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MADDE 1- İŞİN KONUSU VE SÜRESİ: 

 

 Okul Müdürlüğü, Öğrenci Yemekhanesinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için ihtiyacı olan 

ortalama 250gr’lık 70 bin adet somun ekmek ihalesine ilişkin teknik şartnamedir. 

  

         

MADDE 2- KISALTMALAR: 

  

 Bu Teknik Şartnamede; 

                

 İDARE : Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğünü 

 İSTEKLİ : Ekmek İhalesine katılan Firmaları 

 YÜKLENİCİ : Ekmek İhale işini alan Firmayı  

                                      İfade eder. 

 

MADDE 3- EKMEĞİN ÖZELLİKLERİ: 

 

3.1)- Ekmekler;74-76 randımanlı buğday unundan imal edilmiş olacak. Ekmeğin içerisinde yabancı                                               

katkı maddesi olmayacaktır. 

3.2)- İyi pişmiş ve taze olacak. 

3.3)- Hamuru ekşi olmayacak ve tuzu normal olacak. 

3.4) -Bir ekmeğin gramajı, Belediyeler ile Gıda maddesi yapanlar ve Satanlar Derneği Başkanlığı İle 

Fırıncılar Derneği Başkanlığı tarafından belirlenen gramajda olacak. 

3.5)- Ekmekler Nakliye aşamasında dış etkenlere maruz kalmış olmayacak. Sonbahar ve kışın 

yağmurdan ve kardan ıslanmış,    yazın güneşte kurumuş, üzeri tozlu, çamurlu, is kokusu, kasalara 

yerleştirmeden dolayı parçalanma ve zedelenme olmayacaktır. 

3.6)- Kurum tarafından teslim alma esnasında kabul edilmeyen ekmekler Yüklenici tarafından derhal 

değiştirilecektir. 

3.7)- Yüklenicinin teslimat yapacağı aracın; mevsim şartlarına uygun, üstü ve etrafı kapalı, iç mekânı 

temiz ve hijyene uygun olacak. 

3.8.)- Yüklenici, nakliye aracını kullanacak personelin her davranışından sorumludur. Araç şoförü öğrenci 

muhitinde olduğunun bilinciyle hareket etmek zorundadır. 

3.9.)- İçinde bulunulan eğitim-öğretim yılında tüketilemeyen ekmeğin idarece istenildiğinde bir sonraki 

öğretim yılında aynı şartlarda teslim edilmesi esastır. 

3.10.)- Ekmekler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2012/2 

sıra sayılı “TÜRK GIDA KODEKSİ EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ” ne 

uygun olarak üretilecektir. 
 

 

 

 

 

 

 

 



MADDE 4- TALEP VE KONTROL: 

 

  Sipariş miktarları Okul Müdürlüğü tarafından yükleniciye bildirilecektir. Yüklenici 

pansiyonun açık bulunduğu süre Pansiyon Yemekhanesine en geç sabah: 05.45’ Öğlen: 10.30 ve 

akşam için: 15. 30’a kadar, ‘(Cumartesi, Pazar ve gerektiğinde bayram günleri dâhil) sipariş edilen 

miktardaki ekmeği kendi aracı ile teslim edecektir. 

 

         Okul Müdürlüğü’nün Muayene Kabul Komisyonu tarafından ekmekler bizzat kontrol edilecek. 

Yapılan kontrollerde ekmek gramajı Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun belirlediği miktardan 

az olması, ekmek içerisinde zararlı maddelerin çıkması (sigara, iplik, tel, fare pisliği, kibrit çöpü, kâğıt, 

naylon vs.) ya da ekmeğin üstünün bıçakla çizilmemesi, iyi pişmemesi halinde, Vuku bulan olay 

Muayene Kabul Komisyonu tarafından tutanak altına alınarak, Yükleniciye Şartnamenin 8. 

maddesindeki cezai müeyyide uygulanır. 

 

 

MADDE 5- FİYAT: 

 

 İhaleye katılacak istekliler; toplam (250 gr’ lık ) 80 bin adet somun ekmeğe birim adet bazında  

(Katma değer Vergisi (KDV) hariç ) Türk Lirası (¨) olarak fiyat vereceklerdir.   

      

MADDE 6- ÖDEME: 

 

6.1). YÜKLENİCİ’ ye avans mahiyetinde herhangi bir ödeme yapılmaz. Günlük düzenlenen 

sevk irsaliyesi, Muayene Kabul ve Teslim Tutanakları ile düzenlenen fatura ile Okul 

Müdürlüğünün ödeme planı doğrultusunda ödeme yapılacaktır. 
6.2). Pansiyon bütçesine bakanlıkça ödenek aktarılmadan ödemenin yapılması 

mümkün değildir. Ödemeler ödenek geldikçe yapılabilir. 
 

 

MADDE 7- BAYAT EKMEKLERİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLMESİ: 

 

     YÜKLENİCİ Okul Müdürlüğünün elinde günlük bayatlamış ekmek kalması halinde, bir gün 

sonra kalan bayatlamış ekmekleri taze ekmekle değiştirmek zorundadır. Yüklenici bunu peşinen kabul 

eder. 

 

 

MADDE 8- CEZA: 

 

 YÜKLENİCİ; Okul Müdürlüğünün talep etmiş olduğu ekmeği Cumartesi, Pazar ve 

gerektiğinde bayram günleri de dâhil olmak üzere zamanında teslim etmek zorundadır. 

 YÜKLENİCİ’ nin işi aksatması, ekmeği istenilen gün ve saatte teslim etmemesi veya ekmeğin 

içerisinde yabancı bir madde tespit edilmesi, ekmeğin gramajının eksik gelmesi, taşıma yapmış olduğu 

aracın vasıflara uygun olmaması, ekmeğin üstünün bıçakla çizilmemesi ve iyi pişmemesi 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.                                                                       

 

 

 

 

 



MADDE 9- MUAYENE TESLİM TUTANAĞI VE SEVK İRSALİYESİ DÜZENLENMESİ: 

 

 Yüklenici firma, Okul Müdürlüğünün talep etmiş olduğu ekmeği istenilen gün ve saatte teslim 

etmek zorundadır. 

 Günlük teslim edilecek ekmekler; Pansiyon Müdürü başkanlığında teşekkül eden Muayene 

Kabul Komisyonu tarafından Muayene Kabul ve Teslim Tutanağı tanzim edilip taraflarca imzalanır. 

 Daha sonra Yüklenici tarafından teslim etmiş olduğu ekmekler için sevk irsaliyesi kesilerek 

taraflarca imza altına alınır. 

 

MADDE 10- EK TALEP: 

 

 Öğrenci yemekhanesinde istenildiğinde pide ekmeğini Yüklenici temin etmek zorundadır. 

Söz konusu pide ekmeği için Sözleşmedeki ekmek gramajı ve fiyatından vermek zorundadır. 

Yüklenici ek fiyat talebinde bulunmayacaktır. 

 

MADDE 11- FİYAT ARTIŞI: 

 

 Sözleşme süresi içerisinde alımı yapılacak olan ekmek fiyatlarında hiçbir surette fiyat artışı 

yapılmayacaktır. 

  

           Yüklenici hiçbir şekilde sözleşmede belirtilen gramajlar üzerinde değişiklik yapamaz.  

 

 

 

 

 

 

    

            İDARE                                                                                            YÜKLENİCİ 

BURHAN ADIGÜZEL 

   OKUL MÜDÜRÜ 


