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Konu     : Yaklaşık maliyet araştırması 

 

 

     

 

Sayın :  

                    

 

 

 Daire Başkanlığımıza bağlı Sosyal Tesislerde kullanılmak üzere ekli listede belirtilen teknik 

özellikler çerçevesinde “2020 yılı Kafeteryalar için Muhtelif Gıda Alımı ” 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 ihale bürosuna teslim etmeniz, faks veya mail yoluyla 

göndermeniz hususunda gereğini rica ederim. 

 

 

 

 

                  

Emine YILDIZ 

Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanı 

      

                        

                                                                                                                         

 

Eki  : İhtiyaç listesi ve teknik şartnameler  
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TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 



 

1 

 

 

 

     

KISIM Malın Cinsi Birim Miktar Birim 

Fiyatı 

Tutarı 

1.KISIM           

SOĞUK 

İÇECEKLER 

Kola (330 ml) Adet 10.000   

Light Kola(330 ml) Adet 240   

Portakallı içecek (330 ml) Adet 2400   

Gazoz (330 ml ) Adet 1000   

Buzlu Çay (330 ml) Adet 2000   

Sade Soda  (200 ml cam şişe) Adet 3000   

Meyveli Soda  (200 ml cam şişe) Adet 4500   

Su  (0,5) Adet 20.000   

Meyve Suyu  (1 lt) Adet 1.200   

Meyve Suyu  (200 ml) Adet 500   

Şalgam (330 ml) Adet 100   

TOPLAM  

KDV…….  

KDV DAHİL TOPLAM  

 
 

KISIM Malın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 

2.KISIM SICAK  

İÇECEKLER 

Siyah Çay  Kg 400   
Tomurcuk Çay Kutu 70   
Türk Kahvesi Kg 15   
Neskafe Klasik Kg 20   
Süt Tozu Kg 50   

TOPLAM  

KDV…….  

KDV DAHİL TOPLAM  

 
 
 

KISIM Malın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 

3. KISIM KURU 

GIDALAR 

Ceviz İçi Kg 5   

Mısır Unu Kg 50   

Tahin Helvası (1 Kg) Adet 40   

Sofralık Tuz Kg 300   

Toz Şeker Kg 50   

Sarıgısız Küp Şeker Kg 500   

Sargılı Küp Şeker Kg 400   

Galete Unu Kg 100   

Un (Tip – 1) Kg 9.000   

Mısır Nişastası Kg 10   

Tabanlık (Razmol) Kg 200   

TOPLAM  

KDV…….  

KDV DAHİL TOPLAM  
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KISIM Malın Cinsi Birim Miktarı Birim 

Fiyatı 

Tutarı 

4. KISIM 

GENEL 

GIDALAR 

Nar Ekşisi Litre 150   
Bal Kg 20   
Reçel Kg 20   
Domates Salçası Kg 60   
Dondurulmuş Mısır Kg 40   
Cin Biber Kg 10   
Kornişon Turşu ( 0 num) Kg 10   
Yumurta Koli 150   
Yaş Maya  Kg 100   
Dondurulmuş Patates (fres) Kg 100   
Siyah Zeytin (Büyük Boy) Kg 20   
Üzüm Sirkesi Kg 10   
Limon Tuzu Kg 20   
Limon Sosu Litre 35   

TOPLAM  

KDV…….  

KDV DAHİL TOPLAM  

KISIM Malın Cinsi Birim Miktarı 
Birim 

Fiyatı 

Tutarı 

5.KISIM           

YAĞLAR 

Ayçiçek Yağ Litre 600   

Zeytin Yağ Litre 200   

Margarin  Kg 100   

TOPLAM  

KDV…….  

KDV DAHİL TOPLAM  

 
KISIM Malın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 

6.KISIM 

BAHARAT VE 

BAKLİYATLAR 

Kuru Fasülye Kg 50   

Yeşil Mercimek Kg 50   

Kırmızı Mercimek Kg 600   

Pirinç Kg 500   

Bulgur Kg 300   

Karbonat Kg 10   

Isot Kg 10   

Kırmızı Toz Biber Kg 50   

Sumak Kg 20   

Nane Kg 20   

Kekik Kg 10   

Toz Kimyon Kg 70   

Karabiber Kg 40   

Pul Biber Kg 175   

TOPLAM  

KDV…….  

KDV DAHİL TOPLAM  
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KISIM Malın Cinsi Birim Miktarı Birim 

Fiyatı 

Tutarı 

7.SÜT 

ÜRÜNLERİ        

Ayran (300 ml) Adet 25.000   

Süt Litre 200   

Kaşar Peynir Kg 500   

Yoğurt Kg 250   

Tereyağ Kg 120   

Beyaz Peynir (1 kg) Kg 20   

TOPLAM  

KDV…….  

KDV DAHİL TOPLAM  

 
 

KISIM Malın Cinsi Birim Miktar Birim Fiyatı Tutarı 

8.KISIM ŞOKLU 

PASTALAR 

Tremisu Pasta (Kare) Dilim 800   

Fıstıklı Pasta Dilim  1500   

Çikolatalı Pasta Dilim 1500   

Orman Meyveli Pasta Dilim 2000   

Latte Mono Pasta (Kare) Dilim 1500   

Siyah Prefiterollü Pasta Dilim 1000   

Franbuazlı Pasta Dilim 2500   

Devil Food Cake Dilim 1500   

Islak Kek Dilim 500   

Muzlu Çikolatalı Mono Dilim 1200   

Beyaz Fıstıklı Pasta Dilim 3000   

Damla Sakızlı Pasta Dilim 1200   

Damla Çikolatalı Mono Dilim 1200   

TOPLAM  

KDV…….  

KDV DAHİL TOPLAM  

 
 

KISIM Malın Cinsi Birim Miktar Birim Fiyatı Tutarı 

9.KISIM ET VE 

ET ÜRÜNLERİ 

Dana Kuşbaşı (Kemiksiz But Eti) Kg 3500   

Dana Bonfile Kg 200   

Dana Biftek (sırt) Kg 250   

Kuzu Pirzola  Kg 400   

Kuzu Eti But  Kg 1500   

Kuyruk Yağı  Kg 200   

Et Sucuğu Kg 50   

Pastırma Kg 10   

Piliç Fleto (derisiz) Kg 500   

Piliç Sarma Kg 700   

Dana Ciğer Kg 75   

Balık (Çipura) Kg 150   

Balık (Hamsi) Kg 50   

TOPLAM  

KDV…….  

KDV DAHİL TOPLAM  
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Kısım Cinsi Birim Miktarı Özellikler 

1 . Kısım Soğuk 

İçecekler 

Kola  Adet       10000 330 ml Kutu 

Portakallı içecek (gazlı) Adet 2400 330 ml Kutu 

Light Kola Adet 240 330 ml Kutu 

Gazoz  Adet        1000 330 ml Kutu 

Buzlu Çay  Adet 2000 330 ml Kutu 

Sade Soda   Adet 3000 200 ml sade  cam şişe 

Meyveli Soda   Adet 4500 Muhtelif Mey. 200 ml cam şişe 

Su  Adet 20000 0,5’lik 

Meyve Suyu  Adet 1200 1 litre’lik muhtelif meyve 

Meyve Suyu  Adet 500 200 ml 

Şalgam Adet 100 330 ml Şişe 

2. Kısım Sıcak 

İçecekler 

Çay Kg 400  

Seylan Çayı Kg -  

Tomurcuk Çay Kutu 70  

Türk Kahvesi Kg 15  

Neskafe Klasik Kg 20  

Süt Tozu Kg 50  

3. Kısım Kuru 

Gıdalar 

Ceviz İçi Kg 5  

Mısır Unu Kg 50  

Tahin Helvası (Antep Fıstıklı) Adet 40 1 kg’lık 

Sofralık Tuz Kg 300  

Sargılı Küp Şeker Kg 400  

Sargısız Şeker Kg 500  

Toz Şeker  Kg 50  

Galete Unu Kg 100  

Un (Tip – 1) Kg 9000  

Mısır Nişastası Kg 10  

Razmol Kg 200  

Şekerli Vanilin Kg -  

4. Kısım Genel 

Gıdalar 

Nar Ekşisi Litre 150  

Bal Kg 20  

Reçel Kg 20  

Domates Salçası Kg 60  

Dondurulmuş Mısır Kg          40  

Cin Biber (Biberiye) Kg 10  

Kornişon Turşu  Kg 10 0 Numara 

Yumurta Koli         150 30 ‘luk Viol 

Dondurulmuş Patates (fres) Kg 100  

Siyah Zeytin  Kg 20  

Yaş Maya Kg 100  

Limon Tuzu Kg 20  

Limon Sosu Litre 35  

Üzüm Sirkesi Litre 10  

5. Kısım Yağlar 

Ayçiçek Yağ Litre 600 

 

 

Zeytin Yağ Litre 200  

Margarin  Kg 100 

 

 

6. Kısım Kuru Fasülye Kg 50  
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Bakliyat ve 

Baharatlar 

Yeşil Mercimek Kg 50  

Kırmızı Mercimek Kg          600  

Pirinç Kg 500  

Bulgur Kg 300  

Kırmızı Toz Biber Kg 50  

Sumak Kg 20  

Karbonat Kg 10  

İsot Kg 10  

Nane Kg 20  

Kekik Kg 10  

Toz Kimyon Kg 70  

Toz Karabiber Kg 40  

Kırmızı Pul Biber (acısız) Kg 175 Acısız 

7. Kısım Süt 

Ürünleri 

Ayran (300 ml) Adet 25000  

Süt Litre 200  

Kaşar Peynir Kg 500  

Kırık Peynir(Çökelik) Kg 1250  

Yoğurt Kg 250 2 kg lık Kovalar Halinde 

Tereyağ Kg 120  

Beyaz Peynir Kg 20 1’er Kg’lık Paketlerde 

8. Kısım Şoklu 

Yaş Pastalar 

Tramisu Pasta (Kare) Dilim 800 Kare 

Fıstıklı Pasta Dilim 1500  

Çikolatalı Pasta Dilim 1500  

Orman Meyveli Pasta Dilim 2000  

Latte Mono Pasta Dilim 1500 Kare 

Siyah Profiterollü Pasta Dilim 1000 Kare 

Frambuazlı Pasta Dilim 2500 Kare 

Devil Food Cake Dilim 1500  

Islak Kek Dilim 500  

Muzlu Çikolatalı Mono Dilim 1200  

Beyaz Fıstıklı Pasta Dilim 3000  

Damla Sakızlı Pasta Dilim 1200  

Damla Çikolatalı Mono Dilim 1200  

 

 

 

 

9. Kısım Et 

Ürünleri 

Dana Eti But  Kg 3500 Sinirleri alınmış, Kemiksiz  

Dana Bonfile Kg 200  

Dana Biftek Kg 250  

Kuzu Pirzola(Dal) Kg 400  

Kuzu Eti But Kg 1500  

Sucuk Kg 50  

Pastırma Kg 10  

Kuyruk Yağı Kg 200  

Piliç Baget Kg -  

Piliç Fleto (Derisiz) Kg 500  

Tavuk Sarma Kg 700  

Dana Ciğer Kg 75  

Balık (Çipura) Kg 150  

Balık (Hamsi) Kg 50  
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KOLA 

TEKN

İK 

ŞART

NAME

Sİ 

KOLA 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği,  Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2007 

Resmi Gazete Sayısı: 26553 TÜRK GIDA KODEKSİ ALKOLSÜZ 

İÇECEKLER TEBLİĞİ (TEBLİĞNO: 2007/26) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 5 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)  

KİMYASAL -Bu kapsamda yer alan içeceklerde üretimin doğasından 

kaynaklanabilecek etil alkol miktarı en çok 3,0 g/L, laktik asit miktarı 

en çok 0,6 g/L, uçucu asit miktarı en çok 0,4 g/L olmalıdır. 

