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AĞRI VALİLİĞİ 

TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ  

İHALE KOMİSYONUNCA SATIN ALINACAK YAŞ SEBZE-MEYVE MADDELERİNE AİT  

TEKNİK ŞARTNAME HÜKÜMLERİDİR. 

 
LÜTFEN OKUYUNUZ; 

 

***  ÜRÜNLERDE 1.SINIF VE KALİTEDE OLMA ŞARTI ARANACAKTIR. 

YÜKLENİCİ BU ŞARTLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK FİYAT VERECEKTİR. 

***   MUAYENE VE TESLİM ALMA KOMİSYONUNCA NUMUNESİ KABUL GÖRMEYEN 

ÜRÜNLER ALINMAYACAKTIR. 

***KABUL GÖREN ÜRÜNLER İDARENİN GÖSTERECEĞİ DEPOYA TESLİM EDİLECEKTİR. 

ÜRÜNLER İHTİYAÇ DÂHİLİNDE, İDARENİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA, 

***KOMİSYON MARİFETİYLE İSTENEN MİKTAR VE ZAMANDA TESLİM EDİLECEKTİR. 

***BU TEKNİK ŞARTNAMEYE UYMAYAN HİÇBİR ÜRÜN TESLİM ALINAMAZ. 

*** ÖDEMELER PEYDERPEY OLACAKTIR. 
 

 
1-PATATES  

1. Son sene mahsulü ve piyasanın iyi cins sarı patateslerinden olacaktır. 

2. Ezik, çürük haşere yenikli, kesik, buruşuk, yumuşak, pörsük, donmuş, tagayyür etmiş, çamurlu, topraklı, ıslak, 

filizlenmiş, hastalıklı veya filizi kırılmış olmayacaktır. 

3. Pişirildiğinde dağılmayan sarı cins patateslerinden olacaktır. 

4. Çapa yaralı patatesler %2’yi geçmeyecektir.. 

5. Kusurlular hariç normal ve iyi vasıflı patatesler alınacak numunenin gramaj analizinde; 

6. Patateslerin %50 si 80 gramdan %30 u 50 gramdan ve mütebaki %20 si 40 gramdan aşağı olmayacaktır. 

 

 

2-KURU SOĞAN 

1- Son sene mahsulü ve piyasanın iyi cins soğanlarından olacak. 

2- Ezik, çürük, kesik, bozuk, yumuşamış, pörsük, donmuş, tagayyür etmiş, çamurlu, topraklı ve ıslak olmayacaktır. 

3- Soğanlar sapsız olacaktır. 

4- İçleri boşalmamış olmak şartıyla filizlenmiş veya filizi kırılmış soğan miktarı %2 yi geçmeyecektir. 

5- Kusurlular hariç normal ve iyi vasıftaki soğanlardan alınacak numunenin gramaj analizinde; 

       Soğanların %50 si 60 gramdan %30 u 40 gramdan ve mütebaki %20 si 30 gramdan aşağı olmayacaktır. 

6- Çuvallar içerisinde soğan kabukları olmayacaktır. Olduğu takdirde tarafından ayıklanacaktır. 

 

3-SİVRİ BİBER 

1. Satılan iyi cins taze sivri biber veya çarliston biberlerden olacaktır. 

2. Sivri Biber Boyu 10-15cm arasında olacaktır. Ezik, çürük, kokmuş, pörsümüş, sararmış olmayacak,     

içerisinde yabani nebat bulunmayacak.  

4-DOLMALIK BİBER  

1- Piyasada satılan iyi cins taze biberlerden olacaktır. 

2- Kızarmış, ezik, çürük, kesilmiş, gevşemiş, çamurlu, tozlu, topraklı ve acı olmayacaktır. 

3- Aralarında bulunması muhtemel sivri cins ve doldurulamayacak gibi ufak biberler %3 (yüzde üç)’e kadar aynen 

alınır. 

 

5-HAVUÇ  

1- Piyasada satılan iyi cins ve taze havuçlardan olacaktır. 

