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TEBLİĞ

Tarım ve Köy�şler� Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ

  ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ

 (TEBLİĞ NO: 2010/35)

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, zeyt�nyağları ve p�r�na yağlarının tekn�ğ�ne uygun ve h�jyen�k şek�lde üret�m, hazırlama, �şleme,
muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere özell�kler�n� bel�rlemekt�r.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, zeyt�nyağları ve p�r�na yağlarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 27/5/2004 tar�hl� ve 5179 sayılı Gıdaların Üret�m�, Tüket�m� ve Denetlenmes�ne Da�r Kanun Hükmünde
Kararnamen�n Değ�şt�r�lerek Kabulü Hakkında Kanun’un 7 nc� ve 8 �nc� maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;

             a) Ham p�r�na yağı: P�r�nanın çözücülerle ekstraks�yonu veya d�ğer f�z�ksel �şlemler sonucu elde ed�len, reester�f�kasyon �şlem�nden
geçmem�ş, d�ğer yağlar ve karışımları �le karıştırılmamış, doğrudan tüket�me uygun olmayan, raf�nasyon veya tekn�k amaçlı kullanıma uygun
yağdır.

             b) P�r�na yağı: Raf�ne p�r�na yağı ve doğrudan tüket�me uygun natürel zeyt�nyağları karışımından oluşan, serbest yağ as�tl�ğ� ole�k as�t
c�ns�nden her l00 gramda 1,0 gramdan fazla olmayan yağdır.

             c) Raf�ne p�r�na yağı: Ham p�r�na yağının doğal tr�gl�ser�d yapısında değ�ş�kl�ğe yol açmayan metotlarla raf�ne ed�lmeler� sonucu elde
ed�len ve serbest yağ as�tl�ğ� ole�k as�t c�ns�nden her l00 gramda 0,3 gramdan fazla olmayan yağdır.

             ç) Zeyt�nyağı: Sadece zeyt�n ağacı, Olea europaea L. meyveler�nden elde ed�len yağlardır. Çözücü kullanılarak ekstrakte ed�len veya
reester�f�kasyon �şlem� �le doğal tr�gl�ser�d yapısı değ�şt�r�lm�ş yağlar ve d�ğer yağlarla karışımı bu tanımın dışındadır.

             1) Natürel zeyt�nyağı: Zeyt�n ağacı meyves�nden doğal n�tel�kler�nde değ�ş�kl�ğe neden olmayacak b�r ısıl ortamda, sadece yıkama,
dekantasyon, santr�füj ve f�ltrasyon �şlemler� g�b� mekan�k veya f�z�ksel �şlemler uygulanarak elde ed�len; kend� kategor�s�ndek� ürünler�n
f�z�ksel, k�myasal ve duyusal özell�kler�n� taşıyan yağları �fade eder.

             Natürel zeyt�nyağları;

             aa) Natürel sızma zeyt�nyağı: Doğrudan tüket�me uygun, serbest yağ as�tl�ğ� ole�k as�t c�ns�nden her 100 gramda 0,8 gramdan fazla
olmayan yağlar,

             bb) Natürel b�r�nc� zeyt�nyağı: Doğrudan tüket�me uygun, serbest yağ as�tl�ğ� ole�k as�t c�ns�nden her l00 gramda 2,0 gramdan fazla
olmayan yağlar,

             cc) Ham zeyt�nyağı/Raf�najlık: Serbest yağ as�tl�ğ� ole�k as�t c�ns�nden her 100 gramda 2,0 gramdan fazla olan veya duyusal ve
karakter�st�k özell�kler� bakımından doğrudan tüket�me uygun olmayan, raf�nasyon veya tekn�k amaçlı kullanıma uygun yağlar

             olarak sınıflandırılır.

             2) Raf�ne zeyt�nyağı: Ham zeyt�nyağının doğal tr�gl�ser�d yapısında değ�ş�kl�ğe yol açmayan metotlarla raf�ne ed�lmeler� sonucu elde
ed�len ve serbest yağ as�tl�ğ� ole�k as�t c�ns�nden her l00 gramda 0,3 gramdan fazla olmayan yağdır.

