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BURSA MİLLETVEKİLİ İSMET BÜYÜKATAMAN VE 29 MİLLETVEKİLİNİN  
ÖNERGESİ (10/27) 

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 
Zeytin ve Zeytinyağı ile Diğer Bitkisel Yağların Üretimindeki Sorunlar ve Çözüm Yollarını 

belirlemek amacıyla Anayasa'nın 98'inci ve İç Tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince ekte 
yer alan gerekçe doğrultusunda Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.  

 
İsmet Büyükataman Mustafa Kemal Cengiz Ertuğrul Kumcuoğlu

Bursa Çanakkale Aydın
Recai Yıldırım Kürşat Atılgan Ahmet Kenan Tanrıkulu

Adana Adana İzmir
Mustafa Enöz Necati Özensoy Ali Uzunırmak

Manisa Bursa Aydın
Hamza Hamit Homriş Behiç Çelik Metin Ergun

Bursa Mersin Muğla
Mehmet Akif Paksoy Alim Işık Kamil Erdal Sipahi

Kahramanmaraş Kütahya İzmir
Hüseyin Yıldız Cemaleddin Uslu Hakan Coşkun

Antayla Edirne Osmaniye
Kemalettin Nalcı Ahmet Bukan İzzettin Yılmaz

Tekirdağ Çankırı Hatay
Yılmaz Tankut Kadir Ural Cumali Durmuş

Adana Mersin Kocaeli
Şenol Bal Recep Taner Muharrem Varlı
İzmir Aydın Adana

Ahmet Orhan Oktay Vural Ahmet Duran Bulut
Manisa İzmir Balıkesir

 
GEREKÇE 

 
Zeytin ve zeytinyağı ile diğer bitkisel yağların üretiminin, ülkemiz ekonomisi, toplumsal 

yapısı, toplum sağlığı ve çevre açılarından stratejik önemi bulunmaktadır.  
Ülkemiz 1 milyon 260 bin ton civarındaki zeytin üretimiyle dünya zeytin üretiminin yüzde 

7,9'unu, 100 bin ton civarındaki zeytinyağı üretimiyle dünya zeytinyağı üretiminin yüzde 5'ini 
gerçekleştirmektedir. Ülkemizde 109 milyon zeytin ağacı, 196 bin zeytin üreticisi, 800 bin ton 
zeytini işleyen 1 100 zeytinyağı üretim işletmesi bulunmaktadır. Ülkemiz zeytinyağı üretiminin 
yaklaşık yarısı ihraç edilmektedir.  

Yağlı tohumlu bitkiler ve bitkisel yağlar üretimi alanında ise, ülkemizde ayçiçeği ve pamuk 
üretimi ile bunlardan üretilen bitkisel yağların üretimi önem taşımaktadır. Ülkemizde yıllık 
ortalama 800 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu üretilmektedir. 800 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu 
üretimimizin yurtiçi talebimizi karşılamaması nedeniyle 2006 yılında ihracat rakamları 
düşüldükten sonra net 360 bin ton ayçiçeği tohumu, net 300 bin ton da ham ayçiçeği yağı ithal 
edilmiştir. Pamuk yağı üretiminde ise, yurtiçi talep büyük ölçüde yurtiçi üretimi tarafından 
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karşılanmakta olup, ülkemizde 1 milyon 300 bin ton pamuk çiğidi ve 200 bin ton civarında 
pamuk yağı üretimi gerçekleştirilmektedir.  

Ayçiçeği ve pamuk yanında soya, yerfıstığı, susam, kanola ve aspir gibi bitkilerden de yağ 
üretimi yapılmakta, ülkemizde 402 kuruluş yağlı tohumlu bitkilerden bitkisel yağ üretiminde 
bulunmaktadır.  

2006 yılında, ayçiçeği ve pamuk tohumu ile ayçiçeği yağı, pamuk yağı, soya yağı, 
mısıryağı, margarin olarak 361 milyon dolar değerinde ihracat, 1 milyar 350 milyon dolar 
değerinde ithalat (net 989 milyon dolarlık ithalat) yapılmıştır.  

100 binlerce zeytin ve yağlı tohumlar üreticisi ve binlerce yağ üreticisi yanında ülke 
ekonomisini, dış ticaretini, üretim planlaması ve üretim teknolojilerini, çevre problemlerini ve 
toplum sağlığını yakından ilgilendiren bu alanda önemli sorunlar bulunmaktadır.  

Bu sorunları tespit ve çözümlerini bulmak amacıyla 22. dönem parlamentosunda, Zeytin ve 
Zeytinyağı ile Diğer Bitkisel Yağların Üretimindeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırma komisyonu kurulmuş ve bu komisyon 
çalışmalarını bir rapor haline getirmiştir. Fakat, Araştırma Komisyonunun raporu Meclis Genel 
Kurulunda görüşülememiştir.  

Meclis Genel Kurulunda görüşülemeyen söz konusu Meclis Araştırma Komisyonu Raporu 
incelendiğinde, bu raporun kapsamlı görüşme ve çalışma sunucunda hazırlanmış olmasına ve 
birçok soruna çözüm önerilerinde bulunmasına rağmen, konuya stratejik bir anlayışla 
yaklaşmadığı düşünülmektedir.  

Eski dönemlerde uygulanan ve tavsiyeler içeren politika belirlemekle işlerin yürümemesi 
nedeniyle çağımızda artık stratejik düşünme ve stratejiler üzerine iş yapma çağı başladığı göz 
önüne alındığında, Zeytin ve Zeytinyağı ile Diğer Bitkisel Yağların Üretimindeki Sorunlara 
Çözüm Önerilerinin de stratejik bir anlayışla ele alınması gereği ortaya çıkmaktadır.  

Zeytinyağı ve diğer bitkisel yağların üretimi konusunda ülkemizin temel hedeflerinin 
belirlenmesi, bu hedeflere ulaşmak üzere fidan ve tohum seçiminden ve bunun yönetiminden, 
üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, bu alanlarda milli rekabet gücümüzün artırılması ve bu 
alanda Türk markası yaratılması için gerekli adımların ve işin sahiplerinin safha safha 
belirlenmesi gerekmektedir. Aksi halde yüce Meclisimizin tavsiyeleri birçok alanda olduğu gibi 
kurumsal çok başlılık içinde kaybolup gidecek veya bazı kesimlere bazı avantajlar sağlanması 
için bir dayanaktan öteye bir anlam taşımayacaktır.  

Açıklanan bu nedenlerle:  
22. dönem parlamentosunda kurulan ancak hazırladığı rapor genel kurulda görüşülemeyen, 

"Zeytin ve Zeytinyağı ile Diğer Bitkisel Yağların Üretimindeki Sorunların Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu" Raporunun 
stratejik bir anlayışla yeniden ele alınması,  

Bu alanda belirlenen hedeflerin hangi kurum ve kuruşlar tarafından nasıl yerine 
getirileceğinin ve bunun için yapılacak yasal düzenlemeler dâhil alınacak önlemlerin tespiti,  

İçin Anayasanın 98 inci, İç Tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis 
Araştırması açılması gerekmektedir.  
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AYDIN MİLLETVEKİLİ AHMET ERTÜRK VE 20 MİLLETVEKİLİNİN 
ÖNERGESİ (10/34) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemiz zeytin ve zeytinyağı üretiminde üreticilerimizin karşılaştığı sorunların araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98'inci, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz 
ederiz.  

 
 

Ahmet Ertürk İsmail Bilen Recep Yıldırım 
Aydın Manisa Sakarya 

Ali Küçükaydın Atilla Koç Mehmet Tunçak 
Adana Aydın Bursa 

Mehmet Çerçi Metin Yılmaz Ali Koyuncu 
Manisa Bolu Bursa 

Recai Berber Mahmut Durdu Mehmet S.Tekelioğlu 
Manisa Gaziantep İzmir 

İbrahim Mete Doğruer Taha Aksoy İlhan Evcin 
Osmaniye İzmir Yalova 

Hüseyin Tanrıverdi İsmail Katmerci Abdurrahman Arıcı 
Manisa İzmir Antalya 

A.Edip Uğur İsmail Özgün Cemal Yılmaz Demir 
Balıkesir Balıkesir Samsun 

 
GEREKÇE 

Dünyada yaklaşık olarak 900 milyonu aşkın zeytin ağacı olduğu tahmin edilmektedir.  
Söz konusu zeytin ağacı varlığının %98'i Akdeniz ülkelerinde ve bu ağaç varlığının 100 mil-

yon adedinin ülkemizde olduğu tahmin edilmektedir.  
Dünya zeytin ve zeytinyağı ticaretinde ilk dört ülke Türkiye, İspanya, Yunanistan ve İtalya'-

dır. Dünya ticaretinde kullanılan zeytinyağı miktarı da 600 bin tondur. Ülkemiz üretim açısından 
zeytin ağacı varlığına rağmen diğer ülkelere göre geride kalmıştır.. Bunun temel nedeni ise 
ağaçlarımızın verimliliklerinin düşük olmasıdır. Zeytinciliğin merkezi olan Akdeniz havzasının 
doğusunda yer alan ülkemizde zeytin, Ege ve Marmara sahilleri başta olmak üzere sahil şeridi 
boyunca Güney Doğu Anadolu Bölgemizde yetiştirilmektedir. Türkiye, dünya sofralık zeytin 
üretiminde 2 nci, yağlık zeytin ve zeytinyağı üretiminde 4 üncü büyük üretici konumundadır. 
Ülkemiz zeytin üretiminin %80.5'i Ege Bölgesinde, %11.8'i Akdeniz Bölgesinde, %6.1'i 
Marmara Bölgesindedir. Ülkemizde 400 bin ailenin geçim kaynağı zeytinciliktir. 8-10 bin kişinin 
ise gelirine dolaylı katkıda bulunmaktadır.  

Ülkemiz zeytin ve zeytinyağı üretiminde bu noktada iken gerek zeytin ve zeytinyağı 
üretiminde gerekse ticaretinde istenen noktaya henüz gelebilmiş değildir. Ülkemizde zeytinyağı 
tüketimi kişi başına 1 kg olarak tahmin edilmektedir. Bunun yanında Yunanistan'da 21 kg. 
İspanya ve İtalya'da 10-12 kg.dır. Rakamlardan da görüldüğü gibi zeytinyağı, sağlıklı beslenme 
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açısından son derece önemli olmasına rağmen tanıtımının yeterince yapılamaması tüketimi 
olumsuz etkilemektedir.  

Zeytin ve zeytinyağı üreticimizin bilinçlendirilmesi ve üretimin daha bilimsel yollarla 
yapılması için gerekli çalışmaların yapılması bir zorunluluktur. Yetiştirme ve bakım konularında 
gerekli eğitim çalışmaları zaman geçirilmeden yapılmalı ve bunun altyapısı hazırlanmalıdır.  

Ayrıca; zeytin ve zeytinyağı üreticilerimizin örgütlenme ve pazarlama sorunlarının çok iyi 
incelenip üreticilerimizin maksimum geliri elde edebilecekleri bir yapılanma içinde olmalarını 
sağlamak çok önemli görünmektedir.  

Bunun yanında üreticimizin en önemli yetiştirme sorunu yetişmiş zeytin ağaçlarının 
"solgunluk" hastalığı nedeniyle kurumasıdır. Birkaç yıldır görülmeye başlanan hastalık, "ölmez 
ağaç" olarak bilinen zeytin ağacını 4-5 ay gibi kısa bir sürede kurutmaktadır. Mevcut zeytin ağacı 
varlığımız bu hastalığın tehdidi altındadır. Hastalık şu anda Aydın, Akhisar ve Manisa 
yörelerimizde yoğun olarak görülmektedir.  

Hastalıkla ilgili bilinen etkin zirai mücadele yöntemi yoktur. Bu nedenle hastalıkla 
mücadeleye katkısı olabilecek her türlü etkin çalışmaya ivedilikle ihtiyaç vardır. Gerek AR-GE 
çalışmalarına destek verilmesi gerekse konu ile ilgili uluslararası kuruluşlarla etkileşime 
geçilerek soruna çözüm aranması için zaman geçirilmemesi gerekmektedir.  

Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulacak Meclis Araştırması Komisyonunda 
incelenmesi ve alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi hayati öneme sahiptir. Gerek zeytin 
üreticimizin sorunlarına çözümler getirilmesi gerekse zeytin ağacı varlığımızın korunması ve 
ülkemiz zeytinciliğinin dünya ülkeleri arasında hak ettiği yere gelebilmesi için konu çok önem 
arz etmektedir.  
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BURSA MİLLETVEKİLİ ALİ KOYUNCU VE 19 MİLLETVEKİLİNİN  
ÖNERGESİ (10/37) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizde geçen yıllara nazaran daha fazla kuraklık yaşanması sonucunda Zeytin ve 
Zeytinyağı üreticilerinin karşılaştıkları sorunların araştırılarak tespit edilmesi ve alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 25.10.2007  

 
  

Ali Koyuncu Hayrettin Çakmak Mehmet Tunçak 
Bursa Bursa Bursa 

Halil Aydoğan İsmail Bilen Hamza Yerlikaya 
Afyonkarahisar Manisa Sivas 
Hasan Ali Çelik Canan Candemir Çelik Mehmet Çerçi 

Sakarya Bursa Manisa 
Ali İhsan Merdanoğlu Metin Kaşıkoğlu Ayhan Sefer Üstün 

Diyarbakır Düzce Sakarya 
Musa Sıvacıoğlu Ahmet Erdal Feralan Eyüp Fatsa 

Kastamonu Nevşehir Ordu 
Fetani Battal Ertekin Çolak Durdu Mehmet Kastal 

Bayburt Artvin Osmaniye 
Orhan Erdem  Mustafa Hamarat 

Konya  Konya 
 

GEREKÇE 
 

Dünya zeytin üretiminin % 97'si aralarında ülkemizin de bulunduğu Akdeniz ülkelerinde 
yapılmaktadır. Ülkemiz İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan sonra dane zeytin üretimi 
sıralamasında 4. konumundadır. Zeytinyağı üretiminde 6. sırada, sofralık zeytin üretiminde 2. 
sırada, siyah sofralık zeytin üretiminde ise 1. sıradadır. Dünya zeytinyağı üretimi 2005-2006 
döneminde 2.6 milyon ton iken Türkiye ortalaması 130 bin ton olup Dünya üretiminin % 5'ini 
karşılamaktadır.  

Sofralık zeytin olarak ortalama yıllık 150 bin ton üretilmektedir. Üretilen zeytinin büyük bir 
miktarını iç tüketime yönlendirilmekte, işleme tekniğindeki farklılıktan dolayı aynı başarı 
ihracatta gösterilememektedir. Bunun nedeni olarak yüksek tuz konsantrasyonu içeren işleme 
teknikleri özellikle AB ülkelerindeki tüketicilerin damak zevkine uymamaktadır.  

Türkiye'de üretilen sofralık zeytinin % 85'i siyah, %15'i yeşil ve rengi dönük olarak 
işlenmektedir. Türkiye sofralık zeytin üretiminin yıllık 35 bin tonluk kısmını ağırlıklı olmak 
üzere Romanya, Bulgaristan, Rusya ve Almanya'ya satmaktadır.  

Tüm bu yönleriyle bakıldığında zeytin ülkemiz ekonomisi açısından önemli bir yere 
sahiptir. Gerek iç piyasada gerekse dış piyasalarda büyük bir ekonomik girdi teşkil etmesine 
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rağmen 2007 yılında ciddi bir kuraklık yaşanması zeytin ve zeytinyağı sektörümüzü olumsuz 
yönde etkilemiştir.  

Tarım sektörü 2007 yılında kuraklıktan en fazla etkilenen sektör olmuştur. Zeytin Üretimin 
yaygın olarak yapıldığı Marmara ve Ege Bölgesi yağış azalmasının en fazla olduğu bölgelerden 
olmuştur. Özellikle Marmara Bölgesinde % 34 yağış azalması tarımı ciddi derecede olumsuz 
olarak etkilemiştir.  

Ege ve Marmara bölgesinde yapılan araştırmalar neticesinde iklim değişiklikleri ve buna 
bağlı olarak yaşanan kuraklık zeytin üretimini de olumsuz yönde etkilemiştir. Bölgede yaşanan 
kuraklık nedeniyle zeytinde kalibrasyon kaybı, sofralık zeytinde kalite azalması, zeytin tanelerin 
küçük olması ve bunun neticesinde yağlık zeytinin çok olmasına rağmen yağ veriminin düşük 
olması gibi sorunları da beraberinde getirmiştir.  

Zeytin üretiminde yaşanan kalite kaybı; üreticinin zeytinini pazarlamada sıkıntı yaşamasına, 
eskiye nazaran daha kötü şartlarda pazarlamasına, Marmarabirlik'in zeytin alımında ve satımında 
sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Bütün bunların neticesinde üretici başta Ziraat Bankasına 
olmak üzere kullandığı kredileri geri ödemekte büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır.  

Ülkemiz zeytin üreticisinin özellikle Akdeniz sahil şeridindeki diğer ülke üreticileriyle daha 
uygun şartlarda rekabet edebilmesi için zeytin üretimin daha verimli yapılması, uygun kredi 
imkânlarının sağlanması, daha rantabl pazarlama yapılması, zeytin ağacı kalitesinin 
yükseltilmesi, üreticinin ve tüketicin bilinçlendirilmesi, tanıtım ve pazarlama stratejilerin 
profesyonel olarak yapılması, zeytin menşeinin nihai tüketiciye sunulma aşamasında paketlerde 
yer alması ve geleceğe yönelik zeytin ve zeytinyağı projeksiyonu yapılması gerekmektedir.  
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ A. EDİP UĞUR VE 23 MİLLETVEKİLİNİN 
 ÖNERGESİ (10/40) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemiz, bitkisel yağ, yağlı tohumlar, zeytin ve zeytinyağı konusunda üretimden tüketime, 
zincirin tüm halkalarında, çözüm bekleyen ağır ve acil sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu 
sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis 
Araştırması açılmasını arz ederiz.  

 
A. Edip Uğur Ayhan Sefer Üstün Agâh Kafkas 

Balıkesir Sakarya Çorum 
Selma Aliye Kavaf Mithat Ekici Murat Yıldırım 

Denizli Denizli Çorum 
Ali Küçükaydın Cahit Bağcı Fatma Salman Kotan 

Adana Çorum Ağrı 
Hasan Ali Çelik Hamza Yerlikaya Abdülkadir Aksu 

Sakarya Sivas İstanbul 
Ayşe Türkmenoğlu Alev Dedegil Mustafa Ataş 

Konya İstanbul İstanbul 
Ali Öztürk Rüstem Zeydan İsmail Bilen 

Konya Hakkâri Manisa 
Hüsnü Ordu Harun Tüfekci Polat Türkmen 

Kütahya Konya Zonguldak 
Mehmet Daniş Zekeriya Aslan Ahmet Koca 

Çanakkale Afyonkarahisar Afyonkarahisar 
 

GEREKÇE 
 

Dünyada yağlı tohum üretimi son 10 yılda 275 milyon tondan 397 milyon tona yükselirken, 
dünyada tarımın uğradığı değişim ve dönüşüm ülkemizde maalesef tam fark ve idrak 
edilemediğinden, gelenekseliyle devam etmeye çabalamaktadır.  

Son on yılın yağlı tohum üretimine baktığımızda; 1996 yılı 2 milyon ton, 2006 üretimimiz 
2.3 milyon ton olmuştur. İçinde bulunduğumuz yılda kuraklık nedeni ile beklenen rekolte en 
iyimser tahmin ile 1.950 milyon tondur.  

Dünyada yağlı tohumlu bitkilerin 10 yılda % 44 artışına karşılık, ülkemizde ciddi bir 
potansiyel olmasına rağmen yağlı tohumlularda üretim artışının olmayışını çok iyi irdelemek 
gerekmektedir.  

1996 - 2006 yıllarında yapılan ve giderek yükselen yağ, yağlı tohum ve küspe ithalatı bunu 
açıkça ortaya koymaktadır.  

Ülkemizin 1997 yılı yağlı tohum ve türevleri ithalatı 681 milyon dolar, 2006'da ithalata 
ödediğimiz döviz %120 artarak 1,5 milyar dolara ulaşmıştır.  
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Biyodizel kullanımı ülkemizde de başlamıştır. Bitkisel yağ tüketiminin artması, ülkemizin 
yağlı tohum ihtiyacını artırmıştır.  

İhtiyacımız olan yağın yüzde 70'ini ithalat yoluyla karşılamak zorunda kaldığımızı 
düşünürsek, ödediğimiz bu fatura, tedbir almadığımız, yağlı tohum üretimini artırmadığımız 
takdirde çok büyük rakamlara ulaşacaktır.  

Öte yandan dünyada ve ülkemizdeki zeytin ağaç sayıları tahmini olarak verilmiş, zeytin 
yetiştirilen bölgeler belirtilmiş, ülkemizde yaklaşık 400 bin ailenin geçimine zeytincilik 
sektörünün katkı sağladığı ifade edilmiş, zeytin yağının sağlıklı beslenme noktasında besin 
değerinin önemi üzerinde durulmuş, ancak ülkemizde zeytin ve zeytinyağı üretiminde ve 
tüketiminde henüz istenen noktaya ulaşılamadığı, zeytin ve zeytinyağı üretiminden tüketimine 
kadar geçen süreçte pek çok sorun yaşandığı vurgulanmıştır.  

Sektör önemli sorunlar yaşanmaktadır. Şöyle ki;  
Zeytin ve zeytinyağı üretiminde diğer ülkelerin çok gerisinde kalınmıştır. Ülkemizde ürün 

alınan zeytin ağaç sayısında her yıl artış olmasına karşın zeytin üretim miktarında yıldan yıla 
farklılıklar yaşandığı, bu olumsuzluğun zeytinyağı üretimine yansıdığı görülmektedir.  

Pazarlama ve taban fiyatı sorunları ile karşı karşıya kalınmış, sektördeki belirsizliğin 
tüketimi etkilemesi sonucu yeterli üretim ve pazarlama yapılamamaktadır.  

Sağlık açısından son derece faydalı olan zeytinyağının üretilen diğer yağlar ile rekabet 
ortamı da bulunmadığından zeytinyağı sektörü ekonomide istenen yere ulaşamamaktadır.  

Netice olarak bitkisel yağ, zeytin ve zeytinyağı sektöründe ülkemiz, üretimden tüketime 
kadar, burada dercedilemeyen acil ve ağır sorunlarla karşı karşıya bulunduğundan, konunun 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulacak bir meclis araştırma komisyonu tarafından bütün 
boyutlarıyla incelenmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi hayati önem arz 
etmektedir.  
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ GÜROL ERGİN VE 24 MİLLETVEKİLİNİN 
ÖNERGESİ (10/102) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tarih boyunca barış, dostluk ve bereketi zeytin simgelemiştir. Zeytin, besin değeri çok 
yüksek bir yiyecektir. Akdeniz uygarlığının sembolü olan zeytin ağacı, tarih boyunca bu bölgede 
kurulan tüm uygarlıkların temelini oluşturmuştur.  

Zeytin yetiştiriciliğinin ilk insanlarla birlikte başladığı kabul edilmekte ve "zeytin bütün 
ağaçların ilkidir" denilmektedir.  

Zeytin ve zeytinyağı Akdeniz insanının önemli bir gıdası olması yanı sıra Akdeniz 
ticaretinin de temelini oluşturmuş ve sadece bir besin maddesi olarak değil, aynı zamanda, ışık 
kaynağı, sağlık ve güzellik iksiri olarak da kullanılmıştır.  

Zeytin ve zeytinyağının başta kalp-damar hastalıkları olmak üzere, sindirim sistemi, kemik 
yapısı, beyin ve sinir dokuları üzerinde çok önemli fonksiyonları bulunmaktadır. Sağlıklı bir 
hayat için zeytin ve zeytin ürünleri besin maddelerimiz arasında bulunmalıdır.  

