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DAĞITIM  YERLERİNE

TEKLiF  MEKTUBUDUR

Hastanemiz  2022  maliyılı  ihtiyaçları  olan  aşşağıda  cinsi  ve  miktarı  yazılı  ma| zemelerin  Alım  | şi, 4Ba  sayıh  Kamu  İhale  Kanunu'nun

22.  maddesinin  ',d"  bendi  gereğince  Doğrudan  Temin  Usulü  ile  yapılacaktır.

isteklilerin  Teklif  Mektuplarını  06tl2l2022  günü  en  geç  saat:   10:30'da  Hastanemiz  Doğrudan  Temin  Birimine  teslim  etmelerini  riÇa

ederiz.

Recep  ŞEKER
idari  ve Md.

İ letişim:  kulp.dh@hotmail.com   0412  831  2930

DİYARBAKIR

Tarafınızdan  hazırlanan  doğrudan  temin  dokümanın  oluşturan  bütün  belgeler  incelenmiş,  okunmuş  ve herhangi  bir  ayrım  ve  sınırlama

yapılmadan  bütün  koşullarıyla  kabul  edilmiştir.

Hastanenizin  ihtiyacı  olan  ekli  listede  yazılı  malzemeleri,  KDV  hariç,  karşılarında  belirtilen  fiyatlar  üzerinden  vermeYi  kabul  ve  taahhüt

ederim.  ...,.l.....12022
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roxNirc  şARTNAME
Şartname:  Yapılacak  işlerin  genel,  özel,  teknik  ve  idari  esas ve usullerini  gösteren  belge  veya
belgelerdir
Kontrol  Teşkilatı:   Hastane  Yöneticiliği  makamı  tarafından  görevlendirileri;   Hizmet  Alımları
Muayene  Kabul  Yönetıneliği  ve Hizmet  işleri  Genel  şartnamesine  göre  görc.v  yapan  ve yemek
hizmetlerini  mutfaktan  sunuma  kadar  her  aşamada  denetleyen,  üyeleri  idare  tarafıııdan  belirlenen  en  az
tiç kişiden  oluşan  komisyonu  ifade  eder.
MuaYene  Kabul  Komisyonu:  Hastane  Yöneticiliği  makamı  tarafından  gör;vlendirilen  Hizmet
Alımları  Muayene  Kabul  Yönetmeliği  ve  Hizmet  işleri Genel  şaıtnaı,ıesine  göre  görev  yapan  ve
Yemek  hizmetinin  girdilerini(gıda.  araç,  gereç,  cihaz,  insan  kavnağı  vs.)hastaneye  kabul  ve muayene
eden;  Kontrol  Teşkilatı"nın  raporuna  göre  de  hizmetin  kabul  ve hak edişini  düzenleyen,  hastane
idaresince  belirlenecek  en az  üç kişiden  oluşaıı  koınisyonu  ifade  eder.
YEMEK  TÜRLERi,Özrtri«rERi,VERİLME  ŞfuKLİ   KAHVALTI   VE  YE  VIEK
TANIMLARI ,  MİKTARLARI ,  SAATLERİ   VP  nİĞBR  HUSUSLAR
Norınal  Yemek  YiYen  hasta,  refakatçi  ve  hastane  personeli  için  3  kaptan  c,luşan  yemek  çıkar.  Hasta  ve
refakatÇilerine  sabah,öğle,akşam  yemeği  ııöbetçi  hastane  personeline  öğle,akş  ım  yemeği  ve gece
kahvaltısı,  normal  mesaisine  gelen  personel  içinde  3 kaptan  oluşan  öğle  ,remeği  . srilİ r.  Her  öğüniçin
l00150  gram  olmak  üzere  personel,  refakatçi  ve hastalara  ekmek  verilecek  ir.  Ögle  veakşam
öğünlerinde  Yemek  yiyen  hasta ve  refakatçilerine  yemekle  birlikte  içme  ı;uyu  ten,ni  agİ ıkapalı,İ00
250  ml, disPosable  kaPlar  Şeklinde  hasta  ve  refekatçiye  2  tane  verilecık.Perso,ıel  yemekhanesinde
ınevcut  arıtmalı  su cihazı  kullanılacak  filterisi  düzenli  olarak  firma  tarafından  değişİ irilecek  ve  her
masaYa  cam  sürahide  su  konulacaktır.İdarece  verilen  karar  ile veya  arıtma  .if,uanrn  bozulması
sebebiYle  tüm  hastane  personeline  de2tane  kapaklı  200  250 ml  su  veriltıbilecektır.
Normal  kahvaltı
Normal  Yemek  YiYen  hasta ve  refakatçilere  her sabah  bir  öğün  kahvaltı  verilir Bu kahvaltının  ne
Şekilde  verileceğini  ve hangi  çeşitlerin  sunulacağını  hastane  idaresi  ve diyetisyen  tespit  eder.  yüklenici
firma  buna  uYmakla  Yükümlüdür.  Ayrıca  idare,  nöbetçi  personele  verilecek  gece  kahvaltısının  servis
saatlerini  firmaYa  bildirir.NöbetÇi  personel  için  gece  kahvaltısında  verilecek  ç.şitler  diyetisyen  ve
hastane  idaresi  tarafından  artırılabilecektir.  Ramazan  ayında  gece  kahvaltısıııda  kahvaltı  çeşidiartırılacaktır  .Sahurda  ;Sahur  hazırhğı,  servisi  ve  toplanması  için  l  tane  peı.sonel  bulunucaktır.
Kahvaltı,  iÇecek  (süt,  meYve  Suyu,  çay, poşet  çay  veya  poşet  bitki  çayları  vÜ.;  su,ekmek  ve  şekerdıŞında  3(üÇ)  ÇeŞit  (PeYnir,  zeytin,  yumurta  v.b.)  olacakİ ır.  Baltere.;ağı,  Re ueltereyağı,  Tahin
Pekmez  ,domatessalatalık  tek  çeşit  sayılacaktır  Diyetisyen  uygun  gördüğünde  doi,rates  ve  salatalık  ve
meYve  menüYe  ilave  edilebilir.Kahvaltı  sunumu  tek  kişilik  kapalı,  | ıastik  ya  da kapaklı  köpük
kutularda  olacaktlr.  Kahvaltıda  verilen  şekerler  paketli  olacaktır  açık  satılma_.acaktır.  Kahvaltıda
kullanılacak  yiyecek  ve  içeceklerin  gramajları  aşağıdaki  gibidir.

YİYECEK  ADI MiKTAR(GR/ADET) VERIL,ME  SIK  LIĞr  (HAFTALIK)
Ihlamur,

S.No ciNsi

0l NORMAL  YEMEK

02 NORMAL  KAHVALTI

ı
5  gün/haftapoşet
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Süt(UHTTehapak  kutu)  200  gI

Meyve  Suyu  (Tetrapak  Kutu)  200  gr

Beyaz Peynir  60  gr

Kaşar/Krem  Peyniri  60 gr

Yumurta  60659r

Reçel(çilek,kayısı..)  20  gr(1)  Adet

Bal  20  gr(1)  Adet

Tereyağı  15  gr(l) Adet

Siyah Zeytin  30 gr

Yeşil  Zeytin  30  gr

Şeker  1 poşet

Bisküvi(tatlıfuzlu)  30  gr

Domates,  salatalık(mevsiminde)  l50  gr

Tahİn  20 gr(l) Adet

Pekmez  20  gr(1)  Adet

NoT:  Reçel,  bal,  tereyağı  için  verilen  gramajlarda  ambalaj  hariç  tutulmuştur

3 gün/hafta

istendiği  durumlarda

3 gün/hafta

3 gün/hafta

3 güı/hafta

3 gün/hafta

4 gnn/hafta

3 gün/hafta

2 ginlhafta

2 gtinlhafta

7 gÜ,nlhafta

istendiği  durumlarda

4 gin/hafta

3 gün/hafta

3 ginlhafta

öĞı,r  vE  AKşAM  yEMEĞi:
Her  hastaya,  refakatçisine  ve  çalışan  personele  öğle  ve akşam  yemek| eı,i  verilir.  Bu  öğünler  3  kap
olmak  üzere  3 çeşit  olacaktır.  Öğle  ve akşam  yemekleri  aynı  çeşit  olacal.tır.
AYlık  Yemek  listesi  hastane  diyetisyenleri  tarafından  hazırlanır,  hastane  ınüdür/ ınüdür  yardımcısı  ve
hastane  yöneticisinin  onayına  sunulur  ve  firmaya  bildirilir.
Ekmek  ÇeŞitlerin  dışında  tutulacaktır.  Normal  yemekler,  belirt ilen  sayılara  göre  fuzlu  ve  tuzsuz  olarak
istendiğine  ayrı  ayrı  pişirilecektir.
EKMEK:  Hasta  ve  refakatçilere  l 00  l 50gr'  lık  ekmek  verilecektir.
Ekmek  ekte  sunulan  teknik  şartnameye  uygun  özellikte  olmalıdır.  Hasta  tepsilerinden  toplanan
ekmekler  Yeniden  servis  edilemez.  Ekmek  günlük  getirilecek  ve  bayat  sen,is  yapılmayacaktır.
Ekmekler  günlük  getirilir  ve  istenen  özellikte  olması  gerekmektedir.Diyetisyenin  önerisi  ile ekmek
çeşitleri  eklenebilecektir.

Ögle  ve  AkŞam  menüleri  farklı  Olacaktır.  Ögle  ve  akşam  için  l. Grup(baiık  ,tavuk,et  ) esas
Yemektir..FirmaYa  hak  ediŞ  faturaları  günlük  verilen  yemek  sayısı  üzİ rintien  hesaplanacaktır.
RasYonlar  ise  bu  hususta  düzenlenecektir.  , resmi  tatil  ve hafta  sonlarında  kurum  koşulları  göz  önünde
bulundurularak  idare'nin  alacağı  ilkeler  doğrultusunda  hareket  edilecektir
Firma,  kahvaltı,  Yemek  ve  içeceklerde  ekte  sunulan  teknik  şartnamelere  uygun  olarak  1. sınıf  kaliteli
malzeme  kullanacaktır.  Ana  malzemelerin  dışında  yemeğin  içine  girecel:   yİg,  sa;ça,  tuz,  baharat,  un,
garnitür,  vb. malzemelerin  miktarı  yemeğin  cinsine,  servis  şekline  göıe.l.İe  ne.lİ .n  içerikler  esas
alınarak  hazırlanacaktır.Sebze,  meyve,  yoğurt,  et, ekmek(günlük)  vb.  haffalık  ve  taze  olarak,  kuru  gıda
ve kahvaltılıklar  ise depo  kapasiteleri  göz  önüne  alınarak  temin  edilmelid  r.
yemek  malzemeleri
kalite  ve  miktar  ko
edilecektir.

?

, günlük  rasYona  göre  İdare'nin  görevlendireceği  Muayene  Komisyonu  tarafından
ntrolü  neticesi  kesin  kabulü  yapıldıktan  sonra  pişiı,ilmek  üzere  mutfağa  teslim



Hiçbir  malzeme  miktar  ve  kalite  yönünden  Muayene  komisyonunuıı  onayr  alınmadıkça  depolara

konulmayacak  ve  yemek  yapımında  kullanılmayacaktır.  Komisyona  danışılmadan  ve gösterilmeden

gelen  malzemeler  ve bu malzemelerden  kaynaklı  bir  sorunda  bütün  cezai  işlem  firma

sorumluluğundadır.  Uygun  görülmeyen  yiyecek  malzeme  ve maddeler,  firma  tarafından  uygun  olanı

ile  yemek  saatlerini  aksatmayacak  şekilde  derhal  değiştirilecektir.  ÖĞLE  AKŞAM  YEMEKLERİ
KENDİ   SAATLERİNDE  YAPILACAK  ..Ögle  yemeğinin  yapılınası  ,,e  dağıtılınası  bitince  akşam

yemeği  yapılacak  ..ÖnNer  MENÜ

KAHVALTI OGLE  _ A.KŞAM
pazartesi Yumurta,  Beyaz  Peynir,

Domates  Salatalık  (5+ 5

Tavuk  Kalamar  ,Yayla  Çorbası  ,Salata Etli  Türlü,Bulgur  Pilavı

,t)acık
Salı Beyaz  Peynir  , Zeytin,  Tereyağı

Reçel  Domates  Salatalık  (5+ 5
Pide  , Mercimek  Çorbası  ,Salata
Ayran

Fırın  Köfte  Patates,Çorba
Salata

Çarşamba Yumurta  Krem Peynir,  ,

Tereyağı  Bal,zeytin  Domates  

Salatalık  (5+ 5

Fırında  Tavuk,Bulgur  Pilavı  Havuç
Tarator

Etli  türlü  ,Şehriyeli  Pilav
,Meyve

Perşembe Yumurta,  Krem Peynir  ,Zeyiin,
Domates  Salatalık  (5+ 5

Çiftlik  Köfte  Bulgur  Pilavı

Cuma Yumurta  ,Beyaz  Peynir  ,Zeytin
, Domates  Salata| ık  (5+ 5

Kıymalı  I spanak,Makarıra,  Yoğurt

Etli  Kuru  Fasulye  ,Bulgur  Pilavı
,Turşu

Tavuk  Kalamar,Çorba
,Salata

cumartesi Krem Peynir,  Çokokrem
,Zeytin  Domates  Salatalık  (5+ 5

Tas  Kebabı  ,Şehriyeli  Pilav

,Yioğurt
Pazar Yumurta,  Krem  Peynir

,TereyağıBal,  Domates  

salatalık (5+ 5

Fırında  Tavuk,  Makarna,  Mandalina

Yoğurtlu  Karışık  Kızartma,Makarna,
Gemici  Çorba

K  ıymalı  I spanak,Makarna,

Yoğurt

D KAHvAL L l beslenmesi  gereken  hastalara  3 kap  olarak  verilen
normal  öğle  ve  a§am
yapılabilecektir.
MALZAME  TEMİNi

yemeğinde  diyetisyenin  bilgisi  dahilinde  hastanın  durmuna  göre  değişiktik

Kullanılacak  gıda  maddelerinin  tümü  ekte verilen  yiyecek  teknik  şartnam,:sine  uygun  olacaktır.

'  Kahvaltı,  ara öğün,  Yemek  ve diyet  yemeklerinin  tüm  malzeıneleri  firnıa  tarafından  karşılanacak  ve
idarenin  oluŞfuracağı  Muayene  Kabul  Komisyonu  tarafıııdan  denetlenerek  depolara  kaldırılacaktır.

' MuaYene  Komisyonunun  kontrolünden  geçmiş  yiyecekIer  dayanıklılık  süresine  göre  kuru  depo  veya
soğuk  hava dePosunda  saklanacaktır.  Et,  tavuk,  yoğurt,  yumurta,  peynir,  iaze  se6ze  ve  meyveler  vs.
ınevcut  olan  soğuk  hava dePosunda  muhafaza  edilecektir.  Peynir  dışında  adı geçen  yiyecekıer  soğuk
hava depolarında  en  fazla  I  hafta  bekletiIecektir.
ı FirmaYa  gıda  maddelerini  saklaması  için  genel  mutfak  içerisindeki  kuru  depo  , 

,;oğuk  hava  depoları
ve  demirbaŞlar  hazır  vaziyette  teslim  edilecektir.  Soğuk  hava  depolarındave'diğr  demirbaİ larda
sonradan  oluŞabilecek  arzalar  firma  tarafından  masrafları  kendine  ait  olmak  üzere  aynı  gün  içinde
acilen  tamir  ettirilecektir.  İhtlyaç  halinde  derin  dondurucuyu  firma  kendisı  ile  getirecektir
o Kuru  gıdalar  mevcut  dePo  kapasitesine  göre  haftalık  getirilecektir.  Kurtı  gıdalar  dışında  kalan  sebze_
meYve,Yoğurt,PeYnir,Yumurta,  tavuk,  balık  vb.  Muayene  komisyonunun  belirleyeceği  günlerde
getirilecek  oluP  getirilme  sıklığı  muayene  komisyonu  taİafından  yükleniciye  bildirilecektir.  Et haftada
en  fazla  2  (iki)  kez  olacak  Şekilde  getirilecektir.  Et kabulü  idaİenin  be  İ rleyeceği  günlerde(haftaiçi)
YaPılacaktır.  Mevcut  durumlar  ve depolama  alanı  konusunda  etin  getirilrre  ,,lırgrİ .ğıştirilebilecektir.ı  Hizmetin  aksamaması  iÇin  kuru  ve soğuk  depolarda  eıı  az  7 günlük  gıda  stıığu  bulundurulması
zorunludur.

Ekmek  günlük  olarak  mutfağa  alınacaktır.Ekmekler paketlİ   veya  aq,ılç getirılecektir.Paketler  50
a

gramlık  rol  ekmek  (yuvarlak  ekınek  ) olarak beyaz  ve  taın  buğday/kepek,rlarak  yapılacak  ve personel
ve  hastaya  l 2  tane  şeklinde  verilecektir Açık  gelen  ekmek  hijyenik  kesil ip kişi başı  l50  gramlık
kese  kağıdına  veyahut  şeffaf  poşete konulacaktır.  Bayat  ekmek  kesinlille kullanılmayacaktır.  Hastave  yemek  yiyen  personele  yeterince ekmek  temin  edilecektir.  Ekmek atıınını  engellemek  için  günliik

3
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menüye  göre Yataklı  Tedavi  Kurumları  Yönetmeliğindeki  graınaj  üzerinden  düzeltmeler
yapılabilecektir.
. Muayene  kabul  komisyonu  kontrolü  dışında  hiçbir  malzeme  alınmayııcak,  depolara  konı.ılmayacak

ve  yemek  yapımında  kullanılmayacaktır.  Komisyon  tarafından  hazırlanan  yemek  listelerin  dışında
ınalzeme  girişi  tespit  edildiği  durumlarda  gerekli  cezai  işlem  uygulanacak  ve  ilgili malzemeden

kayıraklanabilecek  herhangi  bir  zehirlenıne  duruınunda  sorumluluk  tamaınen  yükleniciye  ait  olacaktır.
Yüklenici  malzemeleri  aldığı  kişilerden.  teknik  şartname  hükümlerine  ve  malzeıne  evsafına  uyguıı

malzeme  getirilmesini  sağlayacaktır.  Günlük  gelenler  (ekınek  vb.)  dışındaki  ııalzemeler  depolama

kurallarına  uygun  periyotlarda  depolara  girecektir.
ı  Hastane  dışında  yeınek  yapılınayacak,depoya  alınan  malzeıneler  ve  mutfakla  pişirilen  yemekler
idareye  ait  tesisler  dışına  kesinlikle  çıkartılmayacaktır.  Hastane  idaresinir,  izni  olmadan  personel  harici
kişilere  yemek  satılmaz  ve  verilmez.
ı  Malzeme  teslimi  sabah  saat  9.30  l0.00  veya öğleden  sonra  l.] .3014.()0  saatleri  arasında
yapılacaktır.  Teslimat  günleri  muayene  komisyonu  tarafından  belirlenerek  yüklenici  firmaya
bildirilecektir.  Cumartesi  Pazar  Pazartesi  menüsünde  olan  malzemelerin  en  geç  C  uma  günü  saat  16:00
ya  kadar  ambara  teslim  etmeleri  gerekmektedir.  Uygun  görülmeyen  yi; ,ecek,  malzeme  ve  maddeler
yüklenici  tarafından  uygun  olanı  ile  en  geç  saat  2 saat  içerisinde  değiştiri'ecektir.Malzemeler  Pazartesi
ve Cuma  günleri  gelecek  .

.  Yemek  hizmetinin  yüklenicinin  mutfağında  yapılmasını  gerektirecek  bir  durum  olduğunda
yüklenici,  şartname  evsafına  uygun  malzeme  teminini  yapmakla  yükümlüdür.  Kullanılan  malzemenin
evsafa  uygun  olmadığı  saptandığında  oluşabilecek  tüm  olumsuzluklardan  yüklenici  sorumludur.
DEPOLAMA
lYüklenici  firına  tarafından  hastane  ambarına  getirilen  gıda maddelerinin  nıuayene  ve  kontrolü
Yataklı  Tedavi  Kurumları  İ şletme  Yönetmeliğinin  10l.maddesi  uyarınca  idarenin  görevlendireceği
komisyon  tarafından  yapılacaktır.  Şartnameye  uygun  olmayanlar  reddedilecektir.  Reddedilen  gıJa
maddeleri  firına  tarafından  aynı  gün değiştirilecektir.
2MuaYene  komisyonun  belirlediği  günlerde  (haftalık)  alınan  et. ekmek(günlük),  sebze,  meyve,  süt  ve
Yoğurt  gibi  gıda  maddelerinin  muayene  ve  tesellümü  yapılıp  depolara  konulaacak  .

3Muayene  tesellüm  işleri  günlük  çalışma  saatleri  içinde  yapılacaktır.
4Depoların  kontrolü  istenildiği  zaman  idarece  yapılabilecektir.
5Etler  ParÇa  veya  karkas  olarak  haftalık  veya  depo koşullarına  göre  ayhk  alınacak  ,yemeğe
konulacak  miktarlar  belirlenip  kuşbaşı,kıyınalık,haşlamalık  olarak  kesilip  soğuk  depoya  yada  derin
dondurucuYa  kaldırılacaktır  .Etler  çiğ  olarak  aylık  yemek  menüsüne  gore  gramajlııra  ayrİ lıppaketlenip
dolaba  veYa  derin  dondurucuya  konulacaktır.  Hergün  bir sonraki  yemeği  İ  et miktarı  çıkartıİ ıp  norruı
buzdolabı  sıcaklığında  bekletilecek  ve yemeğin  yapılacağı  gtin  haşÜıııp  kullanılacaktır.  Haşlanıp
donduruluP  tekrar  kullanılmayacaktır.Bu  konuda  hastane  idareİ i  ve  diyelisyen  onayı  alınmadan  başka
bir uYgulama  YaPılmayacaktır.  Yemeklerin  hazırlanmasının  ve  pişirilmesiniıi  aksamaması  için
diyetisyen  ve  hastane  idaresi,  iş  akış  saatini  ve düzenini  değiştirebilecektir
6DePolarıntn  nem  dereceleri  günlük  olarak  ölçülecek  ve yİzılı  hale  getirilecekti
rişİnıur:
Kahvaltı  ve Yemeklerin  pişirilmesi  hastane  merkez  mutfağında  gerçekleştirilecektir.  yemeklerin  ısıları
Y. k:.} _.glda  dePolarınln  nem  dereceleri  günlük  olaİak  olçtilecek  ıe  yazlı  hale  getirilecektir.
I stenildiği  durumda  Beslenme  ve  Diyet  Bölümünce  denetimi  yapılacaktır,  İ t l.,  parça  olarak  haftalık
veYa  dePo  koŞullarına  göre aYlık  alınacak  ,yemeğe  konulacak  miktarlar  belirlenİp  kuşbaşı,  kıymalık,
haŞlamalık  olarak  kesiliP  soğuk  depoya  yada  derin dondurucuya  kaIdırılacaktır  . F.tler  çiğolarak  ay1ık
Yemek  menüsüne  göre  gramajlara  ayrılıp  paketlenip  dolaba  veya  derirı  donduIucuya  konulacaktır.
Hergün  bir sonraki  Yemeğin  et miktarı  çıkartılıp  normal  buzdo| abı  ı; ıcaklığında  bekletiIecek  ve
Yemeğin  YaPılacağı  gün  haŞlanıP  kuI lanılacaktır.  Haşlanıp  dondurulup  tt:krar  İullanılmayacaktır.  Bu
konuda  hastane  idaresi  v_e  diyetisyen  onayı  alınınadan  başka  uygulama  yapılmalacaktır.yemeklerin
hazırlanmastnın  Ve PiŞirilmesinin  aksamaması  için  diyetisyen  u.  t urtu,İ . 

'idaresi, 
iş akış  saatini  ve

düzenini  değiştirebilecektir.
Mutfakta  üretim  sürecinde(yemek  yaparken)  disposable  maske,  bone,  el,iiven  ve gerekli  durumlarda
ga loş  kullanılacaktır.  Kullanılan  ınalzemeniıı  tem ini Firma  Tarafından  Kaı şılanaca;,tırö,ğle  ve akşam  yemekleriyemek  saatinden  önce
TAŞIMA:

4

dağıtıııı  iç  i n  ınutfakta  ha::   ır  bu  luntı  uru  lacaktı  r



Pişirilen  yemekler  yemekhaneye  ve klinik  mutfaklarına;  ısıyı  uzun  süre  muhafaza  eden,  dökülmeyi

önleyecek  şekilde  kapaklı  gastronomların  konulduğu  ısı  iireten  kapalı  arabalarla  çelik  kaplarda  firma

personeli  tarafından  taşınacaktır.  Soğuk  yemeklerin  taşınmasında  ve  gerekli  görüldüğü  durumlarda

strech,  kapak  gibi gereçler  kullanılacaktır.  Arabaların  ısısı düzenli  olarak  korıtrol  edilerek  gerekli

duruınlarda  yeniden  ısıtılmalıdır.  Hastanede  mevcut  olanlar,  sayı  ve  tekr.ik  yönüyle  yetersiz  ise  firma

tarafından  temin  edilecektir.
DAĞITIM:
Hasta  ve  refakatçilerin  yemekleri  ve  kahvaltıları,  diyetisyenlerin  talimatları  ve önerileri  doğrultusunda

servis  sorumlu  heınşirelerinin  kontrolünde  firına  personelince.  doğ:u  istem  doğru  hasta  ilkesi

çerçevesinde,  servis  tepsilerinde,  sıcak  olarak  ve  hi_| yenik  koşullz.rda  hai  ta odalarına  servis

yapılacaktır.  Hasta  ve  refakatçilerine  ayrı ayrı  tepsilerde  dağıtım  1,apılacaktır.  Ögle  ve  akşam

öğünlerinde  yemek  yiyen  hasta  ve  refakatçilerine  yemekle  birlikte  içme  ;uyu  ten,ini  ağzı  kapalı,200
250  ml,  disposable  kaplar  şeklinde  hasta  ve  ref'ekatçiye  2  tane  personele  olarak  yapılacaktır
Ayrıca  personel  için  Yemekhanede  yer  alan  su  arıtına  cihazıırın  filtıesi  düzenli  aralıklarla  firma
tarafından  değiştirilecektir  ve  ınasalara  sürahi  ile su  konulacaktır.Bu  konı.ıdaki  sorumluluk  firmaya
aittir.  Hastane  İdaresince  belirleneıı  kliniklere  (İntaniye,Acil  gibi)  yemek  servisi,  uygun  disposable
tabak,kase  vb  ile yapılacaktır.  Yemek  servisi  esnasında  personel  kullanım  amaçına  uygun  eldiven,
maske  ve bone kullanacaktır.
Personel  yemekleri,  yemekhanelerde  firma  elemanlarınca  dağıtılacaktı,.  Tüm hastane  personelinin
yemekleri  porselen  tabak  ve kAselerde  servis  edilecektir.Hasta  ve  refakatt: ilere  paslanmaz  çelik  tabldot
tabağı  ile yemek  dağıtılacaktır.Hasta  ve  refakatçilere  metal  çatal  ve  kaşık  ı,erilecektir.  Hastane
idaresinin  veya  diyetisyenin  uygun  gördüğü  durumlarda  tek  kullanımlık  köpük  tabak  ,plastik
Çatal,kaŞık  ,bardak  kullanılabilecektir  ve bunların  temini  firma  sorumluluğundı  olaçaktır.  Personel
yemekhanesinde  kullanılan  porselen  tabaklar  ile hasta  tabakları  kesin'ikle  karışmayacak.  Personel
yemeklerinde  paslanmaz  çelik  çatal,  bıçak,  kaşık  takımı  eksiksiz  ve  kese  kağıdı  ile paketli  olacaktır
.Makineden  çıkan  tabaklar  bardaklar  da  silinip servis  alanına  götürülecekıir.  Kahvaltılar  tek
kullanımlık  3 gözlü  kapaklı  köpük  tabaklarda  dağıtılacak,  tüm  hastalar  ve  refakatçileri  ve diyaliz
hastalarına  bardak,  kase,  çatal  ile  verilecektir
TOPLAMA:
Firma  elemanları  servislerdeki  hasta  ve  refakatçıların  yemek  tepsileriııi  toplayıp,  temizlik  yapılan
birime  götüreceklerdir,  yemek  servisi  yapıldıktan  sonra  15  dakika  arıı  ile 2 kez  dağıtım  yİ rİerini
dolaŞarak  sonrasında  oluşan  yemek  atıklarını  toplayacak,  gerekirse  t:krar  kontrol  yaparak  hasta
odalarında  yemek  sunumunda  kullanılan  boş  kapların  kalmadığındtn  emin  olacaktır.  Serviste
kesinlikle  boŞ  tabak  bırakılmayacaktır.  Her  servise  boş  tabakların  toplaııması  için  hastane  idaresinin
uYgun  gördüğü  ebatlar  ve özelliklerde  çöp kovası  bulundurulacaktır.  Bu  l:onteynırlar  servislere  yemek
saatinden  l0 dakika  önce  çıkartılıp  dağıtımdan  en  geç  bir  buçuk  saat  sonrıı  tekrar  toplanacaktır,
rEıvıİzı,İ r:
Servis  YaPllan  taŞıma  kapları  ve  merkez  mutfakta  kullanılan  muhafaza  edilmesı  gereken  kaplar  ve
diğer  ekipmanlar,  firma personelince  toplanacak,  merkez  mutfağa  taiıın3ç.| ç  ve burada  temizliği
YaPılarak  tekrar  kullanıma  hazır  hale  getirilecektir.  Günlük  olarak  İemiz; iği  yapıl; ımamış  hiçbir  arağ
gereç  mutfaktan  dışarı  çıkarılamayacaktır.
Kliniklerde  kullanllan  servis  araç  gereçleri,  merkez  mutfakta  firma  elı:manlarınca  temizlenecektir.
Klinik  mutfak  ve yemekhanelerin  temizliği  firmaya  aittir.
Bu  aŞamalarda  meYdana  gelebilecek  arızalar,  kırılma  ve kaybolmalar  firma  tarafından  karşılanacaktır.
Kullanılacak  olan  her  türlü  temizlik  malzemesi  , sağlık  ve hİ jyen  kurallarııa  uygutı  özellikte  olacaktır.
Mutfağın  Ve servis  ofislerinin  temizliği  sürekli  yapılacak;  ye",duvİ r,kcridor,depo,ocaklar,
dav| umbazlar  ve kullanllan  tüm  araç  gereçlerin  temizliğinOe  uygun  temizlik  ürünleri(yağ  ç.ırti.ii  ,.jve  dezenfektanlar  kullanılarak  temizliği  günltlk  olarak  yapılacak.  Rögar  . cam  ve  duvarların  temizliği
haftalık  olarak  YaPılacak.Temizlik  yeterli  gcırtılmeİ igi  durumTardı  idarece  temizlik  tekrarı
YaPtırılacaktır.  Bunun  dıŞlnda  İdare'nin  belirlediği  progru,  çerçev:sinde  * .e uygun  gördüğü
malzemeIerle  genel  temizlik  yapılacaktır.
Kat  mutfakları,  Yemekhaneler  ve merkez  mutfakta  kapaklı  pedallı  çöp  1.ovaları  | ıulundurulacak,  çöpkovalarıırda  poşet  takılı  olacaktır.



