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İhale kapsamında, yaklaşık maliyetin belirlenmesinde yararlanılmak üzere Türk Lirası olarak 
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NO MALZEMENİN ADI 
ÖLÇÜ 

BİRİMİ TOPLAM Birim Fiyat 

1 Ağır Kir ve Yağ Sökücü KG 1.400   

2 Ahşap Sap ADET 80   

3 Aliminyum Folyo ADET 50   

4 Araba Fırçası ADET 75   

5 Asit Eldiveni(Dirsek Boy) ADET 30   

6 Bone(100'lük) ADET 3.000   

7 Bulaşık mak. Deterjanı (Endüstriyel) KG 1.500   

8 Bulaşık mak. Kireç Sökücü(Endüstriyel) KG 150   

9 Bulaşık mak. Parlatıcısı (Endüstriyel) KG 1.000   

10 Bulaşık Önlüğü ADET 50   

11 Bulaşık Süngeri Keçeli(Jumbo) ADET 300   

12 Buzdolabı Poşeti KG 300   

13 Camsil LİTRE 200   

14 Cerrahi Eldiven (100'lük) PAKET 800   

15 Çamaşır Yıkama Deterjanı Toz KG 400   

16 Çamaşır Suyu KG 4.000   

17 Çamaşır Yumşatıcı LİTRE 200   

18 Çekpas ADET 70   

19 Çöp Kutuları(Büyük Boy) ADET 60   

20 Çöp Poşeti KG 4.700   

21 Çöp Poşeti (40X50 CM) ADET 500   

22 Çöp Poşeti (55X60 CM) ADET 500   

23 Dispanser Peçete KOLİ 825   

24 Elde Bulaşık Deterjanı KG 5.100   

25 Fırın Temizleme Maddesi (750 ML) ADET 25   

26 Galoş (1000 'li) PAKET 100   

27 Havlu Peçete (sensörlü Makine 21 CM) ADET 250   

28 Hazneli Faraş ADET 20   

29 Kıvamlı Ovma Spreyi(750 ML) ADET 200   

30 Kireç Ve Pas Sökücü LİTRE 500   

31 Köpük Sıvı El Sabunu LİTRE 600   

32 Kürdan (1000'lik) PAKET 150   

33 Leke Çıkarıcı LİTRE 200   

34 Maske (100'lük) ADET 5.000   

35 Mermer Temizleyici LİTRE 200   

36 Mikrofiber Temizlik Bezi ADET 675   

37 Mop Aparatı ADET 100   

38 Mop Aparatı(50 cm) ADET 25   

39 Mop Bezi(50 cm) ADET 75   

40 Oda Parfümü (750 ML) ADET 100   

41 Paslanmaz Çelik Parlatıcı(750 ML) ADET 100   

42 Plastik Kaşık (100'lük) ADET 5.000   

43 Rulo Havlu Peçete(6'lı) KOLİ 30   

44 Sıvı El Sabunu KG 1.400   

45 Sıvı Sabunluk ADET 50   

46 Sihirli Sıvı LİTRE 1.250   

47 Streç ADET 300   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 Tahta Karıştırıcı(1000 'lik) PAKET 50   

49 Temizlik Bezi (3'lü) PAKET 300   

50 Tezgah Altı Ankastre Sıvı Sabunluk ADET 40   

51 Tuvalet Kağıdı ADET 8.000   

52 Plastik Sup Kase(100'lük) ADET 100.000   

53 Tuvalet Kağıdı (Makaralı Mini Jumbo 12 Lİ) KOLİ 40   

54 Yağ Çöz KG 1.500   

55 Yüzey Temizleme Maddesi(parfümlü) KG 2.200   

56 Z Katlama Havlu Peçete KOLİ 150   

57 Zemin Temizleme Makinesi Deterjanı LİTRE 300   



ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 

57 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 

 

GENEL ŞARTNAME 
Ürünler teslim edilmeden numune üzerinden değerlendirilecektir. İhale üzerinde kalan yüklenici, ürünü, Muayene Kabul Komisyonu 

tarafından ilgili birimde yapılacak/yaptırılacak inceleme sonucunda, ürünün etkinliğinin/uygunluğunun yeterli görülmesi 

durumunda teslim alınacaktır. İdare gerekli gördüğü durumlarda temizlik maddelerinden örnekler alarak analizlerini yaptırabilir. 

Analiz ücreti firma tarafından ödenecektir. 

1. AĞIR KİR VE YAĞ SÖKÜCÜ (SOĞUK VE SICAK YÜZEYLER İÇİN 20 KG’LIK) 

 Üretici firma TS EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001, TS EN ISO 14001:2004 ve ISO 22000:2005 kalite sistem belgelerine 

sahip olacaktır. 

 TS 13396 Tip 1 belgesine sahip olacaktır. 

 Üretici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı üretim iznine sahip olacaktır. 

 Üretici firma üçlü sorumluluk belgesine sahip olacaktır. 

 Üretici firmaya ait kamu kurum ve kuruluşlarından iş bitirme belgesi olacaktır. 

 Üretici firma ÇED belgesine sahip olacaktır. 

 Ürün bileşimi %5-15 alkoller, %5-15 organik çözücüler, %5-15 alkalite vericiler ve %1-5 noniyonik aktif madde ve 

kompleks yapıcı içerecektir. 

 Ürün alkalitesi/Na₂O minimum 8 olacaktır. 

 Ürün etiketli orijinal 20 kg’lık ambalajlarda olacaktır. 

 Avrupa Konseyi 99/45/ec ürün güvenlik bilgi formu ve hazırlayıcı sertifikası bulunacaktır. 

 Hazırlayıcının firmada çalıştığına dair belgesi olacaktır. 