Zeytinyağında yaklaşık yüzde 80 oranında bulunan oleik asit insan sütündeki en önemli yağ 
asididir ve doğumdan hemen sonra bebeğin sinir dokularının gelişiminin sağlanmasında temel bir 
işleve sahiptir.  

Zeytinyağı aynı zamanda dokuların yaşlanmasını önler ve yaşlanmanın beyin fonksiyonları 
üzerindeki yıpratıcı etkisini azaltır.  

Gönümüzde özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimiz zeytin yetiştiriciliği 
konusunda dünya çapında isim yapmış yerler arasında bulunmaktadır.  

Zeytin üreticileri, başta üretim olmak üzere, çeşitli aşamalarda zorluklarla karşı karşıya 
kalmaktadır.  

Zeytin üretimini yapan halkın büyük çoğunluğunun arazi küçük, zeytin ağacı sayısı azdır. 
Bu yüzden geçimlerini sağlayacak kazancı ancak elde edebilmektedirler. Bu üreticilerin 
desteklenmesi ve üretim alanlarının genişletilmesi gerekmektedir.  

Dünya ve ülkemiz açısından hem çok değerli bir besin maddesi hem de çok zengin 
ekonomik potansiyele sahip bir ticaret maddesi olan zeytine hak ettiği değerin verilmesi 
gerektiğine inanıyoruz.  

Ülkemizde bulunan zeytin çeşitliliğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bölgesel özelliklere 
göre yetiştirilen zeytinlerin en uygun biçimde değerlendirilerek, gerekli işlemlerin sonunda, 
kayıp olmadan üreticinin verdiği emekler ve alın teri hak ettiği değeri bulmalıdır.  

Zeytin yetiştiricilerinin karşılaştıkları sorunlar ve üretim düzeyinin en iyi seviyeye 
getirilmesi amacıyla, ülkemizdeki zeytin potansiyeli belirlenmeli ve bu potansiyelin en üst 
düzeye getirilmesi için planlamaya gidilmelidir. Zeytincilik desteklenerek, üreticilerin sorunları 
çözümlenmelidir.  

Zeytinliklerin bulunduğu yerlerin çevrelerindeki yapılanmalardan etkilenme düzeyleri 
saptanmalıdır. Sanayileşmeyle birlikte, tarım alanlarının içine kadar ulaşan fabrikaların yarattığı 
fiziksel ve kimyasal etkilerden zeytin ağaçları nasıl etkilenmektedir; etkilenme varsa, tüketilen 
zeytin ve ürünleri yoluyla insan vücuduna etkileri ne olmaktadır?  
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Zeytin üretiminde kullanılan kimyasal maddeler, gübreler ve tarım ilaçlarının ürüne olan 
etkileri hangi düzeydedir?  

Zeytin işleme aşamasında kullanılan maddelerin tüketilen zeytine olan etkileri hangi 
düzeydedir? Bu ürünlerin insan vücuduna verebileceği etkiler neler olabilir?  

Zeytin üretimi yapan halkımızın, üretim, işleme ve satış aşamasında karşılaştıkları 
sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara çözüm yollarının bulunması, ihracatın artırılması ve 
teşvik edilmesi,  

Sağlıklı yaşamak için zeytin ve zeytin ürünleri tüketmekte olan halkımız açısından, zeytinin 
üretiminden tüketimine kadar geçen aşama içerisinde meydana gelen kimyasal ve fiziksel 
zararların belirlenerek, bunların asgari düzeye çekilmesi,  

Zeytin üretimi ve tüketiminin artırılması yönündeki ihtiyaçların araştırılması amacıyla, yüce 
Meclisimizin ve halkımızın bilgilendirilmesi için, Anayasa'nın 98'inci, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İç Tüzük'ünün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını 
arz ederiz. 

 
 

Gürol Ergin Kemal Demirel Mehmet Ali Özpolat 
Muğla Bursa İstanbul 

Ahmet Ersin Şevket Köse Ensar Öğüt 
İzmir Adıyaman Ardahan 

Hulusi Güvel Mehmet Ali Susam Ali Koçal 
Adana İzmir Zonguldak 

Hüseyin Ünsal Yaşar Ağyüz Turgut Dibek 
Amasya Gaziantep Kırklareli 

Tansel Barış Canan Arıtman Ali İhsan Köktürk 
Kırklareli İzmir Zonguldak 

Rasim Çakır Bilgin Paçarız Mehmet Fatih Atay 
Edirne Edirne Aydın 

Atilla Kart Şahin Mengü Bayram Ali Meral 
Konya Manisa İstanbul 

Tekin Bingöl Abdullah Özer Ali Arslan 
Ankara Bursa Muğla 

 Selçuk Ayhan  
 İzmir  
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
 

Zeytin ve Zeytinyağı ile Diğer Bitkisel Yağların Üretiminde ve Ticaretinde Yaşanan 
Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 

Meclis Araştırması Komisyonu 
(10/27, 34, 37, 40, 102) 

  
Sayı      : A.01.1.GEÇ.10/27,34,37,40,102-147    11/07/2008 
Konu    : Komisyon Raporu 
 
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
 

Zeytin ve Zeytinyağı ile Diğer Bitkisel Yağların Üretiminde ve Ticaretinde Yaşanan 
Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştur. 

 
11.03.2008 tarihinde göreve başlayan (10/27,34,37,40,102) Esas Numaralı Meclis 
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Gereğini arz ederim. 

 Saygılarımla. 

      

 

       Ahmet Edip UĞUR 
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GİRİŞ 
 

İnsan beslenmesinde yağ önemli bir rol oynamaktadır. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin 
gereği olarak Dünya Sağlık Teşkilatı'nın (WHO) tavsiyesi günlük toplam enerji ihtiyacının %25-
30’unun yağlardan alınmasını önermektedir. 1 gram yağın 9.3 kalori vermektedir. Beslenmede 
yağdan gelen kalorinin önemli bölümünü zeytinyağı ve bitkisel sıvı yağlar oluşturması 
gerekmektedir. 

Yağlı tohumlar, hammadde olarak; bitkisel yağ sektöründe, kimya sanayinde, yem 
sanayinde, biyo-yakıtların vb. üretiminde kullanılmaktadırlar. Yağlı tohumlar dünyanın birçok 
ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de önemli ürünler kapsamında değerlendirilmelidir. Fakat 
ülkemizde yağlı tohumlu bitkilerin üretimi bugün için yetersizdir ve bitkisel yağ ihtiyacımızın 
önemli bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Ülkemiz, 2007 yılında yağlı tohumlar, bitkisel 
ham yağlar ve küspeler bazında toplam 3.843.210 ton ithalat yapmış ve bu ithalata 1.719.079.000 
dolar ödemiştir.  

Diğer yandan, son yıllarda dünyada sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları yanında uzun 
yaşama olan ilginin artması, insanların zeytin ve zeytinyağı tüketimini artırmıştır. Üretici ülkeler 
için ekonomik ve sosyal açıdan önemli ürünlerden biri olan zeytin ve zeytinyağı aynı zamanda 
Akdeniz’i simgeleyen kültürün de bir parçasıdır. 

Türkiye’nin önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olan zeytin ve zeytinyağı, ülkemiz 
potansiyeli dikkate alındığında, mevcut sorunların çözüme kavuşturulmasıyla özellikle de 
Avrupa Birliğine katılım sürecinde, tarım sektörümüz için rekabet gücü olan ürünlerden biridir.  

Ülkemiz zeytin ve zeytinyağı ile diğer bitkisel yağların sorunlarını tespit etmek ve çözüm 
yollarını araştırmak amacıyla kurulan komisyonumuz çalışmalarına 11.03.2008 tarihinde 
başlamıştır. 

 “Zeytin ve Zeytinyağı İle Diğer Bitkisel Yağların Üretiminde ve Ticaretinde Yaşanan 
Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu”nca toplam 4 aylık çalışma süresi içerisinde kamu kurumlarından, 
üniversitelerden, tarım satış kooperatifleri ve birliklerinden, sanayicilerden, ihracatçılardan 
konuyla ilgili uzmanlar komisyona davet edilerek dinlenilmiştir. Ayrıca, Ege, Güneydoğu ve 
Marmara Bölgelerine gidilerek ilgili tarafların yer aldığı geniş katılımlı toplantılar yapılmış ve 
sorunların yerinde tespit edilmesi sağlanmıştır.  

“Zeytin ve Zeytinyağı” ile “Diğer Bitkisel Yağlar” olmak üzere iki bölümden oluşan rapor, 
zeytincilik ve yağlı tohumlu bitkiler ve bitkisel yağlar konusundaki politikaların 
oluşturulmasında karar alıcılara önemli bir yol haritası niteliği taşımasının yanısıra ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları için de yararlanılabilecek temel bir çalışma olacaktır. 

Bu çalışmanın, üreticilerimizin, sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın, araştırma 
kurumlarımızın, üniversitelerimizin, kooperatif ve birliklerimizin sorunlarının çözümüne katkıda 
bulunması en büyük temennimizdir. 



- 24 - 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

KOMİSYON ÇALIŞMALARI 
 
I-Önergelerin Konusu ve Özeti 
Aşağıda yer alan Meclis Araştırması Önergelerinde yer alan hususlar araştırmanın konusunu 

oluşturmuştur. Bu önergelerin ortak noktaları zeytin ve zeytinyağı ile diğer bitkisel yağların 
üretiminde ve işlenmesinde ve ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak çözüm önerileri 
üretilmesidir. Meclis araştırması önergeleri ve kısaca özetleri aşağıda verilmiştir. 

I.1.  Bursa Milletvekili İsmet BÜYÜKATAMAN ve 29 Milletvekilinin 10/27 Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Önergesi 

Zeytin ve Zeytinyağı ile diğer bitkisel yağların ülkemiz için stratejik öneminin bulunduğu, 
2006 yılında 1 milyar 350 milyon $ değerinde ithalat yapıldığı, yüzbinlerce zeytin ve yağlı 
tohumlar üreticisi ve yağ sanayicisinin yanında ülke ekonomisini, dış ticaretini, üretim 
planlaması ve üretim teknolojilerini, çevre problemlerini ve toplum sağlığını  yakından 
ilgilendiren bu alanda önemli sorunlarının bulunduğu ifade edilmiştir. 

I.2. Aydın Milletvekili Ahmet ERTÜRK ve 20 Milletvekilinin 10/34 Esas Numaralı Meclis 
Araştırması Önergesi 

Dünya zeytin ve zeytinyağı ticaretinde ilk 4 ülke arasında Türkiye yer almaktadır. Fakat 
ülkemiz ağaç varlığına karşın üretim olarak diğer ülkelerin gerisinde kalmıştır. Ülkemizde 400 
bin aile geçimini doğrudan zeytincilikten sağlamakta, 10 bin kadar kişi ise dolaylı yoldan gelir 
elde etmektedir. Zeytinyağının faydalarının bilinmesine rağmen Türk zeytinyağının yeterince 
tanıtımının yapılamadığı görülmüştür. Zeytin hastalık ve zararlarının hızla yayıldığı ve büyük 
zararlara sebep olduğu görülmektedir. Türkiye’nin dünya ülkeleri arasında hak ettiği yere 
gelebilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılması gerekliliği ifade edilmiştir. 

I.3. Bursa Milletvekili Ali KOYUNCU ve 19 Milletvekilinin 10/37 Esas Numaralı Meclis 
Araştırması Önergesi 

Dünya Zeytin üretiminin önemli bir kısmını ülkemiz üretmektedir. Kuraklık ve iklim 
değişikliği nedeniyle son yıllarda ölçümleme kaybı verim ve kalite düşüklüğü sorunu meydana 
gelmiştir. Bu sebeplerle birliklerin zeytin alım ve satımında sorunlar yaşamasına neden olmakta 
bunun neticesinde de birliklerin mali yapısı bozulmaktadır. Zeytin üretim tanıtım pazarlama 
stratejilerinin profesyonel olarak yapılması gerekliliği ifade edilmiştir. 