Mutfakta  giriş  kapılarına  uygun  bir yere  temiz  ve kirli  galoşlaı  için ay.rı  pedallı  kovalar

bulundurulacaktır.  Mutfakta  görev  yapan  herkesin  (malzeme  getiren  firnıa  elemanlan  da  dahil)  tümü,

galoş  giymek  zorundadır.Yada  özel  terlikler  giyilecektir.  Ayakkabı  ile  mııtfakta  bulunması  yasaktır.

MuTFAK  rEıvıİzı,İĞİ :

Yer,  Duvar  ve  Koridor  Temizliği:
Günlük  Temizlik:Günlük  kullanılan  her  t i_irlü  alet  ve  teçhizat  sıcak,  deterjanlı  su  ile  yıkanıp  yerlerine

kaldırılacak,  kullanılan  et kütüğü,  tezgdhlar,  yemek  hazır| ama  alanlzrı  iş bittikten  hemen  sonra

temizIenecektir.  Et kütüğü  temizlendikten  sonra  dezenfektan  maddelerle  korunacak,  yer  ve  koridorlar
günde  2 kez sıçak  deterjanlı  sularla  temizlenecektir.  Çok  kirli ve yağlı  bölgeler  ağır kir ve yağ çözücü
maddelerle  temizlenecektir.  Sebzelerin  ayıklanması  ve  teınizliği  çöp  kc,valarına  yapılacak,

temizlenmiş  sebzeler  pişirme  aşamasına  kadar  kapaklı  kLivetlerde  tutulacaktır.  Sebze  yıkama

evyelerinin,  eI  yıkanan  lavaboların,  tuvalet,  banyo  ve  soyunma  odalaıının  dezçnfektan  maddeIerle

teınizliği  yapılacaktır.  Mutfağa  girişlerde  galoş,  bone  ve  tek kuI lanımlık  önlük  kullanılacaktır.  Mutfak
personelinin  kullandığı  tuvalet  ve  banyolar  düzenli  olarak  günlük  gerelıli  dezeııfektanlarla  temizliği
yapılacaktır.  Tuvalet  ve  banyolarda  kişisel  bakım  ınalzemeleri  (sıvı  saL,uil,  şampuan,  tuvalet  kağıdı,
kiğıt  havlu,  el dezenfektanı)  bulundurulacaktır  ve  takibi  yapılacaktır.  \  apılan  temizlik  için  temizlik
çizelgeleri  hazırlanıp  yüklenici  firma  gıda mühendisi/   diyetisyen  tarafından  takibi  yapılıp  Kontrol
Teşki  latı"na  sunulacaktır.
Aylık Temizlik:   Davlumbazların  ağır  kir  ve  yağ  çözücü  maddelerle  temizliği,  havalandırma
sistemlerinin  temizliği  aylık  yapılacaktır.
Gıda  ve Soğuk  Hava  Deposu
Günlük  temizlik:Askı,  tezgih  ve yerlerin  temizliği,  depoların  ısı  ayarları  ıın  kontrolünü  kapsar.
Haftalık  temizlik:Duvarlar,  kapılar  ve diğer  yerlerin  temizliğini  kapsar.
Aylık  temizlik:Kuru  gıda  depolarının  ilaçlanması  ve  sonunda  raf,  dolap  ve  yerlerin  temizliğini  kapsar.
Pişirme  Ekipmanları:
Günlük  temizlik:Kuzine  ve  fırınların  işi bittikten  sonra  temizliği,  et kıyıa  makinesi,  sebze  doğrama
makineleri,  tulumba  makinesi  ve diğer  makineler  işi  bittikten  sonra  temizlenip  muhafaza| arıyla
kaPatılacaktır.  Fırınların  kullanıldıktan  sonra  ağır  kir  ve yağ  çözücülerle  temizliği  } ,apılacaktır.
Haftalık  temİzlik:Söz  konusu  alet  ve ekipmanların  ayrıntılı  temizliği  yapılacaktır.
AYlık  temizlik:Havalandırma  sisteminin  ve  davlumbazların  temizliği  yağ çözücti  ya  da  amaca  göre
başka  temizlik  malzemeleriyle  yapılacaktır.
yemekhane  ve  koridorlar:
Günlük  temizlik:   Bankoların,  bulaşıkhanelerin,  masaların,  benmarilerin,  servisler  için  yemek  dağıtım
arabaIarının,  termoboxların,  trolleylerin,  salata sos standının,  lavabt,ların  ve  yerİerin  temİzliği
yapılacaktır.  yemek  sunumu  esııasında  masalar  devamlı  temiz  tutulacaktıı..
Haftalık  temizlik:   Masa  ve  sandalyelerin  deterjanlı  su  ile  silinecektir.  P:ncereleıin  silinmesi,  sürahi,
bardak,  Çatal,  kaşık,  yemek  tabaklarının  dezenfektan  maddeleriyle  temizlenip  durulanmasıdır.  Masa
üstündeki  peçete  lik, kürdanlık  temizl  iği yapı  lacaktır.
Aylık  temizlik:   Duvarların,  yerlerin  ve camların  temizlenınes  iııi kapsar.
PERSONEL  HİJYENİ

o GriP,  nezle,  ishal  vb.  durumlardapersonelgeri  hizmete  çekilmelive  çalıştırılmaııralıdır.
o Ellerindeki  küÇük  kesik  ve Yaralar  su  geçirmez  bantlarla  kapatılmalıdır.  Ayrıca  her yemek  hazırlama
aŞamasından  önce  yara  bakımı  yapılıp  yara  bantları  yenileri  ile değiştirilmelİdlr.
ı Mutfak  Personeli  ellerini  işe  başlarken  ve  iş bitiminde,  çalışma  tezgdhı  Jeğiştirilıliğinde,  molalardan

Sonra,  tuvalet  ÇıkıŞlarında,  mendil  kullandıktan  sonra,  öksürüp  napşıraıl< ıan  .on.,r.  Ğpraklı,  ambalajlı
malzemeYe  dokunduktan  sonra,  saçlar,  yüz,  kulak  vs.  Ool< unOul< tat  sonra,  çiğ  et,  sebze  vs.
dokunduktan  Sonra,  tüketime  hazır  gıdaya  dokunmadan  önce,  yemeğin  porsiuoıİ lanmasından  ve
servisinden  önce  anti  bakteriyel  sıvı  sabun  ile dezenfekte  etınelidir.
o Personel  hijYeni  iÇin  tuvalet| erde;  tuvalet  kağıdı,  k6ğıt  havlu,  ant bakteriyel  sıvı  el  sabunu
bulundurulmalıdır.

'  Üretim  alanlnda  atık  ve  Yabancı  madde  (Aşırı  birikmiş  çöp,  personele  ait  kişisel  eşyalar,  kullanım
dışı  olmuş  malzemeler)  bulunmamalıdır.
ı Mutfak  personel

fi

tırnakları  kısa  ve  teıniz  olmalıdır.
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. Mutfak  personelinin  formaları  temiz  ve ütülü  olmalı,  her personelin  yedek  forması  bulunmalı  ve

yedeklerde  her zaman  temiz  ve  ütülü  olarak  hazır  durumda  olmalıdır  Ayrıca  yemek  hazırlamada
kullanılan  formalarla  kesinlikle  yemek  dağıtımı  yapılmamalıdır.  Mutfak  ı,e  yemekhanelerde  disposible
malzemeler  (kepi  bone,  maske,  kolluk.  önlük)  bulunınalıdır  ve kuilanım  alanına  göre  düzenli
kullanılmalıdır.  Mutfağa  girecek  olan  sivil  kişilerin  ziyaretçi  ön,üğü,  g;rloş,  bone  giymesi

sağlanmalıdır.
. Dışarıda  giyilen  sivil  giysi  ve ayakkabılarla  mutfağa  girilmemelidir.
o  Mutfakta  sigara  içilmemelidir.
. Mutfakta  kullanılan  el bezleri  ve  tutaç  gibi  gereçler  gözle  görülür  şe,iilde  temiz  olmalıdır.  Bu  tür

ınalzemeler  günlük  gerek  görülürse  daha  sık aralıklarda  değiştirilmelidir.  Eldivenler  ve  kullanım
yerleri  şu  şekildedir;
Fırın  Eldiveni:   Sıcaklık  geçirmeyen,  yanıct  olmayan  özellikte  olınalıdır.  Pişen  yemeklerin  yanmasını
önlemek  için sıcak  malzemelerin  tutulmasında  kullanılır.
şeffaf  Eldiven:  Yemek  servisi  sırasında  kullanılır.  Tek  kullanımlıktır.
Temizlik  Eldiveni:   Bulaşık  yıkama,  genel  teınizlik  ve  trıvaletlerin  temizliği  olmak  izere  3 ayrı  amaçla
kullanılır.  Ancak  l adet  eldiven  asla  iki  işte  birden  kullaııılnıamalıdır,  bu  işler  için mutlaka  ayrı  ayrı
eldivenler  olmalıdır.

Çelik  Eldiven:  Et  ve  et ürünleri,  tavuk  ve  balığın  hazırlanıııasında  kişiı;el  koruvucu  ekipman  olarak
kullanılır.
Vinil Eldiven:  Hazırlık  eldivenidir.  Tek  kullanımlıktır,  kullandıktan  sonra  atılır,  yıkanmaz,  sıcak
alanlarda  kullanılmamalıdır.  Et ve  tavuk  hazırlığında,  bir sonraki  aşamada  pişirme  işlemine
girmeyecek  ürünlerle  çalışırken  (Örneğin,  porsiyonlama,  salata  hazırlığı,  garnitiir  hazırhğı,  vs.),  yarı
PiŞmiŞ  son  pişirme  işlemine  girecek  ürünlerin  geçirdiği  tüm  aşamalarda,  elinde  yara,  çıban,  sivilce  vs.
olan  personelin  izin  verilen  alanlardaki  tüm  çalışmalarında,  şahit  numune  alımı  sırasında  mutlaka
kullanılmalıdır.  vinil  eIdiven  takılmadan  önce  eller  dezenfekte  edilir.  Eldiveıı  ile ürün  haricinde
hiÇbirŞeYe  dokunulmaz.  Başka  bir  işe geçi| irken  yeni  eldiven  takılır.  İ ş biıiminde  ; ıdiven  atılır  ve eller
tekrar  dezenfekte  edi  lir.
o  Yemek  tadımı  sağlık  kurallarına  ve  sunum  ilkelerine  uygun  şekilde  yapılmalıdıı.

' Yemek  servisi  uygun  numarada  ve  sayıda  kepçe,  kevgir,  maşa  ve disposible  eldıven,  maske,  bone  ve
kolluk  kullanılarak  yapılmalıdır.

' Mutfak  Personelinin  görünümü  hijyen  kurallarına  uygun  olmalı  (el  tırnık  temizliği,  saç  tıraşı  uygun
ve  temiz),Çalışırken  küpe, yüzük,  saat,  kolye,  bilezik  vb.  takı  malzemeleri  takmamalİdır
BESiN  HİJYENi

, pişmiş  veya  servise  hazır  yiyeceklere  çıplak  elle  dokunulmamalıdır.
. Pişmiş  yemekler  2 saalten  fazla  bekletilmemelidir.

'  İÇinde  Yemek  bulunan  tencere| er  kapalı  tııtulmalıdır.  Ayrıca  hiçbir  beı; in  mad< iesi  üzeri  açık  halde
bulundurulmamalıdır.

' Mutfağa  gelen  malzemeler  muayene  kabul  komisyonunun  ınal  kabulünJen  sonıa  bekletilmeden  seri
bir  Şekilde  dePolara  Yerleştirilmesi  sağlanacaktır.  Hiçbir  malzeme  depolama  alanlarının  haricindeki
yerlere  gelişi  güzel  konulmayacaktır.
o Yemek  dePolama,  hazırlama,  pişirme,  taşıma  ve servis  aşaınalarında  } JACCP  (Tehlike  Analizi  ve
kritik  kontrol  Noktaları)  kriterlerine  uygunluk  sağlanacaktır.
o  DondurulmuŞ  besinler  buzdolabında  çözdürülnıeli,  çözünen  b:sinler  tekrar  dondurulup
kullanılınamalıdır.

' ÇöP ve YiYecekler  bir  arada  tutulamamalı,  çıkan  çöpler  hazırlamaalanında  beklecilmeden  hemen  çöptoplama  alanına  götürülmelidir.
o ÇaPraz  bulaŞınaYı  önlemek  amacıyla;   Pişmiş  ve çiğ  besinler  bir  ıiri  ile  temas  etmemelidir.

PotansiYel  riskli besinlerle  temas  eden  yüzey,  araç  ve gereçler  derhal  deze  nfekte  e.: ilmeli,  diğer  yüzey
ve araç  ve gereçlerle  teması  engellenmelidir.
ı  Yemeklerde  ve  salatalarda  kullanılacak  sebze  ve  meyveler  çok  iyi şekilde  yıkanacaktır.  Mutfağagiren  tüm  sebze  ve  meYveler  1  litre suyayarm  çay bardagı  sirke  oranları] ,!ahaİ ırianmış  karışımda20
dakika  bekletilmeli,  sonrasında  da  iyice durulanmalıdır.
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.  Elle  hazırlanan  yiyeceklerde  (köfte   sarma  vb.)  aşçılar  tek kullarıımlık  pudrasız  vinil eldiven
giyeceklerdir.  Aşçılar  ve  servis  elemanları,  servis  esnasında  tek  kullanınılık  şeffaf  eldiven  giyecekler,

bone, kolluk  ve maske  takacaklardır.

ÇALIŞTIRILACAK  PERSONEL  SAYISI ,  NİrBİ ,İXİ ,Pnİ   VE  UYULMASI   GEREKEN
KURALLAR:

l.ışçilerin  Nitelikleri  savıları

Aşç,  l kişi

Bulaşıkçı  Garson  l kişi

Toplam  2 kişidir.

Aşçı  ve  diğer  çalışan  kişilere  asgari  ücret  üzerinden  ödeme  yapılacaktır.

Eleınanların  l8 yaşından  gün almış  olması  gerekmektedir.

 Daha  önce  herhangi  bir kurumdan  emekli  olmuş  kişiler  çalıştırılamaz.

Personelin  kıyafeti  terliği  önlüğü  ,eldiveni  bonesi  maskesi  firmaya  aittir.

Personeller  izin  kullandığı  zaman  yerine  aynı  yeterlilikte  personel  getirilecektir.Yemek  hizmeti
aksamayacaktır.

2.İşe  alınma  ve  işten  çıkarma  kriterleri:
a)Firma  vasıflı  ya  da  vasıfsız  personel  alımlarını  idareye  bildirecektir.  İdı,renin  oııayınl  almadan  hiçbir
Personele  iŞ başı  yaptırmayacaktır.  Çalıştırılacak  elemanların  deneyimli  v:  işinin  ehli  olup olmadığının
tesPiti  iÇin  alınacak  elemanlar  mutlaka  l  aylık  deneıne  sürecinden  ge; irilip  Flastane  yetkililerince
uYgun  görüldükten  sonra  işe başlayış  işleınleri  yapılmalıdır.  Deneme  ;ürecindski  elemanların  tiim
masrafları  fırmaya  ait  olacaktır.
b)Yüklenici  firma  işten  personel  çıkarmalarında  idareye  1 giin önceden  haber  vırmek  zorunda  olup,
işe giriş  çıkışlar  idarenin  denetiminde  olacaktır.
c)Belirtilen  hükümlere  yüklenici  firmanın  uymaması  duruınunda  ştrtnamenin  cezai  hükümleri
uygulanacaktır.
3 Yüklenici  firma,  yemek  yapımı,  servis  ve  servis  sonrası  çalışacak  personelin  saç  ,sakal,  tırnak
bakımı  , kılık  kıyafeti  ve gerekli  temizlik  şartlarına  uyulınasını  sağlayacal,İ ır.
4 Firma:  ınutfak,  yemekhaneler  ve  servislerde  çalışan  tüm personelin  giyeceği  kıyafetleri  kendi
karŞılaYacak  ve  Personel,  görevi  esnasında  bu kıyafeti  giyecektir.  Personelin  İ ıyafetlerini  hastane
idaresi  belirleYebilir.  Mutfakta  çalışan  elemanlar,  iş  kıyafeti  ile  hastane  içinde  dolaşmayacaklar,  ayrı
bir kıyafet  giyeceklerdir.
5 Yönetimin  iŞten  Çıkarılmasını  veya  değiştirilmesini  talep  ettiği  persoreli  ise derhal  değiştirecektir.
Yeni  iŞe  baŞlaYanlar  ile  iŞten  ayrılanlann  toplu  listesi  her ayİn bitİmİnde  ic,areye  verilecektir.
6, Yemek  Şirketinde  ÇalıŞan  Personelin  hastane  kurallarına  uyumunu  sı,ğlamak  için  firma  hizmet  içi
eğitimini  yapacaktır.
7 Yüklenici  firma  ,çalıştıracağı  personelin  temizliğine  dikkat  edecek  ve  / emek  dağıtıcıları  her zaman
hastanenin  tespit  ettiği  üniformasını  giyecektir.
8 Personelin  kıYafetlerinde  hiç  bir  zaman  yırtık  ve sökük  olmayacak,  ütü ü ve  temiz  olacaktır.  Eski  ve
kullanılmaz  hale  gelen  iŞ kıyafetlerinin  değiştirilmesi,temini  temizlik  ve  ı,akımı  yükleniciye  aittir.
9  Mutfaklar,Yemekhaneler,ÇalıŞan  personelin  giyim  ve kuşamı,  tertip  ve  dtıİen  yemek  pişirmede
kullanılan  her  türlü  teÇhizat  ve  girdi  malzeme  ve  sağlık  toşulları  id,,r"  u"  ,nruy.n.  komisyonu
tarafından  her  an kontrol  edilecek  ve denetlenecektir.
10  Müteahhit  firma,  hiçbir  ihtar  ve  ikaza gerek  kalmaksızın,  her  türlü  entniyet  tedbirlerini  zamanında
almak  ve kazalardan  korunma  usul  ve çarelerini  işçilerine  öğretmekle  ıntikelleftir.  ivlüteahhit  firm a,  İ ş
kanunu  işçi sağlığı  ve  iş güvenliği tüzüğü hükümlerine  göre  işçilerin  sağlığını  kori:mak  üzere  her
sağlık  tedbirlerini  sağlayacak  ve  işçilerin tehlikeli  şartlarda  çaI ışmasına  m,  :ydan veı:neyecektir
l  lYüklenici  firma  gıda  zehirlenmelerine karşı  koruyucu  öırlem  alacaktır
l 2Yüklenici  firma  gıda  zehirlenınelerine karşı  personeline  eğitiıı  verece  < tir
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l3Mutfakta  iken  tüm  personel  kepli,boneli  ve ayaklarında  tek  t ip  terlik  olacaktır.
l4Yemek  dağıtan  erkek  personel  kep  veya  bone  giyecek,bayanlar  bone  (renklerini  idare  belirleyecek,)
takacaktır
l5 Yemek  şirketinde  çalışan  tüm  personelin  maaşı  yüklenici  firma  tarafından  her  ay muntazam  olarak
ödenecektir.  Firmanın  Hastanederı  alacağını  geç alması  ınaaşları  geç  ödeı,re  sebebi  olamaz.

l6Yüklenici  firma  personeli  hastanede  gördüğü,  duyduğu.  şahit  ,ılduğu  hadiselere  ve  hasta

mahrumiyetine  sadık  kalacak  ve  ketum  olacaktır.Bu  hususta  hastane  idart  sini  haberdar  edecektir.
l 7İşçilerin  koridorlarda,  merdivenlerde.  ınerdiven  boşluklarında,  bürıılarda,  lobilerde  ınesai  saati

içerisinde  ve dışında  oturmaları,  sigara  içıneleri,  yüksek  sesIe  konuşınalaıı  ve genel  hastane  kurallarına
aykırı  hareket  etmeleri  yasaktır.
l8.Mutfak  sorumlu  yemek  lıizmet  alını  komisyon  üyeleriııe  sözlü  hakaret,uygun  olmayan
davranış,dediklerinin  yapılmaması  ve  karşı  çıkılması  kesinlikle  kabul  edilmeyecektir.
NOT  :   16,17,|   8,  maddelerin  tespiti  halinde  uyartya  gerek  kalmaksızın  işçinin  iş  akdine  son verilir,
l9İstekli  personelin  sosyal  hakları  ile  ilgili  olarak  kurum  ve kurulı_şlara  yapılması  gerekli  tüm
müracaatları  yapacak,bu  hususIa  ilgili  masraflar  ile  hata  ,noksan  ve  kusurlu  işlemlerden  dolayı  hasıI
olacak  maddi,manevi  zarar  ve  ziyandan  tahakkuk  edecek  cezalar  ve  bun  arla  ilgili  İdare  adına  tecelli
edenler  dahil  tazmini  ve  iş kazası  ile  ilgili  sorumluluklar  yükleniciye  ait  tılacaktır.
20 Yüklenici  firma  hepatit,tüberküloz,tifo,  paratifo,  paraziter  ve diğer  bzı.ğırsak  enfbksiyonları  (Amipli
ve Basilli  Dizanteri)ile  cilt  hastalıklarına  yakalanmış  ve bunları,r  taşıyıc  sı  olan  personeli

çalıştıramaz.Yönetim  gıda  kontrolü  ve  portör  kontrolü  (ilk girişte  çalışacak  personel  için  testleri  firma
sorumluluğunda  yapılacak)ile  isteklerini  yerine  getirmekle  yükümlüdür
21Yüklenici  firma,  idarenin  haberi  olmadan  klinik  ve  mutfak  elemanlarını  değiştirmeyecek.  İdarece
değiŞtirilmesi  talep  edilen  personel  ise  derhal  değiştirilecektir.  Çalıştırılan  personelin  kimliklerini
belirleYen  liste,idareye  işe  başlamadan  önce  verilecektir.Ayrıca  fir_ıa  tarafından  çalıştınlacak
Personele  dosya  tutularak  içinde  kimlik  bilgileri  ile güvenlikle  ilgili  evrakları  ve  sağlık  raporları
bulundurulacak  ve  idare  ya  da  komisyon  tarafından  denetlenecektir.Firma  adına  çalşan  personel
hakkında  oluşabilecek  suç durumunda  firma  sorumlu  olacaktır.
23.Firma  personelin  çalışma  saatlerini  izin günlerini  idareye  bildirmek  zoundadır.