 

2. AHŞAP FIRÇA SAPI 

 Fırınlanmış gürgen sap olacaktır. 

 120 cm boyunda olacak, kendinden pasolu olacaktır. 

 1.kalite olacaktır. 

 

3. ALİMİNYUM FOLYO(45*100 800 gr) 

 300 dereceye kadar ısıya dayanıklı olmalıdır. 

 16 mikron kalınlığında olacak 

 Rulolarda ezik, yırtık, delik v.b. deformasyonlar olmayacak. 

 Renk: parlak metalik olacak. renk içermeyecek. 

 Kullanıldığı besin maddelerine her hangi koku ve tat vermeyecek. 

 Normal kullanım şartlarında dokusunda yırtılma ve yıpranma olmayacak. 

 Şekli kullanıldığı amaca uygun şekli kolaylıkla alacak 

 Kullanıldığı esnada normal katlama kıvırma, sarma işlemlerine uygun kullanım özelliği gösterecek. 

 45cm x 800 gr ölçülerinde olmalıdır. 

 Bozulan, hatalı çıkan tüm ürünler teslim tarihinden itibaren 1 yıl içinde yenisi ile değiştirilecektir. 

 

4. ARABA FIRÇASI 

 Dayanıklı plastikten imal edilmiş olacaktır. 

 Fırça kafası en az 20-25 cm uzunluğunda olacaktır. 

 Fırça kafasında sap için vidalı hazne olacaktır. 

 Kolay kırılmayan dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır. 

 Kıl uzunluğu min.8 cm olacaktır. 

 

 

5. ASİT ELDİVENİ (DİRSEK BOY) 

 Siyah renkte kumaş üzerine kauçuktan yapılmış olacaktır. 

 Eldivenler çift olarak verilecektir. 

 Eldivenin uzunluğu dirseğe kadar olacaktır. 

 Aside dayanıklı olacaktır. 

 Eldivenler kalın olacaktır. 

 

6. BONE 100’LÜK 

 Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan, nonvoven malzemeden yapılmış olacaktır. 

 Hava geçirgenliği sağlayacak, terletmeyecektir. 



 Yırtık, delik ve dikiş aralığı bulunmayacaktır. 

 Cildi tahriş etmeyecektir. 

 Üst ve kenar olmak üzere iki parçadan overlok dikişle dikilmiş olacak, dikiş başlangıcı ve sonu kolayca sökülmeyecektir. 

 Bone kenarında en az 5 mm eninde biye olacaktır. 

 Bone büyüklüğü saçı dışarıda bırakmayacak kulak üzerini kapatacak boyutlarda olacaktır. 

 100’lük paketler halinde olacaktır. 

 

7. ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI 

 Üretici firma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22716 (GMP), üçlü sorumluluk ve Çevre Bakanlığı’ndan ÇED 

Raporu ve GSM (gayri sıhhi müessese)  belgelerine sahip olacaktır. 

 16 maddelik ürün güvenlik bilgi formu, 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “zararlı 

maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik” dikkate alınarak hazırlanacak, ürün güvenlik 

bilgi formu hazırlayıcısının TSE den alınmış “ürün güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı” sertifikası olacaktır.  

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınmış, 23/10/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddeler hakkında tebliğ gereği bildirim kayıt belgesi olacaktır. 

 Ürüne ait analiz sertifikası olacaktır. 

 İstenen belgelerin aslı veya noter onaylı ‘aslı gibidir’ belgeleri verilecektir. 

 Otomatik dozajlama pompaları ile kullanılabilir özellikte olacaktır. 

 Görünüm berrak sıvı olacaktır. 

 Alkalite %15-30 arası olacaktır. 

 Fosfonat %5-15 içerecektir. 

 Ph değeri konsantrede 12,00-14,00±(1,00) 

 Yoğunluğu (gr/ml):1,10±0,05 olacaktır. 

 Suda çözünürlüğü %100 olacaktır. 

 Yapısı potasyum hidroksit˃%5, polimer˂%5, koruyucu içerecektir. 

 Ürün ambalaj şekli:25 kg – 35 kg ’lık plastik bidonlarda olacaktır.  

 Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma 

tarihi, ph değeri, kullanım ikonları ile ilgili bilgiler olacaktır, bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde olacaktır, 

sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.  

 

8. BULAŞIK MAKİNESİ KİREÇ SÖKÜCÜ 

 Ürün kireci etkili bir biçimde çözme gücüne sahip olacaktır. 

 Ürünün Ph değeri 1-3 arasında olacaktır. 

 Korozyon önleyici içerecektir, makinenin iç aksamına zarar vermeyecektir. 

 Total asidite %5-15 olacaktır. 

 Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim izni olacaktır. 

 Ürünün TSE belgesi olacaktır. 

 Ürün ambalaj şekli: 5 kh’lık ambalajlarda, kilitli kapaklı olacaktır. 

 Bidon etiketleri silinmeyecek ve bozulmayacak şeklide olacaktır. 

 TSE belgesi ve üretici firmanın ISO 9001-14001 belgesi bulunacaktır. 

 Ürün 1. Kalitede olacaktır. 

 

9. ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI 

 20 kg’lık ambalajlarda berrak sıvı görünümlü olacaktır. 

 Kolay durulanacak, kalıntı ve leke bırakmayacaktır. 

 Orta ve sert sular için uygun olacak ayrıca koruyucu madde içerecek, kullanıcıya toksik etki ve allerjen olmayacaktır. 

 Düşük sıcaklık derecelerindeki sularda çözünebilir ve doğada minimum %80 oranında parçalanabilir  olacaktır. 

