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Konu     : Yaklaşık maliyet araştırması 

 

 

     

 

Sayın :  

                    

 

 

 Daire Başkanlığımıza bağlı Taşlıçiftlik Yerleşkesi yemekhaneleri ve Üniversitemiz 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne bağlı yemekhanelerde kullanılmak 

üzere ekli listede belirtilen teknik özellikler çerçevesinde “2020 yılı Yemekhaneler için 

Muhtelif Gıda” mal alımı işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılabilmesi için 

yaklaşık maliyet oluşturulması amacıyla belirtilen malzemelerin birim fiyatlarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

 Söz konusu alım için hazırlayacağınız birim fiyatlarınızı 19/08/2019 tarihi,                        

saat :16:00’a kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Bürosuna teslim etmeniz 

veya faks yolu ile göndermeniz hususunda gereğini rica ederim. 

 

 

 

 

                      Emine YILDIZ 

                 Sağlık Kültür ve Spor 

                                                                                                                        Daire Başkanı 
 

 

 

 

 

 

 

Ekler ; 

Eki-1 : İhtiyaç listesi  

Eki-2 : Teknik şartname  

  

  

 

 

 

T.C. 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 



 

 

Kısım Malın Cinsi Birimi Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyat 

1.KISIM           

YAĞLAR 

Zeytinyağı                 Litre 350   
Ayçiçek yağı             Litre  42.000   
Margarin Yağ Kg 5.000   

Toplam  

Kdv …..  

Kdv Dahil Toplam  

 

 
Kısım Malın Cinsi Birimi Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyat 

2.KISIM 
GENEL 

GIDALAR 

Domates Salçası Kg 14.000   
Et Bulyon Kg 300   
Toz Tarhana Kg 950   
Toz Şeker  Kg 4.000   
Paket Toz Şeker Adet 450.000   
Limon Sosu  1Lt. Litre  950   
Nar Ekşisi Litre 150   
Çekirdeksiz Kuru 

Üzüm  
Kg 680   

Kuru Kayısı   Kg 350   

Kuru İncir Kg 150   

Hurma Kg 80   

Hindistan Cevizi Kg 30   

Tüm Fındık İçi  Kg 115   

Üzüm Sirkesi Litre 520   
Antep Fıstığı                                  

(Kabuksuz öğ.) 
Kg 25   

Ceviziçi  Kg 150   

Puding (Karışık) Kg 180   

Kakao Kg 35   

Karışık Turşu   Kg 11.500   

Vanilya  Kg 19   
Çikolata Sosu Kg 90   
Petibör Büsküvi Kg 100   
Sofralık Tuz:                          

(750 gr-5000 gr 

arasında) 

Kg 4.000   

Stik Tuz (1 gr) Adet 1.500.000   

Fincan Poşet Çay Adet 225.000   

Konserve Bezelye Kg 5.000   

Helva (40 gr) Adet 60.000   

Meyve Nektarı Adet 55.000   

Toplam  

Kdv …..  

Kdv Dahil Toplam  

 
 
 



 

 

Kısım Malın Cinsi Birimi Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyat 

3. KISIM 

DONUK 

ÜRÜNLER 

Dondurulmuş Fasulye Kg  6.000   

Dondurulmuş Ispanak Kg 6.500   

Dondurulmuş Mısır Kg 350   

Dondurulmuş  Garnitür Kg 3.000   

Dondurulmuş Bezelye Kg 1.500   

Dondurulmuş Bamya Kg 300   

Dondurulmuş Patates 

(Parmak) 
Kg 4.000  

 

Dondurulmuş Patates 

(Elma Dilim) 
Kg 3.000  

 

Toplam  

Kdv …..  

Kdv Dahil Toplam  

 
 
 
Kısım Malın Cinsi Birimi Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyat 

4. KISIM 

BAHARATLAR 

 

Zerdeçal  Kg 25   

Toz Karabiber  Kg 120   

Toz Kimyon   Kg 175   

Pulbiber   Kg 1.750   

Sumak   Kg 35   

Kuru Nane   Kg 300   

Kekik   Kg 60   

Tarçın Kg 4   

Yenibahar  Kg 20   

Kır. Toz. Biber Kg 160   

Defne Yaprağı  Kg 1   

Köfte Harcı Kg 400   

Tavuk Baharatı Kg 50   

Çeşni Baharatı Kg 20   

Köri Kg 30   

Toplam  

Kdv …..  

Kdv Dahil Toplam  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kısım Malın Cinsi Birimi Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyat 

5. KISIM 

BAKLİYATLAR 

Yemeklik Baldo Pirinç 

(25 ve/veya 50 kg’lık) 
Kg 35.000  

 

Kırmızı Mercimek              

(25 ve/veya 50 kg’lık) 
Kg 13.500   

Yeşil Mercimek                 

(25 ve/veya 50 kg’lık) 
Kg 1.000   

Kuru Fasulye (50 kg’lık) Kg 7.500   
Kuru Barbunya                    

(25 ve/veya 50 kg’lık) 
Kg 2.500   

Kuru Nohut                         

(25 ve/veya 50 kg’lık) 
Kg 7.500   

Yemeklik Bulgur                  

(25 ve/veya 50 kg’lık) 
Kg 19.000   

Köftelik Bulgur                  

(25 ve/veya 50 kg’lık) 
Kg 1.000   

Aşurelik Buğday  

(25 ve/veya 50 kg’lık) 
Kg 1.500   

Çorbalık Mısır Kg 300   
Buğday Nişastası                      

(20 - 30 kg’lik) 
Kg 390   

Yemeklik Un :                                 

(25 ve/veya 50 kg’lik) 
Kg 13.000   

Galeta Unu  Kg 4.000   

İrmik Kg 600   

Toplam  

Kdv …..  

Kdv Dahil Toplam  

 
 
Kısım Malın Cinsi Birimi Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyat 

6.KISIM 

MAKARNALAR 

Makarna (Burgu)  

(5 kg’lık paketlerden) 
Kg 6.500   

Fiyonk Makarna                        

( 5 kg’lık paket) 
Kg 5.500   

Penne Makarna 

( 5 kg’lık paket) 
Kg 3.000   

Kelebek Makarna 

( 5 kg’lık paket) 
Kg 1.000   

Erişte Makarna 

( 5 kg’lık paket) 
Kg 3.000   

Boncuk Makarna 

( 5 kg’lık paket) 
Kg 3.000   

Dirsek Makarna  
(5 kg’lıkpaket) 

Kg 1.500   

Tel Şehriye (5 kg’lıkpaket) Kg 1.000   
Arpa Şehriye Kg  3.000   

Toplam  

Kdv …..  

Kdv Dahil Toplam  

 
 



 

 

 
 
Kısım Malın Cinsi Birimi Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyat 

7. KISIM 

SÜT 

ÜRÜNLERİ 

Süt (1 lt) Litre  13.000   

Süt (200 ml) Adet 95.000   

Yoğurt  Kg 25.000   

Yoğurt 200 gr’lık 

kaplarda 
Adet 260.000  

 

Ayran (200 cc ‘lik)  Adet 105.000   

Beyaz Peynir                    

(18 kg’lık) 
Kg 6.180  

 

Kaşar Peynir (2 kg’lık 

 paketlerde) 
Kg 

1.100 

 
 

 

Tereyağ Kg 1.000   

Sürülebilir Beyaz 

Peynir 
Adet 80.000  

 

Toplam  

Kdv …..  

Kdv Dahil Toplam  

 
Kısım Malın Cinsi Birimi Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyat 

8. KISIM 

TAVUK 

ÜRÜNLERİ 

Tavuk Special But Kg  31.000   

Piliç Baget Kg 1.500   

Tavuk Fleto (Derili) Kg 1.500   

Tavuk Fleto (Derisiz)  Kg 26.000   

Tavuk Special But 

(Kemiksiz Derili) 
Kg 3.500  

 

Yumurta Adet 137.500   

Toplam  

Kdv …..  

Kdv Dahil Toplam  

 
 
Kısım Malın Cinsi Birimi Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyat 

      9. KISIM 

HAZIR TATLI 

Cevizli Tel Kadayıf Kg 7.000   

Baklava Kg 5.000   

Tulumba Tatlısı Kg 7.500   

Toplam  

Kdv …..  

Kdv Dahil Toplam  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Kısım Malın Cinsi Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı 

Toplam Fiyat 

10.KISIM 

UNLU MAMUL 

Yufka Kg 2.250   

Mantı Kg 3.500   

Toplam  

Kdv …..  

Kdv Dahil Toplam  

 
Kısım Malın Cinsi Birimi Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyat 

11. KISIM 

 ROL 

EKMEK 

50 Gr. Rol Ekmek 

Ambalajlı 
(Üniversitemiz logolu) 

Adet 1.750.000   

50 Gr. Rol Kepekli 

Ekmek Ambalajlı 
(Üniversitemiz logolu) 

Adet 220.000   

Toplam  

Kdv …..  

Kdv Dahil Toplam  

 
 
 
Kısım Malın Cinsi Birimi Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyat 

12. KISIM 

BARDAK SU 
200 cc bardak su Adet 1.750.000 

  

Toplam  

Kdv …..  

Kdv Dahil Toplam  

 
 
Kısım Malın Cinsi Birimi Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyat 

13. KISIM 

KAHVALTILIK 

Poşet Reçel Adet 55.000   

Diyabetik Poşet Reçel Adet 15.000   

Poşet Bal Adet 30.000   

Poşet Tereyağ  Adet 83.000   

Poşet Fındık Ezmesi Adet 55.000   

Poşet Tahin Pekmez Adet 30.000   

Zeytin Kg 4.000   

Yeşil Zeytin Kg 1.000   

Diyet Zeytin Kg 1.000   

Toplam  

Kdv …..  

Kdv Dahil Toplam  
 

 



 

 

2020 YILI YEMEKHANELER  İHTİYAÇ LİSTESİ  

 

KISIM Malın Cinsi Merkez 

yemekhane 

Hastane 

Miktarı 

Birimi Toplam Miktar 

 

1. KISIM YAĞLAR 

Zeytinyağı  (sızma)               200 150 Litre 350 

Ayçiçek yağı             22.000 20.000 Litre  42.000 

Margarin Yağ 2500 2.500 Kg 5.000 

2. KISIM 

GENEL GIDALAR 

Domates Salçası 8.000 6.000 Kg 14.000 

Et Bulyon 250 50 Kg 300 

Toz Tarhana 600 350 Kg 950 

Toz Şeker  2500 1.500 Kg 4.000 

Paket toz şeker - 450.000 Adet 450.000 

Limon Sosu  1Lt. 500 450 Litre  950 

Nar Ekşisi - 150 Litre 150 

Çekirdeksiz Kuru Üzüm  500 180 Kg 680 

Kuru Kayısı   50 300 Kg 350 

Kuru incir  50 100 Kg 150 

Hurma 50 30 Kg 80 

Çekilmiş Hindistan Cevizi 15 15 Kg 30 

Tüm Fındık İçi  75 40 Kg 115 

Üzüm Sirkesi 120 400 Litre 520 

Antep Fıstığı                                  

(Kabuksuz öğütülmüş) 

20 5 Kg 25 

Ceviziçi  100 50 Kg 150 

Puding (Karışık)ve supangle 80 100 Kg 180 

Kakao 10 25 Kg 35 

Karışık Turşu   8000 3.500 Kg 11.500 

Vanilya  7 12 Kg 19 

Çikolata Sosu 30 60 Kg 90 

Pötibör bisküvi - 100 Kg 100 

Sofralık Tuz:                          

(750 gr-5000 gr arasında) 

2.500 1.500 Kg 4.000 

Stik tuz(1 gr) 1.000.000 500.000 adet 1.500.000 

Fincan poşet çay - 225.000 Adet 225.000 

Konserve Bezelye 5000 - Kg 5.000 

Tahin  helva(40 gr) 35.000 25.000 Adet 60.000 

Meyve nektarı(200 ml) 40.000 15.000 Adet 55.000 

3.KISIM DONUK 

ÜRÜNLER 

Dondurulmuş Fasulye 2.000 4.000 Kg 6.000 

Dondurulmuş ıspanak 4.000 2.500 Kg 6.500 

Dondurulmuş Mısır 100 250 Kg 350 

Dondurulmuş garnitür 1.500 1.500 Kg  3.000 

Dondurulmuş bezelye - 1.500 Kg 1.500 

Dondurulmuş bamya - 300 kg 300 

Dondurulmuş Patates(parmak) 

 

3.000 1.000 kg 4.000 

Dondurulmuş patates(elma 

dilim) 

2.000 1.000 Kg 3.000 

4. KISIM 

BAHARATLAR 

 

Zerdeçal  5 20 Kg 25 

Toz Karabiber  60 60 Kg 120 

Toz Kimyon   100 75 Kg 175 



 

 

 

 

 

 

Kırmızı Pulbiber   1.000 750 Kg 1.750 

Sumak   15 20 Kg 35 

Kuru Nane   150 150 Kg 300 

Kekik   40 20 Kg 60 

Tarçın 2 2 Kg 4 

Yenibahar  20  Kg 20 

Toz kırmızı biber 100 60 Kg 160 

Defne Yaprağı 1 - Kg 1 

Köfte Harcı 400 - Kg. 400 

Tavuk Baharatı - 50 kg 50 

Çeşni Baharatı 20 - Kg 20 

Toz Köri 20 10 Kg 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KISIM 

BAKLİYATLAR 

Yemeklik Baldo Pirinç (25 

ve/veya 50 kg’lık) 

20.000 15.000 Kg 35.000 

Kırmızı Mercimek              (25 

ve/veya 50 kg’lık) 

8.000 5.500 Kg 13.500 

Yeşil Mercimek                 (25 

ve/veya 50 kg’lık) 

600 400 Kg 1.000 

Kuru Fasulye (50 kg’lık) 4.000 3.500 Kg 7.500 

Kuru Barbunya                    

(25 ve/veya 50 kg’lık) 

1.500 1.000 Kg 2.500 

Kuru Nohut                         (25 

ve/veya 50 kg’lık) 

4.000 3.500 Kg 7.500 

Pilavlık Bulgur                  (25 

ve/veya 50 kg’lık) 

10.000 9.000 Kg 19.000 

Köftelik Bulgur(25 ve/veya 50 

kg’lık 

- 1.000 kg 1.000 

Aşurelik Buğday  

(25 ve/veya 50 kg’lık) 

1.000 500 Kg 1.500 

Çorbalık mısır - 300 kg 300 

Buğday Nişastası                      

(3 kg’lik) 

90 300 Kg 390 

Buğday  Un :                                 

(25 ve/veya 50 kg’lik) 

7.000 6.000 Kg 13.000 

Galeta Unu 

(1 veya 3 Kg) 

1.500 2.500 Kg 

 

4.000 

İrmik(500 g) 500 100 Kg 600 

6.KISIM 

MAKARNALAR 

Makarna (Burgu)  

(5 kg’lık paketlerden) 

4.000 
2.500 Kg 

6.500 

Fiyonk Makarna                        

( 5 kg’lık paket) 

4.000 
1.500 Kg 

5.500 

Penne makarna(5 kg’lık 

paketlerden) 

3.000 
- Kg 

3.000 

Kelebek Makarna(5 kg’lık 

paketlerden) 

- 
1.000  

1.000 

Erişte makarna(5 kg’lık 

paketlerden) 

500 
2.500 Kg 

3.000 

Boncuk makarna(5 kg’lık 

paketlerden) 

2.000 
1.000 Kg 

3.000 

Dirsek makarna(5 kg’lık  1.500 kg 1.500 



 

 

paketlerden) 

Tel Şehriye (5 kg. paket) 
500 

500 
 

Kg 

1.000 

Arpa Şehriye(5 kg. paket) 1.000 2.000 Kg 3.000 

7. KISIM 

SÜT ÜRÜNLERİ 

 

 

Süt (1 Litrelik) 4.000 9.000 Litre 13.000 

Süt (200ml) - 95.000 Adet 95.000 

Yoğurt  (9 veya 10 Kg) 10.000 15.000 Kg 25.000 

Yoğurt 200 gr’lık kaplarda 120.000 140.000 Adet 260.000 

Ayran (200 cc ‘lik)  70.000 35.000 Adet 105.000 

Beyaz Peynir  (18 kg’lık ) 180 6.000 Kg 6.180 

Kaşar Peynir (2 kg’lık 

 paketlerde) 

200 
900 

Kg 

 

1.100 

Tereyağ (1 Kg ) 500 500 Kg 1.000 

Sürülebilir Beyaz Peynir 
- 

80.000 adet 
80.000 

8. KISIM TAVUK 

ÜRÜNLERİ 

Tavuk Spesial But 16.000 15.000 
Kg 31.000 

Piliç Baget - 1.500 
Kg 1.500 

Tavuk Fleto (derili) 1.000 500 Kg 1.500 

Tavuk Fleto (derisiz) 13.000 13.000 Kg 26.000 

Tavuk Spesial But (kemiksiz 

derili) 

1.500 
2.000 Kg 

3.500 

Yumurta 7.500 130.000 Adet 137.500 

9. KISIM 

HAZIR TATLI 

Cevizli Burma  Tel Kadayıf 5.000 2.000 Kg 7.000 

Cevizli Baklava 3.000 2.000 Kg 5.000 

Tulumba Tatlısı 5.000 2.500 Kg 7.500 

10.KISIM 

UNLU MAMUL 

Yufka 500 1.750 Kg 2.250 

Kuru Mantı 2.500 1.000 Kg 3.500 

11. KISIM 

EKMEK 

50 Gr. Rol Ekmek (ambalajlı) 1.000.000 750.000 Adet 1.750.000 

50 Gr. Rol Kepekli Ekmek 

(ambalajlı) 
100.000 120.000 Adet 220.00 

12. KISIM 

BARDAK SU 
200 cc bardak su 1.000.000 750.000 Adet  1.750.000 

13. KISIM 

KAHVALTILIK 

Poşet reçel - 55.000 Adet 55.000 

Diyabetik poşet reçel - 15.000 Adet 15.000 

Poşet bal - 30.000 Adet 30.000 

Poşet tereyağı - 83.000 Adet 83.000 

Poşet fındık ezmesi - 55.000 Adet 55.000 

PoşetTahin pekmez - 30.000 Adet 30.000 

Zeytin - 4.000 Kg 4.000 

Yeşil zeytin - 1.000 Kg 1.000 

Diyet zeytin - 1.000 Kg 1.000 

 

 

 

EVSAFIN GENEL ÖZELLİKLERİ  

 



 

 

1. Bu şartnamede teknik özellikleri belirtilmeyen malzemeler için ilgili yönetmelikler ve Gıda Maddeleri 

Tüzüğü geçerli olacaktır. 

 

2. Sözleşme süresince aynı markada ve nitelikte ürün getirilmelidir. Gerekli görüldüğü takdirde 

Muayene Komisyonu marka değişikliği isteyecektir. 

 

3. Aşağıda evsafı belirtilmiş olan gıda maddelerinin tümü Muayene Komisyonunun istediği miktarda ve 

istenilen zamanda teslim edilecektir. 

 

4. Son kullanma tarihinden önce bozulan ürünler yenisiyle değiştirilecektir. Teslimatta ürünlerin raf 

ömrünün en fazla %20 lik kısmının tamamlanmış  olması kabul edilebilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZEYTİNYAĞI (SIZMA) TEKNİK ŞARTNAMESİ  

 

ZEYTİNYAĞI (sızma) 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı Ve Pirina Yağı Tebliği(Tebliğ No: 

2017/26) 

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 tenekeden 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı Ve Pirina Yağı Tebliği(Tebliğ No: 

2017/26) 

KİMYASAL 
Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı Ve Pirina Yağı Tebliği(Tebliğ No: 

2017/26) 

 

FİZİKSEL 

Sızma tip olmalı, kötü koku içermemelidir. Berrak, açık sarı, 

tortusuz, şeffaf görünümde kendine has tatta olacak, rafinasyon 

artığı madde içermeyecektir.  Zeytinyağları ortam sıcaklığında 

olmalıdır. 

ORJİN Sızma tipi yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün 

teslim edilecektir. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM YÖNTEMLERİ 

-Tenekeler düzgün, temiz paslanmamış, bombe yapmamış ve 

ezilmemiş olacaktır.  

-5 kg lık tenekelerde denendikten sonra net ağırlık üzerinden kabul 

edilecektir. -Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, net ağırlığı, TS 

numarası (TS 341), üretim ve son kullanma tarihi kolayca 

okunabilir şekilde olacaktır.  

-Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 

9.ncu bölümündeki gibi olacaktır.  

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.uncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan 

yağlar  yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

MAL KABULUNDEN ÖNCE PİŞİRME 

VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün değiştirilir.  

Gerekirse başka markalı ürün istenir.  

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle 

ilgili fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek 

için tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir. Masraflar tedarikçi 

firmaya aittir. 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

 

 



 

 

AYÇİÇEK YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

AYÇİÇEK YAĞI  

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TÜRK GIDA KODEKSİ BİTKİ ADI İLE ANILAN YAĞLAR 

TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO: 2012/29) 

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 tenekeden 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliğine (TEBLİĞ NO: 

2012/29) uygun olmalı 

KİMYASAL Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliğine (TEBLİĞ NO: 

2012/29) uygun olmalı 

 

 

FİZİKSEL 

-Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır.  

-Ayçiçeği bitkisinin tohumlarından elde edilmiş kendine has görünüş 

ve tatta, oda ısısında sıvı yağ olacaktır.  

-Berrak, açık sarı renkli, tortusuz, ham yağın özel koku ve lezzeti 

giderilmiş olacaktır. 

-Yemeklik ayçiçek yağı iki defa rafineedilmişi olacaktır. 

ORJİN  Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim 

edilecektir. 

ÜRETİM METODU Ekstraksiyon 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

18 kglık ambalajlarda teslim edilecektir 

-Tenekeler düzgün, temiz paslanmamış, bombe yapmamış ve 

ezilmemiş olacaktır.  

- tenekeler denendikten sonra net ağırlık üzerinden kabul edilecektir.  

-Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9.ncu 

bölümündeki gibi olacaktır.  

-Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, net ağırlığı, üretim ve son 

kullanma tarihi bulunacaktır.  

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.uncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan yağlar 

yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

MAL KABULUNDEN ÖNCE PİŞİRME 

VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün değiştirilir.  

Gerekirse başka markalı ürün istenir.  

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir. Masraflar tedarikçi 

firmaya aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 



 

 

MARGARİN YAĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

MARGARİN 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO 17.05.2008-26879; Tebliğ No : 2008/21 Tarihli Türk Gıda Kodeksi 

Sürülebilir Yağlar/ Margarin ve Yoğun Yağlar Tebliği 

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 paketten  1 örnek 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ, Ek-4 

Yağlara ait Mikrobiyolojik Değerler 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksine uygun olmalı 

En az %82 yağ içermeli, tuz oranı %0.2’den fazla olmamalı, nem 

oranı %16’yı geçmemelidir. 

İçeriğinde emülsiyon halinde su veya fermente süt, A+D vitamini, 

emülgatör, antioksidan madde dışında herhangi bir katkı maddesi 

bulunmamalıdır. 

 

FİZİKSEL 

-Beyaz veya sarımsı renkte, homojen ve kendine özgü koku ve tatda 

olmalı, acılaşmış olmamalıdır. 

- Gözle görülür küf ve yabancı maddeler (boya vb.) olmamalıdır 

- Yabancı madde içermemelidir.  

-Erime dereceleri 36 C ‘yi geçmemelidir. 

- Margarin ortam sıcaklığında olmalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim 

edilecektir. 

ÜRETİM METODU Bitkisel sıvı yağların hidrojenize edilmesi sonucu elde edilir. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-2.5-5 kg’lık paketler halinde olacaktır.  

-Küflenmiş, acımış, rengi değişmiş, paketleri bozulmuş olmayacaktır.  

-Paketlerin üzerinde firma adı, adresi, net ağırlığı, parti numarası 

üretim ve son kullanma tarihi olacaktır.  

-Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9.ncu 

bölümündeki gibi olacaktır.  

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.uncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan 

böreklik margarinler yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

MAL KABULUNDEN ÖNCE PİŞİRME 

VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün değiştirilir  

Gerekirse başka markalı ürün istenir.  

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir. Masraflar tedarikçi firmaya 

aittir. 

 

İSTENEN BELGELER 

5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir. 

 

 



 

 

 

DOMATES SALÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

DOMATES SALÇASI (TİPİ: PÜRE)           

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın 

Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 219-230.maddeleri . Türk Gıda 

Kodeksi Salça ve Püre tebliği (TEBLİĞ NO: 2014/6) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 4.5-5 kg lık 10 ambalajdan 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Kimyasal, Duyusal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ, Ek-5 Sebze 

ve Meyvelere ait Mikrobiyolojik Değerler 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksine uygun olmalıdır. 

 

 

 

 

 

FİZİKSEL 

Kendine özgü olup, kötü koku olmayacaktır.  

-Taze kırmızı domateslerden yapılmış olmalı 

- Domateslerden başka cins sebze ve meyve ezmeleri, zararsız da olsa 

ağırlaştırıcı maddelerle karıştırılmış ve boyanmış olmayacaktır. 

-Kokmuş, küflenmiş, kurtlanmış, kirlenmiş, kutuları şişkin, delinmiş 

paslanmış olmayacaktır.  

-Salçalar kabul edildiğinde normal şartlar altında bozulmamasını 

müteahhit taahhüt edecek, bozuk çıkanlar ve uygun depolama 

koşullarında bozulanlar yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

-Bir önceki serinin ürünü olmayacaktır.  

- Ambalajlarda bombaj olmamalıdır.  

-Ambalajlar tozlu ,kirli olmamalıdır. 

-Domates salçaları ortam sıcaklığında muhafaza edilecektir. 

- Briksi en az ( tuz hariç) %28  olacaktır.  Tuz miktarı en çok %0,1 

olmalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ürün 

getirilmelidir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Teslim şekli 4.5-5 kg.lık kutularda olacaktır.  

-Domates salçası alımında kutu üzerinde belirtilen net ağırlık esas 

alınacaktır.  

-Ambalaj üzerindeki  işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9.ncu 

bölümündeki gibi olacaktır.  

-Ambalajların  üzerinde cinsi, brüt miktarı, net miktarı, firmanın adı 

ve adresi, tanıtıcı işareti, seri numarası, son kullanma tarihi,  imal 

tarihi bulunmalıdır.  

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

MAL KABULUNDEN ÖNCE PİŞİRME 

VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme 

yapılır. Muayene komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir.  

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir .Masraflar tedarikçi firmaya 

aittir. 



 

 

 

İSTENEN BELGELER 

5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için“Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası”verilmelidir 

 

 

 

 

 

ET BULYON TEKNİK  ŞARTNAMESİ 

 

ET BULYON (TOZ) 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Bulyonda kullanılan aroma maddeleri ve  diğer katkı maddeleri Türk 

Gıda Kodeksine uygun olmalıdır. 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek. 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK  

KİMYASAL Gıda Maddeleri Tüzüğü’ne uygun olacaktır. 

 

FİZİKSEL 

Et  ekstraksiyonlarına mutfak tuzu ve lezzet verici maddelerin bir 

veya birkaçı, gerektiğinde katkı maddeleri ile hayvansal ve bitkisel 

yemeklik yağlardan herhangi biri, nişasta ve/veya sakaroz ilavesiyle, 

tekniğine uygun olarak, tablet, macun, granül, toz ve konsantre halde 

hazırlanan bir üründür. 

Gerçek  sığır etinden elde edilmelidir. 

Bulyonda kullanılan etler ve katkı maddeleri türk gıda kodeksine 

uygun olmalıdır 

Ambalaj üzerinde okunaklı şekilde aşağıdaki etiket bilgileri yer 

almalıdır. 

 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nın üretim izin numarası ve tarihi, 

TS standardı  

Firmanın adı veya markası ve adresi 

Ürünün adı,tipi 

İmalat seri ve parti numaraları, 

İmal ve son kullanma tarihleri 

Net miktarları yer almalıdır. Paketlerin üzerinde bulunmalıdır. 

Bulyonlar 5 kg lık ambalajlarda toz halde  kurumumuza teslim 

edilmelidir. 

Ambalajlar;yırtık ,ezilmiş, kirli olmayacak. 

 

DEPOLAMA KOŞULLARI  -Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan 

ambalajlar sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

-Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 



 

 

MAL KABULÜNDENDENEME Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme 

yapılır. Muayene komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya 

aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 

 

TOZ TARHANA TEKNİK  ŞARTNAMESİ 

 

TOZ TARHANA 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9. bölümünde belirtilen hususlara 

dayalı yapılmalıdır. 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal 

KİMYASAL Gıda Maddeleri Tüzüğü’ne uygun olacaktır. 

FİZİKSEL Kendine has koku ve tatta, taze olmalıdır. Kullanılan yılın ürünü olacak. 

ORJİN 
Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Ambalajları, ürünü sıcaklık değişimleri, hava, nem, ışık vb olumsuz dış 

etkenlerden koruyacak nitelikte olmalı ve ürünün bileşiminde 

istenmeyen değişikliklere ve organoleptik özelliklerinde bozulmalara 

yol açmamalı, ürün ile etkileşim göstermemelidir. Ayrıca taşıma, 

depolama koşullarına dayanıklı ve istiflemeye uygun olmalıdır. 

Ambalajlar, sağlam, temiz, kuru ve insan sağlığına zararsız olmalıdır. 

muayene komisyonunca istenilen  2-5 kg lık ambalajlarda teslim 

edilmelidir. Ambalajların  üzerinde cinsi, brüt miktarı, net miktarı, 

firmanın adı ve adresi, tanıtıcı işareti, seri numarası, son kullanma tarihi,  

imal tarihi bulunmalıdır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI  -Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan 

ambalajlar sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

-Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

MAL KABULÜNDENDENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme 

yapılır. Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 



 

 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya 

aittir. 

İSTENEN BELGELER 5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 



 

 

TOZ ŞEKER TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

TOZ ŞEKER 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, R.G:23.08.2006-26268 tarihli, 

Tebliğ No: 2006/40 Şeker Tebliği 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim 

Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 50 kg’lık çuvaldan 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ, Ek-3 

Şeker ve Şekerli Ürünlere Ait Mikrobiyolojik Değerler  

KİMYASAL Ağır Metal; As <1 mg/kg,  

Kurşun < 0,5 mg/kg,  

Bakır < 2 mg/kg  

Pesitisit; hiç bulunmayacak. 

