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TÜRK STANDARDI 
TURKISH STANDARD  
 

 

TS 1073: 2007 
T2: 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. 
 

Kavun 

 
Melon  

 
 
     -  Madde 4.1.3 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 
 
4.1.3 Boylar 
Kavunlar, kütlelerine veya ekvatoral çaplarına göre;  
 

 Küçük,  

 Orta,  

 Büyük  
olmak üzere üç boya ayrılır. 
 
Not - Bu madde hükümleri 60 mm - 70 mm büyüklükte iken toplanarak turşu yapımında kullanılmak üzere 
ihraç edilecek yeterince gelişmemiş ve olgunlaşmamış Kırkağaç çeşidi kavun partilerinde uygulanmaz. 
 

- Madde 4.2.1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 
 

4.2.1 Genel özellikler 
Kavunlar; 
− Bütün (tam) olmalı, 
− Sağlam olmalı (çürüyerek veya vasfını kaybederek tüketime uygunsuz hale gelenler ürünü etkilememeli), 
− Temiz olmalı (üzerinde gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalı), 
− Taze görünümlü olmalı, 
− Böcek ve böcek zararları bulunmamalı, 
− Sert olmalı, 
− Yabancı tat ve koku, 
− Anormal dış nem (gözle görülebilir ıslaklık) bulunmamalı 
dır. 
 
Kavunlar ürünün durumu, pazara hazırlama, ulaşım biçim ve şartlarına dayanıklı, gönderildikleri yerlerde 
pazar isteklerini karşılamaya uygun özellikte bulunmalıdır. 
 
Kavun, yeterli olgunluk göstermeli ve yeterli gelişmişlikte olmalıdır.

1)
 

 
Not - Bu madde hükümleri 60 mm - 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. 
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- Madde 6.3 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
 
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 ve 
firma adresi (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, 
ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 
- Bu standardın işaret ve numarası (TS1073 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 
veya kütlenin yazılması zorunlu değildir. 
 
Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 