 Orijinal etiket üzerinde firma adı, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk ve Ph değeri 

bulunacaktır.  Lamine baskı olacaktır, sonradan yapıştırılan etiketler kabul edilmeyecektir. 

 Raf ömrü uzun olacak, hatalı ambalajlardan dolayı bozulan, eksilen, dökülen ürünler firma tarafından bedelsiz olarak yenisi 

ile değiştirilecektir. 

 Ürün ambalajında ve etiketinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olacaktır. 

 Ürün endüstriyel makinelere uygun düşük köpüklü noniyonik maddeler içerecek, noniyonik aktif madde oranı minimum 

%10 olacaktır. 

  TSE/ISO/ÇED/Üçlü sorumluluk/Sağlık Bakanlığı belgelerine sahip olacaktır. 

 Avrupa Konseyi 99/45/EC ürün güvenlik bilgi formu ve hazırlayıcı sertifikası bulunacaktır. 

  Hazırlayıcının firmada çalıştığına dair belgesi olacaktır. 

  Ürün ambalajında veya etiketinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olacaktır. 

   İhaleyi alan firma kurumdaki tüm bulaşık makinalarına dozaj pompası takacak ve bakımlarından sorunlu olacaktır, bunun 

için taahhüt verecektir. 

 

10. BULAŞIK ÖNLÜĞÜ VİNLEKS MUŞAMBA 

 Boyun ve belden bağlamalı olacaktır. 

 Lacivert renkte olacak, kenarlarına kumaş biye geçirilmiş olacaktır. 

 İçi astarlı, su geçirmeyen dayanıklı vinleks muşambadan olacaktır. 



 Bağcıkları aynı kumaş renginde olacaktır. 

 Beden altı boyu 120-125 cm, eni 75-85 cm olacaktır. 

 

11.    BULAŞIK SÜNGERİ KEÇELİ JUMBO BOY 

 Yağlı yüzeyleri ve lavaboları zarar vermeden kolayca temizleme özelliğine sahip olacaktır. 

 Kullanılan deterjanlara karşı dayanıklı olacaktır. 

 Ürün fiberi ve süngeri birbirinden ayrılmayacaktır. 

 Oluklu olacak, kolay tutulabilecektir. 

 Ürün boyu 9 cm, eni 7 cm ve kalınlığı  4 cm olacaktır. 

 Ürün yeşil fenolik keçesiyle uzun ömürlü olacaktır. 

 Ürün yüksek ovma gücüne sahip olacaktır. 

 1.kalitede ve orijinal ambalajında olacaktır. 

 

12. BUZDOLABI POŞET(ŞEFFAF) 80X110 

 80x110 ebatlarında olacaktır. 

 25 kg kaldırma kapasitesine sahip olacaktır. 

 Şeffaf poşetlerin en kalınından olacaktır. 

 Tarım Köy İşleri Bakanlığı izin ve onaylı olmalıdır. 

 Poşetler birinci kalite hammaddeden üretilmiş olacaktır. 

 Micron kalınlığı +,- 200 micron olmalıdır. 

 25 kg ambalajlar halinde olmalıdır. 

 Bir poşetin ağırlığı 180-200gr arasında olmalıdır. 

13. CAMSİL 

 Üstün kir ve yağ çözme özelliği ile cam yüzeyler, kristal, metal, plastik, büro malzemeleri gibi 

 

14.  CERRAHİ ELDİVEN 100’LÜK (LATEKS PUDRALI) 

 Etken maddesi lateks olacaktır. 

 Muayene eldivenlerinin kullanım yüzeyi düzgün olacak ve boya maddesi içermeyecektir. 

 Eldivenin bileğe gelen kısmı kordonlu/yaklaşık 2 mm yuvarlatılmış olacaktır. 

 Eldivenin dış kutusunda ürün özelliklerini belirten bilgiler okunaklı ve bozulmayacak şekilde yazılı olacaktır. 

 Eldivenler dayanıklı olacak, çabuk yırtılmayacaktır. 

 Eldivenler pudralı olacaktır. 

 100’lük kutularda olacaktır . 

 Eldivenlerde sağ sol ayrımı olmayacaktır. 

 Eldivenler S,M,L ölçülerinde olacaktır. 

 Sağlık Bakanlığı olaylı olacaktır. 

 CE belgesine sahip olacaktır. 

 Yıkanabilir yüzeyleri temizleme ve parlatma özelliği olmalıdır. 

 

15. ÇAMAŞIR YIKAMA DETERJANI TOZ 

 Ürün mineral yağ ve katı yağ ile kirlenmiş çamaşırlarda etkili yıkama gücü göstermelidir. 

 Özellikle yünlü ve nazik çamaşırların yıkanmasında güvenle kullanılmalıdır. 

 Her tür tekstil için çok etkili bir deterjan olmalıdır. 

 Sağlık bakanlığı üretim bildirim belgesi olmalıdır. 

 Ürünün, kullanıcılar için hazırlanmış genel bilgi formu olmalıdır. 

 Ürünün, AB Direktifleri 2001/58/EC direktifine uygun olarak hazırlanmış 16 maddelik        Ürün Güvenlik Bilgi Formu 

olmalıdır. 

 Ürünün kalite kriterlerine göre hazırlanmış analiz sertifikası olacaktır. 

 Satıcı firma, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan analiz 

sertifikasını verecektir. 

 Üçlü sorumluluk uygulaması (insan, çevre ve güvenlik) 

 Üretim yerine ait Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış ruhsat olmalıdır. 

 Ürün görünüşü toz halinde olmalıdır. 

 Ürün Süper Optik ağartıcı içermeli, miktarı minimum % 0,2 olmalıdır. Bu özellik firma tarafından istendiğinde garanti 

edilip belgelendirilmelidir. 

 Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 

 

16. ÇAMAŞIR SUYU 

 Üretici firma ISO 9001:2008, ISO 14001 ve çevre bakanlığından ÇED raporu belgelerine sahip 

 olmalıdır.  

 Çamaşır suyu %5 sodyum hipoklorit içermelidir. (aktif klor min. 4.5 fonksiyonuna uygun formüle  

 edilmiş olmalıdır.)  

 PH (direkt): 11-14; etkin ağartma için uygun aralık olmalıdır.  



 Çamaşır suyu sıvı halde, berrak olmalıdır. kokusu rahatsız edici olmamalıdır.  

 Kullanıcıya toksik ve allerjen olmamalıdır.  

 Avrupa konseyi 99/45/ec direktifinin son haline göre düzenlenmemiş olan 16 maddelik ürün  

 güvenlik bilgi formu olmalıdır.  

 Ürünün sağlık bakanlığı üretim izni olmalıdır.  

 TS 5682 belgesi olmalıdır. (TS 5682: sodyum hipoklorit sanayide ve çamaşır suyu olarak kullanılan)  

 Ürünler en az 20 litre en fazla 30 litrelik orijinal ambalajında olmalıdır.  

 Ürünün analiz sertifikası ve tanım belgesi olmalıdır.  

 Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl kullanma süresi olmalıdır. 

 

17. ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI 

 Statik elektriklenmeyi önleyerek ütüde kolaylık sağlamalıdır. 

 Endüstriyel tip çamaşır makinesinde kullanıma uygun olmalıdır. 

 Katyonik surfektanlar, sitrik asit, parfüm ve su içermeli, ürün koruyucu antibakteriyel maddeler içermelidir. 

 Orijinal ambalajında olmalıdır. 

 

18. ÇEKPAS  

 Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim ve ithal izni olacaktır. 

 TSEK/TSE belgeli olacaktır. 

 Çekpaslar 55*1 cm ölçülerinde olacaktır, tek lastikli ve yumuşak olacak, temizlik esnasında yüzeyde su bırakmayacaktır. 

 Numune üzerinden değerlendirilecektir. 

 

19. ÇÖP KOVASI BÜYÜK BOY (70 LT) 

 70 lt hacme sahip kapaklı olmalı, 

 Standart kalitede olmalı, 

 Genel katı ve evsel atık uygulamalarında kullanımı uygun olmalıdır. 

 Renk gri olmalıdır. 

 

20. ÇÖP POŞETİ 80*110 

 Atıklarda kullanılacak büyük boy poşetlerin ölçüleri en az 80*110 cm olacaktır. 

 50 mikron kalınlığında çift tabanlı, dikişli olacak; körüklü, yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı 1.sınıf 

hammaddeden olacaktır. 

 Su sızdırmaz olacaktır. 

 25 kg’lık ambalajlarda olacaktır. 

 Sağlam olacaktır. 

 

21. ÇÖP POŞETİ(40*50 cm) 

 Çöp torbası ince plastikten imal edilmiş olmalıdır. 

 Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır. 

 Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır. 

 Çöp torbası 40*50 cm ebadında olmalıdır. 

 Çöp torbası 20’li paketlerde rulo halinde olmalıdır 

 

22. ÇÖP POŞETİ (55*60 cm) 

 Çöp torbası ince plastikten imal edilmiş olmalıdır. 

 Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır. 

 Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır. 

 Çöp torbası 55*60 cm ebadında olmalıdır. 

 Çöp torbası 20’li paketlerde rulo halinde olmalıdır. 

 

23. DİSPENSER PEÇETE 

 Tam beyaz renkte olacaktır. 

 2,5 veya 3 katlı olacaktır,  Z şeklinde katlanmış olacaktır. 

 Ebadı 24*26,5 cm olacaktır. 

 Her kolide 18 paket olacaktır. 

 Her pakette 250 yaprak peçete olacaktır. 

 %100 selüloz kağıttan imal edilmiş olacaktır. 

 Emiş gücü yüksek olacaktır. 

 TSE/ISO belgelerine sahip olacaktır. 

 

24. ELDE BULAŞIK YIKAMA DETERJANI 

 Üretici firma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22716 (GMP), üçlü sorumluluk ve Çevre Bakanlığı’ndan ÇED 

Raporu ve GSM (gayri sıhhi müessese)  belgelerine sahip olacaktır. 



 16 maddelik ürün güvenlik bilgi formu, 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “zararlı 

maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik” dikkate alınarak hazırlanacak, ürün güvenlik 

bilgi formu hazırlayıcısının TSE den alınmış “ürün güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı” sertifikası olacaktır.  

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınmış, 23/10/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddeler hakkında tebliğ gereği bildirim kayıt belgesi olacaktır. 

 Ürüne ait analiz sertifikası olacaktır. 

 İstenen belgelerin aslı veya noter onaylı ‘aslı gibidir’ belgeleri verilecektir. 

 TS 518 belgesi olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olacaktır. 

 Anyon aktif madde %5-15 arasında olacaktır. 

 Gliserin içerecektir. 

 Elleri tahriş etmeyecektir. 

 Numune üzerinden değerlendirilecek, orijinal ambalajında en az bir bidon numune verilecektir. 

 Ph değeri 6,5-7,5 arasında olacaktır. 

 Suda çözünürlüğü %100 oranında olacaktır. 

 Yoğunluğu 1,0-1,03 g/ml olacaktır. 

 Ürün ambalaj şekli 20 kg-30 kg’lık plastik, kilitli kapaklı ambalajlarda olacaktır. 