-Bu kapsamda yer alan ürünlerde kafein miktarı en çok 150 mg/L 

olmalıdır. 

 -Bu kapsamda yer alan ürünlerde kinin miktarı sülfat tuzu cinsinden 

en çok 85 mg/L olmalıdır. 

 -Gazlı içeceklerdeki karbondioksit miktarı en az 2 g/L olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

-Alkolsüz içecekler tiplerine özgü tat, koku, renk ve görünüşte olmalı, 

yabancı tat ve koku içermemelidir. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim 

edilecektir 

 

 

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: 

-Kafein miktarı 1,0 mg/L’den fazla olan ürünlerde "Kafein içerir" 

ifadesi, marka ile aynı yüzeyde yer alan ürün adının altında, farklı ve 

dikkat çekici renkte ve büyüklükte belirgin bir şekilde yer almalı ve 

ürün etiketinde bu bileşenin miktarı belirtilmelidir. Kafein miktarı 1,0 

mg/L’den düşük ürünlerde "kafein içermez" veya "kafeinsiz" ibaresi 

kullanılabilir. 

-Ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında "Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği"nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki 

kurallara uyulmalıdır. 
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PORT

AKAL

LI 

İÇEÇE

K 

(GAZL

I) 

- İçecekler 330 ml hacminde kutulu özel ambalajlarda teslim 

alınacaktır 

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 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. 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği,  Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2007 

Resmi Gazete Sayısı: 26553 TÜRK GIDA KODEKSİ ALKOLSÜZ 

İÇECEKLER TEBLİĞİ (TEBLİĞNO: 2007/26) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 5 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)  

KİMYASAL  

-Bu kapsamda yer alan ürünlerde kafein miktarı en çok 150 mg/L 

olmalıdır. 

 -Bu kapsamda yer alan ürünlerde kinin miktarı sülfat tuzu cinsinden 

en çok 85 mg/L olmalıdır. 

 -Gazlı içeceklerdeki karbondioksit miktarı en az 2 g/L olmalıdır. 

-Meyveli içeceklerde meyve oranı, gazlı olanlarda ağırlıkça en az % 4 

(portakal), gazsız olanlarda ise ağırlıkça en az  % 10 olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

-Alkolsüz içecekler tiplerine özgü tat, koku, renk ve görünüşte olmalı, 

yabancı tat ve koku içermemelidir. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim 

edilecektir 

 

 

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: 

-Kafein miktarı 1,0 mg/L’den fazla olan ürünlerde "Kafein içerir" 

ifadesi, marka ile aynı yüzeyde yer alan ürün adının altında, farklı ve 

dikkat çekici renkte ve büyüklükte belirgin bir şekilde yer almalı ve 

ürün etiketinde bu bileşenin miktarı belirtilmelidir. Kafein miktarı 1,0 

mg/L’den düşük ürünlerde "kafein içermez" veya "kafeinsiz" ibaresi 

kullanılabilir. 

-Ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında "Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği"nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki 

kurallara uyulmalıdır. 

-İçecekler 330 ml hacminede kutulu özel ambalajlarda teslim 

alınacaktır 

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. 
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LİGH

T 

KOLA 

Gerekirse başka markalı ürünler istenir. 

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. 

  

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği,  Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2007 

Resmi Gazete Sayısı: 26553  TÜRK GIDA KODEKSİ ALKOLSÜZ 

İÇECEKLER TEBLİĞİ (TEBLİĞNO: 2007/26) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 5 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)  

KİMYASAL -Bu kapsamda yer alan içeceklerde üretimin doğasından kaynaklanabilecek etil 

alkol miktarı en çok 3,0 g/L, laktik asit miktarı en çok 0,6 g/L, uçucu asit 

miktarı en çok 0,4 g/L olmalıdır. 

-Bu kapsamda yer alan ürünlerde kafein miktarı en çok 150 mg/L olmalıdır. 

 -Bu kapsamda yer alan ürünlerde kinin miktarı sülfat tuzu cinsinden en çok 85 

mg/L olmalıdır. 

-Gazlı içeceklerdeki karbondioksit miktarı en az 2 g/L olmalıdır. 

-Enerjisi azaltılmış alkolsüz içeceklerin hazırlanmasında şeker yerine veya 

şeker ile birlikte tatlandırıcı kullanılabilir. 

 

FİZİKSEL 

-Alkolsüz içecekler tiplerine özgü tat, koku, renk ve görünüşte olmalı, 

yabancı tat ve koku içermemelidir. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim 

edilecektir 

 

 

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: 

-Kafein miktarı 1,0 mg/L’den fazla olan ürünlerde "Kafein içerir" ifadesi, 

marka ile aynı yüzeyde yer alan ürün adının altında, farklı ve dikkat çekici 

renkte ve büyüklükte belirgin bir şekilde yer almalı ve ürün etiketinde bu 

bileşenin miktarı belirtilmelidir. Kafein miktarı 1,0 mg/L’den düşük ürünlerde 

"kafein içermez" veya "kafeinsiz" ibaresi kullanılabilir. 

-Ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında "Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği"nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki kurallara 

uyulmalıdır. 

- İçecekler 330 ml hacminde kutulu özel ambalajlarda teslim alınacaktır 

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. 
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GAZOZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

Gerekirse başka markalı ürünler istenir. 

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. 

GAZOZ  

SORUMLU  Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO  Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği,  Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2007 Resmi Gazete 

Sayısı: 26553 TÜRK GIDA KODEKSİ ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEBLİĞİ 

(TEBLİĞNO: 2007/26) 

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI  Her alımda 5 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

 Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 
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KONTROL KRİTERİ  Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK  Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,5996 

(Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157)  

KİMYASAL  -Bu kapsamda yer alan içeceklerde üretimin doğasından kaynaklanabilecek etil 

alkol miktarı en çok 3,0 g/L, laktik asit miktarı en çok 0,6 g/L, uçucu asit miktarı 

en çok 0,4 g/L olmalıdır. 

 -Bu kapsamda yer alan ürünlerde kinin miktarı sülfat tuzu cinsinden en çok 85 

mg/L olmalıdır. 

-Gazlı içeceklerdeki karbondioksit miktarı en az 2 g/L olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

 -Alkolsüz içecekler tiplerine özgü tat, koku, renk ve görünüşte olmalı, yabancı tat 

ve koku içermemelidir. 

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

 

 

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: 

-Ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin 

Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki kurallara uyulmalıdır. 

-İçecekler 330 ml hacminde kutulu özel ambalajlarda teslim alınacaktır 

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  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. 
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BUZLU ÇAY TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

 

BUZLU ÇAY 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği,  Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2007 

Resmi Gazete Sayısı: 26553 TÜRK GIDA KODEKSİ ALKOLSÜZ 

İÇECEKLER TEBLİĞİ (TEBLİĞNO: 2007/26) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 5 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)  

KİMYASAL -Bu kapsamda yer alan içeceklerde üretimin doğasından 

kaynaklanabilecek etil alkol miktarı en çok 3,0 g/L, laktik asit miktarı 

en çok 0,6 g/L, uçucu asit miktarı en çok 0,4 g/L olmalıdır. 

 -Bu kapsamda yer alan ürünlerde kinin miktarı sülfat tuzu cinsinden 

en çok 85 mg/L olmalıdır. 

 

 

FİZİKSEL 

-Alkolsüz içecekler tiplerine özgü tat, koku, renk ve görünüşte olmalı, 

yabancı tat ve koku içermemelidir. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim 

edilecektir 

 

 

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: 

-Aromalı ürünlerde tek bir çeşit aroma bulunuyorsa, ürün ismi "…… 

aromalı ….. " şeklinde ifade edilebilir. 

-Meyveli veya aromalı ürünler; iki farklı meyve veya aroma içeriyorsa, 

söz konusu meyvelerin veya aromaların ürün içindeki azalan sırasına 

göre; üç veya daha fazla farklı meyve veya aroma içeriyorsa, "karışık" 

ifadesi ile adlandırılmalıdır. 

-Ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında "Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği"nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki 

kurallara uyulmalıdır. 

İçecekler 330 ml hacminde kutulu özel ambalajlarda teslim alınacaktır 

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 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.. 
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MADEN  SUYU TEKNİK ŞARTNAMESİ 

MEYVELİ DOĞAL MADEN SUYU TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADE SODA 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği,  Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2007 

Resmi Gazete Sayısı: 26553 TÜRK GIDA KODEKSİ ALKOLSÜZ 

İÇECEKLER TEBLİĞİ (TEBLİĞNO: 2007/26) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 5 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)  

KİMYASAL -Bu kapsamda yer alan içeceklerde üretimin doğasından 

kaynaklanabilecek etil alkol miktarı en çok 3,0 g/L, laktik asit miktarı 

en çok 0,6 g/L, uçucu asit miktarı en çok 0,4 g/L olmalıdır. 

 -Bu kapsamda yer alan ürünlerde kinin miktarı sülfat tuzu cinsinden 

en çok 85 mg/L olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

-Alkolsüz içecekler tiplerine özgü tat, koku, renk ve görünüşte olmalı, 

yabancı tat ve koku içermemelidir. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim 

edilecektir 

 

 

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: 

-Doğal mineralli su içeren ürünlerin etiketinde, ürün 1,0 mg/L’den 

fazla florür içeriyorsa "Florür ihtiva eder"; 1,5 mg/L’den fazla florür 

içeriyorsa ürün adının altında, görünür bir şekilde "0-7 yaş grubundaki 

çocuklar için uygun değildir" ifadesi yer almalıdır. 

-Ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında "Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği"nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki 

kurallara uyulmalıdır. 

- İçecekler 200 ml hacminde şişeliambalajlarda teslim alınacaktır 

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 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. 
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MEYVELİ SODA 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği,  Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2007 

Resmi Gazete Sayısı: 26553 TÜRK GIDA KODEKSİ ALKOLSÜZ 

İÇECEKLER TEBLİĞİ (TEBLİĞNO: 2007/26) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 5 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)  

KİMYASAL -Bu kapsamda yer alan içeceklerde üretimin doğasından 

kaynaklanabilecek etil alkol miktarı en çok 3,0 g/L, laktik asit miktarı 

en çok 0,6 g/L, uçucu asit miktarı en çok 0,4 g/L olmalıdır. 

 -Bu kapsamda yer alan ürünlerde kinin miktarı sülfat tuzu cinsinden 

en çok 85 mg/L olmalıdır. 