 

FİZİKSEL 

-Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

-Rafine ve yerli şeker olacaktır.Ürün şeker pancarından elde 

edilmiş olacaktır. 

-Nemli ve topaklanmış olmayacaktır.  

-İçlerinde yabancı madde taş, toprak, bulunmayacaktır.  

-Toz şeker ortam sıcaklığında olmalıdır. 

- Nem, Max. % 0,1 olacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim 

edilecektir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM YÖNTEMLERİ 

-Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak 

özellikte, hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar 

vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır.  

- muayene komisyonunca istenilen  25-50 kg’lık çuvallarda 

teslim edilmelidir.  

-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 Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10’uncu bölümündeki 

gibi olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan 

toz şeker yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki 

gibi olacaktır. 

MAL KABULUNDEN ÖNCE PİŞİRME VE 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal 

değerlendirme yapılır, Muayene komisyonunun onayı olmadığı 

takdirde ürün iade edilir. 

Gerekirse başka markalı ürünler istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle 

ilgili fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri 

gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir 

Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

İSTENEN BELGELER 1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine 

dair kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda 



 

 

Üretim Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 



 

 

PAKET TOZ ŞEKER TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

TOZ ŞEKER 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, R.G:23.08.2006-26268 tarihli, 

Tebliğ No: 2006/40 Şeker Tebliği 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim 

Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda bir koliden 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ, Ek-3 

Şeker ve Şekerli Ürünlere Ait Mikrobiyolojik Değerler  

KİMYASAL Ağır Metal; As <1 mg/kg,  

Kurşun < 0,5 mg/kg,  

Bakır < 2 mg/kg  

Pesitisit; hiç bulunmayacak. 

 

FİZİKSEL 

-Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

-Rafine ve yerli şeker olacaktır.Ürün şeker pancarından elde 

edilmiş olacaktır. 

-Nemli ve topaklanmış olmayacaktır.  

-İçlerinde yabancı madde taş, toprak, bulunmayacaktır.  

-Toz şeker ortam sıcaklığında olmalıdır. 

- Nem, Max. % 0,1 olacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim 

edilecektir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM YÖNTEMLERİ 

-Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak 

özellikte, hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına  zarar 

vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. 4 gr.lıkstick 

paketlerde olmalıdır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından 

onaylanmış olmalıdır. TSE  belgesi veya Türk Gıda Kodeksine 

uygundur ibaresi olmalıdır. 

-Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ nin 

9' uncu bölümündeki gibi olacaktır.  Ambalaj üzerinde firma 

adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, üretim ve son kullanma tarihi 

bulunmalıdır. 

-5996 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine 

dair kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya 

Gıda Üretim Sertifikası" olmalıdır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan 

toz şeker yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki 

gibi olacaktır. 

MAL KABULUNDEN ÖNCE PİŞİRME VE 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal 

değerlendirme yapılır, Muayene komisyonunun onayı olmadığı 

takdirde ürün iade edilir. 

Gerekirse başka markalı ürünler istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle 

ilgili fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri 

gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir 

Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

İSTENEN BELGELER 1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine 

dair kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda 



 

 

Üretim Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

LİMON SOSU (1 LİTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

LİMON SOSU 

SORUMLU Muayene Komisyonu  

REF.STD.NO 09.06.1998 tarihli Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği 

KAYIT Ürün Ret Kabul Formu 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek. 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal 

KOKU Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

GÖRÜNÜŞ 
Doğal limon sosunun tat ve renginde olacak, gıda maddeleri 

tüzüğünün belirlediği asitlik düzeyini aşmayacaktır. 

SICAKLIK Limon sosu ortam sıcaklığında olmalıdır. 

AMBALAJ Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak 

özellikte, hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına  zarar 

vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır. 1 lt'lik ağzı kapaklı 

ambalajlarda teslim edilecektir. Son kullanma tarihinden önce 

bozulan  ve numuneden farklı çıkan limon suyu yapılan sözleşmeye 

göre değiştirilecektir. Ambalaj üzerinde ürünün ISO veya HACCP 

belgelerine sahip olduğunu gösteren işaretler bulunmalıdır. -Ambalaj 

üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, üretim ve son 

kullanma tarihi bulunmalıdır.   

ETİKET BİLGİSİ 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. 

TAŞIMA ve DEPOLAMA KOŞULLARI 

Taşıma ve depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10' uncu 

bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEDENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme 

yapılır. Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

  

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi 

firmaya aittir. 

İSTENEN BELGELER 5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası" 

verilmelidir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAR EKŞİSİ SOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ  

  

NAR EKŞİSİ  

SORUMLU  Muayene Komisyonu  

REF.STD.NO  30.12.2006 Tarihli Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği, 

Resmi Gazete30.12.2006/26392, Tebliğ No:2006/56  

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi  

KONTROL SIKLIĞI  Her alımda 700 gr  ambalajdan 1 örnek  

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA  

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.  

KONTROL KRİTERİ  Fiziksel, Kimyasal, Duyusal, Mikrobiyolojik  

BİYOLOJİK  Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği  

(Yayımlandığı R.Gazete:(29.12.2011-28157) 

KİMYASAL  Türk Gıda Kodeksine uygun olmalıdır.  

  

  

  

  

  

FİZİKSEL  

-Kendine özgü olup, kötü koku olmayacaktır.   

-Taze olgun narlardan kabuklarından ve çekirdeklerinden ayrılıp, preslenerek  

ve konsantre edilerek  hazırlanmış olacaktır.   

-Kokmuş, küflenmiş, kirlenmiş, kutuları ezilmiş  delinmiş olmayacaktır.   

-Kullanılan tüm katkı maddeleri 29.12.2011-28157 tarihli Türk Gıda Kodeksi   

  Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.  

- Nar ekşisi sosu örnekleri kabul edildiğinde normal şartlar altında 

bozulmamasını müteahhit taahhüt edecek, bozuk çıkanlar ve uygun depolama 

koşullarında bozulanlar yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir.   

-Bir önceki serinin ürünü olmayacaktır.   

- Nar ekşisi örnekleri ortam sıcaklığında muhafaza edilecektir.  

ORJİN  Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ürün getirilmelidir  

  

  

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ  

-Teslim şekli 500 cc’lik  şişelerde olacaktır.   

-Nar ekşisi  sosu alımında şişe/kutu üzerinde belirtilen net  ağırlık esas 

alınacaktır.   

-Ambalaj üzerindeki  işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 

9.ncu bölümündeki gibi olacaktır.   

-Ambalajların  üzerinde cinsi, brüt miktarı, net miktarı, firmanın adı ve 

adresi, tanıtıcı işareti, seri numarası, imal tarihi bulunmalıdır.   

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır.  

DEPOLAMA KOŞULLARI 

VE RAF ÖMRÜ  

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır.  

  



 

 

MAL KABULUNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME  

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse başka 

markalı ürün istenir.   

ANALİZ PERİYODU  Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir.  

  

İSTENEN BELGELER  

5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir.  

 



 

 

ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

KURU ÜZÜM 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve 

Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 335- 

343.Maddeleri 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek. 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ, Ek-5 

Sebze ve Meyvelere Ait Mikrobiyolojik Değerler 

KİMYASAL TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardı 

Tuz içeriği  max. %0.2 olmalıdır. 

FİZİKSEL -Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

-Yeni sene ürünü olacak, sağlam, olgun, bütün, usulüne uygun 

kurutulmuş olacaktır.  

-Yabancı madde, koku, tat, canlı ve ölü kurt bulunmayacak, küflü, 

ıslanıp tekrar kurutulmuş, sulanmış, şekerlenmiş, güvelenmiş 

olmayacaktır.  

-Muayene sırasında elle ovalandığında taneler birbirinden 

ayrılacaktır. 

-Tip 9  jumbo boy  ve1. Sınıf kurutulmuş üzümler olmalıdır. 

-Kuru üzümler ortam sıcaklığında olmalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir 

AMBALAJ VE DAĞITIM YÖNTEMLERİ -Standarda uygun sandıklar içinde 5 kg’lık paketler halinde 

olacaktır.  

  olacaktır. 

-Küflenmiş, acımış, rengi değişmiş, paketleri bozulmuş 

olmayacaktır. 

-Paketlerin üzerinde firma adı, adresi, net ağırlığı, üretim ve son 

kullanma tarihi olacaktır.  

-Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 

9.ncu bölümündeki gibi olacaktır.  

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.uncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

-Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan 

ambalajlar sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

-Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki 

gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN ÖNCE DENEME -Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme 

yapılır. -Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün 

iade edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle 

ilgili fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri 

gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir 

Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

İSTENEN BELGELER -  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 



 

 

Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

KURU KAYISI  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

KURU KAYISI  

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve 

Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 335- 

343.Maddeleri 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek. 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ, Ek-5 

Sebze ve Meyvelere Ait Mikrobiyolojik Değerler 

KİMYASAL TS 485 Kuru kayısı standardı 

 

FİZİKSEL 

 Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

-Yeni sene ürünü olacaktır. 

-Rengi açık sarı, içinde canlı cansız kurt, böcek ve bunların 

yumurtaları bulunmayacaktır.  

-Çekirdeksiz olacak, taneler üzerinde çil, benek, kuş yeniği 

bulunmayacaktır. 

-Taneler yapışmış olmayacaktır. 

-1. sınıf ekstra boy  kurultulmuş kayısılar olmalıdır. 

-Kuru Kayısı ortam sıcaklığında olacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM YÖNTEMLERİ 

Orijinal  5 kg.' lık ambalajlarda teslim  edilecektir.  

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

-Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan 

kuru kayısılar sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

-Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki 

gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme 

yapılır. Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle 

ilgili fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik,toksik analizleri 

gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir 

Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

İSTENEN BELGELER  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURU İNCİR  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

KURU İNCİR 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve 

Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 335- 

343.Maddeleri 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek. 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ, Ek-5 

Sebze ve Meyvelere Ait Mikrobiyolojik Değerler 

KİMYASAL TS     541 Kuru incir  standardı 

 

FİZİKSEL 

 -Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

-Yeni sene ürünü olacaktır. Kutudaki incirlerin tanelerinin ağırlığı 

20 gr dan aşağı olmayacaktır. İncirler, 15 gr dan  az olmamak 

şartıyla %10’a kadar aynen kabul edilecektir. 

-Ürüne ait TSE, üretici firmanın İSO 9001 - 2008  belgelerine 

sahip olması gerekmektedir. 

- -Kuru incirler  ortam sıcaklığında olacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM YÖNTEMLERİ 
 -İncirler orijinal ambalajlarda teslim edilecektir. Ambalaj üzerinde 

net ağırlığı, üretici firma adı, adresi, TS numarası, imal ve son 

kullanma tarihi okunaklı bir şekilde bulunacaktır. Son kullanma 

tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan kuru incir 

müteahhit firma tarafından nakliye ücreti kendine ait olmak üzere 

değiştirilecektir. 

 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

-Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan 

kuru incir sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

-Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki 

gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme 

yapılır. Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle 



 

 

ilgili fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik,toksik analizleri 

gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir 

Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

İSTENEN BELGELER  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HURMA  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 HURMA 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve 

Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 335- 

343.Maddeleri 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek. 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ, Ek-5 

Sebze ve Meyvelere Ait Mikrobiyolojik Değerler 

KİMYASAL TS    7420 hurma  standardı 

 

FİZİKSEL 

 -Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. Birinci sınıf  

kalitede  olacaktır.  

- İçinde canlı cansız kurt, böcek ve bunların yumurtaları 

bulunmayacaktır. Taneler dolgun etli yapıda olacak ve  taneler 

üzerinde çil, benek, kuş yeniği bulunmayacaktır. Taneler yapışmış 

olmayacaktır. 

-Yeni sene ürünü olacaktır.  

-Ürüne ait TSE, üretici firmanın İSO 9001 - 2008  belgelerine 

sahip olması gerekmektedir. 

- Hurma  ortam sıcaklığında olacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM YÖNTEMLERİ 

 - Hurma orijinal ambalajlarda teslim edilecektir. Ambalaj üzerinde 

net ağırlığı, üretici firma adı, adresi, TS numarası, imal ve son 

kullanma tarihi okunaklı bir şekilde bulunacaktır. Son kullanma 

tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan Hurma  

müteahhit firma tarafından nakliye ücreti kendine ait olmak üzere 

değiştirilecektir. 

 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF -Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan 



 

 

ÖMRÜ kuru incir sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

-Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki 

gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme 

yapılır. Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle 

ilgili fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik,toksik analizleri 

gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir 

Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

İSTENEN BELGELER  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEKİLMİŞ HİNDİSTAN CEVİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

HİNDİSTAN CEVİZİ 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO 31.07.2000 tarihli Baharat Tebliğ 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim 

Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 5 kg’dan 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ, Ek-5 

Sebze ve Meyvelere Ait Mikrobiyolojik Değerler 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi Baharatlar Tebliğine uygun olmalı 

 

 

FİZİKSEL 

-Kendine özgü olup, kötü koku olmayacaktır.  

-Kendine has tat, koku, renkte olmalı içinde hiçbir yabancı 

madde, böcek bulunmayacaktır. 

-Sağlam ve tam olgunlaşmış meyvelerden elde edilmiş olup 

gevrek ve temiz olacaktır.  

-Ortam sıcaklığında olacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM YÖNTEMLERİ 

-Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak 

özellikte, hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar 

vermeyecek 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 Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı 

çıkan ürün yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama 

Gıda Kodeksinin 10’ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal değerlendirme yapılır, 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürünler istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle 

ilgili fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri 

gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1)5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜM FINDIK İÇİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

TÜM FINDIK İÇİ 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların 

Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ 

(R.Gazete 23.09.2002-24885, Tebliğ No.2002/63)  .TS 3075 e 

uygun olmalıdır. 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 kg’dan 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Kimyasal, Duyusal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ, Ek-5 Sebze ve 

Meyvelere Ait Mikrobiyolojik Değerler  

KİMYASAL Ref: Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum 

Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ R.Gazete 23.09.2002-24885, 

Tebliğ No.2002/63, EK-1 Mikrobiyal Toksinler 



 

 

 

FİZİKSEL ve DUYUSAL 

ÖZELLİKLER 

-Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır.  

-İyi cins kavrulmuş  kabuksuz fındık içinden ve yeni sene mahsulü olacaktır. 

-Fındık içleriği temiz olacaktır.  

-Küflü, çürük, ekşi, kurtlu, kurt yenikli, ıslak, rutubetli, bayat, tabii hal ve 

rengini değiştirmiş tozlu, taşlı, topraklı, çamurlu, taneleri ezilmiş ve 

ufalanmış olmayacaktır. 

-Tuzsuz ,ağartılmış olacaktır.Rengi beyaz ve açık bej rengi arası olacaktır. 

-Dış ve iç kabuklardan tamamen ayrılmış olacaktır. 

-Kırık tane miktarı %1’e kadar fireli olarak  kabul edilecektir. 

-İyi kavrulmuş, bayatlamamış, fındık içlerine has koku, lezzet ve sertlik 

derecesinde bulunacaktır. 

-Fındık içi ortam sıcaklığında olmalıdır.  

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Ambalajı Taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, 

hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi 

malzemeden yapılmış olmalıdır.  

- muayene komisyonunca istenilen 2 ile 10 kg arasındaki 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 Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI 

VE RAF ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan fındık içleri 

yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi 

Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULUNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal değerlendirme yapılır, Muayene 

komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse başka 

markalı ürünler istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik,toksik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 

 

ÜZÜM SİRKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SİRKE(ÜZÜM) 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TS –1880 EN 13188/T1’e ve Türk Gıda Kodeksine uygun olmalı 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 şişeden  1 örnek 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler  iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK TS –1880 EN 13188/T1’e uygun olmalıdır. 

 

FİZİKSEL ve KİMYASAL 

Sirke berrak görünüşte kendi özgün renk ve tadında olmalıdır. 

Mikrobiyal ve madensel bulanıklık, kırılma, siyahlaşma 



 

 

göstermemeli, içinde sirke zararlıları bulunmamalıdır. 

Sirkede toplam asit miktarı asidik asit cinsinden 100 milimde 4 

gramdan az etil alkol miktarı %1 ‘den çok olmamalıdır. 

Sirkeler organik ve inorganik asitler sirke ruhu dahil sağlığa zararsız 

olsa dahi yabancı maddeler ve boya maddeleri katılmamalı ve saf 

olmalıdır. 

Sirkedeki demir ve bakır miktarı toplamı litrede 30 mg’dan çok 

olmamalı çinko eser miktar olarak geçmelidir. 

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. 

Teslimatta ürünlerin raf örünün en fazla %20 lik kısmının geçmiş 

olması kabul edilebilecektir. 

Üzüm sirkesi olacaktır. 

 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir. 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Firma adı veya tescilli markası, Malın adı, çeşidi, Brüt ağırlığı (gr 

veya kg olarak), İmalat tarihi ve son kullanma tarihi (Ay ve Yıl 

olarak), Parti no, Seri/Kod numarası, sözleşme no., Firmaca tavsiye 

edilen depolama koşulları ve raf ömrü, Nakliye ambalajı içindeki 

birim ambalaj sayısı bulunmalıdır. 

 muayene komisyonunca istenilen- 1 -5 kg lık orijinal şişelerde üzüm 

sirkesi olacaktır. 

 

DEPOLAMA  KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Ürün yeni sene mahsulü olacaktır. Son kullanma tarihinden önce 

bozulan ve numuneden farklı çıkan ürün yapılan sözleşmeye göre 

değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10.ncu 

bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme 

yapılır. Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya 

aittir. 

 

 

 

 

 

ANTEP FISTIĞI (İÇ ÖĞÜTÜLMÜŞ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

ANTEP  FISTIĞI (İç, öğütülmüş) 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum 

Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (R.Gazete 23.09.2002-24885, 

Tebliğ No.2002/63),  TS - 1280 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek. 



 

 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ, Ek-5 Sebze ve 

Meyvelere Ait Mikrobiyolojik Değerler 

KİMYASAL Türk gıda kodeksi ve TS - 1280 

 

FİZİKSEL 

 Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

Yeni sene mahsulü  iyi cins olacaktır.  

Kendine has renk, koku, tatta olmalı, içinde hiçbir yabancı madde 

bulunmamalıdır. İçlerinde yabancı madde böcek veya böcek kalıntıları 

bulunmamalı, küflenmiş, bayatlamış, bozulmuş olmamalıdır. Fıstıklar 

öğütülmüş halde olmalıdır.Kavrulmuş olmalıdır. 

Çam Fıstık ortam sıcaklığında olmalıdır. Kuru olmalı, anormal dış rutubet 

(gözle görülebilir ıslaklık) ihtiva etmemeli. 

 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün getirilmelidir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Firma adı veya tescilli markası, Malın adı, çeşidi, Brüt ağırlığı (gr veya kg 

olarak), İmalat tarihi ve son kullanma tarihi (Ay ve Yıl olarak), Parti no, 

Seri/Kod numarası, sözleşme no., Firmaca tavsiye edilen depolama koşulları 

ve raf ömrü, Nakliye ambalajı içindeki birim ambalaj sayısı bulunmalıdır. 

Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava 

ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına  zarar vermeyecek iyi malzemeden 

yapılmış olmalıdır.   

muayene komisyonunca istenilen 500 GR- 2 kg.' lık orijinal ambalajlarda 

olmalıdır.  

Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan antep 

fıstıkları yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

Ambalaj üzerinde ürünün ISO veya HACCP belgesine sahip olduğunu 

gösteren işaretler  bulunmalıdır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI  -Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan ambalajlar 

sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

-Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL 

KABULÜNDENDENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 

 

 

 

CEVİZ İÇİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

CEVİZ İÇİ 

SORUMLU Muayene Komisyonu 



 

 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum 

Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (R.Gazete 23.09.2002-

24885, Tebliğ No.2002/63). TS 1275 TS1276 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 kg’dan 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Kimyasal, Duyusal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ, Ek-5 Sebze ve 

Meyvelere Ait Mikrobiyolojik Değerler  

 

KİMYASAL Ref: Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların 

Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ R.Gazete 

23.09.2002-24885, Tebliğ No.2002/63, EK-1 Mikrobiyal Toksinler 

 

FİZİKSEL ve DUYUSAL 

ÖZELLİKLER 

-Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır.  

-Yeni sene mahsülü ceviz içi  olacaktır.  

-Küflü, çürük, fena kokulu, rutubetli, ıslak, kurtlu, kurt yenikli, taşlı, 

topraklı, kirli, siyahlanmış, ufalanmış, ezilmiş olmayacaktır.  

-Ceviz içleri sarı veya koyu saman renginde, sağlam ikiye bölünmüş 

olacaktır. -Ceviz içlerinin dış ve iç kabukları çıkarılmış olacak, kırılma 

ve ayıklama işlemi sırasında gözden kaçmış olabilecek dış ve iç 

kabukların toplamı % 1 ‘i geçmeyecektir.  

-Ceviz içi ortam sıcaklığında olmalıdır.  

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim 

edilecektir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Ambalajı Taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak 

özellikte, hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar 

vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır.  

- Muayene komisyonunca istenilen 2 ile10 kg arasında  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 Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan ceviz 

içleri yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi 

Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULUNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır, 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

Gerekirse başka markalı ürünler istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya 

aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 



 

 

 

PUDİNG  (KARIŞIK) ve SUPANGLE TEKNİK ŞARTNAMESİ  

 

PUDİNG (KARIŞIK) ve SUPANGLE 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksinde ve TS 7998’e uygun olacaktır.  

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda paketlerden 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK TS 7998’ye uygun olacaktır. 

 

FİZİKSEL ve KİMYASAL 

Hazır Toz Puding ve supangle, Nişasta, Türk Gıda Kodeksine kabul edilen 

lezzet verici ve diğer katkı maddelerine beyaz şeker, katılarak ve 

katılmaksızın karıştırılmasıyla teknolojisine uygun olarak hazırlanan bir 

mamüldür 

Katkı Maddeleri: Türk gıda kodeksinde toz pudinge ve supangle 

katılmasına izin verilen maddelerdir. 

Lezzet ve Çeşni verici maddeler: Toz haldeki pudinglere ve supangle lezzet 

ve çeşni vermek amacıyla katılan vanilya kakao, muz gibi maddelerdir. 

Yabancı Madde: Yabancı madde, hazır toz haldeki pudinge ve supangle 

katılmasına izin verilen maddelerin dışındaki her türlü maddelerdir. 

Homojen görünümlü olmalıdır.  

Pudingde ve supangle de gözle görülen yabancı madde bulunmayacaktır. 

Puding ve supangle kendine has tat ve kokuda olacaktır. Acıma, ekşime, 

küflenme, kurtlanma, kokuşma, bozulma vb. yabancı tat ve koku 

olmayacaktır  

Rutubet miktarı : En çok %6 olacaktır 

Kül miktarı (kuru maddede) : En çok %3 olacaktır. 

Yağ miktarı (kuru maddede) : %1 ile %3 arasında olacaktır. 

Protein miktarı (kuru maddede) : %1.5 ile %5 arasında olacaktır. 

Toplam şeker miktarı (kuru maddede) : %75 ile %85 arasında olacaktır. 

Boya ve yapay tatlandırıcı bulunmayacaktır. 

Türk Gıda Kodeksine izin verilenlerin dışında katkı maddesi 

bulunmayacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir. 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Firma adı veya tescilli markası, Malın adı, çeşidi, Brüt ağırlığı (gr veya kg 

olarak), İmalat tarihi ve son kullanma tarihi (Ay ve Yıl olarak), Parti no, 

Seri/Kod numarası, sözleşme no., Firmaca tavsiye edilen depolama 

koşulları ve raf ömrü, Nakliye ambalajı içindeki birim ambalaj sayısı 

bulunmalıdır.. 

Pudingler muayene komisyonunca istenilen 2-5kg lık orjinal ambalajlarda 

gelmelidir. 

DEPOLAMA  KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Ürün yeni sene mahsulü olacaktır. Son kullanma tarihinden önce bozulan 

ve numuneden farklı çıkan ürün yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10.ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

Gerekirse başka markalı ürün istenir. 



 

 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız 

bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

KAKAO TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

KAKAO 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO 27.03.2000 Tarihli kakao ve kakao ürünleri Tebliği 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim 

Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 kg’dan 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK  Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,        

 Ek-7   kakao ve kakaolu ürünlere ait mikrobiyolojik değerler. 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Kakao ürünleri tebliğine uygun 

olmalı 

 

FİZİKSEL 

-Kendine özgü olmalı, kötü koku olmayacaktır. 

-Koyu kahverenginde, suda kolayca eriyebilecek toz halinde 

olacaktır.  

-İçlerinde yabancı madde böcek veya böcek kalıntıları 

bulunmamalı küflenmiş, bayatlamış yada topaklanmış  

olmamalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir 

AMBALAJ VE DAĞITIM YÖNTEMLERİ -2-5 kg lık orijinal  ambalajlarda teslim edilecektir. 

-Küflenmiş, acımış, rengi değişmiş, paketleri bozulmuş 

olmayacaktır. 

-Paketlerin üzerinde firma adı, adresi, net ağırlığı, üretim ve son 

kullanma tarihi olacaktır.  

-Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 

9.ncu bölümündeki gibi olacaktır.  

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.uncu bölümündeki 

gibi olacaktır. 

Ambalaj üzerinde ürünün ISO veya HACCP belgesine sahip 

olduğunu gösteren işaretler  bulunmalıdır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

-Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan 

ambalajlar sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

-Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki 

gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN ÖNCE DENEME Her parti mal tesliminden önce pişirme ve/veya duyusal 

değerlendirme yapılır, Muayene komisyonunun onayı olmadığı 

takdirde ürün iade edilir. 

Gerekirse başka markalı ürünler istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle 

ilgili fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri 

gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir 

Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 



 

 

İSTENEN BELGELER 5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARIŞIK TURŞU TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

TURŞU 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda kodeksi, TS 4214 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 ambalajdan 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Kimyasal, Duyusal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ Ek-8, 

Fermente Ürünlere Ait Mikrobiyolojik Değerler  

KİMYASAL Asetik asit oranı % 5’den az olacak 

 

FİZİKSEL 

Kendine özgü olup, kötü koku olmayacaktır. 

-Karışıma giren her bir sebze kendine has renkte ve görünüşte, yapısı 

yumuşamamış dağılmamış, çürümemiş, küflenmemiş, salyalaşmamış 

olmalı, yabancı madde olmayacaktır.  

-Körpe sebzelerden yapılıp uygun büyüklükte parçalanmış olacaktır.  

-Sebzeler acı, fena kokulu, kurt yenikli, bozulmuş, çürümüş 

olmayacaktır.  

-Süzme ağırlığın net ağırlıga oranı en az % 55 olacaktır.  

-Karışık turşu alımında kutu üzerinde belirtilen net ağırlık esas 

alınacaktır. 

-Karışık turşular ortam sıcaklığında olacaktır. 

-Her çeşit sebzenin süzme ağırlığa oranı en az %3 en fazla %25 

olmalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

- Belirlenen kriterlerden  farklı çıkan turşular yapılan sözleşmeye 

göre değiştirilecektir. 

-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 bulunacaktır.  

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

- muayene komisyonunca istenilen 15-20 kg lık orjinal ambalajlarda 

gelmelidir. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Depolama Gıda Kodeksinin 10’ncu bölümündeki gibi olacaktır. 



 

 

MAL KABULUNDEN ÖNCE PİŞİRME 

VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

Gerekirse başka markalı ürün istenir.  

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi 

firmaya aittir. 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1)5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

VANİLYA TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

VANİLYA 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TÜRK GIDA KODEKSİ BAHARAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 

2013/12) 

TS 4107  Vanilya Standardı 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 paketten  1 örnek 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ 

KİMYASAL TS 4107  Vanilya Standardı 

 

FİZİKSEL 

-Vanilya baklalarının kurutulduktan sonra herhangi bir ilave işlem 

yapılmaksızın öğütülmesinden elde edilecektir.  

-Kendine özgü olmalı, kötü koku  içermemeli. 

-Kendine has tat, koku, renkte olmalı içinde hiçbir yabancı madde 

bulunmayacaktır. 

-Bayatlamış, küflenmiş, bozulmuş olmayacaktır.  

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak 

özellikte, hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar 

vermeyecek malzemeden yapılmış olmalıdır.  

- 500- 1000 g’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 Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan 

ürün yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama Gıda 

Kodeksinin 10’ncu bölümündeki gibi olacaktır. 



 

 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme 

yapılır. Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir. Masraflar tedarikçi 

firmaya aittir. 

 

İSTENEN BELGELER 

1)5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir 

 



 

 

ÇİKOLATA SOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

ÇİKOLATA SOSU 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksine uygun olmalı 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda ambalajdan 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Türk Gıda Kodeksine mikrobiyolojik kriterler tebliğine uygun 

olmalıdır.. 

 

FİZİKSEL 

Çikolata sosunda gözle görülen yabancı madde bulunmayacaktır. 

Çikolata sosu kendine has tat ve kokuda olacaktır. Acıma, ekşime, 

küflenme, kurtlanma, kokuşma, bozulma vb. yabancı tat ve koku 

olmayacaktır . 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir. 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Firma adı veya tescilli markası, Malın adı, çeşidi, Brüt ağırlığı (gr 

veya kg olarak), İmalat tarihi ve son kullanma tarihi (Ay ve Yıl 

olarak), Parti no, Seri/Kod numarası, sözleşme no., Firmaca tavsiye 

edilen depolama koşulları ve raf ömrü, Nakliye ambalajı içindeki 

birim ambalaj sayısı bulunmalıdır. 

1-5 kg lık orijinal ambalajlarda olmalı, ambalaj üzerindeki 

işaretleme Gıda Kodeksine uygun olacaktır.  

DEPOLAMA  KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Ürün yeni sene mahsulü olacaktır. Son kullanma tarihinden önce 

bozulan ve numuneden farklı çıkan ürün yapılan sözleşmeye göre 

değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10.ncu 

bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme 

yapılır. Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle 

ilgili fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek 

için tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi 

firmaya aittir. 

