
GENEL HÜKÜMLER  

1. Ürünlerde Türk Gıda Kodeksinin onaylamadığı katkı maddeleri ve yabancı madde 

bulunmamalıdır.  

2. Ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınmış İşletme Kayıt Belgeli üretim yerinde 

üretilmiş/paketlenmiş ve Üretim izni olan ürünler olmalıdır.  

3. Ürünler 1. Kalite ve TSE belgelerine sahip olmalıdır.  

4. Ürünlerin tamamı ambalajlı olmalıdır ve Ürün ambalajları Türk Gıda Kodeksi Gıda ile 

Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik hükümlerine ve ürün etiketleri Türk 

Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğine uygun olmalıdır.  

5. Ürünlerin siparişi, fiyatlandırması, ürünün net ağırlığı (Süzme ağırlık varsa değerlendirme 

süzme ağırlığına göre yapılacaktır.) üzerinden yapılacak olup, brüt ağırlığı dikkate 

alınmayacaktır, (poşet ağırlığı, kutu, şişe ağırlığı vb.)  

6. Gıdaların taşınması ve depolanmasında 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde yer alan kurallara uygun olması gerekmektedir.  

7. Her ürünün kendine özgü, asgari teknik ve hijyenik muhafaza şartlarında taşınması ve 

depolanması gerekmektedir.  

8. Niksar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı’nca bir gün öncesinden 

telefon, faks ya da e-mail ile söz konusu ürünlerin siparişi yükleniciye bildirilecektir. Siparişi 

verilen ürünler istenilen miktar, cins ve kalitede en geç ertesi sabah saat: 10:00’da siparişe 

göre Niksar Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfınca belirlenen İlçe 

içerisinde ki depolara teslim edilecektir. Dağıtım ve yerleşim için ek ücret talep edilemez. (Bir 

gün içerisinde ürünlerin hazırlanması zor olabilir) 

9. Muayeneden geçmeyen ürünler aynı gün saat 13:00’ e kadar teknik şartnameye uygun 

nitelik ve kalitede ürünlerle değiştirilecektir. (Aynı gün değil, ertesi gün olması daha mantıklı) 

10. Yüklenici sipariş verilen malzemeyi istenilen şekil ve zamanda teslim etmediği takdirde 

idare yazılı ihbara gerek kalmaksızın o günkü ihtiyacını piyasadan temin eder ve bedelini 

yüklenicinin alacağından tahsil eder.  

11. Ürünler teslim alınmadan önce idare tarafından ürünlerin Son Kullanım Tarihi (SKT) ve 

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) kontrol edilecektir. SKT geçmiş gıdalar ile bozulan, 

kokuşan, ambalajı ürüne zarar verecek şekilde zarar gören, bozulmuş, bombaj yapmış, şişmiş, 

delinmiş, sızıntı yapmış ambalajlı gıdalar yükleniciye iade edilecek olup, yüklenici 

kusurlu/hatalı ürünleri teknik şartnameye uygun ürünlerle değiştirecektir.  

12. Numune alınması gerektiği takdirde Numune alma, muhafaza, taşıma ve şahit numune ile 

ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Resmi Numune Alma Prosedürü hükümleri uygulanır.  

Numunelerin muhafazası ve taşınması sırasında özel mevzuatında veya etiketinde belirtilen 

hususlara uyulması gerekmektedir.  

13. Numune alınması gerektiğinde muayene ve analiz masrafları yükleniciye aittir.  



14. İdarenin yetkilendirilmiş Gıda Mühendisi gerek gördüğü durumlarda firmanın üretim 

alanını denetleyebilir, gerek üretim alanı ile ilgili gerekse çalışan personelin uygunsuzluğu 

durumunda yazılı olarak firma uyarılır.  

15. İdare istediği takdirde; yüklenici, ürüne ait (idareye gelen ürün parti numarasını taşıyan) 

fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz sonuçlarını isteyebilecektir. Yüklenici numuneyi 

analize gönderecek (en yakın kamu kurum ve kuruluşları resmi bir kurumdan verilmiş; Tarım 

ve Orman Bakanlığı İl Kontrol Laboratuvarı Müdürlükleri, Veteriner Araştırma Enstitüsü 

Başkanlıkları, Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Başkanlıkları, Türk Standartları Enstitüsüne bağlı 

laboratuvarlar, üniversite laboratuvarları, Belediye gibi) ve analiz sonuçlarını idareye 

sunacaktır. Gerek görüldüğü durumda ürün tekrar resmi bir kuruma analize gönderilecektir. 