YEMEK  ÇEŞİTLERİ ,  İ< Uİ İaNILACAK  MALZEME  VE  GRAIVIAJ  MİKTARLARI

GRAMAJLAR:  Hastanemizde  yemek  verecek  müteahhit  firmanın  uygulalacağı  gramajlar  ve
hastanemizde  Çıkartılacak  yemek  I istesi  aşağıda  verilmiştir.  Yemekler  ] lazırlanırken  l< u] lanılan  gıda
maddelerinde  bu  gramajlardan  aşağıya  inilmeyecektir
Ancak  bu  listede  olmayan  yemeklerde  diyetisyenler  ve  idarece  mcnüye  yazıldığı  taktirde,  bu

Yemeklerde  kullanılacak  gramajlar  verilen  gramaj  listesindeki  benzer  yerıekler  tenıel  alınarak  idare  ve
diYetisYenler  taraflndan  beI irlenir  ve  müteahlrit  flrma  tarafından  it iraz  etlilmeden  1apılacaktır.yazılaıı
Yemeğin  YaPılması  firmaya  aitt ir.Yemeğin  bilinmemesi  veya  malzemenin  olme,yışı  gibi  bahaneler
kabul  edilmeYecektir.En  kısa  sürede  temin  işleminin  yapılması  firmaya  aiıir.  Grarnaj  listesinde  verilen
miktarlar  Çiğ  malzeme  miktarıdır.  Et  için  (Dana  kemikli/ kemiksiz,  tavuk  kemikli/ kemiksiz)  et
miktarıdır.  SalÇa  ,konserve  ve bunun  gibi  gıdalar  net ağırlık  üzerinden  kat,ul  edilmiştir

ET YEMEKLE_Rİ ,ETLİ   spnzr  YEMEKLEnİ ,EıI ,İ   KURUBAKL,A.Gİ
yEMEĞiN  ciNsi  MALzEME  aİNİ

Tas Kebabı  Dana  Eti  (Kemikı"iz)

Patates

Soğan(Kuru)

Yağ

Salça

Tuz

L YEIVIEKLERİ ;
Mİ ARI

120gr

l 00gr

20gr

l 0gr

1 0gr

1.5gr
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ormaı,ı  kebabı

Terbiyeli  Haşlanra  Et

Fırın  Tavuk

Sebzeli  Fırında  Tavuk

Konserve  Bezelye

Şinitsel  Patates  Garı] it[ ır

Dana  Eti(Kemiksiz)

Patates

Kuru  Soğan

Margarin

Havuç

Kekik

Tuz

Sıvı  yağ

Bezelye

Salça

Dana  Eti  (Kemiksiz)

Patates

Havuç

Yoğurt

Un

Tıız
Sıvı  yağ

Yumurta

Limon

Tavuk  Eti(Kemil; li)

Patates

Salça

Sıvı  yağ

Tuz

Tavuk  Eti  (Kemil: li)

Patates

Havuç

20gr

Salça

Sıvı  yağ

Tuz

Tavuk  (Kemiksizı

Galeta Un

Yumurta

Sıvı  yağ

120gr

7  5gr

20gr

20gr

25gr

0,5gr

1,5gr

l 0gr

20gr

5gr

200gr

l 00gr

20gr

20gr

l 0gr

1.5gr

1 0gr

l/  8 adet

| / ı adet

200gr

1 00gr

5gr

5gr

1.5gr

200gr

50gr

20gr

5gr

5gr

1.5gr

l 00gr

30gr

| / a adet

20gr
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Fırın  Köfte

Çiftlik  Köfte

Terbiyeli  Köfte

Patates

Tuz

Dana  Eti(Kemiksiz)

Patates

Kimyon

karabiber
Kuru  Soğan

Salça

Maydanoz

Çiçek  yağı

Tuz

Yumurta

Dana  Eti  (Kemiksiz)

Patates

Havuç

Bezelye

Kimyon

karabiber

Kuru  Soğan

Maydanoz

Salça

Sıvı  yağ

Tuz

Yumurta

Dana  Eti(Kemiks:z)

Un

Pirinç

Yoğurt

Yumurta

Kimyon

karabiber

Maydanoz

Nane

Tuz

l 00gr

1.5gr

l 00gr

l 00gr

0,5gr

0,5gr

l 0gr

l 0gr

1120  demet

10gr

l  §or
""  b'

l/ 8 adet

l00gr

1 00gr

20gr

20gr

0,5gr

0,5gr

l 0gr

l/ 20  demet

l 0gr

1 0gr

1.5g,

l/ 8 adet

l 00gr

1 0gr

1 0gr

20gr

Vq adet

0,5gr

0.5gr

lı20  demet

lgr

l  §cr"ğ,

1ı.
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Püreli Hasan  Paşa  Köfte

püreli  kadın  Budu  köfte

Kuru  Köfte

Sıvı  yağ

Limon

Kuru  soğan

Dana  Eti(Kemiksiz)

Patates

Süt

Soğan

Kimyon

karabiber

Salça

Maydanoz

Çiçek  yağı

Tuz

Yumurta

Margarin

Dana  Eti(Kemiksiz)

Patates

Süt

Yumurta

Un

Kimyon

I (arabiber

Nane

Sıvı  yağ

Maydanoz

Pirinç

Tuz

Kuru  soğan

Dana  Eti(Kemiksız)
Patates

Kimyon

karabiber

Kuru  Soğan

Maydanoz

Sıvı  yağ

1 0gr

1/8  adet

1 0gr

l00gr

l 00gr

20gr

l 0gr

0,5gr

0,5gr

l 0gr

1l20 demet

l0gr

1,5gr

l/ 8  adet

5gr

l 00gr

l00gr

20gr

%   adet

1 0gr

0,5gr

0,5gr

1gr

20gt

1/20  adet

l0gr

1,5gr

l0gr

l 00gr

l00gr

0,5gr

0,5gr

l 0gr

l/ 20  demet

20gr



Çoban  Kavrırma  (Patates  Garnitıırlt i)

Et  SoteTavıık  sote

Balık  Kızartına(tem  izlenmiş)

Bahçıvan  Kebabı

Kıymalı  Yumurta

Tuz

Yumurta

Dana  Eti(Kemil.:siz)

Patates

Sıvı  yağ

Kuru  soğan

Tuz

Salça

Et(kemiksiz)

Kuru  Soğan

Yeşil  Biber

Sıvı  yağ

Kekik

karabiber

T| üz

Balık  (çeşitleri  )

Sıvı  yağ

Un

Tuz

Kuru  Soğan

Maydanoz

Limon

Dana  Eti(Kemiksız)

Patates

Havuç

Bezelye

Kuru  Soğan

Salça

Sıvı  yağ

Tuz

Dana  Eti(Kemiksiz)

yumurta  1 adet

1,5gr

1/8  adet

1 50gr

l 00gr

l 0gr

20gr

1,5gr

\ of
"b,

l 50gr

20gr

20gr

1 0gr

0,5gr

0,5gr

1,5gr

250gr

20gr

l 0gr

1,5gr

20gr

ll20  demet

| / a adet

l 50gr

1 00gr

20gr

20gr

20gr

l 0gr

l 0gr

1.5gr

60gr

Soğan

Sıvı  yağ

Maydanoz

25gr

1 0gr
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ıslim  kebabı

Maııtı  (dondurulıııuş)

Döner(Dana  ve Tavuk)

Etli Kuru  Fasulye

Kıymalı  Kuru  Fasu| ye

EtliNohut

Etli  Konserve  Baınya

Tuz

Dana  Eti(Kemiksiz)

Patlıcan

Domates

Sıvı  yağ

Tuz

Dana  eti(Kemiksiz)

Dana  (Kemiksiz)

Mevsime  göre  garnitür

Kuru  Fasulye

Dana  eti  (Kemiksiz)

Kuru  soğan

Salça

Sıvı  yağ

Tuz

Kuru  Fasulye

Dana  Kıyma  (Keıniksiz)

Kuru  soğan

Salça

Sıvı  yağ

Tuz

Nohut

Dana  Eti  (Kemikiz)

Kuru  soğan

Salça

Sıvı  yağ

Tuz

Konserve

Dana  Eti  (Kemiksiz)

Tuz

Salça

Sıvı  yağ

Kuru  soğan

Bezelye

Dana  Eti  (Kemiksiz)

1.5gr

120gr

l 50gr

l 00g

20gr

1.5gr

60gr

l20gr

l 50gr

60gr

60gr

1 0gr

1 0gr

l 0gr

1.5gr

60gr

60gr

1 0gr

l 0gr

1 0gr

1.5gr

60 gr

60gr

l0gr

l 0gr

1 0gr

1.5gr

l 50gr

60gr

1.5gr

l 0gr

1 0gr

20gr

l 50gr

60gr

ğ4,

Etli Konserve  Bezelye

ft



Etli  Konserve  Fasulve

Etli Konserve  Türlü

patates  oturtma

Etli Biber  Dolına

Tuz

Salça

Sıvı  yağ

Kuru  soğan

Konserve

Dana  Eti  (Kemiksiz)

Tuz

Salça

Sıvı  yağ

Kuru soğan

Konserve

Dana  Eti  (Kemik; iz)

Tıız

Salça

Sıvı  yağ

Kuru  soğan

Dana  Eti  (Kıyma)

Patates

K.Soğan

Salça

Domates

Maydanoz

Sıvı  yağ

Tuz

Dana  Eti Kıyma

Dolma  biber

Pirinç

Kuru  Soğan

Salça

Domates

Sıvı  yağ

Yoğıırt

Tıız

Maydanoz

1.5gr

l 0gr

l0gr

20gr

l 50gr

60gr

1.5gr

l 0gr

1 0gr

20gr

l 50gr

60gr

1.5gr

l 0gr

l 0gr

20gr

50gr

1 50gr

25  gr

§mJb,

25gr

ll20gr

20gr

1,5gr

30gr

l 50gr

25gr

25gr

5gr

25gr

l 0gr

l 00gr

1,5gr

1/2Odemet

ğ



Etli patlıcan  patates  Domates

kıvmalı  lalıaııa  Dolıııa

Kabak  dolma  (yoğurtlu)

Yoğurt  Kıymalı  I spanak

Yumurtalı  I spanak

Nane

Etli Biber  Dolması  gibi

Dolma

Lahana

K. Soğan

Sıvı  yağ

Tuz

Sa| ça

K.ırmızı  Biber

Et  (Kıyma)

Pirinç

Dana  eti  (kıyma)

Kabak

Pirinç

Dereotu  1/20  demet

Kuru  soğan

Tuz

Salça

Sıvı  yağ

Yoğurt

Dana  Kıyma

I spanak

Kuru  soğan

Salça

Pirinç

Yoğurt

Sıvı  yağ

Tuz

Yumurta

I spanak

Kuru  soğan

Sıvı  yağ

Tuz

Sa| ça

lgr

l 50gr

20gr

l 0gr

1,5gr

l 0gr

lgr

30gr

20gr

30gr

200gr

25gr

25gr

1,5gr

l 0gr

l 5gr

l 00gr

50gr

200gr

25gr

5gr

5gr

l 00gr

l 0gr

1,5gr

l adet

| 75gr

25gr

1 0gr

1,5gr

5gr

W



Etli Bezelye  (taze)

Kıl,ına[ ı  Bezelye

patlıcan  musakka

kabak  Musakka

Kıymalı  Karnabahar

Dana  eti  (Kemik:ıiz)

Bezelye

Salça

Sıvıyağ

Domates

Kuru  soğan

Dana  eti  (kıyma)

Bezelye

Tuz

Salça

Sıvıyağ

Domates

Kuru  soğan

Dana  eti  (kıyma)

Sıvı  yağ

Kuru  soğan

Salça

Tuz

Domates

Patlıcan

Maydanoz

Dana  eti  (kıyma)

Kabak

Kuru  soğan

Tuz

Salça

Sıvı  yağ

Yoğurt

Dana  eti  (kıyma)

karnabahar

Kuru soğan

Salça

Sıvı  yağ

50gr

200gt

tuz  1,5gr

§orJb.

l 0gr

25gr

?§m

50gr

200gr

1,5gr

l 0gr

l0gr

7 Sar
"b'

25gr

50gr

20gr

)  \ or

§orJb,

1,5gr

25gr

200gr

1120  demet

50gr

200gr

25gr

1,5gr

1 0gr

20gr

50gr

50gr

200gr

25gr

l 0gr

l0gr

L7



Kıymalı  pırasa

Meneınen

Etli  taze  fasulye

Kıymalı  taze  fasulye

Patlıcan  karnıyarık

Tuz
Yoğurt

Dana  eti  (kıyma'ı

Pırasa

Pirinç

Sıvı  yağ

Salça

Limon

Domates

Biber

Soğan

Maydanoz

Yumurta

Sıvı  yağ

Tuz

Dana  eti(Kemiksıiz)

Taze  fasulye

Domates

Salça

Kuru  soğan

Sıvı  yağ

Tuz

Dana  eti  (kıyma)

Taze  fasulye

Domates

Salça

Kuru soğan

Sıvı  yağ

Tuz

Dana  eti  (Kıyma)

Patlıcan

Kuru  soğan

Domates

Sıvı  yağ

Maydanoz

1,5gr

50gr

50gr

200gr

5gr

l 0gr

5gr

| / ı  adet

l 00gr

50gr

25gr

l/ 20demet

ladet

1 0gr

1,5gr

50gr

l 50gr

50gr

5gr

25gr

l 0gr

1,5g

50gr

l 50gr

25gr

5gr

25gr

l 0gr

1,5gr

50gr

200gr

25g

25gr

20gr

l/20demet

: .8



Tuz

Salça

Pirinç

Şehriye

Tuz

Sıvı  yağ

Bulgur

Salça

Kuru  soğan

Tuz

Sıvı  yağ

Domates(Mevsinıinde)

Biber  (Mevsiminde)

Pirinç

Havuç

Kuru  soğan

Dere  otu

Sıvı  yağ

Tuz

Pirinç

Kuş  üzümü

Çam  Fıstığı

I (arabiber

Çiçek  yağ

Tıız

Pirinç

Nohut

Çiçek  yağ

Tuz

Bulgur

Domates

SivriBiber

Kuru  Soğan

60gr

10gr

1,5gr

l 0gr

60gr

1 0gr

l 0gr

1,5gr

1 0gr

20gr

20er

60gr

1 5gr

l 5gr

l/ 10  demet

1 0gr

1,5gr

60gr

§orb.

§mb^

0,5gr

l 0gr

l5o.r"b

40gr

20gr

10gr

1,5gr

60gr

50gr

20gr

l 0gr

1,5gr

5gr

pİ ıavıaR  ıvraxı.RNa.ra.R  nöRnxı.rn

Şehriyeli  Pirinç  Pilavı

Bulgur  Pilavı  (Doınatesli  Biberli)

özbek  pilavı

İ ç Pilav

Nohutlrı  Pirinç  Pilavı

3.

Domatesli  Bulgur  Pilavı



soslu  ınakarna

Peynirli  Makarııa

Kıyınalı  Makarna

Fırın  Makarna

Spagetti  Makarna

Su Böreği

Makarna

Salça

Tuz

Çiçek  yağ

Un

Yumurta

Maydonoz

Peynir(kıyma)

Tuz

Sıvı  yağ

Yufka

Yumurta

Çiçek  yağ

60gr

l 0gr

1,5gr

1 0gr

l 00gr

| / a adet

l/ 20  demet

20gr

1,5gr

l 0gr

'7  5ar

1/+  adet

1 0gr

Çiçek yağ  10gr

Tuz  1,5gr

Makarna  609r

Salça  l Ogr

Tuz  1,5gr

Çiçek  yağ  10gr

Maydonoz  l/ 20  demet

Makarna  609r

Peynir  20gr

Tız  1,5gr

Çiçek yağ  10gr

Maydonoz  ll20  demet

Kuru  soğan  l0gr

Kıyma  30gr

Makarna  609r

Yumurta  | / 4

Süt  50gr

Beyaz  veya  kaşaı peyniri  20gr

Çiçek yağ  10gr

Tuz  1,5gr

Un  10gr

adet

Peynirli  Börek

ru



ÇoRBALAR

Sigara  Böreği

Peynirli  Kol  Böreği

Yayla  Çorba

Ezo  gelin  Çorba

karabiber

Peynir

Tuz

Süt

Maydonoz

Yufka

Peynir

Maydanoz

Yumurta

Sıvı  yağ

Yufka

Peynir

Yumurta

Maydanoz

Süt

Sıvı  yağ

Tuz

20gr

1,5gr

30gr

l/ 20  demet

7  5gr

20gr

I l?Dadet

l/ 8 adet

20gr

7  5gr

20gr

| / ı adet

1l20  adet

30gr

1 0gr

§mb.

l00gr

20gr

l/ 8 adet

l 0gr

5gr

0,5gr

1,5gr

1 5gr

5gr

5 adet

l 0gr

5gr

l 0gr

| / q  adet

l 0gr

Tuz

Yoğurt

Pirinç

Yumurta

Un

Sıvı  yağ

Nane

Tuz

Mercimek

Pirinç

Un

Sıvı  yağ

1,5gr

§or
"b.

K. Nane

Salça

Limon

Kuru  Soğan



Düğün  çorba

Mercimek  Çorba

Kaşarlı  Domates  Çorba

Şehriye  Çorbası

Tarhana  Çorbası

Dana  Eti

Un

Yumurta

Limon

Sıvı  yağ

tuz

Mercimek

Un

Sıvı  yağ

Salça

Limon

Kuru  Soğan

Tuz

Kaşar

Un

Salça

Sıvı  yağ

tuz

süt

Şehriye

Salça

Sıvı  yağ

Limon

Yumurta

Tuz

Un

Tarhana

Salça

Sıvı  yağ

Tuz

20gr

l 0gr

l/ 8  adet

1/8  adet

§m
"b,

1,5gr

20gr

l 0gr

l 0gr

§c
"b,

| / q  adet

l0gr

1,5gr

20gr

l 5gr

15grveya5Ogr  domates

l 0gr

1,5gr

20gr

20gr

5gr

l 0gr

| / q  adet

l/ 8 adet

1,5gr

§or
"b.

20gr

5gr

l 0gr

]  §or)"b!

20gr

25gr

Kereviz

Havııç

(

Sebze  Çorbası



SEBZELER

Pirinç  Çorbası

Patates  Çorba

Yarma  Çorba

Z. yağlı  taze  fasulye

Zeytin  Yağlı  Pırasa

Lahana

PatateS

K.  Soğan

Sıvı  yağ

Pirinç

Salça

Tuz

Pirinç

Domates

Sıvı  yağ

Maydanoz

Tuz

Limon

Patates

Süt

Un

Sıvı  yağ

Tuz

Buğday

Yoğurt

Yumurta

Un

Sıvı  yağ

Tuz

taze  fasulye

Soğan

Salça

'luz

Zeytinyağı

Pırasa

Zeytin  yağı

25gr

Tuz

Salça

20gr

25gr

§or
"b,

l 0gr

§orJb^

§orJb.

1,5gr

20gr

25gr veya  5gr salça

1 0gr

ll2Ddemet

1,5gr

| / q  adet

100gr

30gr

§or

l 0gr

1,5gr

l0gr

40gr

l/ 8 adet

§or
b.

l 0gr

1,5gr

17 5gt

20gr

1 0gr

1,5gr

l 0gr

200gr

1 0gr
Havuç

1,5gr

l 0gr



Limon

Pirinç

Maydanoz

Biber

Dolmahk  pirinç

Domates

Soğan

Çam  fıstığı

Kuş üzümü

Limon

Zeytin  yağı

karabiber

Tuz

Salça

Nane

Patlıcan

Domates

Zeytinyağı

Salça

Tuz

Kuru  Soğan

Sivri  Biber

Patlıcan

Biber

Sıvı  yağ

Yoğurt

patates

Kabak

Tuz

Yoğurt

Yumurta

Havuç

Un

karnabahar

Vc  adet

5gr

li] 0  demet

Zeytiny  ağlı Biber  Dolması

Zeytin  yağlı  patlıcan

Karışık  yazkızartması

Yoğurtlu  havuç  karnı  bahar

Kızartma

l 50gr

20gr

20gr

20gr

5gr

5gr

Yı adet

l 0gr

0,5gr

1,5gr

5gr

0,5gr

1 50gr

50gr

l 0gr

5gr

1,5gr

25gr

l 0gr

50gr

50gr

20gr

1 00gr

50gr

50gr

1,5gr

50gr

1l4adet

l 00gr

20gr

l 00gr

24



Sıvı  yağ

Tuz

20gr

1,5gr

50gr

40gr

50gr

40gr

50gr

40gr

50gr

40gr

50gr

50gr

50gr

50gr

50gr

KOMPOSTOLAR

TATLILAR

Vişııe  hoşafı

Erik hoşafı

Kayısı  hoşafı

Üzüm  hoşafı

Vişne  kompostosu

şeker

Erik  kompostosu

şeker

Çilek  kompostosu

şeker

Kayısı  kompostosu

şeker

Ayva  kompostosu

şeker

Elma  kompostosu

şeker

ırmik  helvası

vişne

Şeker

kuru  erik

Şeker

kuru  kayısı

Şeker

üzüm

Şeker

taze vişne

40gr

taze erik

40gr

çilek
40gr

taze  kayısı

40gr

ayva

40gr

elma

40gr

50gr

İ rmik

Şeker

Yağ

Çam  fistığı

Tarçın

Süt

Porsiyon  ölçüsü

Süt

Şeker

Pirinç

Nişasta

50gr

50gr

20gr

5gr

0,5gr

20  gr

l50 gr

200gr

50gr

20gr

l 0gr

Sütlaç



SALATALAR

kabak  tatlısı

Tahin  helvası

Tulumba  Tatlısı

Baklava,şekerpare

Marul  salatası

Karışık  Salata  (yaz)

Tarçın

Vanilya

Porsiyon  ölçüsü

Kabak

Şeker

Ceviz  içi

Porsiyon  ölçüsü

Porsiyon  ölçüsü

Un

Şeker

Yumurta

Yoğurt

Sıvı  Yağ

Porsiyon  ölçüsü

Porsiyon  ölçüsü

Marul

Havuç

I (ır  lahana

Soğan

Maydanoz

Zeytinyağı

Limon

Tuz

Dereotu

Domates

salatalık

taze soğan

Maydanoz

sivri  biber

Limon

Tuz

Zeytin

116  adet

20gr

20gr

l 0gr

l/ 20  demet

l 0gr

Vq  adet

1,5gr

1/40demet

l00gr

30gr

1 0gr

} i20  demet

20gr

| / +   adet

1,5gr

l 0gr

0,5gr

0,5gr

250  gr

200gr

50gr

l 0gr

250  gr

l50gr

50gr

50gr

Yz  adet

30gr

20gr

l50  gr

l50 gr

W



patates  salata

Piyaz

Cacık

Yoğurt(tam  Yağlı)

Ayran

Turşu  karışık  garnitür

200gr

10g

Vq  adet

1l20  adet

25gr

1,5gr

l 0gr

50gr

20gt

50gr

20gr

| / q  adet

ll20demet

1 0gr

l 0gr

| / q  adet

l 00gr

50gr

0,5gr

5gr

1,5gr

Patates

Zeytin  yağı

Limon

Maydanoz

Taze  soğan

Tuz

Zeytin

Mevsime  göre dc,mates

Çarliston  biber

Kuru  fasulye

Kuru  soğan

Yumurta

Maydanoz

Zeytin

Sıvı  yağ

Limon

Yoğurt

salatalık

Nane

Zeytinyağı

Tuz

Yoğurt

Karışık  Turşu

Elma

Armut

Üzüm

Şeftali

Erik

Mandalina

PortakaI

Kayısı

MEYVELER

200gr

200ınlt

7  5gr

200gr

200gr

200gr

200gr

200gr

200gr

200gr

200gr

27 ft



Kavun  (kabuklu)  300gr

Karpuz(kabuklu)  300gr

Çilek  200gr

Yeni Dünya  200gr

Muz  200gr

* * ,l,MEYVELER  HEPSİ   200GR.  KAVUN_KARPUZ  300GR.  OLACAK  TIR.

Bütiin  normal  yemek  diyet  yemeği  ve  kahvaltılarda  kişi öğün  içirı  l00150gr  ekmek

verilecektir.  Diyet  hastalarına  da  tuzsuz,kepekli  veya  tam buğday  ekmek  verilecektir

özgr  TEKNİK  şARTNAME

Hastanenıizin  ihtiyacı  olan  gıda  evsaf  şaıtnamesindekiyiyecek  maddelerinin  gıda  ınaddeleritüzüğü  ile
Türk  standartlarına  uygun  olınası  şarttır.  Müteahhit  tarafındaıı  kullanılan  gıda  ınaddelerinin  her  hangi
bir  bozulına,  kokuşma  olması  halinde  müteahhit  bunları  değiştirmekle  mtkelleftir.

GRAMA.ILAR

1 Aşağıda  yazıh  gıda  malzemeleri  TÜRK  STANDARTLARI   ENSTİTÜSÜ  KURUMU
tarafından  belirlenen  TS  numaralarındaki  ambalajlama  ve  işa:etleme  yöntemlerine  uygun
olacaklardır.(Teneke  kutulara  kendi  üzerine  basılmış  işaretleıneler  o:acak  ,kağıt  üzerine
basılmış  işaretler  olmayacaklardır.)Teneke  üzerine  basılan  tarit  ve  herhangi  bir değişiklik
yapılmayacaktır.

2  Tüm  gıda  maddeleri  üretildiği  yeni  yılın  ürünü  olacaktır.
3  Tüm  gıda  maddelerinin  halk  sağhğı  labratuvarlarından  GIDA  rÜzÜĞÜ  NiZAMNAME'sine

uygun  olduğuna  dair  tahlilere  yüklenici  tarafından  yaptırı  lacaktır.
4  Tüm  gıda maddeleri  ambalajları  üzerinde  < TSE>   damgası  bulunııcak  ve  ınalın  TSE  tarafından

verilen  uygunluk  belgesi  ISO  belgesi  istenecektir.
5  Kullanılan  gıda  maddeleri  Türkiye  de  kalite  ve  kantite  yönünden  < endini  kabul  etirmiş  ,TÜRK
STANDARTLA  RI  EN STi TÜ  S  Ü'n  ü n  kural  larına  uygun  davranan  fi  rmala  :dan

sağlanacaktır.Hastanemiz  ihtiyacı  olan  gıda  evsaf  şartnaınesindeki  yiyece<   maddelerinin  gıda
maddeleri  tüzüğü  ile Türk  standartlarına  uygun  olması  şarttır..

1.BİSKÜvİ   EVSAFI (TatlıTuztu)

l  Gıda  maddeleri  tüzüğünde  tarif  edilen  şekilde  usulüne  uygun  olarak  ek  stra  un  ile yapılacaktır.
2  Rutubet  miktarı  Vo6'dan  tuz  çıkarıldıktan  sonra  miktarı  o/o1  denve  ki.ilün  % l0  luk  klorhidrik  asitte

erimeYen  kısmı  0%   0,15  den  (kuru  madde  üzerinde  hesap  edilmek  üzere  )  fazla  olmayacaktır.
Bisküviler  her  hangi  bir maddeyle  boyanmış  olmayacaktır.

3  Teslim  Şekli  :  Ağızİarı  kaPalı  orij inal  kutularda  olacak,  kutuların  üzerinde  cins  , markası  , net  kilo
ağırlığı  ve  imal  tarihi  , son kullanma  tarihi  , üretici  firma  adı  ve adresi  olacaktır.

2.ARPA  şEHRİYE  EVSAFI :   (TS1620)

BuğdaY  irmiğinden  usulüne  göre  yapılmış  arpa  şehriyelerden  olacakt.r.  Buğday  irmiğinden  başka
irmik  veya  nişasta  karıştırılmış  olmayacaktır.

l ŞehriYeler  Vo1  tuz  ihtiva  eden  suya  katılarak  20  dakika  kaynatıldığın< la  hepsi  pişmiş  olacak  fakat
dağılmayacaktır.  Rutubet  miktarı  % B n geçmeyecektir.

2  Amba| ajlar  üzerinde  cinsi_,  irmikten  yap,İdrg,,  net  ağırlığı  imal  tarihi  (ayyıl)  ).apanın  adı,  adresi
ve  tanıtıcı  işaretini  gösterir  okunaklı  yazı o| acaktır.

3 Teslim  Şekli;   Standart  olarak  temizbezveya  naylon  torbalar  içinde  ola:aktır.
3.ÇUBUK  MAKARNA  EVSAFI   (Ts  1620)

l Buğday  irmiğinden  başka  irmik  veya  nişasta  karı ştırılmış  ve boyanmı;  olmayacaktır.  o/o1tuz  ihtiva
eden kaynar hepsi  pişıniş  olaçık  fakat  dağılmayacaktırlarak  20  dakika  kaynatı  ld ığında

2sı

ft



2 Burada  bahsedilmeyen  diğer  hususlar  gıda  maddesi  tiizüğünde  yazılmış  evsafta  olacaktır.

3 Teslim  şekli  :  510  kg.  lık  naylon  torbalarda  2 numara  çubrık  ınakarnalardan  olacaktır.
4 Ambalajlar  üzerinde  markası  , cinsi  , net ağırlığı  ,  imal  tarihi  , üretici  firmanın  adı  ve  adresi

okunaklı  şekilde  yazılı olacaktır.
5 Siparişin  bir böltimü  '/ ,kg'lık  paketler  halinde  olabilir.

4.KESME  MAKARNA  :  (TS1620)

1 Buğday  irmiğinden  usulüne  göre  yapılmış  kesme  makarnalardan  olac,ıktır.

2 Görünüş  , koku,  renk  ve  | ezzetleri  normal  olacak  , pişmeden  veya  pişirildikten  sonra  gayri  tabi

veya  fena koku  olmayacaktır.
3  Kesme  makarnalar  kırık  , küflenmiş  , kirlenmiş  , kurtlu  . böcekli  ve  diğer  parazitleri  ve  aksamını

havi  , bunlar  tarafından  yenıniş  olmayacaktır.  İ çinde  fare  pisliği  , hal,van  pislıgi  , çuval  döküntüsü
kıl  ip parçası  ve benzeri  gibi  iğrenç  cisimler  ihtiva  etıneyecektir.

4 Makarna  o/o1  tuz  ihtiva  eden  kayııar  suya  atılarak  20  dakika  kaynatildığında  hepsi  pişmiş  olacak
fakat  dağılmayacaktır.

5 Burada  bahsedilmeyen  diğer  hususlar  gıda  maddesi  tüzüğünde  yazılmış  evsafta  olacaktır.
6  Teslim  şekli  :  510  kg.lık  standart  temiz  naylon  torbalar  içersinde  alın; ,caktır.
7 Ambalajlar  üzerinde  markası  , cinsi  , net ağırlığı  ,  imal  tarihi  , ü,,etici  firmanın  adı  ve  adresi

okunaklı  şekilde  yazılı  olacaktır
8  Değişik  şekillerde  makarna  alınabilir

s.BUĞDAY  UNU.

ÖZrrrİ rnRİ :   Kendine  özgü  tat ve kokuda  olmalı  acı,  ekşi  ,ekşi: re  , küflenme  , kokuşma  ve
bozulma  vs.  yabancı  tat ve  koku  bulunmayacaktır.  Kendine  özgü  renk ve  görünüşte  olmalı  , göz| e

görünen  yabancı  madde  bulunmamalı.

