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REYHANLI KAYMAKAMLlGI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı :62244920-840-E.8529718
Konu :Kuru çay Satışı

10.08.2016

.......................................................................... MÜDÜRLÜÖÜNE
REYHANLI

Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 08/08/2016 tarihli ve 8432322 sayılı
"Kuru çay Satışı" konulu yazıları ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

M.CEMİL TÜNEK
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ek:
İlgili Evraklar

Dağıtım:
Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerine

Kaymakamlık binası Kat :i ReyhanlıJHatay
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
c-posta: reyhanli3 ı@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: LKUDA Y
Tel: (O326) 413 LO56

Faks: (0326) 4133702

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden SS19-c712-3b79-94cd-f2ad kodu ile teyit edilebilir.



T.C.
HATAYVALİLİ(;İ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı :43589099/840/8432322
Konu: Kuru çay Satışı

08.08.2016

.................................... K.AYMAK.AMLıGINA
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

ilgi: tı Milli Eğitim Müdürlüğünün 04/08/2016 tarihli ve 8331148 sayılı yazısı.

Rize Tevfik ileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Gıda Teknolojisi
alanında kuru çay üretimi yapıldığı, 2016 yılından itibaren kuru çaylarm ilgili okulun Döner
Sermaye işletmesi bünyesinde satışının yapılacağı, ile ilgili yazısı ve ekleri ilişikte
gönderilmiştir.

ilçeniz bünyesindeki başta pansiyonlu olmak üzere tüm okul ve kurumların
bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgilerinize rica ederim.

Kemal KARAHAN
Vali a.

nMilli Eğitim Müdür V.

EKLER: ilgi Yazı ve Ekleri( 5 Sayfa)

DAGITIM:
Tüm Kaymakamlıklara
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

Ürgen Paşa Mah.ANTAKYAI HATAY
ElektronikAğ: www.hataymcb.gov.tr
e-posta:adsoyad@meb.gov.tr

Aynntılı bilgi için: M.AKÇAY
Tel: (O 326) 227 68 68 dahili:i157
Faks: (O326)227 69 69

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden a409-39f9-3dfc-9aed-SS19 kodu ile teyit edilebilir.



T.C.
RiZE VALİLİCü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı :43703353-840-E.8331148
Konu: Kuru çay Satışı

04.08.2016

......................................................... VALILIGINE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

........................................... KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürl~~).. .. ..

............... .MUDURLUGUNE

İlgi : Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMüdürlüğünün29.07.2016 tarihli ve
52857114-840/286sayılı yazısı.

İlimiz Merkez Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Gıda
TeknolojisiAlanında kuru çayüretimi yapılmaktadır.

Bu bağlamda; adı geçen okulumuzun gıda teknolojisi alanındaki öğretmen ve öğrenci iş
birliği içinde, 2016 yılı içerisindeüretimi yapılan kuruçayların satışları başlamıştır. Kuru çay
satışı Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi
bünyesindeyürütülmektedir.

En yüksek kalite standartlanna uygun olarak üretimi yapılan kuru çaylara ait Rize
Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarında yapılan tahlil sonucu ve kuru çay satışı
hakkındaki ayrıntılı bilgileri içerir Merkez Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürlüğününilgi yazısı ekte gönderilmiştir.

İliniz/İlçeniz bünyesindeki başta pansiyonlu olmak üzere tüm okul ve kurumların
bilgilendirilmesihususunda;

Bilgilerinizive gereğini arz / rica ederim.

ŞemsettinDURMUŞ
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü
Ekler:

1- Yazı (1 sayfa)
2- Tahlil Sonuç Belgesi (3 sayfa)

DAGITIM :
Gereği:

1- 80 İl Valiliğine
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

2- 11İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)

3- Merkeze İlçe Tüm OkullKurumMüdürlüklerine

Valilik Binası Kat3 53100 Merkez IRİzE
Elektronik Ağ: rize.meb.gov.tr
c-posta: destek53@meb.gov.tr

Aynntılı bilgi için: Necmettin ÖKSÜZ - Şef
Tel: (O464) 213 0454

Faks: (O464) 213 0441

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanınıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 7d 13-61ab-3107 -902d-9d88 kodu ile teyit edilebilir.



T.C.
RİZE Vxınıoı

Tevfik İleri Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Sayı : 52857114-840/286
Konu : Kuru çay Satışı

29.07.2016

İL MİLLİ EÖİTİM MÜDüRLÜGÜNE

Okulumuz Gıda Teknolojileri Alanı Öğretmen ve Öğrenci iş birliği içerisinde 2016
yılında Üretilen kuru çay sanşlenmız devam etmektedir.

Çayımız 20ı6 Yılı Mayıs ayında yüksek rakımlı bölgelerdeki yaş çaydan üretilmiştir.

Rize Ticaret Borsası, Özel Gıda.kontrol laboratuvarında yapılan tahlil sonucu yazımız
ekindedir.

Kuru çay satışlarımız Okulumuz Döner Sermaye bünyesinde yürütülmektedir.