-Meyveli doğal mineralli içeceklerde meyve oranı, gazlı olanlarda 

ağırlıkça en az % 4, gazsız olanlarda ise ağırlıkça en az % 10 

olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

-Alkolsüz içecekler tiplerine özgü tat, koku, renk ve görünüşte olmalı, 

yabancı tat ve koku içermemelidir. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim 

edilecektir 

 

 

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: 

-Doğal mineralli su içeren ürünlerin etiketinde, ürün 1,0 mg/L’den 

fazla florür içeriyorsa "Florür ihtiva eder"; 1,5 mg/L’den fazla florür 

içeriyorsa ürün adının altında, görünür bir şekilde "0-7 yaş grubundaki 

çocuklar için uygun değildir" ifadesi yer almalıdır. 

-Meyveli veya aromalı ürünler; iki farklı meyve veya aroma 

içeriyorsa, söz konusu meyvelerin veya aromaların ürün içindeki 

azalan sırasına göre; üç veya daha fazla farklı meyve veya aroma 

içeriyorsa, "karışık" ifadesi ile adlandırılmalıdır. 

-Meyveli doğal mineralli içecekler, meyveli şuruplar ve meyveli 

içecek tozlarının etiketinde meyve oranı "en az % ....." şeklinde 

belirtilmelidir. 

-Ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında "Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği"ninGıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki 

kurallara uyulmalıdır. 

- İçecekler 200 ml hacminde şişe ambalajlarda teslim alınacaktır. 

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 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 
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olacaktır. 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Sağlık bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 

(Resmi Gazete No: 25730, Tarih: 17/02/2005) ve TS 266 - Sular - 

İnsanî tüketim amaçlı sular 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 5 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)  

KİMYASAL -Yüklenici firma her ay resmi bir kurumdan satışını yaptığı suların 

kimyasal ve mikrobiyolojik olarak Sağlık Bakanlığı- İnsani Tüketim 

Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ve TS 266 - Sular - İnsanî tüketim 

amaçlı sular standardında belirtilen hükümlere uygunluğunu belirtir 

analiz raporlarını getirecektir. Ayrıca suların nerede doldurulduğunu 

belirten bir belge ibraz edilecektir. 

FİZİKSEL -Su, yabancı tat ve koku içermemelidir 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim 

edilecektir 

 

 

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: 

-Ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında "Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği"nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki 

kurallara uyulmalıdır. 

- İçecekler 500 ml hacmindeözel ambalajlarda teslim alınacaktır 

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 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. 

MEYVE SUYU 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği,  Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 

Resmi Gazete Sayısı: 26392 TÜRK GIDA KODEKSİ MEYVE SUYU 

VE BENZERİ ÜRÜNLER TEBLİĞİ (TEBLİĞNO: 2006/56) 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 5 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)  

KİMYASAL  

 

FİZİKSEL 

-Meyve suları tiplerine özgü tat, koku, renk ve görünüşte olmalı, 

yabancı tat ve koku içermemelidir. 

-vişne nektarı için en az %35,kayısı nektarı için en az %40, şeftali 

nektarı için en az %50 ,portakal  nektarı için %50 ,elma nektarı için en 

az %50 meyve içeren ürünler alınacaktır . Bu oranın altında meyve 

içeren ürünler kabul edilmeyecektir. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim 

edilecektir 

 -Bu kapsamda yer alan ürünlerin ambalajlanması, etiketlenmesi ve 
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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 hükümlerin yanı sıra aşağıdaki kurallara 

da uyulmalıdır: 

-Ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında "Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği"nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki 

kurallara uyulmalıdır. 

- İçecekler 1000 ml hacminde özel ambalajlarda teslim alınacaktır 

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 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. 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Rev. Tarihi:(2003,Kasım)TS 11149 ŞALGAM SUYU STANDARDI 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 5 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Rev. Tarihi:(2003,Kasım)TS 11149 ŞALGAM SUYU STANDARDI 

KİMYASAL -Bu kapsamda yer alan içeceklerde üretimin doğasından 

kaynaklanabilecek etil alkol miktarı 1.32–7.30 g/L arasında, laktik asit 

miktarı4.5 g/L -5.5 g/L arasında, toplam asit miktarı en az 6.0 g/L 

olmalıdır. 

-Bu kapsamda yer alan ürünlerde kuru madde miktarı en az 25g/kg 

olmalıdır. 

 -Bu kapsamda yer alan ürünlerde kül miktarı en az 15 g/L olmalıdır. 

 -Tuz  miktarı  kütlece maksimum % 2 olmalıdır. 

-Meyveli içeceklerde meyve oranı, gazlı olanlarda ağırlıkça en az % 4 

(portakal), gazsız olanlarda ise ağırlıkça en az  % 10 olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

-Kendine özgü tat, koku, renk ve görünüşte olmalı, yabancı tat ve koku 

içermemelidir. 

ORJİN Yerli menşei olacak, sözleşme süresince aynı marka ürün teslim 

edilecektir 

 

 

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: 

- -Ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında "Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği"nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki 

kurallara uyulmalıdır. 

-İçecekler 330 ml hacminde şişeli özel ambalajlarda teslim alınacaktır 

DEPOLAMA Ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında "Türk Gıda Kodeksi 
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 KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

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 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. 
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SİYAH ÇAY TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Çay Tebliği(Tebliğ No: 2015/30) 
 

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 µ) En çok 14 
    

   

-Okside Olmamış Parça (g/g)% n çok 8 
 

-Toplam Kül (Kuru Madede), (/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  

KO cinsinden)  En az 1-En çok 3 
 -% 10’luk Hidroklorik Asitte Çözünmeyen kül (Kuru mad ede) 

(g/) % En çok 1 
 -Kafein (Kuru maddede) (g/g) % En az 1,6 
 -Suda Çözünen Kül (Toplam küle göre) (g/g) % En az 45 
 -Nem Oranı (g/g) % En çok 7 
 

 

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. 
 Ambalajlar; 1kg’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 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 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 
kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 
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verilmelidir 
 

 
  

 
 

SEYLAN ÇAYI 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 
DURUMUND
A 

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 µ) n çok 14 
 -Okside Olmamış Parça (g/g)% En çok 8 
 

-Toplam Kül (Kuru Maddede), (g/g)% 
En az 4 - En çok 
8 

 -Su Ekstraktı (Kuru Maddede), (g/g) % En az 29 
 -Ham Selüloz (Kuru Maddede) (g/g) % En çk 15 
 -Suda özünen Külde Alkalilik  

(KOH cinsinden) % n az 1-En çok 3 
 -% 10’luk HiroklorikAsitte Çözünmeyen kül (Kuru maddede) 

(g/g) % En çok 1 
 -Kafein (Kuru maddede) (g/g) % En az 1,6 
 -Suda Çözünen Kül (Toplam küle göre) (g/g) % En az 45 
 -Nem Oranı (g/g) % En çok 7 
 

 

ORJİN 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. 
 Ambalajlar; 1-5 kg  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 
KABULÜNDE
N 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 

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 
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masraflar yüklenici 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. 

 
 

 
 
 
 

TOMURCUK 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 
DURUMUND
A 

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 µ) En çok 14 
 -Okside Olmamış Parça (g/g)% En çok 8 
 

-Toplam Kül (Kuru Maddede), (g/g)% 
En az 4 - En çok 
8 

 -Su Ekstraktı (Kuru Maddede), (g/g) % En az 29 
 -Ham Selüloz (Kuru Maddee) (g) % En çk 16,5 
 -Suda Çözünen Külde Alkalilik  

(KH cinsinden) % En az 1-En çok  
 -% 10luk Hidroklorik Asitte Çözünmeyen kül (Kuru maddede) 

(g/g) % En çok 1 
 -Kafein (Kuru maddede) (g/g) % En az 1,6 
 -Suda Çözünen Kül (Toplam küle göre) (g/g) % En az 45 
 -Nem Oranı (g/g) % En çok 7 
 

 

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. 
 Ambalajlar; en az 125 g  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 
KABULÜNDE
N DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. Muayene 
komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse başka markalı 
ürün istenir. 
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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 

1)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 
kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 
 

 
 
 
 
 

TÜRK KAHVESİ 

TÜRK KAHVESİ 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TÜRK GIDA KODEKSİ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLİĞİ 
(Tebliğ No: 2016/7)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 ve KİMYASAL  

Öğütülmüş kahve; kavrulmuş kahve çekirdeğinin öğütülerek veya 
dövülerek toz haline getirilmiş olmalıdır. Doğal tat ve kokusunda, 
rutubetlenmemiş olacak, pişirildiğinde iyi köpürmelidir. 
Rutubet, ağırlıkça % en çok 5,0 
Toplam kül miktarı, kuu madde esası üzerinden 
ağırlıkça % en çok 

3,0-6,0 

Asitte çözünmeyen kül miktarı, kuru madde esası 
üzerinden ağılıkça % en çok 

1,0 

Suda çözünen kül miktarı, toplam kül miktarının 
yüzdesi olarak % en az 

65,0 

Suda çözünen külün alkaliliği, kuru madde esası 
üzerinden, 1 g madde için harcanan 0, N HCl 
çözeltisi, mL olarak 

3,5-5,0 

Suda çözünen madde, kuru madde esası 
üzerinden ağırlıkça % en az 

25 

Kafein, kuru madde esası üzerinden ağırlıkça % 
en az 

1,0 

Petrol eteri ekstraktı, kuru madde esası 
üzerinden ağırlıkça % en az 

8,5 

 

ORJİN 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. 
100 -1000 g lık orijinal ambalajında yada tek içimlik ambalajda olmalı, 
ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksine uygun olacaktır.  

DEPOLAMA KOŞULLARI VE 
RAF ÖMRÜ 

Teslimatta ürün için belirlenen  raf örünün en fazla %20 lik kısmını 
tamamlamış ürünler kabul edilebilecektir. Son kullanma tarihinden 
önce bozulan ve numuneden farklı çıkan ürün yapılan sözleşmeye 
göre değiştirilecektir. Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10.ncu 
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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 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 

 5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 
kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 
verilmelidir. 

 
 
 
 
 

INSTANT KAHVE 

INSTANT KAHVE  

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TÜRK GIDA KODEKSİ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLİĞİ 
(Tebliğ No: 2006/52) 

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.. 

 
FİZİKSELve KİMYASAL 

 Toz yada granül haldeolmalıdır. 
Kafein, kahve esaslı kuru maddede ağırlıkça % 2,5-5,4 

Suda çözünürlük Taamen 

Toplam glukoz ağırlıkça % en çok ,46 

Toplam ksiloz ağırlıkça % en çok 0,45 

Kül, kuru maddede ağırlıkça % 7,6-14,6 

Suda çözünen külün alkaliliği, kuru madde esası 
üzerinden, 1 g madde için harcanan 0,1 N Cl 
çözeltisi, mL olarak en az 

8,0 

pH 4,75,3 
 

ORJİN  
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. 
Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksine uygun olacaktır.  