 

İSTENEN BELGELER 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir 

 

 

                                                

 

 

 

 



 

 

 

 

PETİBÖR BİSKÜVİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

PETİBÖR BİSKÜVİ 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TS 2383’e ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmiş 

olacaktır. 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim 

Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda, her 10 paketten 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK Türk Gıda Kodeksine mikrobiyolojik kriterler tebliğine uygun 

olmalıdır.. 

 

FİZİKSEL 

- Kendine özgü renk, tat ve kokuda olacaktır. Taze, katkısız ve 

sade bisküvi olacaktır. Kırılmış, ufalanmış, ezilmiş 

olmayacaktır. Paket açıldığında bisküvi tazeliğini koruyor 

olacak ve yumuşamış olmayacaktır. Bisküvide istenmeyen tat, 

koku ve renk olmayacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir. 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM YÖNTEMLERİ 

- Firma adı veya tescilli markası, Malın adı, çeşidi, Brüt ağırlığı 

(gr veya kg olarak), İmalat tarihi ve son kullanma tarihi (Ay ve 

Yıl olarak), Parti no, Seri/Kod numarası, sözleşme no., Firmaca 

tavsiye edilen depolama koşulları ve raf ömrü, Nakliye ambalajı 

içindeki birim ambalaj sayısı bulunmalıdır. Orijinal 1 kg ‘lık 

ambalajlarda olacak, ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda 

Kodeksine uygun olacaktır 

DEPOLAMA  KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı 

çıkan ürün yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama 

Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10.ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle 

ilgili fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri 

gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir 

Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

İSTENEN BELGELER 

 51) 5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine 

dair kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda 

Üretim Sertifikası” verilmelidir  

 



 

 

SOFRALIK TUZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SOFRALIK TUZ (İYOTLU) 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Tuz tebliği 2013-48’ne uygun olmalıdır. 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim 

Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda, her 10 paketten 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği, TS 

12720 

KİMYASAL -Sofra tuzuna 25-40 mg/kg oranında  potasyum iyodat olmalıdır. 

İyot için belirlenmiş üst limit + 3 mg/kg farklılık gösterebilir. 

-Rutubeti en çok %0.5 , 

-Suda çözünmeyen maddesi %0,2,  

-Toplam sertliği %0,194,  

-Toplam demir%0,0000709,  

-Arsenik miktarı %0,005,  

-Solusyon görünüşü berrak olmalı ve %99 NaCl içermelidir. 

 

FİZİKSEL 

-Homojen olur ve tane büyüklüğü; göz açıklığı 1000 

µm'lik elekten tamamı, 210 µm'lik elekten ise en çok % 20’lik 

kısmı geçecek büyüklükte olur. 

-Bozulma ve küflenme dahil her türlü yabancı koku ve tatlardan 

arı olmalıdır.  

-Küflerden, canlı böceklerden ve ölü böceklerden, böcek 

parçacıklarından ve kemirgen hayvan pisliklerinden arı 

olmalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir. 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM YÖNTEMLERİ 

-Sofralık tuz, ürünü etkilemeyen  ışık ve  rutubet girişi ve uçucu 

madde kaybından koruyan bir malzemeden yapılmış , temiz ve 

sağlam kutularda ambalajlanmalıdır.  

- Ambalajlar 750gr-5  kg lık orijinal ambalajlarda olmalıdır.  

-Ambalaj üzerinde ürün adı markası, ve ticarı ismi parti ve kod 

numarası net kütlesi belirtilmelidir. 

DEPOLAMA  KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı 

çıkan ürün yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama 

Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10.ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle 

ilgili fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri 

gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir 

Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

İSTENEN BELGELER 

 5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

STICK TUZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 gr) 
 

STICK TUZ (İYOTLU)(1 gr) 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Tuz tebliği 2013-48’ne uygun olmalıdır. 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim 

Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda, her 1000 paketten 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği, TS 

12720 

KİMYASAL -Sofra tuzuna 25-40 mg/kg oranında  potasyum iyodat olmalıdır. 

İyot için belirlenmiş üst limit + 3 mg/kg farklılık gösterebilir. 

-Rutubeti en çok %0.5 , 

-Suda çözünmeyen maddesi %0,1,  

-Toplam demir%0,0000709,  

-Arsenik miktarı %0,005,  

-Solusyon görünüşü berrak olmalı ve %99 NaCl içermelidir. 

 

FİZİKSEL 

-Homojen olur ve tane büyüklüğü; göz açıklığı 1000 

µm'lik elekten tamamı, 210 µm'lik elekten ise en çok % 20’lik 

kısmı geçecek büyüklükte olur. 

-Bozulma ve küflenme dahil her türlü yabancı koku ve tatlardan 

arı olmalıdır.  

-Küflerden, canlı böceklerden ve ölü böceklerden, böcek 

parçacıklarından ve kemirgen hayvan pisliklerinden arı 

olmalıdır. 
- Tuzlar ortam sıcaklığında olmalıdır. Homojen olmalıdır. 

 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir. 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM YÖNTEMLERİ 

İyot kaybını önleyici nitelikte paketleme yapılmalıdır. Ambalajları, 

ürünü sıcaklık değişimleri, hava, nem, ışık vb olumsuz dış etkenlerden 

koruyacak nitelikte olmalı ve ürünün bileşiminde istenmeyen 

değişikliklere, organoleptik özelliklerinde bozulmalara yol açmamalı, 

ürün ile etkileşim göstermemelidir. Ayrıca taşıma, depolama 

koşullarına dayanıklı ve istiflemeye uygun olmalıdır. 

 

- Ambalajlar 1g lık özel ambalajlarda olmalıdır.  

-Ambalaj üzerinde ürün adı markası, ve ticarı ismi parti ve kod 

numarası net kütlesi belirtilmelidir. 

DEPOLAMA  KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı 

çıkan ürün yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama 

Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10.ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle 

ilgili fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri 

gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir 

Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

İSTENEN BELGELER 

 5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir 

 



 

 

 

 

 

 

FİNCAN POŞET SİYAH ÇAY TEKNİK ŞARTNAMESİ 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO 12.08.2008-26965, Tebliğ No: 2008/42 Tarihli Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliği 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 1 kg.lık paketlerden 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay  Tebliği, R.Gazete12.08.2008-26965, Tebliğ No 

2008/42 

 

FİZİKSEL ve 

KİMYASAL 

-Toplam Toz Çay Miktarı (g/g) %(tanecik boyutu ≤ 355 ) En çok 14  

-Okside Olmamış Parça (g/g)%  

n çok 8 

 

-Toplam Kül (Kuru Ma 

dede), (g/g)% En az 4  En çok 8  

-Su Ekstraktı (Kuru Maddede)(g/g) % En az 29  

-Ham Selüloz (Kuru Maddede) (g/g) % En çok 16,5  

Suda Çözünen Külde Alkalilik  

 

KOH cinsinden)  

 

En az 1-En çok 3  

-% 10’luk Hidroklorik Asitte Çözünmeyen kül (Kuru mad 

ede) (g/g) % En çok 1  

-Kafein (Kuru maddede) (g/g) % En az 0,6  

-Suda Çözünen Kül (Toplam küle göre) (g/g) % En az 45  

-Nem Oranı (g/g) % En çok 6  
 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün getirilmelidir. 

 

AMBALAJ VE 

DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Ürünü etkilemeyen rutubet girişi ve uçucu madde kaybından koruyan bir malzemeden 

yapılmış mühürlü, temiz ve sağlam materyallerde ambalajlanmalıdır.  

Ambalajlar taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte hava ve nem 

geçirmeyecek insan sağlığına zarar vermeyecek bir malzemeden yapılmış olacaktır. 

-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. 2 şer gramlık paketlerde her biri ayrı paketlenmiş 

olmalıdır. 

-5996 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun  kapsamındaki 

ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası" verilmelidir. 

DEPOLAMA  

KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Ürün yeni sene mahsulü olacaktır.Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden 

farklı çıkan ürün yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. Muayene 

komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse başka markalı ürün 

istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili fiziksel,kimyasal 

ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize 

gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

İSTENEN BELGELER 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun kapsamındaki 

ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSERVE BEZELYE TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

KONSERVE BEZELYE 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TS 382’ye uygun olacaktır 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK TS 382’ye uygun olacaktır 

KİMYASAL Gıda Maddeleri Tüzüğü’ne uygun olacaktır. 

 

FİZİKSEL 

3 numara bezelye konservesi olacaktır. 

Bezelyeler taze ve çeşidine has yeşil görünümünde, taneler sınıfına ait 

bütünlük ve sağlamlıkta olacaktır. Yabancı madde bulunmayacaktır. 

Konservelerin içinde insan sağlığına zararlı maddeler bulunmayacaktır. 

Eğer koruyucu maddeler kullanılmışsa, koruyucu maddeler Gıda 

Maddeleri Tüzüğü’ne uygun olacaktır. 

Son sene mahsulü olacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Önceden herhangi bir sebeple içeriğinde oluşan gaz kaçırmak amacıyla 

delinerek lehimlenmiş kutular kabul edilmeyecektir. 

Brüt 4-5kg’lık teneke kutularda getirilecek 

Ambalaj üzerinde ürün adı markası, ve ticarı ismi parti ve kod numarası 

net kütlesi belirtilmelidir. Ambalajları, ürünü sıcaklık değişimleri, hava, 

nem, ışık vb olumsuz dış etkenlerden koruyacak nitelikte olmalı ve 

ürünün bileşiminde istenmeyen değişikliklere ve organoleptik 

özelliklerinde bozulmalara yol açmamalı, ürün ile etkileşim 

göstermemelidir. Ayrıca taşıma, depolama koşullarına dayanıklı ve 

istiflemeye uygun olmalıdır. Ambalajlar, sağlam, temiz, kuru ve insan 

sağlığına zararsız olmalıdır. Ambalajlamada hermetik olarak kapatılmış 

laklanmış teneke kutular kullanılmadır 

DEPOLAMA KOŞULLARI -Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan 

ambalajlar sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

-Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi 

olacaktır 

MAL KABULÜNDENDENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

Gerekirse başka markalı ürün istenir. 



 

 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya 

aittir. 

İSTENEN BELGELER 5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHİN HELVASI (40 GR) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

TAHİN HELVA (40gr) 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TS 2590 ve TÜRK GIDA KODEKSİ TAHİN HELVASI TEBLİĞİ(TEBLİĞ 

NO: 2015/28) 

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 ambalajda 1 örnek 

Ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz 

Metotları bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınacak ve 

uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanacaktır. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler  iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Kimyasal, Fiziksel, Duyusal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK                                             Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel 

kurallara uygun olarak üretilmelidir. 

KİMYASAL -Toplam şeker miktarı (sakkaroz)en çok %47 (g/g) olacak 

-Toplam susam yağı miktarı en az %26 (g/g) olacak 

-Toplam tahin miktarı en az%52 (g/g) olacak 

 

FİZİKSEL 

-Kendine has renk ,tat ve kokuda olmalıdır. 

-Helvalar acı, ekşi, küflü, küf kokulu, sabunumsu tatta olmayacaktır. 

-Helvalar macunlaşmış, dağılmış ve ufalanmış olmayacak. 

-Çeşidine has parlaklık ve renkte olacak. 

-Helvada tahinin kokusu hissedilir olacak. 

-Helva belirgin şekilde yağını sızdırmamış olacak. 

-Helva şekil verilebilir,bıçakla kesilebilen dağılmayan kıvamda olacak. 

-Helva ağıza alındığında sakızlanmayacak, unsu yapı göstermeyecek ve 

kolayca çiğnenebilecek. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir. 

Ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda 

Maddeleri Üreten İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer 

alan genel kurallara uygun olmalıdır. 



 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-40 gr lık ambalajlarda teslim edilecek. 

-Helvalar helvanın özelliğini bozmayan dışarıya sızıntı ve akıntı yapmasına 

izin vermeyen, hava sızıntısı olmayan,imalat hatasından dolayı poşet dışında 

akma, bulaşma ve yapışma görülmeyen temiz, ambalajlara konacak 

-Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, tanıtıcı işaret, malın adı,çeşidi, seri kod 

numarası, parti taksit no,sözleşme no, firmaca tavsiye edilen son kullanma 

tarihi veya raf ömrü, imal tarihi gün ay ve yıl olarak,net miktarı olmalı 

DEPOLAMA KOŞULLARI 

VE RAF ÖMRÜ 

Raf ömrü en az 6 ay  olacak serin ve kuru yerde depolanmalı 

MAL KABULÜNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka ürün ile değiştirilir. 

ANALİZ PERİYODU . Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

MEYVA NEKTARI(200 ML) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

(ŞEFTALİ,VİŞNE,KAYISI,PORTAKAL,KARIŞIK) 

 

MEYVA NEKTARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (ŞEFTALİ,VİŞNE,KAYISI,PORTAKAL,KARIŞIK) 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TÜRK GIDA KODEKSİ MEYVE SUYU VE BENZERİ 

ÜRÜNLER TEBLİĞİ 

(TEBLİĞ NO: 2014/34) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 ambalajdan 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Kimyasal, Duyusal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ Ek-2.5 

KİMYASAL Meyve suyu veya püresi oranı şeftali ve portakal için en az %50 

olacak.Vişne için %35 kayısı için %40 karışık meyve suyu için en az 

%50 nektar içermelidir. 

Konsantreden üretilen meyve sularına ilave edilecek su, meyve 

suyunun kalitesini etkilemeyecek şekilde, özellikle duyusal, 

mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan uygun özelliklerde ve İnsani 

Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun olur  

 

FİZİKSEL 

Kendine özgü olup, kötü koku olmayacaktır.  

Şeker /tatlandırıcı ilave edilmişse son ürünün maksimum %20'si 

kadar olmalıdır. 

 Meyve nektarı bileşimindeki meyve suyu, meyve püresi veya 

bunların karışımının minimum miktarı, etiket üzerinde, "meyve oranı 

en az % ......" ifadesi ile belirtilmelidir. 

 



 

 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

- Belirlenen kriterlerden  farklı çıkan ürünler yapılan sözleşmeye 

göre değiştirilecektir. 

-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 bulunacaktır.  

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

- Muayene komisyonunca istenilen 200 mililitrelik orjinal 

ambalajlarda gelmelidir. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Depolama Gıda Kodeksinin 10’ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULUNDEN ÖNCE PİŞİRME 

VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

Gerekirse başka markalı ürün istenir.  

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi 

firmaya aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1)5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

DONDURULMUŞ TAZE FASULYE  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu  

REF.STD.NO Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve 

Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 195-199.Maddeleri,  

Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması 

Muhafazası ve Taşınması Sırasındaki Sıcaklıkların İzlenmesi 

Hakkındaki Tebliğ, Türk gıda kodeksi hızlı dondurulmuş gıdalar 

tebliği(tebliğ no: 2014/47) 

 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.  

KONTROL KRİTERİ  

KOKU Kendine özgü olmalı kötü koku olmamalıdır 

GÖRÜNÜŞ 

Dondurulmuş  taze fasulyeler  günlük olarak gelen taze fasulyelerin 

yıkanıp uçları kesildikten sonra iki veya üç parçaya bölünüp  tekniğine 

uygun bir şekilde haşlandıktan sonra hücre zarı parçalanmadan IQF 

(TANELENMİŞ ŞOK DONDURMA) sistemi ile dondurulmuş 

olmalıdır. Dondurulmuş  taze fasulyelerde  kesinlikle yabanacı madde 

bulunmamalıdır. Kendine has tat ve renkte yabancı tat 

bulunmayacaktır. Dondurulmuş  taze fasulyede  kesinlikle hiçbir katkı 

maddesi kullanılmamalıdır. 1000 gr örnek numunede  saplı veya ucu 

alınmamış taze fasulye oranı  4 adedi, taze fasulye üzerinde oluşan 6 

mm koyu kahverengi lekeler 8 adedi, 6mm siyah-kahverengi 10 adedi 

geçmemelidir. Büyük boy fasulye taneleri (6cm) %7 yi geçmemelidir. 



 

 

Kesim sırasında iri fasulyelerin içinden çıkan serbest tane miktarı 12 

adedi geçmemelidir.  

SICAKLIK Dondurulmuş taze ıspanaklar -18 C 

Ürünlerin muhafazası için sözleşmeye müteakip  en az 500 Litre 

kapasiteli derin dondurucu idareye teslim edilecektir. Sözleşme 

sonunda firmay teslim alacaktır 

 

AMBALAJ 

Naylon torba (40 mikron kalınlığında polyetilen) içerisinde 10 kg, 5 

kg veya 2,5 kg’lık orijinal ambalajlarda 10 kg’lık karton kolilerde 

teslim edilecektir. Ambalaj üzerinde ürünün ISO veya HACCP 

belgesine sahip olduğunu gösteren işaretler bulunmalıdır. 

ETKİLET BİLGİSİ 

Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9. 

Bölümündeki gibi olacaktır. Ambalajların üzerinde cinsi, brüt miktarı, 

net miktarı, firmanın adı, adresi, tanıtıcı işareti, seri numarası, imal 

tarihi, metal detektörden geçirildiğine dair damga bulunmalıdır. Son 

kullanma tarihinden önce bozulan  numuneden farklı çıkan  taze 

fasulye  yapılan sözleşmeye göre değiştirilir. 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Frigo firik araçlarda getirilmelidir. Taşıma ve depolama Gıda Kodeksi 

Yönetmeliğinin 10. Bölümündeki gibi olacaktır. Teslimat sipariş 

verildikçe tamamlanacaktır.  Uygun şartlarda muhafaza edildiği 

halde garanti süresi içinde bozulan ürünler yenisi ile değiştirililecektir. 

ANALİZ METODU / PERİYODU Aracın sıcaklık belgesi. Muayene kabul komisyonunun gerekli  

gördüğü hallerde ürünle ilgili fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik 

analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize 

gönderilir.Masraflar tedarikçi firmaya ait olacaktır. 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir.  

2) Ürünün ISO 22000 Kalite Belgesi ve / veya ürünün akredite bir 

kurumdan onaylı HACCP belgesi olmalıdır. 

 

 

 

 

 

DONDURULMUŞ ISPANAK  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu  

REF.STD.NO Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın 

Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 195-199.Maddeleri,  Türk Gıda 

Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması Muhafazası ve 

Taşınması Sırasındaki Sıcaklıkların İzlenmesi Hakkındaki Tebliğ, 

Türk gıda kodeksi hızlı dondurulmuş gıdalar tebliği(tebliğ no: 

2014/47)  

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.  

KONTROL KRİTERİ ÖZELLİK 

KOKU Kendine özgü olmalı kötü koku olmamalıdır 

GÖRÜNÜŞ 

Dondurulmuş ıspanaklar ayıklanıp yıkandıktan  ve tekniğine uygun bir 

şekilde haşlandıktan sonra hücre zarı parçalanmadan IQF 

(TANELENMİŞ ŞOK DONDURMA) sistemi ile dondurulmuş 

olmalıdır. Dondurulmuş ıspanaklarda kesinlikle yabanacı madde 

bulunmamalıdır. Kendine has tat ve renkte yabancı tat 

bulunmayacaktır. Dondurulmuş ıspanaklarda kesinlikle hiçbir katkı 

maddesi kullanılmamalıdır. Dondurulmuş ıspanaklar doğranmış 



 

 

olacaktır. Blok şeklinde dondurulmuş olmayacaktır. 

SICAKLIK Dondurulmuş taze ıspanaklar -18 C 

 

AMBALAJ 

Naylon torba (40 mikron kalınlığında polyetilen) içerisinde 10 kg, 5 

kg veya 2,5 kg’lık orijinal ambalajlarda 10 kg’lık karton kolilerde 

teslim edilecektir. Ambalaj üzerinde ürünün ISO veya HACCP 

belgesine sahip olduğunu gösteren işaretler bulunmalıdır. 

ETKİLET BİLGİSİ 

Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9. 

Bölümündeki gibi olacaktır. Ambalajların üzerinde cinsi, brüt miktarı, 

net miktarı, firmanın adı, adresi, tanıtıcı işareti, seri numarası, imal 

tarihi, metal detektörden geçirildiğine dair damga bulunmalıdır. Son 

kullanma tarihinden önce bozulan  numuneden farklı çıkan ıspanak 

yapılan sözleşmeye göre değiştirilir. 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Frigo firik araçlarda getirilmelidir. Taşıma ve depolama Gıda Kodeksi 

Yönetmeliğinin 10. Bölümündeki gibi olacaktır. Teslimat sipariş 

verildikçe tamamlanacaktır.  Uygun şartlarda muhafaza edildiği 

halde garanti süresi içinde bozulan ürünler yenisi ile değiştirililecektir. 

ANALİZ METODU / PERİYODU Aracın sıcaklık belgesi. Muayene kabul komisyonunun gerekli  

gördüğü hallerde ürünle ilgili fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik 

analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize 

gönderilir.Masraflar tedarikçi firmaya ait olacaktır. 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir.  

2) Ürünün ISO 22000 Kalite Belgesi ve / veya ürünün akredite bir 

kurumdan onaylı HACCP belgesi olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDURULMUŞ MISIR  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TS 10932’ye uygun olacaktır. Türk gıda kodeksi hızlı dondurulmuş 

gıdalar tebliği(tebliğ no: 2014/47) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 paketten 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK TS 10932’ye uygun olacaktır. 

 Sarı veya beyaz renkte ve homojen görünümlü olmalıdır. Kendine has 



 

 

FİZİKSEL tat ve kokuda olmalı, yabancı tat ve koku ihtiva etmemelidir. 

Mısır taneleri, çözüldükten sonra kolayca yenilebilir yapıda olmalı, 

gevşek veya çok   sert yapıda olmamalıdır. 

Gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalıdır.1. sınıf mısır 

olmalıdır. Kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri ve burada 

belirtilmeyen diğer hususlar TS 10932’ye uygun olacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir. 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Her ambalajın üzerinde firmanın ticaret unvanı, adresi, kısa adı veya 

varsa tescilli       markası, bu standardın işaret ve numarası ( TS 10932 

şeklinde) malın adı,parti, seri, kod numarasından en az biri, tipi, rengi 

( sarı veya beyaz şekilde ),  imal tarihi ve son kullanma tarihi ( ay ve 

yıl olarak ), net miktarı( en az gr veya kg olarak ), dış ambalaj etiketi 

üzerinde içindeki tüketici ambalaj sayısı, katkı maddelerinin adı 

olmalı, muhafaza, çözülmesi v.b. kullanım ile ilgili bilgiler 

bulunmalıdır. 

Şoklanmış mısır (4x2,5 kg.) 10 kg’lık ambalajlarda donuk olarak 

teslim alınacaktır. 

Teslim edilirken çözünmüş olmamalıdır ve taşındığı aracın sıcaklık 

koşulları uygun olmalıdır. 

DEPOLAMA  KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Ürün yeni sene mahsulü olacaktır.Son kullanma tarihinden önce 

bozulan ve numuneden farklı çıkan ürün yapılan sözleşmeye göre 

değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10.ncu 

bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme 

yapılır. Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya 

aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDURULMUŞ GARNİTUR  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SORUMLU 

Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın 

Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 195-199.Maddeleri, Türk Gıda 

Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması Muhafazası ve 

Taşınması Sırasındaki Sıcaklıkların İzlenmesi Hakkındaki Tebliğ, , 

  



 

 

(Tebliğ No:2014/48), Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar 

Tebliği, R.Gazete: (Tebliğ No:2014/47)  

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 paketten 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK TS 10932’ye uygun olacaktır. 

 

FİZİKSEL 

- Dondurulmuş taze bezelyenin,havucun ve patatesin  kabukları 

ayrıldıktan ve elde edilen tanelerinin boylamaya tabi tutulup tekniğine 

uygun bir şekilde haşlandıktan sonra hücre zarı parçalanmadan IQF 

(tek, tek) sistemi ile dondurulmuş olmalıdır. 

-Dondurulmuş garnitürde kesinlikle yabancı madde bulunmamalıdır. 3 

numara iri boy olacaktır. 

-Kendine has tat, koku ve renginde olmalı, yabancı madde 

bulunmamalıdır. 

-Dondurulmuş garnitürde kesinlikle hiçbir katkı maddesi 

kullanılmalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir. 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Her ambalajın üzerinde firmanın ticaret unvanı, adresi, kısa adı veya 

varsa tescilli       markası, bu standardın işaret ve numarası ( TS 10932 

şeklinde) malın adı,parti, seri, kod numarasından en az biri, tipi, rengi 

imal tarihi ve son kullanma tarihi ( ay ve yıl olarak ), net miktarı( en 

az gr veya kg olarak ), dış ambalaj etiketi üzerinde içindeki tüketici 

ambalaj sayısı, katkı maddelerinin adı olmalı, muhafaza, çözülmesi 

v.b. kullanım ile ilgili bilgiler bulunmalıdır. 

Şoklanmış mısır (4x2,5 kg.) 10 kg’lık ambalajlarda donuk olarak 

teslim alınacaktır. 

Teslim edilirken çözünmüş olmamalıdır ve taşındığı aracın sıcaklık 

koşulları uygun olmalıdır. 

DEPOLAMA  KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Ürün yeni sene mahsulü olacaktır.Son kullanma tarihinden önce 

bozulan ve numuneden farklı çıkan ürün yapılan sözleşmeye göre 

değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10.ncu 

bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme 

yapılır. Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya 

aittir. 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

DONDURULMUŞ BEZELYE  TEKNİK ŞARTNAMESİ 



 

 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın 

Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 195-199.Maddeleri, Türk Gıda 

Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması Muhafazası ve 

Taşınması Sırasındaki Sıcaklıkların İzlenmesi Hakkındaki Tebliğ, , 

(Tebliğ No:2014/48),Türk gıda kodeksi hızlı dondurulmuş gıdalar 

tebliği(tebliğ no: 2014/47) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 paketten 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK TS 10932’ye uygun olacaktır. 

 

FİZİKSEL 

-Dondurulmuş taze bezelyenin kapçıkları ayrıldıktan ve elde edilen 

bezelye tanelerinin boylamaya tabi tutulup tekniğine uygun bir şekilde 

haşlandıktan sonra hücre zarı parçalanmadan IQF (tek, tek) sistemi ile 

dondurulmuş olmalıdır. 

-Dondurulmuş taze bezelyede kesinlikle yabancı madde 

bulunmamalıdır. 3 numara iri boy olacaktır. 

-Kendine has tat, koku ve renginde olmalı, yabancı madde 

bulunmamalıdır. 

-Dondurulmuş taze bezelyede kesinlikle hiçbir katkı maddesi 

kullanılmalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir. 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Her ambalajın üzerinde firmanın ticaret unvanı, adresi, kısa adı veya 

varsa tescilli       markası, bu standardın işaret ve numarası ( TS 10932 

şeklinde) malın adı,parti, seri, kod numarasından en az biri, tipi, rengi 

imal tarihi ve son kullanma tarihi ( ay ve yıl olarak ), net miktarı( en 

az gr veya kg olarak ), dış ambalaj etiketi üzerinde içindeki tüketici 

ambalaj sayısı, katkı maddelerinin adı olmalı, muhafaza, çözülmesi 

v.b. kullanım ile ilgili bilgiler bulunmalıdır. 

Şoklanmış mısır (4x2,5 kg.) 10 kg’lık ambalajlarda donuk olarak 

teslim alınacaktır. 

Teslim edilirken çözünmüş olmamalıdır ve taşındığı aracın sıcaklık 

koşulları uygun olmalıdır. 

DEPOLAMA  KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Ürün yeni sene mahsulü olacaktır.Son kullanma tarihinden önce 

bozulan ve numuneden farklı çıkan ürün yapılan sözleşmeye göre 

değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10.ncu 

bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme 

yapılır. Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya 

aittir. 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir 

 

 



 

 

 

 

 

DONDURULMUŞ BAMYA  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın 

Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 195-199.Maddeleri, Türk Gıda 

Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması Muhafazası ve 

Taşınması Sırasındaki Sıcaklıkların İzlenmesi Hakkındaki Tebliğ, , 

(Tebliğ No:2014/48),Türk gıda kodeksi hızlı dondurulmuş gıdalar 

tebliği(tebliğ no: 2014/47) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 paketten 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK TS 10932’ye uygun olacaktır. 

 

FİZİKSEL 
Dondurulmuş taze bamya körpe, çekirdekli, küçük ve sertleşmemiş 

olacak, bamyaların başları alınıp yıkandıktan, boylama işlemine tabi 

tutulduktan sonra hücre zarı parçalanmadan IQF ( tek, tek ) sistemi ile 

dondurulmuş olmalıdır. 

Dondurulmuş taze bamyada kesinlikle yabancı madde 

bulunmamalıdır. 

Kendine has tat, koku ve renginde olacak, yabancı tat ve koku 

bulunmayacaktır. Muayene komisyonu sivri ve ya tombul bamya 

seçimi yapacaktır. 

Dondurulmuş taze bamyada kesinlikle hiçbir katkı maddesi 

kullanılmamalıdır. 

 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir. 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Her ambalajın üzerinde firmanın ticaret unvanı, adresi, kısa adı veya 

varsa tescilli       markası, bu standardın işaret ve numarası ( TS 10934 

şeklinde) malın adı,parti, seri, kod numarasından en az biri, tipi, rengi 

imal tarihi ve son kullanma tarihi ( ay ve yıl olarak ), net miktarı( en 

az gr veya kg olarak ), dış ambalaj etiketi üzerinde içindeki tüketici 

ambalaj sayısı, katkı maddelerinin adı olmalı, muhafaza, çözülmesi 

v.b. kullanım ile ilgili bilgiler bulunmalıdır. 

Şoklanmış bamya (4x2,5 kg.) 10 kg’lık ambalajlarda donuk olarak 

teslim alınacaktır. 

Teslim edilirken çözünmüş olmamalıdır ve taşındığı aracın sıcaklık 

koşulları uygun olmalıdır. 

