
Ş A R T N A M E 

 

 1- FTG tarafından net 20 gr’lık ambalajlarda 2.670.000 paket 

ve 100 gr’lık ambalajlarda 25.700 paket olmak üzere toplam 55.970 

kg. kavrulmuş iç fındık alınacaktır. FTG söz konusu fındığı 

satınalmaktan vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. 

 

 2- 20 gr’lık ambalajlar FTG tarafından verilecek dizayna 

uygun olarak üretici firma tarafından temin edilecek olup, ambalaj 

OPP/OPP Metalize 20 Micron özelliğinde olacaktır. Söz konusu 

ambalaj baskısı üretici firmaya bilahare gönderilecektir.  

 

 3- Teklif mektubunda teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile 

açıkça yazılacaktır. Teklif mektubu teklif veren tarafından 

imzalanacaktır. Fiyat teklifi kapalı zarf içerisinde gönderilecek olup, 

teklif mektubu bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren 

firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu açıkça yazılıp zarf 

kapatıldıktan sonra, zarfın kapanan kısmı da teklif veren tarafından 

imzalanacaktır.  

 

 4- Fiyat teklifi, KDV hariç, ambalaj fiyatı dahil olacaktır. 

Ambalaj üzerinde üretici firmanın adı, logosu ve adresinin de 

yazılmasının istenilmesi halinde bu opsiyon için ayrı bir fiyat 

verilecektir.  

 

 5- Kavrulmuş fındıklar Giresun kalite 2012 ürünü olacaktır. 

Ayrıca son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 6 ay olacaktır. 

 

 6- Söz konusu fındıklar, ihaleyi kazanan firma tarafından 

tedarik edilecek olup, fason üretim kabul edilmeyecektir. 

 

 7- FTG tarafından oluşturulacak komitenin THY Do&Co 

deposuna teslim edilen her fındık partisinden alacağı numuneler 

akredite bir laboratuarda kontrol edilecek olup, ancak bir nüshası 

ilişik 13.12.2012 tarih 15 sayılı kalite şartnamesine göre uygunluk 

kriterlerini sağlaması durumunda THY uçuşlarında ikram edilecektir. 

Aksi halde partiler red ve iade edilecektir. FTG sözkonusu 

numunelerin alımı ve kontrolünü, masrafları satıcı tarafından 

karşılanmak üzere, uluslararası gözetim şirketlerine de yaptırabilir. 

FTG aynı zamanda seri üretim sürecinde de dilediği zaman numune 

alma hakkına ve yetkisine sahiptir. 

  



  

 

 

 8- FTG tarafından numune alma prosedürü : THY Do&Co 

depolarına sevk edilen fındıklardan, toplam sevkiyatın % 20’sine 

tekabül eden sayıdaki paletlerden beher paletten en az 2’şer koli 

açılarak, her bir koliden 20’şer paket alınacak, bir torba içine 

doldurularak ağzı bağlanacaktır. 

 

 9- 20 gr’lık ambalajlarda 870.000 paket ve 100 gr’lık 

ambalajlarda 8.900 paket fındığın 2013 Ocak ayının ilk haftasında, 

20 gr’lık ambalajlarda 850.000 paket ve 100 gr’lık ambalajlarda 

8.000 paket fındığın ise 2013 Şubat ayının ilk haftasında, 20 gr’lık 

ambalajlarda 950.000 paket ve 100 gr’lık ambalajlarda 8.800 paket 

fındığın ise 2013 Mart ayının ilk haftasında THY DO&CO İkram 

Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlük Binası Atatürk Havalimanı Yeşilköy 

34149 Yeşilköy/İstanbul adresine sevkedilecek olup, nakliye ve 

diğer masraflar satıcı firmaya ait olacaktır. FTG, THY tarafından 

talepte bulunulmasından kaynaklanan zorunluluklar nedeniyle 

teslimatı gerçekleştirilecek miktarlarda azaltma yapma hakkına ve 

yetkisine sahiptir. 