MUAYENE  :  Muayeneler  3 şekilde  yapılır.  Ambalaj  , duyusal  ve delıeysel  olmak  üzere.  Ambalaj
muaYenesinde  ambalaja  bakılarak  ve  tartılarak  muayene  edilir.  Duyusz| l  muayenede  buğday  ununu
duYusal  özellikleri  (tat  ve  koku)  renk  , görünüş  bakılarak  , ellenerek  , koklanarak  ve  tadılarak  ,

muaYene  edilir.  Deneysel  muayenede  de  kimyasal  özelliklere  bakılır.50  kg.lık  bezveyapolipropilen
elYaflı  dokunmuŞ  torba  veya  çuvallarda  teslim  edilir.  Büyük  ambalajlar  ığızları  açılmayacak  biçimde
uYgun  sağlam  sicim  veYa  iPliklerle  el veya  makine  ile  dikilir.  Kul[anılmış  un çuvalları  tekrar
kullanılmaz.

İŞannrl,rrurn  :   Un  ambalajları  üzerindeki  bilgiler  okunaklı  olarak  silinmeyecek  ve
bozulmaYacak  Şekilde yazıhr,  basılır  veya  etiket  şeklinde  takılır.  Basmz  yoluyla  işaretlemeden  unun
boyanmaması  gereklidir.

  Firmanın  işaret  unvanı  ve adı  , adresi  ve varsa  tescilli  markası
  Standardın  işaret  ve numarası  (TS  4500)
  Malın  adı
  Malın  tipi
  Malın  çeşidi  (ekmekli  , bisküvilik  vs.)
  Yapım  tarihi  (gün  , ay,yıl  olarak  )  Net  un ağırlığı  (kg  olarak  )
Not:   Tatlı  yapımı  için  l.  t ip un  alınacaktır.

6.PİRİNÇ  UNU  EVSAFI   :

l  Piyasada  satılan  halis  pirinçten  imal  edilmiş  olacaktır.
2 PirinÇ  ununda  rutubet  o/o  14  den  çok olmayacaktır,  Protein  miktarı  Yo6  nınaltınila  olmayacaktır3 Burada  bahsedilmeYen  diğer  hususlar  gıda  ttizUgrındeki  evsaflara  uyguıt  olacaktır.
4 Teslim  şekli  :  standart  naylon  torbalar  İ çinde  olacaktır.

] İ



5 Torba  üzerine  konan  veya  etikette  üretici  firma  adı  , net  ağırlığı  ,  ilk  v,ı  son kullanma  tarihleri  yazılı
olacaktır.TS  2639'  a uygun  olacaktır.

7.NİŞASTA  EVSAFI ;

l  Buğday  , mısır  , pirinç  gibi  tahıllardan  usulüne  göre elde  edilıniş  nişasıadan  olacaktır.

2 Yapıldığı  maddenin  adını  taşııxış  olaçak  ,  aynı  cins  nişastalıırdan  birbirine  karıştırılmış
olınayacaktır.TS  2970'e  uygun  oIacaktır.

3  Rutubet  buğday  nişastasında7o  l 6  , mısır  nişastasında  %  l 8 den  çok  olınayacaktır.
4  Burada  bahsedilmeyen  diğer  hususlar  gıda  tüzüğündeki  evsaflara  uygL.n  olacaLtır.
5  Standart  ambalajlar  içersinde  üzerine  cinsi  net  ağırlığı  imalatçı  firma,ıın  tescilli  markası  ve adresi,

yıl  olarak  imal  tarihi  yazılmış  olacaktır.
6  Muayene  komisyonu  gerektiğinde  nişasta  cinsinden  tercilı  yapabilir.(  örneğin  mısır  nişastası

isteyebilir)
8.GÖcE  BUĞDAy  EvSAFI   :

1 Yeni  sene  mahsulü  ve  sert  buğdaydan  olup  toprak  ve  yabancı  maddelerden  arı
olacaktır.Karışık,küflü  ve küf  kokulu  olmayacaktır.  İ çinde  bulunabilecek  yabancı  madde  miktarı
o/o1  i geçmeyecektir.  İ yi pişen  cinsten  olacaktır.

2 Teslim  şekli  :  standart  temiz  çuvallar  içinde  olacaktır.
3  Torba  üzerinde  veya  içine  konan  etikette  üretici  firma  adını,  net ağırlığı  ilk ve  son  kullanma

tarihleri  yazan  etiket  bulunmalıdır.
g.İnN{ ix  EVSAFI   :

l Sert  buğdaydan  usulüne  göre  elde  edilmiş  un  ve  kepeğinden  ayrılmış  arzuya  göre  kalın  veya  ince
irmikten  olacaktır.  Sıfır  numara  irmik alınmayacaktır.  Üç numara  alınacaktır.

2  İ rmikte  rutubet  Yo14  den  fazla un  halinde  elendikten  sonra  kuru  gluten  miktarı  Vo| o  dan  az
olmayacaktır.  Elastikiyeti  normal  olacaktır.  Boyanmış  sağlığa  zararsızda  olsa kimyasal  maddelerle
muamele  edilmiş  olmayacaktır.

3  Teslim  şekli  :  bez veya  polipropilen  elyaflı  dokunmuş  torbalar  veya  çuvallarda  getirilecektir.
4 Burada  bahsedilmeyen  diğer  hususlar  gıda  maddeleri  tt izüğtindeiii  şartlara  uygun  olacaktır.

Ambalajda  veya  içindeki  etikete  üretici  firma  adı  imal  tarihi,  cinsi.  son  kullanma  tarihi,  ağırlığı
yazılı olmalıdır.TS  2283'e  uygun  olacaktır.

L0.TOZ  ŞEKER  EVSAFI   :

Standart  kristal  Şeker,  tek  başına  veya  şekerli  besin  ınaddelerinin  yapılmasıncla  kullanılan,  kristal
halinde  sakkarozdan  ibaret  şekerdir.

Öznrri«rERİ   :  Şeker,  TS  86l  de  belirtildiği  gibi  sınıf  2,  t ip  l olmılıdır.
  Şeker  ambalajları  içinde  hiçbir  yabancı  madde  bulunmamalıdır.
  Ambalaj  iÇindeki  şekerlerde  nem olmamalı,  topaklanma  görü_memelitlir.
  İ thaı  şeker  olmayacaktır.  (şeker  pancarından  yapılmış  olaiaktır.)

AMBALAJ  :  Şeker,  beYaz  Şekeri  etkilemeyen  ve beyaz  şekerden  ctkilenmeyen  insan  sağlığına
zararlı  olmaYan  ve  beYaz  şekerin  özelliklerini  bozmayan  pamuklu,  jüt,  sentetik,  elyaflı,  karton,  kağıt
veYa bunların  bir kaÇının  bir  arada  kullanıldığı  malzemeden  yapılmış  amb,alajlar  içinde  alınır.

Jüt çuvallarda  verilen  beyaz  şeker  torbaları,  kraft  kağıdı  veya  inııan  sağlığına  zarar  vermeyen
plastik  malzeme  ile astarlanmış  olmalıdır.  İ thal  şeker olmayacaktır.

ışlnnrı,nME  :   Ambalajlar  üzerine  aşağıdaki  bilgiler  okunaklı  olarak  ve  silinmevecek
şekilde  yazılmalıdır

  Firmanln  t icaret  unvanı  veya  kısa  adı,  adresi,  varsa  tescilli  ınarkası
  Bu standardın  işaret  ve numarası  (TS  861  şeklinde)  Malın  adı

Sınıfı



  Net  ağırlığı
  İmalat  tarihi

lI .KURU  FASÜLYE  EVSAFI   :

1 Kuru  fasulyeler  iyi  evsafla  yeni  sene  ürünü  olacaktır.
2 Fasulyeler  yeter  derecede  kurumı.ış  ve  taneleri  normal  büytiklükte  olacaktır.  Her  ne  sebeple  olursa

olsun  ıslafilmış,  kurutulmuş  olmayacaktır.  Zararsızda  olsa yabancı  taneler  miktarı  o/o7  den,
rutubeti  o/o14  den  faz| a  olmayacaktır.

3 Yabancı  ve ağırlaştırıcı  ınaddelerle  karıştırılmış  kiınyasal  maddelerle  işlem  görmüş

olmayacaktır.TS  l 41'e  uygun  olacaktır.
4 Gelişi  güzelalınacak  l00  fasulyeııin  ağırlığı  60 gr'dan  aşağı  olınayacaktır.
5  Teslim  şekli  :  Standart  sağlam  ve  temiz  çuvallar  içiııde  oIacaktır.  Çur  allar  , üzerinde  veya  üzerine

konan  etikette  ,  imal  tarihi  firına  ismi  adresi  , cinsi ve net ağırlığı  olınak  zorundadır.
| 2.KURU  BARBUNYA  EVSAFI :

l Kuru  barbı"ınya  fasulyeler  ,  ııorııral  vasıfta  ve yeter  derecede  ktırtıınuş  ve  taneleri  normal
büyüklükte  olacaktır.  Her  ne  sebeple  olursa  olsun  dolgun  ve  kendinç  has  rerıkte  olacaktır,  ıslanıp
kurutulmuş  olmayacaktır.  Zararsızda  olsa  içindeki  yabancı  madde  miktarı  o/o2  den  ve  rutubeti
o/ol4  den  fazla  olmayacaktır.

2  Kimyasal  maddelerle  işlem  görmüş  olmayacaktır.TS  l41'e  uygun  olacaktır.
3  Barbunya  fasulyelerden  ge| işi  güzel  alınacak  100  adet  barbunya  tantısinin  ağırlığı  50gr'dan  aşağı

olmayacaktır.  Yeni  sene  ürünü  olacaktır.
4  Teslim  şekli:   Standart  olarak  sağ| am  ve  çuvallar  içinde  olacaktır.  Çuvallar  üzerinde  veya  içine

konulan  etikette  ,  imal  tarihi  ,  firma  ismi  , adresi  , net ağırlığı  ve cinsi  yazılı olmalıdır.
r3.NOHUT  EVSAFI :

l Nohutlar  iyi  kalite,  yeni sene ürünü,  yeter  derece  kurumuş  ve  taneleri  normal  büyüklükte
olacaktır.  Her  ne sebeple  olursa  olsun  ıslatılıp  kurutulınuş  olmayacaktır.  Zararsızda  olsa  içindeki
yabancı  madde  miktarı  oh2  den  ve  rutubeti  vo14  den  fazla  olmayacaktır.

2 Yabancı  ve  ağırlaştırıcı  maddelerle  karıştırılmış  , bozulmuş  suni  olarak  beyazlirtılmış  kükürtlenmiş
, boYanmıŞ  ve  her ne  sebeple  olursa  olsun  kimyasal  maddelerle  işlem  görınüş  olmayacaktır.TS
1 42'  ye uygun  olacaktır,

3 200  gr.  nohut  tartıldlğında  240  adedi  geçmeyecektir.  Geçtiği  taktirde  ] 00  adeciı  geçmemek  şartı  ileyol  fıreli olarak  kabul  edilecek  daha  fazlası  reddedilecektir.
4  Standart  olarak  veya  içine  konan  etikette  sağlam  ve  temiz  çuvallar  içersinde  oiacaktır.
5 Çuval  üzerinde  üretici  firma  ismi  imal  tarihi,  net ağırlığı  yazılı olacaktır.
l4 BULGUR  EVSAFI   :

l Durum  buğdayından  elde  edilmiş  olmalıdır.  yeni  sene  ürün| i  olacaktır
2 Bulgurda  nem  orant  YoI3  den  fazla  olmayacaktır.
3  Bulgurda  hiÇ kırılmamış  tanelerin  toplamı  % l  igeçmeyecektir.  Diğer  özellikleri  ise TSE  2284,e

uygun  olacaktır.
4  Bulgur  ;  bozulmuŞ  , küflenmiŞ  , ekŞimiş  , acımış  boyanmış  olmayacaktır.  Sağlığa  zararsızda  olsa

her hangi  bir kimYasal  madde  ile  ihtiva  etmeyeİektir.  Tabi  olnıayan  bir koku  ve  lezzelte
bulunmaYacak  ,  canh  ve cansrz  haşere  ve paraziİ leri  veya  bunlarııı  kalıntıları  ve  dış kısmı  ve
sağlığa  zararlı  olabilecek  herhangi  bir  maddeyi  ihtiva  etmeyecektir.

5  Standart  Çuvallar  iÇersinde  getirilecektir.  Çuvallarda  , malın  cinsi  ,  ir.ral  tarihi  , üretici  firma  adı  ,net  ağırlığı  yazıh  olmalıdır.
I s.KIRMIZI   MERCİMEK  EVSAFI   :

l  I yi  kaliteli  kırmızı  mercimekten  olacaktır.
2 Yabancı  ağırlaŞtırlcı  maddeler| e  karıştırılınış  , boyanmış  , hangi  aıaaçla  oltırsa  olsun  kimyasal

maddelerle  iŞlenmiŞ,  Yağlamak  ve  fırınlama  suretiyle  puİ lut,lr,| kurıtulmuş  olmayacaktır.
3  Teslim  Şekli:   Standart  olarak  temiz  ve sağlam  bezv'eyanaylon  torbalaıda  olacaktır.
4  Ambalajda  üretici  firma  adı  , net  ağırlığı  ,  imaltarihi  yazılİ   o| acaktır.T  j   l43,e  uygun  olacaktır.ıo  rİnİNç:



ÖZF,rÜ«rERİ :   Pirinçlerde  rutubet  oranı  0% 15  igeçınemelidir.  Pirinçle; :   kirlenıniş  acımış,  küflü  ve

kalıntı  artıkları  ve  taş  bulunmamalıdır,  Pirinçler  kendine  özgü  renk  ,koku  ve  tat  da olmalı  yabancı

kokulu  ve  tadı  bulunmamalıdır.  yeni  sene  ürünü  olacaktır.

Taşıma  ve saklama  süresince  pirinçlerin  iyi kı.ırumasını  sağlayacak  nitelikte  uygun  malzemeden

yapılmış  5Okg  lık  torbalarda  alınır.
İŞenErlEME:Pirinç  ambalajları  üzerinde  aşağıdaki  bilgiler  okunai< lı  olarak,  silinmeyecek  ve

bozulmayacak  şekilde  yazılmalı  veya  basılmalıdır.TS  2408'e  uygun  olmalıdır.
  Firmanın  kısa adı  veya  tescilli  markası  ve adresi
  Malın  adı  (pirinç)
  Çeşidi
  Grubu
  Sınıfı
  parti  nuınarası
  Net  ağırlığı  (kg  olarak)  ve  son  kullanma  tarihi

17_18  KARABİBER  _ YENİ   BAHAR  EVSAFI :
l  karabiber  toz  karabiberdeıı  olacaktır.
2 Rutubeti  azamiYol2  olacaktır.  Kendine  has  koku ve  tadı  ilıt iva  edece} ıtir.
3  Karabiber  açık  kilo hesabı  ile alınır.
4 Yenibahar:   Usulüne  göre  öğütülmüş  toz  yeni  bahar  olacaktır.  Rı,ıtubet  azami  o/o10  olacaktır.

kendine  has  koku  ve  tadı  ihtiva  edecektir.
5 Açık  kilo  hesabı  ile alınacaktır.
6  Ambalaj  üzerinde  üretici  firma  ismi  ,imal  tarihi  ,son  kullanma  tarihi,  ıret  ağırlığı  olacaktır.
19_VANİLYA:

Usulüne  uygun  öğütülmüş  vanilyalardan  olacaktır.  Kendine  has  kokusu  ve  lezzeti  olacaktır.  5gr
ambalajlar  içersinde  olacak:  ambalajlar  üzerinde  cinsi  , markası,  son  kullanma  tarihi  ve  net ağırlığı
gramaj  ı yazılı olacaktır.
20TUZ  EVSAFI :
l   İnce  öğütülmüş  kristalize  bir  manzara  arz  eden  mutfak  tuzlarından  olacaktır.
2  Rutubeti  Vo2  den  fazla olmayacak,  140  santigrat  derecede  kurutulCuğunda  en  azo/o98  sodyum

klorür  ihtiva  edecek  , suda  erimeyen  miktarı  oZ0,5den 
, bunun  hidrolik  asitteki  erimeyen  kısımları

mi  ktarı  Yo\ ,09  dan  fazla  olmayacaktır.
3  Teslim  Şekli  :   13 kiloluk  naylon  torbalarda  25 kiloyu  geçmeyen  kolil: r  halinde  olacaktır.
4  İ stenilen  miktarın  bir kısmı  , rafine  ve  iyotlu  tuz  şeklinJe  idarece  alınabilir.
2lÇAY  EVSAFI :
l TS  4600'e  uygun  birinci  sınıf  1,5  gr'lık  poşet  sallama  olacaktır.
2 yeni yıl ürünü  olmalıdır.  içinde  yabancı  cisim  ve küf  olmamalıdır.
3  ÇaY  ambalajları  üzerinde  cins  ve  nevilerinin  , net  miktarları  ve  hazırlayanın  ismini  gösteren

bilgilerin  bulunması  zorunludur.  Demlenip  kontrol  edilmeden  alınmayacak;ır.  Uygun  Jurumda
olmayan  çaylar  geri  iade edilecektir.

22 KUŞ  ÜzÜvıÜ  EVSAFI :
l  PiYasada  satılan  en  iyi  cins ve  yeni  sene  mahsulü  kuru  kuş  üzümünden  olacaktır.
2 GüvelenmiŞ  kurtlu  , böcekli  , küflü  vs.  fena kokulu  ekşi  . acı  , çürük  bozuk  .  ıslak  , kurumamış  ,

şekerlenmiş  , sulanmış,  taşlı  ,topraklı,  kirli  ve  topaklanmış  olmayacaktır.
3  Teslim  Şekli  :  Standart  temizbezveya  naylon  torbalar  içersinde  olacaktır.TS  4062'ye  uygun  ekstra

o  lacaktı  r.

23 ÇAM  FISTIĞI   EVSAFI :(Ts  177l)
l  Yeni  sene  mahsulü  iyi  cins çam  fıstıklarından  olacaktır.
2  Küflü  , küf  kokulu,  aclmlŞ  , ekŞimiŞ  ,  taşlı  ,topraklı  , kirli ve  tabi  rengini  kaybetmiş  olmayacaktır.yabancı  maddelerden  arlnmış  olacak  , kırık  miktarı  o/o2  yi geçmeyecektir.
3  Teslim  Şekli  :  Standart  olarak  sağlam  ve  temiz  bez veya  naylon  torbalar  iç.inde  teslimolacaktır.

Rutubet  miktarı  % 8'i  geçmeyecektir.
24  ŞEKERPARE  KURU  KAYISI   EVSAFI :
l  İ yi  cins  şekerpare  kuru  kayısılardan  ve  son sene  ürünü  olacaktır.
2  Çürük  , küflü  vs.  fena  kokulu  , kurt yenikli  , taşlı,  topraklı  ,  tozlu,  ç,iplü,  ez k, acı.  normalden

fazla  rutubetli  ,  ıs

I

kızışmış  ve  kirli  o lmayacaktır.  Kendisine  has  lezzet  ve  tatta  bulunacaktır

W



3 Kayısılar  iç  ve  dış  kabuktan  temizlenmiş  çekirdek  içleri  bulunabilir.  (kendi  meyvesine  ait  tatlı

çekirdek  içleri)
4 Kayısılar  standart  sandıklar  içinde  , net  kilo,  üretici  firma  adı  ,  imal  tarihi  okunaklı  bir biçimde

bulunacaktır.TS  485'e  uygun  olacaktır.
25 KURU  ÜzÜrvı  EVSAFI :
l Yeni  sene  mahsulü  olacaktır.  Küflenıniş.  ezilıniş,  kı.ırtlaıııııış  olmayacaktır,  rutubet  miktarı  da

o/o16  dan  fazla  olmayacaktır.TS  4062'ye  uygun  olacaktır.
2 Muayene  sırasında  elde  ovalandığında  taneler  birbirinden  ayrılacaktır.
3 Kuru  üzümlerin  teslim  şekli  :   Standarda  uygun  sandıklar  içerinde  olacak  , sandıkların  üzerinde

soğuk  damga  veya  şablonda  cins  , net kilo  miktarı,  imal  ve  son  kullannıa  tarihi  ile markası
yazılmış  olacaktır.

26  CEviZ  İ çi  nvsarı  :

l Piyasada  satılan  yeni  sene  mahsulü  en  iyi  ceviz  içinden  olacaktır.
2Çürük,küflü,fenakokulu,rutubetli,ıslak,kurtlu,kurtyenikli,taşlı,topraklıkirli  ve

siyahlanmış,  fazla  kırıklı  ufalanmış  ezilmiş  olmayacaktır.
3  Cevizlerin  iç ve dış  kabukları  çıkarılmış  olacaktır.  Aırcak  kırılma  v:  ayıklanma  işlemi  sırasında

gözden  kaçmış  olabilecek  dış  ve  iç  kabuk  toplamı  % 1  i geçmeyecektir.
4  Ceviz  içleri  temiz  sandıklar  içinde  alınacaktır.Ts  | 276'  ya  uygun  ekstra  olacaktır.
27 FINDIK  İ çi  rvsarı:
l  İ yicins  kavrulmuş  fındık  içinden  olacaktır.  Yeni  sene  ürünü  olacaktır.
2 Fındık  içleri  temiz  olacaktır.  Küflü  sair  fena  , çürük  , ekşi  , kurtlu  , kurt yenikli  ,ıslak  ,rutubetli  ,

bayat,  tabihal  ve  rengini  kaybetmiş  ,tozlutaşlı  topraklı  çamurlu,tan: leri  ezilmiş  olmayacaktır.
3 Dış  ve  iç kabuklardan  tamamen  ayrılmış  olacaktır.
4 kırık  tane  miktarı  ,oh7  e kadar  fireli  olarak  kabul  edilecektir.
5  İYi kavrulmuş  ,  bayatlamamış  ,  fındık  içlerine  has  koku  | ezzet  ve sertlik  derecesinde

bulunacaktır.TS  3075'e  uygun  olacaktır.
6  Teslim  Şekli,  ;Standart  temiz  bezveya  naylon  torbalar  içersinde  olacaktır.  Torba  üzerinde  üretici

firmanın  adıkaşesi  ,  imal ve  son  kullanma  tarihleri  bulı.ınacaktır.
28 KURU  İNcİn  EVSAFI   :

l Son  sene  mahsulü  piyasanın  en  iyi  cins  incirlerinden  olacaktır.
2 Kurtlu  , kurtYenikli  , böcekli  , kızışmış,  ve  küflü,  fenakokulu,çürtık,şekerlenmiş,  parçalanmış

ekşimiş  , ve normalinden  fazla  rutubetli  olmayacaktır.
3 Kutudaki  incirlerin  tanelerinin  ağırlığı  20  gr'dan  aşağı  olmayacaktır.  incirler,  l5gr'  dan  az

olmamak  şartıyla  Vo\0  kadar  aynen  kabul  edilecektir.
4 Kuru  incirleri  konduğu  sandıkla  üzerinde  cinsi  ve  miktarı  net  kilo  ığırlığı  . soğuk  damga  veya

şablonda  yazılmış  olacaktır.TS  3075'e  uygun  ekstra  olacaktır.
29 GÜL  SUYU
Sağlığa  Zarar  vermeye1  TS de belirtilmiş  plastik  250  gr  lık şişelerde  kendine  has  .  tat,  renk  ve kokuda

olmalı  ,  iÇinde  Yabancı  bir  katkı  maddesi  bulunmamalİ ,  homo;en  olmalıdır  , şişe  üzerİnde  imal  tarihi  ,son kullanma  tarihi  üretici  firma  adı  ,  tescilli  markası  yazılı etİket  bulunmalıdır.
3031SİRKE  EVSAFI   ve  NAR  SUYU  EVSAFI
Özpıı.İ rıER:  Berrak  görünüşte  , kendine  özgü  tat  ve kokuda  olmalı  bulanık  olmamalıdır.  Sirkeler
kapalı  olarak  70cc  lik  şişeler  içersinde  teslim  edilir.

Her  ambalaj  üzerinde  aŞağıdaki  bilgiler  okunaklı  olarak  silinmeyecer  ve bozulmayacak  biçimdeyazılır  veya  basılır.
  Firmanın  adı  veya  tescili  markası  ve adresi
  Bu standardın  işaret  ve numarası  (TS  l8800  şeklinde)  seri  numarası
  MaI ın  adı
  Yapım  tarihi
  Net  ağırlığı  (kg  veya  gr)

32KIRMIZI   BİBER  EVSAFI   :

Kendine  has  renk  , koku  tat  da  olmalı  ,  içinde  hiçbir  yabancı  madde  t,ulunmamalı  , boya  maddesikatılmış  olmamalı  , nem oranı  oZlOoranında  olınalıdıİ .
Açık  kilo  hesabı  i

'li: j ;



Ambalaj  üzerinde  üretici  firma  adı  ,  imal  tarihi,  ve  net  ağırlığı  yazılı  oimalıdır.

3334  KEKiK  NANE:
Kendine  has  renk  koku  ,  tat da  olmalı  ,  içinde  hiçbir  yabancı  madde  bulunmamalı  .

Açık  kilo  hesabı  ile  alınacaktır.  Ambalaj  üzerinde  üretici  firma  adı  ,  imal  tarihi  ve  net  ağırlığı  yazılı
olmalıdır.
35  KiMYoN:
l Rutubeti  en  çok % ol0  olacaktır.  Kendine  has  kokusu  ve  lezzeti  olacaktir.
2 Açık  kilo  hesabı  ile alınacaktır.  İ çinde  yabancı  cisim  olıııayagaktır.
3  Üretici  firma adı  ,  imal  tarihi  ve  ııet  ağırlığı  yazılı olmalıdır
36 YEMEKLiK  MARGARiN  EVSAFI   :

Yemeklik  nebati  margarin  tüzüğünün  ilgili  128,130,133,1  35  nıaddelerine  uygun  olacaktır.
Margarin  hiç  kullanılmamış  . passtz  , okside olmamış  ,  içinde  yağ  saklamaya  elverişli  tenekelerde
olacaktır.

Margarinler  tatlı yapımı  için  alınacak,  uygun  olan  tatlıların  yapımında  kullanılacaktır.
NOT:  Müteahhit  tarafından  getirilecek  çeşitli  marka  yağlardan  komisyon  kalite  ve  lezzet  kontrolü

yaparak  marka  tercihi  yapabilir.  Teslim  şekli:   Teneke  üzeriııe  yazılı  neı  ağırlık  üzerinden  olacaktır.
Her  tenekede  imal  tarihi  , son  kullanma  tarihleri  kapakta  okunaklı  olarak  soğuk  damga  ile  basılmış
olacaktır.
3738  ZEYrİN  yaĞı   AY ÇİÇEK  YAĞI   _ MISIRÖZÜ  ya.Ğı:

Natürel  ,  rafine  yemeklik  zeytin  yağ|   , 20 santigrat  derecede  benak  , kendilerine  has  normal
lezzetlerde  ve  yabancı  kokulardan  arı olacaktır.  (TS  34l  e uygun  )  renk  alttn  saıtstndan  yeşile  kadar
değişe  bilir.  Rafine  zeytin  yağlar  açık  sarı  renkte  , asitlik  derecesi  13  arasında  olaıaktır,
AMBALAJ:  Bitkisel  sıvı yağların  ve  zeytin  yağların  standartlarında  belirtilen  vasıf  ve şartlara  uygun
kapalı  kaplar  içinde  arz  olunur.
İŞanEr1,EME:  Perakende  veya  toptan  satışa  arz  edilen  her  türlü  bitkisel  yağların  ve zeytin yağının
ambalajları  üzerinde,

  Piyasaya  arz  edenin  adı  , adresi  varsa  markası
  parti  seri  numarası
  Sınıfı  (zeytin  yağlarının  ayrıca  türü)
  İmal  Ve  Son  kullanma  tarihileri  , soğuk  damga  ile  okunaklı  şekilde  basılmalı
  Yemeklik  zeytin  yağların  etiketi  üzerinde  bunlardan  başka  1ürk  Malı  ibaresi  ile  TS  veya

TSE  iŞareti  Ve numarası  bulundurulacak  ve  etiketlerdeki  yazılar  standartta  belirt ilen
puntolarda  yazı  lmış  olacaktır.

