
Genel Hükümler 

Madde 1:

tasnif ve kontrole tabidir.

Madde 2:

görülür.

Madde 3:

ve ilan olunur.

kontrolü

denetmeni gönderilir.

Madde 4: Pamukla

 bir 

talimatname ile tespit olunur.

Madde 5:

uyla 

numune alabilirler.

Madde 6:

Madde 7: ana gelen pamuk lifi 

kontrole tabi tutmaya ve tespi

Türkiye’de üretilen pamuklar:

1-

2-Orta

3-



 esas 

Madde 8: 

a)Standart pamuk tip nu

veya bütün ülkeyi kapsayacak biçimde belirlenmesine,

b)Standart pamuk tip numunelerinden hangilerinin hangi kontrol merkezlerinde kontrol ve tasnif  esas 

c)

Pamuk Tip Numunesi) nameyle hususi mahallerde muhafaza edilir.

Madde 9:

1-

2-

3-Linter makinesi Lintergin,

Madde 10: Standar

Madde 11:

Bu kurullar:

1- (1),

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-Üniversiteyi temsilen (1)

Standart pamuk tip numune is



Madde 12: kontrolünde

a)Renk,

Madde 13:

Madde 14:

Madde 15:

metot

Madde 16:

iki defa kesilm

tulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ambalaj 

Madde 17:

ambalaj madde

yetkilidir.

Madde 18:

Madde 19:

Madde 20:

yüz ö

Resmi marka ve

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Madde 21:

A-Sondaj usulüne göre kontrol isteklerinde:



1-

2- kontrole arz edilir.

3-

4-Bir defada kontrole arz edilecek bir veya birden fazla mal sahibine ai

fazla olamaz.

5-Kontrol, beyannamenin

B-Tek bayla usulüne göre kontrol ve tasnif isteklerinde:

1-

2- kontrole arz edilir. Kontrollerde her 

3-Bir mal sahi kontrolü istenen 

4-Bir defada tasnif ve kontrole arz edilecek

balyadan fazla olamaz.

5- anda 

Madde 22: Kontrole kontrolden

kontrolü

Madde 23: Bu Tüzük hükümleri kontrolü:

1-Kontrolü

kontrolü,

2-Tasnif ve kontrolü

kontrolü,

kontrolü

Tek balya usulüne göre tasnif ve kontrol:

kontroller

Madde 24: kontrolü, kontrole

kontrolü:

1-Mua

r teker tetkik edilerek tasnifi,



2-

tüzük hüküml

Madde 25:

A-Sondaj usulüne göre kontrolü sonucunda:

1-

2- kat 

ak imza edilmek suretiyle kabul olunursa,

verilir.

3-

balyalar üzerine kontrolde

4-

takdirde kontrol belgesi verilmez ve 

B-Tek balya usulüne göre tasnif ve kontörlü sonucunda:

1-

rapor, kontrol belgesi ile birlikte mal sahibine verilir.

2-

özellikleri tespit edildikten sonra bu 

3-

4-Tasnif neticesinde:

p pamuklardan Standart 1 

5-Tüzü

üncü bentte

Madde 26: Kontrol belge

kontrole

Madde 27:

Madde 28:

esine uymayan veya kontrol mühürleri bulunmayan 



Madde 29:

ihracat kontrolüne

raç kontrolünde:

tetkik olunur.

kontrollerinin ne 

gümrüklerden geçmelerine gümrük idarelerince müsaade olunmaz.

Madde 30:

dene

standardizasyon denetmeni huzurunda yapmaya mecburdur.

Madde 31:

ekrar kontrol edilebilir. Bu kontrol neticesinde:

1-

2-

 iptal 

memuru, mal

muhafaza edilir.

Madde 32:

Madde 33: 

nüsha olarak tanzim olunur.

mecburdurlar.

Madde 34:



denetmenliklerinde muhafaza edilir.

Madde 35:

ulunu 24 saat içinde 

Madde 36:

em 

Bu kurullar:

A-

B- ilecek pamuktan anlar bir,

C-

anlar bir azadan terekküp eder.

 karar verir.

Madde 37:

dan standart pamuk tip 

 üzerinde verir.

Yüksek Hakem Kurulu:

1-

2-

3-

sureti 

Madde 38:

ALTINCI BÖLÜM 

Madde 39

Geçici Madde 1:

ontrol usulü ile buna 

müteallik hükümler yürürlükten kalkar.



Geçici Madde 2:

muvafakatini almak 

suretiyle bu süreyi, bitiminden en az bir ay önce uzatmaya yetkilidir.

Geçici Madde 3:

trol usulünü uygulamaya 

yetkilidir.

Madde 40:

Madde 41: e 

Madde 42


