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TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/26)
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�lmes�, hazırlanması, �şlenmes�, et�ketlenmes�, muhafazası, depolanması, taşınması ve p�yasaya arzı �le �lg�l�
şartları ve ürün 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, 29/12/2011 tar�hl� ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türk Gıda Kodeks� Yönetmel�ğ�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 yağı,

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 yağı,

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�lmes� 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
yağı,

ç) Zeyt�nyağı Kom�syonu: Ulusal Gıda Kodeks� Kom�syonunun oluşturduğu, Katı ve Sıvı Yağlar Alt
Kom�syonunun, Zeyt�nyağı Çalışma Grubunu,

�fade eder.
(2) 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.

a) 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 yağlardır. Çözücü veya
k�myasal ya da b�yok�myasal etk�s� olan yardımcılar kullanılarak veya reester�f�kasyonla elde ed�len yağlar bu tanımın
dışındadır. Natürel zeyt�nyağları;

1) 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,

2) 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,

3) 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
ve/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.
b) 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.

c) 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.

ç) 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.

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’e uygun olur.
b) Natürel zeyt�nyağları �le �lg�l� duyusal özell�kler Ek-2’ye uygun olur.
c) Natürel sızma ve natürel b�r�nc� zeyt�nyağında kampesterol değer� �ç�n Ek-3’ün b�r�nc� bölümünde yer alan

karar ağacı, natürel sızma ve natürel b�r�nc� zeyt�nyağı �le ham ve raf�ne p�r�na yağındak� delta-7-st�gmastenol
değerler� �ç�n Ek-3’ün �k�nc� bölümünde yer alan karar ağaçları d�kkate alınır.

ç) 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.

d) 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�syonu �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 kapsamında yer alan ürünlerde kullanılacak katkı maddeler�, 30/6/2013 tar�hl� ve

28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeks� Gıda Katkı Maddeler� Yönetmel�ğ�nde yer alan
hükümlere uygun olur. Bu Yönetmel�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 geçmez.

Aroma ver�c�ler ve aroma verme özell�ğ� taşıyan gıda b�leşenler�
MADDE 8 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamındak� ürünlerde kullanılacak, aroma ver�c�ler ve aroma verme özell�ğ�

taşıyan gıda b�leşenler�, 29/12/2011 tar�hl� ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeks� Aroma Ver�c�ler ve Aroma Verme Özell�ğ� Taşıyan Gıda B�leşenler� Yönetmel�ğ�nde yer alan hükümlere
uygun olur.

Ekstraks�yon çözücüler�
MADDE 9 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında yer alan p�r�na yağlarının elde ed�lmes�nde kullanılan ekstraks�yon

çözücüler�, 18/8/2013 tar�hl� ve 28739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeks� Gıda Maddeler�n�n ve
Gıda B�leşenler�n�n Üret�m�nde Kullanılan Ekstraks�yon Çözücüler� Tebl�ğ� (Tebl�ğ No: 2013/45)’nde yer alan
hükümlere uygun olur.

Bulaşanlar
MADDE 10 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında yer alan ürünlerdek� bulaşanların m�ktarları, 29/12/2011 tar�hl� ve

28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeks� Bulaşanlar Yönetmel�ğ�nde yer alan
hükümlere uygun olur.

Pest�s�t kalıntıları
MADDE 11 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında yer alan ürünlerdek� pest�s�t kalıntı m�ktarları, 25/11/2016 tar�hl� ve

29899 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeks� Pest�s�tler�n Maks�mum Kalıntı L�m�tler�
Yönetmel�ğ�nde yer alan hükümlere uygun olur.

H�jyen
MADDE 12 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında yer alan ürünler; 17/12/2011 tar�hl� ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Gıda H�jyen� Yönetmel�ğ� ve 29/12/2011 tar�hl� ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeks� M�krob�yoloj�k Kr�terler Yönetmel�ğ�nde yer alan hükümlere uygun olur.

Ambalajlama
MADDE 13 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında yer alan ürünler�n ambalajları, 29/12/2011 tar�hl� ve 28157 üçüncü

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeks� Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler
Yönetmel�ğ�nde yer alan hükümlere uygun olur.

