapında kullanılan her çeşit malzeme sağlam, temiz, kuru, kokusuz olacaktır. 

3-Pirinçler polfpropilen çuvallara içinde miktarda pirinci taşıyabilecek sağlamlıkta jüt 

kanaviçe çuvallara konulacaktır. Çuvallar hiç kullanılmış (yeni) olacaktır. 

4-Çuvallar tabı renkte (boyanmamış) olacaktır. 

5-Çuvalların ağzı eksiz sicimle veya polfpropilen veya naylon iplerde yanlardan kulak 

yapılarak dikilecektir. 

6-Ambalaj ağırlıkları en fazla 50 kg olacaktır. 

7-Ambalajlar üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve 

bozulmayacak/şekilde yazılmış veya bastırılmış olacaktır. 

Firmanın adı, adresi 

Malın adı 

Beri ve parti numarası 

Reşidi, sınıfı, grubu 

Ürün yılı 

Son kullanma tarihi 

Net ağırlığı 

Standarttın işaret ve numarası veya uygundur ibaresi, 

Muhafaza şartları 

Üretim izni tarihi ve numarası 

8-Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren altı aylık garanti verecektir. Bu sürede bozulan 

veya böceklenen pirinçler anında yeni ürünlerle değiştirilecektir. 

Taşıma: 

Pirincin taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin Taşıma ve Depolama Bölümü'nde yer 

alan kurallara uygun olacaktır. 

Pirincin kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Pirinci etkileyecek başka bir 

ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Pirinç araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. Araçlarda nem olmayacaktır. Pirinçte ıslaklık olmayacaktır. 

 

NOHUT  

Duyusal ve fiziksel özellikleri:  

Nohutlar çimlenmiş, kızışmış, küflü, ekşi, doğal olmayan koku ve lezzette olmayacaktır. 

Nohutlarda; canlı – cansız parazitler, bunların aksamı ve ifrazı bulunmayacaktır. 

Çavdarmahmuzu, diğer mantar hastalıkları nedeniyle sürmeli ve rastıklı taneler ve diğer 

yabancı zararlı herhangi bir madde ihtiva etmeyecek, boyanmayacak ve yağlanmayacaktır. 

Boy sınırları içerisinde kalmak üzere belirli tane çaplarına göre yapılan ayrı partilerde diğer 

boylardan olan tane karışımı toplamı ağırlıkça % 10’u geçmeyecektir. 
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İçinde bulunan yıl mahsulü nohutlara, diğerleri karıştırılmayacaktır. 

Nohutlar son sene mahsulü olacak ve önceden ıslatılmadan normal şartlarda pişirildiğinde 

bütün nohutların pişme süresi 4 saati geçmeyecektir. İrilik ve çeşit bakımından homojen 

olacaktır.  

Yabancı madde miktarı en çok % 0,5  

Kalbur altı ağırlıca en çok %1  

Bozuk tane ağırlıkça en çok % 1 

Kırık tane ağırlıkça en çok % 1 

Diğer çeşitlerden karışma ağırlıkça en çok % 5 olacaktır.  

Nohutların boyu en az 9 mm olacaktır. 

Kimyasal özellikleri: 

Nohutlarda rutubet miktarı en çok % 14,5 olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firma nohuda ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil sertifikasına sahip olacaktır. 

Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. Bu üç belge mal tesliminde 

muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi” hükümleri 

geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta nohuttu Hıfzıssıhha Enstitüsü” ve / veya 

kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerinin yapılmasını isteyecektir. Bununla 

ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir.  

Ambalajlama: 

Ambalajlar taşıma ve saklama süresince nohutları koruyacak nitelikte uygun malzemeden 

yapılmış olacaktır. 

Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme sağlam, temiz, kuru, kokusuz olacaktır. 

Nohutlar polipropilen çuvallara veya içindeki miktarı taşıyabilecek sağlamlıkta jüt kanaviçe 

çuvallara konulacaktır.  

Çuvalların ağızları eksiz sicim veya polipropilen veya naylon iplerle yanlardan kulak 

yapılarak dikilecektir. 

Ambalajların ağırlıkların en çok 50 kg olacaktır.  

Ambalajların üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak 

şekilde yazılmış veya bastırılmış olacaktır 

Firmanın adı, adresi  

Malın adı 

Seri ve kod numarası  

Çeşidi, Derecesi, boyu 

Ürün yılı 

Son kullanma tarihi  

Net ağırlığı  

Muhafaza şartları  

Üretim izin tarihi ve numarası  

Standarttın işareti ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi ‘ne göre üretildiği ibaresi 

5.atıcı firma malın kesin kabulünden itibaren en az 6 aylık garanti verecektir. Bu sürede 

bozulan veya böceklenen ürünler, yeni ürünle hemen değiştirilecektir. 

Taşıma: 

Nohudun taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama Bölümü’nde 

yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Nohudun kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Kuru fasulyeyi etkileyecek 
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başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Nohut araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

Araçlarda nem olmayacaktır. Nohutta ıslaklık olmayacaktır. 

 

KURU FASULYE  

Duyusal ve Fiziksel Özellikleri: 

Kuru fasulyeler; çimlenmiş, kızışmış, küflü, ekşi, doğal olmayan koku ve lezzette 

olmayacaktır. 

Kuru fasulyelerde; canlı- cansız parazitler, bunların aksamı ve ifrazatları bulunmayacaktır. 

Çavdarmahmuzu, diğer mantar hastalıkları nedeniyle sürmeli ve rastıklı taneler ve diğer 

yabancı zararlı herhangi bir madde ihtiva etmeyecek, boyanmayacak ve yağlamayacaktır. 

Boy sınırları içerisinde kalmak üzere belirli tane çaplarına göre yapılan ayrı partilerde diğer 

boylardan olan tane karışımı toplamı ağırlıkça % 10’u geçmeyecektir. 

İçinde bulunan yıl elde olunan kuru fasulyeler ile daha önceki yıl veya yıllarda elde olunan 

kuru fasulyeler birbirine karıştırılmayacaktır. 

Satın alınacak kuru fasulyeler son sene ürünü olacak ve önceden ıslatılmadan normal şartlarda 

pişirildiğinde bütün kuru fasulyelerin pişirme süresi 3,5 saati geçmeyecektir. 

İrilik ve çeşit bakımından homojen olacaktır. 

Yabancı madde miktarı en çok % 1olacaktır. 

Kalbur altı miktarı ağırlıkça en çok %1 olacaktır. 

Bozuk tane miktarı ağırlıkça en çok %1 olacaktır. 

Kırık tane miktarı ağırlıkça en çok %1 olacaktır. 

Diğer çeşitlerden taneler ağırlıkça en çok %5 olacaktır. 

Kimyasal özellikleri: Rutubet miktarı ağırlıkça en çok % 14,5 olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firma kuru fasulyeye ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil sertifikasına sahip 

olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. Bu üç belge mal 

tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği” hükümleri geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta kuru fasulyeyi Hıfzıssıhha Enstitüsü” ve / 

veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla 

ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir.  

Ambalajlama: 

Ambalajlar taşıma ve saklama süresince kuru fasulyeleri koruyacak nitelikte uygun 

malzemeden yapılmış olacaktır. 

Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme sağlam, temiz, kuru, kokusuz olacaktır. 

Kuru fasulyeler polipropilen çuvallara veya içindeki miktarda kuru fasulyeyi taşıyabilecek 

sağlamlıkta jüt kanaviçe çuvallara konulacaktır. Çuvallar hiç kullanılmamış( yeni ) olacaktır. 

Çuvallar ağızları eksiz sicim veya polipropilen veya naylon iplerle yanlardan kulak yapılarak 

dikilecektir. 

Ambalaj ağırlıkları en çok net 50 kg olacaktır. 

Ambalajlar üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak 

şekilde yazılmış veya basılmış olacaktır. 

Firmanın adı, adresi  

Malın adı 

Parti numarası 
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Çeşidi, Derecesi, boyu 

Ürün yılı 

Son kullanma tarihi  

Net ağırlığı  

Muhafaza şartları 

Standarttın işaret ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi’ne göre üretildiği ibaresi 

Üretim izni tarihi ve numarası 

5.Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 6 aylık garanti verecektir. Bu sürede bozulan 

veya böceklenen ürünlerle hemen değiştirilecektir. 

Taşıma: 

Kuru fasulyenin taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Kuru fasulyenin kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Kuru fasulyeyi 

etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Kuru fasulye araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

Araçlarda nem olmayacaktır. Kuru fasulyede ıslaklık olmayacaktır. 

 

 

BARBUNYA  

TS 8217'ye ve Türk Gıda Kodeksine uygun yerli Niğde tipi (veya dengi) Kuru Barbunya 

alınacaktır. 

Genel özellikleri: 

1.Sağlam, bütün, düzgün, dolgun olacaktır. İri tip ürün olmalıdır. Ürün kalibresi 8,5 mm 

olmalıdır. Barbunya önceden ıslatılmadan pişirildiğinde hepsi aynı derecede pişmiş arıtımlı 

olacaktır. Maximum 1 saatte pişebilmelidir. 

2.Görünüş Homojen kendine mahsus renkte, parlak rengini yitirmemiş ve mat olmayacaktır.  

3.Kendine özgü tat ve kokuda, doğal lezzette olacaktır. 

4.İçeriği buruşmuş, çürük, küflü, ıslak, kızarmış, böcekli, yenik, kırık, sararmış ve kötü 

kokulu olmayacaktır.  

5.Kimyasal madde artıkları, yabancı tat ve koku bulunmamalıdır. 

6. Türk Gıda Kodeksinde belirtilen katkı maddeleri dışında sağlığa zararlı katkı maddeleri 

bulunmamalıdır.  

7. Karışık cins olmayacaktır. Kuru Barbunya son sene üretimi olacaktır. 

8.Barbunya pişirildiğinde tolerans miktarı(%3) kabuk atmamalıdır. 

9.Barbunya pişirildiğinde ortadan ikiye ayrılma, parçalanma, eski tat ve koku olmamalıdır. 

Ambalaj: 

Kuru Barbunya 25- 50 kg.lık TS.8217;ye ve Türk Gıda Kodeksine uygun, taşım saklama 

süresine iyi korunmasını sağlayacak nitelikte selefon kağıt karton, polietilen, bez ve diğer 

uygun malzemeden yapılmış standart çuval ve torbalarda teslim edilecektir. 

Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme sağlam, temiz, kuru ve insan sağlığına 

zararsız olmalıdır. 

Kuru Barbunya Çuvalları üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve 

bozulmayacak şekilde yazılmış veya basılmış olmalıdır. 

 Firmanın adı, adresi 

Malın adı, çeşidi, tipi 

Standartlının işaret ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi ‘ne göre üretildiği ibaresi 

Seri, kod numarası 

İmalat ve son kullanma tarihi ( ay ve yıl olarak ) 

Net ağırlığı (gr veya kg olarak ) 
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1.Satıcı firmanın malın kesin kabulünden itibaren en az 1 yıllık garanti verecektir. Bu sürede 

bozulan ya da böceklenen barbunyalar yenisi ile değiştirilecektir. 

Taşıma: 

1.Barbunyaların taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

2.Barbunyaların kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Barbunyayı 

etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

3.Araçların içleri temiz olacaktır. Barbunyalar araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

4.Araçlarda nem olmayacaktır. Barbunyada ıslaklık olmayacaktır. 

 

 

KIRMIZI MERCİMEK  

Alınacak mercimek, kırmızı iç mercimek olacaktır. 

Ürün Özellikleri:  

Mercimekler kendine özgü doğal renk ve kokuda olmalı, ıslanmış veya ıslatılıp kurutulmuş ve 

gözle görünür küflü olmamalı, iç mercimekler böcek ve hayvansal kalıntı içermemelidir. 

Mercimekte Adi fiğ ( Vicia sativa ) ve bundan kaynaklanan β- cyanoalanine bulunmamalıdır. 

Mercimekler canlı böcek ve hayvansal kalıntı içermemelidir. 

Katkı Maddeleri: Bu şartname kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin Gıda Katkı Maddeleri bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. 

Bulaşanlar: Bu şartnamede yer alan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Bulaşanlar 

bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. 

Pestisit Kalıntılar: Bu şartnamede yer alan ürünlerde pestisit kalıntıları “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin Pestisit Kalıntılar bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. 

Hijyen: Bu şartnamede yer alan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni 

bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir. 

Mikrobiyolojik Özellikleri: Mercimeğin mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksinin 

“Mikrobiyolojik Kriterlerine” uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firma mercimeğe ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil sertifikasına sahip 

olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. Bu üç belge mal 

tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar TSE’ nün ilgili standarttı Türk Gıda Kodeksi 

“Mercimek Tebliği” hükümleri geçerlidir. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta kırmızı mercimeği Hıfzıssıhha Enstitüsü 

ve / veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. 

Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi “Mercimek Tebliği 

“ne göre değerlendirilecektir.  

Ambalajlama: 

Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması ve işaretlenmesi “Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin ambalajlama ve etiketleme – işaretleme bölümünde yer alan 

hükümlere uygun olmalıdır. 

Etiket “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin etiketleme ve işaretleme bölümüne ek olarak; 

ürün hasat yılı ile boylanmış mercimekte tane iriliği belirtilmelidir. 

Mercimekler sağlam ve yeni en fazla 50 kg’ lık polipropilen çuvallara ve içindeki miktarda 

mercimeği taşıyabilecek sağlamlıkta jüt kanaviçe çuvallara konulacaktır. Çuvallar hiç 

kullanılmamış olacaktır. 

Çuvalların eksiz sicim veya polipropilen ve / veya naylon iplerle yanlarından kulak yapılarak 
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dikilecektir 

Ambalajların üzerine aşağıdaki bilgiler silinmeyecek, bozulmayacak ve içindeki ürüne zarar 

vermeyecek şekilde basılacak veya yazılacaktır. 

Firmanın adı, adresi 

Malın adı 

Çeşidi ve derecesi 

Ürün yılı/ Son kullanma yılı 

Standarttın işaret ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi “mercimek tebliği”ne uygundur 

ibaresi 

Net ağırlığı 

5.Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 6 aylık garanti verecektir. Bu sürede bozulan 

veya böceklene ürünler hemen yeni ürünlerle değiştirilecektir. 

Taşıma: 

Kırmızı mercimeğin taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Kırmızı mercimeğin kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Kırmızı 

mercimeği etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Kırmızı mercimek araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

Araçlarda nem olmayacaktır. Kırmızı mercimekte ıslaklık olmayacaktır. 

 

YEŞİL MERCİMEK  

Genel özellikler: 

1.Yeni sene mahsulü iyi ve normal vasıflarda yeter derecede kurulmuş taneleri mümkün 

olduğu kadar mütecanis ve normal büyüklükte olacaktır. 

 2.Çürük, küflü, ıslak, yeteri derecede kurumamış, kızışmış küf ve fena kokulu olmayacaktır.  

3.Bütün tanelerin pişme durumu aynı olacaktır.  

4.Çöp ve muhtelif durumlardan ibare yabancı maddeler % 2 den fazla olmayacaktır.  

5.Gerek taneler arasında canlı bit olmayacaktır.  

6.Gelişi güzel alınıp tartılacak 100 adet mercimeğin ağırlığı 4 gr mı aştığı takdirde gıda 

maddeleri tüzüğüne uygun olacaktır. 

Ambalajlama ve Etiketleme - İşaretleme:  

Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması ve işaretlenmesi Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin 9. bölümüne uygun olacaktır.  

Ambalajlar taşıma ve saklama süresince mercimekleri koruyacak nitelikte uygun malzemeden 

yapılmış olacaktır. 

Ambalajların yapında kullanılan her çeşit malzeme sağlam, temiz, kuru, kokusuz olacaktır. 

Mercimekler polfpropilen çuvallara içinde miktarda pirinci taşıyabilecek sağlamlıkta jüt 

kanaviçe çuvallara konulacaktır. Çuvallar hiç kullanılmış (yeni) olacaktır. 

Çuvallar tabii renkte (boyanmamış) olacaktır. 

Çuvalların ağzı eksiz sicimle veya polfpropilen veya naylon iplerde yanlardan kulak yapılarak 

dikilecektir. 

Ambalaj ağırlıkları en fazla 50 kg olacaktır. 

Ambalajlar üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve 

bozulmayacak/şekilde yazılmış veya bastırılmış olacaktır. 

Firmanın adı, adresi 

Malın adı 

Beri ve parti numarası 

Reşidi, sınıfı, grubu 

Ürün yılı 
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Son kullanma tarihi 

Net ağırlığı 

Standarttın işaret ve numarası veya uygundur ibaresi, 

Muhafaza şartları 

Üretim izni tarihi ve numarası 

7. Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren altı aylık garanti verecektir. Bu sürede bozulan 

veya böceklenen mercimekler anında yeni ürünlerle değiştirilecektir. 

Taşıma: 

Mercimeğin taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin Taşıma ve Depolama Bölümü'nde 

yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Mercimeğin kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Pirinci etkileyecek 

başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Mercimek araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

Araçlarda nem olmayacaktır. Mercimekte ıslaklık olmayacaktır. 

 

 

TARHANA  

Alınacak Tarhana: Ekstra sınıf tarhana olacaktır. 

Genel Özellikleri: 

Tarhana ekstra veya ekstra ekstra undan yapılmış olacaktır. 

Doğal besin maddelerinin dışında tat verici herhangi bir katkı maddesi katılmış olmayacaktır. 

Rengi sarımtırak turuncu olacaktır. 

Kendine has koku ve tadı olacaktır. Acılaşma yabancı tat olmamalıdır. 

Tarhanada kurt, canlı / cansız böcek ve / veya bunların parçaları, yumurtaları ve benzeri 

kirlilikler bulunmayacaktır. 

İçersinde boya bulunmayacaktır. 

Gözle görülebilen küflenme veya küflenmeden dolayı tadında ve kokusunda bir değişiklik 

meydana gelmiş olmayacaktır. 

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE'nin ilgili Standarttı ve "Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği" hükümleri geçerli olacaktır. 

Ambalajlama: 

Ambalajlama taşıma ve saklama süresince tarhanaları koruyacak nitelikte uygun malzemeden 

yapılmış olacaktır. 

Ambalajlamaların yapımında kullanılan her çeşit malzeme sağlam, temiz, kuru ve kokusuz 

olacaktır 

Ambalajlardaki tarhananın net ağırlığı 5kg olacaktır. 

Ambalajların üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, sonradan değiştirilmeyecek şekilde 

yazılmış veya basılmış olacaktır. 

Firmanın adı, adresi 

Malın adı, 

Tipi 

Seri ve parti numarası 

İmal ve son kullanma tarihi 

Net ağırlık 

Standarttın işaret ve numarası veya "Türk Gıda Kodeksi"ne uygun olarak üretildiği ibaresi 

ambalajda bulunacaktır. 

Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 6 aylık garanti verecektir. Bu sürede bulgurlarda 

bozulma veya böceklenme oluştuğunda hemen yeni ürünle değiştirilecektir. 
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İRMİK  

Genel özellikler: 

Sert buğday, durum buğdayından usulüne uygun elde edilmiş olmalıdır. Arzuya binaen kalın 

veya ince irmiklerden olacaktır. 

Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

 Doğal görünüm, renk, koku ve lezzette olacaktır. Rengi hafif sarımtırak veya sarı olacak, 

beyazlatılmış, boyanmış, sair, kimyevi maddelerle muamele edilmiş, ekşimiş, ıslanmış, 

kurtlanmış, topraklanmış, acımış, kızışmış olmayacaktır. İçerisinde kurt, böcek, toz, toprak ve 

diğer yabancı maddeler bulunmayacaktır. 

Rutubet oranı % 14 ü geçmeyecektir. 

Kül oranı % 1 i geçmeyecektir. 

Kuru gluten miktarı % 10 dan aşağı olmayacaktır. Elde edilen gluten elastik olacaktır. 

İrmikler piyasada satılan iyi kaliteli irmiklerden olacaktır. 

Ambalajı üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’uncu bölümündeki gibi 

olacaktır. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, adresi, cinsi, üretim ve son kullanma tarihi, net 

ağırlığı yazılı olmalıdır. 

Son kullanma tarihinden önce bozulan veya numuneden farklı çıkan irmikler yenisi ile 

değiştirilecektir. 

Üretim yapan firmanın TSE, ISO 9001 (veya 9002) belgelerine sahip olması gerekmektedir. 

TSE veya “Türk Gıda Kodeksi Yönetmelik” hükümleri geçerli olacaktır ve ambalaj üzerinde 

bulunacaktır. 

 

 

DOMATES SALÇASI  

Alınacak salça duble konsantre olacaktır.  

Duble konsantre salça, domates salçasının suda çözünebilen tuzsuz kuru madde miktarının % 

28–30 arasına kadar konsantre edilmesi ile elde edilen bir mamuldür. 

Duyusal ve fiziksel özellikleri 

Tipine uygun kırmızı renkte olacaktır. 

Kendine has tat ve kokuda olacak, yabancı tat ve koku bulunmayacaktır. 

Kendine has homojen görünüşte olacaktır. 

Kutu doldurma oranı en az % 90 (v /v ) olacaktır. 

Yabancı madde bulunmayacaktır. 

Kimyasal özellikleri: 

Salçaların kimyasal özellikleri Türk Gıda Kodeksinin kimyasal özelliklerini içerecektir. 

Mikrobiyolojik özellikler: 

Salça 37 C derece ve 55 C derece’de 7 gün yapılan inkübasyonu sonrası, ambalajlarda sızıntı 

ve bombaj görülmeyecektir. 

Salça kutularının inkübasyon öncesi ve sonrası pH’ları arasındaki fark 0,5 pH’dan fazla 

olmayacaktır. 

Salçada mikroorganizmalardan ve başka etkenlerden kaynaklanan hiçbir toksit madde 

bulunmayacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firma salçaya ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil sertifikasına sahip olacaktır. 

Ayrıca ISO9001:2000 / HACCP / İSO 22000 belgelerinden birine sahip olacaktır. Bu üç belge 

mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir.  

Burada belirtilmeyen hususlarda “Türk Gıda Kodeksinin hükümleri ve “Gıda Mevzuatı 

hükümleri” geçerli olacaktır. 

Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi 

hükümleri geçerlidir. 
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Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta domates salçasını Hıfzıssıhha Enstitüsü 

ve / veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. 

Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi hükümlerine göre 

değerlendirilecektir.  

Ambalaj:  

Salçalar, salçaların özelliğini bozmayan, salçanın tat ve kokusunu etkilemeyen teneke 

kutulara konulacaktır.  

Kutu imalatında kullanılan saçlar okside olmamış, yeni, temiz, sağlam ve passız tenekelerden 

yapılmış olacaktır. 

Kutularda kenetlenen yerlerin yüzleri birbiri ile sıkı şekilde uyuşmuş olacaktır. Kutularda 

sızdırmaya yol açabilecek herhangi bir imalat hatası bulunmayacaktır. 

Kutuların biçimleri bozulmamış, bombajsız, sızıntısız ve passız olacak, kenet hatası 

olmayacaktır. 

Salçalar 5/1’lik kutularda net ağırlığına göre alınacaktır. 

Kutuların salça ile temasta bulunan kısımları uygun bir lak ile kaplanmış olacaktır. Kullanılan 

lakın ürünün renk, lezzet ve diğer özelliklerine zararı olmayacaktır. Kutularda kullanılan 

contalarda kadmiyum, arsenik ve antimon gibi hiçbir zehirli madde bulunmayacaktır. 

Teneke kutuların üzerine aşağıdaki bilgiler kapaklardan biri veya gövde üzerine silinmeyecek, 

bozulmayacak ve sonradan değiştirilmeyecek şekilde yazılmış, basılmış veya litograf baskı ile 

yazılmış olacaktır. Teneke kutularda kağıt etiketleme kabul edilmeyecektir.  

Firmanın adı, adresi, tanıtıcı işareti, 

Malın adı,  

Seri Kod numarası, 

Son kullanma tarihi ( ay, yıl olarak ), 

Standarttın işaret ve numarası ( TS 1466 ) veya Türk Gıda Kodeksine uygundur ibaresi 

Net ağırlığı ( gr veya kg olarak ), 

Brix oranı 

İçindekiler 

Salçanın garanti süresi mal kabulünden itibaren en az 1.5 yıl olacaktır. Tesliminden sonra 

muhafaza esnasında, bombaj meydana gelenlerde, bozulanlar olursa, her türlü masraf satıcıya 

ait olmak koşuluyla yenisiyle değiştirilir. 

Taşıma: 

1-Domates salçasının taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

2-Domates salçasının kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Domates 

salçasını etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

3-Araçların içleri temiz olacaktır. Domates salçası araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. Araçlarda nem olmayacaktır.  

 

DONDURULMUŞ BAMYA  

Dondurulmuş Bamya :  Çekirdekleri sertleşmiş, körpe ve taze bamyaların (Hibiscus 

esculentus L.) başları alınıp, yıkandıktan, boylama işlemine tabi tutulduktan ve tekniğine 

uygun bir şekilde haşlandıktan sonra hücre zarı parçalanmadan birbirine yapışmayacak 

şekilde tek tek dondurulması ile elde edilen mamüldür. 

Alınacak dondurulmuş bamyanın çeşidi sultani olacaktır. 

Duyusal özellikleri:  

Çeşidine has tat, koku ve renginde olacak, yabancı tat ve koku bulunmayacaktır. 

Kendine has görünüşte, bütün halde ve başları içini dışarı vermeyecek, baş kalıntısı 

olmayacak şekilde kesilmiş olacaktır. 
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Bamyalar körpe, fazla yumuşamamış, dağılmamış ve ezilmemiş, çekirdeği küçük ve 

sertleşmemiş olacaktır. 

Fiziksel özellikleri: 

Bamyanın boyu en çok 7,5 cm olacaktır. 

Müsaade edilen boydan daha uzun olan bamyaların toplam bamya kütlesine oranı en çok % 5 

olacaktır. 

En küçük ile en büyük bamya arasındaki boy farkı en çok 2 cm olacaktır. 

Dondurulmuş Bamyada yabancı madde bulunmayacaktır. 

Çekirdeği bariz teşekkül etmiş, rengi değişik, mantarlaşmış, doku yapısı bozulmuş, bütünlüğü 

bozulmuş, zedelenmiş ve başı alınmış bamyaların ağırlıkça toplamı % 10’u geçmeyecektir. 

Kimyasal özellikleri: 

% 10’luk HCL’ de çözünmeyen kül miktarı en çok %0,5 (m/m ) olacaktır. 

Peroksidaz deneyi negatif sonuç verecektir. 

Katkı Maddeleri:  Bu şartname kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin Gıda Katkı Maddeleri bölümüne uygun olmalıdır.  

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları, “Türk 

Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır. 

Pestisit Kalıntıları: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 

“Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Pestisit Kalıntıları bölümüne uygun olmalıdır. 

Hijyen: Bu şartname kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda 

Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir. 

Mikrobiyolojik özellikleri: Dondurulmuş bamyanın mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

 

Diğer Hususlar: 

Üretici firmanın dondurulmuş bamya ya ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil 

sertifikasına sahip olacaktır. Ayrıca ISO9001:2000 / HACCP / İSO 22000 belgelerinden 

birine sahip olacaktır. Bu üç belge mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir.  

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği” hükümleri geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta dondurulmuş bamyayı Hıfzıssıhha 

Enstitüsü” ve / veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını 

isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir.  

Ambalajlama ve Taşıma: 

Bamyalar birim ve nakliye ambalajı olmak üzere iki şekilde ambalajlanacaktır. 

Birim ambalajlar en fazla 2,5 kg’ lık polietilen veya polipropilen ambalaj olacak. Nakliye 

ambalajı mukavva kutularda en fazla 10 kg olacak şekilde ambalajlanacaktır. 

Birim ambalajlar üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı, silinmeyecek şekilde yazılacak veya 

basılacaktır. 

Firma adı, adresi 

Malın adı 

Çeşidi 

Seri ve parti numarası 

İmal ve son kullanma tarihi ( ay ve yıl olarak ) 

Net kütlesi ( en az gr veya kg olarak ) 

Varsa katkı maddeleri 

Uygun olduğu standarttın işareti ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi ‘ne uygundur ibaresi 

“Dondurulduktan sonra çözülmüş bamyaların tekrar dondurmayınız” ibaresi 
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“En az -18 C derece’de muhafaza ediniz” ibaresi 

Nakliye ambalajlarında da gerekli bilgiler yazılı olacaktır.  

Satıcı firma malın kesin kabullünden itibaren en 6 aylık garanti verecektir. Bu sürede bozulan 

bamyalar yeni ürünle hemen değiştirilecektir. 

Taşıma: 

Dondurulmuş taze bamyanın taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve 

Depolama Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Dondurulmuş taze bamya kuruma frigorifik (– 18 ° C ) kapalı kasa araçlarla taşınacaktır. 

