
  

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

 
0407.21.00.00.00 

Tavuk yumurtaları 

(Gallus domesticus 

türü) 

TS/1068 Tavuk 

Yumurtası – Kabuklu 

– Haziran 2009 Ekim 

2015 

 

3 Terimler ve Tarifler 

“3.2 A sınıfı yumurta”, “3.3 Ekstra taze yumurta” ve “3.4 B sınıfı yumurta” tarifleri uygulanmaz. 

4.2.23 Fiziksel Özellikler 

A ve B sınıfı yumurtaların fiziksel özellikleri Çizelge 2’de verilen değerlere uygun olmalıdır. 

 

Çizelge 2 – Yumurtanın fiziksel özellikleri 
 

Özellik A sınıfı B sınıfı 

Hava boşluğu ≤ 6 mm 

Sabit olmalı 

 

 

6 mm – 12 mm 

Hareketli veya tamamen 

serbest kabarcıklı olmalı 

4.3 Toleranslar 

4.3.1 Boy toleransı 

Yumurta ambalajlarında diğer alt boylardan karışma oranı sayıca % 6’yı, bir alt veya bir üst boy ile diğer alt boylardan 

karışma oranı ise sayıca toplam % 10’u geçemez. 

4.3.2 Sınıf Toleransı  

Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan yumurtalara sayıca toplam % 10 tolerans tanınır. Ancak alt sınıftan karışma 

oranı sayıca % 6’yı geçemez.   

4.3.3 Diğer Toleranslar  

Her sınıfta kan ve et lekeli yumurta sayıca % 1’den, çatlak yumurta sayıca % 5’ten fazla olamaz. 

5.1 Numune alma 

Numune partiden alınır. Sınıfı, boyu, ambalajları aynı olan ve bir defada muayeneye sunulan yumurtalar bir parti sayılır.  

5.1.1 Büyük ambalajlardan numune alma 

Yumurta numunesi almak için, Çizelge 5’te belirtilen partiyi oluşturan ambalaj birimlerinin miktarına göre karşılarında 

gösterilen (n) sayıda ambalaj ayrılır. Bu ambalajlar parti içerisinden tesadüfi olarak seçilmeli ve bunu yapmak için TS 2756-

1’e göre aşağıdaki sistematik yöntem uygulanmalıdır. 

Partiyi oluşturan birim ambalajlar birden başlayarak 1,2,3,4,……N şeklinde numaralanır. Herhangi bir ambalajdan 

başlanarak ambalajlar 1,2,3,4,…..N şeklinde ( N/n=r ) kadar sayılır. (N/n) bir tam sayı değilse ( r ) tam sayıya tamamlanır ve 

( r )’inci ambalaj, numune alınmak üzere sayılır. Sayma ve ayırma işlemi Çizelge 5 ‘e göre ayrılması gereken ambalaj 

sayısına erişilinceye kadar sürdürülür. 

Burada; 

N= Parti içerisindeki ambalaj sayısı, 

n= Numune alınmak için ayrılacak ambalaj sayısıdır. 

 

Çizelge 5 - Numune almak için ayrılacak ambalaj sayısı 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

2 

3 

5 
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1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

8 

13 

Numune almak üzere ayrılan bu ambalajların içerisindeki yumurtalar alınır ve muayeneler bu yumurtalar üzerinden 

yapılır. Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

5.2.3.2 Haugh birimi muayenesi 

Bu madde hükümleri uygulanmaz. 

6.2 İşaretleme  

Yumurtaların dağıtım ambalajlarının üzerinde aşağıdaki bilgiler bozulmayacak ve silinmeyecek şekilde damga vurularak 

veya ambalajların üst yüzüne etiketle eklenerek yer alır.  

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt 

dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin 

yazılması), 

- Malın adı,  

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1068 şeklinde),  

- Sınıfı, 

- Boyu,  

- Firmaca belirtilen son tüketim tarihi (gün ve ay olarak) (isteğe bağlı), 

- Ambalajdaki yumurtaların sayısı.   

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bunlardan başka reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı veya 

alıcıyı yanıltıcı olmamak üzere, başka yazı, resim veya işaretler de konulabilir.   

6.3 Taşıma ve muhafaza  

Yumurtalar üretildikleri işletmelerde, toplanma işleminden hemen sonra depolarda violler içinde temiz, kuru şartlar 

altında ve yabancı kokulardan uzak bir şekilde muhafaza edilmelidir. Nakil esnasında (nakil araçlarında) 

yumurtalar, temiz, kuru, serin ve yabancı kokulardan uzak tutulmalı ve şoklardan, hava şartlarının ve ışığın 

etkisinden etkili bir şekilde korunmalıdır.   

