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Sayın üyemiz, 

   

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 22/02/2023 tarih 

82999978 sayılı yazıda, 

 

Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan “Tst 7630 Zeytin Ezmesi) standart 

tasarısına ilişkin olabilecek görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir. 

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, bir örneği ekte yer alan söz 

konusu standart tasarısına ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin en geç 01 Mart 2023 

Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerektiği 

hususunu bilgilerinize sunarız. 

 

 

                                                                                                      e-imzalıdır 

Şahin KURUL 

   Genel Sekreter a.  

        Şube Müdürü 

 

 

 

 

EKLER: 

EkI: Tst 7630 Zeytin Ezmesi Standardı  (16 Sayfa) 

EkII: Görüş Formu (1 Sayfa) 
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