 Orijinal etiketi üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, Ph 

değeri, kullanım ikonları ile ilgili bilgiler olacaktır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde olacaktır, sonradan 

yapıştırmalar kabul edilmeyecektir. 

 

25. FIRIN TEMİZLEME MADDESİ (SICAK VE SOĞUK YÜZEYLER İÇİN SPREYLİ (750 ML) 

 Üretici firma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22716 (gmp),  üçlü sorumluluk ve çevre  

 bakanlığından çed raporu veya GSM (gayri sıhhi müessese) belgelerine sahip olmalıdır.  

 16 maddelik ürün güvenlik bilgi formu, 13 aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı resmi gazetede  

 yayımlanan “ zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik”  

 dikkate alınarak hazırlanmalı, ürün güvenlik bilgi formu hazırlayıcısının tse’ den alınmış “ ürün  

 güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı” sertifikası olmalıdır.  

 Gümrük ve ticaret bakanlığı’ n dan alınmış, 23.10.2010 tarihli ve 27794 sayılı resmi gazetede  

 yayımlanarak yürürlüğe giren deterjanlar ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddeler  

 hakkında tebliğ gereği bildirim kayıt belgesi olmalıdır.   

 Ürüne ait analiz sertifikası olmalıdır.   

 Bitkisel kökenli solvent içermelidir. kullanılan solventin parlama noktası yüksek olmalıdır.    

 Toksik olmamalıdır. cilde zarar vermemelidir. yoğun yağ lekelerini çıkartmalıdır.   

 Solunduğunda insan sağlığına zarar vermemelidir.   

 Parfüm içermelidir.   

 Total alkalite %5 - 15.   

 Noniyonik aktif madde : < %5 olmalıdır.  

 Yoğunluk 20°c ‘ de:  1,00 – 1,20 gr/ml olmalıdır 

 

26. GALOŞ(1000’Lİ) 

 Galoş her numara ayakkabı üzerine giyilebilecek özellikte olacaktır.  

 Galoşun ayakkabıları tam olarak sarabilmesi için yüksekliği uygun olacak ve kenarlarında torbalanmış şekilde büzmesi 

olacaktır.  

 Galoş üretiminde kullanılan polietilen iyi kalite olacak, artık polietilen olmayacaktır.  

 Galoş 50-70 Mikron kalınlığında olacaktır.  

 Galoşta kullanılacak lastik sağlam olacak, kolay kopmayacak özellikte olacaktır.  

 Bir çift şeklinde birleşik paket olacaktır.  

 Galoş kaynak yerleri sağlam olacak, açılmayacaktır.  

 Ambalaj şekli, bir Torbada 1000 Adet paketlenmiş olacaktır.  

 Galoş renkleri mavi olacaktır.  

 Eksik, yırtık ve kalitesiz galoşlar firmaya iade edilecektir, firma yenisi ile değiştirecektir.  

 Galoş lastikleri %100 kauçuk ve ayakkabıyı yeterince tutacak şekilde olmalıdır. 

 

27. HAVLU PEÇETE(21 CM SENSÖRLÜ MAKİNA İÇİN) 

 Genişliğinin 21cm olması 

 Çift katlı olması 

 1 Rulo boyunun minimum 100 m olması 

 1 rulo ağırlığının minimum 670 gr olması 

 Koli içinde en az 6 adet olmalı 

 20 koli kağıt havlunun yanında promosyon olarak kağıt havlu makinesi verilmesi. 



 Havlu peçete yüksek ve hızlı emiş gücüne sahip olmalı. 

 Düşük liflenme özelliğine sahip olmalı. 

 Havlu peçete ıslak mukavemet özelliği göstermeli. 

 Havlu peçete sterilizasyona uygun olmalı. 

 Havlu peçete yumuşak dokuya sahip olmalı. 

 

28. HAZNELİ  FARAŞ 

• Plastik saplı faraşı olmalıdır. 

• Plastik saplı süpürgeli olmalıdır.  

• Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır. 

• Faraşın ağız yapısı ince tozları kolay alabilecek yapıda olmalıdır. 

29. KIVAMLI OVMA SIVISI 

 Lavabo ve banyo temizliğinde kullanılacak krem, yoğun kıvamlı güçlü temizleme özellikli sıvı karışım olmalıdır. 

 750ml.’lik PE şişelerdeolmalıdır. 

 Şişeler, beyaz ve açık renklerde, yüksek yoğunluk polietilenden imal edilmiş olmalıdır. 

 Şişelerde sızma, çatlama, patlama, delinme, yarılma, kapaklarda kırılma ve ayrılma gibi hasarlar olmamalıdır. 

 %5 Noniyonik yüzey aktif, ayrıca sitrik asit, parfüm ve koruyucu içerecek maddeler olmalıdır. 

 

30. KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ   

 Hidroklorik asit miktarı >%15 olmalı, inhibitör ve deiyonize saf sudan oluşmalıdır. 

 Toksik ve zararlı uçucu madde içermemelidir. 

 Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına irritan etkisi olmamalıdır. 

 Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.  

 Aşındırıcı ve matlaştırıcı olmamalıdır. 

 

31. KÖPÜK SIVI EL SABUNU 

 Genel kullanım alanları için kullanımı ekonomik ve ideal olmalıdır. 

 Yumuşak formülü sayesinde cildi tahriş etmeden temizlemelidir. 

 Cilt pH’ ına uygun olmalıdır. 

 Hoş kokulu olmalıdır. 

 Sıvı sabun dispenserleri ile kullanıma uygun olmalıdır. 

 Dermatolojik olarak test edilip onaylanmış olmalıdır. 

 5 lt ambalajda olmalıdır. 

32.    KÜRDAN 

 Kürdan ağaçtan olacaktır. 

