
 

Sayfa 1/2 

TÜRK STANDARDI 
TURKISH STANDARD 
 

 

TS 101: 2012 
T1: Ekim 2015 

 

ICS 67.080.10 
 

Bu tadil, Türk Standardları Enstitüsü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İhtisas Kurulu’na bağlı TK25 Ziraat Teknik 
Komitesi’nce hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 23 Ekim 2015 tarihli toplantısında kabul edilerek 
yayımına karar verilmiştir. 
 
 

Sofralık üzüm 

 
Table grapes 

 
 
-  Madde 4.2.3 boy özellikleri maddesi aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir: 

 
4.2.3 Boy özellikleri 
Sofralık üzümlerde sınıflara göre boy özellikleri Çizelge 1’de verilen değerlere uygun olmalıdır. 
 
Çizelge 1 - Sofralık üzümlerde sınıflara göre boy özellikleri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  4.3 “Boy toleransları” maddesi, aşağıda gösterildiği şekilde “Sınıf toleransları” olarak 
değiştirilmiştir: 
 

4.3 Sınıf toleransı 

 
4.3.1 Ekstra 
Bu sınıfın özelliklerine uymayan, fakat Sınıf I’e giren sofralık üzümlerde kütlece en çok % 5 oranına kadar 
tolerans tanınır. 
 
4.3.2 Sınıf I 
Bu sınıfın özelliklerine uymayan, fakat Sınıf II’ye giren sofralık üzümlerde kütlece en çok % 10 oranına kadar 
tolerans tanınır. 
 
4.3.3 Sınıf II 
Bu sınıfın özelliklerine uymayan, fakat tüketime elverişli bulunan sofralık üzümlerde kütlece en çok % 10 
oranına kadar tolerans tanınır. 
 
  

Sınıflar Boylar 

Ekstra ≥250 g (Boy I) 

Sınıf I ≥150 g (Boy II) 

Sınıf II ≥75 g (Boy III) 
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-  7.2 İşaretleme maddesi aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir: 
 
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 II 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 ürünün adı ve brüt veya net kütlesinin (isteğe bağlı) bulunması 
yeterlidir. 
 
Bu bilgiler Türkçe’nin yanısıra diğer yabancı dillerde de yazılabilir. 

 
 
 
 
 
 