Teslim  Şekli  :   teneke  üzerindeki  net  ağırlık  üzerinden  olacak:ır.  Gerektiğinde  komisyon
m arkalardan  ka| ite  lezzet  kontro  l ü  yap  ı  lan marka  terc  ih  yap  ı  lab  i  l  ir.
39  SİYAH  ZEYTİN  EVSAFI :

Yenme  olgunluğuna  gelmiş  , siyah  ve  siyaha  yakın  renkte  iken  hasat  edilen  tanelerin  çeşitli
metotlarla  acılığının  giderilmesi  sonucu  hazırlanan  mamuldür.  Asit  vel,a  başka  hir madde  ile  acİ lıgı
giderilmez.  Sadece  tuzlu  su  ile salamura  yapılır.  Yeme  olgunluğuna  gelmiş  olacakıır.
özellikler:
  Temiz  ve  sağlam  olmalı  , yabancı  tat ve koku  ihtiva  etmemelidir.  Eti  , çekirdeğine  yaplşmayacaktır.  Grup  ve  t ipine  has  yeme  olgunluğunda  ve yenebilir  özelikte  olmalıdır.
  Ambalaj  iÇindeki  zeytinlerin  çeşidi  , sınıfı  , grubu  ,  t ipi  ve stili  aynı olrıalıdır.  Kirli  , kokuŞmuŞ  , özellikleri  kaybolmuş  , kurtlanmış  veya  küflenmiş  olmamalıdır.  Her  türlü parazit  , böcek  veya  bunların  parçalarını  ihtiva  etmemelidir.
  Gözle  görülür  Yabancı  madde  bulunmamalı  , zararsız  yabancı  ma,lde  l  kg da en  çok 1 adet

olmalıdır.  Etli  taneli  küÇük  çekirdekli  kıvırcık  zeytinolmalı.l  kg  mı  sayıldıgııİda  300  adetten  fazla
olmamalıdır.

  Her  tane  irilik  derecesindeki  zeytinlerin  en küçük  tanesi  en büyük  tanesınin  yatay  eksenleri
arasındaki  fark  en  Çok  4 mm  olmalıdır.  Asit  veya  bir  başka  madde  ile  ılgunlaştırılmamış  olmalıdır.
Eski  sene  mahsulü  olmalıdır.

Aınbalaj:   Siyah  zeytinler  sağlığa zarar  vermeyecek , zeytinin  kalite; ini  bozmayacak  ,  içindeki
salamuradan  zarar  görmeyecek t izeI   likteki  ambaIaj  lar içinde  getirilir.  ,\mbalajtia  komisyon  tercihiesastır.Diyet  için  getiriIen Zeytiııler  25 gr  ık poşetler  içerisinde  servisedilecektir

zeytiırlerde  tuzsuz  o  lacaktır



İ şaretleme:  Zeytin  ambalajlarının  üzerinde  aşağıdaki  bilgiler  okunaklı  bir  şekilde  yazılmalıdır.
  İmalatçının  markası  veya  kısa  adı
  Malzemenin  adı  (siyah  zeytin)
  Kalite  ve sınıfı  (birinci  sınıf1
  Tipi  (hazırlama  ve  işleme  şekline  göre  )
  Boyu  ve derecesi
  Net  miktarı  (süzme  ağırlık)
  İmalat  seri  numarası

  TSE  işareti  ve numarası
  TM  deyimi
  Mahsulyılı
  Ambalajlama  tarihi  (ay  ve yıl  olarak)
  Koruyucu  , çeşni  verici  ve diğer  katkı  maddeleriniıı  ismi  ve oranı

40 YEŞİL  ZEYTİN  :

Yeşil  zeytin  yeşilden  sarı  yeşile  kadar  değişen  renklerdeki,  yeme  olgunluğunır  kazanmış,  normal
iriliğe  erişmiş  tanelerin  çeşitli  metotlar  ile acılığının  giderilmesi  sureti  ile  hazırlanan  mamuldür.  Yağlı
çizik salamura  yeşil  zeytin  (kokteyl)  olacaktır.

özellikler  :

  Zeytinler;
  Temiz  sağlam  olmalı,  yabancı  tat ve koku  ihtiva  etmeınelidir.
  Grup  ve  t ipine  has  yeme  olgunluğunda  ve  yenilebilir  özellikte,  olmalıdır
  Ambalaj  içindeki  zeytinlerin  çeşitleri,  sınıfı,  gurubu,  t ipi,  sit ili  aynı  olnralıdır
  Kirli  , kokuşmuş,  özellikleri  kaybolmuş,  kurtlanmış  olmamalıdır
  Gözle  görülür  yabancı  madde  bulunmaınalıdır
  Her  tane  irilik derecesindeki  zeytinlerin  en küçük  tanesi  ile en büyük  tanesinin  yatay

eksenleri  arasındaki  fark en çok  4 mm  olmalıdır
Ambalaj  salamura  suyu
  temiz  olmalı,  yabancı  tat veya  koku  ihtiva  etmemeli
  görünüşü  berrak  olmalı  gözle  görülebilen  yabancı  madde  bulunmamalıdır.
  Ambalaj  içindeki  zeytinde,  salamura  suyu;  zeytin  üzerini  tamamen  örtınüş  olmalı  ve  kabın

dolum  oranı,  kabın  su kapasitesinin  en  az Yo 90  nı olmalıdır.
Ambalajlama  :ambalaj  olarak  kullanılan  kaplar  yeni  ve  temiz  oimalı,  zeytine  yabancı  tat ve
koku  vermemeli  ve  içindeki  zeytinin  iyi  bir şekilde  koruyabilen  özellikte  olmalıdır.
Teneke  kutular  zeytin  salamurasına  dayanıklı  olacak  şekilde  saklanmalı  altlüst  ve  kapaklarda
laklanma  olmamalıdır.  Ayrıca  TS  1  l  l8  e uygun  olma[ ıdır.Zeytinler  25  gr  lık poşetler  halinde
servis  edilecektir.
İŞaretleme  :  zeYtin  aınbalajlarının  üzerine  aşağıdaki  bilgiler  okuraklı  ve  silinmeyecek  şekilde
yazılmalıdır.
  firmanın  ticari  unvanı,  kısa  adı,  adresi,  veya  tescilli  markası
  standardın  işaret  ve numarası  (TS774  şeklinde)
  parti  seri  kot  numarasından  en  az birisi
  ürünün  adı  gurubu
  imal  edildiği  zeytinin  çeşidi,  sınıfı  ,  t ipi,  dene  irilik  derecesi
  net  miktarı  (en  az gram  veya  kg  ) süzme  kitlesi,  (en  azgr  veya  kg)
  varsa  katkı  ve  ilave  edilen  diğer  maddelerin  adı
  ambalajlama  tarihi  ( ay ve yıl  olarak  ),  firmaca  tavsiye  edilen  son  kullanma  tarihi  veya  raf  ömrü

41 DOMATES  SALÇASI
1' Taze  kırmızı  domateslerin  ezİ lmiş  , kabuklarından  ve çekirdeklerinden  al.rılmış  olan  mutfak

tuzu  ilavesi  ile  teneke  kutulara  konulma  suretiyle  hazırlanmış  olacaktı  .. (TS  l  İü16)
2 Domateslerden  baŞka  bir  sebze  ve  meyve  ezmeleri  ,  zirars.ızda  olsa  agıriajtırıcı  maddelerle

karıştırılmış  ve boyanmış  olmayacaktır.
3  Ambalajlar  üzerinde  cinsi,  brüt  miktarı  , net  miktarı,  firmasının  adı  ve adres,  ,  tanıtıcı  işareti  ve

imal  tarihini  gösteren  belgeler  bulunmalıdır.  Kutu  üzerinde  belirtilen  ııet ağırlıiı  üzerinden  alınır.

; } }



4 Özel  yönetmeliğinde  gösterilen  cinsi ve  miktardanfazla  veya  başka  cins  koruma  maddelerini  ihtiva

etmeyecektir.
5  Kokmuş  , küflenmiş  , kurtlanmış  ,  kirlenmiş  ,  kutuları  şişkin  veya  iç,nde  muhteviyatının

bozulmasından  ileri  gelmiş  , gaz  teşekkül  etmiş  , delinmiş  , kutuları  derinliklerine  kadar  paslanmış

olmayacaktır.  Kufuları  kı.ırşun  ve  ya  diğer  bir zehirli  madenle  karışık  kalayla  kaplı  olmayacaktır.
Her ne  maksatla  olursa  olsun  ınadeıri  veya  uzvi  zehirli  mıdde  ilc  muamele  edilmiş

bu  lunmayacakt  ır.

6 Salçalar  kabul  edildiğinde  normal  şartlar  altında  bozulmamasını  ınüteahtııt  taahhüt  edecek  ,

bozulma  işareti  gösteren  kutular  kendine  olmak  üzere  ınüteahlrit  taraf  ından  değiştirilecektir.
7 Teslim  şekli  :  15  kiloluk  kutularda  olacaktır.  (idare  isterse  l  k.t  kutulardan  da  isteyebilir).

Komisyon  belirli  sayıdaki  diyetler  için  salça  alacaktır.

8 Muayene  sırasında  açılan  kutular,  teslim  miktarından  düşürülecektir.  (% 0.1).Üzerinde  yazıh  net

ağırlık  esas  alınacaktır.
42  TÜRLÜ  KoNsERvEsİ   :

Kendisine  özgü  tat  ve kokuda  olmalı  , hiçbir  yabancı  tat,  koku  ve n.adde  bulunmamalı  ,  içindeki
sebzeler  ,  fazla  sert  veya  fazla  pişmiş  olmayacaktır.

İ çindeki  tuz  ve  limon  tuzundan  başka  bir  katkı maddesi  bulunmaınalı  , dolgu  suyu  içinde  tuz
miktarı  % 2 yi,  limon  tuzu  veya  suyu  0Z 3 ü geçmeyecektir.

Türlü  konservesinde  , sebzeler  süzüldükten  sonra  aşağıdaki  oranlarda  oulunmalıdır.
Taze  fasulye  0^ 2530

Patlıcan  % 2530
Biber  % 510
Domates  % 1015
Sakız  kabağı  Vo1015

Bamya  % 1015
Kabın  konservede  süzme  ağırlığı  net, ağırlığınınYo70  denaz,  tepe  toşluğu  hacminin  Yol\   dan

çok  olmamalıdır.
Türlü  konservesi  TS  (79112551205794)belirt ilen  özelliklere  uyguıı  olacaktır.  Türlü

konservesinin  ambalajları  üzerinde  firmanın  adı veya  tescilli  nulTıarası  ve  adresi  , Türk  Malı  deyimi
veYa TM  işareti,  bu  standardın  işareti  ve  (TS)  şeklinde  malın  adı  ve  çeşidi  (ti.ırlü  konservesi,  gibi)
imalat  seri  ve hacim  numarası  ağırlığı  (üzme  ve net  olarak)imal  tarihi  (yıl  olarak)  yazılı olacaktır.

Türlü  konservesi  kutuları  ihaleye  esas  olan birim  üzerinden  alınır.  Kutular  şişkin olmayacaktır.  l/ l
l  ik  kutularda  olacaktır.

Kutular  aÇıldığında  yukarıda  yazılı  şartlarahaiz  olarak  alınacaktır.  Beklemeye  oluşan  şişkin  kutları,
müteahhit  değiştirmekle  yükümlüdür.

Not: türlü  konservesi,  kutu üzerindeyazılı  süzme  ağırlığı  üzerinde  alınacaktır,  muayene  sırasında
aÇılan  kutular,  teslim  sayısından  düşülecektir.  (Yo 0,3  ) konserve  türlüler  içinde  bulunan  yıl  veya  en
geç bir önceki  yıl  üretim  olacaktır.
43  BEZI ,LYE  KONSERVESİ   :   .

Bütün  bezelYe  konservelerinde  taneler  sağlam,  büyük,  zedesizve  temiz  çeşidine  özgü  tabii  renk,  tat
ve  kokuda  olmalıdır.  Bunlar  herhangi  bir madde  ile boyanamaz.

BezelYe  konservelerinde;  değişik  renkli,  lekeli  taneler  ağırlıkça  o/o4  den çok  ezik  ve bölünmüş
taneler  ağırlıkÇa  Vo6  dan  çok,  başka  boylardan  taneler  ağırlıkça  % ol0  dan1.ok  kuİu  doldurma  oranıVo90
dan az süzme  ağırlık  oranı  Yo  60 dan  az  olmamalıdır.

BezelYe  konservelerinin  ambalajları  üzerinde  firmanın  adı  ve  tescilli  nıarkalan  ve adresi,  Türk  Malı
değimi  ve TM  iŞareti,  bu  standardın  işaretli  veya  numarası  (TS 382)  malın  adı  ,e  net  ağırlığı,  imal
tarihi  (yıl  olarak  ) yazı| acaktır.  Bezelye  konserve  kutuları  ihale  esas  olan  birim  üzt  rinden  alınır  kutular
aÇıldığında  Yukarıdaki  Yazılı  Şartlara  haiz olarak  alınacaktır.  Konserve  muayen(  : ; inde  kutular  şişkinolamaYacaktır.  Beklemekle  oluşan  şişkin  kutuları,  müteahhit  değiştirmekle  ytiktım  it idtir.

NOT:konserve  bezelYeler,  kutu  üzerinde  yazılı  süzıne  ağırlığı  üzerİnden  alınacaktır,  muayene
sıraslnda  bir Yıl  önce  üretilen  konserve  alınacaktır  açılan  kutular,  tesllm  ,;ayısından  düşülecektir.  (%
0,3)

Konserve  ve  bezelYeler  içinde  bulunulaır  yılveya  en geç  bir öncekiyıl  üre  t imiolaı;aktır.
44BAMYA  KONSERVESİ   :



Taze bamya  konservesi;   kendine  özgü,  tat ve  kokuda  olmalı,  içindeki  baı;ıyalar  bütün  körpe,

çekirdeği  küçiik  ve sertleşmemiş  ve  başları  kesilmiş  fazla  yumuşamamış  dağılmamış  ve  ezilmemiş

olmalı.  Konservede  ki  bamyaların  boyu  1,56  cm  arasında  olmalıdır.
Tazebamya  konservelerin  limon  suyu.  tuz.  limon  tuztı,  koruk  suyl  ve  donıates  suyundan  başka

katkı  ınaddesi  bulunmamal  ıdır.

Konservenin  süzme  ağırlığı  net ağırlığınıno/o70  den  az  ve  tepe  boşluğu  ,  tabii  hacminin  % 10  dan

fazla  olmalıdır.
Dolgu  suyu  içindekituz  miktarı  % 2yi  ,liınoıı  tuzu  o% 5  i geçnıeyecektir.

Taze  bamya  konserveleriııin  ambalajları  t izerindeki  aşağıdaki  bilgilt: r  okunaklı  ,silinmeyecek  ve

bozulmayacak  şekilde  kağıt  üzerine  veya  baskı olarak  yazılınalıdır.
Firmanın  t icaret  unvanı  ve  kısa  adı  . adresi  varsa  tescilli  markası  , Türk Mılı  deyimi  veya  TM

işareti
Bı,ı  standardın  işareti  veya  numarası  (TS  l467  şeklinde)  malın  adı  (tt,ze  bamla  konservesi)  imalat

tarihi  (yıl olarak)  iınalat  , seri  numarası  ve  net  ağırlığı  yazılı  olmalıdır.  (konserve  sultani  çeşitten
yapılmış  ise belirtilmelidir.)

Taze  bamya  konservesi  kı"ıtı"ıları  ihaIeye  esas olan  biriın  üzerinde,r  alınır.  Kutular  açıldığında
yukarıda  yazı| ı  şartları  haiz  olarak  alınacaktır.  Konservelerin  muayenesıııde  kutular  şişkin
olmayacaktır.

NOT:  Taze  bamya  konservesi  kutu  üzerinde  yazılı süzme  ağırlığı  üzerinden  alınacaktır.  Muayene
sırasında  açılan  kutular  ,  teslim  sayısından  düşülecektir.  (% 0,3)  Konser.,e  bamyalar  içinde  bulunulan
yıl  veya  en  geç bir  önceki  yıl  üretimi  olacaktır.
45  TAZE  FASULYE  KONSERVESİ :

Konserve  yapımında  kullanılan  taze  fasulyenin  özellikleri  TS 797 ye Jygun  olmalıdır.
Konservedeki  fasulyeIer  aynı  çeşitten  etli  , kılçıksız,  dağılmamış  fazla  yumuşamamış  , oldukça  sert

durumda  olmalı  , dolgu  suyu  fazla  bulanıklık  göstermemeli  ve  tuz miktarı  oh2  yi  geçmemelidir.
Konserve  edilmiş  taze  fasulyeler  çeşidine  özgü  ,  renk  ,  tat ve  kokuda  olmalı  , yabancı  tat  ve  koku

ile  içinde  yabancı  madde  buluırmamalıdır.
Taze  fasulye  konservesi  içinde  ,  tuz  dan  başka  herhangi  bir  katitı  madd* si  bulunmamalıdır.

Konservede  süzme  ağırlığı  , net  ağırlığının  Yo70  den az,  tepe  boşluğu  l,abın  hacrıinin  % l0 dan  çok
olmalıdır.

Taze  fasulye  konservelerinin  ambalajları  üzerine  firmanın  adı  , varsa  tescillı  markası  iş  adresi  ,
Türk  ınalı  deyimi  veya TM  işareti  ve  bu  standardın  işareti  ve numarası  (fSl468)  şeklinde,  malın  adı
ve  ÇeŞit  numarası  , Süzme  ve  net ağırlığı  ,imalat  tarihi  (yıl  olarak)  yazılı  olınalıdır.

Taze  bamYa  konservesi  kutuları  ihaleye  esas olan  birim  üzerindeıı  alınır.  Kutular  açıldığında
yukarıda  yazılı şartları  haiz  olarak  alınacaktır.

Konservelerin  muayenesinde  kutular  şişkin  olmayacak  , bekleme  sırsında  şişen  kutular  müteahhit
tarafından  değişti  ri  lecekti  r.

NOT:  taze  fasulYe  konservesi  , kutıı  içinde  yazılı  süzme  ağırlığı  üzei,inden  aıınacaktır.  Muayene
sırasında  Çıkan  kutular  ,  teslim  sayısından  düşülecektir  .  (% 0,3)  Konr.,.u.  fasulveler  en  geç  içinde
bulunduğumuz  yıl  veya  bir önceki  yılın  üretimi  olacaktır.
46_ POŞET  PEYNİR:  (ERİTME)

Eritme  PeYnir  TS  2176  Ya uygun  olarak  , su miktarı  Yo60  dan  ),ukarı  olınamalıdır.  Eritme
PeYnirler  kendine  ve  iÇine  katılan  maddeye  özgü  renkte  kokuda  olma] ıdır.  Eritme  peynirlerde  tuz
miktarı  kuru  madde  o/o7  den  Çok  olmamaİ ,d,..  E.itm"  peynirlerde  kulla  ıılan eritrne  tuzların  miktarı
kuru madde  esası  üzerinden  tek  baŞına  veya bir  aradakg.  da  40 g.rn,  g"ç,r"z,  ancak monodi
Polifosforik  asitlerin  toplamı  kg  da  30 gr  dan  fazla  olmaz.  pİ itme  peynir  erinde  F;_I  değeri  5,5  den  az
olmamalıdır.  Katkı  maddesinin  toPlam  miktarı  kuru  madde  orantn  ?ıl6  sını  geçemez.  Bekleme
sonucu  oluŞan  bozulmalarda  peynirler  müteahhit  fi rma  tarafından  değiştirilecektir.
MUAYENELER  :  Muayeneler  bakılarak  tadılarak,  koklanarak  yapılır.
AMBALAJ  :  eritme  PeYnirleri  ortalama  20  gr  lık  öncelikle  altıminyum  folyo  içerisinden,  üçgen prizma
Şeklinde  ambalajlanır.. 

_Bunların  bir  kaçı  bir.arada  mukavva  plastik  vs,  gibi  insan  sağlığına  zarar
vermeyen  ambalajlar  içine  konularak  teslim  edilir.
IŞARETLEME  :Eritme  PeYniri  ambalajlarının  her birinin  üzerine  aşağıtlaki  bilgiler  okunaklı  olaraksilinmeyecek  ve bozulmayacak  şekilde  yazılır.

  firma  adı tescilli  markası  ve adresi



AMLAJLAMA  :  Tereyağları,  duyusal,  fiziksel,  k lmVaSal ve bakteriyolo.1ik  özelliklerini  bozmayacakve  insan  sağlığına  zara vet  poşette  olacaktır,  PVC  ambalaj  üzerine  ALverTneyen  nitelikte  plastik  kü

  Türk  Malı  değimi  TM  işareti

  Bu standardın  işaret  ve  numarasr

  Malın  adı  (Eritme  peynir)
  Katkı  maddesi  gurubu

  Hangi  peynir  ve peynirlerden  yapıldığı
  Tipi  ve yağ  miktarı  (yarım  yağlı  olacaktır)
  Net  ağırlığı  (kg  veya  gr  ) olacaktır
  İmal  tarihi  (ay  ve  yıl  olarak  )
  seri numarası
  parti  numarası

Not  :  Her  bir  üçgen  adet  üzerinde  imal  ve son kullanma  tarihi,  okunaklı  bir  ,çekilde  bulunacaktır.

Gerektiğinde  içeriğini  bildiren  analizler  idarenin  belirlediği  yer  ve  zaman| arda  giderleri  firma
tarafı  ndan  karş  ılanmak  üzere  yaptırı  lacaktır
47 POŞET  REÇELBAL  :

ÖZPttİ«tERİ   :Reçeldeki  ıneyveler  ve  parçaları  kolaylıkla  görületıilecek  ve  tanınacaktır  meyve
parçaları  hangi  meyveden  yapıldığını  tanıtacak,  büyüklükte  olacaktır.  Her  reçel  tek  t ip  meyveden
yapılacaktır.  Reçelin  rengi,  kokusu  ve  tadı  kullanılan  meyveırin  özelliklerine  uygun  olacaktır.

Pişirme  hatasından  dolayı  normal  nitelikleri  kaybolmayacaktır  reçellerde  çöp,  çekirdek  canlı  ve
cansız  kurt,  böcek  ve  haşere  bulunmayacaktır.  Reçel  ıneyveleri  çekirdekleri  çıkarılmak  sureti  ile
hazırlanmış  olacaktır.  Reçellerde  şekerlenme  ve  ekşime  olınayacaktır.  Reçellerde  yanık  is gaz benzin
küf ve benzeri  koku  hissedilmeyecektir

TS 2066  ve  260O  kapsayan  koku  maddeleri  dışında  koku  maddesi  olmayacaktır.  Bekleme  ile oluşan
bozulmalarda  reçeller  müteahhit  firma  tarafından  geri  alınıp  değiştirilecel: tir.
AMBALAJ  :  Reçeller  reçelin  özelliğini  bozmayan  ve  insan  sağlığına  i.arar  veffneyen  plastik  küvet
poşette  olacaktır

  PVC  ambalaj  üzerine  alüminyum  veya  kalay  folyo  yükse<   ısıda beslenmek  sureti  ile
kaplanacaktır.

  Reçelin  konduğu  ambalaj  hariç,  net ağırlığı  30 gr olacaktır,
  PVC  temiz,  sağlam  ve evvelce  kullanılmış  olmayacaktır
  PoŞet ambalajlı  reçeller  50 veya  l00  lük  ambalaj  içinde  teslim  edilecek  kutudaki  reçel

sıraları  arasında  kağıt  konulacaktır.
İŞanerleME  :  poşet  reçel  küvetlerinin  üzerine  aşağıdaki  bilgiler  okuna< lı  hit  baskı  ile yazılacaktır

  Firmanın  adı  ve markası
  TM veya  Türk  Malı  değimleri
  Cinsi
  ,Net  ağırlığı
  İ çinde  bulunan  maddelerin  adları
  İmal  ve  son  kullanma  tarihi
  Meyvenin  cinsi  ve  konulan  katkı  maddeleri

Not  :  Gerektiğinde  iÇeriğini  belirtilen  analizler  idarenin  belirlediği  yır ve  zaman  giderleri  firma
tarafından  karş  ılanmak  üzere  yapılacaktır.
48  KAHVALTILIK  TEREYAĞ  :

1 . sınıf  kahvaltılık  tere  yağ
tat  ve  koku  hoŞ,  Yabancı  tat ve  koku  bulunmayan  yapı  ve  görünüş  it ibari  ile  kusursuz,  süt yağı

miktarı  kütlece  en azYo82  asiditesi  en  çok  (süt  asiti  cinsinden  % l8  olan  sarımsı  iıomojen  renkte  ve  l
gr da 20.den  çok küf ve maya  bulunmayan  pastörize  tereyağıdır.)
ÖzBrri«rERİ   :  Tere yağlarında  ğda  katkı maddeıeİ ı  ytınetmeliğine  konııiması  kabul  edilen
maddeler  dışında,hiçbir  yabancı  madde  bulunmayacaktır.

  Tereyağlarındae.coli  bulunmamalıdır
  Kahvaltılık  ve mutfak  tere  yağlarında  rutubet  miktarı  kütlece  ı:n  çok  %  16 olmalıdır  Kahvaltıllk  ve mutfak  tere  yağ| arında  reiçherd   me  isal  sayıs  en az24  olmalıdır  Kahvaltılık  tere  yağlarında  sütten  geçen  yağsız  katı  madde  miktarı  kütlece  en  çok  yo2

olmalıdır



veya  Kalay  folyo,  yüksek  ısıda  preslenmek  sureti  ile kapanacaktır.  PVC  ler  temiz,  sağlam  ve önceden

kullanılmış  olmayacaktır.Ambalaj  içindeki  tere  yağ  miktarı  l5 gr olacakt;r.

işannrıEve:
  Tereyağı  ambalajlarının  üzerine  aşağıdaki  bilgiler  okunaklı  olarak  silinmeyecek  ve

bozulmayacak  şekilde  yazılır  veya  basılır
  Firmanın  ticari  unvanı,  kısa  adı,  adresi,  varsa  tescilli  markası
  Bu  standardın  işaret  ve nuınarası  (  l33l TS  ) seri  veya  parti  veya  seri  kod  numarası
  Malın  adı
  Sınıfı
  Tipi
  Çeşidi
  Net  ağırlığı  ( gr  olarak  )
  İmal  tarihi  gün  ay  yıl ve gün olarak
  Firmaca  tavsiye  edilen  tarihi  veya  raf  ömrü

ÇEŞİTLİ   HÜKÜMLER  :   İmalatçı  veya  satıcı bu  standarda  uygun  olarax  imal  edildiğini  beyan  ettiği
tereyağı  için  istendiğinde  standarda  uygun  beyannamesi  vermek  veya  göstermek  ıııecburiyetindedir.