2- Ezik, çürük, donmuş, pörsümüş, parçalanmış, kurtlu, kurt yenikli, kararmış buruşmuş kartlaşmış, bayat, ıslak, 

çamurlu ve topraklı olmayacaktır. 

3- Yenmeyecek sap, kök ve yapraklarından tamamen ayrılmış olacaktır. 

4- Kırık havuçlar %3’e kadar alınır. 

5- Havuçların en kalın yerinin kutru 2 cm. den az ve 5 cm’ den fazla olmayacaktır. Bir cm.lik tolerans %5’e kadar 

kabul edilir.  

6- 6-KARALÂHANA 

1. Piyasada satılan iyi cins koyu lacivert renk lahanalardan olacaktır.  

2. Kurtlanmış, ezik, tohuma kaçmış, dağılmış yapraklar halinde, çamurlu, çürük, donmuş ve kızarmış 

haşarat yenikli olmayacaktır.  

3. Lahanalar top halinde olacaktır.  



7-PATLICAN  

1- Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins, taze, körpe ve tabii rengini almış kemer patlıcanlardan olacaktır. 

2- Çürük, ezik, pörsük, kartlaşmış (Yani çekirdekleri beyazlığını ve yumuşaklığını kaybetmiş, çekirdeklerin rengi 

sararmış ve sertleşmiş ) kırağı çalmış, ham, acı, gün vurmuş olmayacaktır. 

3- Patlıcanlar orta büyüklükte olacak ve küçük olmayacaktır. 

4- Yeşil renkli patlıcanlar alınmayacaktır. 

5- Patlıcanlar en aşağı 150 gr. olacaktır. 

 

8-KABAK 

1. Taze, körpe, parlaklığını yitirmemiş ortalama ağırlığı 180 gr olacak. 

2. Kabaklar orta büyüklükte olacak ve küçük olmayacaktır. 

3. Çürük, buruşmuş, sararmış, pörsümüş, kartlaşmış, tohuma kaçmış, ezik, bozuk, ıslak ve çamurlu 

olmayacaktır. 
 

9- TAZE YEŞİL FASULYE 

1- Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins ayşekadın sırık fasulyelerden olacaktır. Taze, körpe olacak büküldüğünde 

kırılacaktır. 

2- Çamurlu, ıslak, pörsük, sararmış, kartlaşmış, çürük, yeşil kanatları körpe olup odunlaşmamış ve sertleşmemiş 

olacaktır. 

10-ISPANAK 

1- Piyasada mevcut iyi cins ıspanaklardan, taze, yaprakları diri, renkleri yeşil olacaktır. Sararmış, cılız, 

soğuktan donmuş çürük, yanık, yatık, kızışmış, kartlaşmış, tohuma kaçmış, ıslatılmış olmayacak. 

2- Ispanaklar arasında ot ve yabancı yapraklar bulunmayacaktır. 

3- Ispanakların kökündeki yenmeyen püskül kısımları kesilmiş olacaktır. 

4- Heyeti umum iyesi itibariyle iyi evsaftaki ıspanaklar arasında tesadüf olunacak sararmış, pörsümüş, 

yeşermemiş durumda olanlar %5’e kadar alınır. 

5- Ispanaklar demet veya döküm halinde getirilecek, ancak döküm halinde getirilecek ıspanaklar vasat 

büyüklükte olacak, çok küçük olmayacaktır. 

 
11-SALATALIK 

1- Taze, yeşil olacak; acılı, çürük ve buruşuk olmayacak, ortalama 150 gr olacak.  

2- Tüm sene boyunca alınacaktır. 

3- 1. Sınıf yeni mahsul olacaktır. 
4- Salatalıklar taze ve körpe olacaktır. Tohuma kaçmış sararmış buruşmuş gevşek çamurlu topraklı çürük, ezik ve 

Basralı olmayacaktır.  

5- Boyu 20 cm.den kutru 4 cm.den aşağı olmayacaktır. 