 Kürdan boyu 6 cm'den az olmayacaktır.  

 Kürdanlar ambalajlı olacaktır. Ambalajları bozuk olmayacaktır.  

 Arızalı ve bozuk çıkanlar bire bir değiştirilecektir. 

 Kürdanların ucu sivri olacaktır.  

 Kürdan paketler 1000 adetlik ambalajlarda olmalıdır. 

 

33. LEKE ÇIKARICI (Çamaşır için) 

 Sanayi tipi otomatik çamaşır makinelerinde ana yıkama maddesine ilave edilerek çamaşırlardaki kan yağ ve protein bazlı 

lekelerin çıkarılması amacıyla kullanılan, lekelere etkili sıvı yardımcı yıkama ürünüdür. Bu ürünle “Ana Yıkama Maddesi” 

birbirine uyumlu olmalıdır. 

 Görünüm: Beyaz toz, Mineral yağ içermeli, İnsan sağlığı açısından tozuşmayı önleyen madde bulunmalıdır. 

 pH( % 1 çöz. ):10–12 etkin performans için uygun aralık olmalıdır. Ürün bileşimi:   Potasyum hidroksit   > %15 

 Fosfat %:>5 Etkin performans için gerekli olan minumum miktar bulunmalıdır. 

 T.Alkalinite, Na2O%; pH:3,6: 52-57 Yağ çözme ve temizleme performansı için uygun alkalinite aralığı olmalıdır. 

 Kimyasal yapısı alkalite verici kostik ve soda kompleks yapıcı, protein çözücü olmalı.  

 

34. MASKE (100’LÜK TELLİ) 

• Maskeler lastikli olacaktır. 

• Maskelerin lastikleri kullanımı kolay olabilecek esneklikte olacaktır. 

• Maskeler kafa ergonomisine uyumlu ağız ve burnu içine alacak şekilde tasarlanmış olacaktır. Çok sert olmayacak ve şekil 

verilirken maske bütünlüğü bozulmayacaktır. 

• Ağız ve burnu kapatacak bölüm çift kat olacaktır. 

• 100’lük paketler halinde olacaktır. 

35. MERMER VB YÜZEYLER İÇİN KRİSTALİZE CİLA 

 Relatif yoğunluk (20°C) : 1.10 olmalıdır. 

 pH (direkt) : <1.0 olmalıdır. 

 Şuorosilik asit bazlı formülasyon olmalıdır. 

 

36. MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ 



 Çok yumuşak ve hafif bir dokuya sahip, genel toz temizliğinin yanı sıra ıslak olarak  

 temizlikte yapılabilen, saçaklanma ve kırçıllaşma yapmayan özellikte olmalıdır. 

 Bez leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olacaktır. 

 Mikrofiber olmalıdır. 

 Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalıdır. 

 40 X 40 cm ebatlarında olmalıdır. 

 3 ayrı renkte olmalıdır. (Mavi, yeşil, pembe) 

 Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır. 

 Leke tutmayan ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır. Kullanma kılavuzunda veya ürün üzerinde belirtilmelidir. 

 

37. MOP APARATI 

 Mop 13X60 cm. genişliğinde olacaktır. 

 Plastik malzemeden üretilmiş olacaktır 

 Genel temizlik amaçlı mop aparat kısmı değiştirileceği zaman üstten düğmesine basılarak        açılabilecek şekilde 

olmalıdır.  

38. MOP NEMLİ APARATI ( 50 CM ) 

 Plastik malzemeden üretilmiş olacaktır. 

 10*50 cm ölçülerindeki Mopa uyumlu olmalıdır. 

 Genel temizlik amaçlı mop aparat kısmı değiştirileceği zaman üstten düğmesine basılarak açılabilecek şekilde olacaktır. 

39. MOP BEZİ ( 50CM ) 

 Nemli paspas 10x50 cm ebadında olmalıdır. 

 Paspas ipinden olmalıdır. 

 Paspas, dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır. 

 Paspas pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır. 

 

 

40. ODA SPREYİ ( PARFÜM ) 

 Oda için olmalıdır. 

 Su bazlı olmalıdır. 

 750 ml ebadında olmalıdır. 

41. METAL PARLATICI (PASLANMAZ METAL TEMİZLİK MADDESİ) 

 

• Yüzeyin üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturmalı, 

• Parmak izi ve su lekelerine karşı dayanıklı olmalı, 

• Yüzeye uygulandığında parlaklık süresi uzun süre olmalı, 

• Relatif yoğunluk: 0,83 olmalıdır. 

• 5-750 ml spreyli şişelerde plmalıdır. 

 

42. PLASTİK KAŞIK (100’LÜK) 

 Ürün muhteviyatı pp ve kristal hammaddelerden imal edilmiş olacaktır. 

 İçerisinde hurda malzeme kullanılmayacak ve görünümü tamamen beyaz olacaktır. 

 Üretici firmanın Bakanlık izni olacaktır. 

 Kaşık esnek yapıda olacak ve kırılmayacaktır. 

 

43. RULO HAVLU PEÇETE(6 LI RULO 12,5 METRE) 

 Beyaz renkte hareketli ve parfümsüz olmalı. 

 Çift katlı suya dayanıklı olmalı. 

 Her kolide 6 rulo halinde olmalı. 

 İdarenin elindeki sensörlü havlu makinesinde kullanılan makinelere uyumlu olmalı. 

 Birinci kalite %100 selülozden imal edilmiş olmalı. 

 Rulo genişliği 21 cm olmalı. 

 Rulo ağırlığı minimum 1 kg olmalı . 

 Laminasyonlu olmalı. 

 TSE/İSO belgelerine sahip olmalıdır. 

 100’lük paketler halinde olacaktır. 

