
 

 
 
 

TÜRK KIZILAY ANKARA ŞUBESİ GIDA KOLİSİ SATIN ALIM TEKNİK 
ŞARTNAMESİ 

 
MADDE 1 – İŞİN KONUSU: 
 
Türk Kızılay Ankara Şubesi hizmetlerinde kullanılmak üzere her biri 11 kalem üründen 
oluşturulan 1000 adet Gıda Kolisi satın alma işidir. 
 
MADDE 2 – İŞİN TARİFİ VE İÇERİĞİ: 
 
1 kolide bulunacak gıdaların cinsi, niteliği, miktarı aşağıda belirtilmiştir. 
 
Sıra No Malın Cinsi Birim Miktar 
1 1 Litre Sıvı Yağ Adet 2 
2 830 gr Domates 

Salçası 
Adet 1 

3 2 kg Beyaz Buğday 
Unu 

Adet 1 

4 1 kg Kırmızı 
Mercimek 

Adet 1 

5 1 kg Pilavlık Pirinç Adet 2 
6 1 kg Pilavlık Bulgur Adet 2 
7 1 kg Toz Şeker Adet 2 
8 500 gr Zeytin Adet 1 
9 1 kg Kuru Fasulye Adet 1 
10 500gr Kaşar Peyniri Adet 1 
11 Helva 500 gr  Adet 1 
 
 
MADDE 3- HÜKÜMLER: 
 
 

1. Satın alınacak gıda maddeleri istenilen kaliteye uygun olacaktır. 
2. Satın alınacak gıda maddelerinin tamamı Sağlık Bakanlığı Gıda Tüzüğü’ne uygun 

olarak üretilecek ve ambalajlanacaktır. Firma üretici ise; Üretici firma ürünlere ait 
gıda üretim sertifikasına ve Gıda Sicil Sertifikasına sahip olacaktır. 

3. Gıda Kolisi yüklenici tarafından 11 kalem ürün 1 koli içinde olacak biçimde ayrı ayrı 
kolilenecektir. Her bir koli içinde yukarıdaki çizelgede mevcut 11 kalemden oluşan 
gıda maddelerinin her birinden bulunacaktır. Ambalajlama işlemi için koliler Türk 
Kızılay Ankara Şubesi tarafından sağlanacaktır. 

4. İstekliler satın alım konusu olan 11 kalemde bahsi geçen gıda maddelerinin nitelik ve 
markalarını açık bir şekilde belirteceklerdir. 

5. Firmalar teknik şartnameye uygun 11 kalem ürünün numunelerini Türk Kızılay 
Ankara Şubesi’ne teslim etmelidir. 

6. Satıcı firma malın kesin kabulünden itibaren en az 6 ay garanti verecektir. Son 
kullanma tarihleri bu süreye uygun olacaktır. 

7. Ambalajlar, taşıma ve saklama süresince ürünleri koruyacak nitelikte uygun 
malzemeden yapılmış olacaktır. 



 

 
 

8. Ambalajlar üzerindeki bilgiler silinmeyecek, bozulmayacak ve içindeki ürüne zarar 
vermeyecek şekilde basılacaktır. 
Ambalajlar üzerinde;  
- Firmanın adı, adresi 
- Malın adı  
- Seri ve kod numarası 
- Çeşidi 
- Üretim tarihi 
- Son kullanma tarihi 
- Net ağırlığı 
- Muhafaza şartları 
- Üretim izin tarihi ve numarası bulunacaktır. 
 

9. Ürünlerin ambalajlanması ve işaretlenmesi Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 
ambalajlama, etiketleme ve işaretleme bölümünde yer alan hükümlere uygun 
olmalıdır.  