6- Çekirdekleri sertleşmiş olmayacaktır. 

 
12-DOMATES  

1- Piyasada mevsimine göre satılan olgun kızarmış domateslerden olacaktır. Ezik, çürük, küflü, çamurlu, ıslatılmış, 

ekşimiş ve tegayür etmiş olmayacaktır.  

2- Domateslerin en küçüğü 50 gramdan aşağı olmayacaktır. 

3- Mevsim icabı tamamen kızarıp olgunlaşmamış domates miktarı %5’e kadar aynen alınır. 

4- Nakliyeden mütevellit patlak ve ezikler (çürük, küflü, bozuk olmamak şartıyla)% 3’e kadar aynen alınır. 

5- İlk ve son turfanda mevsimlerinde tamamen kızarmamış domates miktarı %10’u geçmeyecektir. 

6- Domatesler temiz, sağlam sandık veya küfeler içinde getirilecektir. 

 
13-LİMON  

1- Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins kemale ermiş sulu limonlardan olacaktır.  

2- Yeşil, ezik, çürük, kurumuş, donmuş, don çalığı, çok yumuşak, tegayür etmiş tabii özelliklerini kaybetmiş kalın 

kabuklu olanlar alınmayacaktır. 

3- Beher limon 50 gr.dan aşağı gelmeyecektir. 

 
14-TURP  

1. Çürümüş, donmuş, buruşmuş, ıslak ve çamurlu, içleri pörsümüş olmayacaktır.  

2. En küçüğü 150 gr’ dan az olmayacaktır. 
15-MANDALİNA 

1. Piyasada mevsimine göre satılan en iyi cins mandalina olacaktır.  

2. Ham, ezik, ekşi, içi kurumuş, suyu çekilmiş, çürük, donmuş, kirli ve küflü olmayacaktır.  

3. Mandalinaların büyüklüğü ortalama 100 gr olacaktır.  

4. Mandalinalar iki sıra olarak tahta kasalarda getirilecektir.  

 



16-PORTAKAL  

1. Piyasada satılan iyi cins, doğal rengini almış, kendisine has tatlılığı, koku ve lezzeti olan Washington veya yafa 

portakallardan olacaktır.  

2. Yeşil, ham, ezik, ekşi, çürük, soluk kirli, küflü, pörsük, yumuşamış, suyu çekilmiş, kabuğu kalın ve sertleşmiş 

olmayacaktır.  

3. Portakalların büyüklüğü 180-200 gr olacaktır.  

4. Portakallar sandık içinde teslim edilecektir.  

 

 

17-NAR 

1. Tatlı, sulu, ortalama ağırlığı 200 gr olacaktır. Çekirdeği kolay ayrılacak, tek sıra halinde kasalara 

istiflenecek.  

2. Çürük, kurtlu, kurt yenikli, ekşi, ezik, çok yumuşak ve çok sert kirli ve çamurlu olmayacaktır.  
 

18-ARMUT  

1. Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins, doğal rengini almış, kendine has kokusu ve tadı olan 

armutlar olacaktır. Sulu ve tatlı olacaktır. 

2. Ham, ezik, ekşi, içi kurumuş, suyu çekilmiş, çürük, donmuş, kirli ve küflü olmayacaktır. 

3. Her birinin ortalama büyüklüğü 140-160 gr. olacaktır. 

4. İkili ya da üçlü kasalarda teslim edilecektir 

 
19-MUZ 

1. Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins olgunlaşmış yerli muz olacak, ham ve sert 

olmayacaktır. 

2. Çürük, donmuş, kalın kabuklu olmayacaktır. 

3. Her birinin ağırlığı 150-200 gr. olacaktır. 
 

20-KAVUN  

1- Piyasada mevsimine göre satılan umumiyetle iyi, olgun ve tatlı kavunlardan olacaktır. 