Araçla dondurulmuş taze bamyayı etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Dondurulmuş taze bamya araç içerisinde plastik platformlar 

üzerinde bulunacaktır. 

 

DONDURULMUŞ BEZELYE  

Dondurulmuş Taze Bezelye: Bezelyenin kapçıkları ayrıldıktan ve elde edilen bezelye 

danelerinin boylamaya tabi tutulup tekniğine uygun bir şekilde haşlandıktan sonra hücre 

zarları parçalanmadan dondurma işlemine tabi tutulması ile elde edilen bir mamuldür. 

Dondurulacak bezelye, istendiği taktirde kartlaşmış daneleri ayırmak amacıyla yemeklik 

tuzun sudaki %15’lik çözeltisi içerisinde birkaç dakika süre ile tutulabilir. 

Alınacak bezelyenin tipi orta boy (piyasaya arz şekli; No3) olacaktır. 

Ürün Özellikleri: 

Bezelyeleri parlak yeşil renkte, ince kabuklu, tatlı ve körpe olacaktır. 

Bezelyede yabancı tat ve koku bulunmayacaktır. 

Bezelyede yabancı madde bulunmayacaktır. 

Bezelye birbirine yapışmamış halde dondurulmuş olacaktır. 

Orta boy bezelyeler 7,5 mm’lik eleği üstünde kalacaktır. Diğer boylara ait danelerin oranı en 

çok %10 olacaktır. 

Bezelye içerisindeki hafif lekeli, lekeli veya kurt yenikli, parçalanmış danelerin oranı en çok 

%5 olacaktır. 

Mikrobiyolojik özellikleri: Dondurulmuş bezelyenin mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Katkı Maddeleri; Bu şartname kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin Gıda Katkı Maddeleri bölümüne uygun olmalıdır.  

Bulaşanlar:  Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları, “Türk 

Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır. 

Pestisit Kalıntıları: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 

“Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Pestisit Kalıntıları bölümüne uygun olmalıdır. 

Hijyen: Bu şartname kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda 

Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firmanın dondurulmuş bezelyeye ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil 

sertifikasına sahip olacaktır. Ayrıca ISO9001:2000 / HACCP / İSO 22000 belgelerinden 

birine sahip olacaktır. Bu üç belge mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir.  

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği” hükümleri geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta dondurulmuş bezelyeyi Hıfzıssıhha 

Enstitüsü” ve / veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını 

isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir. 

Ambalajlama ve Taşıma: 
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Dondurulmuş bezelyeler, birim ambalaj ve nakliye ambalajı olmak üzere iki üzere iki şekilde 

ambalajlanacaktır. 

Ambalajlar sağlam, temiz ve insan sağlığına zarar vermeyen polietilen veya polipropilen 

olacaktır. Nakliye ambalajları mukavva olacaktır. 

Birim ambalajlar en fazla 2,5 kg, nakliye ambalajları en fazla 10 kg olacaktır. 

Birim ve nakliye ambalajlar üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı, silinmeyecek ve 

bozulmayacak şekilde basılacak veya yazılacaktır. 

Firma adı ve adresi 

Malın adı 

Tipi 

Seri ve parti numarası 

.İmal ve son kullanma tarihi (ay ve yıl olarak ) 

Net Kütlesi 

Varsa katkı maddelerinin adları 

Standarttın işareti ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi ‘ne uygundur ibaresi 

“Dondurulduktan sonra çözülmüş bezelyeleri tekrar dondurmayınız” ibaresi 

“-18 C derece’de muhafaza edin” ibaresi 

“-18 C derece’de son kullanma tarihine kadar saklanabilir” ibaresi 

Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren en az 6 aylık garanti verecektir. Bu sürede (-18 C 

derece’de saklanmak koşuluyla ) bozulan bezelyeler hemen yeni ürünlerle değiştirilecektir. 

Taşıma: 

Dondurulmuş taze bezelyenin taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve 

Depolama Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Dondurulmuş taze bezelye kuruma frigorifik (– 18 ° C ) kapalı kasa araçlarla taşınacaktır. 

Araçla dondurulmuş taze bezelyeyi etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Dondurulmuş taze bezelye araç içerisinde plastik platformlar 

üzerinde bulunacaktır. 

 

 

DONDURULMUŞ ISPANAK  

Dondurulmuş Ispanak: ıspanaklar doğranmış, temizlenmiş ve dondurulmuş olacaktır. 

Duyusal özellikleri:  

Çeşidine has tat, koku ve renginde olacak, yabancı tat ve koku bulunmayacaktır. 

Kendine has görünüşte, bütün halde ve başları içini dışarı vermeyecek, baş kalıntısı 

olmayacak şekilde kesilmiş olacaktır. 

Ispanaklar körpe, fazla yumuşamamış, dağılmamış, ezilmemiş ve sertleşmemiş olacaktır. 

Fiziksel özellikleri: 

Ispanaklar doğranmış olacaktır. 

Dondurulmuş ıspanakta yabancı madde bulunmayacaktır. 

Rengi değişik, mantarlaşmış, doku yapısı bozulmuş, bütünlüğü bozulmuş, zedelenmiş 

ıspanakların ağırlıkça toplamı % 10’u geçmeyecektir. 

Kimyasal özellikleri: 

% 10’luk HCL’ de çözünmeyen kül miktarı en çok %0,5 (m/m ) olacaktır. 

Peroksidaz deneyi negatif sonuç verecektir. 

Katkı Maddeleri:Bu şartname kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin Gıda Katkı Maddeleri bölümüne uygun olmalıdır.  

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları, “Türk 

Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır. 

Pestisit Kalıntıları: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 

“Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Pestisit Kalıntıları bölümüne uygun olmalıdır. 
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Hijyen: Bu şartname kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda 

Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir. 

Mikrobiyolojik özellikleri: Dondurulmuş ıspanağın mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firmanın dondurulmuş ıspanağa ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil 

sertifikasına sahip olacaktır. Ayrıca ISO9001:2000 / HACCP / İSO 22000 belgelerinden 

birine sahip olacaktır. Bu üç belge mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir.  

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği” hükümleri geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta dondurulmuş ıspanağı Hıfzıssıhha 

Enstitüsü” ve / veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını 

isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir.  

Ambalajlama ve Taşıma: 

Ispanaklar birim ve nakliye ambalajı olmak üzere iki şekilde ambalajlanacaktır. 

Birim ambalajlar en fazla 2,5 kg’ lık polietilen veya polipropilen ambalaj olacak. Nakliye 

ambalajı mukavva kutularda en fazla 10 kg olacak şekilde ambalajlanacaktır. 

Birim ambalajlar üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı, silinmeyecek şekilde yazılacak veya 

basılacaktır. 

Firma adı, adresi 

Malın adı 

Çeşidi 

Seri ve parti numarası 

İmal ve son kullanma tarihi ( ay ve yıl olarak ) 

Net kütlesi ( en az gr veya kg olarak ) 

Varsa katkı maddeleri 

Uygun olduğu standarttın işareti ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi ‘ne uygundur ibaresi 

“Dondurulduktan sonra çözülmüş ıspanakların tekrar dondurmayınız” ibaresi 

“En az -18 C derece’de muhafaza ediniz” ibaresi 

“-18 C derece’de son kullanma tarihine kadar saklanılabilir” ibaresi  

Nakliye ambalajlarında da gerekli bilgiler yazılı olacaktır.  

Satıcı firma malın kesin kabullünden itibaren en 6 aylık garanti verecektir. Bu sürede bozulan 

ıspanaklar yeni ürünle hemen değiştirilecektir. 

Taşıma: 

Dondurulmuş ıspanağın taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Dondurulmuş ıspanak kuruma frigorifik (– 18 ° C ) kapalı kasa araçlarla taşınacaktır. Araçla 

dondurulmuş ıspanağı etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Dondurulmuş ıspanak araç içerisinde plastik platformlar 

üzerinde bulunacaktır. 

 

DONDURULMUŞ MANTI  

Dondurulmuş Mantı; Tip 1 unun, belli oranda su, yemeklik tuz ve yumurtanın karıştırılarak 

özel tekniğine uygun bir şekilde hamur haline getirilmesi, özel makinelerde açılarak iç 

malzemesinin (dana kıyması, soğan, tuz, karabiber vb.) doldurulması ve uygun şekillerde 

bükülerek derin dondurulması -25 °C (eksi yirmi beş) ile -35 °C (eksi otuz beş) ile elde edilen 

-18 °C (eksi on sekiz) veya daha düşük derecelerde muhafaza edilen bir üründür. 

Duyusal Özellikler:  
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Dondurulmuş mantılar, kendilerine özgü tat ve kokuda olacak, yabancı tat ve koku 

bulunmayacaktır. 

Dondurulmuş mantıların içinde taş, toprak, tahta vb. yabancı maddeler bulunmayacaktır. 

Dondurulmuş mantılarda canlı – cansız haşere, kurt, böcek bunlara ait salgı atıkları (ifrazat ve 

ifragat) ve kıl bulunmayacaktır. 

Dondurulmuş mantılarda gözle görülebilir küflenme olmayacaktır. 

 Dondurulmuş mantılar -18 °C (eksi on sekiz) veya daha düşük derecelerde şoklanmış olarak 

teslim edilecektir. 

Dondurulmuş mantılar, etiket üzerinde yer alan pişirme tarifine göre pişirildiğinde, herhangi 

bir dağılma, ezilme durumu olmayacaktır. 

Kimyasal Özellikler: 

Rutubet miktarı (ağırlıkça) en çok % 40 (kırk) olacaktır. 

Mikrobiyolojik Özellikler: 

Dondurulmuş mantılarda Salmonella bulunmayacaktır. 

Dondurulmuş mantılarda E.coli bulunmayacaktır. 

Dondurulmuş mantılarda patojen Staphylococcus aureus bulunmayacaktır. 

Burada belirtilmeyen diğer özellikleri de Türk Gıda Kodeksinin “Mikrobiyolojik Kriterler 

Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firma dondurulmuş mantıya ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil sertifikasına 

sahip olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. Bu üç belge 

mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği” hükümleri geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta dondurulmuş mantıyı Hıfzıssıhha 

Enstitüsü” ve / veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını 

isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir. 

Ambalajlama: 

1.Dondurulmuş mantıların birim ambalajı, taşıma ve saklama süresince mantıların 

özelliklerini koruyabilecek, sağlığa zararsız “Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan veya 

Bulunmak Üzere İmal Edilen Plastikler Hakkında Yönetmelik” e uygun olan plastik ambalaj 

vb. den imal edilmiş olacaktır. 

2.Birim ambalajları üzerinde “KATKI MADDESİ KATILMAMAŞITIR” ibaresi 

“BUZDOLABINDA EN FAZLA 4 (dört) GÜN SAKLANIR” ibaresi, 

“DONDURULDUKTAN SONRA ÇÖZÜLMÜŞ MANTILARI DONDURMAYINIZ” 

ibaresi, “-18 °C (eksi on sekiz) ‘ DE MUHAFAZA EDİNİZ “ ibaresi, “-18 °C (eksi on sekiz) 

‘ DE SON KULLANMA TARİHİNE KADAR SAKLANABİLİR” ibaresi ve ayrıca 

aşağıdaki bilgiler sabit boya ile çıkmayacak, okunaklı ve bozulmayacak şekilde yazılmalı 

veya basılmalıdır. 

Firmanın Adı – Adresi 

Malın Adı 

Hamurun Net Ağırlığı (gram olarak) 

İmal tarihi ( ay ve yıl olarak ) 

Parti, Seri / Kod Numarası 

Firmaca Tavsiye Edilen Son Kullanım Tarihi veya Raf Ömrü  

Kullanma Talimatı 

Muhteviyatı 

3. ambalajlar genel şartnamede aksi bir şekilde belirtilmedikçe bunları taşımaya yetecek 
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kalınlıkta oluklu mukavva kutu ambalajlara konulacaktır. Mukavva kutu ambalaj, TS 111’ de 

belirtilen oluklu mukavva kutu ambalaj özelliklerine uygun olacaktır.  

4.Dondurulmuş mantıların nakliyesi ve depolanması – 18 °C (eksi on sekiz) de yapılacaktır. 

Taşıma: 

Dondurulmuş mantının taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Dondurulmuş mantı kuruma frigofirik (– 18 ° C ) kapalı kasa araçlarla taşınacaktır. Araçla 

dondurulmuş mantıyı etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Dondurulmuş mantı araç içerisinde plastik platformlar 

üzerinde bulunacaktır. 

 

DONDURULMUŞ MISIR  

Genel özellikler:  

1- Dondurulmuş gıdalar -18 C’den daha düşük sıcaklıkta ve %90-95 nisbi nem ortamında ve 

soğuk hava zincirini devam ettirecek kapalı araçlarda (Frigo firik) teslim edilecektir. Bu 

araçlar dışındaki, araçlarla teslim edilecek gıdalar kabul edilmeyecektir. 

2- Gelen ürünlerde yumuşama, çözülme, renk değişikliği, karlanma ve ambalajın bozuk 

olması (ambalajın yırtılmış, delinmiş olması, hava alması vb.) durumlarında ürün teslim 

alınmayacaktır. 

3- Kullanım sırasında dondurulmuş mısır paketlerinde görülen herhangi bir renk veya koku 

değişikliğinde ya da pişirme sırasında görülebilecek bozukluk sonucu kullanılan dondurulmuş 

gıdalar firma tarafından değiştirilecektir. 

4- Mısırlar, koçanlarından ayrılarak tane haline getirildikten sonra uygun teknik ile haşlanarak 

IQF (tanelenmiş şok dondurma) sistemi ile dondurulmuş olmalıdır. Dondurulmuş mısır hiçbir 

yabancı madde içermemelidir. Kendine has bir tatta olmalıdır. Dondurulmuş mısırda hiçbir 

katkı maddesi bulunmamalıdır. Ambalaj üzerinde ISO 9001 veya 22000 belgesine sahip 

olduğunu gösteren işaretler bulunmalıdır. 

5- Üretim yapan firmanın TSE, ISO 9001 (veya 9002) belgelerine sahip olması gerekmektedir 

Diğer Hususlar: 

Üretici firma tane mısıra ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil sertifikasına sahip 

olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. Bu üç belge mal 

tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi” hükümleri 

geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta mısırları Hıfzıssıhha Enstitüsü” ve / veya 

kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerinin yapılmasını isteyecektir. Bununla 

ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir.  

Ambalajlama ve İşaretleme: 

1.Mısırlar mevzuatına ve gıdaya uygun alüminyum folyalara veya polietilen birim ambalaja 

sarılmış olacaktır. 

2.Mukavva nakliye ambalajının toplam ağırlığı en fazla 5 kg olacaktır. 

3.Ambalajlar üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı ve bozulmayacak şekilde yazılacak veya 

basılacaktır. 

“Buzdolabında en az 4 gün saklanır” ibaresi 

“Dondurulduktan sonra çözünmüş mısırları tekrar dondurmayınız” ibaresi. 

Firma adı ve adresi 

Malın adı 

Net ağırlığı 
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İmal tarihi ( gün, ay ve yıl olarak) 

Son kullanma tarihi ( gün, ay, yıl olarak) 

Kullanma talimatı 

İmalinden kullanılan maddeler ve katkı maddesi 

4.Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren dört aylık garanti verecektir. Bu sürede 

bozulan veya kutularında bombaj olan ürünler bedelsiz yeni ürünlerle değiştirilecektir. 

Taşıma: 

Tane mısırların taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Tane mısırlar kuruma frigorifik (– 18 ° C ) kapalı kasa araçlarla taşınacaktır. Araçla mısırı 

etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Tane mısırlar araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

 

DONDURULMUŞ TAZE FASULYE  

Dondurulmuş Taze Fasulye :Taze, temiz, sağlam, dondurulmaya uygun olgunluktaki taze 

fasulyelerin ( Phaseulus vulgaris L.) yıkama, uç alma, enine kesilme, haşlama, soğutma gibi 

ön işlemlerden geçirildikten sonra tekniğine uygun biçimde dondurulması ve paketlenmesi ile 

elde edilen üründür. 

Alınacak dondurulmuş taze fasulyenin tipi normal boyda kesilmiş veya kısa kesilmiş 

olacaktır. 

Duyusal özellikleri: 

D.taze fasulye aynı çeşit ve kendine has renkte olacaktır. 

D. taze fasulyede yabancı tat ve koku bulunmayacaktır.  

D.taze fasulyeler temiz olacaktır. 

Böcek yeniği ve hastalıkların meydana getirdiği zararlar, donma yanıkları ve bereler 

bulunmayacaktır. 

Fasulyeler tipine göre tek tek dondurulmuş olacaktır. Blok halde dondurulmuş olmayacaktır.  

Zararsız madde kalıntısı en çok % 1 olacaktır. 

Yabancı madde bulunmayacaktır. 

Kimyasal özellikler: 

% 10’lık HCL’de çözünmeyen kül miktarı en çok % 0,5 ( m/m ) olacaktır. 

Peroksidaz deneyi negatif sonuç verecektir. 

Mikrobiyolojik özellikleri: Dondurulmuş taze fasulyenin mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Katkı Maddeleri: Bu şartname kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin Gıda Katkı Maddeleri bölümüne uygun olmalıdır.  

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları, “Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır. 

Pestisit Kalıntıları: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 

“Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Pestisit Kalıntıları bölümüne uygun olmalıdır. 

Hijyen: Bu şartname kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda 

Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firmanın dondurulmuş taze fasulyeye ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil 

sertifikasına sahip olacaktır. Ayrıca ISO9001:200 / HACCP / İSO 22000 belgelerinden birine 

sahip olacaktır. Bu üç belge mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir.  

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği” hükümleri geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta dondurulmuş taze fasulyeyi Hıfzıssıhha 
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Enstitüsü” ve / veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını 

isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir.  

Ambalajlama:  

1.Dondurulmuş taze fasulyeler birim ve nakliye ambalajı, olmak üzere iki şekilde 

ambalajlanacaktır. 

2.Birim ambalaj, taşıma ve saklama süresinde dondurulmuş taze fasulyelerin özelliklerini 

koruyabilecek nitelikte polietilen ve polipropilen ambalaj olacaktır. Nakliye ambalajı 

mukavva olacaktır. 

3.Birim ambalajlara konulan taze fasulyelerin net ağırlığı en fazla 2,5 kg, nakliye ambalajı ise 

en fazla 10 kg olarak ambalajlanacaktır. 

4.Birim ve nakliye ambalajların üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı, silinmeyecek ve 

bozulmayacak şekilde yazılacak veya basılacaktır. 

Firma adı, adresi 

Malın adı 

Tipi 

Seri ve parti numarası 

İmal ve son kullanma tarihi( ay ve yıl olarak) 

Standarttın işareti ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi’ne uygundur ibaresi 

Net ağırlığı 

Varsa katkı maddelerinin adı 

“Dondurulduktan sonra çözülmüş fasulyeleri tekrar dondurmayınız” ibaresi 

En az – 18 C derece’de son kullanma tarihine kadar saklanabilir “ ibaresi 

5.Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren en az 6 aylık garanti verecektir. Bu sürede 

bozulan taze fasulyeler ( - 18 C derece’de muhafaza şartıyla )hemen yeni ürünlerle 

değiştirilecektir. 

Taşıma: 

Dondurulmuş taze fasulyenin taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve 

Depolama Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Dondurulmuş taze fasulye kuruma frigorifik (– 18 ° C ) kapalı kasa araçlarla taşınacaktır. 

Araçla dondurulmuş taze fasulyeyi etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Dondurulmuş taze fasulye araç içerisinde plastik platformlar 

üzerinde bulunacaktır. 

 

DONDURULMUŞ TÜRLÜ  

Dondurulmuş Türlü : Taze fasülye,bamya, kabak, domates,yeşil biber, kırmızı biber başları 

alınıp, yıkandıktan, boylama işlemine tabi tutulduktan ve tekniğine uygun bir şekilde 

haşlandıktan sonra hücre zarı parçalanmadan birbirine yapışmayacak şekilde tek tek 

dondurulması ile elde edilen mamüldür. 

Alınacak dondurulmuş türlünün içeriği mevsime göre değişiklik gösterebilir. 

Duyusal özellikleri:  

Çeşidine has tat, koku ve renginde olacak, yabancı tat ve koku bulunmayacaktır. 

Kendine has görünüşte, bütün halde ve başları içini dışarı vermeyecek, baş kalıntısı 

olmayacak şekilde kesilmiş olacaktır. 

Sebzeler körpe, fazla yumuşamamış, dağılmamış ve ezilmemiş, çekirdeği küçük ve 

sertleşmemiş olacaktır. 

Fiziksel özellikleri: 

Sebzelerin boyu en çok 5-7,5 cm olacaktır. 

Müsaade edilen boydan daha uzun olan sebzelerin toplam kütlesine oranı en çok % 5 
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olacaktır. 

En küçük ile en büyük sebze arasındaki boy farkı en çok 2 cm olacaktır. 

Dondurulmuş Türlüde yabancı madde bulunmayacaktır. 

Çekirdeği bariz teşekkül etmiş, rengi değişik, mantarlaşmış, doku yapısı bozulmuş, bütünlüğü 

bozulmuş, zedelenmiş ve başı alınmış sebzelerin ağırlıkça toplamı % 10’u geçmeyecektir. 

Kimyasal özellikleri: 

% 10’luk HCL’ de çözünmeyen kül miktarı en çok %0,5 (m/m ) olacaktır. 

Peroksidaz deneyi negatif sonuç verecektir. 

Katkı Maddeleri:  Bu şartname kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin Gıda Katkı Maddeleri bölümüne uygun olmalıdır.  

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları, “Türk 

Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır. 

Pestisit Kalıntıları: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 

“Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Pestisit Kalıntıları bölümüne uygun olmalıdır. 

Hijyen: Bu şartname kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda 

Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir. 

Mikrobiyolojik özellikleri: Dondurulmuş Türlünün mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

 

Diğer Hususlar: 

Üretici firmanın dondurulmuş Türlüye ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil 

sertifikasına sahip olacaktır. Ayrıca ISO9001:2000 / HACCP / İSO 22000 belgelerinden 

birine sahip olacaktır. Bu üç belge mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir.  

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği” hükümleri geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta dondurulmuş Türlüyü Hıfzıssıhha 

Enstitüsü” ve / veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını 

isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir.  

Ambalajlama ve Taşıma: 

1.Türlüler birim ve nakliye ambalajı olmak üzere iki şekilde ambalajlanacaktır. 

2.Birim ambalajlar en fazla 2,5 kg’ lık polietilen veya polipropilen ambalaj olacak. Nakliye 

ambalajı mukavva kutularda en fazla 10 kg olacak şekilde ambalajlanacaktır. 

3.Birim ambalajlar üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı, silinmeyecek şekilde yazılacak veya 

basılacaktır. 

Firma adı, adresi 

Malın adı 

Çeşidi 

Seri ve parti numarası 

İmal ve son kullanma tarihi ( ay ve yıl olarak ) 

Net kütlesi ( en az gr veya kg olarak ) 

Varsa katkı maddeleri 

Uygun olduğu standarttın işareti ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi ‘ne uygundur ibaresi 

“Dondurulduktan sonra çözülmüş bamyaların tekrar dondurmayınız” ibaresi 

“En az -18 C derece’de muhafaza ediniz” ibaresi 

“-18 C derece’de son kullanma tarihine kadar saklanılabilir” ibaresi  

4.Nakliye ambalajlarında da gerekli bilgiler yazılı olacaktır.  

5.Satıcı firma malın kesin kabullünden itibaren en 6 aylık garanti verecektir. Bu sürede 

bozulan türlüler yeni ürünle hemen değiştirilecektir. 
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Taşıma: 

Dondurulmuş türlünün taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Dondurulmuş türlü kuruma frigorifik (– 18 ° C ) kapalı kasa araçlarla taşınacaktır. Araçla 

dondurulmuş türlüyü etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Dondurulmuş türlü araç içerisinde plastik platformlar 

üzerinde bulunacaktır. 

 

DONDURULMUŞ VİŞNE  

Dondurulmuş Vişne : Vişneler ayıklanmış, temizlenmiş ve dondurulmuş olacaktır. 

Duyusal özellikleri:  

Çeşidine has tat, koku ve renginde olacak, yabancı tat ve koku bulunmayacaktır. 

Kendine has görünüşte, bütün halde ve başları içini dışarı vermeyecek, baş kalıntısı 

olmayacak şekilde kesilmiş olacaktır. 

Vişneler körpe, fazla yumuşamamış, dağılmamış, ezilmemiş ve sertleşmemiş olacaktır. 

Fiziksel özellikleri: 

Vişneler ayıklanmış olacaktır. 

Dondurulmuş Vişnede yabancı madde bulunmayacaktır. 

Rengi değişik, mantarlaşmış, doku yapısı bozulmuş, bütünlüğü bozulmuş, zedelenmiş 

Vişnelerin ağırlıkça toplamı % 10’u geçmeyecektir. 

Kimyasal özellikleri: 

% 10’luk HCL’ de çözünmeyen kül miktarı en çok %0,5 (m/m ) olacaktır. 

Peroksidaz deneyi negatif sonuç verecektir. 

Katkı Maddeleri: Bu şartname kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin Gıda Katkı Maddeleri bölümüne uygun olmalıdır.  

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları, “Türk 

Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır. 

Pestisit Kalıntıları: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 

“Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Pestisit Kalıntıları bölümüne uygun olmalıdır. 

Hijyen: Bu şartname kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda 

Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir. 

Mikrobiyolojik özellikleri: Dondurulmuş Vişnenin mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firmanın dondurulmuş Vişneye ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil 

sertifikasına sahip olacaktır. Ayrıca ISO9001:2000 / HACCP / İSO 22000 belgelerinden 

birine sahip olacaktır. Bu üç belge mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir.  

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği” hükümleri geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta dondurulmuş vişne Hıfzıssıhha Enstitüsü” 

ve / veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. 

Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir.  

Ambalajlama ve Taşıma: 

1.Vişneler birim ve nakliye ambalajı olmak üzere iki şekilde ambalajlanacaktır. 

2.Birim ambalajlar en fazla 2,5 kg’ lık polietilen veya polipropilen ambalaj olacak. Nakliye 

ambalajı mukavva kutularda en fazla 10 kg olacak şekilde ambalajlanacaktır. 

3.Birim ambalajlar üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı, silinmeyecek şekilde yazılacak veya 

basılacaktır. 
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Firma adı, adresi 

Malın adı 

Çeşidi 

Seri ve parti numarası 

İmal ve son kullanma tarihi ( ay ve yıl olarak ) 

Net kütlesi ( en az gr veya kg olarak ) 

Varsa katkı maddeleri 

Uygun olduğu standarttın işareti ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi ‘ne uygundur ibaresi 

“Dondurulduktan sonra çözülmüş bamyaların tekrar dondurmayınız” ibaresi 

“En az -18 C derece’de muhafaza ediniz” ibaresi 

“-18 C derece’de son kullanma tarihine kadar saklanılabilir” ibaresi  

4.Nakliye ambalajlarında da gerekli bilgiler yazılı olacaktır.  

5.Satıcı firma malın kesin kabullünden itibaren en 6 aylık garanti verecektir. Bu sürede 

bozulan Vişneler yeni ürünle hemen değiştirilecektir. 

Taşıma: 

Dondurulmuş Vişnenin taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Dondurulmuş Vişne kuruma frigorifik (– 18 ° C ) kapalı kasa araçlarla taşınacaktır. Araçla 

dondurulmuş vişneyi etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Dondurulmuş Vişne araç içerisinde plastik platformlar 

üzerinde bulunacaktır. 

 

DONDURULMUŞ MİLFÖY HAMURU  

Alınacak hamur; 14x14 cm boyutunda ve 3 mm kalınlığında dondurulmuş milföy hamuru 

olacaktır. 

Duyusal ve Fiziksel Özellikleri: 

Milföy hamurları krem renginin muhtelif tonlarında, kendine has olacaktır. 

Yüzeyi pürüzsüz düzgün olacak, yırtık ve çatlak olmayacaktır. Gözle görülür yağ partikülleri 

bulunmayacaktır. 

 Kare şeklinde ve kenarları düzgün kesilmiş olacaktır. 

Milföy hamurları 14 x 14 cm boyutlarında olacaktır. 

Milföy hamurları, pişirilmeden önce ve pişirildikten sonra kendine has tat ve kokuda olacak, 

açılmamış, ekşimiş ve tabii olmayan tat ve/veya kokuda olmayacaktır. 

Milföy hamurları, pişirilmeden önce homojen yapıda olacaktır. Pişirildikten sonra kabarık, 

katmerli, katlar arası boşluğu, gevrek ve kolayca kırılabilir olacaktır. 