I.4. Balıkesir Milletvekili A. Edip UĞUR ve 23 Milletvekilinin 10/40 Esas Numaralı Meclis 
Araştırması Önergesi 

Dünyada yağlı tohum üretimi 275 milyon tondan 397 milyon tona yükselirken bu değişim ve 
dönüşüm ülkemizde maalesef yakalanamamıştır. Ülkemizde yağlı tohumlar ithalatının her yıl 
artarak daha fazla döviz ödenmesi söz konusudur. Yağlı tohumlar ihtiyacımızı üretim yoluyla 
kendimizin karşıladığı düşünülürse büyük bir döviz kaybı engellenmiş olacak ayrıca tarım 
sektörüne ciddi kazanımlar sağlanmış olacaktır. Diğer taraftan zeytin ve zeytinyağı üretiminde 
ülkemizin geri kaldığı görülmektedir. Bitkisel yağ ve zeytin sektörünün karşı karşıya bulunduğu 
büyük sorunların araştırılması gerekliliği ifade edilmiştir. 

I.5. Muğla Milletvekili Gürol ERGİN ve 24 Milletvekilinin 10/102 Esas Numaralı Meclis 
Araştırması Önergesi 

Tarihsel kökleri çok eskilere dayanan sağlık için çok büyük faydaları bulunan zeytin 
üretiminde ve işleme sürecinde büyük zorluklarla karşı karşıya kalınmaktadır. Zeytincilik 
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desteklenerek üreticinin sorunları çözümlenmelidir. Çevresel faktörlerin ve gübre ile ilaçların 
zeytin ağaçlarına etkisinin ne olduğunun araştırılması gerekliliği ifade edilmiştir. 

II-Komisyonun Kuruluşu ve Görev Süresi 
Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri 

gereğince verilmiş olan 10/27, 34, 37, 40, 102 esas numaralı Meclis araştırması önergeleri, 
konularının ortak olması nedeni ile birleştirilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 22.01.2008 
tarihli 52’nci Birleşiminde görüşülmüş ve önergelerde belirtilen hususlarla ilgili bir Meclis 
Araştırması Komisyonu kurulmasına karar verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu 
konudaki 907 sayılı kararı 28.01.2008 Pazartesi günlü ve 26770 (Mükerrer) sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu kararda, Komisyonun 16 üyeden oluşmasına, 
Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkan vekili, Sözcü, Katip Üye seçimi tarihinden 
başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışması hususlarına yer 
verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11.03.2008 tarihli 75’inci Birleşiminde Komisyona üye 
seçimi yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konudaki 912 sayılı kararı 29.03.2008 
Cumartesi günlü ve  26831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Meclis Başkanlığının çağrısı üzerine Komisyon ilk toplantısını aynı tarihte Başkan, 
Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelerin seçimi için yapmıştır. Komisyon, hazır bulunan üyeler 
arasından en yaşlı üye sıfatıyla Balıkesir Milletvekili A. Edip UĞUR’un Geçici Başkanlığında 
toplanmıştır. Bu toplantıya 11 üye katılmış ve yapılan gizli oylama sonucu Komisyon 
Başkanlığına Balıkesir Milletvekili A. Edip UĞUR, Başkanvekilliğine Aydın Milletvekili Ahmet 
ERTÜRK, Komisyon Sözcülüğüne Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL ve Katip Üyeliğe Aydın 
Milletvekili Ali UZUNIRMAK 11'er oy alarak seçilmişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
912 sayılı kararında Komisyon Başkanlık Divanı seçimi hususu da yer almıştır.  

30.04.2008 tarihli 97. birleşimde Manisa Milletvekili Recai BERBER Komisyon 
üyeliğinden istifa etmiş, boşalan üyeliğe 06.05.2008 tarihli 99. birleşimde Manisa Milletvekili 
İsmail BİLEN seçilmiştir. 

11.03.2008'de çalışmalarına başlayan Komisyon, araştırma konusunun kapsamlı olması 
nedeniyle çalışmalarını 3 aylık süresi içerisinde tamamlayamamıştır. Komisyonun İçtüzüğün 
105. maddesi uyarınca aldığı 1 aylık süre uzatma talebi kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna sunulmuş, bu konudaki 920 sayılı karar 14.06.2008 Cumartesi günlü ve 26906 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Tablo 1. Komisyon Üyeleri ve Seçim Çevreleri 

 ÜNVANI ADI SEÇİM ÇEVRESİ GRUBU 
1 Komisyon Başkanı A. Edip UĞUR Balıkesir Milletvekili AK Parti 
2 Komisyon 

Başkanvekili 
Ahmet  ERTÜRK Aydın Milletvekili AK Parti 

3 Komisyon Sözcüsü Kemal DEMİREL Bursa Milletvekili CHP 
4 Komisyon Katibi Ali UZUNIRMAK Aydın Milletvekili MHP 
5 Komisyon Üyesi Ergün AYDOĞAN Balıkesir Milletvekili CHP 
6 Komisyon Üyesi İsmail ÖZGÜN Balıkesir Milletvekili AK Parti 
7 Komisyon Üyesi İsmet BÜYÜKATAMAN Bursa Milletvekili MHP 
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8 Komisyon Üyesi Ali KOYUNCU Bursa Milletvekili AK Parti 
9 Komisyon Üyesi Mehmet Salih ERDOĞAN Denizli Milletvekili AK Parti 
10 Komisyon Üyesi Abdülhadi KAHYA Hatay Milletvekili AK Parti 
11 Komisyon Üyesi Hüseyin DEVECİOĞLU Kilis Milletvekili AK Parti 
12 Komisyon Üyesi Recai BERBER 

(30.04.2008'de istifa) 
Manisa Milletvekili AK Parti 

 Komisyon Üyesi İsmail BİLEN 
(06.05.2008'den itibaren) 

Manisa Milletvekili AK Parti 

13 Komisyon Üyesi Gürol ERGİN Muğla Milletvekili CHP 
14 Komisyon Üyesi İbrahim Mete DOĞRUER Osmaniye Milletvekili AK Parti 
15 Komisyon Üyesi İbrahim BİNİCİ Şanlıurfa Milletvekili DTP 
16 Komisyon Üyesi İlhan EVCİN Yalova Milletvekili AK Parti 
 

III-Komisyonun Çalışma Süreci 

Komisyon, Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 11.03.2008 tarihinden itibaren 
çalışmalarına başlamıştır. Komisyonun ilk toplantısında, Başkanın önerisi üzerine çalışmalar için 
gerekli olan kararlar alınmıştır. Alınan bu 1 numaralı Karar'da; 

1. Komisyonun gerekli görmesi halinde Ankara dışında, yurt içinde Komisyon olarak ya 
da oluşturulacak alt komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve araştırmalar yapılması, 

2. Ankara dışı çalışmalarına katılan Komisyon üyesi milletvekillerinin yasama 
çalışmalarından izinli sayılması, 

3. Çalışma yapılacak merkezlere ulaşımda havayolu-karayolu ve diğer nakil 
vasıtalarından yararlanılması, 

4. Gezi ve çalışmalara katılacak milletvekilleri ile personele Harcırah Kanunu 
hükümlerinin uygulanması, 

5. Bu çalışmalara Komisyon uzmanları ile kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilen 
uzman personelin katılması, 

6. İlgili kurum ve kuruluşlardan Komisyon süresince konu ile ilgili uzman 
görevlendirilmesi ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması, 

7. Yazışmalarda, davet edilecek kişi ve kurumların tespiti hususlarında Komisyon 
Başkanlığının yetkili kılınması, 

8. Komisyona verilen 3 aylık süre içerisinde çalışmalar bitmediği takdirde 1 aylık ek süre 
istenmesi, 
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9. Komisyonda ve Ankara dışı çalışmalarda tutanak tutulmasını ve tutanakların üyelere 
dağıtılması, 

10. Komisyonun Genel Kurul çalışma saatlerinde de çalışma yapabilmesi için  İçtüzüğün 
35 inci maddesi uyarınca Başkanlık Divanından izin istenmesi, 

11. Komisyon çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmek ve kurum ve kuruluşlar ile 
vatandaşlardan gelebilecek olan konuya ilişkin her türlü bilgiye çabuk ulaşabilmek amacıyla 
WEB sitesi kurulması ve elektronik posta adresi alınması,  

hususları yer almıştır. 

26.03.2008 tarihinde ikinci toplantısında çalışma usul ve programı belirlenmiştir. Bu 
toplantıda konu uzmanlarının dinlenmesine 1 ay ayrılması, Ankara dışı bilgilendirme 
çalışmalarına 1 ay ayrılması, raporun yazımının da geri kalan sürede tamamlanması karara 
bağlanmıştır. Ayrıca çalışma gün ve saatlerinin salı günleri saat 15:30, çarşamba ve perşembe 
günleri saat 10:30 olmasına karar verilmiştir. Aynı toplantıda raporun yazımında 
Komisyonumuzda görevlendirilecek ve bilgi alınacak uzmanlar belirlenmiştir. 

IV-Komisyonda Görevlendirilen Uzmanlar 

Komisyonda görevlendirilecek uzmanların Komisyonun çalışma alanının en az bir 
bölümünde ihtisas sahibi, işini çok iyi bilen kişiler olmaları gözetilmiştir. Yasama Uzmanıyla 
beraber toplam 11 uzman Komisyonda görevlendirilmiştir. 

Tablo 2. Komisyonda Görevlendirilen Uzmanlar 
 ADI ve SOYADI KURUMU UNVANI 
1 Korkut TÜRKYARAR TBMM Uzman 
2 Mücahit Taha ÖZKAYA Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. 

Bahçe Bitkileri Bölümü 
Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr. 

3 Renan TUNALIOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi 
Bölümü 

Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr. 

4 Mehmet ULAŞ Bornova Zeytincilik Araştırma 
Enstitüsü 

Ziraat Yüksek 
Mühendisi 

5 Dr. Hüseyin BÜYÜKŞAHİN Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Genel Sekreter 
6 Tuncay Gürsoy YÜCE Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Tarımsal Üretimi Geliştirme 
Genel Md. 

Ziraat Mühendisi 

7 Sadullah GÜNGÖR Başbakanlık Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 

Dış Ticaret Uzmanı 

8 Nahide İNAN Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Teşkilatlandırma Genel 
Müdürlüğü 

Baş Kontrolör 
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9 Dr.Mehmet Demir KAYA Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 
Enstitüsü 

Ziraat Mühendisi 

10 Şenay EKEN Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Koruma Kontrol Genel Md. 

Ziraat Mühendisi 

11 Pervin KARAHOCAGİL Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Teşkilatlanma ve Dest. Genel Md. 

Ziraat Mühendisi 

 
* Komisyonda görevlendirilen uzmanlar 2. toplantıda Komisyon Divanınca önerilmiş ve 

Komisyon tarafından onaylanmıştır. 
 

V-Komisyon Çalışmaları 

Çalışma süresi içerisinde 22 toplantı yapan Komisyonumuzun çalışmaları sırasında tam 
tutanak tutulmuş, rapor yazımında yararlanmak üzere ilgili özel ve kamu, kişi, kurum ve 
kuruluşlarından belge ve bilgiler temin edilmiş, bu anlamda 134 adet evrak Komisyonumuza 
gelmiş, çalışmalar sırasında 160 yazışma yapılmıştır. 

V.1. Komisyonda Yapılan Toplantılar 

Çalışma takvimi içerisinde Ankara'da 13 bilgilenme toplantısı yapan Komisyon aşağıdaki 
listede isimleri yazılı kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 105 inci maddesi uyarınca ilgilileri Komisyona davet ederek 
araştırma konuları ile ilgili bilgi almıştır. 