2- Kabak, ham tatsız, ezik, kesik, kurtlu kurt yenikli, delik, çatlak, acı, fena kokulu, içi sal yalanmış, kelek, kabuk 

kısmı yumuşamış olmayacaktır.  

3- Olgun ve tavından dolayı kabuk üzerinde (İç kısmına işlenmiş) tabii çatlakları olan iyi cins kavunlar şayanı 

kabuldür. 

4- Kavunların üzeri kirli ve çamurlu olmayacaktır. 

5- Kavunların en küçüğü 3 kilodan aşağı olmayacaktır. Aralarında bulunabilecek noksan gramajlı kavunlar iki kilodan 

az gelmemek şartıyla %10 ‘a kadar aynen kabul edilir.  

 

21-SALKIM ÜZÜM  

1- Mevsimine göre piyasada satılan iyi cins kemale ermiş, taze ve tatlı üzümlerden olacaktır. 

2- Ezik, ekşi tabii renk ve hali değişmiş, çürük, küflü, buruşmuş, kurumuş, buruk lezzette, çok kalın kabuklu, tatsız ve 

piyasanın arı üzümlerinden olmayacaktır. 

3- Üzümler salkım halinde olacaktır. Dökülmüş taneler miktarı (Küflü bozuk çürük ve ekşi olmamak şartıyla )%5’e 

kadar aynen kabul edilir. 

4- Üzümler temiz, sağlam sandık, sepet veya küfeler içine muntazam istif edilmiş olarak teslim edilecek ve istiflerin 

her tarafı aynı nefasette olacaktır. 

 
 

22-ŞEFTALİ 

1. Piyasanın iyi cins, kemale ermiş tatlı ve kendine has, hafif mayhoş lezzetteki şeftalilerinden olacaktır.  

2. Ham, ezik, ekşi, çürük, kurtlu, pörsük, bayat, kirli ve herhangi bir surette bozulmuş olmayacaktır. 

3. Şeftalilerin tane ağırlığı 130-170 gramdan aşağı gelmeyecektir. Aralarında bulunabilecek bu gramajdan noksan 

şeftaliler yüz gramdan az olmamak şartıyla %5’e kadar alınabilir. 

5- Şeftaliler komisyona temiz tahta veya plastik ambalajlar içinde teslim edilecektir.  

 

 

 

23- YENİDÜNYA 

1. Piyasada satılan iyi cins, taze ve olgun, kendine has renk ve lezzette olacaktır. 

Ham, aşırı olgun, ezik, ekşi, yeşil, çürük, tozlu, topraklı, çok yumuşak, beklemeden dolayı ekşimiş, 

buruşmuş, kurtlu ve kurt yenikli olmamalıdır. 

1. Temiz ve tekli kasalarda teslim edilecektir. 



 
     24-ELMA  

1- Piyasada mevcut en iyi cins elmalardan olacaktır. 

2- Teslim edilecek elmalar ayrı cins ve kalite olmayıp, aynı kalitede olacaktır. 

3- Elmalar koyu pembe, kırmızı ve kısmen sarımtırak renkli olacaktır. 

4- Kemale ermemiş, yeşil, ekşi ağzı buruşturucu, ezik, çürük, bozulmuş, buruşmuş, kurtlu, kurt yenikli, küflü, küf 

kokulu olmayacaktır.  

5- Üzerleri kirli, tozlu, topraklı, çamurlu olmayıp temiz olacaktır. 

6- Tanelerinin ağırlığı 130-170 gr.dan aşağı olmayacaktır. 

7- Elmalar temiz sandık veya sepetler içinde teslim edilecektir. 

 

 

Bu şartnamede evsafı belirtilmeyen malzemeler Gıda Maddeleri Tüzüğüne ve TSE normlarına uygun 

olacaktır. 