             3) R�v�era zeyt�nyağı: Raf�ne zeyt�nyağı �le doğrudan tüket�me uygun natürel zeyt�nyağları karışımından oluşan ve serbest yağ as�tl�ğ�
ole�k as�t c�ns�nden her l00 gramda l,0 gramdan fazla olmayan yağdır.



             4) Çeşn�l� zeyt�nyağı: Zeyt�nyağlarına değ�ş�k baharat, b�tk�, meyve ve sebzeler�n �lave ed�lmes� �le elde ed�len ve d�ğer özell�kler�
açısından bu Tebl�ğ kapsamında kend� kategor�s�ndek� ürünler�n özell�kler�n� taşıyan yağdır.

             d) Zeyt�nyağı Kom�syonu: Ulusal Gıda Kodeks� Kom�syonunun oluşturduğu, Katı ve Sıvı Yağlar İht�sas Alt Kom�syonunun,
Zeyt�nyağı Çalışma Grubudur.

             Ürün özell�kler�

             MADDE 5 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamındak� ürünlere a�t özell�kler aşağıda ver�lm�şt�r;

             a) Zeyt�nyağları ve p�r�na yağlarının kal�te ve saflık kr�terler� EK- l’ de ver�lm�şt�r.

             b) Natürel zeyt�nyağları �le �lg�l� duyusal özell�kler Ek-2’de ver�lm�şt�r.

             c) Çeşn�l� ve/veya aromalı zeyt�nyağlarına sadece Ek-1’de yer alan kal�te ve saflık kr�terler� �le �lg�l� hükümler uygulanır. Bu ürünler
�ç�n Ek-2’de yer alan duyusal özell�kler d�kkate alınmaz.

             ç) Zeyt�nyağı d�ğer sıvı yağlara ve d�ğer sıvı yağlar zeyt�nyağına karıştırılamaz.

             Özel hükümler

             MADDE 6 – (1) Yurt �ç�nde üret�len zeyt�nyağının kl�matoloj�k ve agronom�k koşullarına göre sterol kompoz�syonunda Delta-7-
st�gmastenol ve toplam sterol �çer�kler� �le ultrav�yole ışığında özgül soğurma kr�terler�nde oluşab�lecek değ�ş�kl�kler Zeyt�nyağı Kom�syonu
tarafından bel�rlen�r. Özel hükümler �thalatta uygulanmaz.

             Katkı maddeler�

             MADDE 7 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamındak� ürünlerde kullanılacak katkı maddeler�, 22/5/2008 tar�hl� ve 26883 sayılı Resm� Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeks� – Renklend�r�c�ler ve Tatlandırıcılar Dışındak� Gıda Katkı Maddeler� Tebl�ğ�’ne uygun olmalıdır. Bu Tebl�ğe
�lave olarak;

             a) Natürel zeyt�nyağlarına h�çb�r gıda katkı maddes� �lave ed�lemez.

             b) Raf�ne zeyt�nyağı, r�v�era zeyt�nyağı, raf�ne p�r�na yağı ve p�r�na yağına raf�nasyon �şlem� sırasında kaybolan doğal alfa
tokoferoller�n yen�den kazandırılması amacıyla alfa tokoferol �laves� yapılab�l�r. Ancak son üründe alfa tokoferol konsantrasyonu 200 mg/kg’ı
geçmemel�d�r.

             Aroma maddeler�

             MADDE 8 – (1) Zeyt�nyağlarında kullanılacak doğal aroma maddeler� Türk Gıda Kodeks� Yönetmel�ğ�’n�n Gıda Aroma Maddeler�
Bölümü’nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

             Bulaşanlar

             MADDE 9 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında yer alan ürünlerdek� bulaşanların m�ktarları, 17/5/2008 tar�hl� ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeks� - Gıda Maddeler�ndek� Bel�rl� Bulaşanların Maks�mum L�m�tler� Hakkında Tebl�ğ’de yer alan hükümlere
uygun olmalıdır.