DEPOLAMA  KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Ürün yeni sene mahsulü olacaktır. Son kullanma tarihinden önce 

bozulan ve numuneden farklı çıkan ürün yapılan sözleşmeye göre 

değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10.ncu 

bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme 

yapılır. Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 



 

 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya 

aittir. 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

DONDURULMUŞ PARMAK PATATES TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi 

Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 195-199.Maddeleri, Türk Gıda Kodeksi Hızlı 

Dondurulmuş Gıdaların Depolanması Muhafazası ve Taşınması Sırasındaki 

Sıcaklıkların İzlenmesi Hakkındaki Tebliğ, , (Tebliğ No:2014/48),Türk gıda 

kodeksi hızlı dondurulmuş gıdalar tebliği(tebliğ no: 2014/47) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 paketten 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği 

(Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157)  

 

FİZİKSEL 

-Sarı veya beyaz renkte ve homojen görünümlü olmalıdır.Kendine has tat ve 

kokuda olmalı, yabancı tat ve koku ihtiva etmemelidir.  

-Patatesler, çözüldükten sonra kolayca yenilebilir yapıda olmalı, gevşek veya 

çok   sert yapıda olmamalıdır.  

-Gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalıdır.1. sınıf patates olmalıdır.   

-Kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri ve burada belirtilmeyen diğer 

hususlar Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıda Maddeleri Tebliğine 

uygun olacaktır.  

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün getirilmelidir. 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Her ambalajın üzerinde firmanın ticaret unvanı, adresi, kısa adı veya varsa 

tescilli markası, bu standardın işaret ve numarası, malın adı,parti, seri, kod 

numarasından en az biri, tipi, rengi ( sarı veya beyaz şekilde),  imal tarihi ve 

son kullanma tarihi ( ay ve yıl olarak ), net miktarı( en az gr veya kg olarak ), 

dış ambalaj etiketi üzerinde içindeki tüketici ambalaj sayısı, katkı 

maddelerinin adı olmalı, muhafaza, çözülmesi v.b. kullanım ile ilgili bilgiler 

bulunmalıdır. 

Şoklanmış patates (4x2,5 kg.) 10 kg’lık ambalajlarda donuk olarak teslim 

alınacaktır. 

Teslim edilirken çözünmüş olmamalıdır ve taşındığı aracın sıcaklık koşulları 

uygun olmalıdır. 

DEPOLAMA  KOŞULLARI 

VE RAF ÖMRÜ 

Ürün yeni sene mahsulü olacaktır.Son kullanma tarihinden önce bozulan ve 

numuneden farklı çıkan ürün yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar  tedarikçi firmaya aittir. 

 

İSTENEN BELGELER 

5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 



 

 

verilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDURULMUŞ ELMA DİLİM PATATES TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi 

Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 195-199.Maddeleri, Türk Gıda Kodeksi Hızlı 

Dondurulmuş Gıdaların Depolanması Muhafazası ve Taşınması Sırasındaki 

Sıcaklıkların İzlenmesi Hakkındaki Tebliğ, , (Tebliğ No:2014/48),Türk gıda 

kodeksi hızlı dondurulmuş gıdalar tebliği(tebliğ no: 2014/47) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 paketten 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği 

(Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157)  

 

FİZİKSEL 

-Sarı veya beyaz renkte ve homojen görünümlü kendie has elma dilimi 

olmalıdır.Kendine has tat ve kokuda olmalı, yabancı tat ve koku ihtiva 

etmemelidir.  

-Patatesler, çözüldükten sonra kolayca yenilebilir yapıda olmalı, gevşek veya 

çok   sert yapıda olmamalıdır.  

-Gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalıdır.1. sınıf patates olmalıdır.   

-Kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri ve burada belirtilmeyen diğer 

hususlar Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıda Maddeleri Tebliğine 

uygun olacaktır.  

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün getirilmelidir. 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Her ambalajın üzerinde firmanın ticaret unvanı, adresi, kısa adı veya varsa 

tescilli markası, bu standardın işaret ve numarası, malın adı,parti, seri, kod 

numarasından en az biri, tipi, rengi ( sarı veya beyaz şekilde),  imal tarihi ve 

son kullanma tarihi ( ay ve yıl olarak ), net miktarı( en az gr veya kg olarak ), 

dış ambalaj etiketi üzerinde içindeki tüketici ambalaj sayısı, katkı 

maddelerinin adı olmalı, muhafaza, çözülmesi v.b. kullanım ile ilgili bilgiler 

bulunmalıdır. 

Şoklanmış patates (4x2,5 kg.) 10 kg’lık ambalajlarda donuk olarak teslim 

alınacaktır. 

Teslim edilirken çözünmüş olmamalıdır ve taşındığı aracın sıcaklık koşulları 

uygun olmalıdır. 

DEPOLAMA  KOŞULLARI 

VE RAF ÖMRÜ 

Ürün yeni sene mahsulü olacaktır.Son kullanma tarihinden önce bozulan ve 

numuneden farklı çıkan ürün yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 



 

 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar  tedarikçi firmaya aittir. 

 

İSTENEN BELGELER 

5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZERDEÇAL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi  Baharat Tebliği, Resmi Gazete 28614, 10.04.2013, Tebliğ 

No: 2013/12  

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 1 kg.lık 10 paketten 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal; Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebligi, Baharat için Mikrobiyolojik Değerler 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi baharatlar tebliğine uygun olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

Zerdeçal: Curcuma longa L. (Zingiberaceae) türüne giren bitkilerin temizlenip, 

suda kaynatıldıktan sonra, tekniğine uygun olarak kurutulmuş, koyu sarı renkli 

birincil veya ikincil parmak ve soğan şeklindeki köksaplarının bütün 

veya öğütülmüş halini, 

-Kendine özgü olup, kötü koku olmayacaktır. 

-Kendine has renk, koku, tatta olmalı, içinde hiçbir yabancı madde 

bulunmayacaktır. 

-İçlerinde yabancı madde böcek veya böcek kalıntıları bulunmayıp, küflenmiş, 

bayatlamış, bozulmuş olmayacaktır. 

-Zerdeçal  ortam sıcaklığında olacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün getirilmelidir. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Ambalaj ürünü taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, 

hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi 

malzemeden yapılmış olmalıdır.  

-100-200g’lık  ambalajlarda olmalıdır.  

- Ürün ambalajlarında, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde 

ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır. 

-Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, TS Numarası, net ağırlığı, 



 

 

üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.  

-Taşıma işlemlerinde Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Üçüncü 

Bölümündeki hükümlere uyulur. 

DEPOLAMA KOŞULLARI 

VE RAF ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan tarçın yapılan 

sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 12 

inci bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

İSTENEN BELGELER 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir. 

 



 

 

TOZ KARABİBER TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

TOZ  KARABİBER  

SORUMLU Muayene Komisyonu  

REF.STD.NO TÜRK GIDA KODEKSİ BAHARAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/12)  

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi  

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 1 kg.lık 10 paketten 1 örnek  

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.  

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik  

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği, R.Gazete 31.07.2000-24126, Tebliğ 

No 2000/16 Ek-5, Baharat için Mikrobiyolojik Kriterler 

 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi Baharatlar tebliğine uygun olmalıdır.  

 

FİZİKSEL 

Karabiber: Piper nigrum L. (Piperaceae) türüne giren bitkilerin genellikle 

olgunlaşmadan toplanıp, tekniğine uygun olarak kurutulmuş olan gri, kahve, 

yeşil veya siyah renkli yüzeyleri buruşuk meyvelerinin tane 

veya öğütülmüşhalini, 

-  Baharata ve baharat karışımlarına ürünlerin kendi doğasından gelen nişasta 

hariç olmak üzere nişasta, irmik, razmol, kepek ve benzeri dolgu maddeleri 

katılmaz. 

- Kendine özgü keskin tat ve kokusu olacaktır.  

- Canlı-cansız böcek ve atıkları olmayacaktır.  

- Karabiber ortam sıcaklığında olacaktır. 

- Kendine has tat ve renkte olup içinde hiçbir yabancı madde bulunmayacak, 

bayatlamış, küflenmiş, bozulmuş olmayacaktır. 

 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün getirilmelidir.  

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava 

ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden 

yapılmış olacaktır.  

-1kg lık orijinal ambalajlarda olacaktır. 

-Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9.uncu maddesi 

gereğince ağırlığı, üretim ve son kullanma tarihi bulunacaktır.  

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır.  

 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan karabiber 

yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi 

Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir. 

 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir. Masraflar tedarikçi firmaya ait olacaktır. 

 

 

 

 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 



 

 

İSTENEN BELGELER  

  

 

 

 

 

 

TOZ KİMYON TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

KİMYON   

SORUMLU Muayene Komisyonu  

REF.STD.NO TÜRK GIDA KODEKSİ BAHARAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/12)  

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi  

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 paketten 1 örnek  

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.  

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal  

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği, R.Gazete 31.07.2000-24126, Tebliğ 

No 2000/16 Ek-5, Baharat için Mikrobiyolojik Kriterler 

 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi Baharatlar tebliğine uygun olmalıdır.  

 

FİZİKSEL 

Kimyon: Cuminum cyminum türüne giren bitkilerin olgunlaştıktan sonra 

toplanıp tekniğine uygun olarak kurutulan meyvelerinin tane 

veya öğütülmüş halini, 

Kendine özgü olup, kötü koku olmayacaktır. 

-Kendine has tat ve renkte olup, içinde hiçbir yabancı madde bulunmayacaktır. 

-Bayatlamış, küflenmiş,bozulmuş, boyanmış olmayacaktır.  

-Kimyon ele alındığında renk vermeyecektir.  

-İçersinde yabancı madde, canlı veya cansız böcek artıkları bulunmayacaktır. -

Kimyon ortam sıcaklığında olmalıdır. 

 

ORJİN -- Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün getirilecektir.  

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava 

ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden 

yapılmış olmalıdır.  

-  Baharata ve baharat karışımlarına ürünlerin kendi doğasından gelen nişasta 

hariç olmak üzere nişasta, irmik, razmol, kepek ve benzeri dolgu maddeleri 

katılmaz. 

-1 kg lık orijinal ambalajlarda olmalıdır. 

-Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9.uncu ağırlığı, 

üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.  

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır.  

 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan kimyon yapılan 

sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 

10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

 



 

 

başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

  

 

 

 

 

 

KIRMIZI PUL BİBER TEKNİK ŞARTNAMESİ 

SORUMLU Muayene Komisyonu  

REF.STD.NO TÜRK GIDA KODEKSİ BAHARAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/12)  

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi  

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 paketten 1 örnek  

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.  

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik  

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği, R.Gazete 31.07.2000-24126, Tebliğ 

No 2000/16 Ek-5, Baharat İçin Mikrobiyolojik Kriterler 

 

KİMYASAL Rutubeti en çok %3,2 , suda çözünmeyen maddesi %0,2, toplam sertliği 

%0,194, toplam demir%0,0000709, arsenik miktarı %0,005, solusyon görünüşü 

berrak olmalı ve %99 NaCl içermelidir. 

 

 

FİZİKSEL 

- Pul kırmızıbiber: Capsicum (Solanaceae) cinsine giren bitkilerin tam olgunlaşmış meyvelerinin 

tekniğine uygun olarak sapları alındıktan sonra kurutulup, su ile tavlanıp, 

farklı boyutlarda öğütülerek ya da parçalanarak pul haline getirilmiş, yemeklik bitkisel sıvı yağ ve 

yemeklik tuz karıştırılmış halini, 

-  Pul kırmızıbiberlerde ilave edilecek yemeklik bitkisel sıvı yağ ağırlıkça %6’yı, tuz miktarı % 

7’yi, tohum ve tohum parçaları kütlece % 40’ı kuru madde üzerinden toplam yağ miktarı %18’i 

geçemez. 

-  Baharata ve baharat karışımlarına ürünlerin kendi doğasından gelen nişasta hariç olmak üzere 

nişasta, irmik, razmol, kepek ve benzeri dolgu maddeleri katılmaz. 

- Pul kırmızıbiberlerde kendinden olan sap ve dal parçaları kütlece %1’i geçemez. 

 

-İçerisinde canlı-cansız böcek ve atığı ve kemirgen hayvan pisliğinden  arındırılmış olacaktır, 

yabancı madde olmayacaktır.  

-Kimyasal renklendirici kullanılmamış, usulüne uygun işlenmiş olacak, çok 

tuzlu ve çok nemli olmayacaktır. 

-Görünüşü Piyasada satılan en iyi cinsten kendine özgü tat, renkte pulbiber olacaktır. 

-Yapıldığı biberin çekirdeklerini içermeyecek Ele alındığında renk ve yağ vermeyecek, bayatlamış, 

küflenmiş,bozulmuş,boyanmış olmayacak, yabancı koku ve tatlardan arındırılmış olacaktır. 

 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün getirilmelidir.  

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Kırmızı pul biber,ürünü etkilemeyen rutubet girişi ve uçucu madde kaybından koruyan 

bir malzemeden yapılmış mühürlü, temiz ve sağlam materyallerde ambalajlanmalıdır.  

Ambalajları,taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte hava ve nem 

geçirmeyecek,insan sağlığına zarar vermeyecek bir malzemeden yapılmış olacaktır. 

 Ambalajlar; 1 kg lık ağırlığındaki paketlerde  orijinal ambalajlarda olmalıdır. 

Ambalajların üzerinde okunaklı olarak silinmeyecek şekilde firma adı, adresi, malın 

adı,TSE numarası,imal ve son kullanma tarihi,net ağırlığı bulunacaktır. 

 



 

 

DEPOLAMA  KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Ürün yeni sene mahsulü olacaktır.Son kullanma tarihinden önce bozulan ve 

numuneden farklı çıkan ürün yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir. 

 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

  

 

 

 

 

SUMAK  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SUMAK 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TÜRK GIDA KODEKSİ BAHARAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 

2013/12) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 paketten 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi Baharat tebliğine uygun olmalı 

 

FİZİKSEL 

- Sumak: Rhus aromatica türüne giren bitkilerin 

olgunlaşmış meyvelerinin hasat edilip tekniğine uygun olarak 

kurutulduktan sonraki bütün hali ya da sofra tuzu (ağırlıkça en fazla 

% 6) katılarak öğütülmüş bütün haliveyaöğütülmüş meyve 

kabuklarıdır 

-  Baharata ve baharat karışımlarına ürünlerin kendi doğasından 

gelen nişasta hariç olmak üzere nişasta, irmik, razmol, kepek ve 

benzeri dolgu maddeleri katılmaz. 

-Sumak, kendine özgü renk, tat ve aromada olmalı, küflenmiş 

çürümüş, yabancı tat ve koku almış içersinde boya ve nişasta 

katılmış olmamalı,  

-Göz açıklığı 2 mm olan kare gözlü tel elekten (TS 1227 ISO 3310-

1) geçecek şekilde öğütülmüş olmalı. 

Yeni sene mahsulü olacak 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM YÖNTEMLERİ 

-Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak 

özellikte, hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar 

vermeyecek malzemeden yapılmış olmalıdır.  

-500 g 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 Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ncu bölümündeki gibi 

olacaktır 

DEPOLAMA  KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan 

ürün yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği’nin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme 

yapılır. Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle 

ilgili fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek 

için tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi 

firmaya aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

KURU NANE TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

KURU NANE 

 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TÜRK GIDA KODEKSİ BAHARAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/129 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10  paketten 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref:Gıda kodeksi Baharat tebliği  ,R.Gazete 31.07.2000-24126, Tebliğ no 

2000/16 EK -5 Baharat için Mikrobiyoloji Kriterler.  

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi Baharatlar Tebliğine uygun olmalı 

 

 

FİZİKSEL 

-  Nane: Mentha (Lamiaceae) cinsine giren kültür bitkilerinin çiçeklenme 

döneminde hasat edilen ve tekniğine uygun olarak kurutulmuş yapraklarının 

saplarından sıyrılıp ufalanmış halidir. 

-  Baharata ve baharat karışımlarına ürünlerin kendi doğasından gelen 

nişasta hariç olmak üzere nişasta, irmik, razmol, kepek ve benzeri dolgu 

maddeleri katılmaz. 

-Kendine özgü olacak ve kötü koku olmayacaktır. 

-Kendine has ve tatta olacaktır ,içinde hiçbir yabancı madde 

bulunmayacaktır. 

-Koyu yeşil renkte olacak, içerisinde sap, saman ,çöp canlı hiçbir yabancı 

madde bulunmayacaktır. 

- Kuru naneler ortam sıcaklığında olmalıdır. 

ORJIN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün getirilmelidir. 

 

 

-Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte , 

hava ve rutubet geçirmeyecek ,insan sağlığına zarar vermeyecek iyi 



 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

malzemeden yapılmış olmalıdır 

-Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 ‘uncu 

bölümündeki gibi olacaktır. 

1 kg lık orijinal ambalajlarda teslim alınacak 

-Ambalaj üzerinde Firma adı ,adresi ,malın adı ,net ağırlığı ,üretim ve son 

kullanma tarihi bulunmalıdır. 

-Taşıma Gıda Kodeksi yönetmeliğinin 10 ‘uncu bölümündeki gibi olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan nane yapılan 

sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 

10’ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız 

bir labaratuvara analize gönderilir Analiz ücreti tedarikçi firma tarafından 

karşılanır. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

  

 

 

 

 

 

 

KEKİK (kuru) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

KEKİK   

SORUMLU  Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TÜRK GIDA KODEKSİ BAHARAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/12) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 paketten 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği, R.Gazete 31.07.2000-24126, 

Tebliğ No 2000/16 Ek-5, Baharat için Mikrobiyolojik Kriterler 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi Baharatlar tebliğine uygun olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

Kekik: Thymus cinsine giren bitkilerin tekniğine uygun olarak 

kurutulduktan sonra ufalanarak saplarından ayrılmış yaprak, çiçek ve 

sürgün uçları karışımını, 

Kendine özgü olup, kötü koku olmayacaktır. 

-Kendine has tat ve renkte olacak ve içinde hiçbir yabancı madde 

bulunmayacaktır. 

-Bayatlamış, küflenmiş, bozulmuş, boyanmış olmayacaktır.  

-Kekik ele alındığında renk vermeyecektir.  

-İçersinde yabancı madde, canlı veya cansız böcek artıkları 



 

 

bulunmayacaktır. -Kekik ortam sıcaklığında olacaktır. 

ORJİN - Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, 

hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi 

malzemeden yapılmış olmalıdır.  

-  Baharata ve baharat karışımlarına ürünlerin kendi doğasından gelen 

nişasta hariç olmak üzere nişasta, irmik, razmol, kepek ve benzeri dolgu 

maddeleri katılmaz. 

-1 kg lık orijinal ambalajlarda olmalıdır. 

-Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9.uncu 

ağırlığı, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.  

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır.  

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan kekik 

yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi 

Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız 

bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TARÇIN (TOZ-KABUKLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi  Baharat Tebliği, Resmi Gazete 28614, 10.04.2013, Tebliğ 

No: 2013/12  

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 paketten 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Baharat Teblig, EK-5, Baharat için Mikrobiyolojik 

Değerler 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi baharatlar tebliğine uygun olmalıdır. 



 

 

 

FİZİKSEL 

Tarçın: Cinnamomum (Lauraceae) cinsine giren bitkilerin, dalları ve 

genç sürgünlerinin kabuklarından, mantar ve parankima dokusunun 

sıyrılmasından sonra kalan iç kabuğunun tekniğine uygun olarak 

kurutularaköğütülmüş halini, 

-Kendine özgü olup, kötü koku olmayacaktır. 

-Kendine has renk, koku, tatta olmalı, içinde hiçbir yabancı madde 

bulunmayacaktır. 

-İçlerinde yabancı madde böcek veya böcek kalıntıları bulunmayıp, küflenmiş, 

bayatlamış, bozulmuş olmayacaktır. 

-Tarçın ortam sıcaklığında olacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün getirilmelidir. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Ambalaj ürünü taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, 

hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi 

malzemeden yapılmış olmalıdır.  

-500g’lık  ambalajlarda olmalıdır.  

- Ürün ambalajlarında, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde 

ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır. 

-Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, TS Numarası, net ağırlığı, 

üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.  

-Taşıma işlemlerinde Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Üçüncü 

Bölümündeki hükümlere uyulur. 

DEPOLAMA KOŞULLARI 

VE RAF ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan tarçın yapılan 

sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 

12.inci  bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

İSTENEN BELGELER 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YENİBAHAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TS 2624 ve Türk Gıda Kodeksi  Baharat Tebliği, Resmi Gazete 28614, 

10.04.2013   

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI  Her alımda 1 kg’lık paketlerden 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 



 

 

DURUMUNDA 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği, TS 12720 

KİMYASAL -Öğütülmüş Yenibahar A Sınıfı olmalı ve TS 2624 te belirtilen kimyasal 

değerlere uygun olmalıdır. Toplam kül içeriği için en çok % 5,5 (m/m), 

öğütülmüş yenibaharlarda, uçucu yağ içeriği en az 2,5 mL/100 g, uçucu 

olmayan eter ekstraktı için en çok % 4,5 (m/m)  

 

FİZİKSEL 

Yenibahar: Pimenta officinalis türüne giren bitkilerin olgunlaşmış, dolgun, 

4,5-9,5 mm çapında, koyu kahve renkli meyvelerinin tekniğine uygun 

olarak kurutulmuş tane veya öğütülmüş halini, 

-Yenibahar; tarçın, hindistan cevizi ve karabiber ile harmanlanmış baskın 

bir karanfil kokusuna sahiptir.  

-Bozulma ve küflenme dahil her türlü yabancı koku ve tatlardan arı 

olmalıdır. 

-Yenibahar, küflerden, canlı böceklerden ve ölü böceklerden, böcek 

parçacıklarından ve kemirgen hayvan pisliklerinden arı olmalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün getirilmelidir. 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Yenibahar ürünü etkilemeyen rutubet girişi ve uçucu madde kaybından 

koruyan bir malzemeden yapılmış mühürlü, temiz ve sağlam kutularda 

ambalajlanmalıdır. –Ambalajlar 200-500 g.lık orijinal ambalajlarda 

olmalıdır.  

-Ambalaj üzerinde ürün adı markası, ve ticari ismi parti ve kod numarası net 

kütlesi köri toz baharatın hazırlanmasında kullanılan baharat ve çeşni veren 

bitkilerle diğer katkı maddelerinin adları kütlece % olarak miktarları etikette 

belirtilmelidir.  

DEPOLAMA  KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan ürün 

yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin 12.inci bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız 

bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

İSTENEN BELGELER 1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRMIZI TOZ  BİBER TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu  



 

 

REF.STD.NO TÜRK GIDA KODEKSİ BAHARAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/12)  

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi  

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10  paketten 1 örnek  

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.  

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal  

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği, R.Gazete 31.07.2000-24126, Tebliğ 

No 2000/16 Ek-5, Baharat İçin Mikrobiyolojik Kriterler 

 

 

FİZİKSEL 

Kırmızıbiber: Capsicum (Solanaceae) cinsine giren bitkilerin tam 

olgunlaşmış meyvelerinin tekniğine uygun olarak sapları alındıktan sonra 

kurutulup, öğütülmüş halidir. 

Acı ve tatlı öğütülmüş kırmızıbiberlerde ilave edilecek yemeklik bitkisel 

sıvı yağ ağırlıkça %1’i geçemez. 

 Baharat ve baharat karışımlarında ürünlerin kendi doğasından gelen nişasta 

hariç olmak üzere nişasta, irmik, razmol, kepek ve benzeri dolgu maddeleri 

olmayacaktır. 

 Yeni sene mahsulü olacak 

Piyasada satılan en iyi cinsten kendine özgü tat,renkte toz biber olacak 

Yapıldığı biberin çekirdeklerini içermeyecek 

Ele alındığında renk ve yağ vermeyecek 

Bayatlamış,küflenmiş,bozulmuş,boyanmış olmayacak 

İçerisinde yabancı madde canlı ve cansız böcek ve artıkları bulunmayacak 

 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün getirilmelidir.  

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

ürünün etkilemeyen rutubet girişi ve uçucu madde kaybından koruyan bir 

malzemeden yapılmış mühürlü, temiz ve sağlam materyallerde 

ambalajlanmalıdır.  

Ambalajları,taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte hava 

ve nem geçirmeyecek,insan sağlığına zarar vermeyecek bir malzemeden 

yapılmış olacaktır. 

 Ambalajlar; 1 kg’lık  paketlerde  orijinal ambalajlarda olmalıdır. Ambalajların 

üzerinde okunaklı olarak silinmeyecek şekilde firma adı, adresi, malın adı,TSE 

numarası,imal ve son kullanma tarihi,net ağırlığı bulunacaktır. 

 

DEPOLAMA  KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Ürün yeni sene mahsulü olacaktır.Son kullanma tarihinden önce bozulan ve 

numuneden farklı çıkan ürün yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

 

MAL KABULÜNDEN 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir. 

 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

DEFNE YAPRAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi  Baharat Tebliği, Resmi Gazete 28614, 10.04.2013, Tebliğ 

No: 2013/12  

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 1 kg’lık paketlerden 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebligi, Baharat için Mikrobiyolojik Değerler 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi baharatlar tebliğine uygun olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

Defne yaprağı: Laurus nobilis L. (Lauraceae) türüne giren bitkilerin tekniğine 

uygun olarak kurutulmuşyaprağını, 

-Kendine özgü olup, kötü koku olmayacaktır. 

-Kendine has renk, koku, tatta olmalı, içinde hiçbir yabancı madde 

bulunmayacaktır. 

-İçlerinde yabancı madde böcek veya böcek kalıntıları bulunmayıp, küflenmiş, 

bayatlamış, bozulmuş olmayacaktır. 

-Defne yaprağı ortam sıcaklığında olacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün getirilmelidir. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Ambalaj ürünü taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, 

hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi 

malzemeden yapılmış olmalıdır.  

-1kg’lık  ambalajlarda olmalıdır.  

- Ürün ambalajlarında, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde 

ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır. 

-Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, TS Numarası, net ağırlığı, 

üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.  

-Taşıma işlemlerinde Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Üçüncü 

Bölümündeki hükümlere uyulur. 

DEPOLAMA KOŞULLARI 

VE RAF ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan tarçın yapılan 

sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 

12.inci bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

İSTENEN BELGELER 1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖFTE HARCI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

KÖFTE HARCI 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TÜRK GIDA KODEKSİ BAHARAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/12) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 1 kg.lık 10 paketten 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği, R.Gazete 31.07.2000-24126, 

Tebliğ No 2000/16 Ek-5, Baharat için Mikrobiyolojik Kriterler 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi Baharatlar tebliğine uygun olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

-  Baharata ve baharat karışımlarına ürünlerin kendi doğasından gelen 

nişasta hariç olmak üzere nişasta, irmik, razmol, kepek ve benzeri dolgu 

maddeleri katılmaz. 

- Kendine özgü  tat ve kokusu olacaktır.  

- Canlı-cansız böcek ve atıkları olmayacaktır.  

- Karışım  ortam sıcaklığında olacaktır. 

- Kendine has tat ve renkte olup içinde hiçbir yabancı madde 

bulunmayacak, bayatlamış, küflenmiş, bozulmuş olmayacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, 

hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi 

malzemeden yapılmış olacaktır.  

-1kg lık orijinal ambalajlarda olacaktır. 

-Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9.uncu 

maddesi gereğince ağırlığı, üretim ve son kullanma tarihi bulunacaktır.  

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır.  

DEPOLAMA KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan karabiber 

yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi 

Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız 

bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya ait 

olacaktır. 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAVUK BAHARATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

KÖFTE HARCI 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TÜRK GIDA KODEKSİ BAHARAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/12) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 1 kg.lık 10 paketten 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği, R.Gazete 31.07.2000-24126, 

Tebliğ No 2000/16 Ek-5, Baharat için Mikrobiyolojik Kriterler 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi Baharatlar tebliğine uygun olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

-  Baharata ve baharat karışımlarına ürünlerin kendi doğasından gelen 

nişasta hariç olmak üzere nişasta, irmik, razmol, kepek ve benzeri dolgu 

maddeleri katılmaz. 

- Kendine özgü  tat ve kokusu olacaktır.  

- Canlı-cansız böcek ve atıkları olmayacaktır.  

- Karışım  ortam sıcaklığında olacaktır. 

- Kendine has tat ve renkte olup içinde hiçbir yabancı madde 

bulunmayacak, bayatlamış, küflenmiş, bozulmuş olmayacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, 

hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi 

malzemeden yapılmış olacaktır.  

-1kg lık orijinal ambalajlarda olacaktır. 

-Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9.uncu 

maddesi gereğince ağırlığı, üretim ve son kullanma tarihi bulunacaktır.  

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır.  

DEPOLAMA KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan karabiber 

yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi 

Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 



 

 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız 

bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya ait 

olacaktır. 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEBZELİ ÇEŞNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TÜRK GIDA KODEKSİ BAHARAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/12) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10  paketten 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği, R.Gazete 31.07.2000-24126, Tebliğ 

No 2000/16 Ek-5, Baharat İçin Mikrobiyolojik Kriterler 

 

FİZİKSEL 

Sebzeli çeşni :  Başta granül soğan, granül tatlı kırmızı biber, havuç 

parçacıkları, maydanoz, kereviz yaprak, granül sarımsak, beyaz karabiber ve  

granül pırasa ile çeşitli kurutulmuş sebzeler ve tuz içeren karışımdır. 

Baharat ve baharat karışımlarında ürünlerin kendi doğasından gelen nişasta 

hariç olmak üzere nişasta, irmik, razmol, kepek ve benzeri dolgu maddeleri 

olmayacaktır. 

 Yeni sene mahsulü olacak 

Piyasada satılan en iyi cinsten kendine özgü tat,renkte  olacak 

Bayatlamış,küflenmiş,bozulmuş,boyanmış olmayacak 

İçerisinde yabancı madde canlı ve cansız böcek ve artıkları bulunmayacak 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün getirilmelidir. 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

ürünün etkilemeyen rutubet girişi ve uçucu madde kaybından koruyan bir 

malzemeden yapılmış mühürlü, temiz ve sağlam materyallerde 

ambalajlanmalıdır.  

Ambalajları,taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte 

hava ve nem geçirmeyecek,insan sağlığına zarar vermeyecek bir malzemeden 

yapılmış olacaktır. 

 Ambalajlar; 1 kg’lık  paketlerde  orijinal ambalajlarda olmalıdır. Ambalajların 

üzerinde okunaklı olarak silinmeyecek şekilde firma adı, adresi, malın adı,TSE 

numarası,imal ve son kullanma tarihi,net ağırlığı bulunacaktır. 