Gözle görülür yabancı madde bulunmayacaktır. 

Milföy hamurunun kalınlığı en az 3 mm olacaktır. Bir adetinin ağırlığı 100 gr olacaktır. 

Milföy hamuru pişirildikten sonra kabarma derecesi, başlangıç yüksekliğine göre en az 5 misli 

olacaktır. 

Kimyasal Özellikleri:  

Rutubet miktarı en çok %40 (m/m) olacaktır. 

Tuz miktarı, kuru madde de en çok %2(m/m) olacaktır. 

PH değeri 5(±0,1) olacaktır. 

Toplam yağ, en az %25, en çok %40(m/m) olacaktır. 

Mikrobiyolojik Özellikleri: 

Koliform bakteri en çok 10 adet/gr olacaktır. 

E.coli bulunmayacaktır. 

Toplam küf miktarı en çok 10 adet/gr olacaktır. 

Staphylococcus aureus bulunmayacaktır. 

25 gr’da salmonella bulunmayacaktır. 
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Diğer Hususlar: 

Üretici firma milföy hamuruna ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil sertifikasına sahip 

olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. Bu üç belge mal 

tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi” hükümleri 

geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta milföy hamurunu Hıfzıssıhha Enstitüsü” 

ve / veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerinin yapılmasını isteyecektir. 

Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir.  

Ambalajlama ve İşaretleme: 

1.Milföy hamuru ambalajlamasında hamurlar tek tek, birbirine yapışmayacak şekilde, 

mevzuatına ve gıdaya uygun alüminyum folyalara veya polietilen birim ambalaja sarılmış 

olacaktır. 

2.Mukavva nakliye ambalajının toplam ağırlığı en fazla 5 kg olacaktır. 

3.Firma milföy hamuru ambalajlamasında kullanılan ambalaj malzemesi için ilgili 

bakanlıktan alınan üretim izin belgesini her muayenede, muayene komisyonuna teslim 

edecektir. 

4.Ambalajlar üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı ve bozulmayacak şekilde yazılacak veya 

basılacaktır. 

“%80 – 90 nispi rutubetli (- 18)°C veya daha düşük sıcaklıktaki depolarda muhafaza 

edilecektir” ibaresi 

“Buzdolabında en az 4 gün saklanır” ibaresi 

“Dondurulduktan sonra çözünmüş hamurları tekrar dondurmayınız” ibaresi. 

Firma adı ve adresi 

Malın adı 

Net ağırlığı 

İmal tarihi ( gün, ay ve yıl olarak) 

Son kullanma tarihi ( gün, ay, yıl olarak) 

Kullanma talimatı 

İmalinden kullanılan maddeler ve katkı maddesi 

Ambalaj içindeki milföy hamuru adedi 

5.Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren dört aylık garanti verecektir. Bu sürede 

bozulan veya kutularında bombaj olan ürünler bedelsiz yeni ürünlerle değiştirilecektir. 

Taşıma: 

Milföy hamurunun taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Milföy hamuru kuruma frigorifik (– 18 ° C ) kapalı kasa araçlarla taşınacaktır. Araçla milföy 

hamurunu etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Milföy hamuru araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

 

MEYVE SUYU  

Alınacak ürün meyve suyudur. Çeşidi ise şeftali, kayısı ve vişne olacaktır. Ayrıca her siparişte 

bu üç çeşit meyve suyu eşit oranda teslim alınacaktır. 

Alınacak Meyve Suları 200 ml’lik Tetra ambalajlarda olacaktır. 

Ürün Özellikleri: 

1.Meyve suyu ve benzeri içecekler, elde edildikleri meyvenin tipik tat, renk ve kokusunda 

olmalıdır. Bu ürünlere işleme sırasında uzaklaştıran doğal uçucu bileşikler, uzaklaştırıldığı 
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miktarda katılmalıdır. 

2.Meyve suyu doğrudan meyveden elde edilebileceği gibi, meyve suyu konsantresinden 

konsantre sırasında ayrılan su, aroma maddelerinin tekrar ilavesiyle elde edilebilir. 

Konsantreye ilave edilecek su, içilebilir nitelikte olmalı, elde edilecek meyve suyu, aynı 

meyveden elde edilen meyve suyu ile benzer duyusal, mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri 

göstermelidir. 

3.Meyve suyu ve meyve suyu konsantresine şeker katılabilir. Bu ürünlere katılacak şeker 

miktarı, asitliği düzenlemek için kuru madde üzerinde 15 g/l’den, tatlandırmak için 100 

g/l’den fazla olmamalıdır. 

4.Nektarlara katılacak şeker ve /veya bal miktarı, son ürünün toplam ağırlığının %20’sinden 

fazla olmamalıdır. 

5.Konsantrede hazırlanmayan meyve suyunda kullanılacak şekerlerde su oranı %2’den fazla 

olmamalıdır. 

6.Meyve suyunda çözünür katı madde ( brix ) oranı en az %13 olacaktır.   

7.Nektarlarda minimum meyve suyu ve/veya püre miktarı ile asitlik miktarları aşığa da 

verilmektedir.  

8.Asitliği düzenlemek için; meyve suyu, meyve nektarına katılacak limon suyu ve/veya 

konsantresi susuz sitrik asit cinsinden 3 g/l den fazla olmamalıdır. 

9.Meyve suyu vb. ürünlerde etil alkol miktarı 5 g/l den fazla olmamalıdır. 

 10.Meyve suyu kutularının hiçbir yerinde delik, ezilme, sızıntı bulunmayacak ve kutu 

kapakları içe basık veya düz olacak, bombaj görülmeyecektir. 

11.Kutular içinde, esas gıda maddesi ve izin verilen katkı maddelerinden başka hiçbir katkı 

maddesi bulunmayacak veya sağlığa zararsızda olsa herhangi bir kimyasal koruyucu madde 

veya boya katılmayacaktır. 

12.Kutular açıldıkları zaman içindeki meyve suyunun renk, kıvam, tat ve kokusu tamamıyla 

normal ve kendine özgü nitelikte olacaktır. Meyve suyu bozulmuş, küflenmiş, acımış, ekşimiş 

olmayacak, metalik, okside, karamelize v.s. hiçbir kötü tat ve koku bulunmayacaktır. 

Kimyasal özelliklerinde bozukluğa ait hiçbir değişiklik bulunmayacaktır. Meyve suyunda 

hiçbir yabancı madde bulunmayacaktır. Ağızda herhangi bir renk değişimi yapmayacaktır. 

Katkı Maddeleri: Meyve suyu ve benzeri ürünlerde kullanımına izin verilen katkı maddeleri 

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 2’inci bölümüne uygun olmalıdır. 

Bulaşanlar: Meyve suyu ve benzeri ürünlerde, bulaşanların miktarı Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 4’üncü bölümünde belirlenen limitleri aşmamalıdır. 

Pestisit Kalıntıları: Meyve suyu ve benzeri ürünlerin üretiminde kullanılan meyvelerdeki 

pestisit kalıntı miktarları, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 5’inci bölümünde meyveler 

için belirlenen limitleri aşmamalıdır. 

Hijyen: Meyve suyu ve benzeri ürünlerle ilgili hijyenik kriterler aşağıda verilmiştir. 

Meyve suyu ve benzeri ürünler, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 7’inci bölümündeki 

genel kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Meyve suyu ve benzeri ürünlerde normal depolama koşullarında gelişe bilen hiçbir 

mikroorganizma ve mikroorganizma kaynaklı sağlığa zararlı miktarda hiçbir madde 

bulunmamalıdır. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firma meyve suyuna ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil sertifikasına sahip 

olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. Bu üç belge mal 

tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar TSE’ nün ilgili standarttı Türk Gıda Kodeksi “Meyve 

Suyu ve Benzeri ürünler Tebliği” hükümleri geçerlidir. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta meyve suyunu Hıfzıssıhha Enstitüsü ve / 

veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla 
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ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ile Türk Gıda Kodeksi “Meyve Suyu ve 

Benzeri ürünler Tebliği “ne göre değerlendirilecektir.  

Meyve suyu Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nın iznine sahip olmalıdır. 

Numune görülerek tercih yapılacaktır. 

Kutunun üzerinde içme pipeti bulunmalıdır.  

Ambalajlama ve İşaretleme: 

Meyve suyu ve benzeri ürünlerde Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9’uncu bölümümde 

uygun ambalaj maddeleri kullanılmalıdır. Ambalajlar bombeleşmemiş, deforme olmamış, 

aseptik ambalajlı olarak teslim edilecektir. 

Ambalajların dolum oranı en az %90 olmalıdır. 

 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9’uncu bölümüne ilaveten aşağıdaki bilgiler de etikette 

bulunmalıdır: 

Bir meyveden hazırlanan ürünlerde asitlik düzenleyici olarak kullanılan limon suyu hariç 

olmak üzere meyve adı 

Meyve suları, şeker katkısı ile tatlandırıldığında “Şeker ilave edilmiştir” veya yerini tutacak 

bir ifade ve şeker miktarı. 

Ürün adı ile aynı yüzde olacak biçimde tamamen veya kısmen konsantreden elde edilen 

meyve suları ve nektarları için”………. Konsantresinden ” ifadesi, meyve nektarında, meyve 

suyu, meyve püresi veya bunların karışımı ( meyve suyu miktarı veya meyve püresi miktarı 

en az %...) ifadesi yazılır.  

Şeker eklenen ürünlerde etikette belirtilen miktar, eklenen gerçek miktarı %15’ini 

geçmemelidir. 

Ürüne katılan L- askorbik asit etikette C Vitamini olarak gösterilemez. 

Alınacak Meyve Suları 200 ml’lik Tetra ambalajlarda olacaktır. 

Ambalaj malzemesi üzerinde aşağıda belirtilen hususlar silinmeyecek şekilde yazılı olacaktır. 

Firmanın adı, adresi 

Ürünün adı ve çeşidi 

Brüt ve net ağırlığı 

İlgili standart işaret ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler 

Tebliği hükümlerine göre üretildiği ibaresi 

İmal tarihi ve son kullanma tarihi ( ay ve yıl olarak)  

Katkı maddelerinin adları 

Brix oranı 

Taşıma ve Depolama:  

Meyve suyunun taşınması ve depolanması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve 

Depolama Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Meyve suyunun kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Meyve suyunu 

etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Meyve suyu araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

Araçlarda nem olmayacaktır. Meyve suyunun kutularında ıslaklık olmayacaktır. 

Meyve suyunun son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.  

 

KARIŞIK TURŞU  

Karışık Turşu: Ayrı ayrı yapılan salatalık turşusu, domates turşusu, biber turşusu, lahana 

turşusu, patlıcan turşusu, havuç turşusu ve benzeri diğer turşuların belli oranda 

karıştırılmasıyla elde edilen mamuldür. 

Satın alınacak turşunun tipi salamura karışık turşu olacaktır. 

Duyusal Özellikleri: 
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Karışıma giren her bir turşu sebzesi kendine has renk ve görünüşte olacaktır. Karışıma giren 

lahana oranı en çok %15 olacaktır. 

Karışıma giren her bir turşu sebzesi yumuşamamış, dağılmamış, çürümemiş, küflenmemiş 

olacaktır. 

Karışık turşunun salamurasında siyahlaşma, koyulaşma ve salyalanma olmayacaktır. 

Yabancı madde bulunmayacaktır. 

Karışıma giren turşu sebzelerinin kendine has tat ve kokularında olacak, yabancı tat ve koku 

bulunmayacaktır. Turşularda küf, alkol, kokuşma kokusu, acıma ve buruklaşma gibi tat 

bozuklukları olmayacaktır. 

Fiziksel Özellikleri: 

Süzme Kütlesinin net kütleye oranı en az %55 olacaktır. 

Her çeşit sebzenin süzme ağırlığının oranı en az %3 en çok %25 olacaktır. 

Kimyasal Özellikleri: 

Karışık turşuda metalik kontaminasyonlar aşağıdaki gibi olacaktır. 

Bakır :en çok 5mg/kg 

Çinko :en çok 5mg/kg 

Demir :en çok 15mg/kg 

Kalay :en çok 250mg/kg 

Kurşun :en çok 0.5mg/kg 

Karışık turşularda toplam asitlik (laktik asit olarak) en az %0.5 en çok %2 olacaktır. 

Salamuralı karışık turşularda toplam asitlik (laktik asit olarak) en az %0.5 en çok %2 

olacaktır. 

Mikrobiyolojik özellikleri: Karışık turşu mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firmanın karışık turşuya ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil sertifikasına sahip 

olacaktır. Ayrıca ISO9001:2000 / HACCP / İSO 22000 belgelerinden birine sahip olacaktır. 

Bu üç belge mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği” hükümleri geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta karışık turşuyu Hıfzıssıhha Enstitüsü” ve / 

veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla 

ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir.  

Ambalajlama ve İşaretleme: 

1.Karışık turşu; Karışık turşuyu etkilemeyen veya karışık turşudan etkilenmeyen, sağlığa 

zararlı olmayan polietilen kilitli, kapaklı, plastik ambalajda olacaktır. Kapak kilitleri kolay 

açılabilir olacaktır. 

2.Karışık turşunun net ağırlığı en fazla 11 kg olacaktır. (süzme ağırlık esas alınacaktır.) 

3.Polietilen ambalajların hiçbir yerinde delik, sızıntı, bulunmayacak. Biçimleri bozulmuş ve 

bombaj yapmış olamayacaktır. 

4.Turşu ambalajları üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve 

bozulmayacak şekilde yazılmış veya basılmış olacaktır. 

Firmanın adı ve adresi 

Son kullanma tarihi 

Süzme ağırlığı 

TS 41214 ibaresi veya Türk Gıda Kodeksi ‘ne uygunluk ibaresi 

Seri ve kod numarası 

İmalat tarihi 
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Kullanılan katkı maddeleri grubu ve adı 

Malın adı 

Tipi 

5.Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren altı aylık garanti verecektir. Bu sürede bozulan 

ürünler bedelsiz yeni ürünlerle değiştirilecektir. 

Taşıma: 

Karışık turşunun taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Karışık turşunun kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Karışık turşuyu 

etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Karışık turşu araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

Araçlarda nem olmayacaktır.  

 

CEVİZ İÇİ  

Alınacak ceviz içlerinin çeşidi birinci sınıf olacaktır 

Duyusal ve fiziksel özellikleri:  

Ceviz içlerinde çimlenmiş, kızışmış, küflü, ekşi, doğal olmayan koku ve lezzette 

olmayacaktır. 

Ceviz içlerinde; canlı – cansız parazitler, bunların aksamı ve ifrazı bulunmayacaktır. 

Boy sınırları içerisinde kalmak üzere belirli tane çaplarına göre yapılan ayrı partilerde diğer 

boylardan olan tane karışımı toplamı ağırlıkça % 10’u geçmeyecektir. 

İçinde bulunan yıl mahsulü Ceviz içlerine, diğerleri karıştırılmayacaktır. 

Ceviz içleri son sene mahsulü olacak ve irilik ve çeşit bakımından homojen olacaktır.  

Yabancı madde miktarı en çok % 0,5  

Bozuk tane ağırlıkça en çok % 1 

Diğer çeşitlerden karışma ağırlıkça en çok % 5 olacaktır.  

Kimyasal özellikleri: 

Cevizlerde rutubet miktarı en çok % 3 olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Burada belirtilmeyen hususlarda “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” hükümleri ve “Gıda 

Mevzuatı hükümleri” geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta cevizleri Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde tüm 

tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır 

Ambalajlama: 

1.Ambalajların üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak 

şekilde yazılmış veya bastırılmış olacaktır 

2.Ambalajlar taşıma ve saklama süresince cevizleri koruyacak nitelikte uygun malzemeden 

yapılmış olacaktır. 

3.Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme sağlam, temiz, kuru, kokusuz 

olacaktır. 

4.Ambalajların ağırlıkların en çok 2 kg olacaktır.  

Firmanın adı, adresi  

Malın adı 

Seri ve kod numarası  

Çeşidi, Derecesi, boyu 

Ürün yılı 

Son kullanma tarihi  

Net ağırlığı  

Muhafaza şartları  
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Üretim izin tarihi ve numarası  

Standarttın işareti ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi ‘ne göre üretildiği ibaresi 

5.Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren en az 6 aylık garanti verecektir. Bu sürede 

bozulan veya böceklenen ürünler, yeni ürünle hemen değiştirilecektir. 

 

FINDIK İÇİ  

Fındık içi: Alınacak fındık içleri birinci sınıf olacak 

Duyusal ve fiziksel özellikleri:  

1.Fındık içlerinde çimlenmiş, kızışmış, küflü, ekşi, doğal olmayan koku ve lezzette 

olmayacaktı 

2.İyi cins kavrulmuş fındık içi olacaktır. 

3.Dış ve iç kabuklarından tamamen ayrılmış olacaktır. 

4.Fındık içlerinde; canlı – cansız parazitler, bunların aksamı ve ifrazı bulunmayacaktır. 

5.Boy sınırları içerisinde kalmak üzere belirli tane çaplarına göre yapılan ayrı partilerde diğer 

boylardan olan tane karışımı toplamı ağırlıkça % 10’u geçmeyecektir. 

6.İçinde bulunan yıl mahsulü fındık içlerine, diğerleri karıştırılmayacaktır. 

7.Fındık içleri son sene mahsulü olacak ve irilik ve çeşit bakımından homojen olacaktır.  

8.Yabancı madde miktarı en çok % 0,5  

9.Bozuk tane ağırlıkça en çok % 1 

10.Diğer çeşitlerden karışma ağırlıkça en çok % 5 olacaktır.  

11.Üretim yapan firmanın TSE, ISO 9001veya 9002 belgelerine sahip olması gerekmektedir. 

Kimyasal özellikleri: 

Fındık içlerinde rutubet miktarı en çok % 3 olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Burada belirtilmeyen hususlarda “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” hükümleri ve “Gıda 

Mevzuatı hükümleri” geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta fındık içlerini Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde 

tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır 

Ambalajlama: 

1.Ambalajların üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak 

şekilde yazılmış veya bastırılmış olacaktır 

2.Ambalajlar taşıma ve saklama süresince fındık içlerini koruyacak nitelikte uygun 

malzemeden yapılmış olacaktır. 

3.Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme sağlam, temiz, kuru, kokusuz 

olacaktır. 

4.Ambalajların ağırlıkların en çok 2 kg olacaktır.  

Firmanın adı, adresi  

Malın adı 

Seri ve kod numarası  

Çeşidi, Derecesi, boyu 

Ürün yılı 

Son kullanma tarihi  

Net ağırlığı  

Muhafaza şartları  

Üretim izin tarihi ve numarası  

Standarttın işareti ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi ‘ne göre üretildiği ibaresi 

5.Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren en az 6 aylık garanti verecektir. Bu sürede 

bozulan veya böceklenen ürünler, yeni ürünle hemen değiştirilecektir. 

 

KURU ÜZÜM  
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Alınacak kuru üzümün sınıfı ekstra sınıf kuru üzüm olacaktır. 

Duyusal ve Fiziksel Özellikleri: 

Kuru üzüm yeni mahsul üzümlerden üretilmiş olacaktır. 

Kuru üzümler ezilmiş, sulanmış, kurumamış, küflenmiş ve çürümüş olmayacaktır. 

Kuru üzümler kendine has renk, koku, tat ve lezzette, çekirdeksiz olacaktır. 

Elle ovalandığında kuru üzüm taneleri birbirinden ayrılacaktır. 

Kuru üzümler şekerlenmiş, ekşimiş, acımış, böceklenmiş, topaklanmış, kirlenmiş, kararmış 

veya bu gibi üzümlerle karıştırılmış olamayacaktır. 

Kuru üzümlerin sapları çıkarılmış olacaktır. 

Burada belirtilmeyen hususlarda yürürlükte olan TS 3411 deki kurallar geçerli olacaktır. 

Kimyasal Özellikleri: 

Kuru üzümdeki nem oranı en çok %16 olacaktır. 

Mikrobiyolojik Özellikleri : Yürürlükte olan “Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler 

Tebliği” nde Kurutulmuş meyveler ve sebzeler bölümünde belirtilen limitlere uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firmanın kuru üzüme ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil sertifikasına sahip 

olacaktır. Ayrıca ISO 9001:2000 belgesine sahip olacaktır. Bu üç belge mal tesliminde 

muayene komisyonuna teslim edilecektir 

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği” hükümleri geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta kuru üzümü Hıfzıssıhha Enstitüsü” ve / 

veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla 

ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir.  

Ambalajlama : 

1.Kuru üzümler net ağırlığı en fazla 5 kg olan birim ambalajlara, birim ambalajlarda taşımada 

bunları iyi koruyacak nakliye ambalajlarına ( uygun oluklu mukavva kutu ambalaj ) 

konulacaktır. 

2.Kuru üzümlerin birim ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler, okunaklı, sonradan 

değiştirilmeyecek şekilde yazılmış ve basılmış olacaktır. 

Firmanın Adı, adresi, Tescilli markası,  

Malın adı ( sınıfı, tipi, boyu, grubu belirtilecektir.), 

Seri /Kod numarası, Parti (taksit)no, sözleşme no, 

Firma tavsiyesi edilen son kullanım tarihi veya raf ömrü 

İmal tarihi ( ay, yıl, olarak) 

Net ağırlığı( g veya kg olarak ) 

TS 3411 veya “Türk Gıda Kodeksine Göre Üretilmiştir” ibaresi 

3.Kuru üzüm ürünü nemden, ışıktan, havadan, tozdan, mikroplardan, yabancı koku, böcek ve 

farelerden koruyacak tipte ambalaj materyali ile ambalajlanmış olacaktır. 

Taşıma: 

Kuru üzümün taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Kuru üzümün kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Kuru üzümü 

etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Kuru üzüm araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

Araçlarda nem olmayacaktır. Kuru üzümün ambalajında ıslaklık olmayacaktır. 

 

KURU KAYISI  
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Genel Özelikleri :  

1-Kuru kayısılar sağlam ve temiz olacaktır. 

2-Yabancı tat ve koku bulunmayacaktır. Kükürt kokusu yabancı koku sayılmaz. 3-Kuru 

kayısılarda canlı ve cansız parazitler, böcekler ve parçaları, böcek lavları, kurt v.b. 

Bulunmayacaktır. 

4-Aşırı ıslak olmayacaktır. 

5- Kükürt dioksit ile işlem görmeden kurutulmuş olmalıdır. 

6.Kuru kayısıların renk ve yapılarında önemli kusurlar ( güneş yanığı, vuruk ) en fazla %5 

olacaktır. 

Kimyasal Özellikleri :  

Rutubet miktarı en çok % 25 ( m/m ) olacaktır. 

Kükürtlenmiş kuru kayısılarda kükürt dioksit miktarı en çok 2000 mg/ kg olacaktır. 

HCL’de çözünmeyen kül miktarı en çok 1 mg/kg olacaktır. 

Mikrobiyolojik Özellikleri : Kuru kayısıların mikrobiyolojik özellikleri TS 632’ ye ve Türk 

Gıda Kodeksi mikrobiyolojik kriterler tebliğine uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firma kuru kayısı veya kurutulmuş meyvelere ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda 

sicil sertifikasına sahip olacaktır. Bu iki belge mal tesliminde muayene komisyonuna teslim 

edilecektir. 

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği” hükümleri geçerli olacaktır. 

Son kullanma tarihinden önce bozulan veya numuneden farklı kuru kayısılar yenisi ile 

değiştirilecektir. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta kuru kayısıyı Hıfzıssıhha Enstitüsü” ve / 

veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla 

ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir.  

Ambalajlama :  

1.Kuru kayısılar net ağırlığı en fazla 2 kg olan birim ambalajlara, birim ambalajlarda taşımada 

bunları iyi koruyacak nakliye ambalajlarına ( uygun oluklu mukavva kutu ambalaj ) 

konulacaktır. 

2.Kuru kayısıların birim ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler, okunaklı, sonradan 

değiştirilmeyecek şekilde yazılmış ve basılmış olacaktır. 

Firmanın Adı, adresi, Tescilli markası,  

Malın adı ( sınıfı, tipi, boyu, grubu belirtilecektir.), 

Seri /Kod numarası, Parti (taksit)no, sözleşme no, 

Firma tavsiyesi edilen son kullanım tarihi veya raf ömrü 

İmal tarihi ( ay, yıl, olarak) 

Net ağırlığı( g veya kg olarak ) 

3.Kuru kayısılar ürünü nemden, ışıktan, havadan, tozdan, mikroplardan, yabancı koku, böcek 

ve farelerden koruyacak tipte ambalaj materyali ile ambalajlanmış olacaktır. 

Taşıma: 

Kuru kayısının taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Kuru kayısının kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Kuru kayısıyı 

etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Kuru kayısı araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

Araçlarda nem olmayacaktır. Kuru kayısıda ıslaklık olmayacaktır. 
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KURU İNCİR  

Genel özellikler: 

 1.Son sene ürünü ve piyasanın iyi cins tatlı kuru incirlerinden olacaktır. 

 2.Kurtlu kurt yenikli böcekli küflü küf kokulu çürük şekerlenmiş parçalanmış ıslak sulanmış 

ve ekşimiş olmayacaktır. 

3.Genel görünümü iyi olmasına karşın aralarından rastlanacak kurtlu kurt yenikli ve yabancı 

cisim bulunmayacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firma kurutulmuş meyvelere ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil sertifikasına 

sahip olacaktır. Bu iki belge mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği” hükümleri geçerli olacaktır. 

Son kullanma tarihinden önce bozulan veya numuneden farklı kuru incirler yenisi ile 

değiştirilecektir. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta kuru incirleri Hıfzıssıhha Enstitüsü” ve / 

veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla 

ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir.  

Ambalajlama :  

1.Kuru incirler net ağırlığı en fazla 2 kg olan birim ambalajlara, birim ambalajlarda taşımada 

bunları iyi koruyacak nakliye ambalajlarına ( uygun oluklu mukavva kutu ambalaj ) 

konulacaktır. 

2.Kuru incirlerin birim ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler, okunaklı, sonradan 

değiştirilmeyecek şekilde yazılmış ve basılmış olacaktır. 

Firmanın Adı, adresi, Tescilli markası,  

Malın adı ( sınıfı, tipi, boyu, grubu belirtilecektir.), 

Seri /Kod numarası, Parti (taksit)no, sözleşme no, 

Firma tavsiyesi edilen son kullanım tarihi veya raf ömrü 

İmal tarihi ( ay, yıl, olarak) 

Net ağırlığı( g veya kg olarak ) 

3.Kuru incirler ürünü nemden, ışıktan, havadan, tozdan, mikroplardan, yabancı koku, böcek 

ve farelerden koruyacak tipte ambalaj materyali ile ambalajlanmış olacaktır. 

4.Kuru incirler, özelliğini bozacak fena kokulu maddelerin bulunduğu yerlerde 

depolanmayacak, kapalı, serin ve kuru yerlerde muhafaza edilecektir. 

Taşıma: 

Kuru incirin taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama Bölümü’nde 

yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Kuru incirin kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Kuru inciri etkileyecek 

başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Kuru incir araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

Araçlarda nem olmayacaktır. Kuru incirde ıslaklık olmayacaktır. 

 

SİYAH ÇAY  
Duyusal özellikleri: 

1. Düzgün görünüşte, siyah veya koyu bakır renkli olmalı, lif ve çöp içermemeli 

2. Dem rengi koyu kırmızı ve kırmızımsı görünüşte, parlak olmalı mat ve bulanık, tortulu 

veya esmerimsi olmamalıdır. 



 

155 

 

3. Dili çeker durumda buruk olmalı ve dolgun özellikte olmalı. 

4.Aroması çaya has ve hoş olmalıdır. 

5.Gözle görülebilen yabancı madde bulunmamalıdır. 

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri: 

Özellikler Değerler 

Okside Olmamış Parça(mAn) % En çok 8 

Su Ekstraktı (Kuru maddede) (m/m) % En az 29 

Suda Çözünen Külde Alkalilik( KOH) cinsinden 

% 

En az 1,5 - en çok 3 

Kafein (Kuru maddede) (m/m)% En az 1,5 

Toplam Kül Miktarı( Kuru maddede),(m/m) % En az 4, en çok 8 

Mikrobiyolojik Özellikleri: Siyah çayın mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksinin 

"Mikrobiyolojik kriterleri" tebliğine uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

1. Üretici firma siyah ait "Gıda üretim Sertifikasına ve "Gıda sicil Sertifikasına sahip 

olacaktır. Ayrıca ISO9001:2001 / HACCP / İSO 22000 belgelerinden birine sahip olacaktır. 

Bu üç belgeden biri mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

2. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar TSE' nün ilgili standarttı Türk Gıda Kodeksi "Siyah 

çay Tebliği" hükümleri geçerlidir. 

3. Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta siyah çayın Hıfzıssıhha Enstitüsüne/ 

veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla 

ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

4.Ayrıca analiz sonuçları TSE' nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi "Siyah çay Tebliği 

“ne göre değerlendirilecektir. 

Katkı Maddeleri: Siyah Çayda kullanılan katkı tâhütedelerine ait değerler Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliğinin 2'inci bölümüne uygun olacaktır. 

Bulaşanlar: Siyah çayındaki bulaşanların Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 4'üncü 

bölümüne uygun olacaktır. 

Pestisit Kalıntıları: Siyah Çayda pestisitleri miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 

5'inci bölümünde verilen değerlere uygun olacaktır. 

Hijyen: Türk Gıda Kodeksinin 7'inci bölümüne uygun olacaktır. 

Ambalajlama: 

1.Siyah çay; sağlığa zararlı olmayan ve çayın özelliklerini etkilemeyecek niteliklere sahip 

kağıt, karton ambalaj malzemeleri ile ambalajlanmış olacaktır. 

2.Ambalaj içindeki çayın net miktarı en fazla 1 kg olacaktır. 

3.Ambalajlar üzerinde aşağıdaki bilgiler bozulmayacak, silinmeyecek şekilde okunaklı olarak 

kağıt veya baskı (litograf ) etiket şekilde yazılmalıdır. 

Firmanın adı, adresi 

Malın adı (siyah çay ) 

Standarttın işaret ve numarası ( TS 4600) veya Türk Gıda siyah çay tebliğe uygundur ibaresi 

Sınıfı 

Net miktarı 

Paketleme tarihi (ay ve yıl olarak ) 

Son kullanma tarihi 

4. Doğrudan güneş ışığı almayan yerlerde muhafaza edilmiş olmalı. Yabancı kokulu 

maddelerle (deri, tütün, balık, gazyağı vb.) bir arada bulunmamalı ve ıslanmamalıdır. 

 

 

Taşıma: 
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1.Siyah çayın taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü'nde yer alan kurallara uygun olacaktır.  

2. Siyah çayın kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Çayı etkileyecek 

başka bir ürün taşınmayacaktır.  

3. Araçların içleri temiz olacaktır. Siyah çay araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

4. Araçlarda nem olmayacaktır. Çayda ıslaklık olmayacaktır. 

 

POŞET ÇAY  

Özel kokuda, yaprak halinde olacak ve çok kırıklı olmayacaktır 

Suda kaynatıldığı zaman berrak ve güzel kokulu olacaktır.  

Evvelce kullanılmış veya diğer bir suretle cevheri alınmış veya bozulmuş, ıslak, çürük, küflü 

olmayacak, kırıntı yapraklar, zamk, nişasta gibi maddeleri ile bir araya getirilip yapıştırılmış 

olmayacak. 

İçinde çöp, ot, toz, kum gibi yabancı maddeler bulunmayacak, içinde zararsız da olsa herhangi 

bir yabancı madde katılmamış olacaktır. 

Çay kimyevi bir madde ile muamele edilmemeli ve kesinlikle boya bulunmamalıdır. Kafein 

miktarı %1,5 den az olmalıdır 

Rutubeti %9 dan, külü %6 dan fazla olmayacaktır. Çayın miktarı %5 gramdan eksik 

olmayacaktır. Avarya çaylar kabul edilmeyecektir. Gereğinde bu özellikler kimya muayenesi 

ile tespit edilecektir, masraflar firma tarafından karşılanacaktır.  

Çay Gıda maddeleri tüzüğüne uygun 1,5 (bir buçuk) gr.lık özel ambalaj halinde, ambalaj 

üzerinde net ağırlığı, imal tarihi, firma adı belirtilecektir. Kahvaltılara 1,5 gr. poşet halinde 

adet olarak verilecektir. TSE standartlarına uygun olacak, piyasada bulunan en kaliteli çay 

olacaktır. 

Bozulmuş, ambalajı yırtık, delik poşet çaylar yenisi ile değiştirilecektir. 

 

KRİSTAL TOZ ŞEKER  

Kristal Toz Seker; Tek başına veya şekerli besin maddelerinin yapılmasında kullanılan 

sakarozun kristallendirilmesi ile elde edilen şekerdir. 

Genel Özellikler: 

Şekerde nişasta bulunmayacaktır. 

Şekerde yabancı madde bulunmayacaktır. 

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları, "Türk Gıda 

Kodeksi yönetmeliğinin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır. 

Pestisit Kalıntıları: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 

"Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Pestisit Kalıntıları bölümüne uygun olmalıdır. 

Hijyen: Bu şartname kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğinin (Gıda 

Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir. 

Ambalajlama: 

1.Ambalajlama taşıma ve saklama süresince Şekerleri koruyacak nitelikte uygun 

malzemeden yapılmış olacaktır. 

2.Ambalajlamaların yapımında kullanılan her çeşit malzeme sağlam, temiz, kuru ve kokusuz 

olacaktır 

3.Ambalajların üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, sonradan değiştirilmeyecek şekilde 

yazılmış veya basılmış olacaktır. 

Firmanın adı, adresi 

Malın adı, 

Tipi 

Seri ve parti numarası 
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İmal ve son kullanma tarihi 

Net ağırlık 

Standarttın işaret ve numarası veya "Türk Gıda Kodeksi “ne uygun olarak üretildiği ibaresi 

ambalajda bulunacaktır. 

4. Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 6 aylık garanti verecektir. Bu sürede 

bulgurlarda bozulma veya böceklenme oluştuğunda hemen yeni ürünle değiştirilecektir. 

Diğer Hususlar: 

1. Burada belirtilmeyen hususlarda TSE' nün ilgili standarttı ve "Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği" hükümleri geçerli olacaktır. 

2. Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta makarnayı Hıfzıssıhha Enstitüsü" ve / 

veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla 

ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

 

KÜP ŞEKER  

1-Kendine özgü, kötü koku olmamalıdır. 

2-Rafine olacak, kendine özgü niteliği bozulmuş olmayacaktır 

3- Dağılmış, ufalanmış olmayacak, düzgün küp şeklinde, küpler 2' şerli olacak şekilde kağıt 

ambalaja sarılı olacaktır. 

4- Küp şeker ortam sıcaklığında olmalıdır. 

5- Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 

geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır 

6- Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan küp şekerler yapılan 

sözleşmeye göre değiştirilecektir. 

7- Ambalaj üzerinde ürünün ISO veya HACCP belgesine sahip olduğunu gösteren işaretler 

bulunmalıdır. 

8- Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ nin 9' uncu bölümündeki gibi 

olacaktır.  

9- Taşıma ve depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ nin 10' uncu bölümündeki gibi olacaktır. 

Ambalajlama: 

1.Ambalajlama taşıma ve saklama süresince Şekerleri koruyacak nitelikte uygun 

malzemeden yapılmış olacaktır. 

2.Ambalajlamaların yapımında kullanılan her çeşit malzeme sağlam, temiz, kuru ve kokusuz 

olacaktır 

3.Ambalajların üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, sonradan değiştirilmeyecek şekilde 

yazılmış veya basılmış olacaktır. 

Firmanın adı, adresi 

Malın adı, 

Tipi 

Seri ve parti numarası 

İmal ve son kullanma tarihi 

Net ağırlık 

4.Standarttın işaret ve numarası veya "Türk Gıda Kodeksi “ne uygun olarak üretildiği ibaresi 

ambalajda bulunacaktır. 

5. Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 6 aylık garanti verecektir. Bu sürede bulgurlarda 

bozulma veya böceklenme oluştuğunda hemen yeni ürünle değiştirilecektir. 

Diğer Hususlar: 

1. Burada belirtilmeyen hususlarda TSE' nün ilgili standarttı ve "Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği" hükümleri geçerli olacaktır. 

2. Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta makarnayı Hıfzıssıhha Enstitüsü" ve / 

veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla 
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ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

 

SOFRA TUZU  

Kendine uygun normal görünüm renk lezzet ve çekilme iriliğinde olacak içerisinde gözle 

görülür yabancı madde olmayacaktır. 

140 C hararet derecesinde kurutulduktan sonra zehirli birleşimlerinden arındırılmış olmak şartı ile 

en az % 95 NaCl içerecektir. 

Sofra tuzları 750gr lık naylon torba içinde getirilecektir. 

İyotlu tuz getirilecektir 

Ambalajlama: 

1.Ambalajlama taşıma ve saklama süresince tuzları koruyacak nitelikte uygun 

malzemeden yapılmış olacaktır. 

2.Ambalajlamaların yapımında kullanılan her çeşit malzeme sağlam, temiz, kuru ve 

kokusuz olacaktır 

3. Ambalajların üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, sonradan değiştirilmeyecek şekilde 

yazılmış veya basılmış olacaktır. 

Firmanın adı, adresi 

Malın adı, 

Tipi 

Seri ve parti numarası 

İmal ve son kullanma tarihi 

Net ağırlık 

4. Standarttın işaret ve numarası veya "Türk Gıda Kodeksi “ne uygun olarak üretildiği ibaresi 

ambalajda bulunacaktır. 

5. Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 6 aylık garanti verecektir. Bu sürede bulgurlarda 

bozulma veya böceklenme oluştuğunda hemen yeni ürünle değiştirilecektir. 

Diğer Hususlar: 

1. Burada belirtilmeyen hususlarda TSE' nün ilgili standarttı ve "Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği" hükümleri geçerli olacaktır. 

2. Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta makarnayı Hıfzıssıhha Enstitüsü" ve / 

veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla 

ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

 

POŞET TUZ  

1.Kendine uygun normal görünüm renk lezzet ve ince öğütülmüş kristalize bir manzara arz 

eden mutfak tuzlarından olacaktır. 

2.İçerisinde gözle görülür yabancı madde,taş ve kum olmayacak, topaklanmış ve ambalajları 

parçalanmış olmayacaktır.  

3.Tadı ve kokusu kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

4.140 C hararet derecesinde kurutulduktan sonra zehirli birleşimlerinden arındırılmış olmak 

şartı ile en az % 95 NaCl içerecektir. 

5.Rafine edilmiş, beyaz renkte ve iyotlu olacaktır. 

6.Rutubeti kütlece ençok % 0.5 olmalıdır. 

7.Homojen olmalıdır. 

8.Tuzlar orijinal 2 gr.lık paketlerde halinde standartlarla uygun kağıt torbalarda ve koliler 

halinde teslim edilecektir. 

Ambalajlama: 

1.Ambalajlama taşıma ve saklama süresince tuzları koruyacak nitelikte uygun 

malzemeden yapılmış olacaktır. 

2.Etiket üzerinde iyot ilave edildiği belirtilmelidir. 
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3.İyot kaybını önleyici nitelikte paketlenme yapılmalıdır. 

4.Ambalajlamaların yapımında kullanılan her çeşit malzeme sağlam, temiz, kuru ve kokusuz 

olacaktır 

5.Ambalajların üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak,sonradan değiştirilmeyecek şekilde 

yazılmış veya basılmış olacaktır. 

Firmanın adı, adresi 

Malın adı, 

Tipi 

Seri ve parti numarası 

İmal ve son kullanma tarihi 

Net ağırlık 

6. Standarttın işaret ve numarası veya "Türk Gıda Kodeksi “ne uygun olarak üretildiği ibaresi 

ambalajda bulunacaktır. 

Diğer Hususlar: 

1. Burada belirtilmeyen hususlarda TSE' nün ilgili standarttı ve "Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği" hükümleri geçerli olacaktır. 

2. Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta makarnayı Hıfzıssıhha Enstitüsü" ve / 

veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla 

ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

 

SOFRALIK ZEYTİN  

Sofralık Zeytin: Kültüre alınmış zeytin ağacı ( olea europaea Hoffg, Link) meyvelerinin 

tekniğine uygun olarak acılığı giderilip, pastörizasyon veya sterilizasyon işlemine tabi 

tutularak elde edilen mamuldür. 

Siyah Zeytin: Olgunlaşmamış, siyah ve siyaha yakın renkte iken hasat edilen danelerin, çeşitli 

metotlarla acılığının giderilmesiyle hazırlanan mamuldür. 

Yeşil Zeytin: Yeşilden sarımsı yeşile kadar değişen renkteki olgunlaşmış, normal iriliğe 

erişmiş donelerin çeşitli metotlarla acılığının giderilmesiyle hazırlanan mamuldür. 

* Alınacak zeytinler siyah zeytin, yeşil zeytin ve tuzsuz siyah zeytin olacaktır. Siyah zeytin 

Gemlik, yeşil zeytin Ayvalık / Edremit / Domat cinsi olacaktır. Zeytinlerin çeşidi salamura 

olacaktır, stilleri dışı etli, çekirdeği küçük, bütün ve sapsız olacaktır. 

* Zeytinlerin Kalibresi: Zeytinlerin 1 kg. zeytin adedi en çok 259 olacaktır. 

Duyusal Özellikler: 

Zeytinler;Temiz ve sağlam olmalı, yabancı tat ve koku içermemelidir. 

Tip ve çeşidine has yeme olgunluğunda ve yenilebilir özellikte olmalıdır. 

Ambalaj içindeki zeytinlerin sınıfı, tipi, çeşidi ve stili aynı olmalıdır. 

Kirli, kokuşmuş, özellikleri kaybolmuş, kurtlanmış veya küflenmiş olmamalıdır. 

Her türlü parazit, böcek veya bunların parçalarını ihtiva etmemelidir. 

Gözle görülür yabancı madde bulunmamalı, zararsız yabancı madde 1 kg'da en çok 2 adet 

olmalıdır. 

Ambalaj salamura suyu temiz olmalı, yabancı tat veya koku içermemeli görünüşlü berrak 

olmalı, gözle görülebilen yabancı madde bulunmamalıdır. 

Fiziksel Özellikleri: 

1. Ambalaj içindeki zeytinde, salamura suyu; zeytinin üzerini tamamen örtülmüş olmalı ve 

kabın dolum oranı kabın su kapasitesinin en az %90 olmalıdır. 

2. Süzme kütlesinin, net kütleye oranı en az %55 olmalıdır. 

Kimyasal Özellikleri: 

 Zeytinleri ambalaj salamura suyunda 

 Salamura siyah zeytinin tuz oranı en az %7 (m/v) olmalıdır. 

 Hermetik kaplardaki yeşil zeytinin tuz oranı en az %5(m/v), ph'sı en yüksek 4 olmalıdır.  
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Pastörize edilen zeytinlerde salamura suyunda en yüksek pH 4,3 olmak şartıyla tuz en az %2 

(m/m) olabilir. Ancak siyah zeytinde en yüksek pH 5,5 olmak şartıyla tuz en az %5 (m/m) 

olabilir. 

Az tuzlu zeytin normal zeytine göre tuz oranı en az %70 olacak şekilde azaltılmış olmalıdır. 

Mikrobiyolojik Özellikleri: 

Sofralık zeytinin mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 

Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firmanın sofralık zeytine ait "Gıda üretim sertifikasına ve "Gıda sicil sertifikasına 

sahip olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. Bu üç belge 

mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE' nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği" hükümleri geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta sofralık siyah zeytini Hıfzıssıhha 

Enstitüsü" ve / veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını 

isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

Ayrıca analiz sonuçları TSE' nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir. 

Ambalajlama: 

1.Zeytinlerin, ambalaj salamura suyunda zeytinin suyunda zeytinin kalitesini bozmayacak, 

ambalaj olarak kullanılan kaplar yeni ve temiz olmalı, zeytine yabancı tat ve koku vermemeli 

ve içindeki zeytini iyi koruyabilen özellikte olmalıdır. 

2.Teneke kutular, zeytin salamurasına dayanıklı olacak şekilde laklanmalı alt ve üst kapaklar 

da laklanmış olmalıdır. 

3.Zeytin ambalajlarının üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekil de yazılmış 

olacaktır. , 

• Firmanın adı, adresi 

• Standarttın işaret ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi'ne uygundur ibaresi 

• Seri ve parti numarası 

• Ürünün adı 

• Sınıfı, tip 

• Varyetesi 

• Dane irilik derecesi 

• Net miktarı 

• Süzme kütlesi 

• Varsa katkı ve ilave edilen diğer maddelerin adı 

• Ambalajlama tarihi 

• Son kullanma tarihi 

4.Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 6 aylık garanti verecektir. Bu sürede bozulan 

ürünler yeni ürünlerle hemen değiştirilecektir. 

Taşıma: 

Zeytinlerin taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama Bölümü'nde 

yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Zeytinlerin kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Araçla zeytini 

etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Zeytin araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

Araçlarda nem olmayacaktır. Zeytinin ambalajında ıslaklık olmayacaktır. 
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KAHVALTILIK PİKNİK TEREYAĞ  
Piknik tereyağı: Pastörize edilmiş inek sütü kremasının özel olarak seçilmiş kültür bakterileri 

ile olgunlaştırılması ve tekniğine uygun olarak işlenmesi ile elde edilmiş olmalıdır. Özel 

kültür bakterileri sayesinde yüksek diasetil aromasına ve kendine özgü temiz bir tada sahip 

olmalı, katkı maddesi içermemelidir. 

Duysal ve Fiziksel Özellikler :  

% süt yağı : En az 82 (TS 1331 Madde 2.3.5.) 

% su miktarı: 15,50 + 0,5 (TS 1331 Madde 2.3.3.) 

% Yağsız kuru madde : En çok 2 (TS 1331 Madde 2.3.4.) 

pH : 4,60 + 0,10 

% asitlik (Laktik asit) : En çok 0,18 (TS 1331 Madde 2.3.8.) 

Sertlik : 41-70 SE (15 oC’de) 

Su dağılımı: En çok 2 (TS 1331 Madde 2.3.4.) 

Sorbik asit: Negatif (AOAC 974. 10 47.3.37) 

Koliform: Negatif / gr (TS 6930) 

Küf-Maya : 10 / gr (TS 1331 Madde 2.3.9.) 

1.Piknik tereyağlarının rengi homojen yapıda, kendine has tabii sarılıkta (en çok %18 olan 

sarımsı homojen renkte), temiz, hoşa giden tatlı bir tat ve kokuda olmalıdır. 

2. Yabancı maddeler bulunmayacak, küflenme olmayacaktır.  

3. Kabın dolum oranı %90 (v/v) olacaktır. 

4. Bu şartname kapsamında yer alan ürün "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin" gıda katkı 

maddeleri bölümüne uygun olmalıdır. 

5. Bu şartname kapsamında yer alan ürün "Türk Gıda Kodeksi tereyağı tebliğine uygun 

olacaktır. 

6. Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta yağların Hıfzıssıhha Enstitüsü ve veya 

kurumun uygun gördüğü laboratuvarda tüm tahlillerin yapılması istenecektir. Bununla ilgili 

tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

7. Piknik tereyağları 15 gr’lık ambalajlarda ve 120 adetlik teslim kolilerinin içinde 

bulunmalıdır. Mal tesliminde soğuk zincirin bozulmamış olmasına dikkat edilmeli; raf ömrü 6 

ay olmalıdır. 

8. Son kullanma tarihinden önce bozulan pastörize poşet tereyağları yapılan sözleşmeye göre 

değiştirilir. 

Ambalajlama, Etiketleme ve İşaretleme : 

1.Bu şartname kapsamında yer alan ürünün ambalajlanması, etiketlenmesi ve 

işaretlenmesinde "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin ambalajlama, etiketleme ve işaretleme 

bölümünde yer alan genel kuralların yanı sıra aşağıdaki kurallara da uyulmalıdır. 

2.Yağlar, yağların özelliğini bozmayan, parmaklarla uygulanacak orta şiddetteki basınca 

dayanıklı, imalat hatasından dolayı poşet dışına bulaşma ve yapışma görülmeyen, temiz, 

piknik yağların tat ve kokusuna etki yapmayan PVC ambalajlara konulacaktır. 

3.PVC ambalajlar üzerine aşağıdaki bilgiler, okunaklı ambalajı sağlam, silinmeyecek şekilde 

basılmış olacaktır. 

Firmanın adı, adresi 

İmalat tarihi (Ay ve Yıl olarak) 

Seri ve parti numarası 

Son kullanma tarihi(Ay ve Yıl olarak) 

Ürün adı 

Net ağırlığı(Gr olarak) 

Standardın işaret ve numarası veya Türk Gıda Kodeksinin "Piknik Tereyağı" tebliğine 

uygundur ibaresi olacaktır. 
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TAHİN HELVASI (SADE VEYA KAKAOLU) :  

GENEL ÖZELLİKLERİ :  

Tahin helvaları kendine has yapı (tekstür) tipine uygun tat lezzet ve renkte olmalı, tahin 

helvasında haşere ve haşere parçaları, böcek kalıntıları vb. madde bulunmamalıdır  

 

 Tahin miktarı en az %50 

Yağ miktarı, susam miktarı yağı olarak en az %25 

Protein miktarı en az %9 

Toplam şeker miktarı (sakaroz olarak) en çok %45 

Rutubet miktarı en çok %3  

Ham selüloz en çok %1,65  

Kül miktarı en çok %1,75 

Ekstekete edilmiş yağda asitlik, oleyik asit cinsinde en çok 2 (Hıfzısıhha Raporu) 

Helvada saponin miktarı en çok % 0,18 m olmalıdır  

Firma bu özellikleri içeren ile birlikte getirilecektir  

Tahin helvasındaki yağ, susam yağı olmalıdır tahin helvasına susam yağı dışında başka bir 

yağ katılmaz. Ancak toz kakao katılanlarda kakao dan gelen miktar ve imalatında katkı 

maddesi kullanılanlarda stabilizan ve emülgatörlerden gelen gelebilen yağ kullanılabilir bütün 

veya parça halindeki yağlı kuru meyveler ve kurutulmuş meyve ve % 8 den az olmamalıdır. 

(bu değer mamulün bütün kütlesi üzerinden hesaplanır) 

Tahin helvasına nişasta ve nişastalı maddeler ve her hangi diğer yabancı maddeler katılmaz  

Tahin helvalar en az 75 gr.’lık  paketlerde olacaktır.  

İŞARETLEME : Tahin helvası ambalajı  üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı silinmeyecek ve 

bozulmayacak şekilde yazılmalı , basılmalı veya etiket halinde  takılmalıdır.  

Firmanın ticaret unvanı veya kısa adı , tescilli markası , adresi  

Bu standardın işareti ve numarası  

Parti numarası  

Mamulün adı  

Mamulün tipi 

Muhteviyat , katkı maddelerinin isimleri  

İmal tarihi (ay ve yıl olarak) 

Firmaca tavsiye edilen son kullanma tarihi 

   

 

REÇEL  

Çilek Reçeli: Olgun ve sağlam Fregaria cinsine giren meyvelerin, iyice yıkandıktan sonra, sap 

ve yaprağı ayrıldıktan veya dondurulmuş çilekten, beyaz şeker, yenilebilir glikoz şurubu veya 

invert şeker grubu, içme suyu ve katkı maddelerinin bir veya birkaçının ilavesi ile hazırlanan, 

ısı işlemi ile belirli kıvama getirilmiş mamuldür. 

Kayısı Reçeli: Olgun, sağlam, yıkanmış, sap ve çekirdekleri ayıklanmış taze kayısı, 

kurutulmuş kayısı veya dondurulmuş kaysının ( Prunus armeniaca L.) beyaz şeker, yenilebilir 

glikoz şurubu veya invert şeker grubu, içme suyu ve katkı maddelerinin bir veya birkaçının 

ilavesi ile hazırlanan, ısı işlemi ile belirli kıvama getirilmiş mamuldür.  

Ayva Reçeli: Olgun ve sağlam ayvaların ( Cydonia vulgaris Pers.) yıkandıktan, dilimlenip 

kabuğu soyulduktan, çekirdek yuvası alındıktan ve doğrandıktan sonra beyaz şeker, 

yenilebilir glikoz şurubu veya invert şeker grubu, içme suyu ve katkı maddelerinin bir veya 

birkaçının ilavesi ile hazırlanan, ısı işlemi ile belirli kıvama getirilmiş mamuldür. 

Vişne Reçeli: Olgun, sağlam, yıkanmış, sap ve çekirdekleri ayrılmış taze vişne veya 

dondurulmuş vişne ( Prunus cereausus L. ) beyaz şeker, yenilebilir glikoz şurubu veya invert 

şeker grubu, içme suyu ve katkı maddelerinin bir veya birkaçının ilavesi ile hazırlanan, ısı 
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işlemi ile belirli kıvama getirilmiş mamuldür. 

Alınacak reçeller ekstra sınıf olacaktır. Her sipariş tesliminde belirtilen 4 reçel çeşidi eşit 

sayıda alınacaktır. 

Alınacak reçeller 30g’ lık ambalajlarda ekstra sınıf olacaktır. 

Duyusal ve Fiziksel Özellikleri: 

Reçeller rengi, kokusu ve tadı kullanılan meyvelerin özelliklerine uygun olacaktır. Her reçel 

tek tip meyvelerden yapılacaktır. Meyve parçaları hangi meyveden yapıldığını tanıtacak 

büyüklükte olacaktır. 

Reçelin pişme hatasından dolayı normal nitelikleri kaybolmayacaktır. Reçellerde çöp, kurt, 

böcek ve haşere bulunmayacaktır. Şekerlenme ve ekşime olamayacak, küf ve benzeri koku 

hissedilmeyecektir. 

Yabancı maddeler bulunmayacak 

Kabın dolum oranı %90 ( v / v) olacaktır. 

Reçellerin meyve oranı en az % 45 olacaktır. 

Ayva reçelinde çekirdek ve parçası en çok ( ad /kg ) 5 olabilir. 

Kayısı reçelinde bulunmayacaktır. 

Vişne reçelinde çekirdek ve parçası en çok ( ad / 100 gr ) 1 olabilir. 

Çilek reçelinde sap ve çanak yapraklı meyve miktarı en çok 1 ad /kg  

Ham ve kusurlu meyve miktarı en çok 1 ad / kg olacaktır. 

Kimyasal özellikleri: 

Reçellerde çözünür katı madde miktarı en az %68 olacaktır. 

Reçellerde suni boya maddesi bulunmayacaktır.  

Reçellerde koruyucu madde bulunmayacaktır. 

Reçellerin pH değeri 2,8 – 3,5 arasında olacaktır. 

Reçellerde hidroksimetil furfural miktarı en çok 50 mg / kg olacaktır. 

Katkı Maddeleri: Bu şartname kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin Gıda Katkı Maddeleri bölümüne uygun olmalıdır.  

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları, “Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır. 

Pestisit Kalıntıları: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 

“Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Pestisit Kalıntıları bölümüne uygun olmalıdır. 

Hijyen: Bu şartname kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda 

Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir. 

Mikrobiyolojik Özellikleri: Reçelin mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firmanın reçele ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil sertifikasına sahip 

olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. Bu üç belge mal 

tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar TSE’ nün ilgili standarttı Türk Gıda Kodeksi “Reçel, 

jöle, marmelat ve tatlandırılmış kestane püresi Tebliği” hükümleri geçerlidir. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta reçelin Hıfzıssıhha Enstitüsü ve / veya 

kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili 

tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ile Türk Gıda Kodeksi “Reçel, jöle, 

marmelat ve tatlandırılmış kestane püresi Tebliği “ne göre değerlendirilecektir.  

Ambalajlama Etiketleme ve İşaretleme:  

1.Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması, etiketlenmesi ve 

işaretlenmesinde “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Ambalajlama, Etiketleme- İşaretleme 

bölümünde yer alan genel kuralların yanı sıra aşağıdaki kurallara da uyulmalıdır.  
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2.Ürünler tanımlandıkları şekilde isimlendirirler. 

3.Reçeller, reçellin özelliğini bozmayan, dışarıya sızıntı ve akıntı yapmasına imkan vermeyen, 

içi su dolu bir kaba atıldığında hava sızıntısı olmayan, parmaklarla uygulanacak orta 

şiddetteki basınca dayanıklı, imalat hatasından dolayı poşet dışına akma, bulaşma ve yapışma 

görülmeyen, temiz, reçelin tat ve kokusuna etki yapmayan PVC ambalajlara konulacaktır.  

4.PVC ambalajlar üzerine toplam kalınlığı en az 24 mikron olan çok kat laminasyonlu 

malzeme, kalınlığı en az 40 mikron olan alüminyum ve kalay folyo, yüksek ısıda preslenmek 

suretiyle kaplanacaktır.  

5.Reçeller 20 gr’lık PVC ( polivinil klorür )’den yapılmış ambalajlarda olacaktır. 

6.PVC ambalajlar temiz, sağlam ve evvelce hiç kullanılmamış olacaktır. 

7.Kaplar hermetik şekilde kapatılmış olacaktır. 

8.PVC ambalajlar üzerine aşağıdaki bilgiler, okunaklı ambalaja sağlam, silinmeyecek şekilde 

basılmış olacaktır. 