DEPOLAMA  KOŞULLARI VE 
RAF ÖMRÜ 

Teslimatta ürünlerin raf örünün en fazla %20 lik kısmını tamamlamış 
ürünler kabul edilebilecektir. Son kullanma tarihinden önce bozulan ve 
numuneden farklı çıkan ürün yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. 
Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10.ncu bölümündeki gibi 
olacaktır. 
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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 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 

 5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 
kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 
verilmelidir 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SÜT TOZU 
 

SÜT TOZU 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TÜRK GIDA KODEKSİ KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLİĞİNE 
UYGUN OLMALIDIR.(TEBLİĞ NO: 2005/18) 

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 

Toz halde olmalıdır. Son üründe nem içeriğinin ağırlıkça en fazla %5 
oranında olmalıdır. 
Süt yağı miktarı 1.5-26% aralığında olmalıdır. 

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.   Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda 
Kodeksine uygun olacaktır.  

DEPOLAMA  KOŞULLARI VE 
RAF ÖMRÜ 

Teslimatta ürünlerin raf örünün en fazla %20 lik kısmını tamamlamış 
ürünler kabul edilebilecektir. 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. 
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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 

 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) TS1275 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 ceviz içinden 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 
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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.  

-1ile10 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 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 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MISIR UNU TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 1 kg’lık poşetlerden 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Değerler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik kriterler Tebliği’ne (06.02.2009-

27133sayılı ve tebliğ no:2009/6) uygun olacaktır. 

KİMYASAL  -Mısır unlarında  serbest asitlik maksimum %4,03 olmalıdır. 

- Mısır unlarının nem oranı maksimum %13 olmalıdır. 

- %Kül miktarları ise kuru maddede en çok 1.1 olmalıdır. 

- Kuru maddede protein miktarı minimum % 7 olmalıdır. 

 

FİZİKSEL 

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

  içermemelidir. 

- Rengi kendine has sarımtırak olacak; ince ve kepeklerinden ayrılmış olacak 

ve lezzet ve kokusunda acılık, fena kokulu olmamalıdır. 

- Mısır 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 - Teknolojik safhalara uygun olarak temizleme, haşlama, kurutma, kırma veya 

dövme, eleme ve kepeklerinden ayırma suretiyle üretilmiş yeni sene ürünü 

olmalıdır. 
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AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Teslim şekli standart olarak sağlam ve 1 kg’lık poşetler 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 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 

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

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANTEP FISTIKLI TAHİN HELVASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

ANTEP FISTIKLI TAHİN HELVA 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TS 2590, Türk Gıda Kodeksi Tahin Helvası Tebliği(Tebliğ 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 
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-toplam tahin miktarı en az%52 (g/g) olacak 

Katılan çeşni ve antepfıstığı oranı kütlece en az %8 (g/g) olacaktır. 

 

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 1 yıl 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 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

-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 

-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  rutubet girişi ve uçucu madde kaybından 

koruyan bir malzemeden yapılmış mühürlü, temiz ve sağlam kutularda 

ambalajlanmalıdır.  

- Ambalajlar 1-3 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 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 

 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 
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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.  

-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.  

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

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 

 

 

 

SARGILI –SARGISIZ  KÜP ŞEKER TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

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 1 örnek 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 
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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.  

-Nemli ve topaklanmış olmayacaktır.  

-İçlerinde yabancı madde taş, toprak, bulunmayacaktır.  

-Sargılı küp  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.  

-24 kutuluk karton ambalajda 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 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 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 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, 
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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.  

500-1000g 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 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 5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 
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BUĞDAY UNU TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Buğday Unu Tebliği,Tebliğ No: 2013/9 

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 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  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 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 

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

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir. 
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MISIR 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 25 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 Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ, EK-9, D 

Diğer ürünlere ait Mikrobiyolojik Değerler 

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 

-Standart 500-1000g’lık ambalajlar içersinde teslim edilecektir.  

-Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’uncu bölümündeki gibi 

olacaktır.  

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

kullanma tarihi bulunmalıdır.  

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

Not: İsteğe göre mısır yada buğday nişastası istenecektir. 

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 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 

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

ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 
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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  paketen 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 olmayacaktır. 

-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.  

100g’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 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 

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

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 

 



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZMOL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Buğday Unu Tebliği;,Tebliğ No: 2013/9 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 30 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 RUTUBET En çok % 13  

HAM PROTEİN (Kuru Bazda) En az %13  

HAM SELİLÖZ En çok % 10  

HAM KÜL En çok %  6  

HCL'DE ÇÖZÜLMEYEN KÜL En çok %  0,5  

YABANCI MADDE En çok % 1  

AFLATOKSİN mg/Kg En çok %  20  

 

FİZİKSEL 

RAZMOL: Buğdayın öğütülmesi sırasında işlem gereği istenmeden ufalanan 

kabuk parçacıkları ile ince kepekten daha fazla oranda ruşeym ve endosperm 

parcacıkları ihtiva eden yan üründür.  

Kendine has tat ve kokuda olmalı, bozuk olmamalı. 

Kendine has renk ve görünüşte olmalı. Toz halinde akışkan olmalı, göz 

açıklığı 250 mikron olan elekten ağırlıkça % 95’i geçmeli. Gözle görülür küf 

ve canlı cansız zararlılarla bunların parçacık ve kalıntılarını ihtiva etmemeli. 

yeni sene ürünü olmalıdır. 

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

Gerekirse başka markalı ürün istenir. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Teslim şekli standart olarak sağlam ve 30 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.  

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 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 



 

35 

analizleri yaptırılacaktır. Bununla ilgili tüm masraflar yüklenici 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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAR EKŞİSİ SOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

NAR EKŞİSİ 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği, Tebliğ no:2014/34  

 

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 Alınan ürünlerin, kurum tarafından gerekli görüldüğü an ve sıklıkta faaliyet 
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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 

5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun kapsamındaki 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

700- 1000 g lık cam ambalajlarda olmalıdır.. 

-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 Balların TSE damgası olmalıdır 

DEPOLAMA 

KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Taşıma, ambalaj ve işaretlemeler Türk Gıda Kodeksine uygun olmalıdır. 

 

MAL KABULÜNDEN 

ÖNCE PİŞİRME VE 

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

komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. Gerekirse başka ürün ile 
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DENEME değiştirilir. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REÇEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

REÇEL 

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. 

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 hertürlü kurt, böcek ve 

haşeret 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. 
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AMBALAJ VE 

DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

500-1000 g lık cam ambalajlarda olmalıdır.. 

-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 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 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. 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMATES SALÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

DOMATES SALÇASI (DUBLE KONSANTİRE)          

SORUMLU Muayene Komisyonu 

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

Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 219-230.maddeleri. TS1466 TÜRK GIDA KODEKSİ SALÇA 
VE PÜRE TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO: 2014/6) 

.  

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, 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 domateslerin kabuklarından ve çekirdeklerinden ayrılıp, ezilip  cam veya 

plastik ambalajlara konularak hazırlanmış olacaktır.  

-(TS 1466) 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.  
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- Ambalajlarda bombaj olmamalıdır. 

-Domates salçaları ortam sıcaklığında muhafaza edilecektir. 

- En az kuru madde oranı ( tuz hariç) % 28  olacaktır.  Tuz miktarı en çok %3 

olmalıdır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ürün getirilmelidir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Teslim şekli en az 2 kg.lık ambalajlarda 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, 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 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 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

FİZİKSEL 

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

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

ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CİN BİBER TURŞUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

CİN BİBER TURŞUSU 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

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

Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 627-640. Maddeleri; 23.01.2008-26765 

Tebliğ No: 2007-53 Tarihli Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği 

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 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği 

(Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157)  

KİMYASAL Asetik asit oranı % 5’den az olacak 
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FİZİKSEL 

-Kendine özgü olup, kötü koku olmayacaktır. 

-Cin biberlerin tamamı aynı kalibrede 0 numara olacaktır. 

-Salamuraya giren biberlerin tümü kendine has renkte ve görünüşte, yapısı 

yumuşamamış dağılmamış, çürümemiş, küflenmemiş, salyalaşmamış olmalı, 

yabancı madde olmayacaktır.  

-Körpe sebzelerden yapılıp, sebzeler doğranmayacaktır. 

-Cin biberler; aşırı acı, fena kokulu, kurt yenikli, bozulmuş, çürümüş 

olmayacaktır.  

-Net ağırlığın süzme ağırlığına oranı en az % 70 olacaktır.  

-Cin biber turşusu alımında kutu üzerinde belirtilen süzme ağırlık esas 

alınacaktır. 

-Cin biber turşuları ortam sıcaklığında olacaktır. 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı markada ürün getirilmelidir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-500-1500 glık ambalajlarda teslim edilecektir. 

-Ambalajlar düzgün, bombesiz, temiz olmalıdır.  

-Belirlenen kriterlerden  farklı çıkan turşular yapılan sözleşmeye göre 

değiştirilecektir. 

-Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’uncu 

bölümündeki gibi olacaktır.  

-ambalajların 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 

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 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 

5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamında “Geçici İşletme Onay Belgesi” veya “İşletme Kayıt Belgesi” ni 

ihale komisyonuna sunacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

KORNİŞON TURŞU TEKNİK ŞARTNAMESİ 

(0 Numara) 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

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

Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 627-640. Maddeleri, 23.01.2008-26765 

Tebliğ No: 2007-53 Tarihli Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği 

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 
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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. 

-Kornişonların tamamı aynı kalibrede 0 numara olacaktır. 

-Salamuraya giren kornişonların tümü kendine has renkte ve görünüşte, yapısı 

yumuşamamış dağılmamış, çürümemiş, küflenmemiş, salyalaşmamış olmalı, 

yabancı madde olmayacaktır.  

-Körpe sebzelerden yapılıp, sebzeler doğranmayacaktır. 

-Kornişon salatalıklar; acı, fena kokulu, kurt yenikli, bozulmuş, çürümüş 

olmayacaktır.  

-süzme ağırlığın net ağırlığa oranı en az % 70 olacaktır.  

-Kornişon turşu alımında şişe üzerinde belirtilen net ağırlık esas alınacaktır. 

-Kornişon turşular ortam sıcaklığında olacaktır. 

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. 

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 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 

5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamında “Geçici İşletme Onay Belgesi” veya “İşletme Kayıt Belgesi” ni 

ihale komisyonuna sunacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YUMURTA TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 
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REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği(2014/55) 
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 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. 

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 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 

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

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKMEK MAYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

PRES EKMEK MAYASI 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TS 3522’ ye uygun olmalıdır  

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda 10 paketten 1 örnek 
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UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Kimyasal, Duyusal, Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK türk gıda kodeksi, mikrobiyolojik kriterler tebliğine uygun olacak 

 

KİMYASAL TS 3522’ ye uygun olmalıdır 

 

 

 

 

 

FİZİKSEL 

-Kendine özgü tat ve kokuda olup, kötü koku içermeyecek.  _Saccharomyces 

cerevisiae ‘den üretilmiş, en az %30 kuru madde içermelidir. 

_Yapışkan olmayıp nemli hamur kıvamında ve gri beyaz renkte olacaktır. 

_Ekşimiş ve küflenmiş olmayacaktır. 

 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka ürün getirilmelidir 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

- 500 gr.’lık orijinal ambalajında olmalı 

-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 

 

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 

5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun kapsamındaki 

ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDURULMUŞ PARMAK PATATES TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

DONDURULMUŞ PARMAK PATATES 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2014/47) 

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20147&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=g%C4%B1da%20kodeksi%20h%C4%B1zl%C4%B1
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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 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 

5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun 

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir. 
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SİYAH  ZEYTİN TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

SİYAH YEŞİL ZEYTİN 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda kodeksi sofralık zeytin tebliği(2014/33) 

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.  