 

 

DEPOLAMA  KOŞULLARI 

VE RAF ÖMRÜ 

Ürün yeni sene mahsulü olacaktır.Son kullanma tarihinden önce bozulan ve 

numuneden farklı çıkan ürün yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOZ KÖRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi  Baharat Tebliği, Resmi Gazete 28614, 10.04.2013, Tebliğ 

No: 2013/12  

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 paketten 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Baharat Teblig, EK-5, Baharat için Mikrobiyolojik 

Değerler 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi baharatlar tebliğine uygun olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

Köri : İçinde başta zerdeçal olmak üzere, kimyon, zencefil, karanfil, kişniş, 

demirhindi, acı kırmızıbiber, kakule, biber bulunan baharat karışımıdır. 

Kendine özgü renk ve kokuda olmalıdır. 1. sınıf olacaktır. 

 Kendine has tat, içinde yabancı madde bulunmamalı, küflenmiş, topaklanmış, 

bozulmuş olmayacaktır. 

İçerisinde canlı veya cansız böcek artıkları, boya, nişasta ve benzeri maddeler 

katılmış olmamalıdır.  

.Ambalajı taşıma, saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, rutubet 

geçirmeyecek insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış 

olmalıdır. 

1 kg’lık orijinal fabrika ambalajında olmalıdır. Nem miktarı %12,kuru madde 

de kül oranı ise en çok %8 olacaktır. 6.Son kullanma tarihinden önce bozulan 

köri firma tarafından değiştirilecektir.  

ORJİN Sözleşme süresince aynı markada ürün getirilmelidir. 



 

 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Ambalaj ürünü taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, 

hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi 

malzemeden yapılmış olmalıdır.  

-1 kg’lık  ambalajlarda olmalıdır.  

- Ürün ambalajlarında, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde 

ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır. 

-Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, TS Numarası, net ağırlığı, 

üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.  

-Taşıma işlemlerinde Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Üçüncü 

Bölümündeki hükümlere uyulur. 

DEPOLAMA KOŞULLARI 

VE RAF ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan tarçın yapılan 

sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 

12.inci  bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

İSTENEN BELGELER 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEMEKLİK BALDO PİRİNÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

PİRİNÇ (lüks baldo pilavlık) 

 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliği(Tebliğ No: 2010/60) 
 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 25-50 kg’lık çuvallardan 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliğine uygun olmalı 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliğine uygun olmalı 

FİZİKSEL Pilavlık iri ve uzun taneli, yeni sene mahsulu, baldo tipi pilavlık pirinç 

olmalı. Pirinç kendine has tatta olmalı, kirlenmiş, acımış, küflü olmamalı, 

böcek ve böcek kalıntıları, hayvansal atık ve kalıntılarını içermemelidir.  

Pirinçler ortam sıcaklığında olmalıdır.  

Lekeli ve kırık olmamalıdır.  



 

 

Rutubet miktarı en fazla % 14,5 olmalıdır.  

Kırık tane oranı % 10’u geçmemelidir. 

ORJİN Pilavlık, baldo, iri ve uzun taneli, yerli menşei olacak, sözleşme süresince 

aynı marka ürün teslim edilecektir 

ÜRETİM METODU Yeni sene ürünü olacaktır. 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Taşıma ve saklama süresinde pirinçlerin iyi kurumasını sağlayacak nitelikte 

olan uygun malzemeden yapılmış 25-50 kg’lık torbalarda olacak, kırık 

pirinç alınmayacaktır.  

Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9. 

bölümündeki gibi olacaktır.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nınüretim izin numarası ve tarihi, 

Üretici firmanın adı veya tescilli markası ve adresi, 

İlgili standardın işaret ve numarası,  

Malın adı, tipi, imalat seri ve parti numarası, imal ve son kullanma tarihleri, 

brüt ve net miktarları belirtilmelidir. 

Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10. bölümündeki gibi olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10. bölümündeki gibi olacaktır. 

 

MAL KABULÜNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır, 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürünler istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız 

bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

İSTENEN BELGELER 5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

  

 



 

 

KIRMIZI MERCİMEK TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

KIRMIZI MERCİMEK  

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO 26.07.2003 Tarihli Mercimek Tebliğ  

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 25  kg’lık çuvaldan 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Türk Gıda Kodeksi Mercimek Tebliğine uygun olmalı 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi Mercimek Tebliğine uygun olmalı 

 

 

FİZİKSEL 

-Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır.  

-Kendine has tat, koku, renkte olmalı içinde hiçbir yabancı madde, böcek 

bulunmamalı.  

-futbol cinsi 3mm çapından büyük olmalıdır. 

-Yabancı ağartıcı maddelerle karıştırılmış, boyanmış ve hangi amaçla 

olursa olsun kimyasal maddelerle işlenmiş, yağlamak, fırınlamak 

suretiyle parlatılmış ve kurutulmuş olmayacaktır. 

-Bayatlamış, küflenmiş, bozulmuş olmayacaktır.  

-Yeni sene ürünü, iyi kaliteli mercimek olacaktır.  

-Taneler normal büyüklükte olacaktır.  

-Ortam sıcaklığında olacak ve rutubet en çok % 12,0 olacaktır 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim 

edilecektir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Teslim şekli 25 kg’lık temiz ve sağlam bez veya naylon ambalajlarda 

olmalıdır.   

-Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’uncu 

bölümündeki gibi olacaktır. 

Çuvalların üzerinde net ağırlığı, cinsi, boyutu, orjini, firma adı ve adresi, 

imal ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.   

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

 

MAL KABULUNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir.  

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya 

aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1)5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

  

 



 

 

 



 

 

YEŞİL MERCİMEK TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

YEŞİL MERCİMEK 

 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO 26.07.2003 Tarihli Mercimek Tebliğ 

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 25 kg’lık çuvaldan 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Türk Gıda Kondeksi Mercimek Tebliğine uygun olmalı 

KİMYASAL Türk Gıda Kondeksi Mercimek Tebliğine uygun olmalı 

 

 

 

FİZİKSEL 

-Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır.  

-Yeni sene ürünü, iyi kaliteli mercimeklerden olacaktır.  

-Yabancı, ağırlaştırıcı maddelerle karıştırılmış, boyanmış ve hangi amaçla 

olursa olsun kimyasal maddelerle işlenmiş, yağlamak fırınlamak suretiyle 

parlatılmış, kurutulmuş olmayacaktır.  

-Taneler 3mm den büyük olmalıdır.  

-Yeşil mercimekler ortam sıcaklığında olacaktır.  

-Rutubet en çok % 12,0 olmalıdır.  

-Böcek veya diğer zararlılar tarafından yenmiş ve delinmiş taneler, böcek 

veya böcek kalıntıları bulunmayacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Teslim şekli 25 kg’lık temiz veya sağlam bez veya naylon ambalajlarda 

olacak. 

- Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’uncu 

bölümündeki gibi olacaktır. 

-Çuvalların üzerinde net ağırlığı, cinsi, boyutu, orjini, firma adı ve adresi, 

imal ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.  

- Ambalaj üzerinde üretici firma adı, net ağırlığı, imal tarihi yazılı 

olacaktır.  

DEPOLAMA  KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10.ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

MAL KABULUNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır, 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

Gerekirse başka markalı ürünler istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız 

bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

  

 

 

 



 

 

 

KURU FASULYE TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

KURU FASULYE (Dermoson Fasulye)  

SORUMLU Muayene Komisyonu  

REF.STD.NO Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi 

Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 263-266.maddeleri 

 

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi  

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 25kg’dan 1 örnek  

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.  

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik  

BİYOLOJİK Küflenme olmayacaktır.  

 

FİZİKSEL 

-Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır.  

-Kuru fasulyeler iyi kalitede yeni sene ürünü olacaktır.  

-Fasulyeler dermason fasulyesi cinsinde  A sınıfı  9-10 mm çapında , yeterli 

derecede kurumuş olacaktır.  

-Taneler dolgun olup, buruşmuş, küflü, kurtlu, böcek yenikli olmayacak.  

-İçersinde zararsız da olsa yabancı bitki ve artıkları, taş, toprak ve kum gibi 

maddeler bulunmayacaktır. 

-Kuru fasulye ortam sıcaklığında olmalıdır.  

-Rutubeti % 14’den fazla olmamalıdır.  

 

KİMYASAL Sağlığa zararlı herhangi bir madde içermemelidir.  

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir  

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Standart, sağlam, temiz 25 kg’lık çuvallarda teslim edilecektir.  

-Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’uncu 

bölümündeki gibi olacaktır.  

-Çuvalların üzerinde net ağırlığı, cinsi, boyutu, orjini, firma adı ve adresi, imal 

ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.  

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’uncu bölümündeki gibi olacaktır.  

 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan mallar yapılan sözleşmeye göre 

değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’uncu 

bölümündeki gibi olacaktır. 

 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

KURU BARBUNYA TEKNİK  ŞARTNAMESİ 

 

KURU BARBUNYA (kiraz) 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TS 141 Kuru fasulye Standardı 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  25 kglık ambalajdan  1 örnek. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK  

KİMYASAL Gıda Maddeleri Tüzüğü’ne uygun olacaktır. 

 

FİZİKSEL 

Yeni sene mahsulü olmalıdır. 

Barbunya, kendine özgü doğal renk tat ve kokuda olmalı, ıslanmış ve/veya 

ıslatılıp kurutulmuş olmamalıdır. 

Barbunyaların tane renkleri düz bej, zemin üzerine kırmızı çizgili ve yahut 

alacalı; şekilleri yuvarlağa yakın oval olmalıdır.  

Kiraz cinsi A sınıfı 10 mm boyunda olmalı 

Barbunyalar; sağlam, bütün, iyi kurutulmuş olmalı, yabancı tat ve koku, nem, 

canlı-cansız böcek, güve ve hayvansal kalıntılarını, yumurtalarını 

içermemelidir. 

 Bozuk, küflenmiş, çürümüş, buruşmuş, lekelenmiş, gelişimini tamamlamamış 

ham tane ve böcek yeniği tane içermemelidir. 

Zararsız da olsa yabancı bitki ve artıklarını, taş, toprak ve kum vb organik 

ve/veya inorganik maddeler içermemelidir. 

 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün getirilmelidir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Ambalajları, ürünü sıcaklık değişimleri, hava, nem, ışık vb olumsuz dış 

etkenlerden koruyacak nitelikte olmalı ve ürünün bileşiminde istenmeyen 

değişikliklere ve organoleptik özelliklerinde bozulmalara yol açmamalı, ürün 

ile etkileşim göstermemelidir. Ayrıca taşıma, depolama koşullarına dayanıklı 

ve istiflemeye uygun olmalıdır. Ambalajlar, sağlam, temiz, kuru ve insan 

sağlığına zararsız olmalıdır. 

25  kg’lık orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 

Ambalajlar kirli, yırtık, patlak, delik olmamalıdır. 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nınüretim izin numarası ve tarihi, 

İlgili standardın işaret ve numarası,  

DEPOLAMA KOŞULLARI  -Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan ambalajlar 

sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

-Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 3. bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDENDENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURU NOHUT TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

NOHUT (kabak beyaz,12mm)  

SORUMLU Muayene Komisyonu  

REF.STD.NO Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi 

Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 263-266.maddeleri 

 

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi  

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 25 kg’lık çuvallardan 1 örnek  

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.  

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik  

BİYOLOJİK Küflenme olmayacaktır.  

KİMYASAL Sağlığa zararlı herhangi bir madde içermemelidir.  

 

FİZİKSEL 

-Kendine özgü tat, renk ve kokuda olmalı yabancı koku tat ve koku, küflenmiş, 

kokuşmuş olmamalıdır.  

-Nohutlar yeni sene ürünü yeter derecede kurumuş  olacaktır.  

-Her ne sebeple olursa olsun ıslanıp kurutulmuş olmayacaktır. 

-Nohutlar 10 mm kalibrasyonunda koçbaşı cinsi olacaktır. 

-Rutubeti % 14’den fazla olmamalıdır.  

-Yabancı ve ağırlaştırıcı maddelerle karıştırılmış, boyanmış, suni olarak 

ağartılmış olmamalıdır.  

-Nohutlar ortam sıcaklığında olmalıdır. 

 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir  

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Teslim şekli standart olarak sağlam ve temiz 25  kg’lık çuvallarda teslim 

edilecektir.  

-Nohut pişirilerek kontrol edilip, pişme kuralına uygun olanlar kabul 

edilecektir.  

-Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9’uncu 

bölümündeki gibi olacaktır.  

-Çuvalların üzerinde net ağırlığı, cinsi, boyutu, orjini, firma adı ve adresi, imal 

ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.  

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan göce buğdayları 

yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi 

Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

 

MAL KABULUNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse başka 

markalı ürün istenir.  

 



 

 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1)5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 

  



 

 

PİLAVLIK VE KÖFTELİK BULGUR TEKNİK ŞARTNAMESİ 

BULGUR  (pilavlık  bulgur) 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk gıda kodeksi bulgur tebliği(Tebliğ no: 2016/49) 
 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 25 kg’lık çuvallardan 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK Türk Gıda Kodeksine uygun olmalı 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksine uygun olmalı 

 

FİZİKSEL 

- Bulgur kendine has renk, tat, koku ve görünüşte olmalı, 

- acılaşmış, ekşimiş, kokuşmuş, küflenmiş olmamalı,  

-yabancı bir tat ve koku, böcek ve böcek parçaları ile kalıntıları, 

yumurtaları, hayvansal artıklar ve metal parçaları 

içermemelidir. 

-İstenilen miktarda pilavlık veya köftelik olarak temin 

edilecektir. 

-Bulgur ortam sıcaklığında olmalıdır. 

-Komisyon tarafından normal veya köftelik olarak belirtilir.  

ORJİN Yerli menşei olmalı, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim 

edilmelidir. 

ÜRETİM METODU -Sert (durum) buğdayları teknolojik safhalara uygun olarak 

temizleme, haşlama, kurutma, kırma veya dövme, eleme ve 

kepeklerinden ayırma suretiyle üretilmiş yeni sene ürünü olmalıdır. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Teslim şekli standart olarak sağlam ve 25  kg’lık çuvallar içersinde 

olmalıdır.  

-Ambalaj üzerindeki işaretleme Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği"nin Ambalajlama ve Etiketleme - İşaretleme 

Bölümü’ ne uygun olmalıdır.  

- Çuvalların üzerinde net ağırlığı, cinsi, boyutu, orjini, firma adı ve 

adresi, imal ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.  

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 3. bölümündeki gibi 

olmalıdır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

-Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan 

bulgur yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 3. bölümündeki gibi 

olmalıdır. 

MAL KABULUNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme 

yapılır. Muayene komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir.  

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi 

firmaya aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AŞURELİK BUĞDAY TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

AŞURELİK BUĞDAY  

SORUMLU Muayene Komisyonu  

REF.STD.NO Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi 

Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 252-259.maddeleri 

 

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi  

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek  

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.  

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Mikrobiyolojik  

BİYOLOJİK Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği, Ek-2 Tahıl ve Tahıl Bazlı 

Ürünlerine Ait Mikrobiyolojik Değerler’ e uygun olmalı 

 

KİMYASAL   

FİZİKSEL Yeni sene ürünü ve sert buğdaydan olacaktır.  

Kendine özgü tat, renk ve kokuda olmalı yabancı koku tat ve koku, küflenmiş, 

kokuşmuş olmamalı, içersinde sap, saman, yabancı ot tohumları, taş, toprak 

haşereler bulunmamalıdır.  

Göce buğdayı ortam sıcaklığında olmalıdır. 

 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir  

ÜRETİM METODU   

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

10-25 kg’lık bez veya polipropilen elyaflı torba veya çuvallarda olacak, 

ambalajların ağızları açılmayacak biçimde uygun ve sağlam cisim veya 

ipliklerle el veya makine ile dikilmiş olacaktır.  

Kullanılmış un çuvalları tekrar kullanılmaz.  

Numuneden farklı çıkan göce buğdayı yapılan sözleşmeye göre 

değiştirilecektir.  

Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9. bölümündeki 

gibi olacaktır.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın üretim izin numarası ve tarihi, 

Üretici firmanın adı veya tescilli markası ve adresi, 

İlgili standardın işaret ve numarası,  

Malın adı, tipi, imalat seri ve parti numarası, imal ve son kullanma tarihleri, 

brüt ve net miktarları belirtilmelidir. 

Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10. bölümündeki gibi olacaktır. 

 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan göce buğdayları 

yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

 



 

 

MAL KABULUNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır, 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

Gerekirse başka markalı ürünler istenir. 

 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

İSTENEN BELGELER 5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir. 

 

 
 

 

 

ÇORBALIK MISIR YARMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

ÇORBALIK MISIR YARMASI  

SORUMLU Muayene Komisyonu  

REF.STD.NO Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi 

Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 252-259.maddeleri 

 

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi  

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek  

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.  

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Mikrobiyolojik  

BİYOLOJİK Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği, Ek-2 Tahıl ve Tahıl Bazlı 

Ürünlerine Ait Mikrobiyolojik Değerler’ e uygun olmalı 

 

KİMYASAL   

FİZİKSEL Yeni sene ürünü ve mısırdan olacaktır.  

Kendine özgü tat, renk ve kokuda olmalı yabancı koku tat ve koku, küflenmiş, 

kokuşmuş olmamalı, içersinde sap, kabuk, yabancı ot tohumları, taş, toprak 

haşereler bulunmamalıdır.  

Beyaz renkli kırık mısırlardan oluşacaktır. 

Mısır  ortam sıcaklığında olmalıdır. 

 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir  

ÜRETİM METODU   

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

10-25 kg’lık bez veya polipropilen elyaflı torba veya çuvallarda olacak, 

ambalajların ağızları açılmayacak biçimde uygun ve sağlam cisim veya 

ipliklerle el veya makine ile dikilmiş olacaktır.  

Kullanılmış çuvalları tekrar kullanılmaz.  

Numuneden farklı çıkan mısır  yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9. bölümündeki 

gibi olacaktır.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın üretim izin numarası ve tarihi, 

Üretici firmanın adı veya tescilli markası ve adresi, 

İlgili standardın işaret ve numarası,  

Malın adı, tipi, imalat seri ve parti numarası, imal ve son kullanma tarihleri, 

 



 

 

brüt ve net miktarları belirtilmelidir. 

Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10. bölümündeki gibi olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan mısırlar yapılan 

sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

 

MAL KABULUNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır, 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

Gerekirse başka markalı ürünler istenir. 

 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

İSTENEN BELGELER 5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir. 

 

 

 

 

 

BUĞDAY NİŞASTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

NİŞASTA  

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın 

Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 291-293.maddeleri 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 3  kg’lık paketlerden 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ, EK-9, Diğer ürünlere 

ait Mikrobiyolojik Değerler’e uygun olmalıdır.  

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi kriterlerine uygun olmalı. 

FİZİKSEL Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır.  

İçinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır.  

Yapıldığı maddenin adını taşıyacak, ayrı cins nişastalardan birbirine 

karıştırılmış olmayacaktır.  

Nişasta ortam sıcaklığında olmalıdır.  

Nem max. % 12,5 olacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

3 kg’lık ambalajlar içeresinde teslim edilecektir.  

Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9. 

bölümündeki gibi olacaktır.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın üretim izin numarası ve tarihi, 

Üretici firmanın adı veya tescilli markası ve adresi, 

İlgili standardın işaret ve numarası,  



 

 

Malın adı, tipi, imalat seri ve parti numarası, imal ve son kullanma 

tarihleri, brüt ve net miktarları belirtilmelidir. 

Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10. bölümündeki gibi olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

MAL KABULUNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır, 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

Gerekirse başka markalı ürünler istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız 

bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

İSTENEN BELGELER 5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

  

 



 

 

BUĞDAY UNU TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TÜRK GIDA KODEKSİ BUĞDAY UNU TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO: 2013/9) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 25-50 kg’lık çuvallardan 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliğine uygun olmalıdır. 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliğine uygun olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

- Buğday unu yabancı tat,koku, canlı veya cansız böcek ve/veya parçalarını   

  içermemelidir. 

-Tip 1 un verilecektir. 

- Buğday unlarının nem oranı maksimum %14,5 olmalıdır. 

- Tip 550, Tip 650, Tip 850 nin %kül miktarları ise sırasıyla kuru maddede en 

çok 0.55, 0.65, 0.85 olmalıdır. 

- Kuru maddede protein miktarı ekmeklik unlarda minimum %10.5 ve özel 

amaçlı unlarda minimum %7 olmalıdır. 

- Buğday Unlarında asitlik sülfirik asit cinsinden kuru maddede maksimum 

%0.07 olmalıdır. 

- Buğday unlarının en az %98 i 212 mikronluk 70 nolu elekten geçmelidir. 

- Buğday unlarında kullanılmasına izin verilen katkı maddeleri Türk Gıda   

Kodeksi Yönetmeliğinin 2 nci bölümünde yer alan hükümlere uygun  

  olmalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir 

ÜRETİM METODU -Sert (durum) buğdayları teknolojik safhalara uygun olarak temizleme, 

haşlama, kurutma, kırma veya dövme, eleme ve kepeklerinden ayırma suretiyle 

üretilmiş yeni sene ürünü olmalıdır. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Teslim şekli standart olarak sağlam ve 25-50 kg’lık çuvallar içersinde 

olmalıdır. -Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 

9’uncu bölümündeki gibi olacaktır.  

-Ambalajın üzerinde üretici firma adı, üretim ve son kullanma tarihi, net 

ağırlığı yazılı olmalıdır.  

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır.  

MAL KABULUNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır, 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

Gerekirse başka markalı ürünler istenir. 

DEPOLAMA KOŞULLARI 

VE RAF ÖMRÜ 

-Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan bulgur yapılan 

sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

İSTENEN BELGELER 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir. 

 

 



 

 

GALETA UNU TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum 

Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (R.Gazete 23.09.2002-24885, 

Tebliğ No.2002/63) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 partiden 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Kimyasal, Duyusal, mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ, Ek-2 Tahıl ve Tahıl Bazlı 

Ürünlerine Ait Mikrobiyolojik Değerler’e uygun olmalıdır. 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum 

Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ R.Gazete 23.09.2002-24885, 

Tebliğ No.2002/63, EK-1 Mikrobiyal Toksinler’e uygun olmalıdır. 

FİZİKSEL ve DUYUSAL 

ÖZELLİKLER 

Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır.  

Usulüne uygun olarak ekstra – ekstra veya ekstra buğday unundan yapılmış 

olmalıdır. 

Rutubet miktarı %6, tuzsuz kül ve külün %10’luk HCl asitte erimeyen kısmı, 

yapıldığı un için kabul edilen sınırları aşmamalıdır.  

100gr’da suya geçen asiditesini tadil için 6cm3’den fazla normal kalevi sarf 

edilmemelidir.  

Galeta unları içi ortam sıcaklığında olmalıdır.  

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Ambalajı Taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava 

ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden 

yapılmış olmalıdır.  

Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9. bölümündeki 

gibi olacaktır.  

1-3 kg lık ambalajlarda teslim edilecektir. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın üretim izin numarası ve tarihi, 

Üretici firmanın adı veya tescilli markası ve adresi, 

İlgili standardın işaret ve numarası,  

Malın adı, tipi, imalat seri ve parti numarası, imal ve son kullanma tarihleri, brüt 

ve net miktarları belirtilmelidir. 

Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10. bölümündeki gibi olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI 

VE RAF ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan galeta unları 

yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi 

Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULUNDEN 

ÖNCE PİŞİRME VE 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır, 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürünler istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

İSTENEN BELGELER 5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

İRMİK  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

İRMİK   

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO 05.03.2002 tarihli İrmik Tebliği 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda çuvallardan 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Kimyasal, Duyusal, mikrobiyolojik 

 

BİYOLOJİK Türk Gıda Kodeksi, İrmik Tebliği uygun olmalı  

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi, İrmik Tebliği uygun olmalı 

 

 

FİZİKSEL 

-Kendine özgü olmalı, kötü koku olmalıdır.  

-İrmik ortam sıcaklığında olmalıdır. Taze olacaktır.   

-Rengi hafif sarımtırak veya sarı olacak, boyanmamış olmayacaktır. 

-Elastikiyeti normal, olacaktır.  

-Orta boy irmik: 450-800 mikron eleklerin arasında kalan mamuldürElek  

altında geçen ve elek üstünde kalan miktarların toplamı %20’yi 

geçmemelidir.  

-İçerisinde böcek  ,böcek kalıntıları ve yabancı madde bulunmayacaktır. 

-Buğday irmiğinin rutubet miktarı en çok %14,5 olmalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir 

ÜRETİM METODU Sert buğday ,durum buğdayından elde edilmiş olmalıdır. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Teslim şekli 500g lık vakumlu amlajlarda  teslim edilecektir. 

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’uncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

-Ambalaj üzerindeki işaretleme gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’uncu 

bölümündeki gibi olacaktır. 

-Ambalaj üzerinde üretici firma adı, adresi, cinsi ve son kullanma tarihi, net 

ağırlığı yazılı olmalıdır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Son kullanma tarihinden önce bozulan irmikler yapılan sözleşmeye göre 

değiştirilecektir.  

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

MAL KABULUNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır, 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

Gerekirse başka markalı ürünler istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız 

bir labaratuvara analize gönderilir. Analiz ücreti firma tarafından karşılanır. 



 

 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

  

 

 

 

 

 

 

MAKARNA TEKNİK ŞARTNAMESİ (,KELEBEK,BURGU,PENNE,FİYONK,ERİŞTE,BONCUK, 

DİRSEK) 

 

MAKARNA    (  

KELEBEK,BURGU PENNE, 

FİYONK ,ERİŞTE  BONCUK) 

 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO 05.03.2002 Tarihli Makarna Tebliği ve bu tebliğin bazı maddelerinin 

düzeltildiği Türk Gıda Kodeksi Makarna Tebliğinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Tebliğ (29.06.2005/2005-29) esas alınacaktır 

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 ambalajda 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK                                             Ref:Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği (29.12.2011 

tarihli), Ek-1 Hububat ve Fırıncılık ürünleri için gıda güvenilirliği 

değerleri. 

KİMYASAL Türk Gıda kodeksi Makarna tebliğine uygun olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

-Kendine has parlak sarı renk ,tat ve kokuda olmalıdır. 

-Makarnalar ortam sıcaklığında olmalıdır. 

-Durum buğday irmiğinden usulüne göre yapılmış olacaktır. 

-Buğday irmiğinden başka irmik veya nişasta karıştırılmış ve boyanmış 

olmayacaktır. 

-%1 tuz ihtiva eden kaynar suya atılarak 10-12 dakika kaynatıldığında 

hepsi pişmiş olacak ve dağılmayacaktır. 

-Ambalaj içinde yabancı madde bulunmayacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim 

edilecektir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Makarnaların teslimi 5 kg’ lık standart naylon ambalaj olacaktır. 

-Makarnaların  teslim şekli temiz, standart naylon ambalajlar içersinde 

olacaktır. 

-Ambalajlama ve etiketleme-işaretleme Makarna Tebliğinde belirtildiği 

gibi olacaktır. 

-Taşıma Makarna Tebliğinde belirtildiği gibi olacaktır.  

DEPOLAMA KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Depolama Makarna Tebliğinde belirtildiği gibi olacaktır. 

 

MAL KABULÜNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 



 

 

başka makarna ile değiştirilir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız 

bir labaratuvara analize gönderilir Analiz ücreti firma tarafından 

karşılanır. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir. 

 

  

 



 

 

ŞEHRİYE TEKNİK ŞARTNAMESİ 

(ARPA VE TEL) 

 

ŞEHRİYE (ARPA, TEL)   

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO 05.03.2002 Tarihli Makarna Tebliği ve bu tebliğin bazı maddelerinin 

düzeltildiği Türk Gıda Kodeksi Makarna Tebliğinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Tebliğ (29.06.2005/2005-29) esas alınacaktır 

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 ambalajda 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK                                             Ref:Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği (29.12.2011 

tarihli), Ek-1 Hububat ve Fırıncılık ürünleri için gıda güvenilirliği değerleri. 

KİMYASAL Türk Gıda kodeksi Makarna tebliğine uygun olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

-Kendine has parlak sarı renk, tat ve kokuda olmalıdır. 

-Şehriyeler ortam sıcaklığında olmalıdır. 

-Durum buğday irmiğinden usulüne göre yapılmış olacaktır. 

-Buğday irmiğinden başka irmik veya nişasta karıştırılmış ve boyanmış 

olmayacaktır. 

-%1 tuz ihtiva eden kaynar suya atılarak 20 dakika kaynatıldığında hepsi 

pişmiş olacak ve dağılmayacaktır. 

-Ambalaj içinde yabancı madde bulunmayacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Şehriyelerin teslimi 5 kg’ lık standart naylon ambalaj olacaktır. 

-Şehriyelerin teslim şekli temiz, standart naylon ambalajlar içersinde 

olacaktır. 

-Ambalaj üzerinde markası, cinsi, net ağırlığı, imal tarihi, üretici firma adı 

ve adresi yazılı olacaktır. 

-Ambalajlama ve etiketleme-işaretleme Makarna Tebliğinde belirtildiği 

gibi olacaktır. 

-Taşıma Makarna Tebliğinde belirtildiği gibi olacaktır.  

NOT: Muayene komisyon üyelerince gereksinimine göre arpa, tel yada 

yıldız şehriye çeşitlerinden istenecektir 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Depolama Makarna Tebliğinde belirtildiği gibi olacaktır. 

 

MAL KABULÜNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka makarna ile değiştirilir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız 

bir labaratuvara analize gönderilir Analiz ücreti firma tarafından karşılanır. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SÜT  TEKNİK ŞARTNAMESİ(200 cc ve 1 litre) 

UHT SÜT 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği,  Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2000 Resmi 

Gazete Sayısı: 23964 TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT VE ISIL İŞLEM 

GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2000/6). 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT VE ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME 

SÜTLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2000/6) Ek-C ‘de yer alan mikrobiyolojik 

kriterlere uygun olmalı                                                                                   Ref: 

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,5996 (Yayımlandığı 

R.Gazete: 29.12.2011_28157) EK C; Çiğ inek sütü tesadüfi örneklemeyle 

yapılan kontrollerde aşağıda verilen biyolojik normları karşılamalıdır: Toplam 

canlı bakteri sayısı 30 oC' de ( ml de) ≤ 100 000 adet (a)Staphylococcus aeureus 

1 ml de: (m=100, M=500, n= 5,c=2)Salmonella 25 ml de bulunmamalıdır.n=5, 

c=0, m=0, M=0 

KİMYASAL En az %3 süt yağı içermelidir ( tam yağlı)  Diyetisyen tarafından gerekli 

görüldüğü hallerde yarım yağlı sütte  istenebilir. 