  Bu standartların  işaret  ve numarast  (TS  1330)
  Malın  adı
  Tipi
  İmaltarihi
  seri  kod  numarası
  Net  ağırlığı
  Firmaca  önerilen  son kullanma  veya  raf  ömrü
  Soğukta  muhafaza  edileceği

49 TAHİN  HELVASI   (SADE  VEYA  KAKAoLU)  :

GENEL  Özpı.ı.İ rı.BRi:
Tahin  helvaları  kendine  has  yapı  (tekstür)  t ipine  uygun  tat  lezzet  ve  renkte  olmalı,  tahin  helvasında

haşere  ve  haşere  parçaları,  böcek  kalıntıları  vb.  madde  bulunmamalıdır

  Tahin  miktarı  en  azVo\ \
  Yağ miktarı,  susam  miktarı  yağı  olarak  en  azo/o25
  Protein  miktarı  en  az% o9
  Toplam  şeker  miktarı  (sakaroz  olarak)  ençoko/o45
  Rutubet  miktarı  en  çok  % 3
  Ham  selüloz  en  çok Yo1,65
  Kül miktarı  en  çok o/o1,75

  Ekstekete  edilmiş  yağda  asitlik,  oleyik  asit cinsinde  en  çok 2 (Hıfzısıhha  Raporu)  Helvada  saponin  miktarı  en çok  Yo  0,18  m  olmalıdır
  Firma  bu özellikleri  içeren  ile birlikte  getirilecektir
  Tahin  helvasındaki  Yağ,  susam  yağı  olmalıdır  tahin  helvasına  susam  yağı  dışında  başka  bir

Yağ  katılmaz.  Ancak  toz  kakao  katılanlarda  kakao  dan  geleıı  miktar  İe  imalatında  katkı
maddesi  kullanllanlarda  stabilizan  ve emülgatörlerden  gİ len gelebilen  yağ  kullanılabilir
bütün  veYa  ParÇa  halindeki  yağlı  kuru  meyveler  ve kuİutulmuş  * "yr.  ve Vo 8  den  az
olmamalıdır,  (bu değer  mamulün  btitün  kütlesi  üzerinden  hesaplanır)

  Tahin  helvasına  niŞasta  ve nişastalı  maddeler  ve her  hargi dige, yabancı  maddeler
katılmaz,

  Tahin  helvalar  75 gr.'lık  paketlerde  olacaktır.
İŞanrrınME  :  Tahin  helvası  u* buüu;,  üzerine  aşağıdaki  bilgiler  okunakli  silinmeyecek  ve
bozulmayacak  şekilde  yazı| malı  , basılmalı  veya  etiket  halinde  takılmalıd  r.  Firmanın  t icaret  unvanı  veya  kısa  adı  ,  tescilli  markası  . adresi

  Bu standardın  işareti  ve  numarası
  parti  numarası
  Mamulün  adı
  Mamulün  t ipi
  Muhteviyat katkı  ınaddelerinin  isimleri



  İmal  tarihi  (ay  ve  yıl olarak)
  Firmaca  tavsiye  edilen  son  kullanma  tarihi

Bu  bilgiler  yabancı  dilde  veya  dillerde  yazılabilir.
50 KARIŞIK  TURŞU:  (salamuralı)
Genel  Özellikler

  Karışıma  giren  her bir  turşu  kendine  has  renk ve  görünüste  ;  seb  :esi yumuşamamış  ,

dağılmaınış,  çürümemiş  ve küflenıneıniş  ;  salaınura  salyalan,namış  o'ınalı  yabancı  madde

buluırmamalı.
  Karşıma  giren  tı,ırşuların  kendine  has  tat  ve  koklılarıııda  olnıalı  küf,| ckuşma  vb.  yabancı

tat  ve koku  bulunmamalı
  Net  ağırlığında  , siizme  ağırlığı  oranı  en  azo/o]0

  her  çeşit  sebzeniıı  süzme  ağırlığına  oranı  en  azYo3  en  çok % 25,0
Ambalaj  :

Karışık  turşu  , karışık  turşuyu  etkileyeı,ı  veya  karışık  turşı.ıdan  etkilennıeyen  sağlığa  zararlı  olmayan
laklı  teneke  ambalajlar  içersinde  alınır.
İ şaretleme  :

Her  ambalaj  üzerinde  aşağıdaki  bilgiler  okunaklı  olarak  , silinmeyeı:ek  ve  b",zulmayacak  şekilde
yazılır  ve basılır.

  Firmanın  ticari  unvanı  , adresi  veya  kısa adı  varsa  tescilli  maıkası
  Standardın  işareti  ve numarası  (TS  42  l4  şeklinde)
  İmalat  seri  /  kod  numarası
  Malın  adı  (karışık  turşu  )
  İmalat  tarihi  (ay yıl  olarak)
  Tipi(salamura)
  Kullanılan  katkı  maddelerinin  grubu  ve kimyasal  adı
  Süzme  ağırlığı  (g veya  kg şeklinde  )esas  alınacaktır.
  Firmaca  tavsiye  edilen  son kuI lanama  tarihi  ve  raf  ömrü  (gür  ay yıl  o  ırak)

İhraç  mallarında  bu bilgiler  yabancı  dille yazılabilir.
51 SALATALIK  EVSAFI :
l  Salatalıklar  taze  ve  körpe  olacaktır.  Tohuma  kaçmış  , sararmış  , gevşeli  , çamu  u  ,  topraklı  , çürük  ,

ezik  ve acı  olmayacaktır.TS  l253'e  uygun  ekstra  sınıftan  olacaktır.
52 TAZE  KABAK  EVSAFI   :

l  piyasada  satılan  iyi  cins  taze  ve körpe  sakız  kabaklardan  olacaktır.
2  Çürük,  buruŞmuŞ  , SararıTış  , pörsümüş  ,tohuma  kaçmış  , çekirdekleri  , büı,ümüş  ezik  , bozuk
çamurlu  olmayacaktır.
3 Dolmallk  kabaklar  , dolmalık  niteliğinde  olacaktır.TS  l898  ,e uygun  olup eksh,ı  sınıftan  olacaktır.
53 SEMİZ  oTU  EVSAFI :
l  piyasada  satılan  iyicins  vetaze  semiz  otlarından  olacaktır.
2  SararmıŞ  , PörsümüŞ  ,, kartlaŞmış  ,  tohuma  kaçmış  ,ezik  , çürük  , kırış,rıış  , çamurlu  , ve
normalinden  fazla  ıslak  olmayacaktır.TS  2l24'e  uygun  birinci  sınıf olacalıtır.
3  Semiz  otları  demetler  halinde  kökleri  yenecek  kısımdan  it ibaren  kesilnıiş  olacaktır.
54 DOLMA  BİBER  EVSAFI   :

l Piyasada  satılan  iyi  cins dolmalık  biberlerden  olacaktır.
2 Kırışmış  , ezik,çürük  , kızarmış  , delik,  gevşemiş  çamur,  acı olmayac;ıktır.
3  Dolmahk  biberlerin  büyüklükleri  birbirine  uygun  olacaktır.
4 TS  l205'e  uygun  olup  birincisınıftan  olacaktır.
55 TAZE  FASULYE  EVSAFI :
l PiYasada  satllan  iYi cins  Ayşekadın,  sırık  fasulyeden  olacaktr.Taze  ve körpe  olacak,  büküldüğü
zaman  kırılacak  tır. Katiyen  kılçıklı  o| mayacaktır.
2  Çamurlu,  ıslak,  Pörsük,  Sararmış,  kartlaşmış  olmayacaktır.TS  79,"ye  uygun  o| up birinci  sınıf
olacaktır.  .

56 TAZE  BAKLA  EVSAFI :
l Piyasada  satılan  iyi cins  sakız  baklalardan  olacaktır.
2  Büküldüğünde  kırılacak  tazelik  evsafında  bulunacaktır.
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3  Çürük  ,  tüylü,  pörsük  , buruşmuş  , kararmış  , çamurlu  ,  ıslak  kırışmış  ve  kartlaşmış  , kılçıklı
olmayacaktır.
57 PATLICAN  EVSAFI :
l Piyasada  saülan  iyi  cins  kemer  patlıcandan  olacaktır.  Taze  körpe  ve  tabii  rengini  almış  olacak,  mor

olmayacaktır.  Yemeğin  cinsine  göre  bostan  patlıcanlarından  alınabilir.
2  Çürük  , ezik  , pörsük  , kartlaşmış  .  (yani  çekirdekleri  beyazlığını  ve yumuşaklığını  kaybetmiş  ,

çekirdeklerinin  rengi  kararmış  ve  setleşmiş  )  kırağı  çalmış  , ham  ; ıcı  , gün  vurmuş  . sararmış

olmayacaktır.  Patlıcanlar  orta  büyüklükte  olacak,  yeşil  ve  mor  patlıcanlar  alınmayacaktır.
3 Patlıcanın  iki  tanesinin  ağırlığı  l50  gr  dan  aşağı  olmayacaktır.  Karnı  ,,arık  ve  imam  bayıldı  dışında
yemeklerde.
4  Beheri  l50grdanaşağıolanpatlıcanlarVo3  kadarayneııalınacaktır.Fazlasırededilecektir.
58 DOMATES  EVSAFI :
l Piyasada  mevsiıııine  göre  satılan  olgun  kızarmış  sırık  doınateslerden  r: lacaktır.Ezik,  çürük,  küflü,
küf  kokulu  , çamurlu  ,  ıslatılınış  , ekşimiş  olmayacaktır.
2  Domateslerin  en  küçüğü  l00gr  aşağı  olmayacaktır.
3  İ lk  turfanda  mevsimlerde  taınamen  kızarmış  domateslerdeıı% o2  ye  kzdar  alınır  gerisi  red  edilir.TS
794'e  uygun  ekstra  sınıftan  olacaktır.
4  Domatesler  temiz sağlam  kasalarda  , en  fazla  iki  sıra  halinde  dizilmiş  getirileceltir.
59 KAVUN  EVSAFI   :

l Piyasada  mevsimine  göre  satılan  iyi  olgun  tatlı  kavunlardan  olacaktır.
2 Ham,  kabak,  tatsız,  ezik,  çürük,  kurt  yenikli  , delik,  çatlak,  acı,  ft] na  kokuıu  içi  salyalanmış  ve
kabuk  kısmı  yumuşamış  olmayacaktır.  TS  l073'e  uygun  birinci  sınıf  kavıınlardan  olacaktır.
3 Kavunların  üzerleri  kirli  , çamurlu  olamayacaktır.
4 Kavunların  en  küçüğü  3  (üç)  kilodan  aşağı  olmayacaktır.
60 KARPUZ  EVSAFI :
l Piyasada  satılan  olgun  iyi ve  tatlı  karpuzlardan  olacaktır.
2 Ham,  kabak  ,tatsız,ezik  ,çürük,kurt  yenikli,  delik,çatlak,acı  feıra  kokulu  tatsız,zamanı  geçmiş,elyafı
ipliklenmiş  ve kalın  kabuklu  fazla  çekirdekli  olmayan  cinsten  olacaktır.
3 KarPuzların  üzerlerikirli  , çamurlu  olamayacaktır.TS  l132'ye  uygun  ,ıirinci  sınıftan  olacaktır.
4.Karpuzların  en  küçüğü  3  (üç)  kg  aşağı  olmayacaktır.
5.kesildiğinde  içleri  kırmızı  veya  (tatlı  olmak  şartı  ile  )sarı  renkte  olacaklır.
6l  T AZE Üzijw EVSAFI   :

1  Taze üzüm  iyi cins,  olgunlaşmış  taze ve  tatlı  üzümlerdeıı  olacaktır.
2,  Ezik,  ekŞi  ,  tabii  hali  ve  rengi  değişmiş  çürük  , küflü  , kurumu.  , buruşmuş  , koruk  üzümlerden
olmayacaktır.
3 Üzümler  salkım  halinde  olacaktır.TS  l0l'e  uygun  ekstra  sınıftan  olacaktır.
4  Üzümler  tekli  kasalar  içinde  muntazam  istiflerımiş  olarak  teslim  edilir.
62 VİŞNE  EVSAFI :
l  piyasada  satllan  iyicins  aşılı  vişnelerden,  taze etli  iri  ,  tanelive  kendiııe  has  lezzette  olacaktır.  Ezik
, çürük,  ham  , bayat,  küflü  ,  tozlu  topraklı  ve  çamur  olmayacaktır.
2 Vişneler  temiz  tekli  kasalar  içerisinde  getirilecektir.
3  TS  793'e  uygun  ekstra  sınıftan  olacaktır.
63 KİRAZ  EVSAFI   :

l PiYasadasatılan  iyicins,  kemale  ermiş  taze velezzetliNapolyon  kirazlardan  olacaktır.
2 Ham  , kurtlu  , kurt  Yenikli  , ezik,  Çürük,  topraklı  ,bozuk,  krİ rrrş  , p,slikli  taııeleri  olmayacaktır.
3 Kiraz| ar  temiz  tekli  kasalar  içersinde  getirilecektir.TS  793'e  uygun  ola,:aktır.
64_  ÇiLEK  EVSAFI   :

l  İ yi  cins  çileklerden  olacaktır.
2  Çilekler  temiz  olacak  ÇöP  , Yaprak  toz  vs.  yabancı  maddelerden  anıımış  bulıınacaktır.  Ezilmiş  ,ekŞimiŞ  , ham küflenmiŞ  , kokulu  , parçalanmış  , kurtlu  ve  kurt  yenikli  olnıayacaktıı.
3  Çilekler  tekli  kasalar  içersinde  getiriIecektir.
65.MALTA  ERİĞİ   EVSAFI :
1  Taze  olgun  olacak,  ham  olmayacak çürük  lezzetini  kaybetmemiş  olacak haşere  tarafındanyenilmiş veya  yenilmeye  yüz  tutmuş  , yaral aro lmayacak satılaıı  maI ta  eriE  inin  en  iıisi olacaktır2  Mevs
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67  KIRMIZI   ERİK EVSAFI   :

l  İ yi  cins  kendine  has  renkte  ve  lezzetle  kızarmış  taze eriklerden  olacak] ır.

2 Ham,  çokekşi  , çürük,  topraklı,  çamurlu,  pislikli  , küflü,  küf kokulu,  kuıtyenikli,  buruşmuş,

çatlak  olmayacak  .

3 Erikler  tekli  temiz  kasalarda  gelecektir.  .

68 ŞEFTALİ   Bvsa,rı:
l  İ yi  cins  tatlı ve  kendine  has  hafif  mayhoş  lezzeffekiyarma  şeftalilerde,ı  olacaktır.
2  Ham  , ezik  , çürük  , kurtlu  , pörsük  , beklemiş  ve kirli  olmayacaktır.
3 Şeftalinin  beheri  200  gr  dan  aşağı  olmayacaktır.  Fazlası  olursa  red  edilir.
4  Şeftaliler  piyasada  bulunan  beyaztemiz  kasalarda  getirilecektir.
5 TS 42'ye  uygun  ekstra  sınıftan  olacaktır.
69  T AZE  KAYISI   EVSAFI   :

l Şekerpare  tatlı ve  hafif  mayhoş  lezzette  kayısılardan  olacaktır.
2 Ham,  ezik, ekşi  , yeşil  ,çürük,  tozlu  ,  topraklı,  çok  yumuşak,  bekl,meden  ekşimiş,  buruşmuş,
kurtlu  kurt  yenikli  olınayacaktır.
3 Kayısı  çekirdeklerinin  içi  tatlı olacak  kayısılar  içinde  zerdali  olmayacı,ktır.
4 Kayısılar  orta  büyüklükte  şekerpare  kayısılardan  olacaktır.  Küçiik ve cılız  kayısılar  kabul
edilmeyecektir.
5  Kayısılar  temiz  tekli  kasalarda  teslim  edilecektir.
6  TS  791'e  uygun  ekstra  sınıftan  olacaktır.
70 KURU  SOĞAN  EVSAFI :
l Son  sene  ürünü  piyasanın  iyi  cins  soğanlarından  olacaktır.
2 Ezik,  Çürük,  kesik,  bozuk,yumuşamış,,  pörsük  , donmuş,  çamurlr,,topraklı  olmayacaktır.
3 Soğanlar  sapsız  olacaktır.
4  aMart  ve  Nisan  aylarında  Vo3  kadar  aynen

b  Yılın  diğer  aylarında  içleri  boşalınamış  olınak  izere  filizlenniş  veya  filizi  kırılmış  soğan
mikiarı  Yo2 yi geçmeyecektir.
5  I yi nitelikleri  olan  soğanlardan  o| acaktır.  Numunenin  gramaj  analizin,.le  soğanlardan  en küçüğü  50
gr dan  az olmamak  üzere  alınır.
6 Soğan  yıl boyunca  her  ay alınır.
7  İ thal  soğan  olmayacaktır  TS  796  ya uygun  soğanlardan  olacaktır.
7l PATATES  EVSAFI   :

l son  sene  ürünü  ve piyasanın  en  iyicins  patateslerinden  olacaktır.
2 Ezik,  Çürük,  haŞere  Yenikli  , kesik,  buruşmuş,  donmuş,  çamurlu,  topraklı,  ıslak,  filizlenmiş,
hastalıklı  veya  filizi  çıkmış  ve  kırılmış  olmayacaktı  r  ts  | 22  ye uyğun  olactıktİ r.
3  Çapa  yaralı  patatesler  Yo2 yi  geçmeyecektir.
4  Kusurlular  hariç  normal  ve  iyi  nitelikli  patatesler  olacaktır.
5 Her  mevsim  alınır.
72TAZE  SOĞAN  EVSAFI :
l Piyasada  satılan  iyi  cins  taze soğanlardan  olacaktır.
2 Taze  soğanların  YeŞil  klsımları  haşerelenmiş  .kurumuş  , kurt yenikli  .  lekeI i  , kararmış  ,sararmış  ,
bayat,  çürük,  ezik  , çamurlu  ,  ıslak  olmayacaktır.
3 Soğanlar  arasında  bulunabilecek  erkek  soğan  miktarı  yo5  kadar  ayn.]n  yo  10,  kadar  fazlası  fireli
olarak  kabul  edilecektir.
4 Taze  soğanlar  dağınık  olmayacak  , deınetler  halinde  teslim  edilecektir.
5  Her  mevsim  alınır.(ocak   şubat  hariç)  TS  2122  ye uygun  olacaktır.
73 KIVIRCIK  MARUL  EVSAFI   :

l Piyasada  satılan  iyi  cins kıvırcık  salatadan  olacaktır.
2 Kökü  Ve  SararmlŞ  dıŞ  YaPrakları  kesilmiş  olacaktır.  Çürük  , ezik  ,çamurlu  , bayat  , kartlaşmış  ,tohumu  çıkmış  , act  ve yaprakları  dağılmış  olınayacaktır.
3 Kıvırcık  marulların  ağırlıkları  20Ogr  olacaktır.  l50  gr gelenler  Vol0  kacar  aynen  alınacaktır.
74  DERE OTU  EVSAFI   :

1 Piyasadaki  iyi cins  dere  otundan  demetler  halinde bağlanmış  ola;aktır.  İ çinde  yabancı  otlar
bulunmayacaktır.  Sararmış  ,donmuş  , çamurlu  ve topraklı olmayacaktır.  [ )emetlerin  tamamı  avnı  cins
olacaktır.  Demetl ığında  50 gr.dar  az  olmavacaktır,
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2 Yılın  her  ayı alınacaktır.
75 MAYDONOZ  EVSAFI :
l Piyasadaki  iyi cins  maydanozdan  demetler  halinde,  bağIanmış  olacaktır.  İ çinde  yabancı  otlar
bulunmayacaktır.  Sararmış  ,donmuş  , çamurlrı  ve  topraklı  olmayacaktır.  Demetlerin  tamamı  aynı  cins
olacaktır.  Demetlerin  deste  kalınlığı  normal  olacak,  taılıldığında75  gr.dzn  az olııiayacaktır.
2 Yılın  her  ayı a| ınacaktır.
76 PIRASA  EVSAFI :
l Piyasada  satılan  iyi  cins  taze  ve olgunlaşmış  olacaktır.
2 Çamurlu,  pörsümüş  ,cılız,  çürümüş,  kartlaşmış,  donmuş,  don  çalığı,  sararmış,  ezilmiş,
ıslatılmış  olmayacaktır.
3 Pırasaların  beyaz  kısımları  takip  eden yeşil  yapraklı  kısıınların  boyu  l 5 cm den  uzun  olmayacaktır.
l5 cm  den  fazlası  , müteahhit  tarafından  kesilerek  teslim  edilecektir.  f'ırasanın  saçakları  kök  kısmı
kesilmiş  olacaktır.
4 pırasalar  demet  halinde  tesliıı  edilir.
77 LAHANA  EVSAFI :
l Piyasada  satılan  en  iyi  cins  beyazveya  lıafif  yeşilimtırak  renkte  taze  ılgun  ve  göbeğini  tam  sarmış
lahanalardan  olacaktır.
2  Tohum  kaçmış  , katlaşmış  , dağılmış  yaprak  halinde  , çamurlu  , si_ı,ah  yanmış  , çürük  donmuş  .

kırışmış  ve  haşarat  yenikli  olmayacaktır.
3  Lahananın  sapları  kellenin  dibinden  it ibaren  l cm uzun  olmamak  üzeıe  kesilmiş  olacaktır.
4  Lahananın  yemek  yapmaya  elverişli  olmayan  kalın  üst  kart  yaprakları  alınmış  olacaktır.  Lahanaları
donduracak  şekilde  soğuk  aylarda  (aralık  , ocak  , şubat)  soğuktan  muhafaza  Yo20  fıreli  suretiyle
lahanalar  dış  kapaklarıyla  birlikte  teslim  edile  bilir.  İ kmali  aksamaması  için  ve  ihtiyacın  karşılanması
amacıYla  müteahhit  fireyi  dikkate  alarak  istenilen  miktardan  % 10  un  fazlıısını  getirerek  muayeneye  arz
etmek  zorundadır.  Lahana  kapuskalık  ve  dolamlık  istendiği  zaman  talep  edilen  evsafta  getirilmesi
şarttır.
5  Lahanalar  en az sarmalık  hariç 3 (üç)kg  ağırlığında  olması  şaffiır.
78ISPANAK  EVSAFI   :

1  PiYasada  satılan  en  iyi cins  ıspanaklardan  olacaktır.  Taze,  yaprakları  diri  renkleri  yeşil  olacaktır.
SararmıŞ  ,cı| ız,  soğuktan  donınuş,  çürük,  yanık,  kızışmış,  kartlaşmış,  tohuma  kaçmış,  çamurlu  ve
ıslak  olmayacaktır.
2  I spanaklar  arasında  yabancı  yapraklar  bulunmayacaktır.
3  I sPanakların  dibindeki  yenemeyen  püskül  kısmı  kesilmiş  olacaktı,.  I spanaklar  demet  halinde
getiri  lecektir.
79 HAVUÇ  EVSAFI ;
l  İ yi cins  vetaze  havuçlardan  olacaktır.
2' E,zik,  Çürük,  donmuŞ,  PörsümüŞ,  parçalanmış,  kurtyenikli  , kararınış,  buruşmuş,  kartlaşmış,
çamurlu  olmayacaktır.
3 Yenmeyecek  sap  ve  yapraklardan  tamamen  ayrılmış  olacaktır.
4  Kırık  havuçlar  Yo3  e kadar  alınır.
NOT:  Klzartmalık  havuÇlar  istendiğinde  kalın  havuçların  alınmasına  özer  gösterilecektir.
8l KARNIBAHAR  EVSAFI   :

l  piyasada  mevsimine  göre  satılan  iyicins  karnı  baharlardan  olacaktır.
2 BeYaz  VeYa  Sarlm  tırak  renkte  ,  top  halinde  ve çiçekleri  sağlam  sıkı  ve  ısmerleşnıemiş  olacaktır.
3 Karnı  baharların  saPlarl  ÇiÇek  kısmından  dışa  doğru  üstüne  gelen  yapr: tk  dibinjen  it ibaren  tamamen
kesilıniş  olacaktır.
4 YaPrakları  üst  uÇları  çiçek  kısımları  açık  bırakacak  şekilde  kesilmiş  olııcaktır.
5  Rengi  hafifte  olsa  koYlaŞmıŞ,  kurtlaşmış,  çürük  ,beyazçiçeği  , yeşiI  yaprağı  ve  kökü  çok  karnı
bahar  alınmayacaktır.
6  TamamendağılmıŞ,donmuş,çürümüşfenakokulu, 

çamurlu.  pörsük,  bayat,  ezikveböcekli  ,veiyi  vasıfta  olmayan  karnı  baharlar  olmayacaktır.
7  Karnı  baharlar  arasında  tesadüf  edilecek  çiçeği  tamamen  veya  kısnıen  dökütınüş  yada dağılmış
oranlardan  göbek  kısmının  l/ 5  iaşmamak  şartıyla  aynen  alınır.
8  karnı  baharların  üzerinde  2 adetten  fazla  yaprak  bulunınayacaktır.
82 LİMON  EVSAFI :

(
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l  Piyasada  mevsime  göre  satılan  iyi  , sulu  yatak  limonlarından  olacaktır.
2 Yeşil  , ezik,  çürük,  kurumuş  , suyu  çekilmiş  , donmuş  , don  çalığı  , çok  yıımuşak  küflenmiş  ,

doğal  özellilerini  kaybetmiş  , kalın  kabuklu  olanlar  alınmayacaktır.  Limonların  en  küçüğü  75 gr  dan  az

olmayacaktır.
3  Her  mevsimde  alınır.TS  34  e uygun  olacaktır.
NOT:  Yatak  limonu  olmadığı  aylarda  bu  mevsimde  olan  limonlardar  alınır.  'l'eslimi  200250  lik
kasalarda  yapılır.
83 PORTAKAL  EVSAFI :
l Piyasada  satılan  iyi cins  , doğal  rengini  almış  , kendisine  has  tatiılığı  , kcıku  ve  lezzeti  olan
vaşington  veya  yafa portakallardan  olacaktır.
2 Yeşil  ,ham,ezik  ,ekşi  ,çürük,solukkirli  ,küflü,pörsük  , yumuşamtş,su} ,uçekilmiş,kabuğu
kalın  ve  sertleşmiş  olmayacaktır.
3 Portakalların  büyüklüğü  l50_200  gr  olacaktır.
4  Portakallar  sandık  içinde  teslim  edilecektir.
84 SIKMALIK  PORTAKAL  EVSAFI :
l Sıkmalıkportakal  ,tatlı,sulu,ezik,ekşi  .kemale,ermişyeşil  olmayı_caktır.
85 MANDALİNA  EVSAFI   :

l  Piyasada  mevsimine  göre  satılan  en  iyi  cins  mandalina  olacaktır.
2Ham,ezik,ekşi,içikurumuş,suyuçekilmiş,çürük,donmuş,kirli  veküflüolmayacaktır.
3 Mandalinaların  büyüklüğü  ortalama  l00 gr  olacaktır.  Kişi  başına  200  gr verilecektir,
4 Mandalinalar  iki  sıra  olarak  tahta  kasalarda  getirilecektir.
86  ELMA  EVSAFI :
l  İ yi  cins  elmalardan  olacaktır.
2 Elmalar  ayrı  cinste  olmayıp  , aynı  kalitede  olacaktır.
3 Elmalar  cinsine  göre  koyu  pembe  kırmızı  ve sarımtırak  renkte  olacaktır.
4 Tanelerin  ağırlığı  200  gr  olacaktır.
5  Olgunlaşmamış  yeşil,  ekşi,  çürük,  kurtlu,  ve kurtyenikli,  küflü,.ze  küf  kokulu,  olmayacaktır.
6 Üzerleri  kirli  ,  tozlu  ,  topraklı  ,  , çamurlu  olmayacaktır.
7  Elmalar  2li  ,3lü  kasalar  içinde  teslim  edilecektir.TS  l00  e uygun  olacaktır.

87 ARMUT  EVSAFI   :

l  piyasada  satılan  olgunlaşmış  iyi  cins  ve  lezzetteki  armutlardan  olacak
2  Armutlar  sulu  ve  tatlı  olacaktır.  Buruk  lezzetle  ve kuru  olmayacaktır.
3 Çürük,  kurtlu,  kurt  yenikli,  ekşi,  ezik  . çok  yumuşak,  ve çıık  sert  kirli,  ve çamurlu,
olmaYacaktır.  Armutların  ağrılığı  yazaylarında200  gr, kış aylarında  l()0  gr  olacaktır.  Kış aylarında
2'li  3'lü  kasalarda  teslim  edilir.
4  Armutlar  yaz  aylarında  tekli  kasalarda  getirilecektir.
88 AYVA  EVSAFI   :

l BüYük  boYdaki  iYi cins  sarı  renkte  ve kendisine  has kokuda,  tatlı  r,eya  mayhoş  lezzette  ve  sulu
ekmek  ayvasından  olacaktır.
2  AYva| arın  lezzeti  acı,tatsız,  ham,  çürük,  ezik,  küflü,  küf kokulu,  kurtlu,  kuryenili
olmayacaktır.
3  Yendiği  zaman  boğazı  tıkayan  susuz  bir  çok  buruşuk  ayvalar  kabul  edilmeyecektir.
4  AYva  tanelerinin  en  küçüğü  l 50  gr dan  aşağı  olmayacaktır.TS  l 8l7  e  ı,ygun  olacaktır.
5 Ayvalar  tozlu  ,  topraklı  , kirli  olamayacaktır.
6 Ayvalar  temiz  sağlam  kasalar  içinde  getirilecektir.
89 MUZ  EVSAFI :
l  PiYasada  safilan  iYi  cins muzun  olgunlaşmışı  olacak  , ham ve sert  olamayacaktır.
2  Çürük  , donmuş  , ezik  , don  çalığı  veya  kalın kabuklu  olmayacaktır.
3  Her birinin  ağırhğı  200  gr  olacaktır.
4 Muzlar  tahta  sandık  iÇersinde  gövdelerinden  kesilmiş  olarak  salkımlar  ıalinde  getirilecektir.
90TAZE  İNcİn  EVSAFI
Olgun,  sarımtırak,  tatlı olacaktır.  Ağılığı  l00  gr'ın  altında  olmay,caktır.  çatlak,  ezik,  çürükolmamalıdır.
9l BAL KABAĞI   EVSAFI   :
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l Yeni yıl ürünü  doğal  lezzelte  ,  iyi cinsten  olacaktır.  Kabakların  en ki.içüğü 3 kilodan  az
olmayacaktır.
2  Çürümüş  , ezilmiş  veya  çözülmüş  , donmuş  olmayacaktır.
92  KIRMIZI   LAHANA  EVSAFI :
lTohuına  kaçmış,  kurtlanınış,  dağılmış  yaprak  lıalinde  . çamurlu,  çürüklti,  donmuş,  haşere

yenikli  olmayacaktır.
2Taze  göbeğinitam  sarmış  ,  la| ranalardan  olacaktır.
3 Her  bir  lahananın  ağırlığı  tartıldığında  250  gr dan  aşağı  olınayacaktır.