10. Taşıma sırasında bozulan ürünler yenileri ile değiştirilecektir.  
11. Taşıma giderleri yükleniciye aittir. 
12. Taşıma Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin taşıma bölümünde yer alan hükümlere 

uygun olmalıdır. 
13. Taşıma sırasında kolilerde meydana gelebilecek bozulma vb. sorunlardan yüklenici 

sorumlu olacaktır. 
14. Dokümanlarda ‘’gün’’ olarak belirtilen bütün süreler, aksi belirtilmediği sürece 

takvim günüdür. 
15. Tüm bu işlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon, sigorta, giderleri ve kurumlara 

ödenecek katkı payları ve benzeri giderler YÜKLENİCİ’ ye aittir. Türk Kızılay 
Ankara Şubesi YÜKLENİCİ’ye KDV’den (Katma Değer Vergisi) muaf olduğu 
belgesini YÜKLENİCİ’ye verecektir.



 

 
 

 
MADDE 4 – GIDA MALZEMELERİ İÇERİĞİ: 
 

 
A) Sıvı Yağ 

 
• Türk Gıda Kodeksine uygun bitkisel karışım olmayan saf ayçiçek yağı 

niteliğine uygun olmalı, 
• Kendine özgü renkte olmalı, 
• İmalat ve son kullanma tarihi bulunmalı, 
• Son kullanma tarihi ömrünün 3/1’lik bölümünü bitirmemiş olmalı, 
• Üretici ya da satıcı, TSE standardına uygun üretildiğini beyan ettiği ürünün 

istendiğinde standartlara uygunluk belgesini verecektir, 
• Kalite belgeleri ve istenildiğinde tarafımıza sunulmalı, 
• Analiz garantili olmalı, 

 
 
 

B) Domates Salçası: 
 

• Salçanın katılık derecesi en düşük 28-30 briks olmalı, 
• Kendine özgü renkte olmalı, 
• Ağırlığı net olmalı, 
• Parti numarası, imalat ve son kullanma tarihi bulunmalı, 
• Yabancı tat ve/veya koku bulunmamalı, 
• Yeni mahsul olmalı, 
• Üretici ya da satıcı, TSE standardına uygun üretildiğini beyan ettiği ürünün 

istendiğinde standartlara uygunluk belgesini verecektir, 
 

 
C) Beyaz Buğday Unu:  

 
• TSE’nin TS 4500 Sayılı 2010 yılı standardı, T1 2011 tadiline uygun 

olmalıdır. 
• Kendine özgü tat ve kokuda olmalı, ekşime, küflenme, kokuşma ve 

bozulma sonucu yabancı tat ve koku olmamalı,   
• Kendine özgü renk ve görünüşte olmalı, 
• Yeni mahsul olmalı, 
• İçerisinde yabancı madde bulunmamalı, 
• Temiz ve nem almamış şekilde ambalajlanmış olmalı,  
• Ambalaj üzerinde ürünün adı, firmanın adı, TSE numarası, üretim ve son 

kullanma tarihini belirtir ibare olacaktır. 
• Üretici ya da satıcı, TSE standardına uygun üretildiğini beyan ettiği ürünün 

istendiğinde standartlara uygunluk belgesini verecektir, 
 

 
 



 

 
 

D) Kırmızı Mercimek:  
 

• Bütün (tam) olmalı, 
• Temiz olmalı (gözle görülebilir yabancı madde içermemelidir), 
• Kendine özgü renkte olmalı, sağlam olmalı, 
• Böcek ve böcek kalıntısı bulunmamalı, 
• Yabancı tat ve/veya koku bulunmamalı, 
• Anormal dış rutubetler (dış yüzeyde ıslaklık) olmamalı, 
• Yeni mahsul olmalı, 
• Üretici ya da satıcı, TSE standardına uygun üretildiğini beyan ettiği ürünün 

istendiğinde standartlara uygunluk belgesini verecektir, 
 
 
 

E) Pilavlık Pirinç:  
 

• Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliği’nde belirtilen Uzun Taneli Pirinç (Tip B) 
tane uzunluğu >6,7 ve Uzunluk/Genişlik Oranı >3 ve 1.sınıf olacaktır. 