Firmanın adı, adresi 

İmalat tarihi ( ay ve yıl olarak )  

Seri ve parti numarası  

Son kullanma tarihi 

Ürün adı ( sınıfı, çeşidi ) 

Net ağırlığı ( gr olarak ) 

İçindekiler 

Standartın işaret ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi’nin “Reçel” tebliğine uygundur ibaresi  

9.Satıcı firma reçelin kabul tarihinden itibaren en az 6 aylık garanti verecektir. Muhafaza 

esnasında, bombaj yapan ve bozulan olursa normal nitelikteki yeni reçellerle değiştirilecektir. 

Taşıma ve Depolama: 

Reçelin taşınması ve depolanması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Reçelin kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Araçla reçeli etkileyecek 

başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Reçel araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

Araçlarda nem olmayacaktır. Reçelin ambalajında ıslaklık olmayacaktır. 

 

PİKNİK BAL  

Alınacak bal 30 gr’lık ambalajlarda ekstra sınıf çiçek / salgı / süzme balı olacaktır. 

Duyusal ve Kimyasal Özellikleri: 

1.İnsan tüketimine sunulacak bal, sağlıklı arı kovanlarından elde edilmiş olacaktır. Bal, doğal 

yapısında bulunan organik ve inorganik maddeler haricinde herhangi bir yabancı madde, 

parazit, arı parçaları ve yavru arı içermeyecektir. 

2.Balda nişasta bulunmayacaktır. 

3.Balın tadı ve aroması, balın menşeine ve üretildikleri bitkinin türüne bağlı olarak 

değişmekle birlikte, bal kendine ait doğal koku ve tada sahip olacaktır. Yabancı koku ve tat 

içermeyecektir. 

4.Balın rengi su beyazından koyu amber renge kadar değişebilir. Çam balının rengi pfund 

skalaya göre minimum 60 olacaktır. 

5.Bala herhangi bir madde katılmayacak ve yapısında bulunan herhangi bir madde 

uzaklaştırılmış olmayacaktır. Akışkan olacak, donmuş olmayacaktır.  

6.Invert şeker miktarı; çiçek balında%65 oranında, salgı balında%60 oranından az 

olmayacaktır. 

7.Balda rutubet miktarı %20’den fazla olmayacaktır. 

8.Sakaroz miktarı çiçek balında %5, salgı balında %10’dan fazla olmayacaktır. 



 

165 

 

9.Suda çözünmeyen madde miktarı balda %0.1, pres balında %0.5 oranından fazla 

olmayacaktır. 

10.Mineral madde – kül miktarı çiçek balında %0,6’yı, salgı balında ise %1,2’yi 

geçmeyecektir. 

11.Balda asitlik miktarı 50 mg/kg’dan fazla olmayacaktır. 

12.Bal ticari glikoz içermeyecektir. 

13.Çiçek ballarının frukoz ve glukoz şekerlerinin yalnız başlarına veya toplamı 100 gramda 

60 gramdan az olmayacak, bu miktar salgı ballarında ve /veya salgı ballarının çiçek balları ile 

karışımında 100 gramda 45 gramdan az olmayacaktır. 

14.Balın şeker protein oranını ölçen C13 analizi sonucu – 1’den düşük olmayacaktır. 

15.Balda naftalin bulunmayacaktır. 

16.Bal doğal enzimlerine hasar verecek veya intakive edecek şekilde ısıtılmış olmayacaktır. 

 

Diğer Hususlar: 

1.Üretici firmanın bala ait “Gıda üretim sertifikasına ve “Gıda sicil sertifikasına sahip 

olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. Bu üç belge mal 

tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir.  

2.Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar TSE’ nün ilgili standarttı Türk Gıda Kodeksi “Bal 

Tebliği” hükümleri geçerlidir. 

3.Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta balın Hıfzıssıhha Enstitüsü ve / veya 

kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili 

tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

4.Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi “Bal Tebliği “ne 

göre değerlendirilecektir.  

Katkı Maddeleri: Bala hiçbir katkı maddesi katılmayacaktır. 

Bulaşanlar: Balda insan sağlığı için tehdit olacak miktarda ağır metal bulunmayacaktır. 

Pestistler: Balda bulunabilecek maksimum pestisit kalıntı miktarları aşağıda verilmiştir. 

Veteriner İlaçları Tolerans Düzeyleri: Baldaki veteriner ilaç kalıntı düzeyleri Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin “Veteriner İlaçları Tolerans Düzeyleri” bölümüne verilen limitlere 

uygun olacaktır. 

Diğer veteriner ilaçlarına ait tolerans düzeyleri aşağıda belirtilmiştir. 

Hijyen: Bal Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin “Hijyen” bölümünde yer alan genel 

kurallara uygun olarak üretilecektir. 

Mikrobiyolojik özellikleri: Balın mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Ambalajlama Etiketleme ve İşaretleme: Bal Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 

“Ambalajlama Etiketleme ve İşaretleme” bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak 

ambalajlanacak, etiketlenecek ve işaretlenecektir. Bu genel kurallara ek olan kurallar 

aşağıdaki gibidir. 

1.Etikette balın orijini; bal ifadesinin yakınında belirtilecektir. 

2.Etikette balın toplandığı yıl; üretim tarihi olarak, balın satışa hazır geldiği tarih; dolum tarihi 

olarak ifade edilecektir. 

3.Etikette balın piyasaya sunuluş şekli belirtilecektir. 

4.Kullanılan ambalaj materyalleri için Tarım ve Köy işleri Bakanlığından Gıda da 

kullanılabilir izni olması zorunludur. Satıcı bu izin belgesini alıcıya ibraz etmek zorundadır. 

5.Ambalajlarda sızıntı ve akıntı olmayacaktır. 

6.Birim ambalajların üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve 

bozulmayacak şekilde yazılır, basılır veya etiketlenir. 

Firmanın adı, adresi 

Standarttın işaret ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi’nin “Bal Tebliği”ne uygundur ibaresi 
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Malın adı 

Grubu ve tipi 

Üretim tarihi(ay ve yıl olarak) 

Son kullanama tarihi (ay ve yıl olarak) 

Net ağılığı (gr olarak) 

Bal teslim tarihinden en fazla 15 gün önce üretilmiş olmalıdır. 

7.Satıcı firma balın kabul tarihinden itibaren en az 6 aylık garanti verecektir. Satıcı firma 

bozulan, bombaj yapan ürünleri yenileri ile değiştirmek zorundadır. 

 Taşıma: 

Balın taşınması ve depolanması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Balın kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Araçla balı etkileyecek başka 

bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Bal araç içerisinde plastik platformlar üzerinde bulunacaktır. 

Araçlarda nem olmayacaktır. Balın ambalajında ıslaklık olmayacaktır. 

 

DİYABETİK POŞET REÇEL  

1.Kendine özgü kokuda olmalıdır. 

2.Reçeldeki meyveler ve parçalar kolaylıkla görülebilecek ve tanınacaktır. Her reçel tek tip 

meyveden yapılacaktır. Meyve oranı %45 olmalıdır. 

3.Reçelin rengi ve tadı meyvenin özelliklerine uygun olacaktır. 

4.Reçellerde çöp, çekirdek, canlı ve cansız kurt, böcek ve haşere bulunmayacaktır. 

Şekerlenme ve ekşime olmayacaktır. T.S 2066 ve 2600 kapsayan koku maddeleri dışında 

koku maddesi olmayacaktır.  

5.Şeker yerine tamamen “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar 

Tebliği “ne uygun tatlandırıcılar kullanılmalıdır. 

Biyolojik olarak: 

 Maya ve küf:100-1000 

Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,Ek-1 Meyve ve sebzeler ile işlenmiş 

ürünlerine Ait Mikrobiyolojik Değerler R.G: 06.02.2009-27133, Tebliğ No: 2009/06) 

6.20gr’lık ambalajlarda olmalıdır. Ambalajlarda bombe yırtık ve darbe olmayacaktır. 

7.Ambalajlarda birbirine yapışık olmayacaktır. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi 

Yönetmeliğinin 9’uncu bölümündeki gibi olacaktır. Ambalaj üzerinde gün, ay ve yıl olarak 

yapım ve son kullanma tarihleri kolayca okunabilir biçimde belirtilmelidir. Net ağırlığı firma 

adı adresi bulunacaktır. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’uncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

10.Son kullanma tarihinden önce bozulan kutu yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. 

 

FINDIK EZME  

Kakaolu fındık ezmesi: İç fındığın kavrulup zarlarından ayrıldıktan sonra tamamen ezilerek 

elde edilen ezilmiş veya öğütülmüş iç fındığın beyaz şeker, kakao, bitkisel margarin, süttozu 

ile karıştırılmasıyla ve gerektiğinde katkı maddelerinden bir veya bir kaçının katılmasıyla elde 

edilen tamamen ezilmiş homojen hale getirilmiş mamuldür. 

Alınacak fındık ezme 30g’ lık ambalajlarda ekstra sınıf kakaolu fındık ezmesi olacaktır. 

Duyusal özellikleri: 

1.Görünüş 20 °C’de tamamen ezilmiş, homojen olacaktır. 

2.Rengi kahverengi olacaktır. 

3.Fındığa ve kakaoya has kokuda ve hissedilen fındık ve kakao tadında olacaktır. 

4.Fındık ezmeleri acımış, ekşimiş, küflenmiş, kurtlanmış, böceklenmiş ve fena koku almış 

olmayacaktır. 
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5.İçerisinde yabancı madde bulunmayacaktır. 

Kimyasal özellikleri: 

Estrakte edilen yağda serbest yağ asitleri ( oleik asit cinsinden ) en çok %1,5 olacaktır. 

Peroksit sayısı en çok 10 meq / kg olacaktır. 

Uçucu madde en çok %2,5 olacaktır. 

Fındık ezmede yağ miktarı en az %35 ( m/m ) olacaktır. 

Protein miktarı en az %6,5 ( m/m ) olacaktır. 

Ham selüloz miktarı en çok %2 ( m/m ) olacaktır. 

Toplam şeker miktarı ( sakaroz olarak ) en çok %50 ( m/m ) olacaktır. 

Kül miktarı en çok %1,5 ( m/m ) olacaktır. 

Kakaolu fındık ezmesinde en az %10 oranında fındık veya fındık püresi kullanılacaktır. 

Katkı Maddeleri: Bu şartname kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin Gıda Katkı Maddeleri bölümüne uygun olmalıdır.  

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları, “Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır. 

Pestisit Kalıntıları: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 

“Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Pestisit Kalıntıları bölümüne uygun olmalıdır. 

Hijyen:Bu şartname kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda 

Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir. 

Mikrobiyolojik Özellikleri: Fındık ezmesinin mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar: 

Üretici firmanın fındık ezmelerine ait “Gıda üretim sertifikası’na ve “Gıda sicil sertifikasına 

sahip olacaktır. Ayrıca HACCP ve / veya İSO 22000 belgesine sahip olacaktır. Bu üç belge 

mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 

Burada belirtilmeyen hususlarda TSE’ nün ilgili standarttı ve “Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği” hükümleri geçerli olacaktır. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta fındık ezmeyi Hıfzıssıhha Enstitüsü” ve / 

veya kurumun uygun gördüğü laboratuvar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla 

ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır.  

Ayrıca analiz sonuçları TSE’ nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre 

değerlendirilecektir.  

Ambalajlama: 

1.Fındık ezmeleri, fındık ezmesinin özelliğini bozmayan, dışarıya sızıntı ve akıntı yapmasına 

imkan vermeyen, içi su dolu bir kaba atıldığında hava sızıntısı olamayan parmaklarla 

uygulanacak orta şiddete ki basınca dayanıklı, imalat hatasından dolayı poşet dışında akma, 

bulaşma ve yapışma görülmeyen, temiz, fındık ezmesinin tat ve kokusuna etki yapmayan 

PVC ambalajlara konulacaktır. PVC ambalaj üzerine toplam kalınlığı en az 24 mikron olan 

çok kat laminasyonlu malzeme kalınlığı en az 40 mikron olan alüminyum veya kalay folyo, 

yüksek ısıda preslenmek suretiyle kaplanacaktır. Birim ambalajların dışında veya aralarında, 

nakliye ambalajları iç veya dışında akmış, sızmış, fındık ezmesi görülmeyecektir. Ambalajlar 

birbirine yapışmış olmayacaktır.Fındık ezmesinin PVC ambalajındaki net miktarı 20 gr 

olacaktır. 

2.PVC temiz, sağlam ve evvelce hiç kullanılmamış fındık ezmenin özelliğini bozmayan tat ve 

kokusuna etki yapmayan nitelikte olacaktır. 

3.PVC ambalajlar hermetik şekilde kapatılacaktır. 

4.Birim ambalajlar üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı, sonradan değiştirilmeyecek şekilde 

yazılmış veya basılmış olacaktır. 

Firmanın adı, adresi 

İmalat tarihi ( ay ve yıl olarak ) 
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Seri ve parti numarası 

Son kullanma tarihi ( ay ve yıl olarak ) 

Ürün adı ( tipi, çeşidi ) 

Standartın işareti ve numarası veya Türk Gıda Kodeksi ‘ne uygundur ibaresi 

Net ağırlık ( gr olarak )  

İçindekiler 

5.Fındık ezme kesin kabulünden itibaren satıcı firma tarafından 1 yıl garanti edilecektir. 

6.Muhafaza sırasında bozulan olursa satıcı firma yeni ürünle bunları anında değiştirecektir. 

Taşıma: 

Fındık ezmesinin taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama 

Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olacaktır. 

Fındık ezmesinin kuruma taşınmasında kapalı kasa araçlar kullanılacaktır. Araçla fındık 

ezmesini etkileyecek başka bir ürün taşınmayacaktır. 

Araçların içleri temiz olacaktır. Fındık ezmesi araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

Araçlarda nem olmayacaktır. Fındık ezmesinin ambalajında ıslaklık olmayacaktır. 

 

POŞET TAHİN PEKMEZ  

 Fiziksel özellikler: 

Kendine özgü tat ve kokuda olmalıdır. 

Yapısında bulunan organik ve kullanılması zorunlu maddeler haricinde herhangi bir yabancı 

madde içermemelidir. 

İçerisinde tahin-üzüm pekmezi olmalıdır. Tahin %100 susam yağından yapılmış olmalıdır. 

Ürün %40 tahin, %60 pekmez içermelidir. 

Tahin pekmezlerde renklendirici madde kullanılmamalıdır. 

Fiziksel ve kimyasal özellikleri Türk Gıda kodeksinde belirtilen normlara uygun olmalıdır. 

Üründe hiçbir patojen mikro organizma bulunmayacaktır. 

 Katkı maddeleri:  

Üründe bulaşanların miktarı Türk Gıda kodeksi yönetmeliğinin bulaşanlar bölümüne uygun 

olmalıdır. 

Üründe bulunabilecek pestisit kalıntıları Türk Gıda kodeksi yönetmeliğinin pestisit kalıntı 

limitleri bölümüne uygun olacaktır. 

Üründe kullanılan katkı maddelerine ait değerler Türk Gıda kodeksinde belirtilen normlara 

uygun olmalıdır. 

Ambalajlama ve taşıma: 

1. 30gr’lık ambalajlarda olmalıdır. Ambalajlarda bombe yırtık ve darbe olmayacaktır. 

2.Ürün orijinal ambalaj içerisinde ve dış ambalaj olarak da mukavva kutunun içinde 

gelmelidir. 

3.Ambalajlarda kullanılan malzemeler insan sağlığına zararlı olmamalıdır. 

4.ambalajlar birine yapışık olmayacaktır. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi 

Yönetmeliğinin 9’uncu bölümündeki gibi olacaktır. Ambalaj üzerinde gün, ay ve yıl olarak 

yapım ve son kullanma tarihleri kolayca okunabilir biçimde belirtilmelidir. Net ağırlığı firma 

adı adresi firma üretim ve sicil nosu, parti ve seri nosu, türk gıda kodeksine uygundur ibaresi 

bulunacaktır. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’uncu bölümündeki gibi olacaktır. 

5.Sonkullanma tarihinden önce bozulan ürünler yenisi ile değiştirilecektir 

 

SOSİS  

Fiziksel özellikler: 

Yapı dolgun olmalı, gevşek olmamalıdır. 

Kabuk rengi; parlak koyu pembemsi kırmızı, kesit yüzeyi pembe-kırmızı olmalıdır. 
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Düzgün bir görünüşe sahip olmalıdır. 

Tekstürü, çok sert veya aşırı yumuşak olmamalı, belirli bir gevrekliğe sahip olmalıdır. 

Kabuk üzerinde ve kesit yüzeyinde lekeler, çillenmeler (çiçeklenme) olmamalıdır. 

Sosis dış yüzeyi ve iç kısmında yapışkanlaşma, sümüksü bir yapı (likalaşma) olmamalı, kesit 

yüzeyinde hava boşlukları, yağ ve jelatin kesecikleri bulunmamalı, dilimlenme özelliği iyi 

olmalıdır. 

Kendine özgü renk, görünüm ve kokuda olmalıdır. Çürüme eğilimi başlamış, kötü kokulu 

veya beyaz tortulu ürünler kabul edilmeyecektir. 

%100 Dana eti Sosis Kılıfsız (Soyulmuş) olacaktır. Sosisler; piyasa teamülü vakumlu birim 

ambalajlarda teslim edilecektir. Birim ambalajlar piyasa teamülü nakliye ambalajlara 

konulacaktır. Nakliye ambalajındaki birim ambalaj sayısı piyasa teamülüne uygun olacaktır. 

Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliğine uygun 

olmalıdır. 

Ambalaj: 

1-Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ nin 9' uncu bölümündeki gibi 

olacaktır. Ambalaj üzerinde 

Firma adı, 

Adresi,  

net ağırlığı, 

Gün, ay ve yıl olarak yapım ve son kullanma tarihleri  

kolayca okunabilir biçimde belirtilmelidir. 

2-Ambalajlar birbirine yapışık olmayacaktır. Son kullanma tarihinden önce bozulan sosisler 

yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. Ambalaj üzerinde ürünün ISO veya HACCP 

belgesine sahip olduğunu gösteren işaretler bulunmalıdır. 

 3- Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 

geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek malzemeden yapılmış olmalıdır. 

 

Taşıma: 

 1-Sosisin taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Taşıma ve Depolama Bölümü’nde 

yer alan kurallara uygun olacaktır. 

 2-Sosis, frigorifik kapalı kasa araçlarla taşınacaktır.  

 3-Araçların içleri temiz olacaktır. Sosisler araç içerisinde plastik platformlar üzerinde 

bulunacaktır. 

 4-Araçlarda nem olmayacaktır.  

 

KUŞ ÜZÜMÜ  

Genel özellikler. 

1.Yeni sene mahsul iyi cins kuş üzümü olacaktır. 

2.Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

3.Kendine has renk, koku, tatta olmalı, içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. 

4.İçlerinde yabancı madde böcek veya böcek kalıntıları bulunmamalı küflü, çürük, rutubetli, 

ıslak, kurtlu, kurt yenikli, taşlı, topraklı, kirli, şekerlenmiş, sulanmış ve topaklanmış 

olmayacaktır.  

5.Yabancı maddelerden arınmış olacak, kırık miktarı % 2’yi geçmeyecektir. 

6.Nem oranı max. %15 olmalıdır. 

Katkı Maddeleri:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde kullanılan katkı maddelerine ait 

değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 2’inci bölümüne uygun olacaktır. 

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamındaki ürünlerdeki bulaşanlar miktarı Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 4’üncü bölümüne uygun olacaktır. 

Pestisit Kalıntılar:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde pestisitlerin miktarı Türk Gıda 
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Kodeksi Yönetmeliği’nin 5’inci bölümünde verilen değerlere uygun olacaktır. 

Hijyen:Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 7’nci bölümüne uygun olacaktır. 

Mikrobiyolojik özellikleri : 

Baharatların mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik 

kriterler Tebliği”ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar : 

Burada belirtilmeyen hususlarda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin, ”Baharat Tebliği” ve 

ilgili gıda maddesinin tebliği hükümleri geçerlidir. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta baharatların Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde 

tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

Ambalajlama ve Etiketleme – İşaretleme: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin 

ambalajlanması ve işaretlenmesi Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9’uncu bölümüne 

uygun olacaktır. 

Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 

geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. 1 kg’ lık 

orijinal ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 

9’uncu bölümündeki gibi olacaktır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, 

üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 

Taşıma:Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin taşınmasında Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 10’uncu bölümündeki kurallara uygulanacaktır. 

Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 1 yıllık garanti verecektir. Bu sürede 

baharatlarda bozulma veya böceklenme oluştuğunda hemen yeni ürünle değiştirilecektir. 

 

ÇAM FISTIĞI  

Duyusal ve Fiziksel Özellikleri: 

Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

Kendine has renk, koku, tatta olmalı, içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. 

İçlerinde yabancı madde böcek veya böcek kalıntıları bulunmamalı, küflenmiş, bayatlamış, 

bozulmuş olmamalıdır. 

Taneleri bütün, dolgun, iri olmalıdır. 

Kimyasal Özellikleri: 

nem oranı en çok %8  

Yabancı madde en çok %0.7(m/m) 

Kırık tane en çok%10 (m/m) 

Bozuk tane en çok% 1.5 (m/m) olmalıdır. 

Katkı Maddeleri:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde kullanılan katkı maddelerine ait 

değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 2’inci bölümüne uygun olacaktır. 

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamındaki ürünlerdeki bulaşanlar miktarı Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 4’üncü bölümüne uygun olacaktır. 

Pestisit Kalıntılar:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde pestisitlerin miktarı Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin 5’inci bölümünde verilen değerlere uygun olacaktır. 

Hijyen:Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 7’nci bölümüne uygun olacaktır. 

Mikrobiyolojik özellikleri : 

Baharatların mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik 

kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar : 

Burada belirtilmeyen hususlarda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin, “Baharat Tebliği” ve 

ilgili gıda maddesinin tebliği hükümleri geçerlidir. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta baharatların Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde 

tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 
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Ambalajlama ve Etiketleme – İşaretleme: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin 

ambalajlanması ve işaretlenmesi Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9’uncu bölümüne 

uygun olacaktır. 

Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 

geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. 1 kg.' lık 

orijinal ambalajlarda olmalıdır. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı 

çıkan çam fıstıkları yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. Ambalaj üzerinde ürünün ISO 

veya HACCP belgesine sahip olduğunu gösteren işaretler bulunmalıdır. 

Taşıma:Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin taşınmasında Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 10’uncu bölümündeki kurallara uygulanacaktır. 

Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 1 yıllık garanti verecektir. Bu sürede 

baharatlarda bozulma veya böceklenme oluştuğunda hemen yeni ürünle değiştirilecektir. 

 

KEKİK  

Fiziksel özellikleri: 

Yeni sene mahsul iyi cins kekik olacaktır. 

Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

Kendine has renk, koku, tatta olmalı, içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. 

İçlerinde yabancı madde böcek veya böcek kalıntıları bulunmamalı küflenmiş, bayatlamış, 

bozulmuş olmamalıdır.  

Yabancı madde oranı en çok%2 olmalıdır. 

Nem miktarı en çok % 12 olmalıdır. 

 Katkı Maddeleri:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde kullanılan katkı maddelerine ait 

değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 2’inci bölümüne uygun olacaktır. 

Bulaşanlar:Bu şartname kapsamındaki ürünlerdeki bulaşanlar miktarı Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 4’üncü bölümüne uygun olacaktır. 

Pestisit kalıntılar:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde pestisitlerin miktarı Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin 5’inci bölümünde verilen değerlere uygun olacaktır. 

Hijyen:Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 7’nci bölümüne uygun olacaktır. 

Mikrobiyolojik özellikleri : 

Baharatların mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik 

kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar : 

Burada belirtilmeyen hususlarda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin, “Baharat Tebliği” ve 

ilgili gıda maddesinin tebliği hükümleri geçerlidir. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta baharatların Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde 

tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

Ambalajlama ve Etiketleme 

Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 

geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. 1 kg’ lık 

orijinal ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 

10’uncu bölümündeki gibi olacaktır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net 

ağırlığı, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.  

Taşıma:  

Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin taşınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 

10’uncu bölümündeki kurallara uygulanacaktır. 

Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 1 yıllık garanti verecektir.  

Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan kekik yapılan sözleşmeye 

göre değiştirilecektir. 
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NANE  

Fiziksel özellikleri: 

1.Yeni sene mahsul iyi cins nane olacaktır. 

2.Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

3.Kendine has renk, koku, tatta olmalı, içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. 

4.İçlerinde yabancı madde böcek veya böcek kalıntıları bulunmamalı küflenmiş, bayatlamış, 

bozulmuş olmamalıdır.  

5.Yabancı madde oranı en çok%1(m/m) olmalıdır. 

6.Nem miktarı en çok % 10 olmalıdır. 

 Katkı Maddeleri:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde kullanılan katkı maddelerine ait 

değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 2’inci bölümüne uygun olacaktır. 

Bulaşanlar:Bu şartname kapsamındaki ürünlerdeki bulaşanlar miktarı Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 4’üncü bölümüne uygun olacaktır. 

Pestisit kalıntılar:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde pestisitlerin miktarı Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin 5’inci bölümünde verilen değerlere uygun olacaktır. 

Hijyen: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 7’nci bölümüne uygun olacaktır. 

Mikrobiyolojik özellikleri :Baharatların mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar : 

Burada belirtilmeyen hususlarda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin, “Baharat Tebliği” ve 

ilgili gıda maddesinin tebliği hükümleri geçerlidir. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta baharatların Hıfzıssıhha Enstitüsü”nde 

tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

Ambalajlama ve Etiketleme 

Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 

geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. 1 kg’ lık 

orijinal ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 

10’uncu bölümündeki gibi olacaktır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net 

ağırlığı, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.  

Taşıma:  

Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin taşınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 

10’uncu bölümündeki kurallara uygulanacaktır. 

Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 1 yıllık garanti verecektir.  

Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan nane yenisi ile 

değiştirilecektir. 

 

TARÇIN  

Fiziksel Özellikler: 

Yeni sene mahsul iyi cins tarçın olacaktır. 

Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

Kendine has renk, koku, tatta olmalı, içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. 

İçlerinde yabancı madde böcek veya böcek kalıntıları bulunmamalı küflenmiş, bayatlamış, 

bozulmuş olmamalıdır.  

Nem oranı en çok %12 olmalıdır. 

Katkı Maddeleri:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde kullanılan katkı maddelerine ait 

değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 2’inci bölümüne uygun olacaktır. 

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamındaki ürünlerdeki bulaşanlar miktarı Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 4’üncü bölümüne uygun olacaktır. 

Pestisit Kalıntılar:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde pestisitlerin miktarı Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin 5’inci bölümünde verilen değerlere uygun olacaktır. 
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Hijyen: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 7’nci bölümüne uygun olacaktır. 

Mikrobiyolojik özellikleri :Baharatların mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar : 

Burada belirtilmeyen hususlarda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin, “Baharat Tebliği” ve 

ilgili gıda maddesinin tebliği hükümleri geçerlidir. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta baharatların Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde 

tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

Ambalajlama ve Etiketleme – İşaretleme: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin 

ambalajlanması ve işaretlenmesi Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9’uncu bölümüne 

uygun olacaktır. 

Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 

geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. 1 kg’ lık 

orijinal ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 

9’uncu bölümündeki gibi olacaktır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, 

üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır .Baharatlar en fazla 1000 gr’lık polietilen iç ve 

mukavva ambalajlarda olacaktır. 

Taşıma:Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin taşınmasında Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 10’uncu bölümündeki kurallara uygulanacaktır. 

Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 1 yıllık garanti verecektir. Bu sürede 

baharatlarda bozulma veya böceklenme oluştuğunda hemen yeni ürünle değiştirilecektir 

 

KİMYON  

Fiziksel özellikler: 

1.Yeni sene mahsul iyi cins kimyon olacaktır. 

2.Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

3.Kendine has renk, koku, tatta olmalı, içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. 

4.İçlerinde yabancı madde, canlı böcek veya böcek kalıntıları bulunmamalı, küflenmiş, 

bayatlamış, bozulmuş, boyanmış olmamalıdır.  

5.Kimyon ele alındığında renk vermeyecektir. 

6.Yabancı madde en çok% 2(m/m),nem oranı en çok% 10 olmalıdır. 

Katkı Maddeleri:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde kullanılan katkı maddelerine ait 

değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 2’inci bölümüne uygun olacaktır. 

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamındaki ürünlerdeki bulaşanlar miktarı Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 4’üncü bölümüne uygun olacaktır. 

Pestisit Kalıntılar:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde pestisitlerin miktarı Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin 5’inci bölümünde verilen değerlere uygun olacaktır. 

Hijyen:Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 7’nci bölümüne uygun olacaktır. 