_1-2 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 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. 
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LİMON SOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

LİMON SUYU 

SORUMLU Muayene Komisyonu  

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu Ve Benzeri Ürünler Tebliği (Tebliğ No: 2014/34) 

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. 

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 KABULÜNDE 

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 

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 

5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun kapsamındaki 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.19949&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=meyve%20suyu
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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 uygun olmalı 

KİMYASAL Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliğine 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. 

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 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 

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

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 
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ZEYTİNYAĞI 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 Yağ Tebliğine uygun olmalı 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi Yağ Tebliğine uygun olmalı 

 

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.  

-5kg 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 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 

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

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 
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MARGARİN 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 kg’lık paketlerden 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 %80 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.  

-margarin ortam sıcaklığında olmalıdır. 

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

ÜRETİM METODU Bitkisel sıvı yağların hidrojenlendirilmesi sonucu elde edilir. 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-250g 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 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. 

 

 

 

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

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

KURU FASULYE TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

KURU FASULYE (Şeker 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 25  kg’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 şeker 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 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 

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

ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 
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 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 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. 
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Bununla ilgili tüm masraflar yüklenici 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

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 25-50 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.  
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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 

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

ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PİRİNÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

(lüks baldo pilavlık ) 

PİRİNÇ (lüks baldo pilavlık) 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO 19.04.2001 tarihli Pirinç Tebliği 

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 Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliğine uygun olmalı 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliğine uygun olmalı 

 

 

FİZİKSEL 

-Pilavlık iri ve uzun taneli, yeni sene mahsulu, boldo 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 kg’lık torbalarda olacak, kırık pirinç alınmayacaktır.  

-Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9.uncu bölümündeki gibi 

olacaktır.  

-Pirinç ambalajı üzerinde çeşidi, grubu, parti numarası, net ağırlığı, imal ve son 

kullanma tarihi, firma adı ve adresi silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılı 

olmalıdır.  

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

DEPOLAMA  KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

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

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

ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULGUR TEKNİK ŞARTNAMESİ 

(Pilavlık ) 

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, mikrobiyolojik 

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. 

-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.  
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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 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 

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

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

İSOT TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 İ 

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 

Capsicum annuum cinsine giren bitkilerin tam olgunlaşmış meyvelerinin tekniğine 

uygun olarak sapları alındıktan sonra  kırmızı acı biberin çekirdek ve kanat denilen 

bileşenleri ayrılıp  güneş altında en fazla 3 gün kurutulup daha sonra küf tutmaması 

için maksimum %2  zeytinyağı ve tuz ile ovulup öğütülmüş halidir. 

İçinde hiçbir yabancı madde olmamalı, boya maddesi katılmış olmamalı, nem oranı 

%10-20 arasında olmalıdır. 

 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 

Ele alındığında renk ve yağ vermeyecek 
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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; 500g’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 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 

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 

 

 KIRMIZI TOZ  BİBER 

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 
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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; 500g’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 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 

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. 
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-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.  

-500g 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 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 

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 
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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. 

 

 

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 ‘uncu bölümündeki 

gibi olacaktır. 

500g 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 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 

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. 
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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. 

-500g 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 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 

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

kapsamındaki ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” 

verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOZ KİMYON TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

KİMYON  

SORUMLU Muayene Komisyonu 
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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. 

-500g 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 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 

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

ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOZ KARABİBER TEKNİK ŞARTNAMESİ 
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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 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 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.  

-500g 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 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 

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

ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 
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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 pul biber 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; 500g 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 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 

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

ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 
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AYRAN (300 cc)  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 Gida Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği(Tebliğ 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 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 % 1 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 
300 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. 

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. 
 
 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun kapsamındaki ürünler için 
“Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 
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İSTENEN BELGELER 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

SÜT  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

UHT SÜT 

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 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) 

 
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. 1 kg 
lık 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. 
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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 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun kapsamındaki ürünler için 
“Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

KAŞAR PEYNİR (1 KG) 
 

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 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 kabuklu 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 

Kaşar  peynirler 1 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. 
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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 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 

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 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 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 En az %3 süt yağı içermelidir ( tam yağlı) 

 
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 
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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  2-3  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 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 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun kapsamındaki ürünler için 
“Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEREYAĞ ( 1 KG) 

  

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 
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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  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 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 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun kapsamındaki ürünler için 
“Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

BEYAZ PEYNİR (1 KG) 
 

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 
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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 1 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 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 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun kapsamındaki ürünler için 
“Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

DONDURULMUŞ PASTA TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıda Maddeleri Tebliği (Tebliğ No: 2004/46) 
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği (Resmi Gazete : 29.12.2011-28157), 17.02.1999 
Tarihli Buğday Unu Tebliği; Resmi Gazete 17.02.199-23614,Tebliğ No: 99/01,  
17.05.2008-26879; Tebliğ No : 2008/21 Tarihli Türk Gıda Kodeksi Sürülebilir 

Yağlar/ Margarin ve Yoğun Yağlar Tebliği 
23.01.2008-26765;2007/54; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yumurta ve Yumurta 
Ürünleri Tebliği, 2007/54; 06.02.2009-27133, 2009-8 Yumurta ve Yumurta Ürünleri 
Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ; 27.06.2009-27271; 2009-46 
Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ. Türk 

Gıda Kodeksi Yönetmeliği, R.G:23.08.2006-26268 tarihli, Tebliğ NO: 2006/40 Şeker 
Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliği (17.07.2003;25171; 
Tebliğ No :2003/23.), Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği (Resmi Gazete : 
10.04.2013, 28614, 2013/12). 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/kodeks/2007-54.html#20098
http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/kodeks/2007-54.html#20098
http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/kodeks/2007-54.html#27271
http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/kodeks/2007-54.html#27271
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KONTROL SIKLIĞI Her alımda her 10 kutudan 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 

KİMYASAL Türk Gıda Kodeksine uygun olmalıdır. 

 
 
 
 
 
FİZİKSEL 

-tramisu pasta, fıstıklı pasta, çikolatalı pasta, latte mono pasta, siyah profiterollü 
pasta, frambuazlı pasta, ıslak kek, çikolatalı meyveli pasta çeşitlerinden olacaktı-
pastalar çeşidine göre en az 130 en fazla 180 gr lık dilimler halinde olacaktır 
-Kendine özgü olup, kötü koku olmayacaktır.  
-Kokmuş, küflenmiş, kurtlanmış, kirlenmiş olmayacaktır.  
-Ürünlerde Glukoz/fruktoz şurubu kullanılmayacaktır. 
- Kullanılan tüm katkı maddeleri 29.12.2011-28157 tarihli Türk Gıda Kodeksi  
  Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır 
- pastalar kabul edildiğinde normal şartlar altında bozulmamasını müteahhit  
  taahhüt edecek, bozuk çıkanlar ve uygun depolama koşullarında bozulanlar  
  yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. . taze olarak üretilip -35C de şoklanıp ve 
-18C depolanacaktır 
-ürünler +4C de en geç 1-3 saatte çözünmeli 
- Ürün ambalajlarında yamulma-ezilme olmamalıdır. 
-Yaş pastalar soğuk muhafaza koşullarında (-18) muhafaza edilecektir. 
-ürünler 4C de 3-4 gün dayanmalıdır 

ORJİN Yerli menşei olmalı ve sözleşme süresince aynı marka 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, 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 pastalar  donuk olarak teslim alınacaktır. 
Teslim edilirken çözünmüş olmamalıdır ve taşındığı aracın sıcaklık koşulları uygun olmalıdır. 
Frigrofirik araçlarda getirilmeli. 
 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF 
ÖMRÜ 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 
-18C de en az 6 ay dayanmalı. 

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 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 

1-)  5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun kapsamındaki 
ürünler için “Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” verilmelidir. 
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DANA ETİ (Kuşbaşı)  TEKNİK  ŞARTNAMESİ 

 

DANA ETİ (Kuşbaşı)  TEKNİK  ŞARTNAMESİ 

 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği 2012/74 numaralı tebliğ 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda tüm partilere  bakılır. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Et Ürünleri Tebliğine uygun olmalıdır.   

-Salmonella, E. coli O157:H7 bulunmamalıdır (0/25 g) 

- Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Ek 1 ve Ek 2’ye uygun 

olmalıdır.   

 

FİZİKSEL VE DUYUSAL 

ÖZELLİKLER 

- Kendine özgü kokuda olacak, ekşi, bozuk, koku bulunmayacaktır.  

- Etler, hayvanın bud kısmından olacaktır. 

- Rengi pembe ve kırmızı arası, kıvamı sert, kendine has ve görünüşünde ve 

kokusunda olacaktır. 

- Etlerin üzerleri kirli, kan artıkları ve deri, tüy kalıntıları bulunmayacaktır.   

- Etlerde hiçbir hastalık belirtisi olmayacak, enjeksiyon iltihabı, böbrekleri, böbrek 

üstü yağları, kavram yağı ve diğer fazla olan yağlardan temizlenmiş olacaktır.  

- Etler yağ ve sinirlerinden tamamen arındırılmış olacaktır. 

- Etler teslim tarihinden 24 saat önce kesilecek ve dinlendirilerek işlendikten sonra 

getirilecektir. 

- Etler dondurulmuş değil taze olacaktır. 

-  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nca izni verilmiş mezbahası olan yerlerde 

kesilmiş hayvan etleri olması, hayvan sağlık zabıtası ve etleri teftiş yönetmeliği 

hükümlerine göre muayene edilmiş ve buradaki şartlara uygun damgalanmış 

olması mecburidir. 

-12 – 24 aylık erkek kasaplık dana eti olacaktır. 

-1 kg. örnek alınarak, 60 - 90 dakika pişirildiğinde, etler yumuşak, çiğnenebilir ve 

yutulabilir şekilde olmalıdır. 

- Muayene komisyonu tarafından ayıklatılan fire oranı % 5’ i geçmemelidir, aksi 

takdirde muayene edilen etler reddedilecektir. 

 

ORJİN Yerli Menşei 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

- Müteahhit firmayı temsil eden kişi mal tesliminde bulunacaktır. 

- Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’uncu 

bölümündeki gibi olacaktır.  

-Etler 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.  

-Taşıma ve Depolama;  Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Depolama Gıda Kodeksinin 10’ncu 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, Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon 

Kurumlarına üye kuruluşlarca akredite edilmiş özel veya kamu laboratuarlarında, 

kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yaptırılacaktır. Bununla ilgili tüm masraflar 

yüklenici firmaya ait olacaktır. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

Her mal tesliminde: 

-Veteriner sağlık raporu,  

-Helal kesim belgesi, 

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. 
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KEMİKSİZ DANA ETİ (Kıymalık) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
KEMİKSİZ DANA ETİ  (Kıymalık) 

SORUMLU Muayene komisyonu 

REF. STD. NO Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği 2012/74 numaralı tebliğ 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda tüm filelere bakılır 

UYGUN OLMAMASI 
DURUMUNDA 

a) Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 
b) Gelen ürünlerde herhangi bir bozulma etmeni, renk, tat, koku değişikliği veya yabancı madde 

belirlendiğinde mal alınmayacaktır. 

c) Kullanım sırasında görülen her hangi bir renk veya koku değişikliğinde veya pişme sırasında 
görülebilecek bozukluk sonucu, kullanılan ürün miktarını ve oluşacak maddi zararları müteahhit 

firmanın karşılaması zorunludur. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel,Biyolojik,Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK a) Salmonella, E. coli O157:H7 bulunmamalıdır (0/25 g) 
b) Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Ek 1 ve Ek 2’ye uygun olmalıdır.   