• Ambalajların üzerinde TSE logosu bulunacaktır, 
• Pişirildiğinde tane tane hafif ve yumuşak olmalı, 
• Yeni mahsul olmalı, 
• Tam değirmenlenmiş olmalı, 
• Kendine has renk tat ve kokuda olmalı, acılaşmış, ekşimiş, kokuşmuş, 

küflenmiş olmamalı, yabancı bir tat ve koku, böcek ve böcek parçaları ile 
kalıntıları, yumurtaları, hayvansal artıklar içermemelidir, 

• Paket içerisinde yabancı tat ve koku olmayacak, temiz ve nem almamış 
şekilde ambalajlanmış olacaktır, 

• Üretici ya da satıcı, TSE standardına uygun üretildiğini beyan ettiği ürünün 
istendiğinde standartlara uygunluk belgesini verecektir, 

 
 

F) Pilavlık Bulgur:   
 

• TS 2974’e uygun buğdayların tekniğine uygun olarak temizlenmesi, 
haşlanması, kurutulması ve istendiğinde kabuğundan ayrılarak kırılması ile 
elde edilen mamul, 

• Yeni mahsul olmalı, 
• Bulgur sert buğdaydan usulüne göre yapılmış olmalı, 
• Bulgur imalinde kullanılan buğdaylar pilavlık olmalı, 
• Kendine has renk tat ve kokuda olmalı, acılaşmış, ekşimiş, kokuşmuş, 

küflenmiş olmamalı, yabancı bir tat ve koku, böcek ve böcek parçaları ile 
kalıntıları, yumurtaları, hayvansal artıklar içermemelidir, 

• Paket içerisinde yabancı tat ve koku olmayacak, temiz ve nem almamış 
şekilde ambalajlanmış olacaktır, 

• Üretici ya da satıcı, TSE standardına uygun üretildiğini beyan ettiği ürünün 
istendiğinde standartlara uygunluk belgesini verecektir, 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

G) Toz Şeker: 
 

• Yeni mahsul olmalı, 
• Yerli ürün olmalı, 
• Şekerli gıdaların üretiminde ve tek başına tatlandırıcı olarak kullanılan 

sakarozun kristallendirilmesi ile elde edilen şeker olmalı, 
• Ambalaj üzerinde ürünün adı, firmanın adı, TSE numarası, üretim ve son 

kullanma tarihini belirtir ibare olmalı, 
• Şeker ambalajları içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır, 
• Üretici ya da satıcı, TSE standardına uygun üretildiğini beyan ettiği ürünün 

istendiğinde standartlara uygunluk belgesini verecektir, 
 
 
 

H) Zeytin:  
 

• Birinci kalite olmalıdır, 
• Salamura halinde olmalı, 
• Orijinal ambalajında olmalı, 
• 100 gr’ında 30-35 adet zeytin bulunacaktır, 
• Ambalaj üzerinde ürünün adı, firmanın adı, TSE numarası üretim ve son 

kullanma tarihini belirtir ibare olacaktır. Ürünler Türk Gıda Kodeksine 
(tebliğ no.2008/24) uygun olacaktır. Üretici firmanın ‘’Tarım ve Orman 
Bakanlığının Gıda Sicil ve Gıda Üretim İzni’’ belgesi olmalı, 

• Üretici ya da satıcı, TSE standardına uygun üretildiğini beyan ettiği ürünün 
istendiğinde standartlara uygunluk belgesini verecektir, 

 
 

İ) Kuru Fasulye: 
 

• Birinci kalite olmalıdır, 
• Kuru fasulyeler çimlenmiş, kızışmış, küflü, ekşi, doğal olmayan koku ve 

lezzette olmayacaktır, 
• Kuru fasulyelerde canlı, cansız parazitler bulunmayacaktır, 
• Yeni mahsül olacaktır, 
• Çeşidi dermason, boyu orta iri boy, derecesi ise birinci derece olacaktır, 
• Üretici ya da satıcı, TSE standardına uygun üretildiğini beyan ettiği ürünün 

istendiğinde standartlara uygunluk belgesini verecektir, 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