Tablo 3. Komisyonda Bilgi Alınan Kişi ve Kurumlar ile Çalışma Takvimi 

Tarih ve Saat Brifing Alınan 
Kişi, Kurum veya 
Kuruluş 

Toplantı Konusu Sunum Yapan Kişi 

01.04.2008 Salı 
15:30 

Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Tarla 
Bitkileri Bölümü 
 
Namık Kemal 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü 
 
Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarla 
Bitkileri Bölümü 

Yağlık tarla bitkileri  
 
 
 
Ayçiçeği 
 
 
 
 
Türkiye’de genel olarak 
yağlık tarla bitkileri ve 
bu bitkilerin ülkemize 
adaptasyonu 
 

- Prof. Dr. Özer 
KOLSARICI 
 
 
- Yrd. Doç. Dr. Murat 
TAŞAN 
 
 
 
- Doç. Dr. Naci ALGAN 
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Tarih ve Saat Brifing Alınan 
Kişi, Kurum veya 
Kuruluş 

Toplantı Konusu Sunum Yapan Kişi 

02.04.2008 
Çarşamba 
10:30 

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı 
(TÜGEM) Tarımsal 
Üretim ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğü 

Yağlı tohumlar, 
zeytinyağı ve yağ 
sektörü ile ilgili 
mevzuat ve yapılan 
desteklemeler 

- Bahattin BOZKURT 
(TÜGEM Gn.Md.Yrd.) 
 

03.04.2008 
Perşembe 
10:30 
 

Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı 
Teşkilatlandırma Genel 
Müdürlüğü 
 

Üretim Birlikleri ile 
ilgili hukuki ve genel 
bilgi, Birliklerin 
finansal durumları ve 
yeniden 
yapılandırılması  
 

-Adnan KIRALİ 
Gen. Md.Yrd. 
-Arif SEYMENOĞLU 
Şb.Md. 
-Tuncay SÖNMEZ 
Baş Kontrolör 
-Serkan BİRİNCİ 
Mühendis 
-Merdan ÇALIŞKAN 
Kontrolör 

08.04.2008 
Salı 
15:30 
 

Çevre ve Orman 
Bakanlığı  
Orman Genel 
Müdürlüğü 
Ağaçlandırma ve 
Erozyon Kontrolü Gen. 
Müdürlüğü 

Orman arazileri 
içerisinde zeytinlikler 
ve zeytinlik ihdası ve 
rehabilitasyonu ile ilgili 
hukuki ve genel bilgi 
alınması 

-Osman KAHVECİ 
Orman Genel Müd. 
-İsmail BELEN 
Orm.Gn.Md.Yrd. 
- Hanifi AVCI 
Ağaçl.Gn.Md.V. 
-Hamza ERYİĞİT 
Özel Ağaçlandırma ve 
Projeler Dai.Bşk. 

09.04.2008 
Çarşamba 
10:30 
 

Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 
 
 
 
Ege Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
Gıda Mühendisliği 
Bölümü ve 
Mühendislik Fakültesi 
Bio Mühendislik 
Bölümü 

Zeytinyağının 
Dünyadaki üretimi ve 
ihracatı  
 
 
Yemeklik zeytin ve 
zeytinyağının üretimi, 
ayrıca karasu sorunu ve 
çözüm yolları  

- Mustafa SEVER 
İhracat Genel 
Müdürlüğü Tarım 
Ürünleri Dai.Bşk. 
-Murat YAZICI Şb.Md 
-Prof. Dr. Kemal ÜNAL 
Öğr. Üyesi 
- Erdinç İKİZOĞLU 
Kimya Müh. 

15.04.2008 
Salı 
15:30 

Yem Sanayicileri 
Birliği Derneği 
Başkanlığı 
 
 

Yağlı bitkilerin ve bitki 
posalarının yem 
sanayinde 
değerlendirilmesi ve 
sektörün sorunları  

- Ülkü KARAKUŞ 
Başkan 
- Bekir TAŞKALDIRAN 
Başkan Yrd. 
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Tarih ve Saat Brifing Alınan 
Kişi, Kurum veya 
Kuruluş 

Toplantı Konusu Sunum Yapan Kişi 

 
Sanayi ve Tic.Bak.  
Yeniden Yapılandırma 
Kurulu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mut Firması  

 
Birliklerin 
yapılandırılması  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karasu arıtma tesisi  

 
-Fikret SEVİNÇ  
Müst.Yrd.Krl.Bşk. 
-Yıldız SOYKAN  
Başkan Yrd. 
-Hamza ÖZTÜRK  
Çuk.Ynt.Krl.Bşk.Kr.Üy. 
-Faik YAVUZ, TOBB  
Bşk.Kurul Üyesi 
-Hürman OCAKLI  
Krl.Yürütme Birimi 
Bşk. 
 
-Yasen ÇAM 
-Işıl Sakın ÇAM 

16.04.2008 
Çarşamba 
10:30 

Tariş Pamuk ve Yağlı 
Tohumlar Birliği 
 
 
 
 
 
Çukobirlik Genel 
Müdürlüğü 
 
 
 
Trakyabirliği 
Başkanlığı 
 
Ordu Yağ Sanayi A.Ş.  
 
 
 
Fiskobirlik  
 
 
Marmarabirlik 
 
 
 

Pamuk tohumu ve 
pamuk yağı  
 
 
 
 
 
Pamuk tohumu ve 
pamuk yağı ile sektörün 
sorunları  
 
 
Trakya Bölgesindeki 
yağlık tohumlar  
 
Fındık yağı  
 
 
 
Fındık ve fındık  yağı  
sektörünün sorunları ve 
çözümleri  
Marmara Bölgesindeki  
zeytin sektörü  
 
 

-Basri ÖZÇOBAN  
 Başkan  
- Şerif YILDIZ  Ürün  
  Koordinatör Yrd. 
-Veysel AKÇAR  
  Teknik Müdür 
 
- Fevzi KILIÇ 
  Genel Müdür 
-Ömer ÖZDOĞAN 
  Koop.İlişkiler Müd. 
 
- İsa GÖKÇE 
Genel Müdür 
 
- Sedef Murat 
BAYRAK 
 Genel Müdür 
 
- Mehmet SARGIN 
  Genel Müdür 
 
- Refi TAVİLOĞLU 
Yönetim Kur.Bşk.nı 
-İsmail Muzaffer EREN 
Genel Müdür 
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Tarih ve Saat Brifing Alınan 
Kişi, Kurum veya 
Kuruluş 

Toplantı Konusu Sunum Yapan Kişi 

Ege İhracatçılar Birliği 
Başkanlığı  

Zeytin ve zeytinyağı 
ihracatında karşılaşılan 
sorunlar ve çözüm 
önerileri  

-Ali Nedim GÜRELİ 
Başkan 
-Emin DEMİRCİ  
Başkan Vekili 
-Metin ÖLKEN   ÜYE 
-Muhittin EKİZ   Üye 
-Mustafa GÖKALP Üye  
 -Davut ER Üye 
-Mehmet Kadri 
GÜNDEŞ Üye 
-Hakan ÖZDOLGUN 
Üye 
-Aynur DANACI Üye 

29.04.2008 
Salı 
15:30 

Çukurova Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Tarla 
Bitkileri Bölümü  
 
 
Ulusal Zeytinyağı ve 
Zeytin Konseyi  
 
 
 
 
 
Tarım ve Köyişleri 
Bak. 
Koruma ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

Bitkisel yağlık tohum 
üretim potansiyeli ve 
potansiyelin artırılması  
 
 
Türkiye’de zeytincilik 
ve zeytinyağı pazarı  
 
 
 
 
 
Zeytin ve zeytinyağı 
standardizasyonu ve 
pazarın denetimi  

Prof.Dr.Halis 
ARIOĞLU 
Bölüm Başkanı 
 
 
-Dr.Mustafa TAN    
Başkan 
-Mehmet CAVLI 
Yönetim Kurulu Üyesi 
-İsmail Muzaffer EREN 
Yönetim Kurulu Üyesi 
 
-Prof.Dr.Nevzat ARTIK 
 Genel Müdür Yrd. 
-Hatice USLU  Uzman 
-Yasemin ATAYETER 
 Uzman 
-Özgür GAZİOĞLU  
  

30.04.2008 
Çarşamba 
10:30 

Bitkisel Yağ 
Sanayicileri Derneği  
 
 
Tariş Zeytin ve 
Zeytinyağı Birliği  
 
 
 

Yağ sanayinin ve yağ 
sanayicilerinin sorunları 
 
 
Ege Bölgesindeki 
zeytin sektörü  
 
 
 

-Ümit ERSOY     
Başkanvekili 
-Murat REKA 
 Yönetim Kurulu Üyesi 
-Seyit Güngör 
ŞARMAN 
Genel Müdür 
-Sevda Işıl ÇİLLİDAĞ 
Ürün Koordinatörü 
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Tarih ve Saat Brifing Alınan 
Kişi, Kurum veya 
Kuruluş 

Toplantı Konusu Sunum Yapan Kişi 

Güneydoğu Tarım Satış 
Kooperatifi Başkanlığı  
 
 
(MÜMSAD)Mutfak 
Ürünleri ve Margarin 
Sanayicileri Derneği  
 

Güneydoğu Anadolu 
Bölgesindeki zeytin 
sektörü  
 
Margarin sektörünün 
sorunları ve çözüm 
önerileri ile palm yağı  

-Ahmet ADALI 
Genel Müdür 
 
 
-Metin YURDAGÜL 
Başkan  

01.05.2008 
Perşembe 
10:30 
 

Bornova  Zeytincilik 
Araştırma Enstitüsü  
 
 
 
 
 
 
 
 
Trakya Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü  
 
 
Alternatif Enerji ve 
Biyodizel Üreticileri 
Birliği  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeytincilik sektörünün 
genel durumu, 
Türkiye’deki sorunları 
ve çözüm önerileri  
 
 
 
 
 
 
Yağlık bitkilerin 
geliştirilmesi, hastalık 
ve zararlıları ile 
mücadele  
Biyodizelin Dünyadaki 
durumu, Türkiye’deki 
üretim potansiyeli, 
biyodizel ile ilgili 
hukuki sorunlar, 
sektörün sorunları ve 
çözüm önerileri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fatma ÖZTÜRK 
Ziraat Mühendisi 
-Haluk ARSEL 
Ziraat Mühündesi 
-Nurhan VAROL 
Ziraat mühendisi 
-Şahnur IRMAK 
Ziraat Mühendisi 
-Oya KÖSEOĞLU 
Ziraat Müh. 
-Necmi BEŞER 
Enstitü Müdürü 
 
 
-Tekin AFACAN 
Başkan 
-Fikret ERGİNER 
Başkanvekili 
-Demir ERMAN 
Başkan Yrd. 
-Fevzi KILIÇ 
Başkan  Yrd. 
-Av.İskender 
MİNAR Gn.Sek. 
-Ulvi BATU 
Yönt.Krl.Üyesi 
-Bülent ŞEN 
Yönt.Krl. üyesi 
Kadir Alper CESUR 
Yönetim KuruluÜyesi 
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Tarih ve Saat Brifing Alınan 
Kişi, Kurum veya 
Kuruluş 

Toplantı Konusu Sunum Yapan Kişi 

Zeytindostu Zeytin ve 
Zeytinyağı Derneği  

Zeytincilikle ilgili fuar 
ve dernek faaliyetleri  

-Metin ÖLKEN 
Başkan 
-Mustafa ALHAT 
Başkan Yrd. 
-Zafer ÖZEN 
Kurucu Başkan 
-Mustafa TUĞLU 
Yönetim Krl.Üyesi 
-Zeynep AKTÜRK 
Genel Sekreter 

V.2. Ankara Dışında Yapılan İncelemeler 
Komisyonumuz sorunları yerinde görmek ve sektörün sorunlarını dinlemek için Ankara 

dışında çalışmalar yapma kararı almıştır. Alınan karar gereğince Komisyonumuz İstanbul'da, Ege 
Bölgesinde, Bursa İlinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde incelemelerde bulunmuş ve 
toplantılar yapmıştır. 

Bu çalışmalar sırasında yaklaşık 8 bin km. yol kat edilmiş, 20 ayrı yerde yaklaşık 2.000 
kişinin katıldığı geniş tabanlı toplantılar düzenlenmiş, katılımcılardan konuya ilişkin bilgiler 
alınmış, sorunları dinlenmiş ve çözüm önerileri not alınmıştır.  