93  KIRMIZI   TURP  EVSAF!:
l  Çürümüş  ,donmuş  , buruşını"ış  ,  ıslak  ve çaınurlu  içleri  pörsüıııüş  olma  yacaktır.

2  En küçüğü  150  gr dan  az olmayacaktır.
94SİvRİ   BİBER  EvSAFl  :

1  Satılan  iyi  cins  taze  sivri  biber  veya  çarliston  biberlerden  olacaktır.
2 Boyu  1015  cm  arasında  olacaktır.  Ezik,  çüriik,  kokınuş,  pörsüTıüş,  sararmış,  olmayacak,
içersinde  yabancı  nebat  buluırınayacaktır.
3  Temiz  çuval  veya  sandık  ambalajlarda  tes| im  edilecektir.
4 Yılın  her  ayı alınacaktır.
95T  AZE  BAMYA  EVSAFI
Piyasada  mevsimine  göre  satılan  iyi cins  ve  körpe  bamyalardan  olac.ıktır.  Kuru,  tohuma  kaçmış,
kararm  ış,  sararmış,pörsük,  ıs  lak,çamurlu  ve  kurtlu  olmayacaktır.
Mevsiınine  göre  alınacaktır.
96_SARIMSAK  EVSAFI
Yeni  mahsul  olup  ezik  çürük  küflenmiş  olmayacaktır.  Dişleri  dolgun  olaı,aktır.
Yılın  her  ayı  alınacaktır.
I .EKMEK  EVSAFI   ŞARTNAMESİ   :

|   Ekmekler  6672  randımanlı  (tip  2  )  ,  toprak  mahsulleri  ofisi  standartlarına  uygun  francala
unundan  PiŞmiş  net  50  gr küçük  ekmekler  halinde  olacaktır.  Veya  400  gramlık  diyarbakır  ekmeği
oIacaktır.
2  İmalatta  ekşi  maya  kullanılmayacak,  pres  maya  (TS3500  ) kuilanılacaktır.
3 Ekmekler  gıda  maddeleri  tüztlğti  ve  belediye  gıda  maddeleri  nizaın  namesindeki  evsafta
olacaktır.
4 Ekmeklerin  teslimi  25  lık  plastik  kasalar  içersinde  tuzlu  tuzsuz  bclirt ilmiş  şekilde  teslim
edilecektir.
5 Ekmelerin  üzeri  paket  kağıdı  veya  kalın  ııaylon  ile kapatılacaktır.
6 Ekmeklerin  konulduğu  plastik  kaplar  temiz olacaktır.  Kırık  , çatlirk  , yağlı  .çamurlu  , kirli
kasalara  ekmek  konuImayacaktır.
7,  Müteahhit  firma  ekmeği  ;  kurumun  isteği  tevzi  yerlerinden  tesliın  edecek_rir.
8 Teslimat  sırasında  firmayı  temsil  eden  kişi  hazır  olacaktır.
9  Yukarıda  Yer  alan  özellikler  aynen  tuzsuz  ve kepekli  ekınekte  geç,:rlidir.  F{ ; ıstalar  için  ;
tuzsuz,normal  ve kePekli  t ipinde  getirilecek,  ekmek  paketlerinde  burıları  birbirınden  ayırır  ibareye
yer  verilecektir.
lODiYetisYenin  isteğine  göre ekmekler  çeşitlendirilir.Diyet  hastalarıııın  duruınuna  göre  glutensiz
ekmek  ya  da  mısır  ekmeği  de  alınabilir.
l  l  DiYet  hastaları  iÇin diyetisyenin  istemiş  olduğu  ekmeklerin  temin  edilmesi  firmanın
sorumluluğundadır  (tuzlu,tuzsuz,kepekli,tam  buğday).
l2Tatil  günleri  ve acil  ekmek  ihtiyacı  olduğu  günlerde,  ihtiyaç  derha.l  karşılanacaktır.

2.YUFKA  EVSAFI :
l Gıda  maddeleritüzüğünün  3l1313  cü  ınaddelerinde  yazılı  evsafına  u,/gun  şekilde  ekstra  ve  ekstra
undan  usulüne  uygun  hazırlanınış  olacaktır.
2  Görünüş  , renk  ,koku  , ve  lezzet  normal  olacak  pişmeden  önce veya  pişirildikteıı  sonra  her  hangibir
gayri  tabi  veya  fena koku  olmayacağı  gibi  ,lezzeti  bozuk , acı ve anormal  ekşili  olmayacaktır
3 Küflenmiş  , kirli ve  kurtlu  olmayacaktır.  Su  miktarı % 20  yi  geçmeyec  ektir.  \  ufkalar pışmış  veya
çiğ  olarak  çiğnendiğinde  ağızda  çatırtı hissedilmeyecektir
4 Yufkanın  teslimi  ,  temiz  kağıt ambalaj  lar  içinde  olacaktır
5  Yııfkalar
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6 adedinin  ağırhğı yukarı  olmayacaktır



NOT:  Ambalaj  üzerinde  imal  ve  teslim  tarihleri  teslim  eden  firma  adı ve  ltaşesi  brılunacaktır.

3 TEL KADAYIF  EVSAFI   :

Gıda  maddeleri  ttıztıgtinün  31  13l3.  maddelerinde  yazılı  evsafında  uygun  şekilde  ekstra  ve ekstra

undan  usulüne  uygun  hazırlanmış  olacaktır.  Teller  birbirine  yapışmış  olamayacaktır.  Fena  koku
içermeyecek,su  miktarı  o/o1  6 yı  geçmeyecektir.

4 EKMEK  KADAYIFI   EVSAFI   :

l Gıda  maddeleri  tüzüği]nün  3l13l3.  maddelerinde  yazılı  evsafında  uygun  şekilde  ekstra  ve  ekstra

undan  usulüne  uygun  hazırlanınış  olacaktır.
2 Pişmeden  önce  her  hangi  bir  gayri  tabi  lezzet  veya  tat  ile  koku  ac  ı  lık  h  issedilmeyecektir.
3  İ yi cins  ekmek  kadayıfı  olacaktır,  Haınur  , bayat  , yanık  ,ıslak  , çatlal  , kırık  , kurtlu  , kurt  yenikli  ,

küflü  ve küf  kokulu  olmayacaktır.
4  Ekmek  kadayıfları  ince  ve  lıer  taraf]arı  yaııı  kalınlıkta  olacaktır.  Pişirilirken  kııılıp  dağılmayacaktır.
Pişirildiği  zaman  normal  btiyüklükte  büyüyecektir.

5ŞEKERPARE  KEMAL  PAŞA  EVSAFI
Kapalı  ambalajlar  içinde  satılan  bütün  haınur  mustahzalarının  ambalajları  t izerinde  cinsi,  çeşidi

hangi  nevi  undan  veya  yağdan  yapıldığı,  varsa  ilave edilmiş  diğer  maddelerin  isinıleri  ve mamullerinin
net  ağırlığı,  firmanın  tescil  edilmiş  markası,  adresi,  imal  tarihi,seri  nosu  okunaklı  bir  şekilde
yazılacaktır.
6 BAKLAVA  EVSAFI

G.M.T'ye  uygun  bak| avalık  yağda,  cevizli  ve  antep  fistıklı,  kıearmış  olacaktır.Hamurumsu
olmayacaktır.  İ çinde  hiçbir  yabancı  madde  bulunmayacaktır.  Şekeri,  şerbcti  uygun  miktarda  olacaktır.
7PUDRA  ŞEKERİ   EVSAFI

PiYasada  bulunan  en  ince  değirmende  öğütülmüş  olacak,  küflenmiş,  ııemli,  ıslanmış,  topaklanmış
Yabancı  koku  çekmiş  olmayacaktır.  5 kğ'lık  poşetlerde  teslim  edilecek,çuvalların  üzerinde  ürünün  adı,
Ts numarası,  firma  adı,  üretim  tarihi  bulunacaktır.
8KAKAO  EVSAFI

Kakao  G.M.T'nin  582.  maddesine  göre  taklit  ve  tağşiş  edilmeıniş  o]ması  ve 58l. maddesine  göre
insan sağlığına  zarar  verici unsurlar  taşımaması  gerekmektedir.  Kakao  ambalajları  üzerinde  cins  ve
nevi  miktarları,  imalatçının  ismi  ile adresini  taşıyan  bir  etiketin  bulunmas.  gerekir.
9YAŞ  HAMUR  MAYASI   EVSAFI

Kendine  has  renk  ve  tatta  olacaktır.  Yapışkan  olmayıp  nemli  hamur  k vamında  ve  gri  beyaz  renkte
olacaktır.  EkŞimiŞ  ve  küflenmiş  olmayacak,  aınbalajı  üzerinde  firma  adı 

lS 
numarası  ve  üretim  tarihi

bulunacaktır.  MaYalar  gerektiğinde  hamur  içinde  denenecek,  hamuru  iyi kabarmayan  mayalar
reddedilecektir.
IOTARHANA  EVSAFI

Tarhanada  renk  sarımtırak  turuncu  koku  ve  tat kendine  özgü  olaca,< tır.  Tarhana  TSE,ye  uygun
biÇimdeki  ambalajlar  iÇinde  gelecek  üzerinde  yapım  tarihi yazılı  olacıtk.  imalatçı  firmanın  adı  ve
adresi  olacaktır.
I I KREMA  EVSAFI

Özel  teknikle  sterilize  edilmiş  olmalıdır  1 ve  | A  Kg'lık  paketlerde  olınalıdır.
L2BEY  AZ PEYNİR  EVSAFI   :

BeYaz  PeYnir  Çiğ süt  (TSl0l8)  veya  pastörize  süt  (TSl019)standarllarına  uygun  sütlerin  imalat
tekniğine  göre  iŞlenmesi  veya  olgunlaştırılması  sonucu  elde  edilen  kendirıe  has şekll  ,  renk  , koku  ,  tat
, ve  aroması  olan PeYnirdir.7x7x7  cm  (+ l)  boyutlarında  kalıplar  halincle  dtızgiın  oİacaktır.Homojen
lekesiz  olacak  ve her  kalıPta  imalat  hatasından  meydana  ğelen  delik  sayısı  onu  geçmeyecektir,
ufalanmıŞ  olmaYacaktır.Par| ak  beyaz  renkte  hoş  tat u"  tol.rİu  olacaktı: ,  tuz miktarı  en çok  yizde
sekiz  olacaktır  ,tam  Yağlı  olacaktır  kuruma  alınacak  peynirler  GMT ye gi  re en  az  ilç  ay dinlendiri| miş
olarak  gelecektir.  517  kg  lık  tenekeler  halinde  olacak  tenekeler  üzerinde  TS  numaİası,  firma  adı,  net
ağırlığı,  imalat  Ve  Son  kullanma  tarihini  gösterir  etiket  bulunacaktır,  tenekeler  kırılmış  ,kıvrılmış,bombelenmiŞ  olmaYacaktır,bozuk  çıkan peynirler  yenileriyle  değiştiril,:cektir,  40 gr  lık  poşetler
halinde  servis  edilecektir.TenekeIer  üzerindeki  net agırI ik  esas  alını  ı  o şel: ilde  depo  teslimiyapılacaktır.

ı3TUZSUZ  PEYNİR:
7x7x7x  cm  (+ l)  boyutIarında  kalıplar  halinde  d üzgün  olacaktır.  Horrojen  lekesiz  olacak  ve  herpta  meydana  gele geçmeyecektir.  Ufalanmış  olma1  acaktır,  parlak  beyaz  renkte
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hoş  tatta  ve  kokuda  olacaktır,  tam  yağlı  olacaktır,517  kğ  lık  tenekeler  halinde  olacak  tenekeler

üzerinde  TS  numarası,  firma  adı  ,net ağırlığı  ,imalat  ve  son  kullanma  tarihini  gösteren  gösterir  etiket

bulunacaktır,  tenekeler  kırılmış  kıvrılmış  bombelenmiş  olmayacaktır,bozuk  çıkan  peynirler  yenileriyle
değiştirilecektir,  pastörize  sütten  yapılmış  olacaktır  tenekeler  üzerind,:ki  net  ağırlık  esas alınıp  o

şekilde  depo  teslimi  yapılacaktır,  40  gr.lık  poşetler  halinde  servis  edilecektir
l4KAŞAR  PEYNİRi(  TAM  YAĞLI )

Peynirler  piyasanın  en  iyi cins  kaşar  peynirinden  olacak  kendine  n.ahsus  taLii  görüntü  koku  ve

lezzetinde  olacaktır.  Kaşar  peyııir  kalıbı  2  müsabi  kısma  bölünerek  m ktarı  alındıktan  sonra  rengi

beyaz  sarımtırak  ve  mütecanis  olacak  siyaI ı  daınarlar  ve benekler  bulun  nayacak  lıava  boşluklarından
ibaret  büyücek  delikler  tek  t i.lk bulunabilecekse  de  ince  ve sık süngeriı  rsi delikler  bulunmayacaktır.
Kaşar  tekerlekler  ka!ıp  halinde  olacak  fare  yenikli  fena  kokıılu  kurtlu  kirli  kabarık  kesik  ezik dağılmış
ve çatlaklı  olmayacaktır.  Kaşar  peyııiri  kalıp| arı  ve  ambalajları  üzeriırıle  tam  1,ağlı  olmak  kaydıyla
yapanın  adı  ve  tanıtıcı  işareti  yazılı oIacaktır.  30 gr'  lık  poşetler  lıalinde  ıervis  edil,:cektir
l5SÜT  EVSAFI :

TS  l192  ye  uygun yağlı  t ipte  UHT  yöııteıniyle  işleııııiş  200 ml  1l/5  litrelik  )sıvı  gaz  ışık  ve

ınikroorganizma  geçirmeyen  aseptik  ambalajlarda  olacaktır.Üretim  tarilıi  hastancl,e  teslim  tarihinden
l5 gün  öncesinde  çok olmayacaktır.  Burada  zikredilmeye  husı.ıslar  04.0tt.l952..  tarih  ve  l548l  sayılı
bakanlar  kurulu  kararına  (gıda  ınaddeleri  umuıni  sağlığı  ilgilendiren  tüzük) e ve  TÜRK
STANDARTLARI   ENTİTÜSÜ  nün  TS  l  l92 sterilize  süt  standartlarına  tabidir.
16_YOĞURT  EVSAFI :
ı SAĞLIK  BAKANLIĞI   TEDAvi  HizMETLERi  GENEL  ıaüoünıü(;LINtıN  0g  106l  ıgg5
TAzuH  09l95 SAYILI   İHeıB  ŞARTNAME  GENELGENLERINiN  2.  ]VIADDESİNDE  ÖN
GöRüLEN  yoĞURT  içiN  rsE,  NiN  l330  UvGUNLUK  NUMAI(ASINI   I ,AşIvAN  ,,TüRK
STANDARTLARI   UYGUNLUK  BELGESiNiN"  ASLINI   VEYA NOTER  TASDTİKLİ   SUnPrİNİ
HASTANENiZE  iBRAZ  ETM  EK ZORLrNDA  DIR.
2,  Yoğurtlarda  sütün  bünyesinde  bulunan  tabii  unsurlardan  fıırklı  herhangi  bir  madde
bulunmayacaktır.

1 Yoğurdun  üzeriııde  veya  içinde  kirlilik  beliıt isi  ve  kendisinden  başka  özellik,  jelatin
ve nişasta  gibi  hiçbir  madde  bulunmayacaktır.

2 Yoğurt  normal  kıvamlı  homojen  bir kitle  yapısında  «:,lmalı  içinde  veya  kaymak
tabakasının  altında  ve üstünde  yoğurt  suyu  ayrılmış  olnamalı  ga;ı  oIuşumu  gösteren
gazlı  gözler  ile  kaymak  tabakasının  veya  yoğurdun  üzerindc  küflenme  belirtisi
olmayacaktır

3  Yoğurtlarda  yabancı  koku  tat  ve  aroma  bulunmamalı  yo;urt  kenıline  özgü  renk  koku
ve  tatta  olmalıdır.

4 Yoğurt  Pastörize  sütten  iınal  edilmiş  olmalıdır.  YağYo3  toplam  i.uru  madde  miktarı
en  azo/o15  olacaktır

5 Pastörize  homojonize  yoğurt  200  gr'  lık plastik  folyo  kapaklı,  üzerinde  besin  değerini
gösteren  tablo,  matbu  ve orij inal  üretim  tarihi  yazılı  ola:aktır.  Açık yoğurt  ise  İozo
kg'  lık  Çelik  veya  pIastik  kaplarda  günlük  olarak  tesliın  erlilecektir

l7AYRAN  EVSAFI
l Ayran  yapımında  kullanılan  su T.S'ye  uygun  olmalıdır.
2  Ay  randa  gözle  görü  IebiI   ir  kirl  il  ik  bel  irt isi  olmamalıdır.
3ayranda  asitlik  laktik  asit cinsinden  o/o0.6'  dan  aşağıYo1.6,  dan  yukarı  o,mamalırlır.  Ayranda
yabancı  koku  tat aroma  hissedilmemeli.
4Ayran  yoğunluğu  1,020'den  az olmamalıdır.
SAyranda  sofra  fuzu  en  fazla  oZ  l  oranında  olmalıdır.
6AYranın  1ml'sinde  l0'  dan  Çok  koliform  gurubu  organizma  l00'den  çc,<   küf  ve nraya  olmamadır.
7AYran  günlük  olmalı  otomatik  tesislerde  el değmeden  doldurulup  ,ugl,gu  zaraılıİ lrnuyun  bir  kez
kullanılan  plastik  yada  karton  kaplar  içinde  olmalıdır.
8AYran  kaPları  üzerinde  firmanın  unvanı  adresi  TS  işaret  numarası  (TS:8l0)  ma!ın  adı  yapım  tarihi,
net ağırlığı  (200  gr)  tuz  katılıp  katılmadığı  yazılmalıdır.
9Ayran  l0 derecenin  altında  saklanmalı kapalı  araçlarda  taşınmalı  sip,  riş  önceclen  verilerek  mesai
saatleri  içinde  kuruma  getirilme  ambala.i ların  üzerinde  delik çatlak  ve  bozıkluk  olinamalıdır
18_MEYVA  SUYU



200  cc  tetrapak  kaplarda  olacak  UHT  tekniği  ile yapılmış  olacak.  TSE ve GMT  uygun  olacak

içinde  küs  ve  yabancı  malzeme  kullanılmayacak.  Üretici  firına  adı,  adresi,  iınal  taıihi  ve  son  kullanma

tarihi  yazılı  olacak.

19YUMURTA  EVSAFI :
Kabukları  sağlam  , su  veya  başka  bir sıvı  ile  yıkanınamış  , zımparalaıımaınış  ,  temiz  kendine  özgü  ,

tat  ,  renkte  beneksiz  , kansız  , kokusuz  olınalı  , yabancı  madde  bulunanıamalıdır.  Yumurtalar  çatlak  ,

ıslak  , küflü  , bozuk,  ve çürük  olmamalı  .

Yumurta  sarı  kabuklu  olacak  ve her bir  yumurta  tartıldığıııda  60 gr da,ı  az olamayacaktır.
MUAYENE:

Muayene  ayrılan  her  ambalaj  ve  içersindeki  yumurtalar  gözle  ve  elle  inceleme  , sayılmak  ,

tartılmak  , koklamak  ,  lambadan  geçirilmek  ve  yumurtalardan  gelişi gtizel  ikiden  az  olmamak  üzere

binde  üçe  kadar  kırılma  suretiyle  yapılır.  Lamba  ınuayeıresi  ile yumtrtaların  kabuk  yapısı,  hava

boşluğu  . sarısı  ve akının  durıımu  incelenir.  Tuzlu  su  ile  tazelik  muayenesi  yapılır.  Muayene  için
kırılan  yumurtalar  teslim  sayısına  dahil  değildir.
işanErıEıır:

Yumurtalar  kuru,  temiz,  kokıısıız,  viyoller  içersinde  karton  ambalaj  ara  koırırr.  Teslimat  sırasında
kırık  çıkan  yumurtalar  alınııaz.  (TS  l066)  uygun  oImalıdır.  Teslimat  belirli  aralıklarla  istenen  sayıda
yapılır.
20ET  EVSAFI :

Etler TSE  668  veya  669  'a uygun  özellikte  olmalıdır.  Gövde  halinde  gelen  etIer  kirli
olmamalıdır.Etler  kurum  şartlarına  göre  parça  veya  karkas  olarak  getirilecektiı.  Dış  yüzleri  düz  ve
pürüzsüz  olmalıdır.  Dana, sığır  ,kuzu  ve  koylında  yağın  rengi  beyaz  olınalıdır.  Yeşilimsi  gri  renk ve
hoş  olmayan  koku  etin bozuk  olduğunu  gösterir.  Böyle  etler  kuruına  alır,maz.  Etler  günlük  taze  ve 48
saati  geçmemiş  olacak.  İ thal  veya  dondurıılmuş  olmayacak.  Dana  eti  pa.çalanmtş  ve  kemiksiz,koyun
eti  gövde  halinde  ve  ağırlığı  20  kg'  ı geçmeyecektir.  Kuzu  etinin biı  gövdesi  en  fazla  1013  kg
olmalıdır.  Kesimden  sonra  812  saat  dinlendirilmiş  olacak,  rigor  mcrtisi  tamamlanmış  olacaktır.
Danada  et,kesildikten  sonra  kırmızıdan  koyu  kırmızıya  yakın  renkte  olacaktır.Kıvaını  sert  olacaktır,  6  
24  ay| ık  erkek  kasaplık  genç  yerli dana  olacaktır.İnek  eti  olmayacaktır.  )ana  etinin  yağ  oranı  o% l0"u

geÇmeyecektir.  Kokmuş  yumuşamış,  fena  kokulu,  rengi  koyu  esmer  el.şimsi,  yorgun  hayvan  etleri,
zayıf  hayvan  etleri,  gevşek  hayvan  etleri  olmamalıdır.  Sıhhatli  sığırla"  kesimclen  24  saat  önce  aç
bırakılmıŞ  tam  anlamıyla  istirahat  ettirilmiş,  kanı  tam  olarak  akıtılmış  ve  iç orgaıı| arı  (ciğer  takımları,
iŞkembe  ve bağırsakları  bölünmeden  ve  parçalanmadan)  boşaltılmış  olac.ıktır.Hastalık  ve herhangi  bir
nedenle  ilaç  alan  hayvan  eti  olmayacaktır.  Bilumum  sakatatı  ile bağırsitk  işkembe  ve böbreğe  ait  iç
Yağlar  olmayacaktır.  Etler  şartlarına  uygun  araçlarla  nakli  yapılaca,itır.Etlerin  taşındığı  araç  et
taŞımaYa  uygun  hijyenik  özellikte  olacaktır.Karkas  olarak  alınan  etlerde  frigo  firık  araçta(+ 4  derece)
etler  Çenge| e  asılı  olarak  ve  etler  arasında  hava sirkülasyonı_ı  sağlaya,:ak  kadar  boşluk  bırakılarak
taŞınacaktlr.  Etlerin  asıldığı  çengeller  temiz  ve beyaz  boya  ile boyaıımış  olacaktır.  Parça  olarak
getirilen  etlerin  taşındığı  araçta  kcltü  koku  yayan  maddeler  toz,  pislik,  çöp,  samaır  ve  benzeri  yabancı
maddeler  bulunmayacaktır.Parça  etler  hijyenik  bir şekilde  taşınacaktır.  Geien  etler  muayene
komisyonu  tarafından  kontrol  edilecek  şartnameye  uygun  olmayan  etler  i; ıde  edilecektir.  İade  edilen  et
miktarı  en geÇ o öğüne  yetişecek  şekilde  temin  edilecektir.  Getirilen  etlerle  ilgili bir  zehirlenme
durumu  veYa  bir_sorun,  sıkıntı,adli  ve  idari  bir durum  olduğunda  bütün  sorumlulutı  firmaya  aittir.
2rTAVUK  ETİ  EVSAF  ŞARTNAMESİ   :

l Tavuklar,  göğüs,pirzola,baget  ve  but  olarak  alınacaktır.  (l.sınıf  tavuk,Göğüs  ortaderecede  derin
Ve  uzun  göğüs  kemiğinin  sivri  kısmıııa  kadar  tüm uzunluğunca,  taşıdığ,  et  dolayısıyla  ona  yuvarlak
bir görünüm  vermeYe  Yetecek  kadar  etli  . üzerinde  boyun  bulunmayan  kıınat  tamaınen  çıkarılmış  ,  ve
sırt  kemiği  tamamen  alınmış  olıııalı  . But:   iyi etlenmiş  , aşağı  dogru  taşıt  ığı  et d..ılayısıyıa  yuvaİ lak  ,
dolgun  bir  görünüŞ  kazanmış  , arka  orta  ayrılmış  ve kuyrukİokumu  alınınİş  olmalı  . piİ roıa  ve  baget
iÇin  PorsiYon  ağırlığı  2 adet  iÇin  200250  g arasında  olacaktır.  But  (2  actet  )göğtis  eti  için  porsiyon
ağırlığı  200250  g arasında  olacaktır.
2 Getirilen  tavuk  etleri komisyonun  istemi  ve  ihtiyaca  göre  lve  veya  donmuş  olarak
getirilecektir.Taze  getirilen  etler  tekrar  dondurulınayu.uk  ,ihtiyaca  göıe  temin  edilecektir.  Ancak
hastane  mutfağının  dePolama  koŞullarının  yetersiz  olması  ve  ilçe şartlarıı:da  tedarik  konusunda  sıkıntı
olması,  hastanede  sadece  derin  dondurucuda  muhafaza  edilmesi  gibi  sebt:ple  r  gözönüne  alındığında
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komisyon  karan  ile  dondurulmuş  olarak  tavuk  eti  alınabilecektir  ve  aş,ığıda  yer alan  etiket  bilgileri
olacaktır.
3  Tavuk  etleri  teker  teker  olmak  üzere  ,  içindeki  malın  dışından  görünrresini  engellemeyen  polietilen

ve benzeri  malzemeden  yapılmış  ambalajlar  içersinde  kasalara  konmuş  şt  kilde  teslim  edilecektir.
4  Kaslardaki  tavukların  içinde  su bulunmayacaktır.

5  Paça  tavukların  üzerinde  tüy  .  leke,  toprak  .  toz,  çamur  , vb. yabancı  n adde bulunmayacaktır.

6 Tavuk  etleri  ambalajı  üzerine  veya  aınbalajlar  içine  konulacak  etike  iler  veya  firmanın  getireceği

raporda  aşağıdaki  bilgiler  , siliıımeyecek  , bozulmayacak,  şekilde  okunak  ı yazıImalıdır.

  Bu  standardın  işareti  ve numarası
  Tavuk  etlerinin  tipi,  sınıfı  .

  kesim  tarihi
7 Tavuklar  ;  görülerek  , koklanarak  muayene  edilir.
8 Soğuk  hava  zincirini  devan  effirecek  kapaklı  araçlarla  teslim  yapılaca< tır.

9 Müteahhit  firmayı  temsil  eden  kişi  mal  tesliminde  bulunacaktır.
l0 Gerek  görüldüğünde  tavuk  etleri  idarenin  belirleyeceği  yer ve  zamanlarda  giderleri  firma
tarafından  karşılanmak  izere  ana| ize  tabi  tutulur.
l  lTS2409'a  uygun  taze  birinci  sınıf  but  yada göğüs  olacaktır.  Her  bir  budıın  ağırlığı  yukarda

yazıldığı  miktarlarda  olacaktır.  Getirilen  tavuk  etleri  ile  ilgili  bir  gıda  ze  hirlenmesi  veya  etlerle  ilgili
bir  sorun,  sıkıntı;adli  ve  idari  bir durum  söz konusu  olduğunda  bütün  sorumluluk  yüklenici  firmaya

aittir.