KİMYASAL - 

FİZİKSEL a) Kendine özgü kokuda olmalıdır, ekşi, bozuk koku bulunmamalıdır. 

b) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nca izni verilmiş mezbahası olan yerlerde kesilmiş hayvan 

etleri olması, hayvan sağlık zabıtası ve etleri teftiş yönetmeliği hükümlerine göre muayene edilmiş ve 

buradaki şartlara uygun damgalanmış olması mecburidir. 

c) 12 – 24 aylık erkek kasaplık dana eti olacaktır. 
d) Taze kesim olacak, rengi pembe kırmızı arası, kıvamı sert, kendine has ve görünüşünde ve 

kokusunda,  
e) Etin tamamında kemik (kaval kemiği dahil) ve kemik parçacıkları olmayacaktır. 

f) Gövdelerinin kesitlerindeki renk, kırmızıdan koyu kırmızıya yakın olacaktır. Gövdelerin üstü kirli, 

kan artıkları ile pislenmiş olmayacaktır. g) But ve kolların ağırlığı en az 30 kg, en fazla 65 kg 
olmalıdır. 

h) Etlerde hiçbir hastalık belirtisi olmayacak, enjeksiyon iltihabı, böbrekleri, böbrek üstü yağları, 

kavram yağı ve diğer fazla olan yağlardan temizlenmiş olacaktır. 
ı) Etlerde gözle görülür sinir ve kıkırdak parçaları bulunmayacaktır. 

i) Etler teslim tarihinden 24 saat önce kesilip, dinlendirilerek getirilmelidir. 

j) Etler dondurulmuş olmayacaktır. Max + 4 C’ de olmalıdır.  
k) 1 kg. örnek alınarak, 60 - 90 dakika pişirildiğinde, etler yumuşak, çiğnenebilir ve yutulabilir 

şekilde olmalıdır. 

l) Toplam ağırlıktan, varsa, kemik ve kemik parçacıkları, sinir ve kıkırdak parçacıkları, böbrek üstü 
yağları, kavram yağları ve diğer fazla olan yağlar ayıklanarak düşülecektir. 

m) Muayene komisyonu tarafından ayıklatılan fire oranı % 5’ i geçmemelidir, aksi takdirde muayene 

edilen etler reddedilecektir.  

ORJİN Yerli Menşei ve Et Balık Kurumu tarafından ithaline izin verilen menşeili ürünler. 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’ de yayımlanan Türk Gıda 

Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun 

olmalıdır. 
b) Etler 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.  

c) Toplam ağırlıktan kefenlerin ağırlığı düşülerek teslim alınacaktır. 
d) Müteahhit firmayı temsil eden kişi mal tesliminde bulunacaktır.  

e) İdarece istenilen ağırlıkta ambalajlanmış olacaktır.  Etler  usulüne uygun plastik torbalar içine 

konulmuş  olarak plastik kasalar ile getirilmelidir. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

Ürünlerin depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıdaların Taşınması ve Depolanması 

bölümünde belirtilen kurallara uygun olmalıdır. 

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

onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

ANALİZ PERİYODU Her mal tesliminde: 

- veteriner sağlık raporu,  

-Helal kesim belgesi, sunulacaktır. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANA  ETİ  BONFİLE TEKNİK  ŞARTNAMESİ 
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DANA ETİ BONFİLE 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO 10.02.2000 tarihli Et Ürünleri Tebliğ 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda tüm partilere  bakılır. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal;Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Ref: Türk Gıda Kodeksi Et Ürünleri Tebliğine uygun olmalıdır. 

- Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Ek 1 ve Ek 2’ye uygun 

olmalıdır.    

 

FİZİKSEL VE DUYUSAL 

ÖZELLİKLER 

 

- Kendine özgü kokuda olmalıdır, ekşi, bozuk, koku,..vb bulunmayacaktır.  

- S.S.Y.B. izni verilmiş mezbahası olan yerlerde kesilmiş hayvan etleri olması, hayvan 

sağlık zabıtası ve etleri teftiş yönetmeliği hükümlerine göre muayene edilmiş ve 

buradaki şartlara uygun damgalanmış olması mecburidir.  

- Dana bonfile  karkasın karın içinde, bud kısmında belin iki yanında uzanan kaslardan 

hazırlanacaktır. 

- Rengi pembe ve kırmızı arası, kıvamı sert, kendine has ve görünüşünde ve kokusunda 

olacaktır.  

- Bonfilelerin üzerleri kirli, kan artıkları ile pislenmiş olmayacaktır.  

- Bonfilelerde hiçbir hastalık belirtisi olmayacak, enjeksiyon iltihabı, kavram yağı ve 

diğer fazla olan yağlardan temizlenmiş olacaktır.  

- Etller teslim tarihinden 24 saat önce kesilip, dinlendirilerek getirilecektir.  

- Bonfileler dondurulmuş olmayacaktır.  

ORJİN Yerli Menşei 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

- Etler 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.  

- Müteahhit firmayı temsil eden kişi mal tesliminde bulunacaktır. 

-  Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’uncu bölümündeki 

gibi olacaktır.  

- Taşıma ve Depolama; Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

- İdarece istenilen ağırlıkta ambalajlanmış olacaktır.  Etler  usulüne uygun plastik 

torbalar içine konulmuş  olarak plastik kasalar ile getirilmelidir. 

DEPOLAMA 

KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Depolama Gıda Kodeksinin 10’ncu 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, Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Kurumlarına 

üye kuruluşlarca akredite edilmiş özel veya kamu laboratuarlarında, kimyasal ve 

mikrobiyolojik analizleri yaptırılacaktır. Bununla ilgili tüm masraflar yüklenici firmaya 

ait olacaktır. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

Her mal tesliminde: 

-veteriner sağlık raporu,  

- Helal kesim belgesi, sunulacaktır  

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. 
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ANA BİFTEK (SIRT) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

DANA BİFTEK (SIRT) 

SORUMLU Muayene komisyonu 

REF. STD. NO Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği 2012/74 numaralı tebliğ 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda tüm kolilere bakılır 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

a) Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

b) Gelen ürünlerde herhangi bir bozulma etmeni, renk, tat, koku değişikliği veya 

yabancı madde belirlendiğinde mal alınmayacaktır. 

c) Kullanım sırasında görülen her hangi bir renk veya koku değişikliğinde veya 

pişme sırasında görülebilecek bozukluk sonucu, kullanılan ürün miktarını ve 

oluşacak maddi zararları müteahhit firmanın karşılaması zorunludur. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel ve biyolojik,mikrobiyolojik özellikler 

BİYOLOJİK a) Salmonella, E. coli O157:H7 bulunmamalıdır (0/25 g) 

b) Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Ek 1 ve Ek2’ye 

uygun olmalıdır.   

FİZİKSEL a) Kendine özgü kokuda olmalıdır, ekşi, bozuk koku bulunmamalıdır. 

b) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nca izni verilmiş mezbahası olan 

yerlerde kesilmiş hayvan etleri olması, hayvan sağlık zabıtası ve etleri teftiş 

yönetmeliği hükümlerine göre muayene edilmiş ve buradaki şartlara uygun 

damgalanmış karkaslardan sökülmüş  olması mecburidir. 

c) 12 – 24 aylık erkek kasaplık dana karkasa ait olacaktır. 

d) Etin tamamında kemik ve kemik parçacıkları olmayacaktır. 

e) Biftek kesitlerindeki renk, kırmızıdan koyu kırmızıya yakın olacaktır. 

Gövdelerin üstü kirli, kan artıkları ile pislenmiş olmayacaktır.  

f) Etlerde gözle görülür sinir ve kıkırdak parçaları bulunmayacaktır. 

g) Etler teslim tarihinden 24 saat önce kesilip, dinlendirilen karkaslardan elde 

edilmelidir. 

h) Etler dondurulmuş olmayacaktır. Max + 4 C’ de olmalıdır.  

Bifteklerde  hiçbir hastalık belirtisi olmayacak, enjeksiyon iltihabı, kavram yağı 

ve diğer fazla olan yağlardan temizlenmiş olacaktır. 

ORJİN Yerli Menşei ve Et Balık Kurumu tarafından ithaline izin verilen menşeili 

ürünler. 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’ de 

yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler 

Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. 

b) İdarece istenilen ağırlıkta ambalajlanmış olacaktır.  Etler  usulüne uygun 

plastik torbalar içine konulmuş bifteklik etler plastik kasalar ile getirilmelidir. 

c) Etler 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.  

d) Müteahhit firmayı temsil eden kişi mal tesliminde bulunacaktır.  

e) Ürünlerin taşınması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıdaların Taşınması 

ve Depolanması bölümünde belirtilen kurallara uygun olmalıdır. 

DEPOLAMA 

KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Ürünlerin depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin belirtilen kurallara 

uygun olmalıdır. 

MAL KABULÜNDEN 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

ANALİZ PERİYODU Her mal tesliminde: 

-veteriner sağlık raporu,  

- Helal kesim belgesi, sunulacaktır  

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. 
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KUZU PİRZOLA (HAZIRLANMIŞ KALEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

KUZU PİRZOLA (HAZIRLANMIŞ KALEM) 

SORUMLU Muayene komisyonu 

REF. STD. NO Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği 2012/74 numaralı tebliğ 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda tüm filelere bakılır 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

a) Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

b) Gelen ürünlerde herhangi bir bozulma etmeni, renk, tat, koku değişikliği veya 

yabancı madde belirlendiğinde mal alınmayacaktır. 

c) Kullanım sırasında görülen her hangi bir renk veya koku değişikliğinde veya 

pişme sırasında görülebilecek bozukluk sonucu, kullanılan ürün miktarını ve 

oluşacak maddi zararları müteahhit firmanın karşılaması zorunludur. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel ve biyolojik,mikrobiyolojik özellikler 

BİYOLOJİK a) Salmonella, E. coli O157:H7 bulunmamalıdır (0/25 g) 

b) Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Ek 1 ve Ek2’ye 

uygun olmalıdır.   

KİMYASAL - 

FİZİKSEL a) Kendine özgü kokuda olmalıdır, ekşi, bozuk koku bulunmamalıdır. 

b) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nca izni verilmiş mezbahası olan 

yerlerde kesilmiş kuzu eti olması, hayvan sağlık zabıtası ve etleri teftiş 

yönetmeliği hükümlerine göre muayene edilmiş ve buradaki şartlara uygun 

damgalanmış karkaslardan hazırlanmış olması mecburidir. 

c) 1 – 6 aylık kasaplık kuzuya ait olacaktır. 

d) Etler teslim tarihinden 24 saat önce kesilip, dinlendirilen karkaslardan elde 

edilmelidir. 

e) Etler dondurulmuş olmayacaktır. Max + 4 C’ de olmalıdır.  