4734 sayılı kanunun 3-e maddesine göre satın alma olduğu, (Genel Bütçe Satın
elmalannda Ödeme Emri Belgesinde;

-Fanıra,
-Onay (Açıklama kısmında 4734 sayılı kanunun 3-e maddesine göre salın alma

olduğu belirtilecek),
-Teşınır İşlem Fişi
-Yaklaşık :Maliyet Eklenerek ihalesiz ve limitsiz saıın alma gerçekleştirilir.)

Duyurunun Bakanlığımiz bünyesinde il ve ilçelerdeki, pansiyonlu ve pansiyonsun
tüm okullarımıza iletilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Eki: 1Adet Tahlil Sonuç Belgesi

Not: -1 Kg. KuruÇay KDV dahi120.-TI.. dir.
- 50 Kg.ve daha fazla elimlarda Kargo Bedeli Okulumuzu aittir.

Tı:!-NLl
Olı.ulCep
Ç-1Ml51A
İnternet AilJcsi

: F.miııc:tıin ~alıo AtatDrk. Cad.
Valilik VI/lI RI?F. J Mcrkcı

: ~4M) 213 OS31
: O(.546) 460 OS31
:1930Iı°:lm~b.ııovotr
: WW\\'. rizetevfikiledeml.k ı2.u



RizE TIcARET BORSASı
Özel Gıda Kontrol LaboratUV'an

Islam Paşa Mah. Menderes Bulvan No:522 RiZE

Test
TS EN !SO'lEC 110~5
~

Muayene ve Aııali2: Raporu

Rapor No
Analiı.in Amacı
NumuneyiGönderen'l(urLlIU$
Adresi

: 2016131il1
: ÖZeılatek
:TEVFIK ILeRI MeSLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI
: Rıze

2015/391

AB-0414-T

'16,06,2018

Numunenirı CinsI : Sıyah çay
Numune Alma Tutanağı ve SBylsr
NLlmUrHlnin
Seri Parti No
Numuııe Kod Numarası

Raporun VerildlOI Tarih : 16.08.201 e

VaQılan Mua:ıı:8nlı V8 Analizler ~ Ö.L ~ iU! Birim Ani!lizMe~
1• "Ruiuöet 2,8.a ::1:0.20 (g/g) % TS 1561
2 • "sLI Ekstrakb 34.80 :1:1.74 (KM' de) (g1g) % TS ıso9768
3· "Toplam Toz 7,63 :t1.98 (g/g) % ı,letme Içi {FALJıfi"07)
~ - "Toplam KOI - 4,83 :!:O,37 (KM' de) (gliii) % TS15~
5 - 'Susla Ç6zııll4ilnKDlde Alkali! 1,S7 ±O,11 (KOH cinsinden} % TS 1557
6 - OSılda ÇozUııerı KDi 52,65 :t.3,t6 (Toplem Kale Göre) TS 1SS5
7· ·Asitte çözOnme)len KOL 0.32 :.o,oa (KM' de) (g/g) % TS 166,6 ISO 1577a - wOksideOlmamış Parça 0,64 ±O.04 (g/g) % Iılelme 1ç3(FAL •.MTDS)
9 - 'Ham SalCiIOz 11.39 ::1:0.80 (KM' de) (g/g) % lşlelme 'Iç; {KAL., MTO1)

• Akreöite Analili:
O,L:OlçumLimJti
G.K:Geri Kazanım
D.B:Olçtım Belır.iıfıği ~2 iııin %95 Giiııen AralıOı}
KM: Kuru M~dde

Yapııarı mu'ayenve analiz sonucımda yukarıda belirtilen dej)ener tespit edilm~tir,

Not

SorumlUSU

111



RizE TiCARET BORSASJ
Ozel Gıda Kontrol Laboratuvarı

Islam Paşa Mah. Menderes Bulııarı No:522 RIZE

Mr.ıayene ve Analiz Raporu

Rapor No
Analiz:r. Amacı
Numuııeyi Gaııderen Kuruluş
Adresi
Nr.ımunıııııinCin.'i
Numı.:neAlma Tu:a~a~ı V~·Sayısı

: 20161'394
: Özellstek
: TEVFiK ILERI MESLEKI VE TEKNiKANADOLU LISESI
: RIZE
: Sıyah çay

NumLmerul'i Raporun Vilrlldigl Tarıh .: 20.06.2016
Seti Parti Ne
Numune Kod Numarası

'(aRıLan Muayene V. An~lizler
l-Küf-Maya
2 - Salmonelle

~
G,25x10A3
Teepit edilemedi

gjLim
{koblg)
(25 g VARNOK)

• Analiz Metodu
ıso 21527-2
iSO 6579

~..

• Akred itıı.Anaiiı
Ö.L:Ölçüm Umiti
G.K:Geri Kazanım
ö.B:Ölçnm Bırılirsizligi (k=2 için %95 GOven Aralıgı)
KM: Kuru Madoe

Yapılan muayen ve anallz.ıonuaında yukanda belirtilen daOefler tespit edilmiflir.

Not:
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