 

44. SIVI EL SABUNU 

 Ürün nemlendiricili formül içerecektir, cildi temizlerken nemlendirecek ve yumuşaklık kazandıracaktır. 

 Ürün cilde uyumlu olacaktır, ciltteki bakteri oluşumuna engel olacaktır, cildi tahriş etmeyecektir. 

 Ürünün Ph değeri 5,5-6,0 olacaktır. 

 Ürün el temizliğinde alerji yapmayacaktır. 

 Ürün hoş kokulu ve kolay durulanabilir olacaktır. 

 Uygun özellikte aktif madde içerecektir. 

 Ürün çevre ve insan sağlığına uygun ve doğada çözünür olacaktır. 

 Ürünün raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. 



 TSE/ISO/ÇED/Sağlık Bakanlığı belgelerine sahip olacaktır. 

 Avrupa Konseyi 99/45/EC ürün güvenlik bilgi formu ve hazırlayıcı sertifikası ve firmada çalıştığına dair belgeleri 

bulunacaktır. 

 

45. SIVI SABUNLUK  

 1 lt’lik olacaktır. 

 Şeffaf sert plastikten yapılmış olacaktır. 

 Üzerinde plastik kapağı olacaktır. 

 Duvara güçlü şekilde monte edilebilir özellikte olacaktır. 

 Numune üzerinden değerlendirilecektir. 

 

46. SİHİRLİ SIVI 

 Solvent ihtiva etmeyen (su bazlı) etkili kir ve yağ sökme özelliklerine sahip özel kimyasallardan üretilmiş olacaktır. 

 Tahrip edici veya renk sökücü etki göstermeyecektir. 

 Banyo, lavabo, fayans yüzeylerinin temizliğinde kullanılacaktır. 

 10 Kg lık bidonlarda olmalıdır. 

 

47. STREÇ FİLM (45*300) 

 Ebatları: en:45 cm, boy: 300 m olacaktır. 

 Şeffaf görünümlü olacaktır. 

 Sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyecektir. 

 Ürünün sağlıklı ve uzun süreli korunmasını sağlayacaktır. 

 Gıdada oluşabilecek nemlenmeyi önleyecek özellikte olacaktır. 

 Streç filmin neden olabileceği kanserojen etkisini ortadan kaldıracak antioksidan özelliğe sahip olacaktır. 

 İyi yapışma özelliğine sahip olacaktır. 

 Ürünün dış ambalajı toz, toprak ve nemden koruyucu özellikte olacaktır. 

 Streç film %100-%300 civarında gerilme payına sahip olacaktır. 

 Firmalar ürünle ilgili Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınmış gıda ile temasında sakınca olmadığına dair üretim 

izin belgesi olacaktır. 

 

48. TAHTA ÇAY KARIŞTIRICI (1000 LİK PAKET ) 

 Tahta çay karıştırıcı, piyasanın en iyisi ve kaliteli malzemeden yapılmış olacak 

 Tahta çay karıştırıcı balsa ağaçtan yapılmış olacak 

 Karıştırıcı esnek yapıda olmalı ve ısıya karşı dayanıklı olmalıdır 

 Rengi ahşap rengi olacak 

 Karıştırıcı boyutu 11 cm'yi geçmeyecek 

 Tahta çay karıştırıcı, kenarları düzgün ve muntazam kesilmiş olup, herhangi bir tahta çıkıntısı bulunmayacaktır. 

 Üretici firmanın TSE ve T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izni olmalıdır 

 Arızalı ve bozuk olan tahta çay karıştırıcı birebir değiştirilecektir. 

 

49. TEMİZLİK BEZİ 3’LÜ 

 Leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olacaktır. 

 40*40 cm ebatında olacaktır. 

 Dayanıklı, pamuklu iplikten dokunmuş olacaktır. 

 Yüzeylerde toz bırakmayan özellikte olacaktır. 

 Açık renkte olacaktır. 

 Üçerli plastik poşetlerde olacaktır. 

 

50. TEZGAHALTI ANKESTRA SIVI SABUNLUK 

 Haznesine konulan sıvı sabunu mevcut kola bir defa basmak suretiyle el yıkamaya yeterli miktarda sıvı sabun akıtmalı 

olacaktır. 

 Emme basma sistemi ile çalışmalıdır. 

 Paslanmaz çelik gövdeli olmalıdır. 

 Takriben 400 gr. sıvı sabun hacmi olmalıdır. 

 Gaga uzunluğu minimum 15 cm olmalıdır. 

 Sıvı sabun alan mermer  tezgaha monte edilebilen özellikte olmalıdır. 

 

51. TUVALET KAĞIDI ÇİFT KATLI 22 METRE 

 Çift katlı,  %100 selülozdan imal edilmiş olacaktır. 

 Yaprak adedi ruloda enaz 180 adet olacaktır. 

 Yaprak boyutu 125*100±0,5mm olacaktır. 

 Rulo uzunluğu 22-23 metre arasında olacaktır. 

 Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı yabancı maddeler içermeyecektir. 

 TSE/ISO belgelerine sahip olacaktır. 

 

52. PLASTİK SUP KASE 

 Kase rengi şeffaf olmalıdır. 



 Hammaddesi 1.sınıf ps veya pvc olmalıdır. 

 100 adetlik paketler halinde olmalıdır. 

 İçerisinde hurda malzeme kullanılmamalı ve görünümü tamamen şeffaf olmalıdır. 

 Plastik sup kasesi için sıcaklığa duyarlılık +85 +5,kapasitesi:200+5 gr.olmalıdır. 

 İnsan sağlığına ve içine konulan gıdaya zarar vermemelidir. 