Mikrobiyolojik özellikleri :Baharatların mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar : 

Burada belirtilmeyen hususlarda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin, “Baharat Tebliği” ve 

ilgili gıda maddesinin tebliği hükümleri geçerlidir. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta baharatların Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde 

tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

Ambalajlama ve Etiketleme – İşaretleme: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin 

ambalajlanması ve işaretlenmesi Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9’uncu bölümüne 

uygun olacaktır. 

Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 

geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. 1 kg’ lık 
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orijinal ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, 

üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 

Taşıma:Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin taşınmasında Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 10’uncu bölümündeki kurallara uygulanacaktır. 

Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 1 yıllık garanti verecektir. Bu sürede 

baharatlarda bozulma veya böceklenme oluştuğunda hemen yeni ürünle değiştirilecektir. 

 

KARABİBER  

Fiziksel özellikler: 

1.Yeni sene mahsul iyi cins karabiber olacaktır. 

2.Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

3.Kendine has renk, koku, tatta olmalı, içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. 

4.İçlerinde yabancı madde, canlı böcek veya böcek kalıntıları bulunmamalı, küflenmiş, 

bayatlamış, bozulmuş, boyanmış olmamalıdır.  

5.Karabiber ele alındığında renk vermeyecektir. 

6.Yabancı madde en çok% 1(m/m),nem oranı en çok% 12 olmalıdır. 

Katkı Maddeleri:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde kullanılan katkı maddelerine ait 

değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 2’inci bölümüne uygun olacaktır. 

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamındaki ürünlerdeki bulaşanlar miktarı Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 4’üncü bölümüne uygun olacaktır. 

Pestisit Kalıntılar:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde pestisitlerin miktarı Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin 5’inci bölümünde verilen değerlere uygun olacaktır. 

Hijyen: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 7’nci bölümüne uygun olacaktır. 

Mikrobiyolojik özellikleri :Baharatların mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar : 

Burada belirtilmeyen hususlarda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin, “Baharat Tebliği” ve 

ilgili gıda maddesinin tebliği hükümleri geçerlidir. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta baharatların Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde 

tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

Ambalajlama ve Etiketleme – İşaretleme: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin 

ambalajlanması ve işaretlenmesi Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9’uncu bölümüne 

uygun olacaktır. 

Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 

geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. 1 kg’ lık 

orijinal ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, 

üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 

Taşıma:Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin taşınmasında Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 10’uncu bölümündeki kurallara uygulanacaktır. 

 

Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 1 yıllık garanti verecektir. Bu sürede 

baharatlarda bozulma veya böceklenme oluştuğunda hemen yeni ürünle değiştirilecektir. 

 

KIRMIZI PUL BİBER  

Fiziksel özellikler: 

1.Yeni sene mahsul iyi cins kırmızıbiber olacaktır. 

2.Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

3.Depo ve rutubet kokusu olmamalıdır. 

4.Kendine has renk, koku, tatta olmalı, içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. 

5.İçlerinde yabancı madde, canlı böcek veya böcek kalıntıları bulunmamalı, küflenmiş, 
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bayatlamış, bozulmuş, boyanmış olmamalıdır.  

6.Kırmızıbiber ele alındığında renk ve yağ vermeyecektir. 

7.Yabancı madde en çok% 0.5(m/m),nem oranı en çok% 15 olmalıdır. 

8.Ürün içinde meyvenin dış sert kabuğu ve tohum kabuğu parçacıkları ve her türlü yabancı 

madde bulunmamalıdır. 

Katkı Maddeleri:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde kullanılan katkı maddelerine ait 

değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 2’inci bölümüne uygun olacaktır. 

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamındaki ürünlerdeki bulaşanlar miktarı Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 4’üncü bölümüne uygun olacaktır. 

Pestisit Kalıntılar:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde pestisitlerin miktarı Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin 5’inci bölümünde verilen değerlere uygun olacaktır. 

Hijyen: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 7’nci bölümüne uygun olacaktır. 

Mikrobiyolojik özellikleri :Baharatların mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar : 

Burada belirtilmeyen hususlarda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin, “Baharat Tebliği” ve 

ilgili gıda maddesinin tebliği hükümleri geçerlidir. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta baharatların Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde 

tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

Ambalajlama ve Etiketleme – İşaretleme: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin 

ambalajlanması ve işaretlenmesi Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9’uncu bölümüne 

uygun olacaktır. 

Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 

geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. 1 kg’ lık 

orijinal ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, 

üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 

Taşıma:Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin taşınmasında Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 10’uncu bölümündeki kurallara uygulanacaktır. 

Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 1 yıllık garanti verecektir. Bu sürede 

baharatlarda bozulma veya böceklenme oluştuğunda hemen yeni ürünle değiştirilecektir. 

 

YENİBAHAR  

Fiziksel özellikler: 

1.Yeni sene mahsul iyi cins olacaktır. 

2.Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

3.Kendine has renk, koku, tatta olmalı, içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. 

4.İçlerinde yabancı madde, canlı böcek veya böcek kalıntıları bulunmamalı, küflenmiş, 

bayatlamış, bozulmuş, boyanmış olmamalıdır.  

5.İçerisine şeker,nişasta vb.kimyasal maddeler karışmış olmamalıdır. 

6.Nem oranı en çok% 12 olmalıdır. 

Katkı Maddeleri:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde kullanılan katkı maddelerine ait 

değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 2’inci bölümüne uygun olacaktır. 

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamındaki ürünlerdeki bulaşanlar miktarı Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 4’üncü bölümüne uygun olacaktır. 

Pestisit Kalıntılar:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde pestisitlerin miktarı Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin 5’inci bölümünde verilen değerlere uygun olacaktır. 

Hijyen: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 7’nci bölümüne uygun olacaktır. 

Mikrobiyolojik özellikleri :Baharatların mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar : 
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Burada belirtilmeyen hususlarda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin, “Baharat Tebliği” ve 

ilgili gıda maddesinin tebliği hükümleri geçerlidir. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta baharatların Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde 

tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

Ambalajlama ve Etiketleme – İşaretleme: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin 

ambalajlanması ve işaretlenmesi Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9’uncu bölümüne 

uygun olacaktır. 

Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 

geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. 1 kg’ lık 

orijinal ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, 

üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 

Taşıma:Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin taşınmasında Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 10’uncu bölümündeki kurallara uygulanacaktır. 

Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 1 yıllık garanti verecektir. Bu sürede 

baharatlarda bozulma veya böceklenme oluştuğunda hemen yeni ürünle değiştirilecektir.  

KAKAO  

Fiziksel Özellikler: 

1.Yeni sene mahsul iyi cins kakao olacaktır. 

2.Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

3.Koyu kahverenginde, suda kolayca eriyebilecek toz halinde olacaktır. 

4.Kendine has renk, koku, tatta olmalı, içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. 

5.İçerisinde kabuk, tohum, diğer yabancı maddeler bulunmayacak, şeker katılmış 

olmayacaktır. 

6.İçlerinde yabancı madde, canlı böcek veya böcek kalıntıları bulunmamalı, küflenmiş, 

bayatlamış, bozulmuş, topaklanmış olmamalıdır.  

 Katkı Maddeleri:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde kullanılan katkı maddelerine ait 

değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 2’inci bölümüne uygun olacaktır. 

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamındaki ürünlerdeki bulaşanlar miktarı Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 4’üncü bölümüne uygun olacaktır. 

Pestisit Kalıntılar:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde pestisitlerin miktarı Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin 5’inci bölümünde verilen değerlere uygun olacaktır. 

Hijyen: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 7’nci bölümüne uygun olacaktır 

Diğer Hususlar : 

Burada belirtilmeyen hususlarda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin ilgili gıda maddesinin 

tebliği hükümleri geçerlidir. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta baharatların Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde 

tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

Ambalaj üzerinde ürünün ISO veya HACCP belgesine sahip olduğunu gösteren işaretler 

bulunmalıdır. 

Ambalajlama ve Etiketleme – İşaretleme: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin 

ambalajlanması ve işaretlenmesi Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9’uncu bölümüne 

uygun olacaktır. 

Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 

geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. 1 kg’ lık 

orijinal ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, 

üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 

Taşıma:Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin taşınmasında Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 10’uncu bölümündeki kurallara uygulanacaktır. 

Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 1 yıllık garanti verecektir. Bu sürede kakaoda 

bozulma veya böceklenme oluştuğunda hemen yeni ürünle değiştirilecektir.  



 

177 

 

 

 HİNDİSTAN CEVİZİ  

Fiziksel Özellikler: 

1.Yeni sene mahsul iyi cins olacaktır. 

2.Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

3.Kendine has renk, koku, tatta olmalı, içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. 

4.Nem oranı en çok %3 olmalıdır. 

yağ oranı %65 olmalıdır. 

5.Sağlam ve tam olgunlaşmış meyvelerden elde edilmiş olup gevrek ve temiz olacaktır. 

6.Rengi beyaz olacak, yumuşak isli, yağı dışa vurmuş, acılaşmış, küflü yada küf kokulu, 

kurtlu, canlı ve cansız böcek artıkları, tohum kabuğu bulunmayacaktır. 

Katkı Maddeleri:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde kullanılan katkı maddelerine ait 

değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 2’inci bölümüne uygun olacaktır. 

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamındaki ürünlerdeki bulaşanlar miktarı Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 4’üncü bölümüne uygun olacaktır. 

Pestisit Kalıntılar:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde pestisitlerin miktarı Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin 5’inci bölümünde verilen değerlere uygun olacaktır. 

Hijyen: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 7’nci bölümüne uygun olacaktır. 

Mikrobiyolojik özellikleri :Baharatların mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar : 

Burada belirtilmeyen hususlarda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin, “Baharat Tebliği” ve 

ilgili gıda maddesinin tebliği hükümleri geçerlidir. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta baharatların Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde 

tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

Ambalajlama ve Etiketleme – İşaretleme: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin 

ambalajlanması ve işaretlenmesi Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9’uncu bölümüne 

uygun olacaktır. 

Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 

geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. 1 kg’ lık 

orijinal ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 

9’uncu bölümündeki gibi olacaktır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, 

üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.Baharatlar en fazla 1000 gr’lık polietilen iç ve 

mukavva ambalajlarda olacaktır. 

Taşıma:Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin taşınmasında Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 10’uncu bölümündeki kurallara uygulanacaktır. 

Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 1 yıllık garanti verecektir. Bu sürede 

baharatlarda bozulma veya böceklenme oluştuğunda hemen yeni ürünle değiştirilecektir. 

 

TOZ ANTEP FISTIĞI  

Dövülmüş Antep fıstığı; Antep fıstığının kabuklarından ayrılıp uygun bir şekilde öğütülmüş 

halini ifade eder. 

Fiziksel özellikler: 

1.Yeni sene mahsul iyi cins olacaktır. 

2.Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

3.Kendine has renk, koku, tatta olmalı, içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. 

4.İçlerinde yabancı madde, canlı böcek veya böcek kalıntıları bulunmamalı, küflenmiş, 

bayatlamış, bozulmuş, boyanmış olmamalıdır.  

5.İçerisine şeker, nişasta vb. kimyasal maddeler karışmış olmamalıdır. 

6.Nem oranı en çok% 12 olmalıdır. 
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Katkı Maddeleri:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde kullanılan katkı maddelerine ait 

değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 2’inci bölümüne uygun olacaktır. 

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamındaki ürünlerdeki bulaşanlar miktarı Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 4’üncü bölümüne uygun olacaktır. 

Pestisit Kalıntılar:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde pestisitlerin miktarı Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin 5’inci bölümünde verilen değerlere uygun olacaktır. 

Hijyen: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 7’nci bölümüne uygun olacaktır. 

Mikrobiyolojik özellikleri :Baharatların mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar : 

Burada belirtilmeyen hususlarda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin, “Baharat Tebliği” ve 

ilgili gıda maddesinin tebliği hükümleri geçerlidir. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta baharatların Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde 

tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

Ambalajlama ve Etiketleme – İşaretleme: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin 

ambalajlanması ve işaretlenmesi Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9’uncu bölümüne 

uygun olacaktır. 

Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 

geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. 1 kg’ lık 

orijinal ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, 

üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 

Taşıma:Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin taşınmasında Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 10’uncu bölümündeki kurallara uygulanacaktır. 

Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 1 yıllık garanti verecektir. Bu sürede 

baharatlarda bozulma veya böceklenme oluştuğunda hemen yeni ürünle değiştirilecektir. 

 

VANİLYA  

Fiziksel özellikler: 

1.Yeni sene mahsul iyi cins olacaktır. 

2.Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

3.Kendine has renk, koku, tatta olmalı, içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. 

4.İçlerinde yabancı madde, canlı böcek veya böcek kalıntıları bulunmamalı, küflenmiş, 

bayatlamış, bozulmuş olmayacak, usulüne göre öğütülmüş vanilyadan olacaktır.  

5.İçerisine şeker, nişasta vb. kimyasal maddeler karışmış olmamalıdır. 

6. Nem oranı en çok% 12 olmalıdır.  

Bayatlamış,küflenmiş, bozulmuş olmayacak, usulüne uygun öğütülmüş vanilyadan olacaktır.  

Katkı Maddeleri:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde kullanılan katkı maddelerine ait 

değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 2’inci bölümüne uygun olacaktır. 

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamındaki ürünlerdeki bulaşanlar miktarı Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 4’üncü bölümüne uygun olacaktır. 

Pestisit Kalıntılar:Bu şartname kapsamındaki ürünlerde pestisitlerin miktarı Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin 5’inci bölümünde verilen değerlere uygun olacaktır. 

Hijyen: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 7’nci bölümüne uygun olacaktır. 

Mikrobiyolojik özellikleri :Baharatların mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin “Mikrobiyolojik kriterler Tebliği “ne uygun olacaktır. 

Diğer Hususlar : 

Burada belirtilmeyen hususlarda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin, “Baharat Tebliği” ve 

ilgili gıda maddesinin tebliği hükümleri geçerlidir. 

Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta baharatların Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde 

tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 
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Ambalajlama ve Etiketleme – İşaretleme: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin 

ambalajlanması ve işaretlenmesi Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9’uncu bölümüne 

uygun olacaktır. 

Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 

geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. 1 kg’ lık 

orijinal ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, 

üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 

Taşıma:Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin taşınmasında Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 10’uncu bölümündeki kurallara uygulanacaktır. 

Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren 1 yıllık garanti verecektir. Bu sürede 

baharatlarda bozulma veya böceklenme oluştuğunda hemen yeni ürünle değiştirilecektir. 

 

SİRKE  

Duyusal ve fiziksel özellikleri 

1.Sirkeye has tat ve berrak renkte, tortusuz olacaktır 

2.Mikrobiyal ve madensel bulanıklık, kırılma, siyahlaşma göstermemeli, içinde sirke 

zararlıları bulunmamalıdır. 

3.Sirkede yabancı tat ve koku bulunmayacaktır. 

4.Sirkede yabancı madde bulunmayacaktır. 

5.Sirkeler organik ve inorganik asitler sirke ruhu dahil sağlığa zararsız olsa yabancı maddeler 

ve boya maddeleri katılmamalı ve saf olmalıdır. 

6.Şişe doldurma oranı en az % 90 (v /v ) olacaktır. 

7.Sirkede toplam asit miktarı asidik asit cinsinden 100 milimde 1 gramdan az etil alkol 

miktarı % 1 ‘den çok olmamalıdır. 

8.Sirkede kuru madde miktarı şeker dışında litrede 10 gramdan çok olmamalı kükürt dioksit 

miktarı serbest halde litrede 40 mg’ dan serbest ve bağlı halde toplam olarak litrede 400 mg’ 

dan fazla olmamalıdır. 

Mikrobiyolojik özellikler : 

1. Ambalajlarda sızıntı ve bombaj görülmeyecektir. 

2. Sirkede mikroorganizmalardan ve başka etkenlerden kaynaklanan hiçbir toksit madde 

bulunmayacaktır. 

Diğer Hususlar: 

 1. Burada belirtilmeyen hususlarda “Türk Gıda Kodeksinin hükümleri ve “Gıda Mevzuatı 

hükümleri” geçerli olacaktır. 

 2. Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta sirkenin Hıfzıssıhha Enstitüsü”nde tüm 

tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcıya ait olacaktır. 

 Ambalaj :  

1.Sirkeler özelliğini bozmayan, sirkenin tat ve kokusunu etkilemeyen cam veya plastik 

ambalajlarda bulunacaktır. Ambalajlar en fazla 2 litrelik olacaktır.  

 2.Ambalajlarda sızdırmaya yol açabilecek herhangi bir imalat hatası bulunmayacaktır. 

3.Ambalajların biçimleri bozulmamış, bombajsız, sızıntısız ve passız olacak, kenet hatası 

olmayacaktır. 

 4Ambalajların üzerine aşağıdaki bilgiler kapaklardan biri veya gövde üzerine silinmeyecek, 

bozulmayacak ve sonradan değiştirilmeyecek şekilde yazılmış, basılmış veya litograf baskı ile 

yazılmış olacaktır.  

Firmanın adı, adresi, tanıtıcı işareti, 

Malın adı,  

Seri Kod numarası, 

Son kullanma tarihi ( ay, yıl olarak ), 

Standartın işaret ve numarası veya Türk Gıda Kodeksine uygundur ibaresi 
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Net ağırlığı ( gr veya kg olarak ), 

İçindekiler 

 5. Sirkenin garanti süresi mal kabulünden itibaren en az 1.5 yıl olacaktır. Tesliminden sonra 

muhafaza esnasında, bombaj meydana gelenlerde, bozulanlar olursa, her türlü masraf satıcıya 

ait olmak koşuluyla yenisiyle değiştirilir. 

 

TATLANDIRICI TOZ (75 GR. LIK)  

Fiziksel özellikler: 

1.Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır.  

2.Beyaz renkte olmalıdır. 

3.10 gram tatlandırıcı ( toz ) 100 gram şekere karşılık gelecek şekilde aspartam içeren granül ( 

toz ) formda olmalıdır. 

4.İçerisinde sap, saman, çöp, canlı ve cansız hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. 

5.Tatlandırıcı ( toz ) ortam sıcaklığında olmalıdır. 

6.Kimyasal özellik olarak 21.09.2006 Tarihli Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar 

Tebliği'ne uygun olmalı. 

7.Ambalaj 

8.Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet 

geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. 

9.Ambalaj üzerindeki firma adı, malın adı,TS numarası, net ağırlığı, üretim ve son kullanma 

tarihi bulunmalıdır. 

10.Ambalaj üzerinde işaretleme Gıda kodeksi Yönetmenliğinin 9'uncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

11.Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’uncu bölümündeki gibi olacaktır. 

12.Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan tatlandırıcı ( toz ) 

yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. 

13Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’uncu bölümündeki gibi olacaktır. 

Her mal tesliminde kimyasal analizi firma tarafından yapılıp belgeler tarafımıza teslim 

edilecektir. 

 

ŞEKERPARE: Şekerpare hamuru un, taze günlük yumurta irmik, şeker, bitkisel tuzsuz 

margarin, kabartma tozundan oluşur. Hamurun şekil verilerek ortasına fındık konularak 

hazırlanan şuruplu tatlıdır. 

 

Ürünün Özellikleri: 

Duyusal Özellikler:  

1. Şekerpare 1. kalite un ve taze yumurta kullanılmalıdır. 

2. Şekerpareler aynı şekilde ve boyutta olmalıdır. 

3. Şekerpareler kabarmış ve yanık olmamalıdır. 

4. Şekerpareler şerbeti tam çekilmiş olmalı ve sert olmamalıdır. 

5. Şekerparelerin içi hamur olmamalıdır. 

6. Şekerparelerin üstüne bütün fındık konulmalıdır. 

7. Şerbete sadece şeker kullanılmalıdır ve hiçbir katkı maddesi kullanılmamalıdır. 

8. Şekerpare tatlısında kullanılan un, taze günlük yumurta irmik, şeker, bitkisel tuzsuz 

margarin, kabartma tozun, fındık Türk Gıda Kodeksi Hükümlerine uygun olacaktır. 

9. Şekerpare tatlısı günlük ve taze olacaktır. 

 

Mikrobiyolojik Özellikler: Mikrobiyolojik özellikler Türk Gıda Kodeksi “Mikrobiyolojik 



 

181 

 

Kriterler Tebliği”ne uygun olacaktır. 

Katkı Maddeleri: Şekerpare tatlısı hazırlanırken hiçbir katkı maddesi kullanılmamış olacak. 

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 

Bulaşanlar bölümüne uygun olacaktır. 

Hijyen: Şekerpare Tatlısı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyen bölümünde yer 

alan kurallara uygun olarak üretilmiş olacaktır. Şekerpare tatlısının bulunduğu tepsilerin 

temizliğinde gıda kodeksine uygun dezenfektanlı deterjanlarla temizliği yapılacak. 

Diğer Hususlar: 

1. Üretici firma şuruplu tatlılara ait “Gıda Üretim Sertifikası” ve “Gıda sicil Sertifikası”na 

sahip olacaktır. 

2. Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta ürünlerin Hıfzısıhha Enstitüsünde 

tahlillerin yapılmasını isteyebilecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcı firmaya ait 

olacaktır. 

3.  Üretici firmada çalışanların portör muayeneleri her 6 ayda bir yapılmış olmalıdır. 

Sevkıyat yapan elemanların kıyafeti temiz, bone, eldiven, ağızlık ve galoş takılmış olacaktır. 

Kurum çalışanların portör muayenelerinin yapılıp yapılmadığını denetleyecektir. 

4. Ayrıca kurum istediği an ve sıklıkta imalat yapılan yeri denetleyebilecektir. Gıda imalatı 

için uygun olmayan bir tespitte bulunursa tatlı alımlarını durdurabilecektir. 

5. İçme suyunun aylık tahlillerinin Hıfzısıhhada yapılıp muayene komisyonuna teslim 

edilmesi gerekmektedir.   

 

Ambalajlama: Şekerpare tatlıları paslanmaz krom – çelik tepsilerde olacak ve üzerlerini tepsi 

tam kapatacak şekilde kapaklarla kapalı olacak. Tepsilerin yapımında kullanılan malzeme 

gıda kodeksinin ambalajlama ve depolama şartlarına uygun olmalıdır. Şekerpareler kesinlikle 

alüminyum tepsilerde olmayacak. 

 

Taşıma ve Depolanma: 

1. Bu şartname kapsamındaki yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümündeki kurallara 

uyacaktır. Bu genel kurallara ek olacak; 

2. Sevkıyat yapan araçlar kapalı kasa, soğutuculu ve içleri temiz olacak. Soğutuculu araçlar 

gıda kodeksine uygun bakteri üretmeyen malzemeden yapılmış olmalıdır. 

3. Aynı araçla başka ürün sevkıyatı yapılmamalıdır. 

 

BÜLBÜL YUVASI Bülbülyuva hamuru 66 randıman buğday unu, içme suyu, taze günlük 

yumurta, mısırözü yağından oluşur. Hamura şekil verilerek üzerine şurup dökülerek 

hazırlanan tatlıdır. 

Ürünün Özellikleri: 

Duyusal Özellikleri:   

1. Bülbülyuvası kullanılan un 1. kalite yumurtalar taze, günlük, sağlam olacak. 

2. Bülbülyuvalar dökülürken yağlar daha önceden kullanılmış olmamalıdır ve mısırözü yağı 

kullanılmalıdır. 

3. Bülbülyuva şerbeti sadece şekerden imal edilecek, başka hiçbir katkı maddesi 

kullanılmayacak. 

4. Bülbülyuva tatlıları tam kızarmış, çizgileri belirgin ve rengi koyu sarı ve tek renkte 

olacak. 

5. Bülbülyuva tatlılarının içleri hamur olmayacak ve Bülbülyuvalar yumuşak değil çıtır çıtır 

olacak. 
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6. Bülbülyuvası kullanılan buğday unu, su, yumurta, mısırözü yağı ve şeker Türk Gıda 

Kodeksi Hükümlerine uygun olacaktır. 

7. Bülbülyuva tatlıları günlük ve taze olacaktır. 

 

Mikrobiyolojik Özellikleri: Mikrobiyolojik özellikler Türk Gıda Kodeksi “Mikrobiyolojik 

Kriterler Tebliği”ne uygun olacaktır. 

Katkı Maddeleri: Bülbülyuva hazırlanırken hiçbir katkı maddesi kullanılmamış olacaktır. 

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 

Bulaşanlar bölümüne uygun olacaktır. 

Hijyen: Bülbülyuva Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyen bölümünde yer alan 

kurallara uygun olarak üretilmiş olacaktır. Bülbülyuvaların bulunduğu tepsilerin temizliğinde 

gıda kodeksine uygun dezenfektanlı deterjanlar kullanılacaktır. 

 

Diğer Hususlar: 

1. Üretici firma şuruplu tatlılara ait “Gıda Üretim Sertifikası” ve “Gıda sicil Sertifikası”na 

sahip olacaktır. 

2. Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta ürünlerin Hıfzısıhha Enstitüsünde 

tahlillerin yapılmasını isteyebilecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcı firmaya ait 

olacaktır. 

3. Üretici firmada çalışanların portör muayeneleri her 6 ayda bir yapılmış olmalıdır. Sevkiyat 

yapan elemanların kıyafeti temiz, bone, eldiven, ağızlık ve galoş takılmış olacaktır. Kurum 

çalışanların portör muayenelerinin yapılıp yapılmadığını denetleyecektir. 

4. Ayrıca kurum istediği an ve sıklıkta imalat yapılan yeri denetleyebilecektir. Gıda imalatı 

için uygun olmayan bir tespitte bulunursa tatlı alımlarını durdurabilecektir. 

5. İçme suyunun aylık tahlillerinin Hıfzısıhhada yapılıp muayene komisyonuna teslim 

edilmesi gerekmektedir.   

 

Ambalajlama: Bülbülyuvalar paslanmaz krom – çelik tepsilerde olacak ve üzerlerini tepsi tam 

kapatacak şekilde kapaklarla kapalı olacak. Tepsilerin yapımında kullanılan malzeme gıda 

kodeksinin ambalajlama ve depolama şartlarına uygun olmalıdır. Bülbülyuvalar kesinlikle 

alüminyum tepsilerde olmayacak. 

 

 

Taşıma ve Depolanma: 

1. Bu şartname kapsamındaki yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümündeki kurallara 

uyacaktır. Bu genel kurallara ek olacak; 

2. Sevkiyat yapan araçlar kapalı kasa, soğutuculu ve içleri temiz olacak. Soğutuculu araçlar 

gıda kodeksine uygun bakteri üretmeyen malzemeden yapılmış olmalıdır. 

3. Aynı araçla başka ürün sevkiyatı yapılmamalıdır. 

 

BAKLAVA Baklava hamuru 66 randıman 1. kalite baklavalık buğday unundan, taze günlük 

yumurta, içme suyu ve tuzdan oluşur. Baklava hamuru yoğrulup bezelere ayrılır ve aralarına 

ceviz ve tereyağı konulur. Pişince üzerine şerbet dökülerek hazırlanan tatlıdır. 

Duyusal Özellikleri: 

1. Baklava hamurunun bezeleri aynı gramajda olmalıdır. Bezeler 10 kattan oluşmalıdır. 

2. Baklava yufkaları çok ince ve aralarında nişasta kalıntıları olmamalıdır. 

3. Baklavanın arasında sadece beyaz ceviz kullanılmalıdır. 
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4. Baklavalar altın sarısı olarak tek renkte pişirilmiş olmalıdır. 

5. Baklava dilimleri standart olarak kesilmeli ve dilimler kabarmış olmalıdır. 

6. Baklavanın üzeri çıtır olmalı ve ağza alındığı zaman dağılmalıdır. 

7. Baklavalar üzeri sadece beyaz cevizle süslenmeli ve yenildiği zaman ağza ceviz tadı 

gelmelidir. 

8. Baklavanın şerbeti sadece şekerden yapılacak ve hiçbir katkı maddesi kullanılmamış 

olacak. 

9. Baklavada kullanılan buğday unu, yumurta, içme suyu, tuz, ceviz ve tereyağı Türk Gıda 

Kodeksi Hükümlerine uygun olacaktır. Kullanılan cevizin aflatoksin tahlili yapılmış ve 

muayene komisyonuna teslim edilmiş olacaktır. 

10. Baklavalar günlük ve taze hazırlanmış olacaktır. 

 

Mikrobiyolojik Özellikleri: Mikrobiyolojik özellikler Türk Gıda Kodeksi “Mikrobiyolojik 

Kriterler Tebliği”ne uygun olacaktır. 

Katkı Maddeleri: Baklava hazırlanırken hiçbir katkı maddesi kullanılmamış olacak. 

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 

Bulaşanlar bölümüne uygun olacaktır. 

Hijyen: Baklava Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyen bölümünde yer alan 

kurallara uygun olarak üretilmiş olacaktır. Baklavaların bulunduğu tepsilerin temizliğinde 

gıda kodeksine uygun dezenfektanlı deterjanlarla temizliği yapılacak.   