 

ORJİN Yerli Menşei ve Et Balık Kurumu tarafından ithaline izin verilen menşeili 

ürünler. 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’ de 

yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler 

Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. 

b) İdarece istenilen ağırlıkta ambalajlanmış olacaktır. 

c) Etler 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.  

d) Müteahhit firmayı temsil eden kişi mal tesliminde bulunacaktır.  

- İdarece istenilen ağırlıkta ambalajlanmış olacaktır.  Etler  usulüne uygun plastik 

torbalar içine konulmuş  olarak plastik kasalar ile getirilmelidir 

e) Ürünlerin taşınması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıdaların Taşınması 

ve Depolanması bölümünde belirtilen kurallara uygun olmalıdır. 

DEPOLAMA 

KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Ürünlerin depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıdaların Taşınması 

ve Depolanması bölümünde belirtilen kurallara uygun olmalıdır. 

MAL KABULÜNDEN 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

ANALİZ PERİYODU Her mal tesliminde: 

-veteriner sağlık raporu,  

- Helal kesim belgesi, sunulacaktır  

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. 
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KUZU BUT ETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

KUZU GÖVDE ETİ 

SORUMLU Muayene komisyonu 

REF. STD. NO Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği 2012/74 numaralı tebliğ 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda tüm filelere bakılır 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

a) Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

b) Gelen ürünlerde herhangi bir bozulma etmeni, renk, tat, koku değişikliği veya 

yabancı madde belirlendiğinde mal alınmayacaktır. 

c) Kullanım sırasında görülen her hangi bir renk veya koku değişikliğinde veya 

pişme sırasında görülebilecek bozukluk sonucu, kullanılan ürün miktarını ve 

oluşacak maddi zararları müteahhit firmanın karşılaması zorunludur. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel biyolojik,mikrobiyolojik özellikler 

BİYOLOJİK a) Salmonella, E. coli O157:H7 bulunmamalıdır (0/25 g) 

b) Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Ek 1 ve Ek2’ye 

uygun olmalıdır.   

KİMYASAL - 

FİZİKSEL a) Kendine özgü kokuda olmalıdır, ekşi, bozuk koku bulunmamalıdır. 

b) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nca izni verilmiş mezbahası olan 

yerlerde kesilmiş kuzu eti olması, hayvan sağlık zabıtası ve etleri teftiş 

yönetmeliği hükümlerine göre muayene edilmiş ve buradaki şartlara uygun 

damgalanmış karkaslardan hazırlanmış olması mecburidir. 

c) 1 – 6 aylık kasaplık kuzuya ait olacaktır. 

d) Etler teslim tarihinden 24 saat önce kesilip, dinlendirilen karkaslardan elde 

edilmelidir. 

e) Etler dondurulmuş olmayacaktır. Max + 4 C’ de olmalıdır.  

 

ORJİN Yerli Menşei ve Et Balık Kurumu tarafından ithaline izin verilen menşeili 

ürünler. 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’ de 

yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler 

Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. 

b) İdarece istenilen ağırlıkta ambalajlanmış olacaktır. Etler  usulüne uygun 

plastik torbalar içine konulmuş  olarak plastik kasalar ile getirilmelidir 

c) Etler 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.  

d) Müteahhit firmayı temsil eden kişi mal tesliminde bulunacaktır.  

e) Ürünlerin taşınması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıdaların Taşınması 

ve Depolanması bölümünde belirtilen kurallara uygun olmalıdır. 

DEPOLAMA 

KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Ürünlerin depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıdaların Taşınması 

ve Depolanması bölümünde belirtilen kurallara uygun olmalıdır. 

MAL KABULÜNDEN 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

ANALİZ PERİYODU Her mal tesliminde: 

-veteriner sağlık raporu,  

- Helal kesim belgesi, sunulacaktır 

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. 
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KUYRUK YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

KUYRUK YAĞI 

SORUMLU Muayene komisyonu 

REF. STD. NO Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği 2012/74 numaralı tebliğ 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda tüm filelere bakılır 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

a) Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

b) Gelen ürünlerde herhangi bir bozulma etmeni, renk, tat, koku değişikliği veya 

yabancı madde belirlendiğinde mal alınmayacaktır. 

c) Kullanım sırasında görülen her hangi bir renk veya koku değişikliğinde veya 

pişme sırasında görülebilecek bozukluk sonucu, kullanılan ürün miktarını ve 

oluşacak maddi zararları müteahhit firmanın karşılaması zorunludur. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel ve biyolojik,mikrobiyolojik özellikler 

BİYOLOJİK Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Eklerine uygun 

olmalıdır.   

- Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Ek 1 ve Ek 2’ye 

uygun olmalıdır.   

KİMYASAL - 

FİZİKSEL a) Kendine özgü kokuda olmalıdır, ekşi, bozuk koku bulunmamalıdır. 

b) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nca izni verilmiş mezbahası olan 

yerlerde kesilmiş kuzu ve koyun karkaslarından çıkarılmış kuyruk yağı olması, 

hayvan sağlık zabıtası ve etleri teftiş yönetmeliği hükümlerine göre muayene 

edilmiş ve buradaki şartlara uygun damgalanmış karkaslardan hazırlanmış olması 

mecburidir. 

c) Küflü tat ve koku, dışkı ve pislik kokusu, çürüme ve kokuşma olmayacak. 

Derin ve yüzeysel kokuşma olmayacak. Kokuda ağırlaşma ve ransit tat 

olmayacak. 

d) Ürün üzerinde kıl, tüy, leke, toz, toprak, çamur, dışkı, işkembe içeriği vb. 

yabancı madde bulunmayacaktır. 

e) Kesimden sonra hızlı bir şekilde soğutulacak, gerekirse donmuş muhafazaya 

alınmış olacak. 

ORJİN Yerli Menşei ve Et Balık Kurumu tarafından ithaline izin verilen menşeili 

ürünler. 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’ de 

yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler 

Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. 

b) İdarece istenilen ağırlıkta ambalajlanmış olacaktır. Etler  usulüne uygun 

plastik torbalar içine konulmuş  olarak plastik kasalar ile getirilmelidir 

c) Kuyruk yağları 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.  

d) Müteahhit firmayı temsil eden kişi mal tesliminde bulunacaktır.  

e) Ürünlerin taşınması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıdaların Taşınması 

ve Depolanması bölümünde belirtilen kurallara uygun olmalıdır. 

DEPOLAMA 

KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Ürünlerin depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıdaların Taşınması 

ve Depolanması bölümünde belirtilen kurallara uygun olmalıdır. 

MAL KABULÜNDEN 

DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal ve fiziksel değerlendirme yapılır. 

Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün iade edilir. 

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. 
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SUCUK TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
SUCUK (fermente) 

SORUMLU Muayene komisyonu 

REF. STD. NO Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği 2012/74 numaralı tebliğ 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda her koliden 1 paket 

UYGUN OLMAMASI 
DURUMUNDA 

a) Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 
b) Gelen ürünlerde herhangi bir bozulma etmeni, renk, tat, koku değişikliği veya yabancı madde 

belirlendiğinde mal alınmayacaktır. 
c) Kullanım sırasında görülen her hangi bir renk veya koku değişikliğinde veya pişme sırasında 

görülebilecek bozukluk sonucu, kullanılan ürün miktarını ve oluşacak maddi zararları müteahhit 

firmanın karşılaması zorunludur. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK a) Ürün üretiminde sadece tebliğde izin verilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan türlerine ait etler 

kullanılmış olmalıdır. Kanatlı eti içermemelidir. 

b) Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Ek 1 ve Ek 2’ye uygun olmalıdır. 
c) Listeria monocytogenes, E. coli O157:H7 ve Salmonella bulunmamalıdır (0/25 g) 

KİMYASAL a)Toplam et proteini değeri kütlece en az %16, 

b) Kollajen miktarı toplam et proteinlerinin kütlesinde en fazla %20, 

c) Nem miktarının toplam et proteini miktarına oranı 2,5’in altında, 
d) Yağ miktarının toplam et proteini miktarına oranı 2,5’in altında, 

e) pH değeri en yüksek 5,4 olmalıdır. 

FİZİKSEL  

Fermente sucuk: dana  etlerinin ve yağlarının kıyılarak lezzet vericiler ile karıştırıldıktan sonra doğal 
veya yapay kılıflara doldurularak belirli koşullarda fermentasyon ve kurutma işlemleri uygulanarak 
nem oranı %40 ve altına düşürülmüş, kesit yüzeyi mozaik görünümünde olan ısıl işlem uygulanmamış 
fermente et ürününü, 
Mozaik kesit yüzeyine sahip olmalıdır.  

%100 dana etinden  olmalı yağ oranı en fazla %20 olacaktır. 
Boya kullanılmamalıdır. 

Sucuk insan sağlığına zararlı olmayan doğal ve yapay kılıflarda getirilmelidir. 

1. Sınıf  kangal  sucuk olacaktır 

Fermente sucuk olacaktır. 

Fermente sucuğa, et kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve nişasta içeren maddeler ile soya ve soya 
ürünleri katılamaz. Ancak baharat kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamı kütlece %1’i 
aşamaz. 

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

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’ de yayımlanan Türk Gıda 

Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun 
olmalıdır. 

b) Ürün ambalajı  ürünü taşıma ve saklama süresince iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve 
rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek malzemeden yapılmış olmalıdır. 

c) Vakum ambalajlanmış sucuklar dış ambalaj olarak oluklu mukavva kolilerde getirilmelidir. 

d) 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.  

e) Ürün ambalajı üzerinde etiket yer almalı ve etiket bilgileri Türk Gıda Kodeksi Etiketleme 

Yönetmeliğine uygun olmalıdır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE 
RAF ÖMRÜ 

a) Ürünlerin depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıdaların Taşınması ve Depolanması 
bölümünde belirtilen kurallara uygun olmalıdır. 

b) Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan sucuk örnekleri yapılan sözleşmeye 

göre değiştirilecektir. 

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 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 ,  
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PASTIRMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
PASTIRMA 

SORUMLU Muayene komisyonu 

REF. STD. NO Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği 2012/74 numaralı tebliğ 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda her koliden 1 paket 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

a) Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

b) Gelen ürünlerde herhangi bir bozulma etmeni, renk, tat, koku değişikliği veya yabancı madde 

belirlendiğinde mal alınmayacaktır. 
c) Kullanım sırasında görülen her hangi bir renk veya koku değişikliğinde veya pişme sırasında 

görülebilecek bozukluk sonucu, kullanılan ürün miktarını ve oluşacak maddi zararları müteahhit 

firmanın karşılaması zorunludur. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK a) Ürün üretiminde sadece tebliğde izin verilen büyükbaş hayvan türlerine ait etler kullanılmış 

olmalıdır.. 

b) Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Ek 1 ve Ek 2’ye uygun olmalıdır. 
c) Listeria monocytogenes, E. coli O157:H7 ve Salmonella bulunmamalıdır (0/25 g) 

d) Ürünün dilimlerinde yağ taneleri çok kalın olmamalı ve düzgün dağılmış olmalıdır. 