J) Kaşar Peyniri: 
 

• Birinci kalite olmalıdır, 
• Görünüş renk, koku ve lezzetleri normal olacaktır, 
• Ambalaj üzerinde ürünün adı, firmanın adı, TSE numarası, üretim ve son 

kullanma tarihini belirtir ibare olmalı, 
• Üretici ya da satıcı, TSE standardına uygun üretildiğini beyan ettiği ürünün 

istendiğinde standartlara uygunluk belgesini verecektir, 
 
 

K) Helva: 
 

• Sade tahin helvası olmalı, 
• Türk Gıda Kodeksine uygun ham maddeler ile üretilmiş olmalıdır. 
• Parti numarası, imalat ve son kullanma tarihi bulunmalı, 
• Son kullanma tarihi ömrünün 3/1’lik bölümünü bitirmemiş olmalı, 
• Üretici ya da satıcı, TSE standardına uygun üretildiğini beyan ettiği ürünün 

istendiğinde standartlara uygunluk belgesini verecektir, 
 
 

 
 
MADDE 5 – TESLİM SÜRESİ 

 
5.1 Yukarıda tarif edilen işin teslim süresi, sözleşmenin imzalanmasını takip eden 4 
(dört) takvim günüdür. Olağanüstü koşulların yaşanması durumunda (aşırı yağmur, 
deprem, çalışmaya müsait olmayan hava sıcaklığı vb.) durum tespiti yapılacak bu süre 
YÜKLENİCİ’ye verilecektir. 
 
5.2 Teslimat tutanakları firmaya yazılı olarak ve e-posta yoluyla bildirilecektir. 
 

 
 
 MADDE 6- MUAYENE VE KABUL 
 

6.1 Teslim edilecek gıda kolilerinin muayenesi, Türk Kızılay Ankara Şubesi 
tarafından belirlenecek bir komisyon tarafından yapılacaktır. Teslim edilecek her 
malzeme ayrı ayrı muayeneye tabi tutulacaktır. Lüzumu halinde, Türk Kızılay Ankara 
Şubesi tarafından uygun görülecek başka kişi, kurum ve kuruluşlara da muayene 
yaptırılabilecek olup, tüm muayene masrafları yükleniciye ait olacaktır. 
 
6.2 İlgili heyet, teslim edilen malzemeden dilediği kadar miktarda ürünün fiziki 
muayenesini yapmakta serbesttir. Firma temsilcileri diledikleri takdirde muayeneye 
katılabileceklerdir. 
 
6.3 Fiziki muayene sonucu, gerekli görülmesi/kullanım sonucu şikayet oluşması gibi 
durumlarda söz konusu ürünler uzman kurum/kuruluş veya laboratuvarlarda ilgili 
standartlar kapsamında kimyasal analizlere tabii tutulacaktır. Bu kapsamda bir analiz 
yapılması durumunda tüm analiz masrafları firma tarafından karşılanacaktır. 
 
6.4 Yüklenici firma veya kanuni temsilcisi muayenelerde bulunmadığı takdirde 
muayeneler sonunda tanzim edilen raporu aynen kabul etmiş sayılır. 

 
MADDE 7- DİĞER HUSUSLAR 



 

 
 

 
7.1 Şartnamenin tüm sayfalarının ekleriyle birlikte okunup incelendiği ve bütün 
hükümlerinin aynen kabul edildiği anlamı taşımak üzere firma resmi yetkilisi 
tarafından tüm sayfaların kaşelenerek imza altına alınması gerekmektedir. 

 
İş bu teknik şartname 7 madde ve eklerinden müteşekkil olup, söz konusu alımlara ilişkin 
ürün kontrolleri bu şartname doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 
 

Türk Kızılay Ankara Şubesi Lojistik ve Satın Alma Birimi 

 