 
V.2.1. İstanbul'da Yapılan İncelemeler 
Komisyonumuz, yapılan davet üzerine 17.04.2008 tarihinde İstanbul’da yapılan “Avrasya 

Zeytin, Zeytinyağı ve Prosesleri Fuarı" açılışına katılmıştır. 
Fuar alanıdaki stantları gezen komisyon üyeleri, zeytin ve zeytinyağı sektörünün 

temsilcileriyle görüşmüşlerdir. Fuar alanında zeytin sıkımında yer alan yeni teknolojiler ve 
üretim metotları ve iki fazlı kontinü sistem incelenmiştir. Komisyonumuz Fuar içerisinde yapılan 
sempozyumda sektörün her kesiminin sorunlarını dinlemiş, fikir alışverişinde bulunmuştur.  

Toplantı sırasında : 
• Zeytinyağında taklit ve tağşiş,  
• İhracatın önündeki asıl engelin markalı ürün pazarlamasındaki sorunlardan 
kaynaklandığı, 
• Zeytinyağının yurt içindeki tüketiminin arttırılması için mutlaka tanıtımının yapılması, 
• Bu üretim sezonunda Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalat talebi,  
• Zeytin sektöründe yer alan paydaşlar arasında işbirliği ve uzlaşı sağlanmasının önemi, 

vurgulanmıştır. 
 

V.2.2. Ege Bölgesinde Yapılan İncelemeler 
Komisyonumuz zeytin üretiminin en yoğun olduğu Ege Bölgesinde 26-29 Mayıs 2008 

tarihleri arasında Muğla, Aydın, Manisa, Balıkesir ve İzmir illerinde çalışmalarda bulunmuş, ve 
sektörle toplantılar düzenlemiştir.  
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V.2.2.1. Milas Toplantısı (26.05.2008) 
Komisyonuz Milas Belediyesi toplantı salonunda üreticilerin, resmi makamların, 

sanayicilerin katıldığı geniş katılımlı bir toplantı düzenlemiştir. Bu toplantıya, Tarım İl ve İlçe 
Müdürleri, Ziraat Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, sanayiciler, kooperatif ve 
birlikleri, Ziraat Fakülteleri, zeytin ve zeytinyağı üreticileri katılmıştır. 

Bu toplantıda: 
• Muğla ilinin 14 milyon zeytin ağacı varlığı ile Türkiye’nin zeytin varlığının % 14’üne 

sahip olduğu, 
• Milas'ın 52 bin hektar zeytinlik alanı ve üretim miktarı ile en büyük ilçe olduğu, 
• İlde mevcut 172 adet yağ sıkım tesisi olduğu ve bunlara yeni tesislerin ilave olduğu, bu 

sebeple tesis teşviklerinin özenle değerlendirilmesi gerektiği, 
• İlçede kuraklık nedeniyle verimde düşüş meydana geldiği,  
• Halkalı leke hastalığına karşı bordo bulamacı ile mücadele edilebilmesine karşın 

ekipman yetersizliği belirtilerek, ilaç ve ekipman desteği talebi, 
• Zeytinlik arazilerin açılan taş ocakları ile tahrip edildiği, 
• Sulama sorununa Sırasarı Çam ve Delice çayları üzerinde baraj yapılarak çözüm 

üretilebileceği,  
• Bölgenin doğal ve arkeolojik sit alanı içerisinde olması nedeniyle birçok işletmenin  

işyeri ruhsatlarında sorun olduğu, 
• Yağ üreticilerinin fatura kesintilerinin % 1, fatura çıktılarının %18 olmasının kayıt 

dışılığa neden olduğu, 
ifade edilmiştir. 

V.2.2.2. Aydın Toplantısı (26.05.2008) 
Aydın ilinde Köşk Dalan Pirina işleme tesisi incelenmiş, 2 fazlı sisteme geçilmesiyle elde 

edilecek prinanın işlenme prosedürü hakkında bilgi alınmıştır. Köşk TARİŞ zeytinyağı 
fabrikasında modern sistem yağ fabrikası incelenmiştir.  

Komisyonumuz, Aydın Nyssa Otelinde resmi ve özel sektörün katıldığı geniş katılımlı bir 
toplantı düzenlemiştir.  

Bu toplantıda aşağıdaki sorunları ve görüşleri dile getirmişlerdir. 
• Makilik alanlarda zeytincilik için yasal düzenleme yapılması, 
• Mera alanlarına dikilmiş olan zeytinliklere ilişkin davalar nedeniyle yaşanan sorunların 

yasal bir düzenleme ile çözülmesi, 
• Yamaçlardaki zeytinliklerde otların biçilememesi nedeniyle yangınlar olabileceğinden, 

zeytinlik alanlarda kontrollü hayvan otlatılmasına izin verilmesi, 
• Bölgeye adaptasyonu henüz belirlenmemiş olan Gemlik türü fidan dikiminin yaygın 

olması, 
• Topraksız köylülere arazi tahsisi yapılması, 
• Prim ödemelerinde uzun vadeli planlamaların olmaması, 
• Zeytin ve zeytinyağının tüketiminin artırılmasına yönelik kampanya yapılması, 
• İl genelinde zeytinyağına yapılan tağşişin engellenmesi yönünde yapılan çalışmalar, 
• İlde tarıma dayalı sanayi kurulmasının teşvik edilmesi, 
• İlde, geçen üretim döneminde bazı işletmelerin kapatılmasına neden olan Karasu 

sorununun bir an önce çözülmesi, 
Hususları dile getirilmiştir. 
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V.2.2.3. Akhisar Toplantısı  (27.05.2008) 
Akhisar ilçesinde yapılan incelemeler sırasında Ece Zeytinciliğin tesisleri incelenmiştir. 

Komisyonumuz tarafından Akhisar Ticaret Borsasında geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmiştir.  
Bu toplantıda: 

• Gübre, mazot ve elektrik gibi girdi maliyetleri yükselttiğini, buna karşın zeytinyağı 
fiyatlarının aynı oranda artmadığı, 

• Girdilerdeki KDV oranının düşürülmesi gerektiği, 
• Müstahsil belgesine karşılık üreticiye kilo başına destek verilmesi gerektiğini,  
• Kayıt dışılığı önlemek için fabrikalara kestikleri faturaya göre desteklenmesi, 
•  Borçları silinen ve düşük faizli borç temin edilen birliklerin piyasayı bozucu etki 

yaptığını, Birlikler ile rekabet edemeyen zeytin sanayicisinin zor durumda olduğu,  
• Zeytin varlığı envanteri oluşturulması,  
• Zeytinin tanıtımına ağırlık verilmesi gerektiği, 
• Verimli taban araziye zeytin dikiminin engellenmesi gerektiği, 
• Lisanslı depoculuğun uygulamaya konulması gerektiği,  
ifade edilmiştir. 
 

V.2.2.4. Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Brifingi (27.05.2008) 
Komisyon, 27 Mayıs 2008 tarihinde İzmir’de Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsünü 

ziyaret etmiş, Enstitü Müdüründen yapılan çalışmalar ve bu çalışmalar sırasında karşılaşılan 
sorunlar hakkında bilgi almıştır. 

 
V.2.2.5. İzmir Toplantısı  (27.05.2008) 
İzmir Ticaret Borsasında, İzmir Valiliğinin Koordinatörlüğünde geniş katılımlı bir toplantı 

düzenlenmiştir. Bu toplantıya, Tarım İl ve İlçe Müdürleri, Ziraat Odaları, Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Borsaları, Sanayiciler, Kooperatif ve Birlikler, Ziraat Fakülteleri, zeytin ve 
zeytin üreticileri katılmıştır. 

Bu toplantıda: 
• Makilik ve orman vasfını kaybetmiş alanların yeni zeytinlikler için açılması, 
• Bölgeye uygun fidan çeşitlerinin kullanılması, 
• Çiftçiye makineli hasat için destek sağlanması, 
• Basın ve televizyon yoluyla zeytinyağında iç tüketimin teşvik edilmesi, 
• Kaliteli üretim için çeşitlere ve bölgelere göre hasat haritaları oluşturulması, 
• Hasadın erken sürede bitirilmesi için prim verilmesi, 
• Tarım İl Müdürlüklerinin kültürel işlemler konusunda eğitim çalışmaları yapması, 
• Solgunluk hastalığına karşı yapılan araştırmaların artırılması, 
• Depo kurulması için kredi desteği verilmesi, 
• Zeytinyağının diğer yağlarla karışımının engellenmesi, 
• İhracat iadelerine ilişkin tebliğ ve esasların 1 Ocak itibariyle yayımlanması, hususları 

dile getirilmiştir. 
 
V.2.2.6. Ayvalık Toplantısı  (28.05.2008) 
Komisyon, Ayvalık’ta Selim Kantarcı Tesislerinde, Balıkesir Valiliğinin koordinatörlüğünde 

geniş tabanlı bir toplantı düzenlemiştir. 
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Bu toplantıya, Tarım İl ve İlçe Müdürleri, Ziraat Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret 
Borsaları, sanayiciler, kooperatif ve birlikleri, Ziraat Fakülteleri, üreticiler katılmışlardır. 

 
V.2.2.7. Burhaniye Toplantısı (28.05.2008) 
Komisyonumuz Burhaniye’de, Yahya Laleli Zeytin ve Zeytinyağı Tesislerinde 

incelemelerde bulunmuş, daha sonra sektör temsilcileriyle toplantı yapmıştır. 
 
V.2.2.8. Edremit Toplantısı  (28.05.2008) 
Bu toplantıda aşağıdaki sorunları ve görüşleri dile getirmişlerdir; 

• Zeytinyağının uygun koşullarda depolanmaması, 
• Hayvan otlatmasının zeytinlik alanlarda kesinlikle yasaklanması, 4086 sayılı Kanunun 

ilgili madde hükümlerinin uygulanması, 
• Fidan üretiminin gelişmiş teknikler ile yapılması, 
• Zeytinlik alanların sulanması için baraj projelerinin hayata geçirilmesi, 
• Depo ve üretim ruhsatlarının alımındaki bürokrasinin ve maliyetin azaltılması, 
• Zeytinyağının başka yağlara karışımının engellenmesi, 
• Koruma bekçilerinin yetki ve sorumluluklarının artırılması, 
• İmar Kanunu ile önlem alınarak zeytinlik alanların konut alanına dönüşmemesi için 

kanuni düzenleme yapılması, 
• Primlerin artırılması, 
• 4086 sayılı Kanunda suç sayılan eylemlerin şikayete bağlı olması durumunun 

değiştirilmesi, 
• Zeytin hastalıkları ve zararlıları ile mücadele birliklerine Devlet desteğinin sağlanması,  
• Karasu sorununun giderilmesi için işletmelerin ortak arıtma tesisi kurması gerektiği, 
ifade edilmiştir. 

 
V.2.3. Bursa İlinde Yapılan İncelemeler 
Komisyon, almış olduğu karar uyarınca, 24-26 Haziran 2008 tarihleri arasında Bursa iline 

bağlı Karacabey, Mudanya, İznik, Orhangazi ve Gemlik ilçelerinde çalışmalar yapmıştır. 
Sebze, tarla ve yem bitkileri üretiminde önemli tohum üreticisi olan May Tohumculuk 

A.Ş.'den yağlı bitki tohumlarıyla ilgili bilgi alınmıştır.  
Yağlı tohumlarla ilgili aşağıdaki öneriler sunulmuştur; 

• Mevcut yağlı tohum ekim alanlarına ilave alanlar belirlenmesi ve teşvik edilmesi, 
• Yağ oranı yüksek türlerin teşvik edilmesi, 
• Ürün desteklerinin bir sonraki yıl için en geç ağustos ayında, yani buğday alım 

fiyatlarından önce açıklanması, 
• Üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, 
• Tohumluk ayçiçeği üretimi yapan çiftçilere verilecek desteğin artırılması, 
• Tohumculuk Kanununda yer alan aidat oranının % 3 gibi çok büyük bir rakam olduğu, 

bunun yeniden gözden geçirilmesi, 
• Yağlı tohumlu bitkilerde sulanabilir alanlarda daha fazla verim alındığından, sulama 

desteği verilmesine devam edilmesi gerektiği, 
ifade edilmiştir. 
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V.2.3.1. Karacabey Toplantısı (25.06.2008) 
Trakya Birliğe ait Karacabey Kırma Tesislerinde teknik incelemelerde bulunulmuştur. 
Karacabey Ticaret Borsası toplantı salonunda ilgili tarafların katılımı ile toplantı yapılmıştır. 

