
KURU KAYISI ÜRÜNÜNE İLİŞKİN LİSANSLI DEPOLARDA UYGULANACAK KALİTE KRİTERLERİ VE 

SINIFLANDIRMA 

 

 

BOY TANE ADEDİ 

(1000 GRAMDA) 

     0 (Jumbo) 80’e kadar 

1 81-100 arası 

2 101-120 arası 

3 121-140 arası 

4 141-160 arası 

5 161-180 arası 

6 181-200 arası 

7 201-220 arası 

8 221 ve üzeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUSUR TÜRÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLERE EDİLEBİLİR 

MAKSİMUM ORAN 

(ağırlık üzerinden) 

 

 

 

MAKSİMUM ORAN 

Ağır Kirli Tane  %5 

Hafif Kirli Tane  %10 

Hasarlı Tane, Parça, Ezik vb. %8 

Çilli Tane %5 

Dolu Yaralı Tane %5 

Güneş Yanığı  %3 

Renk Uyumsuzluğu %5 

Çekirdekli Kayısı  %1 

Böcek Hasarlı %3 

Ölü Böcek ve parçaları %1 

Yabancı Madde Bitkisel (Yaprak, Sap, 

Saman vb.)  
%0,2 

Yabancı Madde Tehlikeli  

(Plastik Parçası, Çuval İpi, Taş, Metal 

vb.)  

%0,2 

TOPLAM KUSUR %20 

KURU KAYISI 

GRUBU 

NEM DEĞERİ 

Kükürtlenmiş 

Kuru Kayısı 

En fazla %18 

Kükürtlenmemiş 

Kuru Kayısı 

En fazla % 17 

Not: Adı geçen kusur terimlerinin tanımı EK-1'deki gibidir. 

Fermente ve Küflü Meyve ve Canlı Böcek bulunan ürünler lisanslı depoya 

kabul edilmez. Ürünlerde Hafif kükürt dioksit kokusu haricinde yabancı koku 

ve tat bulunmamalıdır 



EK-1 TANIMLAR 

 

 Ağır Kirli Tane: Kayısı yüzeyinde çıplak gözle görülebilir, batık halde ve kayısı dokusunun içine işlemiş durumdaki, kum, kil, 

toprak, çamur gibi kirletici madde bulunan tane. 

 Hafif Kirli Tane: Kayısı yüzeyinde çıplak gözle görülebilir batık olmayan, kum, kil, toprak, çamur gibi kirletici madde bulunan 

tane. 

 Hasarlı Tane: Özel olarak belirtilmiş kusurlar dışında kalan, bereler, viral hastalıkların neden olduğu bozuk şekiller ve diğer 

hasarlara maruz kalmış tane. 

 Parça, Ezik: Dış etkenlerle bütünlüğü bozulmuş tane. 

 Çilli Tane: Clasterosporium carpophyllum mantarından meydana gelen ve bir yüzünde 15’ten fazla kendi renginden daha koyu 

renkte ve çapları >1 mm2olan çilleri taşıyan kuru kayısı. 

 Dolu Yaralı Tane: Dolu nedeniyle ≥ 5 mm2 çapında hasar bulunan tane. 

 Güneş Yanığı: Meyvenin görünüşüne, lezzet ve kokusuna, tüketimine etki eden ve kurutma esnasında meydana gelen aşırı derecede 

sıcağa maruz kalma veya güneş yanığının sebep olduğu hasar. 

 Renk Uyumsuzluğu: Meyve yüzeyinin üçte birinden fazlasının siyahlaşması ve yüzeyin yarısından fazlasının anormal renkli veya 

önemli derecede renksizleşmesi, genel renkten sapma. 

 Çekirdekli Kayısı: İşleme sürecinde çekirdeği çıkarılmamış meyve. 

 Böcek Hasarlı: Böceklerin veya hayvansal parazitler nedeniyle görülebilir hasar almış tane. 

 Ölü Böcek ve parçaları: Meyve içinde ölü böcek veya böcek kalıntısı bulunan tane. 

 Yabancı Madde Bitkisel: Kuru kayısı üzerinde bulunan yaprak, sap, saman, çekirdek parçası gibi, ağaç ve meyve kaynaklı yabancı 

madde. 

 Yabancı Madde Tehlikeli: Kuru kayısı içerine karışan plastik parçası, çuval ipi, taş, metal kaynaklı yabancı madde. 

 Fermente Meyve: Fermantasyonun etkisiyle çeşidine özgü tadı, karakteristik görünümü aşikâr bir şekilde değişikliğe uğramış kuru 

kayısı. 

 Küflü Meyve: Görülebilir derecede küf miselleri ihtiva eden kuru kayısı. 

 

 

 

 