             Pest�s�t kalıntıları

             MADDE 10 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında yer alan ürünlerdek� pest�s�t kalıntı m�ktarları, 31/12/2009 tar�hl� ve 27449 (6 ncı Mükerrer)
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeks� - Gıda Maddeler�nde Bulunmasına İz�n Ver�len Pest�s�tler�n Maks�mum Kalıntı
L�m�tler� Tebl�ğ�’nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

             H�jyen

             MADDE 11 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamındak� ürünler, Türk Gıda Kodeks� Yönetmel�ğ�’n�n Gıda H�jyen� Bölümü’nde yer alan genel
kurallara uygun olarak üret�lmel� ve 6/2/2009 tar�hl� ve 27133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeks� - M�krob�yoloj�k
Kr�terler Tebl�ğ�’nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

             İşyer� özell�kler�

             MADDE 12 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamındak� ürünler� üreten �şyerler�, Türk Gıda Kodeks� Yönetmel�ğ�’n�n Gıda Maddeler� Üreten
İşyerler�n�n Taşıması Gereken Özell�kler Bölümü’nde yer alan genel kurallara uygun olmalıdır.

             Ambalajlama, et�ketleme ve �şaretleme



             MADDE 13 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında yer alan ürünler; Türk Gıda Kodeks� Yönetmel�ğ�’n�n Ambalajlama –Et�ketleme ve
İşaretleme Bölümü’nde ve 25/8/2002 tar�hl� ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeks� – Gıda Maddeler�n�n Genel
Et�ketleme ve Beslenme Yönünden Et�ketleme Kuralları Tebl�ğ�’nde yer alan hükümler�ne uygun olmalıdır. Bu hükümlere �lave olarak;

             a) Zeyt�nyağına çeşn� ve/veya aroma �lave ed�lmes� hal�nde ürün adından önce çeşn� ve/veya aroma maddes�n�n adı ürün adı �le aynı
punto büyüklüğünde olacak şek�lde bel�rt�lmel�d�r.

             b) Sadece natürel sızma zeyt�nyağları ve natürel b�r�nc� zeyt�nyağları et�ketler�nde �lg�l� mevzuatına uygun olarak coğraf� �şaret
taşıyab�l�r.

             c) P�r�na yağı h�çb�r koşulda zeyt�nyağı olarak adlandırılamaz.  

             ç) Bu Tebl�ğ�n 4 üncü maddes�nde yer alan tanımlara uygun olarak üret�lm�ş zeyt�nyağlarında aşağıdak� b�lg�ler de et�kette yer alab�l�r. 

                1) Natürel sızma zeyt�nyağı �ç�n; “zeyt�n�n yalnızca mekan�k olarak �şlenmes� �le elde ed�lm�ş üstün kal�tede zeyt�nyağı”

                2) Natürel b�r�nc� zeyt�nyağı �ç�n; “zeyt�n�n yalnızca mekan�k olarak �şlenmes� �le elde ed�lm�ş zeyt�nyağı”

                3) R�v�era zeyt�nyağı �ç�n; “raf�nasyona tab� tutulan zeyt�nyağları ve doğrudan zeyt�nden elde ed�len natürel yağları �çer�r”

                4) P�r�na yağı �ç�n; “p�r�nanın ekstraks�yonundan elde ed�len ham p�r�na yağının raf�nasyonu �le üret�len raf�ne p�r�na yağı ve
doğrudan zeyt�nden elde ed�len natürel yağları �çer�r/yağlardan oluşur” veya “P�r�na yağının raf�nasyonu �le elde ed�len yağlar ve doğrudan
zeyt�nden elde ed�len natürel yağları �çer�r.”

             d) “�lk soğuk baskı” �fades� sadece 27 ˚C’n�n altında h�drol�k pres kullanılarak zeyt�n hamurunun �lk mekan�k sıkılmasından elde ed�len
natürel sızma ve natürel b�r�nc� zeyt�nyağları �ç�n kullanılab�l�r.

             e) “Soğuk sıkım” �fades� zeyt�n hamurunun 27 ˚C’n�n altında perkolasyonu veya santr�füjü �le elde ed�len natürel sızma veya natürel
b�r�nc� zeyt�nyağları �ç�n kullanılab�l�r.

             f) Tat ve/veya kokuya �l�şk�n duyusal özell�kler sadece natürel sızma ve natürel b�r�nc� zeyt�nyağı �ç�n, Türk Gıda Kodeks� - Zeyt�nyağı
ve P�r�na Yağı Numune Alma ve Anal�z Metotları Tebl�ğ�n�n duyusal özell�klere �l�şk�n 10 no’lu Ek�n�n 3.3 maddes�nde yer alan �fadeler, aynı
ekte yer alan metoda göre değerlend�r�lm�ş olması koşuluyla, kullanılır.

             g) Bu Tebl�ğ kapsamında doğrudan tüket�me sunulan ürünler n�ha� tüket�c�ye dökme olarak satışa sunulamaz.