Et�ketleme
MADDE 14 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında yer alan ürünler; 26/1/2017 tar�hl� ve 29960 mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeks� Gıda Et�ketleme ve Tüket�c�ler� B�lg�lend�rme Yönetmel�ğ�nde yer alan
hükümler �le b�rl�kte aşağıdak� hükümlere de uygun olur:

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�l�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) 4 üncü maddede 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) “İlk 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,
20/11/2014 tar�hl� ve 29181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeks� Zeyt�nyağı ve P�r�na Yağı Anal�z
Metotları Tebl�ğ� (Tebl�ğ No:2014/53)’n�n duyusal özell�klere �l�şk�n 11 no’lu ek�n�n 4 üncü maddes�nde yer alan
�fadeler, aynı ekte yer alan metoda göre değerlend�r�lm�ş olması koşuluyla kullanılır.

g) Bu Tebl�ğ kapsamında yer alan ve doğrudan son tüket�c�ye sunulan ürünler hazır ambalajlı hale
get�r�lmeks�z�n p�yasaya arz ed�lemez.



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 olur.

Beslenme ve sağlık beyanları
MADDE 15 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamındak� ürünler�n beslenme ve sağlık beyanları 26/1/2017 tar�hl� ve 29960

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeks� Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmel�ğ�ne uygun
olur.

Taşıma ve depolama
MADDE 16 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamındak� ürünler�n taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeks�

Yönetmel�ğ�n�n gıdaların taşınması ve depolanması �le �lg�l� hükümler�ne uygun olur.
Numune alma ve anal�z yöntemler�
MADDE 17 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınması 17/12/2011 tar�hl� ve 28145

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yem�n Resm� Kontroller�ne Da�r Yönetmel�k kapsamında, anal�zler� �se
Türk Gıda Kodeks� Zeyt�nyağı ve P�r�na Yağı Anal�z Metotları Tebl�ğ�nde bel�rt�len hükümlere uygun olarak yapılır.

Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum
MADDE 18 – (1) Bu Tebl�ğ, Tarım Ürünler� P�yasaları �ç�n Ortak B�r Düzen Oluşturulmasına İl�şk�n ve

(AET) 922/72, (AET) 234/79, (AT) 1037/2001 �le (AT) 1234/2007 Sayılı Konsey Tüzükler�n� Yürürlükten Kaldıran
17/12/2013 tar�hl� ve (AB) 1308/2013 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, Zeyt�nyağının ve P�r�na
Yağının Özell�kler� ve İlg�l� Anal�z Yöntemler�ne İl�şk�n 11/7/1991 tar�hl� ve (AET) 2568/91 Sayılı Kom�syon Tüzüğü
ve Zeyt�nyağı Pazarlama Standartlarına İl�şk�n 13/1/2012 tar�hl� ve (AB) 29/2012 sayılı Kom�syon Uygulama Tüzüğü
d�kkate alınarak Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum çerçeves�nde hazırlanmıştır.

İdar� yaptırım
MADDE 19 – (1) Bu Tebl�ğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tar�hl� ve 5996 sayılı Veter�ner

H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun �lg�l� maddeler�ne göre �dar� yaptırım uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 20 – (1) 7/8/2010 tar�hl� ve 27665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeks�

Zeyt�nyağı ve P�r�na Yağı Tebl�ğ� (Tebl�ğ No:2010/35) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faal�yet gösteren ve bu Tebl�ğ kapsamında yer alan ürünler� üreten �şletmeler

bu Tebl�ğ�n yayımından sonra 1 yıl �ç�nde bu Tebl�ğ hükümler�ne uymak zorundadır.
(2) 31/12/2019 tar�h�nden sonra bu Tebl�ğe aykırı ürünler p�yasada bulunamaz.
(3) B�r�nc� ve �k�nc� fıkrada bel�rt�len geç�ş süreler� boyunca 7/8/2010 tar�hl� ve 27665 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe g�ren Türk Gıda Kodeks� Zeyt�nyağı ve P�r�na Yağı Tebl�ğ� (Tebl�ğ No:2010/35) hükümler�
geçerl�d�r.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 
 

Ekler �ç�n tıklayınız.

 
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170917-9-1.pdf