Ambalajlı veya ambalajsız olarak teslim edilecek malzemeler sağlıklı ve kapalı araçlarda teslim edilecek 

bu malzemeler araç içinde gelişigüzel atılmayacak, kasalarda veya sepetler içinde bulunacak, muayene 

komisyonu sağlıklı şartlarda gelmeyen malzemeyi kesinlikle teslim almayacaktır. Komisyon, malzemeyi 

teslim almadan önce numune isteyerek her numuneyi ayrı ayrı test ettikten sonra almakta serbest ve 

yetkilidir. 

 

A) Okul Muayene-Teslim alma komisyonu tarafından beğenilmeyen ürünler teslim alınmaz ve 

yüklenici tarafından derhal geri alınır. 

 

B) Yüklenici istenilen miktarlardaki gıda ürünlerini idarenin göstereceği mahalde teslim edecek. 

Nakliye, taşıma ve okul gıda ambarına istifleme yüklenici firmaya ait olacak ve yüklenici firma bu 

iş için ayrıca ücret talep etmeyecektir. İstifleme asla gelişigüzel olmayacaktır. 

 

C)  Tüm gıda ürünleri NET KG. üzerinden teslim alınacaktır.Ürünlerde numuneye uygun olma 

şartı aranacağından numune getirilmeden malın tamamı teslim edilmeyecektir. 

 

D)  Alınacak tüm gıda ürünleri marka özelliğinde olacak, TSEK, ISO 9001 gibi kalite amblemleri 

ile imal ve son kullanma tarihleri üzerlerinde belirtilmiş olacaktır. Komisyonca kabul görmeyen 

ürünlerin teslimi için ısrar edilmeyecek, yüklenici komisyonun önereceği ürünü teslim edecektir. 

Komisyonun uygun görmediği ve teknik şartnameye uymayan malı teslim etmekte ısrar eden 

yükleniciler hakkında gerekli yasal işleme başvurulacaktır. 

 

E) Ödemeler peyderpey olacaktır. 
         

E) YÜKLENİCİ; Okul Müdürlüğünün talep etmiş olduğu mal/malzemeyi Cumartesi, Pazar ve gerektiğinde 

bayram günleri de dâhil olmak üzere zamanında teslim etmek zorundadır. Şayet zorunlu bir durum söz konusu 

değilse mal/malzemenin mesai saatlerinde teslim edilmesi esastır. Yüklenici genel teslimatlarını mesai saatlerinde 

( en geç saat:16,30) yapmakla mükelleftir. Ancak zorunlu hallerde idarenin talebi üzerine mesai saatleri dışında 

ve/veya hafta sonları mal/malzemenin teslimatı yine komisyon marifetiyle yapılabilir. Teslimat her halükarda 

komisyon marifetiyle yapılır. 

  

YÜKLENİCİ’ nin işi aksatması,  istenilen gün ve saatte mal/malzemeyi teslim etmemesi veya mal/malzemenin 

teknik şartnameye uygun gelmemesi, eksik gelmesi, bozulmuş olarak getirilmesi, içerisinde yabancı bir madde 

tespit edilmesi, gramajının eksik gelmesi, taşıma yapmış olduğu aracın vasıflara uygun olmaması, vb. tespit 

edildiğinde Muayene Kabul Komisyonu Tarafından vukuu bulan olay zabıt (tutanak) atına alınır. Okul 

Müdürlüğü YÜKLENİCİ’ ye bir ay içerisinde en fazla iki defa yazılı ihbarda bulunur. Birinci yazılı ihbarda 

YÜKLENİCİ’ den İhale toplam bedeli üzerinden %0,5(Binde beş) oranında ceza kesilir. İkinci yazılı 

ihbarda YÜKLENİCİ’ den İhale toplam bedeli üzerinden %1(Yüzde bir) oranında ceza kesilir. 3.defa aynı 

olumsuzluğun tekrarı halinde Okul Müdürlüğü tarafından tebligat yapılarak Sözleşme tek taraflı FESH 

edilecektir. Kesin Teminatı İRAD (Gelir) Kaydedilecektir. Yüklenici bu konuda herhangi bir hak talep 

etmeyeceğini peşinen kabul eder.                                                                       

 