             ğ) Ürün et�ket�nde as�tl�k veya maks�mum as�tl�k bel�rt�lecekse, peroks�t değer�, mumsu madde, ultrav�yole ışında özgül soğurma
değerler� �le b�rl�kte aynı yüzde ve aynı boyutta olmalıdır. Bu değerler, Türk Gıda Kodeks� -Zeyt�nyağı ve P�r�na Yağı Numune Alma ve Anal�z
Metotları Tebl�ğ� çerçeves�nde tesp�t ed�lmel�d�r.

             Taşıma ve depolama

             MADDE 14 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamındak� ürünler�n taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeks� Yönetmel�ğ�’n�n Gıdaların
Taşınması ve Depolanması Bölümü’nde yer alan kurallara uygun olmalıdır.

             Numune alma ve anal�z yöntemler�

             MADDE 15 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınması ve anal�zler�, Türk Gıda Kodeks� Yönetmel�ğ�’n�n
“Numune Alma ve Anal�z Metotları Bölümü” ve Türk Gıda Kodeks� Zeyt�nyağı ve P�r�na Yağı Numune Alma ve Anal�z Metotları Tebl�ğ�nde
bel�rt�len hükümlere uygun olarak yapılmalıdır.

             (2) Türk Gıda Kodeks� Zeyt�nyağı ve P�r�na Yağı Numune Alma ve Anal�z Metotları Tebl�ğ�’nde yer almayan anal�zler �ç�n uluslararası
kabul görmüş anal�z metotları kullanılmalıdır.

             Tesc�l ve denet�m

             MADDE 16 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında yer alan ürünler� üreten �şyerler�; tesc�l ve �z�n, �thalat �şlemler�, kontrol ve denet�m sırasında
bu Tebl�ğ hükümler�ne uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan �şyerler� hakkında 27/5/2004 tar�hl� ve 5179 sayılı Gıdaların Üret�m�,
Tüket�m� ve Denetlenmes�ne Da�r Kanun Hükmünde Kararnamen�n Değ�şt�r�lerek Kabulü Hakkında Kanun hükümler�ne göre yasal �şlem
yapılır.

              (2) Bu Tebl�ğde yer alan hükümler�n uygulanması �le �lg�l� denet�m 5179 sayılı Kanuna göre Tarım ve Köy�şler� Bakanlığı tarafından
yer�ne get�r�l�r.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat



             MADDE 17 – (1) 3/8/2007 tar�hl� ve 26602 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�ren Türk Gıda Kodeks� - Zeyt�nyağı ve
P�r�na Yağı Tebl�ğ� (Tebl�ğ No:2007/36) yürürlükten kaldırılmıştır.

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faal�yet gösteren ve bu Tebl�ğ kapsamındak� ürünler� üreten �şyerler�nce üret�lm�ş veya üret�lecek
olan natürel �k�nc� zeyt�nyağı, karma p�r�na yağı, çeşn�l� zeyt�nyağı ve ham zeyt�nyağı 1/8/2011 tar�h�ne kadar  3/8/2007 tar�hl� ve 26602 sayılı
Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeks� - Zeyt�nyağı ve P�r�na Yağı Tebl�ğ� (2007/36) hükümler�ne göre p�yasada yer alab�l�r.