 

 

0709.93.10.00.00 

 

Dolmalık kabak 

 

TS/1898 Yazlık Kabak 

(Cucurbitapepo L.) - 

Şubat 2007 (T2: Ekim 

2015 dahil) 
 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan yazlık kabaklar bir parti sayılır. Yazlık kabak 

denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

2 

3 

5 

8 
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0709.93.90.00.00 
Diğerleri 

(Sakız kabağı) 

35001 ve yukarısı 13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3 İşaretleme 

Yazlık kabak ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya 

basılır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt 

dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” 

ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1898 şeklinde),  

- Ürün adı (Yazlık kabak), 

- Çeşidi, 

- Sınıfı, 

- Boyu (Minyatür ve çiçekli yazlık kabaklarda aranmaz),  

- Minyatür ürün olup olmadığı (karışım ise her tipin orijini), 

- Üretim bölgesi veya yeri (isteğe bağlı),  

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,  

- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

 0706.90.10.00.00 Kök kerevizi 

TS/1206 Kereviz(Sap 

ve Kök) - Şubat 2008 

(T1: Kasım 2010 ve T2: 

Ekim 2015 dahil) 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Tipi, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kerevizler bir parti sayılır. Kereviz denetimi 

için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 2 
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26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3 İşaretleme 

Kereviz (sap ve kök) ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde 

yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli 

olmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt 

dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin 

yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1206 şeklinde), 

- Ürünün adı (Kereviz), 

- Tipi 

- Sınıfı, 

- Boyu (yapılmışsa - büyük, orta, küçük şeklinde) 

- Beyazlaştırılmış olup olmadığı veya rengi (ürünler ambalajlı halde dışardan görünmüyorsa) 

- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (kg veya g) (isteğe bağlı), 

- Adedi veya demet sayısı (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

0709.40.00.00.00 

Yaprak kerevizleri 

(kök kerevizleri 

hariç) 

 0807.19.00.00.00 Diğerleri (Kavunlar) 

TS/1073 Kavun - Şubat 

2007 (T1: Haziran 2010 

ve T2: Ekim 2015 

dahil)  

4.1.3 Boylar 

Kavunlar, kütlelerine veya ekvatoral çaplarına göre; küçük, orta, büyük olmak üzere üç boya ayrılır. 

Bu madde hükümleri 60-70 mm büyüklükte iken toplanarak turşu yapımında kullanılmak üzere ihraç edilecek 

yeterince gelişmemiş ve olgunlaşmamış Kırkağaç çeşidi kavun partilerinde uygulanmaz. 

4.2.1 Genel Özellikler 

Kavunlar; 

− Bütün (tam) olmalı, 

− Sağlam olmalı (çürüyerek, kötüleşerek tüketime uygunsuz hale gelenler ürünü etkilememeli), 

− Temiz olmalı (üzerinde gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalı), 

− Taze görünümlü olmalı, 

− Böcek ve böcek zararları bulunmamalı, 

− Sert olmalıdır. 

Bunlarda; 

− Yabancı tat ve koku, 

− Anormal dış nem (gözle görülebilir ıslaklık) bulunmamalıdır. 

− Ürünün durumu, pazara hazırlama ve ulaşım biçim ve şartlarına dayanıklı, 

− Gönderildikleri yerlerde pazar isteklerini karşılamaya uygun özellikte bulunmalıdır. 

Kavun, yeterli olgunluk göstermeli ve yeterli gelişmişlikte olmalıdır.1 
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Bu madde hükümleri 60-70 mm büyüklükte iken toplanarak turşu yapımında kullanılmak üzere ihraç edilecek 

yeterince gelişmemiş ve olgunlaşmamış Kırkağaç çeşidi kavun partilerinde uygulanmaz. 

_________________________________________________________________ 
1) Yeterli olgunluk ve yeterli gelişmişlik, kavunun meyve etinin orta noktasının en az 8 briks değerine sahip olması ile de tespit edilebilir. Kavun meyveleri gerçek 

iriliklerine geldikten sonra olgunlaşmaya başlarlar. Olgun meyvelerin saplarının dala bağlandığı yerde bulunan iki küçük kulakçık kurur. Meyve ağırlaşır. Dip 

kısmında hafif bir yumuşama ve koku başlar. Kabuk rengi çeşide özgü rengini alır ve parlaklaşır. Tam olgunluğa erişmeden hasat edilen meyveler şeker içeriği, 

aroma ve tat gibi kalite özelliklerini kazanamazlar. Hasada gelmiş meyveler bitki üzerinde uzun süre bırakılırlarsa şeker miktarı düşer, meyveler yumuşar, 

taşıma ve saklamaya dayanıklılığı azalır. Tam olgunluğa gelmiş meyveler saplarından elle koparılarak veya bıçakla kesilerek hasat edilmelidir. 