Toplantıda aşağıdaki sorunlar ifade edilmiştir. 
• İlçede 21000 dekar alanda zeytincilik yapıldığı ve 6300 ton zeytin üretildiği, 
• İlçede kurulan kooperatifin MARMARABİRLİK bünyesine alınmasının talep edildiği, 
• İlçede zeytinin yanı sıra mısır, ayçiçeği ve kanola üretimi yapıldığı, 
• Üretim deseni ve planlamaya göre destek verilmesi yöntemine geçilmesi, kanoladan 

düşük verim elde edildiği, 
• Ülkemizde yağ oranına göre teşvik yapılması, 
• Ayçiçeğine verilecek desteğin artırılması, 
hususlarına değinilmiştir. 

 
V.2.3.2. Marmarabirlik Toplantısı (25.06.2008) 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı ve işletme yetkililerinden bilgi alınmıştır. 

Marmarabirlik yetkilileri sektörün sorunlarını dile getirmişlerdir. 
Toplantıda: 

• Kayıt dışı pazar ve kontrolsüzlük,  
• Ağaç sayısına ilişkin envanter yetersizliği, 
• Teknik alt yapı ve yetersizliği, 
• Tarım ve Köyişleri Bakanlığının  etkinliğinin artırılması, 
• Meyvede şekil bozukluğu sorunu,  
• Gemlik çeşidine alternatif çeşitlerin geliştirilmemesi, 
• Zeytinyağında tağşiş, 
• Lisanslı depoculuk sisteminin henüz uygulamaya geçirilememiş olduğu, 
hususları ifade edilmiştir. 

 
V.2.3.3. Mudanya Toplantısı (25.06.2008) 
Sektörün ilgili tarafları ile Mudanya ilçesinde toplantı yapılmış ve toplantıda sektörün 

sorunlarına ilişkin önerilerde bulunulmuştur. 
Toplantıda: 

• Kuraklıktan kaynaklanan verim ve kalite düşüşüne karşı çiftçi borçlarının ertelenmesi, 
• Yağlı tohumlarda prim miktarının artırılarak, ekim alanlarının artırılması, 
• Zeytin tüketimini artırmak için reklam ve tanıtım teşviki, 
• Bölgede sulu tarıma geçişte zorluklar yaşandığı, üç göletten sadece bir tanesinin kapalı 

sulama sistemine sahip olduğu, diğer iki göletin de kapalı sulama sistemine geçmesi 
gerektiği, 

• Zararlı ve hastalıklarla entegre mücadele yapılması gerektiği, 
• Tarım alet ve makinelerinin alımından kaynaklanan %50 geri ödemelerde gecikmeler 

yaşandığı, 
• İri tip zeytin üretimi teşvik edilmesi gerektiği,  

hususları dile getirilmiştir. 
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V.2.3.4. İznik Toplantısı (26.06.2008) 
Sektörün ilgili tarafları ile İznik ilçesinde toplantı yapılmıştır. 
Toplantıda: 

• Diğer bölgelerde Gemlik çeşidinin dikilmesi, Marmara Bölgesi üreticisini tehdit ettiği, 
• Son yıllarda özellikle Güneydoğu Anadolu’ya dikilen Gemlik zeytininin 

Marmarabirliğin pazar payını düşürdüğü, 
• İznik ovasında yüksek kalibreli ve kaliteli sofralık zeytin üretildiği, sofralık olarak 

değer kazanmadığı ve yağlık olarak işlenmesi durumunda üretici fiyatta tatmin olmadığında 
alternatif üretimlere yöneldiği, 

• Zeytinlik sökümü ile ilgili mevzuatın düzenlenmesi, daha efektif ürünlerin 
yetiştiriciliğinin sağlanması (Örnek: Müşküle üzümü, sebze yetiştiriciliği), 

• Üretim maliyetlerinin yüksekliği, 
• Ekolojik tarıma geçişin değerlendirilmesinin gerekliliği, 
• Kayıt dışı sofralık zeytin üretimi ve tağşişin önlenmesi,   
• İhracata uygun zeytin işleme teknikleri ile ihracatı artırıcı tedbirlerin alınması, 
• Tüketimi artırıcı tedbirlerin alınması, 
• Sofralık zeytin ile yağlık zeytin üretim alanlarının birbirinden ayırt edilmesi, 
• Yeni işleme teknikleri geliştirilerek, gerek yetiştiricilikte gerekse işlemede eğitime 

önem verilmesi,  
hususları ifade edilmiştir. 

 
V.2.3.5. Orhangazi Toplantısı (26.06.2008) 
Sektörün ilgili tarafları ile Orhangazi ilçesinde toplantı yapılmıştır. 
Toplantıda: 

• Kaliteli ve standart üretim yapılması ve sağlıklı üretim koşullarının sağlanması, 
• Bu bölgede ve diğer bölgelerde Gemlik dikiminin son yıllarda arttığı, 
• Genel tarım politikalarındaki sorunlardan zeytincilik sektörünün etkilendiği,  
• Eğitim ve ihtisas kurumlarının daha fazla olması gerektiği, 
• Bölgede toprak- gübre analizi yapabilecek laboratuarların olması gerektiği, 
• Analiz yapılmamış toprağa gübre satışı yapılmaması,  
• Kontrollü ilaç kullanımının sağlanması, pestisitlerin reçete ile satılması,  
• 5179 sayılı Gıda Kanunu kapsamında denetimlerin etkisinin artırılması,  
• Zeytin alanlarının miras yoluyla bölünmesiyle mevcut alanların daraldığı, 
• Üreticinin bilgi birikiminin artırılması yönünde girişimlerin başlatılması, 
• Sofralık zeytine destek verilmesi,  
• Duysal analiz yapan laboratuar bulunmadığı, 
• Üretim sırasında kullanılan tarımsal ilaç kaplarının su kaynaklarını kirlettiği, 

belirtilmiştir. 
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V.2.3.6. Gemlik Toplantısı (26.06.2008) 
Komisyon; Gemlik Kültür Merkezinde Bursa Valiliğinin Organizasyonda İstanbul, Bursa, 

Yalova, Kocaeli illerinden de katılımcıların davet edildiği geniş tabanlı bir toplantı düzenlemiştir. 
Bu toplantıya Tarım İl ve İlçe Müdürleri, Ziraat Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları Ticaret 
Borsaları, Sanayiciler, Kooperatif ve Birlikler, Ziraat Fakülteleri, zeytin ve zeytinyağı üreticileri, 
sanayicileri ve fidan üreticileri katılmışlardır. 

Toplantıda: 
• Gemlik Ticaret Borsası tarafından Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya ilçelerini 

kapsayan “Gemlik Zeytini Coğrafi işaret belgesinin alındığını coğrafi işarete alınan bu 
bölgede zeytin ve zeytinyağı ile her nevi gıda, toprak, yaprak ve su analizlerini yapmak 
amacıyla uluslar arası ve AB normlarına uyan laboratuarın kurulmasının gerektiği, 

• Gemlik zeytininin haksız rekabete maruz kaldığı, Gemlik tipi zeytin fidanlarının 
gemlik dışına kontrolsüz ve bilinçsiz gönderildiği, 

• Sofralık zeytine prim verilmesinin üreticiyi teşvik edeceği, 
• DGD’nin zeytinde arazi cinsinden değil ürün bazında verilmesi gerektiği, 
• Köy kooperatiflerine salamurahane yapılması için destek sağlanması, 
• 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ile bu 

Kanunda değişiklik yapan 28.02.1995 tarih ve 4086 sayılı Kanunun günümüz koşullarına 
göre güncellenmesi, 

• Sofralık zeytinde kayıt dışının önlenmesi için sektör envanterinin çıkarılması, 
• Sofralık siyah zeytinden ihracat iade priminin yetersiz olduğu % 1’den % 5’e 

çıkarılmasının uygun olacağı, 
görüşleri dile getirilmiştir. 
 
V.2.4. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yapılan İncelemeler 
Komisyonumuz, zeytinin anavatanı olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 8-10 Temmuz 

2008 tarihleri arasında Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin illerinde çalışmalarda 
bulunmuş ve sektörle toplantılar düzenlemiştir.  

 
V.2.4.1 Hatay Toplantısı (08.07.2008) 
Komisyonumuzun Hatay toplantısına, Adana, Mersin, Osmaniye illeri Tarım İl Müdürleri, 

Sanayi ve Ticaret Odaları, Ziraat Odaları, Ticaret Borsaları, Üretici Birlikleri, Çukobirlik, 
Soyabirlik, Çukurova Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi katılmışlardır. 

Toplantıda: 
• 46.317 ha alan üzerinde 14 milyon zeytin ağacı varlığına sahip Hatay’da; Halhalı, 

Savrani, Nizip Yağlık ve Gemlik çeşitleri yetiştirildiği ve ağaç başına verim ortalama verim 
20-25 kg/ağaç olduğu, 

• Bölgede pirinanın yakıt, harç katı, gübre vs. amacıyla kullanımının yüksek olduğu, 
• 2008 yılında, kuraklıktan kaynaklanan %50 verim düşüşü beklendiği, 
• Zeytinyağı işletmelerinin diğer 1.sınıf GSM ruhsatına sahip işletmeler ile eşdeğer 

tutulmaması, eski tip işletmelerin desteklemelerden (ruhsatsız olmalarından dolayı) 
faydalanamadığı, 

• Bölgenin ihracatının % 90’ının Ortadoğu ve Arap ülkelerine yapıldığı, son yıllarda kur 
politikaları, gümrük andlaşmaları ve vergi oranlarının yüksek olmasından dolayı ihracatın 
düştüğü, 
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• Markalı ürün desteğinin teşvik edilmesi, tüketici profili dikkate alınarak 10 kg’lık 
ambalajlı ürünlerin de dahil edilmesi, 

• Mevcut gıda kontrol laboratuarlarının etkinliğinin artırılması ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığına ait laboratuarın akreditasyon işlemlerinin hızlandırılması gerektiği, 

• Tüketiciye sağlıklı ürün sunma bilincinin yerleştirilmesi, denetimlerin artırılması, 
• Zeytinyağının tanıtımı ve özendirme çalışmalarına destek ve hız verilmesi, 
• Kıraç ve dağlık alanların zeytin ile ağaçlandırılması, 
• Zeytinlik alanlarda yapılan otlatmaların önlenmesi ve denetimlerin artırılması, 
• Eğitimli personel eksikliği ve bölgede hizmet verecek Zeytincilik Enstitüsünün 

kurulması, 
• Zeytin hasadında yaşanan işçilik problemlerinin düşünülerek mekanik hasat 

yöntemlerine yaygınlık kazandırılması gerektiği, 
• Zeytin tesislerinin fizibilite çalışmalarının iyi yapılarak, ileriye yönelik yatırımların 

yapılması, 
• Bölgede üretilen pirina yağının yemeklik olarak tüketilebilmesi için rafine pirina 

tesislerinin kurulması, gerektiği ifade edilmiştir. 
 