 

FİZİKSEL 

UHT içme sütü : Çiğ sütün kimyasal, fiziksel ve duyusal özelliklerinde en az 

değişikliğe yol açarak bozulma yapabilen tüm mikroorganizmaların ve bunların 

sporlarının UHT işlemi ile yok edilerek opak ambalaj veya paketleme ile opak 

hale getirilen ambalajlara aseptik koşullarda dolum yapılması ile elde edilen 

içme sütüdür          Sütler; kendine has hoş tat, koku, renk ve kıvamda 

olmalıdır..Sütler, içerisinde doğal niteliğini ve bileşimini bozacak yabancı 

maddeler içermemeli; her ne surette olursa olsun başka maddelerle karıştırılmış 

olmamalı veya içinden herhangi bir maddesi alınmış olmamalıdır. Sütlerin 

içerisinde toz, gübre, kıl, bitki artıkları, böcekler, kan, cerahat ve benzeri gibi 

herhangi bir yabancı madde bulunmamalıdır 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir 

Ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Maddeleri 

Üreten İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel 

kurallara uygun olmalıdır. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Bu kapsamda yer alan ürünlerin ambalajlanması, etiketlenmesi ve 

işaretlenmesinde "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Ambalajlama ve 

Etiketleme - İşaretleme Bölümü ile 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel 

Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği"nde yer alan 

hükümlerin yanı sıra aşağıdaki kurallara da uyulmalıdır: Ambalajları, ürünü 

sıcaklık değişimleri, hava, nem, ışık vb olumsuz dış etkenlerden koruyacak 

nitelikte olmalı ve ürünün bileşiminde istenmeyen değişikliklere ve organoleptik 

özelliklerinde bozulmalara yol açmamalı, ürün ile etkileşim göstermemelidir. 

Ayrıca taşıma, depolama koşullarına dayanıklı ve istiflemeye uygun 

olmalıdır.Ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümünde yer alan 

kurallar ile 16/5/1986 tarih ve 19109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3285 

sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 15/3/1989 tarih ve 20109 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği’ne uygun 

olmalıdır.-Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, üretim ve 

son kullanma tarihi bulunmalıdır.200 cc ve 1 litrelık hermetik olarak kapatılmış 

ambalajlarda teslim edilmelidir 

DEPOLAMA KOŞULLARI  -Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan ambalajlar 

sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

-Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 



 

 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

YOĞURT  TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

YOĞURT 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO 
TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT VE ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ 

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2000/6).  

TÜRK GIDA KODEKSİ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO: 

2009/25) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,5996 (Yayımlandığı 

R.Gazete: 29.12.2011-28157) . Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni 

bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir. Bu genel kurallara ek 

olarak; Ek 3’de yoğurt için yer alan mikrobiyolojik kriterlere uygun olmalıdır.Fermente 

süt ürünleri spesifik mikroorganizmaları raf ömrü sonuna kadar canlı, aktif ve Ek–2’ de 

belirtilen sayıda içermelidir 

KİMYASAL Fermente süt ürünlerinin üretiminde mevzuata uygun süt ve/veya süt ürünü 

kullanılmalıdır.Yoğurtlar, pastörize inek sütünden mamul ve tam yağlı (en az %3.8 

oranında süt yağı içermelidir) olmalıdır. Yoğurtların diğer ürün özellikleri Yoğurt 

üretiminde kullanılan süt, 14 Şubat 2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan 2000/6 sayılı "Türk Gıda Kodeksi - Çiğ Süt Ve Isıl İşlem Görmüş İçme 

Sütleri Tebliği'nde" belirtilen şartlara uygun olmalıdır.Jelatin ve nişasta 

içermemeli.Ürünlerde süt yağı haricinde yağ bileşeni bulunmamalı.Ürünler 17/5/2008 

tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda 

Maddelerinde Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ’de yer alan hükümlere 

uygun olmalıdır.Ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 29/7/2008 tarihli ve 26951 

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde 

Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği’nde yer alan 

hükümlere uygun olmalıdır.Ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları kalıntı düzeyleri 

28/4/2002 tarihli ve 24739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi 

Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği’nde 

yer alan hükümlere uygun olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

Yoğurtlar; kendine has hoş tat, koku, kıvam, renk, yapı ve görünüşte olmalıdır.Dış 

görünüş; Parlak, süt renginde, serum ayrılması olmamış, çatlak ve gaz kabarcığı 

bulunmayan temiz ve homojen olmalıdır. Kıvam; (Kaşıkla) kaşıkla alınan kesitte dolgun 

kıvamda düzgün yapıda, karıştırıldıktan sonra koyu bir akıcılık kazanan, serumu hemen 

ayrılmayan yapıda olmalıdır.Kıvam (ağızla) dille damak arasında kolay dağılmayan 

dolgun yapıda ve homojen olmalıdır.Koku; kendine has hoş kokuda olmalı, yabancı koku, 

alkolümsü ve yanık kokusu ihtiva etmemelidir. Tat; kendine has hafif ekşimsi tatta 

olmalıdır. Ekşi, acımsı, küfümsü, sabunumsu ya da yanık tat ve benzeri gibi yabancı tat 

içermemelidir. İçerisinde gözle görülebilen yabancı madde içermemeli; her ne surette 

olursa olsun başka maddelerle karıştırılmış olmamalı; toz, gübre, kıl, bitki artıkları, 

böcekler, kan, cerahat gibi maddeler bulunmamalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir Ürünleri 



 

 

üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinin 

Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel kurallara uygun olmalıdır. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Bu kapsamda yer alan ürünlerin ambalajlanması, etiketlenmesi ve işaretlenmesinde "Türk 

Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Ambalajlama ve Etiketleme - İşaretleme Bölümü ile 

25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi – 

Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları 

Tebliği"nde yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki kurallara da uyulmalıdır: Ambalajları, 

ürünü sıcaklık değişimleri, hava, nem, ışık vb olumsuz dış etkenlerden koruyacak nitelikte 

olmalı ve ürünün bileşiminde istenmeyen değişikliklere ve organoleptik özelliklerinde 

bozulmalara yol açmamalı, ürün ile etkileşim göstermemelidir. Ayrıca taşıma, depolama 

koşullarına dayanıklı ve istiflemeye uygun olmalıdır. Ürünlerin taşınması ve depolanması, 

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümünde yer 

alan kurallar ile 16/5/1986 tarih ve 19109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3285 sayılı 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 15/3/1989 tarih ve 20109 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.-Ambalaj 

üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, üretim ve son kullanma tarihi 

bulunmalıdır. Yoğurtlar plastik, kapaklı  9-10  kg lık ambalajlarda temin edilecektir 

DEPOLAMA KOŞULLARI  -Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan ambalajlar sözleşmeye 

göre değiştirilecektir.  

-Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. Muayene 

komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse başka markalı ürün 

istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili fiziksel,kimyasal ve 

mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir 

Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun kapsamındaki 

ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

YOĞURT (200 gr) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

YOĞURT (200 gr) 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO 
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği,  Resmi Gazete Tarihi: 16.02.2009 Resmi 

Gazete Sayısı: 27143 TÜRK GIDA KODEKSİ FERMENTE SÜT 

ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞNO: 2009/25) TÜRK GIDA KODEKSİ 

FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO: 2009/25) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz 

Metotları bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınacak ve 

uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanacaktır. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

TANIM Yoğurt:  Fermentasyonda spesifik olarak Streptococcus thermophilus ve 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus’ un simbiyotik kültürlerinin  

kullanıldığı fermente süt ürününü, Starter kültürlere ilave olarak diğer 

starter kültürler ve/veya yan kültürlerde kullanılabilir 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,5996 

(Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157) .  Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun 



 

 

olarak üretilmelidir. Bu genel kurallara ek olarak; Ek 3’de yoğurt için yer 

alan mikrobiyolojik kriterlere uygun olmalıdır. Fermente süt ürünleri 

spesifik mikroorganizmaları raf ömrü sonuna kadar canlı, aktif ve Ek–2’ de 

belirtilen sayıda içermelidir. 

KİMYASAL Fermente süt ürünlerinin üretiminde mevzuata uygun süt ve/veya süt ürünü 

kullanılmalıdır.Yoğurtlar, pastörize inek sütünden mamul ve tam yağlı (en 

az %3.8 oranında süt yağı içermelidir) olmalıdır. Diyetisyen tarafından 

gerekli görüldüğü hallerde yarım yağlı yoğurt istenebilir. Yoğurt 

üretiminde kullanılan süt, 14 Şubat 2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan 2000/6 sayılı "Türk Gıda Kodeksi - Çiğ Süt Ve Isıl 

İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği'nde" belirtilen şartlara uygun 

olmalıdır.Jelatin ve nişasta içermemeli.Ürünlerde süt yağı haricinde yağ 

bileşeni bulunmamalı.Ürünler 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulaşanların 

Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ’de yer alan hükümlere uygun 

olmalıdır.Ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 29/7/2008 tarihli ve 26951 

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda 

Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı 

Limitleri Tebliği’nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.Ürünlerde 

bulunabilecek veteriner ilaçları kalıntı düzeyleri 28/4/2002 tarihli ve 24739 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli 

Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği’nde yer 

alan hükümlere uygun olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

Yoğurtlar; kendine has hoş tat, koku, kıvam, renk, yapı ve görünüşte 

olmalıdır.Dış görünüş; Parlak, süt renginde, serum ayrılması olmamış, 

çatlak ve gaz kabarcığı bulunmayan temiz ve homojen olmalıdır. Kıvam; 

(Kaşıkla) kaşıkla alınan kesitte dolgun kıvamda düzgün yapıda, 

karıştırıldıktan sonra koyu bir akıcılık kazanan, serumu hemen ayrılmayan 

yapıda olmalıdır.Kıvam (ağızla) dille damak arasında kolay dağılmayan 

dolgun yapıda ve homojen olmalıdır.Koku; kendine has hoş kokuda olmalı, 

yabancı koku, alkolümsü ve yanık kokusu ihtiva etmemelidir. Tat; kendine 

has hafif ekşimsi tatta olmalıdır. Ekşi, acımsı, küfümsü, İçerisinde gözle 

görülebilen yabancı madde içermemeli; her ne surette olursa olsun başka 

maddelerle karıştırılmış olmamalı; toz, gübre, kıl, bitki artıkları, böcekler, 

kan, cerahat gibi maddeler bulunmamalıdır. 

ORJİN 
Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim 

edilecektirÜrünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 

Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler 

bölümünde yer alan genel kurallara uygun olmalıdır. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

işaretlenmesinde "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Ambalajlama ve 

Etiketleme - İşaretleme Bölümü ile 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel 

Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği"nde yer 

alan hükümlere uygun olmalıdır. Ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk 

Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması 

bölümünde yer alan kurallara uygun olmalıdır. 200 grlık ambalajlarda 

alimunyum kaplanmış olaçaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI  Ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında "Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği"nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki 

kurallara uyulmalıdır. 



 

 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce fiziksel ve duyusal değerlendirme yapılır, 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

Gerekirse başka markalı ürünler istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız 

bir labaratuvara analize gönderilir .Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 

 

 

AYRAN (200 cc)  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO 
TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT VE ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME 

SÜTLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2000/6). TÜRK GIDA KODEKSİ 

FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO: 2009/25) 

 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK 
Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,5996 (Yayımlandığı 

R.Gazete: 29.12.2011-28157) .  Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda 

Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir. Bu 

genel kurallara ek olarak; Türk gida kodeksi fermente süt ürünleri tebliği(tebliğ 

no: 2009/25) Ek 3’de ayran için yer alan mikrobiyolojik kriterlere uygun 

olmalıdır.Fermente süt ürünleri spesifik mikroorganizmaları raf ömrü sonuna 

kadar canlı, aktif  olmalıdır. 

KİMYASAL Fermente süt ürünlerinin üretiminde mevzuata uygun süt ve/veya süt ürünü 

kullanılmalıdır.Ayranlar, pastörize sütten mamul ve tam yağlı (en az %1.8 

oranında süt yağı içermelidir) olmalıdır. Ayranların diğer ürün özellikleri  

TEBLİĞNO: 2009/25 e uygun olmalı.Ayran üretiminde kullanılan süt, 14 Şubat 

2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2000/6 sayılı "Türk 

Gıda Kodeksi - Çiğ Süt Ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği'nde" 

belirtilen şartlara uygun olmalıdır.Jelatin ve nişasta içermemeli.Ayran ve tuzlu 

yoğurt en fazla % 0.9 oranında tuz içerebilir.Ürünlerde süt yağı haricinde yağ 

bileşeni bulunmamalı.Ürünler 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulaşanların 

Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ’de yer alan hükümlere uygun 

olmalıdır.Ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 29/7/2008 tarihli ve 26951 

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda 

Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı 

Limitleri Tebliği’nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.Ürünlerde 

bulunabilecek veteriner ilaçları kalıntı düzeyleri 28/4/2002 tarihli ve 24739 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli 

Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği’nde yer alan 

hükümlere uygun olmalıdır 

 

FİZİKSEL 

Ayranlar; kendine has hoş tat, koku, kıvam, renk, yapı ve görünüşte 

olmalıdır.Koku; kendine has hoş kokuda olmalı, yabancı koku, alkolümsü ve 

yanık kokusu ihtiva etmemelidir. Tat; kendine has hafif ekşimsi tatta olmalıdır. 

Ekşi, acımsı, küfümsü, sabunumsu yada yanık tat ve benzeri gibi yabancı tat 

içermemelidir. İçerisinde gözle görülebilen yabancı madde içermemeli; her ne 



 

 

surette olursa olsun başka maddelerle karıştırılmış olmamalı; toz, gübre, kıl, 

bitki artıkları, böcekler, kan, cerahat gibi maddeler bulunmamalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir 

Ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Maddeleri 

Üreten İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel 

kurallara uygun olmalıdır. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Bu kapsamda yer alan ürünlerin ambalajlanması, etiketlenmesi ve 

işaretlenmesinde "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Ambalajlama ve 

Etiketleme - İşaretleme Bölümü ile 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel 

Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği"nde yer alan 

hükümlerin yanı sıra aşağıdaki kurallara da uyulmalıdır: Ambalajları, ürünü 

sıcaklık değişimleri, hava, nem, ışık vb olumsuz dış etkenlerden koruyacak 

nitelikte olmalı ve ürünün bileşiminde istenmeyen değişikliklere ve 

organoleptik özelliklerinde bozulmalara yol açmamalı, ürün ile etkileşim 

göstermemelidir. Ayrıca taşıma, depolama koşullarına dayanıklı ve istiflemeye 

uygun olmalıdır. Ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümünde yer alan 

kurallar ile 16/5/1986 tarih ve 19109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3285 

sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 15/3/1989 tarih ve 20109 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği’ne uygun 

olmalıdır.-Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, üretim ve 

son kullanma tarihi bulunmalıdır. Ayran 200 cc lik ambalajlarda temin 

edilecektir 

DEPOLAMA 

KOŞULLARI  

-Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan ambalajlar 

sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

-Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir. 

 Yüklenici firma mal tesliminden önce yemekhanelere 7 adet soğutucu camlı  

dolabı teslim etmek zorundadır. Soğutucu dolapların bakım onarım ve arızası 

firma tarafından işletmeyi aksatmayacak şekilde yaptırılacaktır. Sözleşme 

bitiminde dolaplar yüklenici firmaya idare tarafından  iade edilecektir 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 

 

 

BEYAZ PEYNİR (18 KG) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt Ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği (Tebliğ 

No: 2000/6). Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği(Tebliğ No: 2015/6) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,5996 (Yayımlandığı 

R.Gazete: 29.12.2011-28157) Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda 



 

 

Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak 

üretilmelidir.Olgunlaşmadan tüketime verilecek tuzlu veya tuzsuz peynirlerin, 

pastörize edilmiş veya 72°C'de iki dakika ısıtılmış sütten yapılması, bu 

durumun ve taze olduğunun etiketinde belirtilmesi zorunludur. 

KİMYASAL Beyaz peynirler, 1. sınıf  yağlı tipinde olmalıdır.  yağlı beyaz peynirlerde, 100 

gram kuru maddede en az 45 gram süt yağı içermelidir.Beyaz peynirin titrasyon 

asitliği (Laktik asit cinsinden) en fazla % 3 olmalıdır.Beyaz peynirin rutubet 

miktarı (kütlece) en fazla % 60 olmalıdır.Beyaz peynirin tuz miktarı (kuru 

maddede kütlece) en fazla % 7.5 olmalıdır.Beyaz peynirin içinde süt yağından 

başka yağ, nişasta, sağlığa zararlı olmasa bile yönetmeliğinde izin verilmemiş 

koruyucu maddeler ve peynirin ağırlığını artırıcı maddeler 

bulunmamalıdır.Ürünler 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulaşanların Maksimum 

Limitleri Hakkında Tebliğ’de yer alan hükümlere uygun olmalıdır.Ürünlerdeki 

pestisit kalıntı miktarları, 29/7/2008 tarihli ve 26951 mükerrer sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına 

İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği’nde yer alan 

hükümlere uygun olmalıdır.Ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları kalıntı 

düzeyleri 28/4/2002 tarihli ve 24739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk 

Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum 

Kalıntı Limitleri Tebliği’nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

Peynirler, kendine has renk, tat ve kokuda olmalı, yabancı tat ve koku 

içermemelidir Peynirler, düzgün ve pürüzsüz, kesit yüzeyi lekesiz ve homojen 

bir yapıda olmalı, mikroorganizmalardan ileri gelen gözenekleri 

bulundurmamalıdır.Peynirlerde, yabancı madde bulunmamalıdır. Haşere ve 

haşere parçaları, surfeleri, böcek kalıntıları vb. maddeler içermemelidir.Beyaz 

peynirler, parlak beyaz, homojen ve bozulmamış kalıplar halinde 

olmalıdır.Beyaz peynir kalıplarının boyutları 7-8 cm boyutlarında 

olmalıdır.Peynirler, dilimlendiğinde dağılmamalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir 

Ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Maddeleri 

Üreten İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel 

kurallara uygun olmalıdır. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Beyaz peynirler 18 kg’lık  ambalajlarda teslim edilmelidir.Ambalajların 

üzerindeki net miktar esas alınarak depo teslimi yapılacaktır.Bu kapsamda yer 

alan ürünlerin ambalajlanması, etiketlenmesi ve işaretlenmesinde "Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği"nin Ambalajlama ve Etiketleme - İşaretleme Bölümü ile 

25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda 

Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden 

Etiketleme Kuralları Tebliği"nde yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki 

kurallara da uyulmalıdır:Ambalajları, ürünü sıcaklık değişimleri, hava, nem, 

ışık vb olumsuz dış etkenlerden koruyacak nitelikte olmalı ve ürünün 

bileşiminde istenmeyen değişikliklere ve organoleptik özelliklerinde 

bozulmalara yol açmamalı, ürün ile etkileşim göstermemelidir. Ayrıca taşıma, 

depolama koşullarına dayanıklı ve istiflemeye uygun olmalıdır.Ürünlerin 

taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıdaların 

Taşınması ve Depolanması bölümünde yer alan kurallar ile 16/5/1986 tarih ve 

19109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve 

Zabıtası Kanunu ve 15/3/1989 tarih ve 20109 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI  -Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan ambalajlar 

sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

-Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 



 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 

KAŞAR PEYNİRİ (2 KG) TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT VE ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME 

SÜTLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2000/6). TÜRK GIDA KODEKSİ 

PEYNİR TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO: 2015/6) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,5996 (Yayımlandığı 

R.Gazete: 29.12.2011-28157)  Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda 

Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir. 

Olgunlaşmadan tüketime verilecek tuzlu veya tuzsuz peynirlerin, pastörize 

edilmiş veya 72°C'de iki dakika ısıtılmış sütten yapılması, bu durumun ve taze 

olduğunun etiketinde belirtilmesi zorunludur. 

KİMYASAL Kaşar peynirler, 1. sınıf yağlı tipte olmalıdır.100 gram kuru maddede en az 45 

gram süt yağı içermelidir.Kaşar peynirinin tuz miktarı (kuru maddede kütlece) 

en fazla % 3 olmalıdır.Peynirlerin içinde süt yağından başka yağ, nişasta, 

sağlığa zararlı olmasa bile yönetmeliğinde izin verilmemiş koruyucu maddeler 

ve peynirin ağırlığını artırıcı maddeler bulunmamalıdır.Ürünler 17/5/2008 

tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda 

Maddelerinde Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ’de yer alan 

hükümlere uygun olmalıdır.Ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 29/7/2008 

tarihli ve 26951 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda 

Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum 

Kalıntı Limitleri Tebliği’nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.Ürünlerde 

bulunabilecek veteriner ilaçları kalıntı düzeyleri 28/4/2002 tarihli ve 24739 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli 

Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği’nde yer alan 

hükümlere uygun olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

Peynirler, kendine has renk, tat ve kokuda olmalı, yabancı tat ve koku 

içermemelidir Peynirler, düzgün ve pürüzsüz, kesit yüzeyi lekesiz ve homojen 

bir yapıda olmalı, mikroorganizmalardan ileri gelen gözenekleri 

bulundurmamalıdır.Kaşar peynirleri türüne uygun sertlik ve kıvamda olmalıdır. 

Kesiti parlak, açık sarı, ince kabukluPeynirler, dilimlendiğinde dağılmamalıdır 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir 

Ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Maddeleri 

Üreten İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel 

kurallara uygun olmalıdır. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Kaşar  peynirler 2 kg’lık  ambalajlarda teslim edilmelidir. Ambalajların 

üzerindeki net miktar esas alınarak depo teslimi yapılacaktır. Bu kapsamda yer 

alan ürünlerin ambalajlanması, etiketlenmesi ve işaretlenmesinde "Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği"nin Ambalajlama ve Etiketleme - İşaretleme Bölümü ile 

25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda 

Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden 

Etiketleme Kuralları Tebliği"nde yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki 

kurallara da uyulmalıdır: Ambalajları, ürünü sıcaklık değişimleri, hava, nem, 

ışık vb olumsuz dış etkenlerden koruyacak nitelikte olmalı ve ürünün 

bileşiminde istenmeyen değişikliklere ve organoleptik özelliklerinde 

bozulmalara yol açmamalı, ürün ile etkileşim göstermemelidir. Ayrıca taşıma, 

depolama koşullarına dayanıklı ve istiflemeye uygun olmalıdır. Ürünlerin 

taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıdaların 

Taşınması ve Depolanması bölümünde yer alan kurallar ile 16/5/1986 tarih ve 

19109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve 



 

 

Zabıtası Kanunu ve 15/3/1989 tarih ve 20109 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI  -Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan ambalajlar 

sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

-Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir .Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 

 

TEREYAĞ ( 1 KG) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO 
Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt Ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği (Tebliğ 

No: 2000/6). Türk Gıda Kodeksi Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir 
Ürünler Ve Sadeyağ Tebliği (Tebliğ No: 2005/19) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Tereyağı: Ağırlıkça en az %80, en fazla %90 oranında süt yağı, en fazla %2 

oranında yağsız süt kuru maddesi ve en fazla %16 oranında su içeriğine sahip 

ürün 

Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,5996 (Yayımlandığı 

R.Gazete: 29.12.2011-28157) .Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda 

Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak 

üretilmelidir.Ürünlerin üretiminde teknoloji gereği; tipik tat ve aromanın 

sağlanması amacıyla starter kullanılabilir. 

KİMYASAL Üretimde kullanılan süt, "Türk Gıda Kodeksi - Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş 

İçme Sütleri Tebliği"nde belirtilen şartlara uygun olmalıdır.Üretimde 

kullanılan yoğurt, "Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler 

Tebliği"nde belirtilen şartlara uygun olmalıdır.Üretimde kullanılan krema, 

"Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği"nde belirtilen şartlara uygun 

olmalıdır.Ürünler, peroksidaz testine negatif reaksiyon vermelidir.Süt yağı 

miktarı kütlece en az %82 olmalı,Asiditesi (süt asidi cinsinden) en çok % 27 

olmalı.Ürünlerde ağırlıkça en fazla %2 oranında tuz kullanılabilir.Ürünlerin 

üretiminde teknoloji gereği ilave edilmesi gereken maddeler herhangi bir süt 

bileşenin yerine kullanılamaz.Ürünler 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulaşanların 

Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ’de yer alan hükümlere uygun 

olmalıdır.Ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 29/7/2008 tarihli ve 26951 

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda 

Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı 

Limitleri Tebliği’nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.Ürünlerde 

bulunabilecek veteriner ilaçları kalıntı düzeyleri 28/4/2002 tarihli ve 24739 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli 

Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği’nde yer alan 

hükümlere uygun olmalıdır. 



 

 

 

FİZİKSEL 

Tereyağı; kendine has hoş tat, koku, kıvam, renk, yapı ve görünüşte 

olmalıdır.Koku; kendine has hoş kokuda olmalı, yabancı koku, alkolümsü ve 

yanık kokusu ihtiva etmemelidir.İçerisinde gözle görülebilen yabancı madde 

içermemeli; her ne surette olursa olsun başka maddelerle karıştırılmış olmamalı; 

toz, gübre, kıl, bitki artıkları, böcekler, kan, cerahat gibi maddeler 

bulunmamalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir 

Ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Maddeleri 

Üreten İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel 

kurallara uygun olmalıdır. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Tereyağ  1 kg’lık vakumlu ambalajlarda teslim edilmelidir. Ambalajların 

üzerindeki net miktar esas alınarak depo teslimi yapılacaktır. Bu kapsamda yer 

alan ürünlerin ambalajlanması, etiketlenmesi ve işaretlenmesinde "Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği"nin Ambalajlama ve Etiketleme - İşaretleme Bölümü ile 

25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda 

Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden 

Etiketleme Kuralları Tebliği"nde yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki 

kurallara da uyulmalıdır: Ambalajları, ürünü sıcaklık değişimleri, hava, nem, 

ışık vb olumsuz dış etkenlerden koruyacak nitelikte olmalı ve ürünün 

bileşiminde istenmeyen değişikliklere ve organoleptik özelliklerinde 

bozulmalara yol açmamalı, ürün ile etkileşim göstermemelidir. Ayrıca taşıma, 

depolama koşullarına dayanıklı ve istiflemeye uygun olmalıdır. Ürünlerin 

taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıdaların 

Taşınması ve Depolanması bölümünde yer alan kurallar ile 16/5/1986 tarih ve 

19109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve 

Zabıtası Kanunu ve 15/3/1989 tarih ve 20109 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI  -Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan ambalajlar 

sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

-Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 

 

 

SÜRÜLEBİLİR TAZE BEYAZ PEYNİR TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği,  Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2000 

Resmi Gazete Sayısı: 23964  TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT VE 

ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 

2000/6). TÜRK GIDA KODEKSİ PEYNİR TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO: 2015/6) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,5996 



 

 

(Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157) Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara 

uygun olarak üretilmelidir. 

Pastörize edilmiş kremanın laktik asit bakterileriyle olgunlaştırılması 

sonucu tekniğine uygun olarak peynir  suyu uzaklaştırılan taze peynirdir.  

 

KİMYASAL Peynirler, 1. sınıf  yağlı tipinde olmalıdır.  yağlı beyaz peynirlerde,  

Kuru madde %39-41  ,  Kuru maddede yağ %en az % 60, ph 5,35-5,55, 

tuz oranı en az %1 olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

Peynirler, kendine has renk( açık krem veya beyaz ), tat ve kokuda 

olmalı, yumuşak ve sürülebilir kıvamda yabancı tat ve koku 

içermemelidir Peynirler homojen bir yapıda olmalı, 

mikroorganizmalardan ileri gelen gözenekleri bulundurmamalıdır. 

Peynirlerde, yabancı madde bulunmamalıdır. Haşere ve haşere parçaları, 

surfeleri, böcek kalıntıları vb. maddeler içermemelidir. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim 

edilecektir Ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 

Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler 

bölümünde yer alan genel kurallara uygun olmalıdır. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Ürünün özelliğini bozmayan ve insan sağlığına zarar vermeyen plastik 

küvet poşette olacaktır. PVC ambalaj üzerine alüminyum veya kalay 

folyo yüksek ısıda preslenmek suretiyle kaplanmalı, Peynirin konulduğu 

ambalaj hariç net ağırlık en az 20  gr, PVC temiz, sağlam olacaktır.. 

Karton koliler halinde testlim edilecektir. 

İşaretleme: Poşet ürün  küvetlerinin üzerinde okunaklı hitograf baskı ile 

yazılmalı, firmanın adı, adresi varsa tescilli markası, Türk Malı deyimi ( 

TM işareti), içinde bulunan maddelerin adları,  kullanılan katkı maddesi, 

imalat tarihi (ay ve yıl olarak), net ağırlığı (kg veya gr olarak), üretici 

firma tarafından önerilen son kullanma tarihi ve raf ömrü yazılı veya 

basılı olmalıdır. 

-Poşetler yırtıksız, hava almamış, küflenmemiş, kurtlanmamış olmalıdır. 

-Ürüne ait TSE, üretici firmanın İSO 9001 - 2008 belgelerine sahip 

olması gerekmektedir. 

 

DEPOLAMA 

KOŞULLARI  

-Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan 

ambalajlar sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

-Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme 

yapılır. Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU İdare tarafından gerek duyulduğunda muayene komisyonunca alınan 

numuneler tarafsız akredite bir laboratuarda kimyasal ve mikrobiyolojik 

analiz yaptırılır. Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAVUK  SPECİAL BUT  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

TAVUK  SPECİAL BUT 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk gıda Kodeksi Yönetmeliği Çiğ Kanatlı eti ve Hazırlanmış Kanatlı 

eti Karışımları Tebliğ R. Gazete : 07.07.2006 /26221 Tebliğ no: 2006 / 

29 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda her 10 ambalajdan 1 örneğe bakılır. 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi , çiğ kanatlı eti ve hazırlanmış , kanatlı eti 

karışımları Tebliğine uygun olmalıdır. Türk Gıda Kodeksi 

Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (2009/6 – 68)’ne uygun olmalıdır 

 

 

 

FİZİKSEL VE DUYUSAL 

ÖZELLİKLER  

- Kendine özgü kokuda olacaktır. 