KİMYASAL  Pastırmada; 

a) Çemen hariç olmak üzere, nem miktarı kütlece en çok %45, 

b) pH değeri en yüksek 6,0, 

c) Tuz miktarı kuru maddede kütlece en çok %7, 

ç) Çemen miktarı kütlece en çok %10, 

 

FİZİKSEL Pastırma: dana antrikot etlerinin teknolojisine uygun olarak kürleme ve yıkama işlemlerinden sonra 
baskılama ve kurutma işlemlerine tabi tutulup, çemenlendikten sonra yeniden kurutulması ile elde 
edilen ısıl işlem uygulanmamış kürlenmiş ve kurutulmuş et ürününü, 
 
pastırmaya et kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve nişasta içeren maddeler ile soya ve soya 
ürünleri katılamaz. Ancak baharat kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamı kütlece %1’i 
aşamaz. 
 
 

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

AMBALAJ VE DAĞITIM 
YÖNTEMLERİ 

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’ de yayımlanan Türk Gıda 
Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun 

olmalıdır. 

b) Ürün ambalajı  ürünü taşıma ve saklama süresince iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve 
rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek malzemeden yapılmış olmalıdır. 

c) Vakum ambalajlanmış pastırmalar  dış ambalaj olarak oluklu mukavva kolilerde getirilmelidir. 

d) 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.  

e) Ürün ambalajı üzerinde etiket yer almalı ve etiket bilgileri Türk Gıda Kodeksi Etiketleme 

Yönetmeliğine uygun olmalıdır. 

DEPOLAMA KOŞULLARI VE 

RAF ÖMRÜ 

a) Ürünlerin depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıdaların Taşınması ve Depolanması 

bölümünde belirtilen kurallara uygun olmalıdır. 

b) Son kullanma tarihinden önce bozulan numuneden farklı çıkan pastırma örnekleri yapılan 
sözleşmeye göre değiştirilecektir. 

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 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 
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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,Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK  Türk Gıda Kodeksi , çiğ kanatlı eti ve hazırlanmış , kanatlı eti karışımları Tebliğine 

uygun olmalıdır. 

- Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Ek 1 ve Ek 2’ye 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 ,  
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PİLİÇ FLETO (DERİSİZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

PİLİÇ FLETO (DERİSİZ) 

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 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 , çiğ kanatlı eti ve hazırlanmış , kanatlı eti karışımları Tebliğine 

uygun olacaktır. 

- Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Ek 1 ve Ek 2’ye uygun 

olmalıdır.   

 

FİZİKSEL VE DUYUSAL      

ÖZELLİKLER 

- Kendine özgü kokuda olacaktır . 

- Filetolar pilicin göğüs kısmından 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 

- 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 (kafeterya ambarı) ambara 

teslimat yapılacaktır.  

- piliç  etleri  günlük kesim olacak, dondurulmuş olmayacaktır 

 

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. 
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TAVUK SARMA  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

TAVUK SARMA   

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,Mikrobiyolojik 

BİYOLOJİK Türk Gıda Kodeksi , çiğ kanatlı eti ve hazırlanmış , kanatlı eti karışımları Tebliğine uygun 

olmalıdır. 

- Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Ek 1 ve Ek 2’ye uygun 

olmalıdır.   

 

 

 

FİZİKSEL VE DUYUSAL 

ÖZELLİKLER  

- Kendine özgü kokuda olacaktır. 

- Kemiksiz  buttan hazırlanmış olacaktır. 

- 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. 

 

 

ORİJİN  Yerli Menşei 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

-Piliç etleri , içindeki malın dışarıdan görünmesini engelleyemeyecek nitelikteki polietilen 

ve benzeri malzemelerden yapılmış ambalajlar içerisinde teslim edilecektir.  

- 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 , istenecektir. 
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DANA CİĞER TEKNİK  ŞARTNAMESİ 

 

DANA CİĞER 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk Gıda Kodeksi ve TS 10808 

KAYIT Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda tüm partilere  bakılır. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel Duyusal, Kimyasal 

BİYOLOJİK Türk Gıda Kodeksi Et Ürünleri Tebliğine uygun olmalıdır.  

- Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Ek 1 ve Ek 2’ye uygun 

olmalıdır.   

 

FİZİKSEL VE DUYUSAL 

ÖZELLİKLER 

- S.S.Y.B. izni verilmiş mezbahası olan yerlerde kesilmiş hayvan etleri olması, hayvan 

sağlık zabıtası ve etleri teftiş yönetmeliği hükümlerine göre muayene edilmiş ve 

buradaki şartlara uygun damgalanmış olması mecburidir.  

- Karaciğer, kendine has şekilde kokuda, görünümde ve kıvamda, yüzeyi parlak ve 

kırmızıya çalan koyu kahverenginde olmalı, parazitlerden ve hastalıklardan salim 

bulunmalıdır.  

Üzerinde diyafram parçaları, lenf yumruları, bağlı olduğu doku kalıntıları olmamalı, 

safra kesesi kalın kanalıyla birlikte çıkarılmış olmalıdır. 

Kan, pislik, işkembe içeriği, safra sıvısı ve yabancı maddelerle bulaşmamış olmalıdır. 

- hiçbir hastalık belirtisi olmayacak, enjeksiyon iltihabı, - Etller teslim tarihinden 24 

saat önce kesilip, dinlendirilerek getirilecektir.  

dondurulmuş olmayacaktır.  

ORJİN Yerli Menşei 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

- 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.  

- Müteahhit firmayı temsil eden kişi mal tesliminde bulunacaktır. 

-  Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’uncu bölümündeki 

gibi olacaktır.  

- Taşıma ve Depolama; Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ncu bölümündeki gibi 

olacaktır. 

DEPOLAMA 

KOŞULLARI VE RAF 

ÖMRÜ 

Depolama Gıda Kodeksinin 10’ncu 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. 
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Bununla ilgili tüm masraflar yüklenici firmaya ait olacaktır. 

 

 

 

İSTENEN BELGELER 

Her mal tesliminde: 

-veteriner sağlık raporu,  

- Helal kesim belgesi, sunulacaktır  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALIK  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

BALIK (ÇİPURA) 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO Türk gıda kodeksi 

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda tüm partilere  bakılır. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal,Mikrobiyolojik 

 

KİMYASAL 

Gross analizi %18-19 ham protein, %5-6 ham yağ, %1.5-2 ham kül, %20-30 

kuru madde içermelidir. 

- Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Ek 1 ve Ek 2’ye 

uygun olmalıdır.   

 

FİZİKSEL Çipura cinsi olmalıdır, çipura üretim tesislerinde üretilmiş, gıda güvenliğine 

uygun olmalıdır. 

Balıklar 250gr’ın altında kesinlikle olmamalıdır. 

Balığın %68-69 oranında yenilebilir bölümünün olması gerekmektedir. 

Kemiksiz ağırlığının %70-77 arasında (kemik, yüzgeç vb. dışında) olması 

gerekir. 

Balıklar taze olmalı, aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. 

Deri; kuvvetli parlak, mukoz sıvı mevcut, renk değişimi olmamış, elastiki 

olmalıdır. 

Gözler parlak, saydam, gözbebekleri siyah renkte olmalıdır. 

Solungaçlar parlak kırmızı renkte, mukoz sıvı mevcut olmalı, renk değişikliği 

olmamalıdır. 

Balık eti pembemsi beyaz renkte, yüzeyi parlak sert ve elastiki olmalıdır. 

Omurga balık etine sıkıca tutunmuş, ayrılacağı zaman kolayca ayrılabilir 

olmalıdır. 

Bu özellikleri taşımayan balıklar kabul görmeyecektir.  

Balıklar istenilen tarih ve zamanda temizlenmiş olarak teslim edilmelidir. 

Temizlenmiş minimum balık ağırlığı 230±10 gr. arasında olmalıdır. 

 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Balık kasaları hijyenik koşullara uygun olmalı, üzerleri şeffaf naylon veya 

jelatin ile kapatılmış olmalıdır. Kasalar soğuk zincirinin kırılmaması için buz 

kalıplarıyla dolu olacaktır. 
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DEPOLAMA KOŞULLARI 

VE RAF ÖMRÜ 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

Sevkiyat frigrofrik araçla yapılacak, araç sıcaklığı 0-4°C arasında olacaktır. 

 

MAL KABULUNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal değerlendirme yapılır. Muayene 

komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün değiştirilir.   

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 T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınmış “Gıda Sertifikası” 

bulunmalıdır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALIK  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

BALIK (HAMSİ) 

SORUMLU Muayene Komisyonu 

REF.STD.NO TS 6400 

KAYIT  Malzeme Giriş Kontrol Fişi ve  Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi 

KONTROL SIKLIĞI Her alımda tüm partilere  bakılır. 

UYGUN OLMAMASI 

DURUMUNDA 

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. 

KONTROL KRİTERİ Fiziksel, Duyusal, Kimyasal 

 

KİMYASAL 

Gross analizi %16.60-22.10  ham protein, %5-17.51 ham yağ, %0.94-1.72 

ham kül içermeli ve et miktarı  toplam ağırlığının %54 ünü oluşturmalıdır. 

- Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Ek 1 ve Ek 2’ye 

uygun olmalıdır.   

 

FİZİKSEL Hamsi  cinsi olmalıdır,  balıkların işlendiği depolandığı taşındığı ortam gıda 

güvenliğine uygun olmalıdır. 

Balıkların boyları 9cm  altında kesinlikle olmamalıdır. 

Kg da en fazla 160 adet balık olmalıdır. 

Balıklar taze olmalı, aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. 

Deri; kuvvetli parlak, mukoz sıvı mevcut, renk değişimi olmamış, elastiki 

olmalıdır. 

Gözler parlak, saydam, gözbebekleri siyah renkte olmalıdır. 

Solungaçlar parlak kırmızı renkte, mukoz sıvı mevcut olmalı, renk değişikliği 

olmamalıdır. 

Balık eti pembemsi beyaz renkte, yüzeyi parlak sert ve elastiki olmalıdır. 

Omurga balık etine sıkıca tutunmuş, ayrılacağı zaman kolayca ayrılabilir 

olmalıdır. 

Bu özellikleri taşımayan balıklar kabul görmeyecektir.  

Balıklar istenilen tarih ve zamanda temizlenmiş olarak teslim edilmelidir.. 

 

 

 

AMBALAJ VE DAĞITIM 

YÖNTEMLERİ 

Balık kasaları hijyenik koşullara uygun olmalı, üzerleri şeffaf naylon veya 

jelatin ile kapatılmış olmalıdır. Kasalar soğuk zincirinin kırılmaması için buz 

kalıplarıyla dolu olacaktır. 
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DEPOLAMA KOŞULLARI 

VE RAF ÖMRÜ 

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10.ncu bölümündeki gibi olacaktır. 

Sevkiyat frigrofrik araçla yapılacak, araç sıcaklığı 0-4°C arasında olacaktır. 

 

MAL KABULUNDEN ÖNCE 

PİŞİRME VE DENEME 

Her parti mal tesliminden önce duyusal değerlendirme yapılır. Muayene 

komisyonun onayı olmadığı takdirde ürün değiştirilir.   

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 T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınmış “Gıda Sertifikası” 

bulunmalıdır 

 

 