 

53. MAKARALI MİNİ JUMBO 12 Lİ TUVALET KAĞIDI 

 Her kolide 12 rulo olmalıdır. 

 Çift katlı ve %100 selülöz olmalıdır. 

 Emici özelliği yüksek olmalıdır. 

 Suda kolay erimelidir. 

 Yaprak eni 10 cm yaprak boyu 35,5 cm olmalıdır 

 Ürün beyaz renkte olmalıdır. 

 Yumuşak dokulu olmalı, cildi rahatsız edecek şekilde sert olmamalıdır. 

 Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır. 

 Bir rulo minimum 150 metre (+/- 1 m) olmalıdır. 

 Kağıt yoğunluğu 33 g/m2 olmalıdır. 

 

54. YAĞÇÖZ 

 Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim izni olacaktır. 

 Firma kullandığımız ürüne ait ilk yardım bilgilerini ve tehlike unsurlarını (yakar, tahriş eder vb.)etiket üzerinde 

belirtecektir. 

 Solvent içerikli olmayacaktır, ürünün içeriğindeki aktif maddeler doğada parçalanabilir olacaktır. 

 Bidon düşmeye dayanıklı olacaktır. 

 Bidon etiketleri yırtık ve kirli olmayacak, okunabilir olacaktır. 

 Ürünün uygulama alanı endüstriyel profesyonel mutfak hijyen ürünü olacaktır. 

 Ağır, donmuş yağ, kurumuş yemek artıklarını vb. çıkarabilecektir. 

 Anyonik aktif madde miktarı %5-7 arasında olacaktır. 

 Ph 12-13 olacaktır. 30 kg’lık bidonlarda olacaktır. 

 Her türlü su sertliğinde kullanılabilir olacaktır. 

 Tüm çelik, plastik, cam, porselen yüzeylerde  ve zemin temizliğinde kullanılabilecek kimyasal bileşime sahip olacaktır, 

ekipman üzerinde renk değişikliğine ve korozyona yol açmayacaktır. 

 ISO/ÇED/Sağlık Bakanlığı belgelerine sahip olacaktır. 

 Avrupa Konseyi 99/45/EC ürün güvenlik bilgi formu ve hazırlayıcı sertifikası bulunacaktır. 

 

55. YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ(PARFÜMLÜ) 

 Yüzey temizleyici 1.99 + 0,1 g/ml yoğunlukta olmalı 

 Yüzey temizleyicinin asiditesi 7,0 ±1,0 direkt ph olmalı. 

 Yüzey temizleyici köpürmeyen özellikte olmalı. 

 Ürün pvc içermeyen plastik bidon ambalajlarda olup, ambalaj üzerinde mutlaka ürünün etiket ve uyarı  

 bilgileri ile izin tarihi nosu veya bildirim nosu ve içeriği yazılı olmalı. 

 Ürün orijinal ambalajında olmalı. 

 Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalı 

 Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermemeli. 

 Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına irritan etkisi olmamalı 

 Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer, duvar, masa, her türlü cihaz yüzeyleri)  

 kullanıma uygun olmalı 

 Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakacak tarzda parfüm içerir, bileşimde kullanılan parfüm  

 Toksik olmamalı. 

 Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilir olmalı. 

 Ürün 20-30 kg’lık ambalajda olmalı 

 Getirilen bütün bidonların kapaklarında üretici firma tarafından düzenlenmiş güvenlik bandı  

 Bulunmalı. 

 TSE/İSO/ÇED/Üçlü sorumluluk/Sağlık Bakanlığı   belgelerine sahip olmalıdır. 

 Avrupa konseyi 99/45/ec ürün güvenlik bilgi formu ve hazırlayıcı sertifikası ve firmada çalıştığına dair belge 

bulunmalıdır. 

 



56. Z KATLAMA HAVLU PEÇETE (Z KATLAMA 22,5 CM*22,5 CM) 

 1.sınıf beyaz kağıt havludan olmalıdır. 

 22,5*22,5 cm±2 ebatında olmalıdır. 

 200 ‘lük paket halinde olmalıdır. 

 %100 selüloz olmalıdır. 

 

57. ZEMİN TEMİZLEME MAKİNA DETERJANI 

 Ürün özellikle parlak yüzeyler için uygun olmalı ve suya dayanıklı tüm zeminlerde kullanılabilmelidir. 

 Ürün, yer yıkama otomatlarında manuel kullanıma uygun düşük köpüklü özel noniyonik aktif madde içermeli, işlem 

sırasında aşırı köpük oluşturmamalıdır. 

 Günlük zemin temizliğinde kullanılan yüksek temizleme gücü yanında, temizleme sonrasında zeminde hızla kurumalı ve 

yüzeyi parlatmalıdır. 

 Görünümü renkli, berrak sıvı olmalıdır. 

 Ürün nötr olmalı, direkt pH değeri:7.0–9.0 aralığında olmalıdır. Tüm zeminlerde kullanıma uygun olmalıdır. 

 Ürün düşük köpüklü noniyonik aktif madde içermeli, miktarı min.% 9,5 olmalıdır. 

 Ürün suda çözünen, yüksek parlatma ve temizleme gücüne sahip ve zeminin hızlı kurumasını sağlayan özellikte olmalıdır. 

 Ürün sabun içermelidir. 

 Ürünün içerdiği aktif maddeler doğada min. %90 oranında biyolojik olarak parçalanabilirlik özelliğine sahip olmalıdır. 

 Ürün çevre ve insan sağlığına zararsız olmalıdır. 

 Ürünün, kullanımcılar için hazırlanmış genel bilgi formu olmalı ve ürüne ait analiz sertifikası verilmelidir. 

 Ürün 5 lt.’lik orijinal ambalajında olmalıdır. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