- But;iyi etlenmiş, aşağı doğru taşıdığı et dolayısı  ile yuvarlak, dolgun 

bir görünüş kazanmış, arka orta ayrılmış, kuyruk sokumu alınmış 

- Tavuk special butlar250(+-%20) gr/ad aralığında olmalıdır.. 

- Çürük , morarma  ekşi koku ve bozuk et kokusu olmayacaktır. 

- Piliç etleri üzerinde  yapılan kontrollerde herhangi bir organik veya 

inorganik bulaşma belirlisi (sinek ,böcek gibi zararlıların kendileri 

veya bunların kalıntıları ve yumurtaları , çöp toprak vb. yabancı madde 

) görülmeyecektir. 

- Hazırlanacak piliç  etleri  günlük kesim olacak, dondurulmuş 

olmayacaktır. 

- Max  + 4C° ‘de olup, frigorifik araçlarda teslimat yapılacaktır. 

ORİJİN  Yerli Menşei 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Piliç etleri , içindeki malın dışarıdan görünmesini engelleyemeyecek 

nitelikteki polietilen ve benzeri malzemelerden yapılmış ambalajlar 

içerisinde kasalara koyulmuş şekilde teslim edilecektir.  

- Kasalardaki piliçlerin içinde su olmayacaktır.  

- Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda kodeksi yönetmeliğinin 9. 

bölümündeki gibi olacaktır.  

- Ambalajlar üzerinde kesim ve son kullanma tarihi , firma adı , ve 

adresini gösteren  etiket bulunacaktır.  

- Ürünler  yüklenici tarafından Max+ 4 °C’de  frigorifik araçlarda 

(soğuk hava zincirine uygun) Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığına ait 3 nolu (yemekhane  ambarı) ambara teslimat 

yapılacaktır.  



 

 

DEPOLAMA  KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10 ‘uncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

ANALİZ PERİYODU Alınan ürünlerin, kurum tarafından gerekli görüldüğü an ve sıklıkta 

faaliyet konularına göre bakanlıkça yetkilendirilmiş şahit numunelerde 

analiz yapan, yeterli bilgi ve donanıma sahip laboratuarlarda, kimyasal 

ve mikrobiyolojik analizleri yaptırılacaktır. Bununla ilgili tüm 

masraflar yüklenici firmaya ait olacaktır. 

 

İSTENİLEN BELGELER 

Her ürün tesliminde: 

-Veteriner sağlık raporu  

- Helal kesim belgesi , 

 

 

 

 

 

 

PİLİÇ  BAGET TEKNİK ŞARTNAMESİ 

  

PİLİÇ BAGET   

SORUMLU  Muayene Komisyonu  

REF.STD.NO  Türk gıda Kodeksi Yönetmeliği Çiğ Kanatlı eti ve Hazırlanmış Kanatlı eti 

Karışımları Tebliğ R. Gazete : 07.07.2006 /26221 Tebliğ no: 2006 / 29  

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi  

KONTROL SIKLIĞI  Her alımda her 10 ambalajdan 1 örneğe bakılır.  

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA  

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.  

KONTROL KRİTERİ  Fiziksel Duyusal, Kimyasal  

BİYOLOJİK  Ref: Türk Gıda Kodeksi , çiğ kanatlı eti ve hazırlanmış , kanatlı eti karışımları 

Tebliğine uygun olmalıdır. Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler 

Tebliği (2009/6 – 68)’ne uygun olmalıdır 

  

  

  

FİZİKSEL VE DUYUSAL 

ÖZELLİKLER   

- Kendine özgü kokuda olacaktır.  

- Piliç bagetler 110-120 gr/ad aralığında olmalıdır..  

- Çürük , morarma  ekşi koku ve bozuk et kokusu olmayacaktır.  

- Piliç etleri üzerinde  yapılan kontrollerde herhangi bir organik veya inorganik 

bulaşma belirlisi (sinek ,böcek gibi zararlıların kendileri veya bunların 

kalıntıları ve yumurtaları , çöp toprak vb. yabancı madde ) görülmeyecektir.  

- Hazırlanacak piliç  etleri  günlük kesim olacak, dondurulmuş olmayacaktır.  

- Max  + 4C° ‘de olup, frigorifik araçlarda teslimat yapılacaktır.  

- piliç  etleri  günlük kesim olacak, dondurulmuş olmayacaktır  

ORİJİN   Yerli Menşei  

  

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ  

-Piliç etleri , içindeki malın dışarıdan görünmesini engelleyemeyecek 

nitelikteki polietilen ve benzeri malzemelerden yapılmış ambalajlar içerisinde 

kasalara koyulmuş şekilde teslim edilecektir.   

- Kasalardaki piliçlerin içinde su olmayacaktır.   

- Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda kodeksi yönetmeliğinin 9. bölümündeki 

gibi olacaktır.   

- Ambalajlar üzerinde kesim ve son kullanma tarihi , firma adı , ve adresini 

gösteren  etiket bulunacaktır.   

-  

- Ürünler  yüklenici tarafından Max+ 4 °C’de  frigorifik araçlarda (soğuk hava 

zincirine uygun) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ait 3 nolu (kafeterya 

ambarı) ambara teslimat yapılacaktır.   

DEPOLAMA  

KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ  

  

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10 ‘uncu bölümündeki gibi olacaktır.  



 

 

ANALİZ PERİYODU  Alınan ürünlerin, kurum tarafından gerekli görüldüğü an ve sıklıkta faaliyet 

konularına göre bakanlıkça yetkilendirilmiş şahit numunelerde analiz yapan, 

yeterli bilgi ve donanıma sahip laboratuarlarda, kimyasal ve mikrobiyolojik 

analizleri yaptırılacaktır. Bununla ilgili tüm masraflar yüklenici firmaya ait 

olacaktır.  

  

İSTENİLEN BELGELER  

Her ürün tesliminde:  

-Veteriner sağlık raporu   

- Helal kesim belgesi ,   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAVUK FLETO (DERİLİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

TAVUK  FLETO (DERİLİ) 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk gıda Kodeksi Yönetmeliği Çiğ Kanatlı eti ve Hazırlanmış Kanatlı 

eti Karışımları Tebliğ R. Gazete : 07.07.2006 /26221 Tebliğ no: 2006 / 
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KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 ambalajdan  1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi , çiğ kanatlı eti ve hazırlanmış , kanatlı eti 

karışımları Tebliğine uygun olacaktır. Türk Gıda Kodeksi 

Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (2009/6 – 68)’ne uygun olmalıdır 

 

FİZİKSEL VE DUYUSAL      

ÖZELLİKLER 

- Kendine özgü kokuda olacaktır . 

- Filetolar tavuğun göğüs kısmından derisiyle birlikte olacaktır. 

-1. Sınıf 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 gr 

dan aşağı olmamalı. 

- marinasyonsuz hazırlanmış olacaktır. 

- Donuk olmayacaktır. 

- Max + 4 C° ‘de olup,  frigorifik araçlarda teslimat yapılacaktır. 

ORJİN Yerli menşei 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

- Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda kodeksi Yönetmeliği’nin 9. 

bölümündeki gibi olacaktır. 

- Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, net ağırlığı , üretim ve son 



 

 

YÖNTEMLERİ kullanma tarihi yazılı olacaktır. 

- Ürünler  yüklenici tarafından Max+ 4 °C’de  frigorifik araçlarda 

(soğuk hava zincirine uygun) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 

ait 3 nolu (yemekhane ambarı) ambara teslimat yapılacaktır.  

 

DEPOLAMA KOŞULLARI  

VE RAF ÖMRÜ 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10 ‘uncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

ANALİZ PERİYODU Alınan ürünlerin, kurum tarafından gerekli görüldüğü an ve sıklıkta 

faaliyet konularına göre bakanlıkça yetkilendirilmiş şahit numunelerde 

analiz yapan, yeterli bilgi ve donanıma sahip laboratuarlarda, kimyasal 

ve mikrobiyolojik analizleri yaptırılacaktır. Bununla ilgili tüm masraflar 

yüklenici firmaya ait olacaktır. 

 

İSTENEN BELGELER 

Her ürün tesliminde ürüne ait: 

- veteriner sağlık raporu, 

- Helal kesim belgesi , istenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAVUK  FLETO (DERİSİZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

TAVUK  FLETO (DERİSİZ) 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk gıda Kodeksi Yönetmeliği Çiğ Kanatlı eti ve Hazırlanmış Kanatlı 
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KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 ambalajdan  1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi , çiğ kanatlı eti ve hazırlanmış , kanatlı eti 

karışımları Tebliğine uygun olacaktır. 

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (2009/6 – 68)’ne 

uygun olmalıdır 

 

 

FİZİKSEL VE DUYUSAL      

ÖZELLİKLER 

- Filetolar tavuğun göğüs kısmından olacaktır. 

1. Sınıf 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 gr 

dan aşağı olmamalı. 

- Kendine özgü kokuda olacaktır . 



 

 

- Gözle görünür şekilde yağ içermeyecek ve marinasyonsuz 

hazırlanmış olacaktır. 

- Donuk olmayacaktır. 

- Max + 4 C° ‘de olup,  frigorifik araçlarda teslimat yapılacaktır. 

ORJİN Yerli menşei 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Tavuk etleri , içindeki malın dışarıdan görünmesini engelleyemeyecek 

nitelikteki polietilen ve benzeri malzemelerden yapılmış ambalajlar 

içerisinde kasalara koyulmuş şekilde teslim edilecektir.  

- Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda kodeksi Yönetmeliği’nin 9. 

bölümündeki gibi olacaktır. 

- Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, net ağırlığı , üretim ve son 

kullanma tarihi yazılı olacaktır. 

- Ürünler  yüklenici tarafından Max+ 4 °C’de  frigorifik araçlarda 

(soğuk hava zincirine uygun) Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığına ait 3 nolu (yemekhane ambarı) ambara teslimat 

yapılacaktır.  

 

DEPOLAMA KOŞULLARI  

VE RAF ÖMRÜ 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10 ‘uncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

ANALİZ PERİYODU Alınan ürünlerin, kurum tarafından gerekli görüldüğü an ve sıklıkta 

faaliyet konularına göre bakanlıkça yetkilendirilmiş şahit numunelerde 

analiz yapan, yeterli bilgi ve donanıma sahip laboratuarlarda, kimyasal 

ve mikrobiyolojik analizleri yaptırılacaktır. Bununla ilgili tüm 

masraflar yüklenici firmaya ait olacaktır. 

 

İSTENEN BELGELER 

Her ürün tesliminde ürüne ait: 

- veteriner sağlık raporu, 

- Helal kesim belgesi , istenecektir. 

 

 

 

 

 

 

TAVUK  SPECİAL BUT (KEMİKSİZ,DERİLİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

TAVUK  SPECİAL BUT (KEMİKSİZ,DERİLİ) 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk gıda Kodeksi Yönetmeliği Çiğ Kanatlı eti ve Hazırlanmış Kanatlı 

eti Karışımları Tebliğ R. Gazete : 07.07.2006 /26221 Tebliğ no: 2006 / 
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KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda her 10 ambalajdan 1 örneğe bakılır. 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel ,Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi , çiğ kanatlı eti ve hazırlanmış , kanatlı eti 

karışımları Tebliğine uygun olmalıdır. Türk Gıda Kodeksi 

Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (2009/6 – 68)’ne uygun olmalıdır 

 

 

 

- Kendine özgü  renk ve kokuda olacaktır.Derisi ve eti anormal 

derecede koyu olmayacak. 

- But; 1. Kalite karkastan iyi etlenmiş(kaşeksi olmayacak) , aşağı 



 

 

FİZİKSEL VE DUYUSAL 

ÖZELLİKLER  

doğru taşıdığı et dolayısı  ile yuvarlak, dolgun bir görünüş kazanmış, 

arka orta ayrılmış, kuyruk sokumu alınmış,kemik ve tüylerden 

aındırılmış olacak. 

- Tavuk special butlar200-230  gr/ad aralığında olmalıdır. 

- Çürük , morarma  ekşi koku ve bozuk et kokusu olmayacaktır. 

- Piliç etleri üzerinde  yapılan kontrollerde herhangi bir organik veya 

inorganik bulaşma belirlisi (sinek ,böcek gibi zararlıların kendileri 

veya bunların kalıntıları ve yumurtaları , çöp toprak vb. yabancı madde 

) görülmeyecektir. 

- Hazırlanacak piliç  etleri  günlük kesim olacak, dondurulmuş 

olmayacaktır. 

- Max  + 4C° ‘de olup, frigorifik araçlarda teslimat yapılacaktır. 

ORİJİN  Yerli Menşei 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Piliç etleri , içindeki malın dışarıdan görünmesini engelleyemeyecek 

nitelikteki polietilen ve benzeri malzemelerden yapılmış ambalajlar 

içerisinde kasalara koyulmuş şekilde teslim edilecektir.  

- Kasalardaki piliçlerin içinde su olmayacaktır.  

- Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda kodeksi yönetmeliğinin 9. 

bölümündeki gibi olacaktır.  

- Ambalajlar üzerinde kesim ve son kullanma tarihi , firma adı , ve 

adresini gösteren  etiket bulunacaktır.  

- Ürünler  yüklenici tarafından Max+ 4 °C’de  frigorifik araçlarda 

(soğuk hava zincirine uygun) Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığına ait 3 nolu (yemekhane  ambarı) ambara teslimat 

yapılacaktır.  

DEPOLAMA  KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10 ‘uncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

ANALİZ PERİYODU Alınan ürünlerin, kurum tarafından gerekli görüldüğü an ve sıklıkta 

faaliyet konularına göre bakanlıkça yetkilendirilmiş şahit numunelerde 

analiz yapan, yeterli bilgi ve donanıma sahip laboratuarlarda, kimyasal 

ve mikrobiyolojik analizleri yaptırılacaktır. Bununla ilgili tüm 

masraflar yüklenici firmaya ait olacaktır. 

 

İSTENİLEN BELGELER 

Her ürün tesliminde: 

-Veteriner sağlık raporu  

- Helal kesim belgesi , 

 

 

 



 

 

YUMURTA TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

YUMURTA 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TÜRK GIDA KODEKSİ YUMURTA TEBLİĞİ (2014/55)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2017/42) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek. 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Yumurta-A Sınıfı Yumurta 

KİMYASAL Gıda Maddeleri Tüzüğü’ne uygun olacaktır. 

 

FİZİKSEL 

-Yumurtalar sağlıklı evcil tavuktan ( Gallus gallus var. Domesticus) 

elde edilmiş olmalıdır. 

-Yumurtalar, kendine has tat, koku ve renkte olacaktır. 

-Çürümüş, kokuşmuş, doğal renk ve kokusunu kaybetmiş ile kuluçka 

işlemi görmüş yumurtalar kabul edilmeyecektir. 

-Kabuk kalınlığı 0,2 mm’in altında ve kirli yumurtalar kabul 

edilmeyecektir. 

-Yumurtaların ağırlığı en az 63-72 gr ağırlığında  L boy ve günlük 

olacaktır. 

-Yumurtalar A sınıfı olup temiz yumurtalardan oluşacaktır 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün 

getirilmelidir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Kabuk yüzeyinde gaita, kümes içeriği, çamur, kan lekesi vb. bulunan 

yumurtalar kabul edilmeyecektir. 

Çatlak ve kırıklar yenileri ile değiştirilecektir. 

Yumurtalar viollerle teslim edilecektir. 

Üzerinde yumurta menşeini bildiren kodlama olacaktır.Kodlanmamış 

yumurtalar  alınmayacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI  -Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan 

ambalajlar sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

-Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

MAL KABULÜNDENDENEME Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme 

yapılır. Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya 

aittir. 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 

kanun kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim 

Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CEVİZLİ BURMA TEL KADAYIF TEKNİK ŞARTNAMESİ 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO  

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 ambalajda 1 örnek 

Ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metotları 

bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınacak ve uluslararası kabul 

görmüş analiz metotları uygulanacaktır. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler  iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Kimyasal, Fiziksel, Duyusal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK                                             Ref:Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği (29.12.2011 tarihli), Ek-

1 Hububat ve Fırıncılık ürünleri için gıda güvenilirliği değerleri. 

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara 

uygun olarak üretilmelidir. 

KİMYASAL Yabancı madde bulunmamalıdır. 

Tatlı üretiminde yapay tatlandırıcı kullanılmamalıdır. 

Ürünler 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda 

Maddelerinde Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ’de yer alan hükümlere uygun 

olmalıdır. 

Ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 29/7/2008 tarihli ve 26951 mükerrer sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen 

Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği’nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. 

Ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları kalıntı düzeyleri 28/4/2002 tarihli ve 24739 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları 

Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği’nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

Kendine has renk ,tat ve kokuda olmalıdır. 

Kg da 7-8 porsiyon olmalı. 

İyi pişmiş ve dilimlenmiş, lezzetli, şurup miktarı normal olmalıdır. 

Kg da en az 130 g ceviz olmalidır. Cevizler yeni sene mahsülü olmalı cevizde 

küflenme acıma olmamalı.cevizler kendine has renk tat ve kokuda olmalıdır.yabancı 

madde içermemelidir.  

Tatlıların şurupları şekerlenmemiş olmalı, tepsilerdeki tatlı miktarları standart 

olmalıdır.Glikoz şurubu kullanılmamalıdır. Tatlılar ambalajlı teslim edilmelidir. 

Tatlılarda tereyeğ kullanılmalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir. 

Ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Maddeleri Üreten 

İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel kurallara uygun 

olmalıdır. 

 

 

AMBALAJ VE 

DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Tepsilerin tabanlarının birbirine temas etmesini engelleyecek çıtalar bulunmalıdır. 

Kadayıfın getirildiği aracın tatlı taşımaya ve temizlik kurallarına uygun olması 

gerekmektedir. 

Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliği 9. maddedeki gibi olacaktır. 

DEPOLAMA 

KOŞULLARI VE RAF 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliği 9. maddedeki gibi olacaktır. 

 



 

 

ÖMRÜ 

MAL KABULÜNDEN 

ÖNCE PİŞİRME VE 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır. Muayene 

komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse başka ürün ile 

değiştirilir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili fiziksel,kimyasal 

ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize 

gönderilir Analiz ücreti firma tarafından karşılanır. 

İSTENEN BELGELER 5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun kapsamındaki 

ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir. 

 

 

CEVİZLİ BAKLAVA TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

CEVİZLİ BAKLAVA 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO  

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 ambalajda 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Kimyasal, Fiziksel, Duyusal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK                                             Ref:Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği 

(29.12.2011 tarihli), Ek-1 Hububat ve Fırıncılık ürünleri için gıda 

güvenilirliği değerleri. 

KİMYASAL -Yabancı madde bulunmamalıdır. 

-Tatlı üretiminde yapay tatlandırıcı kullanılmamalıdır. 

 

 

 

FİZİKSEL 

-Baklavanın kişi başı porsiyon miktarı ortalama 90-100 gr’dır. Üç 

dilim baklava 1 porsiyon olacak şekilde dilimlenmiş olmalıdır. 

-Kendine has renk ,tat ve kokuda olmalıdır. 

- İyi pişmiş ve dilimlenmiş, lezzetli, şurup miktarı normal, bol cevizli 

olmalıdır. 

-Şurupları şekerlenmemiş, tepsilerdeki miktarları standart ve üstü 

ambalajlanmış olarak getirilmelidir.Glikoz şurubu kulaanılmamalıdır. 

-Tatlılarda kullanılan yağ kokusuz olmalıdır. 

 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim 

edilecektir. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

- Tepsilerin tabanlarının birbirine temas etmesini engelleyecek çıtalar 

bulunmalıdır. 

- Baklavanın getirildiği aracın tatlı taşımaya ve temizlik kurallarına 

uygun olması gerekmektedir. 

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliği 9. maddedeki gibi olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliği 9. maddedeki gibi olacaktır. 

 

MAL KABULÜNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme 

yapılır. Muayene komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade 

edilir. Gerekirse başka ürün ile değiştirilir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir. Analiz ücreti firma 

tarafından karşılanır. 

 

 

5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 



 

 

 

İSTENEN BELGELER 

verilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TULUMBA TATLISI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

TULUMBA TATLISI 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO  

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 ambalajda 1 örnek 

Ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve 

Analiz Metotları bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak 

numune alınacak ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları 

uygulanacaktır. 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler  iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Kimyasal, Fiziksel, Duyusal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK                                             Ref:Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği 

(29.12.2011 tarihli), Ek-1 Hububat ve Fırıncılık ürünleri için gıda 

güvenilirliği değerleri. 

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni bölümünde yer 

alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir. 

KİMYASAL Yabancı madde bulunmamalıdır. 

Tatlı üretiminde yapay tatlandırıcı kullanılmamalıdır. 

Ürünler 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk 

Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulaşanların Maksimum Limitleri 

Hakkında Tebliğ’de yer alan hükümlere uygun olmalıdır. 

Ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 29/7/2008 tarihli ve 26951 mükerrer 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde 

Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri 

Tebliği’nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. 

Ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları kalıntı düzeyleri 28/4/2002 tarihli 

ve 24739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal 

Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri 

Tebliği’nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. 



 

 

 

FİZİKSEL 

Tane ağırlığı ortalama 30-35 gr olacaktır. 

Kendine has renk ,tat ve kokuda olmalıdır. 

İyi pişmiş , lezzetli, şurup miktarı normal olmalıdır. 

Şurupları şekerlenmemiş, tepsilerdeki miktarları standart ve üstü 

ambalajlanmış olarak getirilmelidir.Glikoz şurubu kullanılmamalıdır. 

Tatlılarda kullanılan yağ kokusuz olmalıdır 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir. 

Ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda 

Maddeleri Üreten İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer 

alan genel kurallara uygun olmalıdır. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Tepsilerin tabanlarının birbirine temas etmesini engelleyecek çıtalar 

bulunmalıdır. 

Tulumba tatlısının getirildiği aracın tatlı taşımaya ve temizlik kurallarına 

uygun olması gerekmektedir. 

Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliği 9. maddedeki gibi olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliği 9. maddedeki gibi olacaktır. 

 

MAL KABULÜNDEN ÖNCE PİŞİRME 

VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka ürün ile değiştirilir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız 

bir labaratuvara analize gönderilir Analiz ücreti firma tarafından karşılanır. 

 

İSTENEN BELGELER 

5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir. 

 

 

 

 

YUFKA TEKNİK ŞARTNAMESİ 

YUFKA 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Yürürlükte olan TS 10443’te tanımlandığı gibidir 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her 10 paketten bir örnek alınarak 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Duyusal, Kimyasal, Fiziksel, Mikrobiyolojik, Toksikolojikl 

DUYUSAL Yürürlükte olan TS 10443’te belirtilen duyusal özelliklere uygun olacaktır. 

KİMYASAL Rutubet Miktarı: Yürürlükte olan TS 10443’te belirtilen limitlere uygun 

olacaktır. 

Tuz Miktarı (Kuru maddede): Yürürlükte olan TS 10443’te belirtilen limitlere 

uygun olacaktır. 

Kül Miktarı (Tuz hariç, Kuru maddede): Yürürlükte olan TS 10443’te 

belirtilen limitlere uygun olacaktır. 

%10 (yüzde on)’luk HCl’de Çözünmeyen Kül Miktarı (Kuru maddede): 

Yürürlükte olan TS 10443’te belirtilen limitlere uygun olacaktır. 

Asit Miktarı: Yürürlükte olan TS 10443’te belirtilen limitlere uygun olacaktır. 

 

FİZİKSEL 

Daire şeklindeki yufkaların çapı, kare veya dikdörtgen şeklindeki yufkaların 

ise kenar uzunluğu, yürürlükte olan TS 10443’te belirtilen limitlere uygun 

olacaktır. 

Kalınlık: 

* Tip-1:  Kalınlığı en çok 0,8 (sıfır virgül sekiz) mm olacaktır. Yufkalar her 



 

 

yerinde eşit kalınlıkta olacak 

Aynı partideki yufkaların, en büyük çaplı olanı veya en büyük kenar 

uzunluğuna sahip olanı ile en küçüğünün arasındaki fark, yürürlükte olan TS 

10443’te belirtilen limitlere uygun olacaktır. 

Görünüş, koku ve lezzeti normal olacaktır. Fena kokulu, lezzetinde acılık  ve 

normal ekşilik olmayacaktır.yufkalarda küf bulunmayacak. Yufkalarda 

yapışma ve yırtık olmayacaktır. 

Yufkalar tartıldığında 6 adedinin ağırlığı1 kilogramdan fazla olmayacaktır. 

MİKROBİYOLOJİK Yürürlükte olan TS 10443’te belirtilen limitlere uygun olacaktır. 

TOKSİKOLOJİK Yufkalarda mikroorganizmalardan kaynaklanan toksin bulunmayacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

 Yufkalar üretim tarihinde veya üretim tarihinden bir gün sonra teslim 

edilecek. -Ambalajların  üzerinde cinsi, brüt miktarı, net miktarı, firmanın adı 

ve adresi, tanıtıcı işareti, seri numarası, imal tarihi bulunmalıdır.  

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine uygun olmalıdır. 

Gıdaların taşınması ve depolanmasında 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde ve 27/12/2011 

tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin 

Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan kurallara uyulur. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında "Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği"nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki kurallara 

uyulmalıdır. 

MAL KABULUNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce fiziksel ve duyusal değerlendirme yapılır, 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

Gerekirse başka markalı ürünler istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

 

 

KURU MANTI  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Kuru Mantı 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği,  Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2000 Resmi 

Gazete Sayısı: 23964  

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her 50 kg’da bir paket örnek alınarak. 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

Kendine özgü kokuda olmalıdır, yabancı koku içermemelidir 

Kendine has tatta olmalı, yabancı madde ve tat kesinlikle içermemelidir 

Kendine has karakteristik yapıda olmalıdır 

Kendine has çiğ hamur renginde olmalıdır. 

BİYOLOJİK Hazırlanan hamurun içi kıymalı karışım ile doldurulduktan sonra şekil 

verilip, dondurulması ve paketlenmesi ile elde edilen üründür. 

 

FİZİKSEL 

Iç malzemesi %100 dana etinden olmalı 

Kuru mantıda kesinlikle yabancı madde bulunmamalıdır 

1000 gr örnekte proses sırasında içine malzeme girmeyen ürün oranı max 

%12 olmalıdır. 

Mantı adedinin üretim sonunda birbirine yapışma oranı max %7 olmalıdır 

Mantılar kaynayan suya atıldığında 25-30 dakika içinde dağılmadan pişme 

özelliği göstermeli, sert olmamalı, kaynatılıp tüketime hazır hale geldiğinde 

birbirine yapışmamalı, hamurlaşmamalıdır. 

Mantı hamurunun kalınlığı en çok 1 mm olmalıdır. 



 

 

Kendine has beyaz renkte olup, çok açık ya da koyu renkte olmamalı, kırılıp 

içine bakıldığında etin doğal  

pembe rengi çok değişmemiş kahverengi tonda olmalı, kirlenmiş, gözle 

görülebilir yabancı madde, küflü,  

canlı/cansız, kurtlu veya bunlara ait izler ve zararlılarca yenik olmamalıdır. 

Piştiği anda kaygan, parlak  

görünümde olmalı, birbirine, yapışmış olmamalı ve dağılmamalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir 

Ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda 

Maddeleri Üreten İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer 

alan genel kurallara uygun olmalıdır. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine uygun olmalıdır. 

Gıdaların taşınması ve depolanmasında 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde ve 27/12/2011 

tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin 

Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan kurallara uyulur.Yüklenicinin 

kısa adı veya tescilli markası ve  

adresi malın adı, çeşidi, grubu, sınıfı, parti numarası, net ağırlığı (kg olarak), 

üretim ve son kullanma tarihi ile ilgili bilgiler ambalajları üzerinde okunaklı 

olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya 

basılmalıdır.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. Türk 

gıda kodeksi unlu gıdalar tebliğine  

uygun üretilmiş, ambalajlanmış, etiketlenmiş, işaretlemiş, taşınmış ve 

depolanmış olmalıdır. 5-10-15 kg lık mukavva kutular içerisinde2.5-5 kg lık 

polietilen torbalarda olmalıdır . 

DEPOLAMA KOŞULLARI  -Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan ambalajlar 

sözleşmeye göre değiştirilecektir.  

-Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN DENEME Her parti mal tesliminden önce fiziksel ve duyusal değerlendirme yapılır, 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

Gerekirse başka markalı ürünler istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız 

bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

EKMEK TEKNİK ŞARTNAMESİ 

(Kepekli Ekmek ve Ekmek (50 gr)) 

EKMEK 

 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu  

REF.STD.NO 2012/2 Nolu Ekmek Tebliği veTürk Gıda Kodeksi Ekmek Ve Ekmek Çeşitleri 

Tebliği(Tebliğ No: 2012/2) bu tebliğde Değişiklik YapılmasınaDair Tebliğ 

(Tebliğ No: 2013/10) esas alınacaktır 

 

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi  

KONTROL SIKLIĞI Her alımda her kasada 1 örnek  

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.  



 

 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik  

BİYOLOJİK                                             Ref:Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği (29.12.2011 

tarihli), Ek-1 Hububat ve Fırıncılık ürünleri için gıda güvenilirliği değerleri. 

 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi Ekmek tebliğine uygun olmalıdır.  

 

FİZİKSEL 

-  Ekmek: Buğday ununa; su, tuz, maya (Saccharomyces cerevisiae) 

gerektiğinde şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vital gluten ve 

izin verilen katkı maddeleri ilave edilip bu karışımın tekniğine uygun olarak 

yoğrulması, şekillendirilmesi, fermentasyona bırakılması ve pişirilmesi ile 

yapılan ürünü, 

- Kepekli ekmek: Buğday ununa en az % 10 en fazla % 30 oranında kepek 

ilave edilip tekniğine uygun olaraküretilen ekmek çeşidini, 

-Türk Gıda Kodeksi Ekmek tebliğine uygun olmalıdır. 

- Ekmekler, sadece Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliğinde yer alan Tip 

650 ve daha yüksek kül içeren ekmeklik buğday unlarından yapılmalıdır. 