     

Diğer Hususlar: 

1. Üretici firma şuruplu tatlılara ait “Gıda Üretim Sertifikası” ve “Gıda sicil Sertifikası”na 

sahip olacaktır. 

2. Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta ürünlerin Hıfzısıhha Enstitüsünde 

tahlillerin yapılmasını isteyebilecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcı firmaya ait 

olacaktır. 

3. Üretici firmada çalışanların portör muayeneleri her 6 ayda bir yapılmış olmalıdır. Sevkiyat 

yapan elemanların kıyafeti temiz, bone, eldiven, ağızlık ve galoş takılmış olacaktır. Kurum 

çalışanların portör muayenelerinin yapılıp yapılmadığını denetleyecektir. 

4. Ayrıca kurum istediği an ve sıklıkta imalat yapılan yeri denetleyebilecektir. Gıda imalatı 

için uygun olmayan bir tespitte bulunursa tatlı alımlarını durdurabilecektir. 

5. İçme suyunun aylık tahlillerinin Hıfzısıhhada yapılıp muayene komisyonuna teslim 

edilmesi gerekmektedir.   

 

Ambalajlama: Baklavalar paslanmaz krom – çelik tepsilerde olacak ve üzerlerini tepsi tam 

kapatacak şekilde kapaklarla kapalı olacak. Tepsilerin yapımında kullanılan malzeme gıda 

kodeksinin ambalajlama ve depolama şartlarına uygun olmalıdır. Baklavalar kesinlikle 

alüminyum tepsilerde olmayacak. 

Taşıma ve Depolanma: 

1. Bu şartname kapsamındaki yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümündeki kurallara 

uyacaktır. Bu genel kurallara ek olacak; 

2. Sevkiyat yapan araçlar kapalı kasa, soğutuculu ve içleri temiz olacak. Soğutuculu araçlar 

gıda kodeksine uygun bakteri üretmeyen malzemeden yapılmış olmalıdır. 

3. Aynı araçla başka ürün sevkiyatı yapılmamalıdır. 
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SARAY SARMA Saray sarma hamuru 66 randıman buğday unu, içme suyu, taze günlük 

yumurta, mısırözü yağından oluşur. Hamura şekil verilerek üzerine şurup dökülerek 

hazırlanan tatlıdır. 

 

Ürünün Özellikleri: 

Duyusal Özellikleri:   

1. Saray sarması kullanılan un 1. kalite yumurtalar taze, günlük, sağlam olacak. 

2. Saray sarmalar dökülürken yağlar daha önceden kullanılmış olmamalıdır ve 

mısırözü yağı kullanılmalıdır. 

3. Saray sarma şerbeti sadece şekerden imal edilecek, başka hiçbir katkı maddesi 

kullanılmayacak. 

4. Saray sarma tatlıları tam kızarmış, çizgileri belirgin ve rengi koyu sarı ve tek 

renkte olacak. 

5. Saray sarma tatlılarının içleri hamur olmayacak ve Saray sarmalar yumuşak değil 

çıtır çıtır olacak. 

6. Saray sarması kullanılan buğday unu, su, yumurta, mısırözü yağı ve şeker Türk 

Gıda Kodeksi Hükümlerine uygun olacaktır. 

7. Saray sarma tatlıları günlük ve taze olacaktır. 

 

Mikrobiyolojik Özellikleri: Mikrobiyolojik özellikler Türk Gıda Kodeksi “Mikrobiyolojik 

Kriterler Tebliği”ne uygun olacaktır. 

Katkı Maddeleri: Saray sarma hazırlanırken hiçbir katkı maddesi kullanılmamış olacaktır. 

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 

Bulaşanlar bölümüne uygun olacaktır. 

Hijyen: Saray sarma Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyen bölümünde yer alan 

kurallara uygun olarak üretilmiş olacaktır. Saray sarmaların bulunduğu tepsilerin temizliğinde 

gıda kodeksine uygun dezenfektanlı deterjanlar kullanılacaktır. 

Diğer Hususlar: 

1. Üretici firma şuruplu tatlılara ait “Gıda Üretim Sertifikası” ve “Gıda sicil 

Sertifikası”na sahip olacaktır. 

2. Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta ürünlerin Hıfzısıhha Enstitüsünde 

tahlillerin yapılmasını isteyebilecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcı firmaya ait 

olacaktır. 

3. Üretici firmada çalışanların portör muayeneleri her 6 ayda bir yapılmış olmalıdır. 

Sevkiyat yapan elemanların kıyafeti temiz, bone, eldiven, ağızlık ve galoş takılmış 

olacaktır. Kurum çalışanların portör muayenelerinin yapılıp yapılmadığını 

denetleyecektir. 

4. Ayrıca kurum istediği an ve sıklıkta imalat yapılan yeri denetleyebilecektir. Gıda 

imalatı için uygun olmayan bir tespitte bulunursa tatlı alımlarını durdurabilecektir. 

5. İçme suyunun aylık tahlillerinin Hıfzısıhhada yapılıp muayene komisyonuna teslim 

edilmesi gerekmektedir.   

 

Ambalajlama: Saray sarmalar paslanmaz krom – çelik tepsilerde olacak ve üzerlerini tepsi 

tam kapatacak şekilde kapaklarla kapalı olacak. Tepsilerin yapımında kullanılan malzeme 

gıda kodeksinin ambalajlama ve depolama şartlarına uygun olmalıdır. Saray sarmalar 

kesinlikle alüminyum tepsilerde olmayacak. 
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Taşıma ve Depolanma: 

1. Bu şartname kapsamındaki yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması Türk 

Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması 

bölümündeki kurallara uyacaktır. Bu genel kurallara ek olacak; 

2. Sevkiyat yapan araçlar kapalı kasa, soğutuculu ve içleri temiz olacak. 

Soğutuculu araçlar gıda kodeksine uygun bakteri üretmeyen malzemeden 

yapılmış olmalıdır. 

3. Aynı araçla başka ürün sevkiyatı yapılmamalıdır. 

 

TULUMBA  

Tulumba hamuru 66 randıman buğday unu, içme suyu, taze günlük yumurta 

Duyusal Özellikleri:  

1. Tulumbada kullanılan un 1. kalite yumurtalar taze, günlük, sağlam olacak. 

2. Tulumbalar dökülürken yağlar daha önceden kullanılmış olmamalıdır ve mısırözü 

yağı kullanılmalıdır. 

3. Tulumba şerbeti sadece şekerden imal edilecek, başka hiçbir katkı maddesi 

kullanılmayacak. 

4. Tulumba tatlıları tam kızarmış, çizgileri belirgin ve rengi koyu sarı ve tek renkte 

olacak. 

5. Tulumba tatlılarının içleri hamur olmayacak ve tulumbalar yumuşak değil çıtır 

çıtır olacak. 

6. Tulumbada kullanılan buğday unu, su, yumurta, mısırözü yağı ve şeker Türk Gıda 

Kodeksi Hükümlerine uygun olacaktır. 

7. Tulumba tatlıları günlük ve taze olacaktır. 

 

Mikrobiyolojik Özellikleri: Mikrobiyolojik özellikler Türk Gıda Kodeksi “Mikrobiyolojik 

Kriterler Tebliği”ne uygun olacaktır. 

Katkı Maddeleri: Tulumba hazırlanırken hiçbir katkı maddesi kullanılmamış olacaktır. 

Bulaşanlar: Bu şartname kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 

Bulaşanlar bölümüne uygun olacaktır. 

Hijyen: Tulumba Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyen bölümünde yer alan 

kurallara uygun olarak üretilmiş olacaktır. Tulumbaların bulunduğu tepsilerin temizliğinde 

gıda kodeksine uygun dezenfektanlı deterjanlar kullanılacaktır. 

Diğer Hususlar: 

1. Üretici firma şuruplu tatlılara ait “Gıda Üretim Sertifikası” ve “Gıda sicil 

Sertifikası”na sahip olacaktır. 

2. Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta ürünlerin Hıfzısıhha Enstitüsünde 

tahlillerin yapılmasını isteyebilecektir. Bununla ilgili tüm masraflar satıcı firmaya ait 

olacaktır. 

3. Üretici firmada çalışanların portör muayeneleri her 6 ayda bir yapılmış olmalıdır. 

Sevkiyat yapan elemanların kıyafeti temiz, bone, eldiven, ağızlık ve galoş takılmış 

olacaktır. Kurum çalışanların portör muayenelerinin yapılıp yapılmadığını 

denetleyecektir. 

4. Ayrıca kurum istediği an ve sıklıkta imalat yapılan yeri denetleyebilecektir. Gıda 

imalatı için uygun olmayan bir tespitte bulunursa tatlı alımlarını durdurabilecektir. 

5. İçme suyunun aylık tahlillerinin Hıfzısıhhada yapılıp muayene komisyonuna teslim 

edilmesi gerekmektedir.   
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Ambalajlama: Tulumbalar paslanmaz krom – çelik tepsilerde olacak ve üzerlerini tepsi tam 

kapatacak şekilde kapaklarla kapalı olacak. Tepsilerin yapımında kullanılan malzeme gıda 

kodeksinin ambalajlama ve depolama şartlarına uygun olmalıdır. Tulumbalar kesinlikle 

alüminyum tepsilerde olmayacak. 

Taşıma ve Depolanma: 

1. Bu şartname kapsamındaki yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması Türk 

Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması 

bölümündeki kurallara uyacaktır. Bu genel kurallara ek olacak; 

2. Sevkiyat yapan araçlar kapalı kasa, soğutuculu ve içleri temiz olacak. 

Soğutuculu araçlar gıda kodeksine uygun bakteri üretmeyen malzemeden 

yapılmış olmalıdır. 

3. Aynı araçla başka ürün sevkiyatı yapılmamalıdır. 

 

ELDE BULAŞIK YIKAMA DETERJANI  

 

Her türlü su ve sıcaklık şartlarında köpürüp kullanılmalıdır. (Köpüğü kontrollü olmalıdır.) 

pH değeri 7,5 ± 0,3 olmalıdır.  

Kolay durulanmalı, yüzeyde leke, tabaka bırakmamalıdır.  

Anyonik aktif madde oranı %5-15, amfoterik aktif madde oranı %5’ten fazla olmamalıdır. 

TSE standartlarına uygun olmalıdır.  

20-30 kg ambalajlarda olmalıdır. Ambalajın üzerinde üretim tarihi, TSE belgesi, üretici 

firmanın adı ve adresi bulunmalıdır.  

 

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN KATI DETERJAN  

 

 GENEL BİLGİ: 

Ürün sadece endüstriyel bulaşık makinelerine ve özel dozajlama sistemi ile birlikte 

kullanılabilir olmalıdır. 

Donmuş yağ ve kuru yemek atıkları ile çay,kahve lekeleri kolayca çözülmelidir. 

Ürün katı formda olmalıdır. 

ÜRÜNE AİT BELGELER: 

Sağlık Bakanlığı ithalat belgesi olmalıdır. 

Ürünün,kullanıcılar için hazırlanmış genel bilgi formu olmalıdır. 

maddelik ürün güvenlik veri Formu olmalıdır. 

Ürünün kalite Ürünün,AB direktifleri91755/EEC yönetmeliği yasasına uygun olrak 

hazırlanmış 16 kriterlerine göre hazırlanmış analiz sertifikası olacaktır. 

Satıcı firma,teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen ürün tarihine ait üretici firma 

tarafından hazırlanan analiz sertifikasını verecektir. 

Ürün T.c. üniversitelerinin herhangi birinden alınan ve biyolojik parçalanabilirlik sahip 

olduğuna dair bir rapora haiz olmalıdır. 

FİRMA KALİTE BELGELERİ: 

1-ISO 9001.2000 

2-ISO 14001.2004 

ÜRÜN KRİTERLERİ: 

Ürün beyaz blok yapısında olamlı ph(%1’lik) değeri min.12.00-max.13.00 olmalıdır. 

Ürün yağ çözücü olrak alkali madde içermeli,toplam alkalinite min.40.0(%Na20) olmalıdır. 

Üründe yağ ve kir sökücü noniyonik aktif madde min.%1.0 olmalıdır. 

Üründe kompleks yapıcı olrak su sertli bağlayıcı madde Fosfat içermeli miktarı min.%20.0 

olmalıdır. 
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Ürün korozyon önleyici madde içermelidir. 

Ürün organik klor bazlı ağartıcı ve dezenfekte edici madde içermeli,miktarı min.%1.00 

olmalıdır. 

Ürün 4.5 kg2lık PE kapsüllerde ambalajlanmalıdır. 

DOZAJLAMA SİSTEMİ: 

1-Satıcı firma,ürünü kullandırmak için tüm bulaşık makinelerine otomatik dozaj sistemi 

kuracaktır. 

2- Otomatik dozaj sistemi 24V elektrikle çalışan bir sistem olmalıdır. 

3- IP 65 güvenlik standardına sahip olmalıdır. 

4- Tesisimizde bulunan 1000 tabak/saat,2000 tabak/saat ve üzeri kapasiteli bulaşık 

makinelerine kurulacak otomatik dozaj sistemlerinin yıkama tankındaki deterjan 

konsantrasyonunu ölçebilen hissedici sisteme sahip olacaktır. 

5-Dozaj sistemi ürün bittiğinde kullanıcıyı optik ve akustik olarak ikaz edecek özellikte 

olacaktır. 

6-Dozaj sisteminin her türlü bakım,onarım ve servis hizmetlerini çalişan süre içerisinde 

bedelsiz olarak yerine getireceğini garanti edecektir.7-Dozaj sistemleri ile ilgili yazılıve sözlü 

olarak bildirilecek arıza çağrılarına 24 saat içinde müdahale ederek sorunu giderecektir. 

AMBALAJ KALİTE KRİTERLERİ: 

 1-Ambalaj malzemesi Hingh density polietilen malzmeden imal edilmiş olmalıdır. 

 2-Kendi malzemesiyle dolu olan orijinal açılmamış ambalaj,23derecede #2 olan bir ortamda 

24 saat bekletildikten sonra,1 m. Yükseklikten 45derece eğimli bir platformdan kaydırılarak 

düşürüldükten sonra patlamayacak ve herhangi noktasından çatlamıyacak nitelikte olmalıdır. 

3-Kendi malzemesiyle dolu olan orijinal ambalaj,20 derece eğik bir düzlem üzerinde muhtelif 

konulduğunda denge olande duracaktır. 

4- Kendi malzemesiyle dolu olan orijinal açılmamış ambalaj,ters çevrilerek 5 dk. Bu şekilde 

bekletildikten sonra kapaklar,gözle ve elle muayene edildikten sonra sızdırmıyacak ve 

akmayacaktır. 

5- Ürünlerin ambalaj kapakları mühürlü kapaklı olacaktır. 

6-Ambalaj tipi:high density polietilen malzemeden imal edilmiş bidon olcaktır. 

7-Ambalaj miktarı.ürün 4.5 kg’lık PE ambalaj içinde olmalıdır. 

8- Etiket.teslimat sırasında ve depolama sırasında ürün etiketleri sağlam,ambalaj üzerine tam 

yapışmış ve okunabilir nitelikte olması gerekir.ürün etiketinde aşağıdaki bilğilerin bulunması 

gerekir, 

 A-ürünün adı 

 B-ürün hakkında kısa açıklama 

 C ürünün net ağırlığı 

 D- kullanım şekli 

 E fiziksel özellikleri,kimyasal bileşimi 

 F depolama bilgileri,üretim tarihi,üretim numarası 

 G tehlike işareti ve güvenlik önlemleri,tüketicinin dikkatine yönelik uyarılar. 

DEPOLAMA: 

 1-Deterjanlar normal depolama şartlarında 1 yıl depolamaya müsait olacak bu mühdet 

zarfında deterjanlar ve ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki 

özelliklerini koruyacaktır.Değişiklik olduğu taktirde yenisi ile değiştirilecektir. 

 

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN KONSANTRE SIVI DURULAMA 

ÜRÜNÜ 

GENEL BİLGİ. 

 1-Ürün sadece bulaşık makinelerinde ve özel dozajlama sistemleri ile birlikte kullanılabilir 

olmalıdır. 
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 2- ürün içeriği yüzey aktif maddeler sayesinde makineden çıkan bulaşığın kurumasını 

sağlamalıdır. 

 3- Kireç birikimini önleyerek cam,metal ve porselen yemek takımlarının parlaklığını 

korumalıdır. 

 4- Ürün sert sularda kullanıma uygun olmalıdır. 

ÜRÜNE AİT BELGELER: 

 1-Sağlık Bakanlığı üretim bildirim belgesi olmalıdır. 

 2-Ürünün,kullanıcılar için hazırlanmış genel bilgi formu olmalıdır. 

 3-Ürünün kalite Ürünün,AB direktifleri2001/55/EEC direktifine uygun olarak hazırlanmış 16 

kriterlerine göre hazırlanmış analiz sertifikası olacaktır. 

 4-ürünün,kalite kriterlerine göre hazırlanmış analiz sertifikası olacaktır. 

 5-Satıcı firma,teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen ürün tarihine ait üretici firma 

tarafından hazırlanan analiz sertifikasını verecektir. 

FİRMA KALİTE BELGELERİ. 

1-ISO 9001.2000 

2-ISO 14001.2004 

 3-TSE ISG-OHSAA TS 18001 

 4-Üretim yerine ait Sağlık Bakanlığından alınmış ruhsat 

 

ÜRÜN KRİTERLERİ: 

 1-Görünümü renkli berrak sıvı olmalıdır, 

 2-Ürünün yapısı asidik durulama maddesi olmalı sadece organik asitler içermelidir. 

 3-Ürünün toplam asidite değeri(%Na20 cinsinden)min.%9.0 olmalıdır. 

 4-Ürünün direkt pH değeri(20derece) 1.00-2.00 olmalıdır. 

 5-Ürün,endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanıma uygun özel düşük köpüklü noniyonik 

aktif madde oranı min.%20 olmalıdır. 

 6-Ürünün içerdiği aktif maddeler doğada min%90oranında biyolojik olarak parçalanabilirlik 

özelliğine sahip olmalıdır. 

DOZAJLAMA SİSTEMİ: 

1-Satıcı firma,ürünü kullandırmak için tüm bulaşık makinelerine otomatik dozaj sistemi 

kuracaktır. 

2- Otomatik dozaj sistemi 24V elektrikle çalışan bir sistem olmalıdır. 

3- IP 65 güvenlik standardına sahip olmalıdır. 

4-Dozaj sistemi ürün bittiğinde kullanıcıyı optik ve akustik olarak ikaz edecek özellikte 

olacaktır. 

5-Dozaj sisteminin her türlü bakım,onarım ve servis hizmetlerini çalişan süre içerisinde 

bedelsiz olarak yerine getireceğini garanti edecektir. 

6-Dozaj sistemleri ile ilgili yazılıve sözlü olarak bildirilecek arıza çağrılarına 24 saat içinde 

müdahale ederek sorunu giderecektir. 

AMBALAJ KALİTE KRİTERLERİ: 

 1-Ambalaj malzemesi Hingh density polietilen malzmeden imal edilmiş olmalıdır. 

 2-Kendi malzemesiyle dolu olan orijinal açılmamış ambalaj,23derecede #2 olan bir ortamda 

24 saat bekletildikten sonra,1 m. Yükseklikten 45derece eğimli bir platformdan kaydırılarak 

düşürüldükten sonra patlamayacak ve herhangi noktasından çatlamıyacak nitelikte olmalıdır. 

3-Kendi malzemesiyle dolu olan orijinal ambalaj,20 derece eğik bir düzlem üzerinde muhtelif 

konulduğunda denge olande duracaktır. 

4- Kendi malzemesiyle dolu olan orijinal açılmamış ambalaj,ters çevrilerek 5 dk. Bu şekilde 

bekletildikten sonra kapaklar,gözle ve elle muayene edildikten sonra sızdırmıyacak ve 

akmayacaktır. 

5- Ürünlerin ambalaj kapakları mühürlü kapaklı olacaktır. 
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6-Ambalaj tipi:high density polietilen malzemeden imal edilmiş bidon olcaktır. 

7-Ambalaj miktarı.ürün 4.5 kg’lık PE ambalaj içinde olmalıdır. 

8- Etiket.teslimat sırasında ve depolama sırasında ürün etiketleri sağlam,ambalaj üzerine tam 

yapışmış ve okunabilir nitelikte olması gerekir.ürün etiketinde aşağıdaki bilğilerin bulunması 

gerekir, 

 A-ürünün adı 

 B-ürün hakkında kısa açıklama 

 C ürünün net ağırlığı 

 D- kullanım şekli 

 E fiziksel özellikleri,kimyasal bileşimi 

 F depolama bilgileri,üretim tarihi,üretim numarası 

 G tehlike işareti ve güvenlik önlemleri,tüketicinin dikkatine yönelik uyarılar. 

DEPOLAMA: 

 1-Deterjanlar normal depolama şartlarında 1 yıl depolamaya müsait olacak bu mühdet 

zarfında deterjanlar ve ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki 

özelliklerini koruyacaktır.Değişiklik olduğu taktirde yenisi ile değiştirilecektir.  

 

 

BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN SIVI YIKAMA ÜRÜNÜ :  

(kat ofisleri) 

GENEL BİLGİ: 

Ürün, sadece bulaşık makinelerinde ve özel dozajlama sistemleri ile birlikte kullanılabilir 

olmalıdır.  

ÜRÜNE AİT BELGELER: 

1-Ürün, Sağlık Bakanlığı üretim iznine sahip olmalıdır.  

2-Ürün TSE belgesine sahip olmalıdır. 

3-Ürün İmalata yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. 

4-Ürünün, kullanıcılar için hazırlanmış genel bilgi formu olmalıdır. 

5-Ürünün, AB Direktifleri 2001/58/EC yönetmeliği yasasına uygun olarak hazırlanmış 16 

maddelik Ürün Güvenlik Veri Formu olmalıdır.  

6-Ürünün kalite kriterlerine göre hazırlanmış analiz sertifikası olacaktır.  

7-Satıcı firma, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma 

tarafından hazırlanan analiz sertifikasını verecektir.  

8-Ürün, T.C. üniversitlerinin herhangi birinden alınan ve biyolojik parçalanabilirlik özelliğine 

sahip olduğuna dair bir rapora haiz olmalıdır.  

FİRMA POLİTİKASI: 

Üçlü sorumluluk uygulaması (insan, çevre ve güvenlik) 

FİRMA KALİTE BELGELERİ : 

ISO 9001:2000 

ISO 14001:2004 

TSE İSG-OHSAS TS 18001 

Üretim yerine ait Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış ruhsat 

ÜRÜN KALİTE KRİTERLERİ 

1-Görünümü hafif sarı / renksiz berrak sıvı olmalıdır.  

2-Ürün yağ çözücü olarak alkali madde içermeli, ürün toplam alkalitesi Sodyum Oksit 

cinsinden  

 (%Na2O) : minumum 11.0 olmalıdır. 

3-Ürün kompleks yapıcı olarak sudaki sertliği bağlayıcı madde içermeli,su sertlik bağlama 

kapasitesi ; Kalsiyum karbonat cinsinden(CaCO3 ) : min 30 mg CaCO3/ gr ürün olarak 

sağlamalıdır. 
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4-Ürünün pH (%1’ lik) değeri 11,5 – 13,5 olmalıdır.  

5-Ürün her türlü bulaşık makinasına uygun düşük köpük kontrollü olmalıdır. 

6-Ürün 20 - 35 kg’lık PE bidonlarda ambalajlanmalıdır.  

DOZAJLAMA SİSTEMİ: 

Satıcı firma, ürünü kullandırmak için tesislerdeki tüm bulaşık makinelere otomatik dozaj 

sistemi kuracaktır.  

Otomatik dozaj sistemi 24 V elektrikle çalışan bir sistem olmalıdır.  

Dozaj sisteminin her türlü bakım, onarım ve servis hizmetlerini çalışılan süre içerinde 

bedelsiz olarak yerine getireceğini garanti edecektir. 

Dozaj sistemleri ile ilgili yazılı olarak bildirilecek arıza çağrılarına 24 saat içinde müdahele 

ederek, sorunu giderecektir.  

AMBALAJ KALİTE KRİTERLERİ: 

1-Ambalaj malzemesi High density polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 

2-

24 saat bekletildikten sonra, 1 metre yükseklikten 45 C eğimli bir platformdan kaydırılarak 

düşürüldükten sonra patlamayacak ve herhangi bir noktasıdan çatlamayacak nitelikte 

olmalıdır. 

3-Kendi malzemesiyle dolu olan orijinal açılmamış 

muhtelif konumlarda konulduğunda dengede duracaktır.  

4-Kendi malzemesiyle dolu olan orijinal açılmamış ambalaj, ters çevrilerek 5 dakika bu 

şekilde bekletildikten sonra, kapaklar, gözle ve elle muayene edilediten sonra sızdırmayacak 

ve akmayacaktır.  

5-Ürünlerin ambalaj kapakları mühürlü kapaklı olacaktır.  

Ambalaj Tipi : High density polietilen malzemeden imal edilmiş bidon 

Etiket: Teslimat sırasında ve depolama sırasında ürün etiketleri sağlam, ambalaj üzerine tam 

yapışmış ve okunabilir nitelikte olması gerekir. Ürün etiketinde aşağıdaki bilgilerin bulunması 

gerekir. 

Ürünün adı, ürünün hakkında kısa açıklama, ürünün net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel 

özellikleri, kimyasal bileşmi, depolama bilgileri, tehlike işareti ve güvenlik önlemleri, 

tüketicinin dikkatine yönelik uyarıları, üretici firmanın adı, üretici firmanın adresi, üretim 

tarihi ve üretim numarası 

DEPOLAMA:  

Detarjanlar normal depolama şartlarında 1 yıl depolanmaya müsait olacak bu müddet zarfında 

deterjanlar ve ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini 

koruyacaktır.Değişiklik olduğu taktirde yenisi ile değiştirecektir. 

KONTROL 

İhale sonrası firma demo yapmalı, muayene komisyonu kullanım esnasında yeterli temizlik 

şartları sağlamayan ürünlere uygunluk vermez. 

 

 

BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN SIVI DURULAMA ÜRÜNÜ :  

(kat ofisleriiçin) 

GENEL BİLGİ: 

Ürün, sadece bulaşık makinelerinde ve özel dozajlama sistemleri ile birlikte kullanılabilir 

olmalıdır.  

Ürün Orta sert / Sert sularda kullanıldığında yüzey aktif maddeler sayesinde bulaşığın lekesiz 

kurumasını sağlamalıdır. 

ÜRÜNE AİT BELGELER: 

1-Ürün, Sağlık Bakanlığı üretim iznine sahip olmalıdır.  

2-Ürün TSEK belgesine sahip olmalıdır. 
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3-Ürün İmalata yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. 

4-Ürünün, kullanıcılar için hazırlanmış genel bilgi formu olmalıdır. 

5-Ürünün, AB Direktifleri 2001/58/EC yönetmeliği yasasına uygun olarak hazırlanmış 16 

maddelik Ürün Güvenlik Veri Formu olmalıdır.  

6-Ürünün kalite kriterlerine göre hazırlanmış analiz sertifikası olacaktır.  

7-Satıcı firma, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma 

tarafından hazırlanan analiz sertifikasını verecektir.  

8-Ürün, T.C. üniversitlerinin herhangi birinden alınan ve biyolojik parçalanabilirlik özelliğine 

sahip olduğuna dair bir rapora haiz olmalıdır.  

FİRMA POLİTİKASI: 

Üçlü sorumluluk uygulaması (insan, çevre ve güvenlik) 

FİRMA KALİTE BELGELERİ : 

ISO 9001:2000 

ISO 14001:2004 

TSE İSG-OHSAS TS 18001 

Üretim yerine ait Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış ruhsat 

ÜRÜN KALİTE KRİTERLERİ 

1-Görünümü renkli berrak sıvı olmalıdır.  

2-Ürün durulama özelliği sebebiyle, asidik karakteristikte olmalıdır.  

3-Ürünün direkt pH değeri 1.0-5.0 olmalıdır.  

4-Ürünün toplam asidite değeri (%Na2O cinsinden) min. %3.5 olmalıdır. 

5-Ürünün içerdiği aktif madde oranı min %8,5 olmalıdır. 

6-Ürünün içerdiği aktif maddeler doğada min. % 80 oranında biyolojik olarak 

parçalanabilirlik özelliğine sahip olmalıdır.  

DOZAJLAMA SİSTEMİ: 

Satıcı firma, ürünü kullandırmak için tesislerdeki tüm bulaşık makinelere otomatik dozaj 

sistemi kuracaktır.  

Otomatik dozaj sistemi 24 V elektrikle çalışan bir sistem olmalıdır.  

Dozaj sisteminin her türlü bakım, onarım ve servis hizmetlerini çalışılan süre içerinde 

bedelsiz olarak yerine getireceğini garanti edecektir. 