 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kavunlar bir parti sayılır. Kavun 

denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3 İşaretleme 

Kavun ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya 

basılır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt 

dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” 

ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1073 şeklinde), 

- Ürünün adı (Kavun), 

- Çeşidi, 

- Sınıfı, 

- Boyu (boylanmış ise en büyük ve en küçük kütlesi “kg” olarak), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Dökme partilerde bu bilgiler bir etikete yazılarak partinin görülebilir bir yerine yerleştirilir. Ancak bunlarda boy, kütle veya 

sayının yazılması zorunlu değildir. 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 
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 0806.10.10.00.00 Sofralık, taze üzüm 

 

TS/101 Sofralık Üzüm - 

Haziran 2012 

 

4.1.2 Boylar 

Sofralık üzümler salkım kütlesine göre boylanır.   

4.2.3 Boy Özellikleri 

Sofralık üzümlerde boy özellikleri Çizelge 1’de verilen değerlere uygun olmalıdır. 

Çizelge 1 - Sofralık Üzümlerde Boy Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Sınıf Toleransı 

4.4.1 Ekstra 

Bu sınıfın özelliklerine uymayan, fakat Sınıf I’e giren sofralık üzümlerde kütlece en çok % 5 oranına kadar tolerans 

tanınır. 

4.4.2 Sınıf I 

Bu sınıfın özelliklerine uymayan, fakat Sınıf II’ye giren sofralık üzümlerde kütlece en çok % 10 oranına kadar 

tolerans tanınır. 

4.4.3 Sınıf II 

Bu sınıfın özelliklerine uymayan, fakat tüketime elverişli bulunan sofralık üzümlerde kütlece en çok % 10 oranına 

kadar tolerans tanınır. 

 

NOT: Ekim 2015 tadil metninde 2015/21 sayılı Tebliğde yer alan “4.4 Sınıf Toleransları” bölümü Standart metnine 

derc edilmiş olmakla birlikte, bu değişiklikte daha önce Standartta yer alan “4.3 Boy Toleransları” bölümünün 

kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, tadil metninin bir karışıklığa yol açmamak için Tebliğde dikkate 

alınmamasının uygun olabileceği düşünülmektedir. 

 

 

6.1 Numune Alma 

“6.1 Numune Alma” maddesi “6.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 

6.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan sofralık üzümler bir parti sayılır. Sofralık 

üzüm denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

2 

3 

5 

8 

Sınıflar Boylar 

Ekstra ≥150 g 

Sınıf I ≥100 g 

 Sınıf II                    ≥75 g 
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35001 ve yukarısı 13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

7.2 İşaretleme 

Sofralık üzümlerin piyasaya arz edildiği ambalajların üzerinde en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak 

şekilde etiket halinde veya baskı olarak bulunmalı. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar 

kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece 

yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk 

Malı” ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işareti ve numarası (TS/101 şeklinde), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az birisi, 

- Ürünün adı (sofralık üzüm), 

- Üretim bölgesi, yerel ismi veya çeşidi (isteğe bağlı), 

- Sınıfı, 

- Boyu (Sınıf 2 için aranmaz),  

- Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi (isteğe bağlı), 

- Brüt veya net kütlesi (en az kg) (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Küçük tüketici ambalajlarında bu bilgilerden malın adı ve ambalaj ağırlığının bulunması yeterlidir. 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

 0708.10.00.00.11 
Kabuklu bezelye 

(Pisumsativum) 

TS/798 Taze Bezelye - 

Mart 2006 (T1: Haziran 

2010 dahil) Ekim 2015 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Grubu, tipi, çeşidi, sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan bezelyeler bir parti sayılır. 

Bezelye denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3 İşaretleme 

Taze bezelye ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya 

basılır. Ambalaj, ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya kapatılmışsa, tekrar kapatıldığı belli olacak şekilde 

kapatılmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt 

dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin 

yazılması), 
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- Bu standardın işaret ve numarası (TS/798 şeklinde), 

- Ürünün adı (Taze bezelye), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Sınıfı, 

- Tipi, 

- Grubu, 

- Çeşidi, 

- Boyu (isteğe bağlı), 

- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),  

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

 


