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Sayın üyemiz, 

   

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan 

30/01/2023 tarih 82394151 sayılı yazıda; 

 

Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Özgür Volkan AĞAR başkanlığında 26.01.2023 

tarihinde, zeytinyağı sektöründeki ülkemiz ve dünyadaki güncel gelişmeler, dış ticaret ve 

tedarik hususlarını değerlendirmek amacıyla sektör temsilcilerinin geniş kapsamlı katılımıyla 

bir toplantı gerçekleştirildiği, söz konusu toplantıda sektör temsilcileri tarafından, %2 asit 

oranının üstündeki zeytinyağının "Natürel Birinci Zeytinyağı (yemeklik)" adı altında 

ihracatının gerçekleştirildiği, ayrıca %2 asit oranının üstündeki yağların natürel sızma 

zeytinyağı ilavesiyle asit oranının düşürülerek “Natürel Birinci Zeytinyağı (yemeklik)” olarak 

ihracatının yapıldığına ilişkin duyumlar alındığının belirtildiği ve sektör temsilcilerince ifade 

edilen hususlar göz önüne alınarak, 1509.30 GTİP'inde (Saf Zeytinyağı) yer alan 

zeytinyağına yönelik ticari kalite denetimlerinin risk analizi kurallarında düzenleme yapıldığı 

belirtilmektedir. 

 

Aynı yazıda devamla, bilindiği üzere 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'na göre Avrupa Birliği üyesi 

ülkelere ihraç edilen/ihraç edilmesi hedeflenen ürünlerin ilgili teknik düzenlemesine uygun 

olması, Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen/ihraç edilmesi hedeflenen 

ürünlerin güvenli olması, tağşişe konu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve 

belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde yapılmasının zorunlu olduğu ve aynı Karar'ın 

12'nci maddesi ile, herhangi bir aykırılık durumunda alınacak önlemlerin 13'üncü maddesi ile 

de aykırı hareket edenlere yönelik uygulanacak müeyyidelerin düzenlendiği bildirilmekte 

olup, Türk malı imajının yurt dışında korunması amacıyla, firmalarımızca konuya gerekli 

hassasiyetin gösterilmesi gerektiği, aksi takdirde ihracatçılarımıza ilgili mevzuat kapsamında 

gerekli müeyyidelerin uygulanacağı ifade edilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 
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