Dozaj sistemleri ile ilgili yazılı olarak bildirilecek arıza çağrılarına 24 saat içinde müdahele 

ederek, sorunu giderecektir.  

AMBALAJ KALİTE KRİTERLERİ: 

1-Ambalaj malzemesi High density polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 

2-

saat bekletildikten sonra, 1 metre yükseklikten 45 C eğimli bir platformdan kaydırılarak 

düşürüldükten sonra patlamayacak ve herhangi bir noktasıdan çatlamayacak nitelikte 

olmalıdır. 

3-

muhtelif konumlarda konulduğunda dengede duracaktır.  

4-Kendi malzemesiyle dolu olan orijinal açılmamış ambalaj, ters çevrilerek 5 dakika bu 

şekilde bekletildikten sonra, kapaklar, gözle ve elle muayene edildikten sonra sızdırmayacak 

ve akmayacaktır.  

5-Ürünlerin ambalaj kapakları mühürlü kapaklı olacaktır.  

Ambalaj Tipi : High density polietilen malzemeden imal edilmiş bidon 

Ambalaj miktarı: Ürün 20 - 35 kg’lık PE ambalaj içinde olmalıdır.  

Etiket: Teslimat sırasında ve depolama sırasında ürün etiketleri sağlam, ambalaj üzerine tam 

yapışmış ve okunabilir nitelikte olması gerekir. Ürün etiketinde aşağıdaki bilgilerin bulunması 

gerekir. 

Ürünün adı, ürünün hakkında kısa açıklama, ürünün net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel 
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özellikleri, kimyasal bileşmi, depolama bilgileri, tehlike işareti ve güvenlik önlemleri, 

tüketicinin dikkatine yönelik uyarıları, üretici yerinin firmanın adı, üretici firmanın adresi, 

üretim tarihi ve üretim numarası 

DEPOLAMA:  

Detarjanlar normal depolama şartlarında 1 yıl depolanmaya müsait olacak bu müddet zarfında 

deterjanlar ve ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini 

koruyacaktır.Değişiklik olduğu taktirde yenisi ile değiştirecektir. 

KONTROL: hale sonrası firma demo yapmalı, muayene komisyonu kullanım esnasında 

yeterli temizlik şartları sağlamayan ürünlere uygunluk vermez. 

 

 

SAÇ BONESİ  

1.Yırtılmaya dayanıklı, dokuma olmayan poliprofien materyalden yapılmış olmalıdır. 

2.Kumaş kalınlığı en az 15mg/m2 olmalıdır. 

3.Bonenin başı çevreleyen kısmı lastikle overlok dikilmiş olmalıdır, lastik uzunluğu 

açıldığında en az 100 cm olmalıdır. 

4.Bone esnediğinde birleşme yerlerinden ayrılmamalı, kopmamalıdır. 

5.Bonede yırtık, delik ve dikiş aralığı olmamalı, uzun saçı taşımalı, yırtılmamalıdır. 

6.Renk beyaz olmalıdır. 

7.Bone çapı en az 50 cm olmalıdır. 

8. Tek kullanımlık olmalıdır. 

9.100lük poşetlerde teslim edilmeliir. 

10. Hatalı, bozuk malzemeler yenisi ile değiştirilmelidir. 

 

KORUYUCU KOLLUK  

 

1-Kumaş: Nonwoven-Spunbond PP olmalı  

2-Renk: Beyaz olmalı  

3-Dikiş: Polyester İplik, Ulrasonik dikiş olmalı  

4-Ambalaj : 1000 adetlik koli olmalı  

5-Disposable (tek kullanımlık) olmalı   

6-Hijyenik olmalı  

7-Hava geçirgenli (kolay nefes alma) olmalı  

8-Uzunluk: 48cm olmalı 
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1 TARAFLAR, AMAÇVE İŞİN TANIMI 

1.1 T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler 

Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 06800 Çankaya/Ankara adresinde
1
 faaliyet göstermekte 

olup bundan sonra “Genel Müdürlük” olarak anılacaktır. 

1.2 Genel Müdürlükile aramızda 1.3. maddede yazılı iş/faaliyet kapsamında;sözleşme, protokol 

veya benzeri adlar altında imzalanmış ve/veya imzalanması planlanan akdi ilişkinin amaçlarını 

gerçekleştirmek üzere Genel Müdürlüğe ait ve “GİZLİ BİLGİ” niteliği taşıyan yazılı ve/veya sözlü 

bilgilere ulaşacak olmamız sebebiyle, aşağıdaki hususlara riayet etmeyi peşinen kabul ve taahhüt 

ederiz. 

1.3 İş/FaaliyetTanımı
2
:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………... 

2 GİZLİBİLGİNİN TANIMI 

2.1 Aşağıdaki bilgileri kesinlikle “GİZLİ BİLGİ” olarak kabul ederiz: 

2.1.1 13/05/1964 tarihli ve 6/3048 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan “Gizlilik 

Dereceli Evrak ve Gerecin Güvenliği Hakkındaki Esaslar” ile tanımlanmış ve usulüne uygun olarak 

etiketlenmiş olan ÇOK GİZLİ, GİZLİ, ÖZEL ve HİZMETE ÖZEL gizlilik derecesindeki her türlü veri, bilgi 

ve belge. 

2.1.2 24/3/2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tanımlanan 

kişisel veriler ile 20/10/2016 tarih ve 29863 sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin 

Sağlanması Hakkındaki Yönetmelik ile tanımlanan kişisel sağlık verileri. 

2.1.3 Bakanlığa veya hizmet sunulan ilgili birime ait özel sırlar, mali bilgiler, çalışan bilgileri, 

sistem bilgileri ve çalışılan süre içinde derlenen tüm bilgiler, materyaller, programlar ve dokümanlar, 

bilgisayar sistemleri içerisinde saklanan veriler, donanım/yazılım ve tüm diğer düzenleme ve 

uygulamalar ile yüklenici ve çalışanlarının çalışma süresi içerisinde yapmış olduğu işler. 

2.1.4 Açıklanması halinde kişi ve kurumlara maddi veya manevi zarar verme ya da herhangi 

bir kişi veya kuruma haksız yarar sağlama ihtimali bulunan her türlü bilgi ve belge. 

3 GİZLİ BİLGİNİN KORUNMASI 

3.1 Bu gizli bilgiyi; 

3.1.1 T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış yürürlükteki Bilgi Güvenliği Politikası 

Yönergesi ve Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzunda belirtilen tedbirleri almak suretiyle korumayı, 

 

 

 

                                                           

1
 Genel Müdürlüğün güncel adres ve iletişim bilgileri http://www.sbsgm.saglik.gov.tr/TR,1282/iletisim.html adresinde yer 

almaktadır. Genel Müdürlük ile yapılacak yazışmalarda veya herhangi bir nedenle Genel Müdürlüğün güncel adres bilgisine 

erişilmesi ihtiyacı olduğunda, belirtilen internet sitesindeki iletişim adresi esas alınır. 

2
 Yapılacak işe ait KİK ihale kayıt numarası, sözleşme imza tarihi ve konusu veya ilgili protokolün adı (veya konusu) ve tarihi 

yazılır. 

EK 4: 

http://www.sbsgm.saglik.gov.tr/TR,1282/iletisim.html
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3.1.2 Herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi, açıklamamayı, 

değiştirmemeyi, çoğaltmamayı ve/veya kamuya duyurmamayı,  

3.1.3 İşin yürütülmesi haricinde doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir şekilde ve sebeple 

kullanmamayı,  

3.1.4 Üçüncü kişiler tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak ulaşılmaması için gerekli tüm 

tedbirleri almak suretiyle saklamayı, 

3.1.5 Gizli bilgilerin tutulduğu ortamlar ile ilgili işlemlerin kayıtlarının olması açısından 

erişimleri ve yapılan işlemleri kaydetmeyi, bu iz kayıtlarının erişimine, değiştirilmesine ve silinmesine 

izin vermemeyi ve yukarıda sayılan surette sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı taahhüt 

ederiz.  

3.2 Kendi gizli bilgilerimizi korumakta gösterdiğimiz özenin aynısını,Genel Müdürlüğün gizli 

bilgisini korumakta da göstereceğimizi, sadece zorunlu hallerde ve işin gereği bu bilgiyi öğrenmesi 

gereken çalışanlarımıza işin yürütülmesi için gereken nispette ve bilginin korunması için her türlü 

azami önlemi alarak verebileceğimizi; Genel Müdürlüğün gizli bilgilerine erişecek personelimize,Genel 

MüdürlükBilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kapsamında yürürlükte olan personel gizlilik 

sözleşmesini imzalatacağımızı; çalışanlarımızın bilginin gizliliği hususunda bu taahhütname ve 

personel gizlilik sözleşmesi yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları 

halinde doğrudan tarafımızın sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt ederiz.  

3.3 Genel Müdürlükten temin etmiş olduğumuz gizli bilgilerin bu Taahhütnameye aykırı biçimde 

açıklandığından haberdar olduğumuzda, derhal ve yazılı olarak Genel Müdürlüğe durumu bildirmekle 

yükümlü olduğumuzu da kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

4 GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN DURUMLAR 

4.1 Aşağıdaki bilgilerin gizli bilgi olarak nitelendirilmeyeceğini kabul ve beyan ederiz. 

4.1.1 Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün bizzat kendisi tarafından alenileştirilmiş bilgiler, 

4.1.2 Açıklanmasına Bakanlık veya Genel Müdürlük tarafından yazılı olarak onay verilmiş 

bilgiler, 

4.1.3 Yürürlükte olan bir kanuna ya da verilmiş olan bir mahkeme kararına istinaden 

açıklanması gereken bilgiler. 

4.2. Bu Taahhütnamenin 4.1.3 maddesi gereğince gizli bilgiyi açıklamaya mecbur kalmamız 

halinde, gizli bilgiyi açıklamadan önce Genel Müdürlüğe derhal yazılı bir bildirimde bulunacağımızı, 

gizli bilgiyi sadece hukuken gerektiği kadar açıklayacağımızı ve bu açıklamanın kapsamına ilişkin 

olarak Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirimde bulunacağımızı, 4.1.3 maddesi kapsamında bilgi 

paylaşımında bulunmuş olmamızın bu Taahhütnamedeki yükümlülüklerimizin sona erdiği anlamına 

gelmediğini beyan, kabul ve taahhüt ederiz. 

5 DENETİM VE REFERANS 

5.1 Genel Müdürlüğün gerekli gördüğü hallerde, önceden haber vermek kaydıyla tesis ve 

sistemlerimizde,bu taahhütnamenin konusu ve kapsamı ile sınırlı kalmak şartıyla, bilgi güvenliği 

denetimleri yapma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan ederiz.  

5.2 Genel Müdürlüğün resmi kurumlarca denetlenmesi halinde bu denetim kapsamında 

tarafımızdan bilgi ve belge talep edilmesi halinde, tarafımızdan talep edilen bilgi ve belgeleri derhal 

sağlamakla yükümlü olduğumuzu beyan, kabul ve taahhüt ederiz. 
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5.3 Genel Müdürlüğün bu konuda açık yazılı izni olmadıkça görsel ya da yazılı medya aracılığıyla 

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Genel Müdürlüğü referans olarak gösteremeyeceğimizi ya da reklam aracı 

olarak ve/veya reklam amacıyla kullanmayacağımızı beyan, kabul ve taahhüt ederiz.  

6 GİZLİ BİLGİLERİN İADESİ 

6.1 Bu Taahhütnamenin sona ermesi veya feshedilmesi veya Genel Müdürlüktarafından daha 

önce talep edilmesi durumunda, masrafları tarafımıza ait olmak üzere zilyetliğimizde bulunan gizli bilgi 

içeren her türlü dokümanı ve bunların kopyalarını derhal Genel Müdürlüğe iade edeceğimizi beyan, 

kabul ve taahhüt ederiz. 

6.2 Bilgisayar dâhil herhangi elektronik cihaz veya mecraya yaptığımız kayıtları geri alınamaz 

şekilde yok edeceğimizi, Genel Müdürlük tarafından talep edilmesi durumunda söz konusu gizli bilgileri 

barındıran diskleri bedelsiz olarak Genel Müdürlüğe teslim edeceğimizi; kayıtların yok edilmesi 

ve/veya gizli bilgi barındıran disklerin tespiti faaliyetine Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek bir 

uzman personelin refakat etmesine izin vereceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. 

6.3 6.2 maddesinde belirtilen kayıtların geri alınamaz bir şekilde yok edildiğini, bir şirket yetkilisinin 

imza edeceği tutanakla belgeleyeceğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz.  

7 TAZMİNAT VE CEZAİ ŞART  

7.1 Bu Taahhütnameden doğan yükümlülüklerimizi tamamen veya kısmen ihlal etmemiz halinde, 

doğrudan ve dolaylı tüm zarar ve ziyanı karşılayacağımızı şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  

7.2 Bu maddede yeralan tazminat ödeme yükümlülüğüne ek olarak, bu Taahhütnameden doğan 

yükümlülüklerimizi tamamen veya kısmen ihlal etmemiz nedeniyle idari veya adli makamlarca Genel 

Müdürlüğe kesilecek her türlü cezayı ilk talep halinde tazmin edeceğimizi, ayrıca bu cezaların 

doğmasına neden olan aykırılıklar nedeniyle ortaya çıkan her türlü zararı karşılayacağımızı kabul, 

beyan ve taahhüt ederiz. 

8 KISMİ GEÇERSİZLİK  

Bu Taahhütname maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu halin 

Taahhütnamenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmeyeceğini kabul ederiz. 

9 TAAHHÜTNAME GEÇERLİLİĞİ VE DEĞİŞİKLİĞİ  

Genel Müdürlüğün yeni bir Gizlilik Taahhütnamesi yayımlaması ve yayımlanan yeni Gizlilik 

Taahhütnamesinin tarafımızca imza altına alınması durumunda,bu taahhütname hükümlerinin ortadan 

kalkacağını ve yeni Gizlilik Taahhütnamesi hükümlerinin geçerli olacağını beyan, kabul ve taahhüt 

ederiz. 

10 DEVİR VE SÜRE  

10.1 Bu Taahhütnamenin, imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve yazılı olarak Genel 

Müdürlüktarafından sona erdirilmedikçe yürürlükte kalacağını, Genel Müdürlükile aramızdaki akdi ilişki 

sona erse veya bu taahhütname herhangi bir şekilde sona erdirilse dâhi bu Taahhütnamedeki gizlilik 

yükümlülüklerinin geçerli olmaya devam edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederiz. 

10.2 Bu Taahhütname yer alan hak ve/veya yükümlülüklerin tarafımızca tamamen ya da kısmen bir 

başkasına devredilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederiz. 
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11 YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME  

 Bu Taahhütnamenin yorumunda ve bu Taahhütnamede yer alan hükümlere ilişkin ortaya 

çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda,Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili ve görevli olduğunu 

beyan, kabul ve taahhüt ederiz. 

12 EKLER 

 Firma, Kurum veya Kuruluş temsilcisinin bu ve/veya benzeri sözleşme/taahhütnameleri 

imzalamaya yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri. 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ 
FİRMA/KURUM/KURULUŞ YETKİLİ 

TEMSİLCİSİ 

Bu Taahhütnamenin, madde 1.3’te belirtilen 
iş/faaliyet kapsamında, Ekte yer alan imza 
sirküleri ile “Firma/Kurum/Kuruluş

3
” adına imza 

atmaya yetkili kılınmış kişi tarafından 
imzalandığına şahitlik ederiz. 

Bu Taahhütnameyi, madde 1.3’te belirtilen 
iş/faaliyet kapsamında, yetkili temsilcisi olduğum 
“Firma/Kurum/Kuruluş

4
” adına imzaladığımı beyan 

ederim. 

T.C. Sağlık Bakanlığı’nda Madde 1.3 kapsamında 

yapılacak iş/faaliyeti takip eden Birim 

Sorumlusunun Adı, Soyadı, Unvanı, Birimi, 

İmzası ve Tarih 

Yetkili Temsilcinin Adı, Soyadı, Unvanı, İmzası, 

Kaşesi ve Tarih 

T.C. Sağlık Bakanlığı’nda Madde 1.3 kapsamında 

yapılacak iş/faaliyeti takip eden Birimin bağlı 

olduğu Daire Başkanının (veya Eşitinin)  Adı, 

Soyadı, Unvanı, Dairesi, İmzası ve Tarih 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3
 İlgili Firma/Kurum veya Kuruluşun açık adı yazılacaktır. 

4
 İlgili Firma/Kurum veya Kuruluşun açık adı yazılacaktır. 
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PERSONEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 

 

Bu sözleşme ……. / …… / 20….. tarihinde,aşağıda yer alan hükümler çerçevesinde, 
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) ile 
aşağıda kimlik bilgileri yazılı kişi (Personel) arasında akdedilmiştir. 
 
1. TANIMLAR: 
 Kuruma Ait Gizli Kalması Gereken Bilgiler: 

1.1 13/05/1964 tarihli ve 6/3048 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan “Gizlilik 
Dereceli Evrak ve Gerecin Güvenliği Hakkındaki Esaslar” ile tanımlanmış ve usulüne uygun olarak 
etiketlenmiş olan ÇOK GİZLİ, GİZLİ, ÖZEL ve HİZMETE ÖZEL gizlilik derecesindeki her türlü veri, bilgi 
ve belge. 

1.2 Kurum tarafından işlenen (24/3/2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
ile tanımlanan) kişisel veriler ile (20/10/2016 tarih ve 29863 sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi 
ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkındaki Yönetmelik ile tanımlanan) kişisel sağlık verileri. 

1.3 Genel Müdürlüğe veya hizmet sunulan ilgili birime ait özel sırlar, mali bilgiler, çalışan bilgileri, 
sistem bilgileri ve çalışılan süre içinde derlenen tüm bilgiler, materyaller, programlar ve dokümanlar, 
bilgisayar sistemleri içerisinde saklanan veriler, donanım/yazılım ve tüm diğer düzenleme ve 
uygulamalar ile personelin çalışma süresi içerisinde yapmış olduğu işler. 

1.4 Açıklanması halinde kişi ve kurumlara maddi veya manevi zarar verme ya da herhangi bir kişi 
veya kuruma haksız yarar sağlama ihtimali bulunan her türlü bilgi ve belge. 

2. YÜKÜMLÜLÜKLER: 

2.1 Personel, kuruma ait gizlibilgilerinkorunması için aşağıdaki kurallara uyacağının beyanı olarak 
bu sözleşmeyi imzalar. 

2.2 Personel, Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve Bilgi Güvenliği Politikaları 
Kılavuzunda yer alan koşullara uygun hareket eder. 

2.3 Personel,bu sözleşme hükümlerine uygun davranmaktan, ihlali halinde ise Bakanlığa, Genel 
Müdürlüğe ve üçüncü kişilere vereceği her türlü zarardan sorumludur. Sözleşmenin ihlal edilmesi 
sonucu doğacak tüm hukuki ve cezai sorumlukları peşinen kabul eder. 

2.4 Personel, Genel Müdürlükte uygulanmakta olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) 
kapsamında yayımlanmış politika, prosedür, süreç ve sözleşmelere uygun davranır. Bahse konu 
dokümanlarda belirtilenhususları eksiksiz olarak yerine getirir. 

2.5 Personel, Genel Müdürlük tarafından kendisine teslim edilmiş veya erişim yetkisi verilmiş olan 
gizli kalması gereken bilgileri, sadece görevi ile ilgili işler için kullanır. Bu bilgileri kendi gizli bilgisi gibi 
korur ve bilmesi gereken yetkili kişiler haricinde hiç kimse ile paylaşmaz. Personel, bilgi 
paylaşabileceğikişiler konusunda tereddüttekalırsa, bilginin sahibi olan veya süreci yönetenDaire 
Başkanlığı ile irtibata geçerek bu bilgilerikimlerle paylaşabileceğini teyit eder. 

2.6 Personel, özel olarak yetkilendirildiği durumlar dışında,hizmet verilen tarafların yetkilileri de 
dâhil olmak üzere yetkisi olmayan hiç kimse ile gizli kalması gereken bilgileri paylaşmaz. Yetkisi 
olmadığı halde, bulunduğu görev ve makamı kullanarak kendisinden bu bilgileri talep eden kişileri, 
yöneticisine bildirir. 

2.7 Personel, görevi kapsamında kendisine teslim edilmiş olan gizli kalması gereken bilgileri, ilgili 
mevzuata uygun olarak korur, işlerve aktarır.Bu bilgileri, yetkisi olmayan üçüncükişilerin yanında 
konuşmaz. 

2.8 Personel, gizli kalması gerekenbilgilerihiçbir kişi, grup, kurum veya kuruluşun menfaati için 
kullanmaz. 

EK 5: 
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2.9 Personel, görevi ile ilgili olsun veya olmasın,edindiği ve gizlilik arz eden her türlü bilgiyi sır 
olarak saklamak ve bunları üçüncü kişilere hiçbir şekilde iletmemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, 
personelin Genel Müdürlük ile ilişkisinin sona ermesi halinde de süresiz olarak devam eder. 

2.10 Personel, görevi nedeniyle edindiği gizli bilgiler hakkında, yasal zorunluluklar ve kurum 
tarafından resmi olarak izin verilmesi halleri dışında, yazılı veya sözlü açıklama yapamaz.  

2.11 Personel, görevi kapsamında erişim hakkınınbulunduğu sistemleri ve bilgileri, yetkisi 
içinde ya da yetkisini aşarak kendisine veya bir başkasına çıkar sağlamak amacıyla kullanamaz. 

2.12 Personel, bilgi sistemlerinde kullanılan/yer alan programları, verileri veya diğer 
unsurları hukuka aykırı olarak ele geçirme, değiştirme, silme girişiminde bulunamaz ve bunları 
nakledemez veya çoğaltamaz. 

2.13 Personel, Genel Müdürlüğün bilgisi veya onayı dışında, proje ve faaliyetlerde 
kullanılan veriler ve sistemler üzerinde,görevin gerektirdiği iş ve işlemler dışında değişiklik yapamaz. 

2.14 Personel, hangi amaçla olursa olsungörevi kapsamında Genel Müdürlükte edindiği 
bilgileri, proje ve faaliyetlerde kullanılan çeşitli şekillerde (basılı, dijital, manyetik vb.) bulunabilecek 
olan verileri yetkisiz ve izinsiz olarak kullanamaz, kopyalayamaz, taşıyamaz ve aktaramaz. 

2.15 Personel, Genel Müdürlük tarafından kendisineemanet edilen bilgisayar, tablet, 
telefon, taşınabilir medya gibi cihazları sadece göreve yönelik, kurumsal faaliyetler için kullanır. Bu 
cihazlarda kurumun bilgisi dışında hiçbir mekanik ya da yazılımsal yapılandırma değişikliği yapamaz. 

2.16 Personel, Genel Müdürlük tarafından kendisine verilen yada tanımlanan kullanıcı 
adı/parolayı hiç kimseyle paylaşmaz. Parolasının gizli kalması için gereken tüm tedbirleri alır. Genel 
Müdürlükten ayrılması halinde kullanıcı adı/parolayı iptal ettirir. Kullandığı bilgisayar ve/veya diğer veri 
depolama ortamlarına oluşturduğu veri, bilgi ve belgeler dâhil tüm belgeleri, cihazları ve ofis 
malzemelerini eksiksiz olarak ilgilisine teslim eder ve bunların hiçbir kopyasını alamaz. 

2.17 Personel, Genel Müdürlük sunucuları üzerinden kendisine tahsis edilen e-imza/mobil 
imza, kullanıcı adı/parola ve/veya IP/MAC adresini kullanarak gerçekleştirdiği her türlü etkinlikten, 
kurum bilişim kaynakları kullanılarak oluşturduğu ve/veya kendisine tahsis edilen kurum bilişim 
kaynağı üzerinde bulundurduğu her türlü içerikten (belge, doküman, yazılım vb.) sorumludur. 

2.18 Personel, 5651 sayılı kanun gereği tutulması gereken kayıtlara ilave olarak; Genel 
Müdürlük tarafından uygun görülen diğer sistemlerin, uygulamaların, kullanıcı işlemlerinin, bilgi sistem 
ağındaki verilerin ve veri akışının iz kayıtlarının hukuki ve idari süreçlere kaynak teşkil etmesi ve 
sistemlerin güvenli bir şekilde işletilmesi amacıyla tutulabileceğini peşinen kabul eder. 

2.19 Genel Müdürlük tarafından kişilere tahsis edilen e-posta hesabı sadece işle ilgili 
kurumsal faaliyetler için kullanılır. Personel, kendi hesabı kullanılarak gönderilen tüm e-postalardan 
kişisel olarak sorumludur. 

2.20 Personel, sosyal medya hesaplarını kullanırken görevinin gerektirdiği dikkat ve özeni 
gösterir. Kuruma ait gizli kalması gereken bilgiler, sosyal medya ortamlarında paylaşılmaz. 

2.21 Kişinin kendi kusuru nedeniyle parolasının ifşa olması durumunda, başkası tarafından 
yapılmış olsa dahi, personele teslim edilen kullanıcı adı ve parolalar ile yapılan iş ve işlemlerden, ilgili 
personel şahsen sorumludur.  

2.22 İşbu sözleşme iki nüsha olarak imzalanır, bir nüshası Genel Müdürlüğün Personel 
biriminde saklanır. Diğer nüshası ise personelin kendisine verilir. 

2.23 Genel Müdürlükte görev yapanPersonel, çalışma süresi sona erdiğinde yada 
kurumdan ilişiği herhangi bir gerekçeyle kesildiğinde,BG.FR.21 İşten Ayrılma Formunu doldurur ve 
ilgili birim sorumlusuna teslim eder.Diğer kurum ve kuruluşlarda görev yapan ve Genel Müdürlüğümüz 
sistemlerine erişme yetkisi olan personelin ayrılışı, kurumsal e-posta veya resmi yazı ile Genel 
Müdürlüğe bildirilir. 



 

199 

 

3. YAPTIRIMLAR: 

3.1 Yukarıda sayılan kurallardan biri ya da birkaçının ihlâlinin tespit edilmesi halinde, güvenlik 
ihlâline yol açan personel hakkında işlem başlatılır.  

3.2 Yapılan ihlalin ilgili kanunlar gereği suç ve ceza öngören bir fiil olması halinde, ilgili personel 
hakkında suç duyurusunda bulunulur. 

3.3 Ayrıca idari bir tedbir olarak, yapılan ihlalin 3.2 maddesinde belirtildiği şekilde suç olup 
olmadığına bakılmaksızın, Genel Müdürlük tarafından ihtiyaç duyulması halinde; 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi olanlar için aynı kanunun 125 maddesinde sayılan hükümlere göre, 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanununun dışında kalan çalışanlar ile ilgili olarak (danışmanlar, firma 
personeli vb.) sözleşmelerinde belirtilen özel hükümlere göre, yoksa genel hükümlere göre idari işlem 
tesis edilir. 

3.4 Kişisel veriler ile gizli bilgilerin hukuka aykırı olarak üçüncü kişilere aktarılması ve/veya onların 
erişimine açılması ya da kullanımına sunulması hâlinde;  

  3.4.1 Cezaî bakımdan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun madde 135 vd. 
hükümlerine,  

  3.4.2 İdarî bakımdan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18 inci 
madde hükmüne,  

  3.4.3 Hukukî bakımdan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun madde 23 vd. 
hükümlerine,  

  3.4.4 Sözleşme hukuku kapsamında muhtelif konulara ilişkin süreçler bakımından 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun madde 112 vd. hükümlerine göre, söz konusu hükümlerin ilgili 
durum bakımından yasal uygulama alanlarının bulunduğu ölçüde, yetkili merci ve kişilerce işlem tesis 
edilir.  

 Yukarıda sıralanan yükümlülüklere uygun davranacağımı, bu yükümlülüklerden 
bir veya birkaçına herhangi bir şekilde uygun davranmamam halinde, doğabilecek 
idari, mali, hukuki ve cezai yaptırımların uygulanabileceğini kabul ve beyan ederim. 

 

İLGİLİ PERSONELİN 

Yetkili Onayı (1) 

T.C. Kimlik No  

Adı, Soyadı  

Cep Telefonu  

İkametgâh Adresi  
 

 

E-posta Adresi  

Çalıştığı Firma & Kurum  Yetkili Onayı(2) 

 Çalıştığı Proje & Birim  

Proje & Sözleşme Bitiş Tarihi  Yetkili Onayı(3) 

 İmza  

 
Açıklama:Tablonun doldurulması ile ilgili hususlar BG.PR.23 Gizlilik Sözleşmeleri Uygulama 
Prosedüründe detaylı olarak açıklanmıştır. BG.PR.23’ün elektronik kopyasına 
https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/Home/AnaSayfaadresinden erişilmektedir. 
 

https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/Home/AnaSayfa