Yüklenici bu analiz bedelini ödemekle yükümlüdür. Ürün analiz sonuçları alınmasına kadar ki 

geçen süreçte yüklenici firma şartname özelliklerini taşıyan başka bir ürünü idareye temin 

edip getirmekle yükümlüdür.  

16. Muayene ve analizler için yapılacak tüm masraflar yüklenici firmaya ait olacaktır. Bu 

analizler sonucunda malın Türk Gıda Kodeksi ile ilgili TSE standartlarına uygun olmadığının 

tespiti halinde doğabilecek zarar ve ziyandan yüklenici firma sorumlu olacaktır. Ayrıca 

verilen zararın durum ve değerlendirmesine göre ihale dokümanında belirtilen cezai 

müeyyideler uygulanacaktır. Teslim alınacak gıda maddelerinin TSE ve ISO-EN belgeli 

olması halinde dahi idare getirilen ürünlerin renk, koku tat vb. özelliklerine baktıktan sonra 

beğeni kazanması durumunda teslim alacaktır. Getirilen ürünlerin tamamı veya bir kısmı 

şartnamede belirtilen cins, kalite ve gramaj hususlarına uymaz ise teslim alınmayacaktır.  

17. DUYUSAL ÖZELLİKLER  

17.1 Ürünlerde kullanılan malzemeler, uygun tat, koku ve 1. sınıf malzemeler olmalı, yabancı 

tat ve koku olmamalıdır.  

17.2. Ürün muhteviyatı dışında hiçbir yabancı madde olmamalıdır.  

18. KİMYASAL ÖZELLİKLER  

18.1. Tüm bileşenler yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi’nin ilgili tebliğlerine uygun kimyasal 

değerlere sahip olmalıdır.  

19. MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER  

19.1. Tüm bileşenlere ait mikrobiyolojik özellikler yürürlükte olan “Türk Gıda Kodeksi 

Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’nde belirtilen limitlere uygun olmalıdır.  

20. NAKLİYE VE SAKLAMA KOŞULLARI  

20.1. Gıda maddeleri taşınma esnasında her türlü dış etkenden zarar görmeyecek, 

bozulmayacak şekilde korunarak taşınmalıdır. 

20.2. Taşıma araçlarında havalandırma, sıcaklık ve rutubet ürün özelliğine uygun olmalıdır. 

Taşıma sırasında soğuk zincir bozulmamalıdır.  

20.3. Taşımada kullanılan alet, ekipman ve malzemeler temiz, sağlam, hijyenik ve amacına 

uygun olmalıdır.  

20.4. Taşıma araç ve gereçleri yıkama ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır.  



20.5. Gıda maddeleri ve temizlik malzemeleri ayrı bölmelerde taşınmalıdır. 

20.6. Ürünlerin taşınması 17 Aralık 2011 tarih ve 28145 sayılı Gıda Hijyeni Yönetmeliği 

(Madde 13) hükümlerine uygun olacaktır. .  

21.TESLİMAT  

21.1. Teslimat kurumumuzun uygun gördüğü yere eksiksiz teslim edecek olup;teslimat 

sırasında en az iki kişi taşıyıcı hazır bulunacak, taşıyıcılarda temiz muşamba önlük, bone ve 

eldiven bulunacaktır. Ürün muayene edilip, tartıldıktan sonra, yüklenici firma personeli 

tarafından kurum deposuna yerleştirilecektir. Ürünler, Yüklenici tarafından bastırılıp 

kurumumuzca uygun görülmüş olan ve ekte sunulan logolu yazı olacak şekilde beyaz poşetler 

kullanılacaktır. Gıda ve temizlik maddeleri harmanlanarak ayrı ayrı poşetlerde olacaktır. 

21.2. Müteahhit firma kuruma teslim ettiği dondurulmuş ve/veya soğuk şartlarda saklanması 

gereken ürünleri kullanımına kadar kendisinin sağladığı ve her türlü bakımından sorumlu 

olduğu derin dondurucularda ve soğutucularda muhafaza etmekle yükümlüdür. Tarihi 

yaklaşan ürünlerin kabul edilmemesi kuralı vardır. 

21.3. Sözleşme imzalanmasını müteakiben 10 gün süre içinde ürün teslimi yapılır. 