 

 10- Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliğinin güvenlik 

kurallarına göre THY Do&Co deposuna malzeme teslim edilebilmesi 

için THY’ye gönderilmek üzere sevkiyat yapılan aracın plakası, 

teslimat yapan personeline ait isim listesi, adli sicil belgesi, nüfus 

hüviyeti fotokopisi, ikametgah senedi ve nüfus cüzdanı örneği 

FTG’nin “Atatürk Bulvarı No:19/E 28200 GİRESUN” adresine 

gönderilecektir. 

 

 11- Paketler 50 adedi bir arada olmak üzere naylon kapalı 

torbalara konulacak, 4 torba 1 koli içinde bulunacaktır. Paketlerin 

üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunacaktır. Koliler dopel 

koli olup, üzerine malzemenin cinsi, TK kodu, son kullanma tarihi, 

miktarı ve teslimat tarihi yazılı etiket yapıştırılacaktır. Bu 

malzemeler satıcı tarafından temin edilecektir. 

 

 12- Ödeme teslimatı takiben 3 işgünü içerisinde 

yapılacaktır. 

 

 

 



 13- Tarafların kontrolü dışında gelişen ve tarafların 

yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya 

geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak 

değerlendirilecektir. (Örneğin; Grev, Lokavt, Savaş (ilan edilmiş 

olsun veya olmasın), iç savaş, terör eylemleri, deprem, kötü hava 

koşulları,  yangın, su baskını, vb. afetler, Devletin karar ve eylemleri 

vb.). 

 

 14- Söz konusu alım ile ilgili anlaşmazlıkların 

çözümlenmesinde yetkili mercii Giresun Mahkemeleri ve İcra 

Daireleridir.   
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 ÜRÜN SPESİFİKASYONU 

  
  

  

Fiziksel ve Kimyasal Analizler Spesifikasyon Limiti Analiz Metodu 

Yağ Oranı (%) 60-68 % Soxhelet System 

Rutubet (%) 1.2 % max 105°C Drying Oven  HR 73 Halogen Moisture Analyzer 

Serbest Yağ Asidi (%) 0.5 % max KOH titration with extracted out 

Peroksit (meg/kg) 0.5 meg / kg max Wheeler 

Aflatoksin (ppb) (B1+B2+G1+G2) 10 ppb HPLC 

Rancimat (130 °C) 
Eylül 2012-Ocak 2013  8,0 h min Rancimat 743 Metrohm 

Şubat 2013-Ağustos 2013   6.5 h min Rancimat 743 Metrohm 

Zar Oranı ( > 3 mm zarlı taneler) 1.0 % max Görsel Kontrol / TS 1917 

Boy Toleransı 

< 11 mm Bulunmayacak Kalibreli Test Elekleri 

< 12 mm 10 % max Kalibreli Test Elekleri 

> 12 < 13mm 35 - 60 % Kalibreli Test Elekleri 

> 13 < 14mm 35 - 60 % Kalibreli Test Elekleri 

Çürük, Küflü, Acı 1.0 % max Görsel Kontrol 

Gelişmemiş ve Buruşuk Fındık 0.5 % max Görsel Kontrol 

Vurgun 3.0 % Görsel Kontrol 

Kırık - İkiz 1.0 % Görsel Kontrol 

Kurt Yeniği 0.1 % max Görsel Kontrol 

Urlu Taneler < 3mm 3.0 % max Görsel Kontrol 

Yabancı Madde 0 Görsel Kontrol 

  
 

 
Mikrobiyoloji   

 
Aerobe, Mesophile 2.000 / g TS 1917 

Enterobacteriaceae 10 / g TS 1917 

Coliform 10 / g TS 1917 

E-Coli n.d TS 1917 

Salmonella Neg / 250g TS 1917 

Yeast & Mould 50 / g TS 1917 