- İmalatta ekşi maya kullanılmamalı, press maya (TS 3522) kullanılmalıdır. 

-Ambalaj ve ekmek içinde yabancı madde bulunmayacaktır. 

 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Ekmeklerin adet ağırlığı pişmiş olarak  50 +-5 gram Rol Ekmek olmalıdır. 

-Ekmekler el değmeden poşetlenmiş olarak teslim edilecektir.  

-Ambalajlar üzerinde Üniversitemiz logosu, altında “TOKAT 

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ” yazısı, altında da firma ismi 

yazılacaktır. 

-Ambalajlama ve etiketleme Ekmek Tebliğinde belirtildiği gibi olacaktır. 

-Taşıma Ekmek Tebliğinde belirtildiği gibi olacaktır.  

- Ekmeklerin konulduğu plastik kasalar temiz olacaktır. Kırık, çatlak, 

yağlı,çamurlu,kirli kasalara ekmek konulmayacaktır 

 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Depolama Ekmek Tebliğinde belirtildiği gibi olacaktır.  

MAL KABULÜNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse 

başka ekmek ile değiştirilir. 

 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Analiz ücreti firma tarafından karşılanır. 

 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir. 

 

 

  

 

 

SU TEKNİK ŞARTNAMESİ 

BARDAK SU     (200cc bardak )      

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Sağlık Bakanlığı- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 

(Resmi Gazete No: 25730, Tarih: 17/02/2005) ve bu yönetmeliğin Sağlık 

Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan İnsani Tüketim Amaçlı 

Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik(07.03 2013)’de değişen maddeler dikkate alınarak 

değerlendirme yapılacaktır  

TS 266 - Sular - İnsanî tüketim amaçlı sular standardı 



 

 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Sağlık Bakanlığı- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te 

tarif edilen şekilde ve sıklıkta kontrol edilir. 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Kimyasal, Duyusal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Sağlık Bakanlığı- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe 

ve TS 266 - Sular - İnsanî tüketim amaçlı sular standardına uygun 

olmalıdır. 

KİMYASAL Sağlık Bakanlığı- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe 

ve TS 266 - Sular - İnsanî tüketim amaçlı sular standardına uygun 

olmalıdır. 

FİZİKSEL Sağlık Bakanlığı- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe 

ve TS 266 - Sular - İnsanî tüketim amaçlı sular standardına uygun 

olmalıdır.Alınacak sular doğal kaynak suyu olmalıdır. 

Komisyon gerektiğinde firmanın dolum tesislerini denetleme yetkisine 

sahiptir. Bundan doğacak masraflar yüklenici firma tarafından 

karşılanacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ürün 

getirilmelidir. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM YÖNTEMLERİ 

- Bardak sular 200 cc (=200 ml)’lik porsiyonlarda tek kullanımlık olarak 

ambalajlanmış şekilde satın alınacaktır. 

- Alımı yapılacak olan suları üreten, ambalajlayan ve satışını yapan 

kurum/kurumlar “Sağlık Bakanlığı- İnsani Tüketim Amaçlı Sular 

Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete No: 25730, Tarih: 17/02/2005)” ve 

“TS 266 - Sular - İnsanî tüketim amaçlı sular standardı”nda belirtilen 

hükümlere ve bu yönetmelik ve standartlarda atıf yapılan diğer 

hükümlere uygun olarak üretim, ambalajlama ve dağıtım yapacak ve 

ilgili belgelere sahip olacaktır.  

- Alımı yapılacak olan suların ambalajlarında hasar (delik, ezik, yırtık, 

vb), hata (son kullanma tarihi, üretici bilgileri, içerik vb ambalajda 

belirtilmesi zorunlu bilgilerin mevcut olmaması gibi) veya eksiklik 

bulunmayacaktır.  

-Bardak suları taşıyan araç, sağlık ve hijyen kurallarına uygun olacaktır. 

-Firma, suları yetkili bir kişi eşliğinde depoya teslim edecektir. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ Sağlık Bakanlığı- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe 

ve TS 266 - Sular - İnsanî tüketim amaçlı sular standardına uygun 

olmalıdır. 

 Yüklenici firma mal tesliminden önce yemekhanelere 6 adet soğutucu 

dolabı teslim etmek zorundadır. Soğutucu dolapların bakım onarım ve 

arızası firma tarafından işletmeyi aksatmayacak şekilde yaptırılacaktır. 

Sözleşme bitiminde dolaplar yüklenici firmaya idare tarafından  iade 

edilecektir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için 

tarafsız bir labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya 

aittir. 

İSTENEN BELGELER -5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

olmalıdır. 

 

POŞET REÇEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

REÇEL( VİŞNE ,KAYISI, ÇİLEK) 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk gıda kodeksi reçel jole marmelat ve tatlandırılmış kestane kodeksi TEBLİĞNO: 

2006/55) 



 

 

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 ambalajda 1 örnek 

Ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metotları 

bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınacak ve uluslararası kabul 

görmüş analiz metotları uygulanacaktır. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler  iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Kimyasal, Fiziksel, Duyusal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK                                             Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara 

uygun olarak üretilmelidir. 

KİMYASAL Reçellerde çözünür katı madde miktarı en az %68 olmalıdır. 

Reçellerde suni boya maddesi bulunmamalıdır. 

Reçellerde pH değeri en az 2,8 en çok 3,6 olmalıdır. 

Reçellerde kristalizasyonu önlemek amacıyla hazır mamül üzerinden ağırlıkça en çok 

%10  glikoz şurubu kullanılabilir. 

 

FİZİKSEL 

Reçeldeki meyve parçaları kolaylıkla görülebilecek ve tanınabilecektir.   

Reçeller 1. sınıf olup, çeşidine göre meyve oranı en az %45 olacaktır. Her reçel tek tip 

meyveden yapılacaktır. Pişirme hatasından dolayı normal nitelikleri kaybolmayacaktır. 

Koruyucu madde katılmamış olacaktır Reçellerde canlı + cansız her türlü kurt, böcek 

ve haşerat veya bunların parçası ve artıkları bulunmayacaktır. 

Reçeller 1. sınıf kalitede olacaktır. 

 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir. 

Ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Maddeleri Üreten 

İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel kurallara uygun 

olmalıdır. 

 

AMBALAJ VE 

DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Ambalaj: Reçeller reçelin özelliğini bozmayan ve insan sağlığına zarar vermeyen 

plastik küvet poşette olacaktır. PVC ambalaj üzerine alüminyum veya kalay folyo 

yüksek ısıda preslenmek suretiyle kaplanmalı, reçelin konulduğu ambalaj hariç net 

ağırlık 20 gr, PVC temiz, sağlam olacak ve evvelce kullanılmış olmalı,kutudaki reçel 

sıraları arasına kağıt konulmalıdır. 

-İşaretleme: Poşet reçel küvetlerinin üzerinde okunaklı hitograf baskı ile yazılmalı, 

firmanın adı, adresi varsa tescilli markası, Türk Malı deyimi ( TM işareti), içinde 

bulunan maddelerin adları, meyvenin cinsi, kullanılan katkı maddesi, imalat tarihi (ay 

ve yıl olarak), net ağırlığı (kg veya gr olarak), üretici firma tarafından önerilen son 

kullanma tarihi ve raf ömrü yazılı veya basılı olmalıdır. 

-Poşetler yırtıksız, hava almamış, küflenmemiş, kurtlanmamış olmalıdır. 

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

gerekmektedir. 

DEPOLAMA 

KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Taşıma, ambalaj ve işaretlemeler Türk Gıda Kodeksine uygun olmalıdır. 

 

MAL KABULÜNDEN 

ÖNCE PİŞİRME VE 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır. Muayene 

komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse başka ürün ile 

değiştirilir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili fiziksel,kimyasal 

ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize 

gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİYABETİK POŞET REÇEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 



 

 

 

 DİYABETİK REÇEL( VİŞNE ,KAYISI, ÇİLEK) 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk gıda kodeksi reçel jole marmelat ve tatlandırılmış kestane kodeksi TEBLİĞ NO: 

2006/55) 

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 ambalajda 1 örnek 

Ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metotları 

bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınacak ve uluslararası kabul 

görmüş analiz metotları uygulanacaktır. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler  iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Kimyasal, Fiziksel, Duyusal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK                                             Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara 

uygun olarak üretilmelidir. 

KİMYASAL Reçellerde çözünür katı madde miktarı en az %68 olmalıdır. 

Reçellerde suni boya maddesi bulunmamalıdır. 

Reçellerde pH değeri en az 2,8 en çok 3,6 olmalıdır.  

Diyet reçeller şeker ihtiva etmeyip, aspartamlı tatlandırıcı ile hazırlanmalıdır. 

 

 

FİZİKSEL 

Reçeldeki meyve parçaları kolaylıkla görülebilecek ve tanınabilecektir.   

Reçeller 1. sınıf olup, çeşidine göre meyve oranı en az %45 olacaktır. Her reçel tek tip 

meyveden yapılacaktır. Pişirme hatasından dolayı normal nitelikleri kaybolmayacaktır. 

Koruyucu madde katılmamış olacaktır Reçellerde canlı + cansız her türlü kurt, böcek 

ve haşerat veya bunların parçası ve artıkları bulunmayacaktır. 

Reçeller 1. sınıf kalitede olacaktır. 

 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir. 

Ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Maddeleri Üreten 

İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel kurallara uygun 

olmalıdır. 

 

AMBALAJ VE 

DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Ambalaj: Reçeller reçelin özelliğini bozmayan ve insan sağlığına zarar vermeyen 

plastik küvet poşette olacaktır. PVC ambalaj üzerine alüminyum veya kalay folyo 

yüksek ısıda preslenmek suretiyle kaplanmalı, reçelin konulduğu ambalaj hariç net 

ağırlık 20 gr, PVC temiz, sağlam olacak ve evvelce kullanılmış olmalı,kutudaki reçel 

sıraları arasına kağıt konulmalıdır. 

-İşaretleme: Poşet reçel küvetlerinin üzerinde okunaklı hitograf baskı ile yazılmalı, 

firmanın adı, adresi varsa tescilli markası, Türk Malı deyimi ( TM işareti), içinde 

bulunan maddelerin adları, meyvenin cinsi, kullanılan katkı maddesi, imalat tarihi (ay 

ve yıl olarak), net ağırlığı (kg veya gr olarak), üretici firma tarafından önerilen son 

kullanma tarihi ve raf ömrü yazılı veya basılı olmalıdır. 

-Poşetler yırtıksız, hava almamış, küflenmemiş, kurtlanmamış olmalıdır. 

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

gerekmektedir. 

DEPOLAMA 

KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Taşıma, ambalaj ve işaretlemeler Türk Gıda Kodeksine uygun olmalıdır. 

 

MAL KABULÜNDEN 

ÖNCE PİŞİRME VE 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır. Muayene 

komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse başka ürün ile 

değiştirilir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili fiziksel,kimyasal 

ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize 

gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

POŞET BAL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

BAL 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TS3036 veTürk gıda kodeksi bal tebliği TEBLİĞ NO: 2012/58 

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 ambalajda 1 örnek 

Ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metotları 

bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınacak ve uluslararası kabul 

görmüş analiz metotları uygulanacaktır. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler  iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Kimyasal, Fiziksel, Duyusal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK                                             Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara 

uygun olarak üretilmelidir. 

KİMYASAL Nem miktarı %21 den çok, asitlik kg.da 40 ml eşdeğer gr.’dan fazla diyastas sayısı 8 

den az hidroksimetilfurfurol kg.da 40 ml.’dan fazla olmayacaktır. 

 

FİZİKSEL 

-Fermante olmuş, küflenmiş anormal koku ve tatda olmayacak. 

-Çiçek ve meyve aromaları içeren akışkan berrak, kolayca sürülebilen ve saydam bir 

görünüşte olacaktır. 

-Şekerlenme ve herhangi bir tortu  bulunmamalıdır. Balda suni boya maddesi 

bulunmamalıdır. Balda canlı, cansız ve her türlü kurt, böcek ve haşarat veya bunları 

parçası ve artıkları bulunmayacaktır. Ballar 1. sınıf kalitede olacaktır 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir. 

Ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Maddeleri Üreten 

İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel kurallara uygun 

olmalıdır. 

 

AMBALAJ VE 

DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-20 gr’lık PVC ambalajlarda olacaktır. Toksik madde içermeyecektir.  

-ambalaj üzerinde firma adı, adresi, tanıtıcı işaret, malın adı,çeşidi, seri kod numarası, 

parti taksit no,sözleşme no, firmaca tavsiye edilen son kullanma tarihi veya raf ömrü, 

imal tarihi gün ay ve yıl olarak,net miktarı, muhafaza sıcaklığı yazılı olmalıdır. Balların 

TSE damgası olmalıdır 

DEPOLAMA 

KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Taşıma, ambalaj ve işaretlemeler Türk Gıda Kodeksine uygun olmalıdır. 

 

MAL KABULÜNDEN 

ÖNCE PİŞİRME VE 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır. Muayene 

komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse başka ürün ile 

değiştirilir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili fiziksel,kimyasal 

ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize 

gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŞET TEREYAĞ ( 10 GRAMLIK ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği,  Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2000 Resmi Gazete 

Sayısı: 23964  TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT VE ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME 

SÜTLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2000/6). 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Tereyağı: Ağırlıkça en az %80, en fazla %90 oranında süt yağı, en fazla %2 oranında 

yağsız süt kuru maddesi ve en fazla %16 oranında su içeriğine sahip ürün 

Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,5996 (Yayımlandığı 

R.Gazete: 29.12.2011-28157) .Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni 

bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir.Ürünlerin üretiminde 

teknoloji gereği; tipik tat ve aromanın sağlanması amacıyla starter kullanılabilir. 

KİMYASAL Üretimde kullanılan süt, "Türk Gıda Kodeksi - Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme 

Sütleri Tebliği"nde belirtilen şartlara uygun olmalıdır.Üretimde kullanılan yoğurt, 

"Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği"nde belirtilen şartlara uygun 

olmalıdır.Üretimde kullanılan krema, "Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak 

Tebliği"nde belirtilen şartlara uygun olmalıdır.Ürünler, peroksidaz testine negatif 

reaksiyon vermelidir.Süt yağı miktarı kütlece en az %82 olmalı,Asiditesi (süt asidi 

cinsinden) en çok % 27 olmalı. Ürünlerin üretiminde teknoloji gereği ilave edilmesi 

gereken maddeler herhangi bir süt bileşenin yerine kullanılamaz.Ürünler 17/5/2008 

tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda 

Maddelerinde Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ’de yer alan 

hükümlere uygun olmalıdır.Ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 29/7/2008 tarihli ve 

26951 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda 

Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri 

Tebliği’nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.Ürünlerde bulunabilecek veteriner 

ilaçları kalıntı düzeyleri 28/4/2002 tarihli ve 24739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı 

Limitleri Tebliği’nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

Tereyağı; kendine has hoş tat, koku, kıvam, renk, yapı ve görünüşte olmalıdır.Koku; 

kendine has hoş kokuda olmalı, yabancı koku, alkolümsü ve yanık kokusu ihtiva 

etmemelidir.İçerisinde gözle görülebilen yabancı madde içermemeli; her ne surette 

olursa olsun başka maddelerle karıştırılmış olmamalı; toz, gübre, kıl, bitki artıkları, 

böcekler, kan, cerahat gibi maddeler bulunmamalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir Ürünleri 

üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinin 

Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel kurallara uygun olmalıdır. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Tereyağ  10 gram’lık PVC ambalajlarda olacaktır . Ambalajların üzerindeki net miktar 

esas alınarak depo teslimi yapılacaktır. Bu kapsamda yer alan ürünlerin ambalajlanması, 

etiketlenmesi ve işaretlenmesinde "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Ambalajlama ve 

Etiketleme - İşaretleme Bölümü ile 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme 

Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği"nde yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki 

kurallara da uyulmalıdır: Ambalajları, ürünü sıcaklık değişimleri, hava, nem, ışık vb 

olumsuz dış etkenlerden koruyacak nitelikte olmalı ve ürünün bileşiminde istenmeyen 

değişikliklere ve organoleptik özelliklerinde bozulmalara yol açmamalı, ürün ile 

etkileşim göstermemelidir. Ayrıca taşıma, depolama koşullarına dayanıklı ve istiflemeye 

uygun olmalıdır. Ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeksi 



 

 

Yönetmeliği’nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümünde yer alan kurallar ile 

16/5/1986 tarih ve 19109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3285 sayılı Hayvan Sağlığı 

ve Zabıtası Kanunu ve 15/3/1989 tarih ve 20109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI  -Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan ambalajlar sözleşmeye 

göre değiştirilecektir.  

-Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

MAL KABULÜNDEN 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. Muayene 

komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse başka markalı ürün 

istenir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili fiziksel,kimyasal 

ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize 

gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun kapsamındaki 

ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

 

POŞET KAKAOLU FINDIK EZMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

KAKAOLU FINDIK KREMASI 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TS 8371’e uygun olmalıdır. 

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 ambalajda 1 örnek 

Ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metotları 

bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınacak ve uluslararası kabul 

görmüş analiz metotları uygulanacaktır. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler  iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Kimyasal, Fiziksel, Duyusal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK                                             Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara 

uygun olarak üretilmelidir. 

KİMYASAL Tadı kendine has olmalı ve acılaşmamış olmalıdır.    

Orijinal, insan sağlığına zarar vermeyen 20 gr’lık ambalajlarda teslim edilecekti 

 

FİZİKSEL 

Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

Piyasanın en iyi kalitesi olmalıdır. 

İçine sağlığa zararsız da olsa hiçbir yabancı madde katılmış olmayacaktır. 

Ambalajı açıldığında çikolata homojen bir yapıda olmalı ve yağı ayrılmamış olmalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir. 

Ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Maddeleri Üreten 

İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel kurallara uygun 

olmalıdır. 

 

AMBALAJ VE 

DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Ambalaj: Ürünün özelliğini bozmayan ve insan sağlığına zarar vermeyen plastik küvet 

poşette olacaktır. PVC ambalaj üzerine alüminyum veya kalay folyo yüksek ısıda 

preslenmek suretiyle kaplanmalı, fındık ezmesinin konulduğu ambalaj hariç net ağırlık 

20 gr, PVC temiz, sağlam olacak ve evvelce kullanılmış olmalı,kutudaki ürünler sıraları 

arasına kağıt konulmalıdır. 

-İşaretleme: Poşet fındık ezmesi küvetlerinin üzerinde okunaklı hitograf baskı ile 

yazılmalı, firmanın adı, adresi varsa tescilli markası, Türk Malı deyimi ( TM işareti), 

içinde bulunan maddelerin adları,  kullanılan katkı maddesi, imalat tarihi (ay ve yıl 

olarak), net ağırlığı (kg veya gr olarak), üretici firma tarafından önerilen son kullanma 



 

 

tarihi ve raf ömrü yazılı veya basılı olmalıdır. 

-Poşetler yırtıksız, hava almamış, küflenmemiş, kurtlanmamış olmalıdır. 

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

gerekmektedir. 

DEPOLAMA 

KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Taşıma, ambalaj ve işaretlemeler Türk Gıda Kodeksine uygun olmalıdır. 

 

MAL KABULÜNDEN 

ÖNCE PİŞİRME VE 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır. Muayene 

komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse başka ürün ile 

değiştirilir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili fiziksel,kimyasal 

ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize 

gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŞET  TAHİN PEKMEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

POŞET  TAHİN PEKMEZ 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TS   1989’e uygun olmalıdır. 

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 ambalajda 1 örnek 

Ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metotları 

bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınacak ve uluslararası kabul 

görmüş analiz metotları uygulanacaktır. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler  iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Kimyasal, Fiziksel, Duyusal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK                                             Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara 

uygun olarak üretilmelidir. 

KİMYASAL Tadı kendine has olmalı ve acılaşmamış olmalıdır.    

 

FİZİKSEL 

-Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. 

-Piyasanın en iyi kalitesi olmalıdır. 

-İçine sağlığa zararsız da olsa hiçbir yabancı madde katılmış olmayacaktır. 

Ambalajı açıldığında tahin-pekmez homojen bir yapıda olmalı ve yağı ayrılmamış 

olmalıdır. 

-Yendiği zaman ağızda metalik bir tat bırakmayacaktır. Pekmez ile beraber karışım 

olarak verildiğinde %60 tahin-% 40 pekmez oranlaması olacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim edilecektir. 

Ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Maddeleri Üreten 

İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel kurallara uygun 

olmalıdır. 

 

AMBALAJ VE 

DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Ambalaj: Ürünün özelliğini bozmayan ve insan sağlığına zarar vermeyen plastik küvet 

poşette olacaktır. PVC ambalaj üzerine alüminyum veya kalay folyo yüksek ısıda 

preslenmek suretiyle kaplanmalı, tahin-pekmez konulduğu ambalaj hariç net ağırlık 20 

gr, PVC temiz, sağlam olacak ve evvelce kullanılmış olmalı,kutudaki ürünler sıraları 

arasına kağıt konulmalıdır. 

-İşaretleme: Poşet ürün  küvetlerinin üzerinde okunaklı hitograf baskı ile yazılmalı, 

firmanın adı, adresi varsa tescilli markası, Türk Malı deyimi ( TM işareti), içinde 



 

 

bulunan maddelerin adları,  kullanılan katkı maddesi, imalat tarihi (ay ve yıl olarak), 

net ağırlığı (kg veya gr olarak), üretici firma tarafından önerilen son kullanma tarihi ve 

raf ömrü yazılı veya basılı olmalıdır. 

-Poşetler yırtıksız, hava almamış, küflenmemiş, kurtlanmamış olmalıdır. 

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

gerekmektedir. 

DEPOLAMA 

KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Taşıma, ambalaj ve işaretlemeler Türk Gıda Kodeksine uygun olmalıdır. 

 

MAL KABULÜNDEN 

ÖNCE PİŞİRME VE 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce pişirme ve duyusal değerlendirme yapılır. Muayene 

komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse başka ürün ile 

değiştirilir. 

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili fiziksel,kimyasal 

ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir labaratuvara analize 

gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİYAH  ZEYTİN TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SİYAH YEŞİL ZEYTİN  

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda kodeksi sofralık zeytin tebligi 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI 

 

Her alımda 10 ambalajdan 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Kimyasal, Duyusal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ Ek-8, Fermente 

Ürünlere Ait Mikrobiyolojik Değerler  

KİMYASAL _ tuz %4, ph degeri%4.5 den fazla olmamalıdır. Zeytin taneleri tahlilinde yağ 

miktarı %35'den aşağı olmayacaktır 

 

 

FİZİKSEL 

_Sofralık zeytinler; yabancı tat ve koku içermemeli, kendine has yenilebilme 

olgunluğunda olmalı, kokuşmuş, küflenmiş ve kurtlanmış olmamalı ve her türlü 

parazit, böcek ve bunların parçalarını ihtiva etmemelidir. 

-zeytin kalibresi 231-260adet/kg 

_Karışım zeytinde, zeytin oranı, süzme ağırlık üzerinden ilave edilen karışım 

maddeleri toplamının en az %70’i olmalıdır. 

_Her bir paket üründe tek çeşit zeytin kullanılmalıdır. 

-Sofralık zeytin üretiminde kullanılan su 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı 

_Resmî Gazete’de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 

Yönetmelik"te yer alan özelliklere uygun olmalıdır 



 

 

_Zeytinde yabancı madde bulunmamalıdır. Ancak, üretim teknolojisi gereği 

üründe bulunmaması gereken çekirdek, yaprak, sap, zeytin parçaları ve dolgu 

gıda maddeleri gibi maddelerin miktarı 100 gramda en fazla 10 adet olmalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün getirilmelidir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Tenekeler düzgün, bombesiz, temiz, passız olmalıdır.  

_-Sofralık zeytinlerde ürün ismi, olgunluk derecelerine, piyasaya sunuş 

şekillerine göre tanımlanan isimlerle desteklenmelidir. 

 -Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’uncu 

bölümündeki gibi olacaktır.  

-En az süzme ağırlık 10-11  kg’lık ambalajlarda teslim edilecek. 

-Tenekelerin üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, üretim ve son 

kullanma tarihi bulunacaktır.  

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI 

VE RAF ÖMRÜ 

Bu Tebliğde yer alan ürünlerin depolanması ve taşınmasında, "Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği"nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki 

kurallara uyulmalıdır. 

MAL KABULUNDEN 

ÖNCE PİŞİRME VE 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal değerlendirme yapılır. Muayene 

komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse başka markalı 

ürün istenir.  

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEŞİL  ZEYTİN TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SİYAH YEŞİL ZEYTİN  

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda kodeksi sofralık zeytin tebligi 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI 

 

Her alımda 10 ambalajdan 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Kimyasal, Duyusal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ Ek-8, Fermente 

Ürünlere Ait Mikrobiyolojik Değerler  

KİMYASAL _ tuz %4, ph degeri%4.5 den fazla olmamalıdır. Zeytin taneleri tahlilinde yağ 

miktarı %35'den aşağı olmayacaktır 

 

FİZİKSEL 

_Sofralık zeytinler; yabancı tat ve koku içermemeli, kendine has yenilebilme 

olgunluğunda olmalı, kokuşmuş, küflenmiş ve kurtlanmış olmamalı ve her türlü 

parazit, böcek ve bunların parçalarını ihtiva etmemelidir. 

-zeytin kalibresi 231-260adet/kg 

_Karışım zeytinde, zeytin oranı, süzme ağırlık üzerinden ilave edilen karışım 



 

 

maddeleri toplamının en az %70’i olmalıdır. 

_Her bir paket üründe tek çeşit zeytin kullanılmalıdır. 

-Sofralık zeytin üretiminde kullanılan su 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı 

_Resmî Gazete’de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 

Yönetmelik"te yer alan özelliklere uygun olmalıdır 

_Zeytinde yabancı madde bulunmamalıdır. Ancak, üretim teknolojisi gereği 

üründe bulunmaması gereken çekirdek, yaprak, sap, zeytin parçaları ve dolgu 

gıda maddeleri gibi maddelerin miktarı 100 gramda en fazla 10 adet olmalıdır. 

-Yeşil zeytin yeşilden sarımsı yeşile kadar değişen renklerdeki, yenme 

olgunluğunu kazanmış, normal iriliğe erişmiş tanelerin çeşitli metotlar ile 

acılığının giderilmesi suretiyle hazırlanan mamuldür. 

-Yağlı, çizik salamura, Gemlik tipi, Küçük çekirdekli yeşil zeytin (kokteyl) 

olacaktır. 

-Zeytinler temiz sağlam olmalı, yabancı tat ve koku ihtiva etmemelidir. 

-Grup ve tipine has yenme olgunluğunda ve yenilebilir özellikte olmalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün getirilmelidir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Tenekeler düzgün, bombesiz, temiz, passız olmalıdır.  

_En az süzme ağırlık 10-11  kg’lık ambalajlarda teslim edilecek. 

-Sofralık zeytinlerde ürün ismi, olgunluk derecelerine, piyasaya sunuş 

şekillerine göre tanımlanan isimlerle desteklenmelidir. 

 -Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’uncu 

bölümündeki gibi olacaktır.  

-Tenekelerin üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, üretim ve son 

kullanma tarihi bulunacaktır.  

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI 

VE RAF ÖMRÜ 

Bu Tebliğde yer alan ürünlerin depolanması ve taşınmasında, "Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği"nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki 

kurallara uyulmalıdır. 

MAL KABULUNDEN 

ÖNCE PİŞİRME VE 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal değerlendirme yapılır. Muayene 

komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse başka markalı 

ürün istenir.  

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

 

 

 

DİYET   ZEYTİN TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SİYAH YEŞİL ZEYTİN  

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda kodeksi sofralık zeytin tebligi 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI 

 

Her alımda 10 ambalajdan 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Kimyasal, Duyusal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ Ek-8, Fermente 

Ürünlere Ait Mikrobiyolojik Değerler  

KİMYASAL _ tuz %1 altında , ph degeri%4.5 den fazla olmamalıdır. Zeytin taneleri 



 

 

tahlilinde yağ miktarı %35'den aşağı olmayacaktır 

 

FİZİKSEL 

_Sofralık zeytinler; yabancı tat ve koku içermemeli, kendine has yenilebilme 

olgunluğunda olmalı, kokuşmuş, küflenmiş ve kurtlanmış olmamalı ve her türlü 

parazit, böcek ve bunların parçalarını ihtiva etmemelidir. 

_Karışım zeytinde, zeytin oranı, süzme ağırlık üzerinden ilave edilen karışım 

maddeleri toplamının en az %70’i olmalıdır. 

_Her bir paket üründe tek çeşit zeytin kullanılmalıdır. 

-Sofralık zeytin üretiminde kullanılan su 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı 

_Resmî Gazete’de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 

Yönetmelik"te yer alan özelliklere uygun olmalıdır 

_Zeytinde yabancı madde bulunmamalıdır. Ancak, üretim teknolojisi gereği 

üründe bulunmaması gereken çekirdek, yaprak, sap, zeytin parçaları ve dolgu 

gıda maddeleri gibi maddelerin miktarı 100 gramda en fazla 10 adet olmalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün getirilmelidir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Tenekeler düzgün, bombesiz, temiz, passız olmalıdır.  

_500g-2 kg’lık ambalajlarda teslim edilecek. 

-Sofralık zeytinlerde ürün ismi, olgunluk derecelerine, piyasaya sunuş 

şekillerine göre tanımlanan isimlerle desteklenmelidir.Ambalaj üzerinde tuz 

oranı  yazacaktır. 

 -Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’uncu 

bölümündeki gibi olacaktır.  

-Tenekelerin üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, üretim ve son 

kullanma tarihi bulunacaktır.  

-Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI 

VE RAF ÖMRÜ 

Bu Tebliğde yer alan ürünlerin depolanması ve taşınmasında, "Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği"nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki 

kurallara uyulmalıdır. 

MAL KABULUNDEN 

ÖNCE PİŞİRME VE 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal değerlendirme yapılır. Muayene 

komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse başka markalı 

ürün istenir.  

ANALİZ PERİYODU Muayene kabul komisyonunun gerekli  gördüğü hallerde ürünle ilgili 

fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek için tarafsız bir 

labaratuvara analize gönderilir Masraflar tedarikçi firmaya aittir. 

 

 

 

 