22  ALABALIK  ŞARTNAMESi

TS  4860'a  uygun  sofralık  alabalık  günlük  taze  iç organ  ınuhtevasınılan  temizlendikten  sonra  bir
adedi  200  gr olacak  şekilde  hazırlanacaktır.Soğuk  tertibatlı  arabalarla  kı.ıruma  getirilecektir.  Getirilen
balıklarla  ilgili  bir gıda  zehirlenmesi  veya  etlerle  ilgili  bir  sorLın,  sıkınıı;adli  ve  idari  bir durum  söz
konusu  olduğunda  bütün  sorumluluk  yüklenici  firmaya  aitt ir

24  HİNDİ   ETİ  EVSAFI

Hindi  eti kuruma  göğüs,but  veya  ossobuco  şeklinde  alınacaktır.  Hindi  etleri  kurıma  paketler  halinde
getirilecek,  paketlerin  üzerinde  firma  adı,  üretiın  tarihi  son  kullanma  tarihi  yazılı  olacaktır.  Firma  İSO
belgesini  ibraz  edecektir,  Frigofrik  araçlarla  kuruma  getirilecektir.  Kişi  başına  bir öğünde  verilmesi
gereken  hindi  miktarı  l50  gr.  Olacaktır  Getirilen  hindi  etleri  ile  ilgili  bir gıda  zehirlenmesi  veya
etlerle  ilgili  bir  sorun,  sıkıntı;adli  ve  idari  bir durum  söz  konusu  clduğunda  bütün  sorumluluk
yüklenici  firmaya  aitt ir

AYLARA  CÖnB  ALINACAK  SEBZE  VE MEYVELER
(Aşağıda  belirt ilen  sebze  ve meyveler  belirt ilen  ay aralığında  alınacaktır..

Salatalık  Yılın  12 ayı

Kabak

Bezelye

Semizotu

Dolma  biber

Taze  fasulye

Taze  bakla

Patlıcan

Nisan   Kasım

NisanHaziran

Nisan   Eylül

Haziran   Ekim

Mayıs   Ekim

Nisan   Haziran
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Domates

Kavun

Karpuz

Üziiın

Vişne

Kiraz

Çilek

Malta  eriği

kırmızı  erik

Şeftali

Kaysı

Kurusoğan

Patates

Maydonoz

Dereotu

Limon

Taze soğan

kıvırcık  Marul

Pırasa

Lahana

I spanak

Havuç

Kereviz

karnıbahar

Portakal

sıkmalık  portakal

Mandalina

Elma

Armut

Yılın  12 ayı

Temmuz  Kasım

Haziran   Ekim

Temmuz   Ekim

Temmuz   Ağustos

Haziran   Temmuz

Mayıs   Temmuz

Mayıs   Haziran

Haziran   Eylül

Temmuz  Eylül

Haziran   Ağustos

Yılın  12 ayı

Ocak   Şubat  hariç

Temmuz   Ağustos   Eylül  hariç

Kasım   Ocak

Kasım   Nisan

Aralık   Ocak

Ekim   Maıt

Eylül   Mayıs

Kasım   Mart

Kasım   Mart

Aralık   Mart

Kasım   Mayıs

Ekim   Mayıs
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Ayva

Muz

Balkabağı

kırmızı  lahana

Kırmızı  Turp

sivribiber

Ekim   Mart

Eylül   Nisan

Kasım   Mart

Kasım   Mayıs

Kasım   Mayıs

Yılın  12 ayı

YEMEK  HiZMET  SUNUMUNUN  ŞARTLARI   VE GENI ı,  rıÜrİ ılı,aR:

l Yüklenici  firma,  tekııik  şartnaınede  belirtileır  şartlarda  teınin  edeceğ  gıda  ınaizemelerini,  idarece

onaylanan  yemek  listesine  göre,  norınal  kahvaltı,  normal  yemek.  şet.linde  hazırlanmasını  sağlar.

Hazırlanan  normal  kahvaltı,  normal  yeıneği,  organoleptik  bakımından  isl,jnen  nite| ikte  olacaktır.  Sıcak
yemekler  en  az  65oC,  soğuk  yemekler  ise ağız  ısısına  uygun  şekilde  servi: ;   edilecektir
2.Yemekler  kalite,  | ezzetve  gramaj  yönünden  doyurucu  olacak  ve grama;lar  Yatakiı  Tedavi  Kurumları
işletme  Yönetmeliğinde  ve  teknik  şartnamede  belirtilen  gramajlardan  aş.ağı  olmayacaktır.  Yemekler;
Türk  mutfak  kültürünün  genel  ilkelerine  göre  hazırlanacaktır.  Yemeklerde  kııllanılacak  olan  tüm

malzemeler  şartnamede  belirtilen  evsafa  uygun  olacaktır.
3. Yemeklerde  hayvansal  orij inli  yağlar  kesinlikle  kullanılmayacaktır.  Yemeklerde  ayçiçeği  yağı,
zeytinyağı  ve  fındık  yağlarının  kullanılınası  esas  olııp  bitkisel  karışını  yağ| ar  kesinlikle
kullanılmayacaktır.  Diyetisyenin  gerekli  gördüğü  duruınlarda  tereyağı,  kuyruk  .yağı  ve  pastalar  için
margarin  vb.  kullanılabilir.
4. Yüklenici  firma  mutfağında  pişirilen  yemekler  servise  sunulmadan  iince  diyetisyen  ve Muayene
Kabul  Komisyonu  tarafindan  ayrı  ayrı  tadılarak  kabulü  yapılacaktır.  Yerrek  kabui  esnasında  yüklenici
firınanın  varsa  gıda  mühendisi  veya  diyetisyeni  ve  yemeği  yapan  aşçıı.ı hazır  bulunacaktır.  Ayrıca
yemek  kabulü  yapılmadan  ve  pişirilen  yemeklerin  uygunluğu  onaylarınadan  dağıtımına
başlanmayacaktır.  Yüklenici  her  öğün  için diyet  ve normal  tüm yenıeklerden  numune  almak  ve
saklamak  zorundadır.  Ögtlnlerden  numune  kontrolü  için  alınan  örnekler  lıer  yemekten  1 adet  ve  en az
200"er  gr.  olacak  ve  ağzı  kapalı  steril  numune  poşetlerinde  (l3*   22.'; )veya  sı,çril  cam  kavanozda
saklanacaktır.  Numune  alınan  steril  poşetler  çift kilit li,  ısı göstergeli;carıı  kavan< ızlar  ise  ağzı  kapalı
3001000  litrelik/gramlık  olacaktır.  Numune  dolabıırda  ] 2  sazıt  saklaıracaktır..Hangisinin
kullanılacağına  diyetisyen,  hastane  şartlarını  göz  önünde  bulundurarak  karar  veret,ektir.  Bu numuneler
idare  tarafından  gerekli  görüldüğünde  Gıda  Tarım  ve Hayvancılık  Bakanlığının  gıda  konusunda
uzmanlaşmış  laboratuvarlarında  kontrol  ettirilebilecek.  test  ücretleri  ydklenici  tarafındaır
karŞılanacaktır.  Kontrol  amaçlı  steril  numune  poşetleri,  etiketler,steril  cam  kavanozlarının  teınini
yükleniciye  aitt ir. Alınan  numunelerin  üzerine  etiket  yapıştırılacak  ve  tt iket  üzerinde  numune  alım
tarihi.  saati,  alan  kişinin  ismi  ve numune  alınan  yemeklerin  adı  yazılmalıılır.  Numııne  alınmadığı  veya
usulüne  uygun  saklanmadığı  takdirde,  ihtar  ve ceza  verilecek,  bir  besin  zehirlenmesi  söz  konusu
olduğunda,  Yüklenici  sorumluluğu  alacak,  kişilerin  her  türlü  masrafını  ve  tazminatını  karşılayacaktır..
idare  gerekli  gördüğü  hallerde  şahit  numune  harici  yemek  nuffiu; lesi  alın  şahit  numuneyle
karşılaştırma  yapabilecektir.Numune  kapları  makinede  en yüksek  ısıda  yıkan,p  steril  bir  şekiİde
kaldırılacaktır.
5. OrganolePtik  muayenesi  uygun  görülmeyen  yemekler  servise  suı.ulmayacaktır.  Yerine,  ayılı
özelliklere  sahiP  üÇüncü  şahıslardan  ya  da yüklenicinin  kendi  iınkAnlarınılan  yararlanılarak  benzer  bir
Yemek  temin  edilerek,  uygunluğu  Muayene  Kabul  Komisyonu  tarafından  onaylanıiıktan  sonra  servise
sunulacaktır.

6 Yüklenici  firma,  cumartesi,  pazar  ile  milli  ve dini  bayramlarda  d6hi1  olmak  iizere  hiçbir  sebeple
normal  Yemek,  kahvaltı,  diYet  kahvaltı,  diyet  yemeği,  ara öğün hazıılanması  ve sunulınası  işini
aksataııaz.  BöYle  günlerde  hasta  ve  refakatçileri  ile nöbetçi  personel  yemekleri  hazırlanıp  servis  ve
servis  sonrası  hizmetleri  yapılacaktır
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7. Yüklenici  firma  tarafından  tüm  yemekhanelerde  ve  sonradan  ekle; ıebileceli.  Her masada  k6ğıt

peçetelik  bulunduracaktır.  Yemek  esnasında  kullanılacak  ekmek,  !,6ğıt  havlu,  peçete,  kürdan

(ambala_ilı),  gibi  malzemeler  I ıerbir  masada  bulunan  tüın  malzemelcr  yüklenici  firma  tarafından

sağlanacaktır.  Kullanılan  çelik  çatal,  kaşık,  bıçak  birinci  sınıf  malzemeden  l8/ l0  Cr,trJi  özellikte  ve

staııdaı1  büyükl  ükte  o  lacak

8.Diyet  yemekleriniır  diyet  ilkelerine  göre  hazırlatılması  ve kontrolü  dİyetisyenlerce  yapılacaktır.

Diyet hastaları  için hazırlanacak  özel  tatlılarda  kullanılacak  tatlandırıcılar  diyetisyenin  uygun  bulduğu

türden  olacaktır.  Diyetisyence  istenen  bazı  özel  karışımlar  firma  tarafındzn  karşılanacaktır.

9.  Ekmekler  günlük  olarak  fırından  taze getirilecektir.  Diyet  ve  hasta  du,umuna  bağlı  olarak  Kepekli,
tam  buğday,  t| üzsuz  ve beyaz  ekmek  kullaırım  imk6ııı  sunulacaktır  Ekmekler  kesinlikle  bayat

olıııayacaktır.  Hasta  ve  persoırele  her  öğüııde  50  gramlık  en  az  iki adet  :kmek  verilecektir  veya  l00
l 5Ogram  ekmek  verilecektir.  Açık  ekmekler  paketlenecektir.

l0  Mutfak  ve yemekhane  ihale  bitiminde  hastaneye  teslim  edildiğinde  dıp  bucak  temizlenip
verilecek.  Dolaplar  soğutucular  ,tabak,çatal,bardak  tahtalar  tencereler  zeminler  | ırınlar  ,ocaklar  ...vb

bütün  unsurlar  temiz  bırakılacak  .Hiçbir  şekilde  kırık  bozuk  malzeme  bırikılmayacak
l  l  Hemodiyaliz  servisinde  tedavi  gören  hastalara  Diyetisyenin  önl:ördüğü  _r,iyecekler  verilecek
ödeınesi  normal  yemek  üzerinden  yapılacaktır.
l2.  Yükleniciye  hak  ediş  ödemeleri  günlük  sayı  verilecek.  Verilen  sayılar  st:rvislerdeki  hasta  ve
refakatçi  ve personel  sayısı  baz  alınrak  günlük  ortalama  sayı olarak  verilecektir.Sayı  verilmesi
unutulmuşsa  bir  gün  önceki  sayı  baz alınacaktır..  Sayı  verilmesi  duruınunda  faz| a  gelen  personele
yemek  yiyemeyen  kişilerin  yemekleri  dışardan  temin  edilecek  ve  temin  edilecek  sayı  hakedişe
eklenecektir.Personel  yeterli  olmasına  rağmen  verilen  sayıdan  az yenıek  yapılmışsa  yemek  temin
edilecek  ama  hakedişe  dahil  edilmeyecek  .Bu  yüzden  firma  ve aşçı çıkarılacak  yenıek  sayısını  yeterli
miktarda  sayısına  göre  çıkarmak  zorundadır.  Tatil  ve  hafta  sonlarında  ise  nöbetçi  personel  ve  hasta
sayısı  baz  alınarak  yemek  yapılacaktır.Sayılar  firma  temsilcisine  veya  aş()ıya  güniiik  bildirilecektir.
l3 Ögle  ve  akşam  öğünlerinde  yemek  yiyeıı  hasta  ve  refakatçilerine  yemekle  birlikte  içme  suyu
temini ağzı kapalı,  200250  ml, disposable  kaplar  şeklinde  hasta  ve  refekatçiye  2  tane  verilecek
yemekhanede  mevcut  arıtmalı  su cihazı kullanılacak  filterisi  düzeııli  olarak  firma  tarafından
değiştirilecek  ve  her  masaya  cam  sürahide  su  konulacaktır.İdarece  verilen  k:ırar  ile veya  arıtma
cihazının  bozulması  sebebiyle  tüm  hastane  personeline  de 2  taru,  kapakiı  200  250 ml  su
verilebilecektir.
l4.Kullanılacak  gıda  maddelerinin  tümü  teknik  şartnameye  uygun  olacalıtır.  Ayrıca  depoya  giren  her
ürün  için  şartname  evsafinda  istenen  tüm belgeler  olacaktır.  Gıda maddeleri  gerek  görüldüğünde
analize  tabi  tutulacak  olup  ücretleri  yüklenici  tarafından  karşılanacak,  analiz,  raporları  Kontrol
Teşkilatı"na  teslim  edilecektir.
15 Yüklenici,  hizmetin  daha  üstün  ve  kaliteli  bir  seviyede  yürütülmesi  amacı  ile  lıastane  mutfağında
gerekli  olabilecek  her  türlü  tadilat  ve  tamiratı  yapacaktır.  Yemek  dağıtımı,  öncesi  vp sonrası  hizmetleri
iÇin kullanılmak  üzere  gerekli  malzeme  ve  ekipmanları  temin  edecek  ve  bunları  §özleşmenin  bitmesi
Ya  da  fesih edilmesi  sonrasında  geri alacaktır.  Kullanım  sırasında  bin  ı sabit  lesislerinde  ve  diğer
demirbaŞ  malzemelerde  oluşabilecek  zarar)  ziyan  ve  diğer  kay  ıplar  yüklenici  tarafından
karşılanacaktır.  yüklenici;   mutfak  ve  yemekhaneleri  sözleşınenin  bitt iği  ] ,a  da  feshedildiği  günü  takip
eden  üÇ gün  içerisinde  idareye  teslim  edecektir.  Teslim  için geçecek  bu  üç  gün boyunca  hizmetin
aksamaması  için yüklenici;   yeni  yükleniciye  her  türlü koIaylığı  göster:cek  aksi  halde  sözleşmede
belirtilen  cezai  hüküm  uygulanacağı  gibi  hasta  ve personel  yemekleri  dışa,ıdan  tenıin  edilerek  bunların
toPlam  bedeli  de mutfak  ve ofisleri  süresinde  teslim  etmeyen  yükleniciniı  hak edişinden  kesilecektir.
yüklenici;   malzeme  ve cihazları  eksik  ve bozuk  olarak  teslim  edem,:z.  Ancık,  eksik  ve  bozuk
malzeme  ve  cihazları  sözleşmenin  bittiği  ya  da  feshedildiği  günü  takip  e den  en  geç  5 gün  içerisinde
tamir  ettirmek  veya  aynısıyla  değiştirmek  zorundadır
l6  Yüklenici  besin  zehirlenmelerine  karşı  Gıda  Güvenli ği ve  Kalitesii  in Dene,tımi  ve  Kontrolüne
Dair  Yönetmeliğe uygun  olarak  koruyucu  önlemleri  almak,  uygulamitk  ve  personel eğitimlerini
yapmak  veya yaptırmakla yükümlüdür.  Herhangi  bir  gıda  zehirlerıınesi  meydana geldiğiııde,
laboratuvar  tahlilleri,  şahit yemek  numuneleri  üzerinde  yapılacaktır,  G,da  zehirlenmesi nin  yenilen
yeınekten  olduğu anlaşılırsa  ve  kurumda  hekim  tasdikli  besin  rap< ,ru  alınd ığı  takdirde,  gıda
zehirlenmesine maruz  kalan  tüm  kişilerin  sağlık  masrafları  ve  iş  gücü  l: ayıplarıııın  maddi  tazminatı
yüklenici  firma karşılanır.  Ayrıca  adli takipten  ayrı  olarak  t, öğüne  ait  yemeğin  bedeli



ödenmeyecek  olup  firmaya  Sözleşmede  belirtilen  cezai hükiim  uygulanacaktır.  Besin

zehirlenmeleriyle  ilgili  her  türlü  adli  ve  idari  soruşturına  ile  tazm,flat  taleplerinde  sorumluluk

yükleniciye  aittir.
l7. SERViS  SAATLERi:
Servis  saatleri  aşağı  belirtilmiş  olup,  idare  gerek  gördüğü  duruınlarda  yemek  saatlerinde  değişiklik
yapabilir.

( ece kah,  altısı  / saI ıur
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l 8 Ağzı kapaklı  plastik  btiyl_ik  boy  çöp  kovalarına  çöp poşeti  yerleştirilecek  ve  yemek  atıkları  ile

çöpler  bu kovaya  konulacaktır.  Çöp  kovası  dolı.ınca  kova  ile birlikte  yenıek  atıkları  ve  çöpler,  poşetin

ağzı  sızıntı  yapmayacak  şekilde  bağlanarak  firma  personeli  tarafıııdan  gerekli  atık deposuna

götürülecektir.  Yemek  atıklarınııı  yok  edilme  işlemiyle  ilgili sorumluluk  yiıklenici  firmaya  ait

olacaktır.  Mutfak,  yeınekhane  ve kat ofislerinde  kullanılacak  çöp  kovalaıı  ve poş;tler  firma  tarafından

temin  edilecektir.  Bu  konudaki  tüm  masraflar  yüklenici  firınaya  ait  olaca} : tır.

19  Mutfak  atıklarının  verildiği  logarların  bakım  ve  teııizlik  işleri  re bundaı;   kaynaklanan  tüm
masraflar  yüklenici  firmaya  ait  olacaktır.
20  Yüklenici  firma  mutfak,  kat  ofisleri  ve yemekhanede  yangın,  su  lıaskını  vb.  iş ve  işçi  sağlığı
güvenliğine  karşı  gerekli  koruyucu  her  türlü  tedbiri  almak  zorundadır.
2l  Ambar  ve depoya  giren  her  türlü malzeme  ve gıda  maddesinin  haş,:121,  soğuk  hava,  sıcak  hava,
yangın  ve  sudan  korunması  ile  tüm  malzemelerin  düzenli  bir  şekilde  yerleştirilmesinden  yüklenici
firma  sorumludur.  Ambar  ve depolarda  amacına  uygun  olmayan  hiçbir  miılzeme  bulunmayacaktır.
22Yarsa  soyunma  dolaplarının  idarenin  uygun  göreceği  yerlere  yapılması,  banyo  ve  tuvaletlerin
hijyen  kurallarına  göre  düzenlenmesi  yüklenici  firınaya  aittir.
23 Yüklenici  firma  hastane  mutfağında  dışarıya  yemek  satamayacak  ve başka  bir  k.urum  için  üretimde
bulunmayacaktır.  Aynı  zamanda  artan  yeınekler  kesinlikle  tekrar  kullan,lmayacak,  kullanıldığı  tespit
edildiği  takdirde  cezai  işleın  uygulanacaktır.
24  Yemek  üretiıni  için  hastane  ınutfağını  kullanan  yüklenici  firma,  n:utfağın  bina  içine  ve dışına
açılan  tüm kapıların  denetiminden  sorumludur.  Kötü niyetli  kişilerir,.  yemeklr: ri  zehirleme  veya
mutfaktan  geçerek  hastaneye  zarar  verme  ilıt imaline  karşı  gereken  güvenlik  önlemlerini  almak
yüklenici  firmanın  sorumluluğundadır.
25  Yüklenici  firmadan  kaynaklanan  bir  hata  ve eksiklikten  dolayı  hastaneye  resnıi  kuruluşların  ceza
uygulaması  halinde  bu  ceza  yükleniciden  karşılanır.
26  Mutfak  ve yemekhane  ihale  bitiminde  hastaneye  teslim  edildiğinde  dıp bucak  temizlenip  verilecek
DolaPlar  soğutucular  ,tabak.çatal,bardak  tahtalar  tencereler  zeminler  fırınlar  ,ocaklar  ...vb  btltt in
unsurlar  temiz  bırakılacak  .Hiçbir  şekilde  kırık  bozuk  malzeme  bırakılma,,acak
27  Verilen  Yemek  sayısı  kadar  yüklenici  firınaya  ödeme  yapılacak,.ır..  Ayrıoa  ana  yemeklerde
kullanılan  et,  tavuk,  balık,  yumurta  gibi  malzemeler  ödeıneye  esas  un;ur  olarak  kabul  edilecektir.
Dağıtılan  Yemek  sayıları  ile  yemek  üretiminde  kullanılan  malzemeler  (et,  tavuk,  balık,  yumurta  vb)
orantılı  olacaktır.
28  Yüklenici  firma,  ameliyathane,  acil servis  ya  da  yoğun  bakım  gibi  özr; llikli  ünitelerde  görev  yapan
Personele  Zamana  bağlı  olmaksızın  yemek  verilebilmesi  için  gerekli  ,.edbirleri  almak  zorundadır.
GeÇerli  bir  nedeni  olan  (nöbet  yerini  terk  edememe,  özürlü  olına  duru,nu  gibi  ) birimlere  idarenin
uYgun  görmesi  halinde  Yemek  verilebilir.  Bu personeller  geçerli  nedenlerİni  Kontrol  Teşkilatı,,na
bildirmeleri  gerekmektedir,  bu  bildirimler  sonucunda  Kontrol  Teşkila_ı  yükleııici  firmaya  yemek
servis  ve  dağıtlm  ile  ilgili bilgi  verecektir.  Ayrıca  diyet  yemeği  ve  ara  ,lgün  veı: ilmesi  haiinde  diyet
Yemeği  almak  isteYen  Personel  sağlık  durumunu  bildirir  belgeyi  Kontrol  Teşkilatı"na  sunacaktır.
BöYlece  Yüklenici  firma  personel  için  de diyet  yemeği  temin  edecektiı.  Belirtilen  birimler  dışında
hiÇbir  birime  ve  hiÇbir  kimseYe  (odaya,  makama.  çul,ş* u  yeri, servi; ,  birim  .zs.)  yemek  servisi
yapılmayacaktır.
29  Mevsim  şart
yemek  listeleri)

larına  göre  aylık  o| arak  hazırlanan yemek  listeleri,  (Kaıvaltı,  öğle,  akşam  ve  diyet
hazırlaııır,  lıastane  ııüdür/mıidür  yardımcısı  ve
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hastane  di yetisyen leri  tarafı



hastane  yöneticisinin  onayını  müteakiben  yazılı  o| arak  yükleniciye  bildirilir.  Yüklenici  bu  listeye

uymak  zorundadır
30  Yük| enici  , diyetisyen  tarafından  belirlenen  günlük  yemek  listelerind:ki  yemeklerin  yapılması  için
gerekli  malzemelerin  temininde  güçtük  çekildiği  durumlarda  ya  da  meydana  gelebilecek  teknik
arıza| arda  menü değişikliğiyapılmak  istendiğinde  diyetisyenin  oırayını  alacaktır.

3l  Yüklenici  firmaya  tesliın  edilen  servis  ınutfağı  ve yemek  saloıru  gibi  tesisler  ıIe yüklenici  firmaya
ait  yemek  salonu  teçhizatı  ve yeınek  pişirmede  kullanılan  her  türlü  mal,.:eme  terıip,  düzen,  muhafaza

ve  kullanma  yönüyle  sağlık  koşullarına  uygunluk  açısından  idare  tarafıncian  her  an  kontrol

edilebi  lecek  ve denetlenebilecektir.
32Yüklenici  firma  yemek  ve servis  kalitesini  geliştirmek,  eksiklik;eri  gidermek  ve  teknolojik
yenilikleri  bünyesine  katma  durumunda  ek bir  ücret  talep  etmeyecektiı.  Ancak  söz  konusu  araç  ve

gereçleri  kendi  demirbaşı  olarak  işin  süresi  bitiıninde  alıp  göttirıne  hakkır,a  sahiptir.

33Mııtfak  ve  yemekhanelerde  kullanılacak  tüpler(LPC)  ve ocaklar  yüklenici  firma  tarafından

karşılanacaktır.  LPG  tüplerinin  bina  dışında  ayrı  bölüıne  alınarak  u)gun boru  tesisatı  ile  içeriye
iletilmesi,tesisatın  bakımı,onarımı  ve  gaz  kesme  vanası  ile  iıt ibatlı  gı.z algılaıra  sistemi  takılması
fi rma  / yüklenici  sorumIuluğundadır.
34  Personelin  ve  hastaların  sabah  kahvaltısı,  öğle  yemeği,  akşam  ye neği  ve  | ] ece kahvaltılarının
dağıtımı  nöbetçi  memur/supervisior  veya  sorı"ımlu  hemşire  nezaretinde  yapılacaktır
35  Yemek  esnasında  kullanılacak  ekmek,  pul  biber,  kürdan  ,kara  biber  ,ıuz,peçete  ve verilen  yemeğin
türtine  göre  limon  suyu,sirke,zeytin  yağı;cam  sürahi,bardak,porselen  veya  köpük  tabak,çatal,
kaşık,bıçak,masa,sandalye..vb  maddeler  ile  yemekhanede  ve  mutfakta  laz;m olacak  her  türlü
demirbaş  ve  malzeme  yüklenici  firma  tarafuıdan  karşılanacaktır.
36  İhale  sürecinde  mutfak  ve yemekhanelerde  elektrik,  sı.ı,  kapı,ciha,.,,,malzerrıe.  pencere,dolap  ve
dondurucu  ar:zalafl  ve kırıklarının  tamiri gibi  işlerden  çıkan  masraflar  yıiklenici  lirmaya  ait olacaktır.
Bulaşık  ve  temizlik  için  tüm  malzemeler  yüklenici  firma  tarafından  karşı,anacakt,r
37Hizmetlerin  yürütülmesi  sırasında  idarenin  koyduğu  kurallara  uyul:Tası,  a} ,rtca  hastanenin  tüm
demirbaş  malzemelerinin  it inalı  bir şekilde  kullanılacaktır.
38Haftanın  7 günü  sabah  kahvaltısı,  öğle  , akşam  ve diyet  yemeğini  İdarenin  mutfağında
pişirmek,pişmiş  yemeğin  sipariş  adetine  göre  İdarenin  çeşitli  yerlerine  n,ıkletmel.,  buradaki  mutfak  ve
tesislerde  sıhhi  koşullarda  muhafaza  etmek,hastalara,  refakatçilerine,perscnele  v. yemek  salonundaki
masalara  servis  düzeninde  dağıtmak,ekmek  ve  su servisi  yapmak,bulaşıkları  yıkıımak,yemek  salonu
ve mutfağın  temizliğini  yapmak  yükleniciye  aittir.
39  Yüklenici  firma  Hastane  Afet  ve  Acil  Durum  (HAP)  planı  çerçeve; inde  olası  bir  afet  veya  acil
duruında  72 saat  dışarıdan  yardım  almaksızın  kendini  idame  eftir,:bilmesi  gerekmektedir.  Bu
kaPsamda  Yüklenici  en az  l50  kişiye  72  saat  boyunca  gıda  teminini  sağlayabiİmeli,  gerekli  gıda
ürünlerini  (kuru  gıdaSu  vb)  depolaması  ve  listesini  S.K.T  ile  birlikte  kurııma  sunıI rası  gerekmekteJir.
40  Yemek  yapılırken  kullanılacak  sıcak sıı ayrı  olarak  tesisatı  olmık  zoruııladır.Tesisat  yoksa
tencerede  veya  paslanmaz  çelik  kazanlarda  kaynatılmalı  ve  bu  şekilde  kullanılmalıdır.
4l  .Raınazan  ayında  idarenin  önereceği  saatlerde  yemek  verilecektir.
42.  Teknik  Şartnamede  olmayan  Hususlar  için  İdari  Şartname  Hükümleri  Geçerlidıı..
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