             Yürürlük

             MADDE 18 – (1) Bu Tebl�ğ�n  13 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend� 1/3/2011 tar�h�nde, (ğ) bend� 1/8/2011 tar�h�nde, d�ğer
maddeler� �se yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

             Yürütme

             MADDE 19 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Tarım ve Köy�şler� Bakanı yürütür.
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Özell�kler

Değerler
Ham
Zeyt�nyağı

Natürel Sızma
Zeyt�nyağı

Natürel
B�r�nc�
Zeyt�nyağı

Raf�ne
Zeyt�nyağı

R�v�era
Zeyt�nyağı

Ham
P�r�na
Yağı

Raf�ne
P�r�na
Yağı

P�r�na
Yağı

1.Kal�te Kr�terler�  
1.1. Serbest as�tl�k
(% en çok, ole�k as�t
c�ns�nden)

> 2,0 ≤ 0,8 ≤ 2,0 ≤ 0,3 ≤ 1,0 - ≤ 0,3 ≤ 1,0

1.2. Peroks�t Değer�,
(meq akt�f oks�jen/kg
yağ, en çok)

- 20 20 5 15 - 5 15

1.3. Ultrav�yole Işığında
Özgül Soğurma (E)

 

E (232 nm) - ≤ 2,5 ≤ 2,60 - - - - -
E (270 nm) - ≤  0,22 ≤ 0,25 ≤ 1,10(4) ≤ 0,90(4) - ≤ 2,00 ≤ 1,70

Delta E - ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,16(4) ≤ 0,15(4) - ≤ 0,20 ≤ 0,18

1.4. Yağ As�d� Met�l
Esterler� (FAME) ve Et�l
Esterler� (FAEE) Toplamı
(mg/kg)
 

-

ΣFAME+
ΣFAEE ≤75
veya
ΣFAME+ΣFAEE
>75 ve ≤150
�se ΣFAEE/
ΣFAME ≤ 1,5

- - - - - -

1.5. Halojene Çözücüler Her b�r halojene çözücünün maks�mum konsantrasyonu 0,l mg/kg’ı,
 Halojene çözücüler�n toplamının maks�mum konsantrasyonu 0,2 mg/kg’ı geçmemel�d�r.

2.Saflık Kr�terler�  
2.1. Gaz Kromatograf�de
Bel�rlenen Yağ As�tler�
Kompoz�syonu (% m/m
Met�l Esterler�)

 

M�r�st�k as�t (C14:0) ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05
Palm�t�k as�t (C16:0) 7,5-20 7,5-20 7,5-20 7,5-20 7,5-20 7,5-20 7,5-20 7,5-20

Palm�tole�k as�t (C16:1) 0,3-3,5 0,3-3,5 0,3-3,5 0,3-3,5 0,3-3,5 0,3-3,5 0,3-3,5 0,3-
3,5

Heptadekano�k/margar�k
as�t (C17:0)

≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3

Heptadeseno�k/margole�k
as�t (C17:1)

≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3

Stear�k as�t (C18:0) 0,5-5,0 0,5-5,0 0,5-5,0 0,5-5,0 0,5-5,0 0,5-5,0 0,5-5,0 0,5-
5,0

Ole�k as�t (C18:1) 55,0-83,0 55,0-83,0 55,0-83,0 55,0-83,0 55,0-83,0 55,0-
83,0

55,0-
83,0

55,0-
83,0

L�nole�k as�t (C18:2) 3,5-21,0 3,5-21,0 3,5-21,0 3,5-21,0 3,5-21,0 3,5-
21,0

3,5-
21,0

3,5-
21,0

L�nolen�k as�t (C18:3) ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0
Araş�d�k as�t (C20:0) ≤ 0,6 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ≤ 0,6

Gadole�k/e�koseno�k as�t ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4



(C20:1)
Behen�k as�t (C22:0) ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,3 ≤  0,3 ≤  0,3

L�gnoser�k as�t (C24:0) ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2
2.2. 2-gl�ser�l
monopalm�tat (%)

        

2.2.1. Toplam Palm�t�k
as�t (%) ≤ 14

≤ 0,9 ≤ 0,9 ≤ 0,9 ≤ 0,9 ≤ 0,9
≤1,4 ≤1,4 ≤1,2

2.2.2. Toplam Palm�t�k
as�t (%) > 14

≤ 1,1 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,1 ≤ 1,0

2.3. Sterol
Kompoz�syonu

 

2.3.1. Sterol
Toplamındak� %’ ler

 

Kolesterol ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5
Brass�kasterol ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2
Kampesterol ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0
St�gmasterol  < Kampasterol

Delta-7-st�gmastenol ≤ 0,5(4) ≤ 0,5(4) ≤ 0,5(4) ≤ 0,5(4) ≤ 0,5(4) ≤ 0,5(4) ≤
0,5(4)

≤
0,5(4)

Σ Beta-s�tosterol
(Beta-s�tosterol + delta-
5-avenasterol + delta-
5,23-st�gmastad�enol+ 

klerosterol+ s�tostanol +
delta-5,24-

st�gmastad�enol)

≥ 93 ≥ 93 ≥ 93 ≥ 93 ≥ 93 ≥ 93 ≥ 93 ≥ 93

2.3.2. Toplam Sterol,
(mg/kg, en az)

1000 1000 1000 1000(4) 1000(4) 2500 1800 1600

2.4. Er�trod�ol ve Uvaol
(Toplam Steroller
İç�nde), (%)

≤ 4,5(2) ≤ 4,5 ≤ 4,5 ≤ 4,5 ≤ 4,5 > 4,5(3) > 4,5 > 4,5

2.5. Trans Yağ As�tler�  
C 18:1T (%) ≤ 0,10 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,40 ≤ 0,40

 C18:2 T (%)+C 18:3 T
(%)

≤ 0,10 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,10 ≤ 0,35 ≤ 0,35

2.6. Tohum Yağlarının
Tesp�t�, 

 Gerçek ve teor�k ECN 42
tr�gl�ser�d �çer�ğ�
arasındak� maks�mum
fark

0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,5 0,5

2.7. Raf�ne B�tk�sel
Yağların Tesp�t�,
St�gmastad�enler (mg/kg)

≤0,50(5) ≤0,10(5) ≤0,10(5) - - - - -

2.8. Mumsu Maddeler
(C40+C42+C44+C46)
(mg/kg)

≤300(2) ≤250 ≤250 ≤350 ≤350 >350(3) >350 >350

           

(1)     Akt�f alüm�nyum oks�tten geç�r�ld�kten sonra, örneğ�n 270nm dalga boyunda ölçülen özgül soğurması 0,11’e eş�t veya daha az
olmalıdır.

(2)     300 mg/kg �le 350 mg/kg arasında mumsu maddelere sah�p olduğunda, bu yağın ham zeyt�nyağı olarak tanımlanab�lmes� �ç�n, toplam
al�fat�k alkol �çer�ğ� ≤350 mg/kg veya er�trod�ol + Uvaol �çer�ğ� ≤% 3,5 olması gerekmekted�r.

(3)     300 mg/kg �le 350 mg/kg arasında mumsu maddelere sah�p olduğunda, bu yağın ham p�r�na yağı olarak tanımlanab�lmes� �ç�n,
toplam al�fat�k alkol �çer�ğ�  >350 mg/kg veya er�trod�ol + Uvaol �çer�ğ�  >% 3,5 olması gerekmekted�r.

(4)     Yurt �ç�nde üret�len yemekl�k zeyt�nyağının kl�matoloj�k ve agronom�k koşullara göre özell�kler�nde oluşab�lecek değ�ş�kl�kler,
zeyt�nyağı kom�syonu tarafından zeyt�n üret�m bölgeler�nden gelen �zleme çalışmalarının değerlend�r�lmes�yle bel�rlen�r. Özel
hükümler �thalatta uygulanmaz.

(5)     Kap�ler kolonda ayrılab�len veya ayrılamayan toplam �zomerler

Ek-2
 

 Kusurların Ortancası/Medyanı
(Md)

Meyvems� Özell�k Ortancası/Medyanı
(Mf)

Natürel Sızma Zeyt�nyağı Md=0 Mf >0
Natürel B�r�nc� Zeyt�nyağı 0< Md ≤ 3,5 Mf >0
Ham zeyt�nyağı* Md > 3,5  



*Meyvems� özell�k ortancası 0’a eş�t olduğunda kusurların ortancası 3,5’ a eş�t ya da 3,5’ dan küçük olsa b�le ham zeyt�nyağı olarak
kabul ed�l�r.

 

 
 