V.2.4.2 Kilis Toplantısı  (08.07.2008) 
Komisyonumuzun Kilis toplantısına, Tarım İl Müdürü, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Üretici 

Birlikleri, ilgili kamu-özel kurum ve kuruluş temsilcileri katılmışlardır. 
Toplantıda: 

• 17.500 ha alan üzerinde 2,5 milyon zeytin ağacı varlığına sahip Kilis’te, Kilis yağlık, 
Nizip Yağlık ve Gemlik çeşitleri yetiştirildiği ağaç başına ortalama verimin 8-16 kg/ağaç 
olduğu, 

• 2008 Yılında, Mayıs-Haziran ayında görülen yüksek sıcaklıkların çiçeklenme ve meyve 
tutumunu olumsuz etkilendiği,  

• Yerel çeşitlerde şiddetli alternans ve verim düşüklüğü yaşandığı, 
• Hasat organizasyonunun sağlıklı yapılamaması nedeniyle kalite kaybı olduğu, 
• Lisanslı depoculuğa ihtiyaç duyulduğu, 
• Sofralık ve yağlık üretime yönelik işleme tesislerinin noksanlıklarının giderilmesi 

gerektiği, 
• Organik zeytin üretimine olan ilginin arttığı, 
• Hastalık ve zararlılarla entegre mücadeleye geçilmesi gerektiği, 
• Musabeyli ilçesinde zeytin ve zeytinyağı konularında, çok programlı lisede zeytin ve 

zeytinyağı eğitim programı açılmaya çalışıldığı, 
• Tapudan kaynaklanan malik problemleri nedeniyle mevcut ekim-dikim alanları Çiftçi 

Kayıt Sistemine aktarılamadığı, 
belirtilmiştir. 

 
V.2.4.3 Gaziantep Toplantısı  (08.07.2008) 
Komisyonumuzun Gaziantep toplantısına, Gaziantep, Kahramanmaraş Tarım İl Müdürleri, 

Sanayi ve Ticaret Odaları, Ziraat Odaları, Ticaret Borsaları, Üretici Birlikleri, Güneydoğu birlik, 
Gaziantep Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü ve Kahramanmaraş Araştırma Enstitüsü 
katılmışlardır. Gaziantep Üniversitesi Gıda ve Makine Mühendisliği Bölümlerinin ortak 
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çalışması ile yürütülen TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirilen “Zeytinyağı Ekstraksiyon 
Makinası” ile ilgili sunum izlenmiştir.  

Toplantıda: 
• Yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin teşvik edilmesi ve depolama sorunlarının aşılması 

gerektiği, 
• Zeytincilikle ilgili Enstitü kurulması istendiği, 
• İşçilik maliyetlerinin arttığı, 
• Eğitim ve kalifiye eleman eksikliği olduğu, 
• İhracatta yaşanan bürokratik sürenin kısaltılması gerektiği, 
• Lokal çeşitlerin üretimi yaygınlık kazandırılması gerektiği hususları,  
• ifade edilmiştir. 

Ayrıca Nizip İlçesinde 9 Temmuz 2008 tarihinde Sertifikalı Zeytin Fidan Üretim İşletmesi 
“Güvenal”da incelemeler yapılmıştır. 
 
V.2.4.4 Şanlıurfa Toplantısı  (09.07.2008) 

Komisyonumuzun Şanlıurfa toplantısına, Tarım İl Müdürü, Ticaret ve Sanayi Odası, 
Ziraat Odası, Üretici Birlikleri, ilgili kamu-özel kurum ve kuruluş temsilcileri katılmışlardır. 

Toplantıda: 
• Desteklemelerin zamanında ödenmesi gerektiği, 
• Sulu tarıma geçişle birlikte artan ürün çeşitliliğine karşı üretim, hasat konularında çiftçi 

yayım hizmetlerinin yetersiz olduğu, 
• Üniversite, Araştırma enstitüleri, Tarım İl ve İlçe müdürlükleri, çiftçi arasında 

koordinasyon eksikliği yaşandığı, 
• Yağlı tohumlu bitkiler içerisinden aspir üretiminden olumlu sonuçlar elde edildiği ve 

kanola, aspir ve ayçiçeği yetiştiricilikleri ile ilgili olarak sulu tarım araştırma çalışmalarının 
tamamlanması gerektiği, 

• Yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin teşvik edilmesi. 
• Kuraklık nedeniyle borçların ertelenmesi, 
• Bölgede son yıllarda yoğun olarak dikimi yapılan Gemlik çeşidinin geleceği ile ilgili 

kaygıların olduğu, 
hususları belirtilmiştir. 
 

V.2.4.5 Mardin Toplantısı  (09.07.2008) 
Komisyonumuzun Mardin toplantısına, Mardin ve Şırnak Tarım İl Müdürleri, Ticaret ve 

Sanayi Odaları, Ziraat Odası, Üretici Birlikleri, Harran Üniversitesi ve GAP Bölge Müdürlüğü ile 
farklı kamu-özel kurum ve kuruluş temsilcileri katılmışlardır.  

Komisyonumuz Mardin ilindeki çalışmalarına Derik ilçesine bahçe ziyareti ile başlamıştır. 
Ziyaret sırasında, tarımsal altyapı eksikliği (elektrik, kuyu açma vs.) olduğu, sofralık zeytin 
işleme tekniklerinin tam olarak bilinmemesi ve eğitim yetersizliği bulunduğu, zeytinin 
meyvesine destek verilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Mardin Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda: 
• Kuraklık ve sulama sistemlerine geçişin yetersiz olduğu, 
• Tarımsal altyapı eksikliği olduğu, 
• Tarım İl Müdürlüğünde teknik personel istihdamı konusunda sıkıntı yaşandığı, 
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• Sofralık zeytin ve zeytinyağı işleme tesislerinin eksik olduğu, 
• Alternansı azaltan kültürel tedbirlerin (budama, gübreleme vs.) uygulanmaması ve 

yaygınlaştırılamaması,  
• Yöreye uygun fidan temininde sıkıntılar yaşandığı, 
hususları belirtilmiştir. 
 

V.3. Yazılı Bilgi Alınan Kurumlar  
Komisyonumuz, araştırma önergelerinde yer alan hususlarla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi 

temin edebilmek için,  Sanayi ve Ticaret, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlıkları, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı ile yazışmalar yapmış ve aşağıdaki bilgileri istemiştir. 

 
Tablo 4. İstenen Bilgiler Tablosu 
 

Kurum ve Kuruluş İstenen bilgiler 
1- Sanayi ve Ticaret  
    Bakanlığı 

1- Tarım ürünlerinin lisanslı depoculuk sisteminin faal hale 
geçmesi için önerileriniz ve bu konuda gelinen aşama,  
2- Ürün borsalarının geliştirilmesi konusunda yapılan 
çalışmalarda gelinen aşama, 
3- Sanayi envanterine kayıtlı;  zeytin, zeytinyağı, margarin ve 
bitkisel yağ sektöründe yapılan çalışmalar, 
4- Birliklerin yeniden yapılandırma süreci sonunda, finansman 
sorunlarının giderilmesine yönelik yapılacak düzenlemelerde 
gelinen son durum, 
5- AB’de tarımsal kooperatifçilik sistemi hakkında Tariş 
Zeytin ve Zeytinyağı Birliğince hazırlanan raporun 
bildirilmesi. 

2- TÜİK 2000-2008 Yılları arası zeytin, zeytinyağı, bitkisel yağlar ve 
yağlı tohumlara ait; 
a) Ekim alanı/ağaç sayısı 
b) Üretim miktarı 
c) Verim 
d) İhracat (miktar/değer) 
e) İthalat (miktar/değer) 

3-Başbakanlık 
   (Dış Ticaret Müsteşarlığı) 

Sofralık zeytin, pirina yağı ve zeytinyağı konusunda ambalajlı 
veya dökme olarak ihraç edilen miktarların detaylı bir dökümü 
ve bunlara ait ithalat miktarları, ayrıca ihracatçı firmaların 
2000-2008 yılları arasındaki ihracat rakamlarına ait bilgiler. 
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Kurum ve Kuruluş İstenen bilgiler 
4- Tarım ve Köyişleri  
     Bakanlığı 

1- Zeytin fidanı ithalatının önünde yasal bir engel bulunmakta 
mıdır? 
2- Zeytin fidanı ithalatı yapılmakta mıdır? 
3- İthalat yapılmışsa hangi ülkeden hangi zeytin çeşitlerine ait 
ne kadar fidan ithal edilmiştir ve ithal edilen fidanlar hangi 
amaçla getirilmiştir? 
4- Zeytin fidanı ihracatının önünde yasal bir engel bulunmakta 
mıdır? 
5- Zeytin fidanı ihracatının önünde yasal bir engel 
bulunmamakta ise hiç ihracat yapılmış mıdır? İhracat 
rakamları nelerdir? 

5-Türkiye Bilimsel ve Teknik 
   Araştırma Kurumu  
   Başkanlığı 

İklim değişikliği ve küresel ısınmayla ilgili olarak yapılan 
projelerin sonuç raporuna ait bilgiler, 

6-Enerji ve Tabii Kaynaklar  
   Bakanlığı 
   (Devlet Su İşleri Genel      
   Müdürlüğü) 

1- Türkiye’de tarımsal amaçlı sulanan alanların miktarı, 
2- Sulamaya açılması tasarlanan alanların miktarı ve faaliyete 
geçme zamanları,  
3- Tarımsal sulama amacıyla inşa edilen ve edilecek barajlar 
ve sulayacakları alanların miktarı,  
4- Ürün havzasının belirlenmesine yönelik çalışmalar 
 hakkındaki bilgiler. 

7-Tarım ve Köyişleri  
   Bakanlığı 
   (Koruma ve Kontrol Genel  
   Müdürlüğü) 

1- Zeytin fidanı üretimi ile ilgili olarak sahte sertifika, 
damızlık temini, uyumsuz çeşit dikimi gibi sorunlar 
bulunmakta mıdır, bulunmakta ise Genel Müdürlüğünüzün bu 
konular hakkında neler yaptığı ve nasıl çözümler ürettiği, 
2- Çeşit bazında (2000-2008 yılları arası) zeytin fidanı üretim 
sayısı istatistikî bilgiler, 
3- İthalatı yasak olmasına karşın satışı yapıldığı ileri sürülen 
ithal zeytin fidanlarının; (2000-2008 yılları arası) miktarı, 
yurda giriş yolları ve ithalatı yapan firmalara ait bilgiler ile 
varsa bu konu hakkındaki Genel Müdürlüğünüzün aldığı 
önlemler, 
4- Yağlı tohumlarda tür bazında yerli tohumluk üretim miktarı 
ile ithal tohumluk miktar ve değerleri. 

8- Türk Patent Enstitüsü  
   Başkanlığı 

Zeytin, zeytinyağı, karasu, yağlı tohumlar ve bitkisel yağlarla 
ilişkili olarak alınmış olan ulusal ve uluslararası patentlere 
ilişkin bilgiler. 

9- Tarım ve Köyişleri  
   Bakanlığı 
   (Tarımsal Araştırma Genel  
   Müdürlüğü) 

1- Komisyonumuzun çalışma alanı ile ilgili yayın listesi,  
2- Patent ve tesciller, 
3- Yönetici veya araştırıcı olduğu zeytinle ilgili projeler. 
 

10- Türkiye Atom Enerjisi  
   Kurumu Başkanlığı 

Çeşitler arasında farklar sorununun çözümüne yönelik olarak 
Kurumunuzun neler yapabileceği. 
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VI- Teşekkür 
22. Dönemde “Zeytin ve Zeytinyağı ile Diğer Bitkisel Yağların Üretimindeki Sorunların 

Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu (10/41, 170, 177, 263, 295)” üyesi değerli milletvekillerinin ve Komisyon 
uzmanlarının büyük özveri ile hazırlamış oldukları rapor, raporumuzun temelini teşkil etmiştir. 
Kendilerine teşekkürlerimizi şükran biliriz. 

 
22. Dönem Komisyon Üyesi Milletvekilleri 
 

Başkan Necdet BUDAK Edirne AK PARTİ  
Başkanvekili Mehmet Emin TUTAN Bursa AK PARTİ 
Sözcü Ahmet ERTÜRK Aydın AK PARTİ 
Kâtip Mehmet SARI Gaziantep AK PARTİ 
Üye Ali Kemal DEVECİLER Balıkesir CHP 
Üye A.Edip UĞUR Balıkesir AK PARTİ 
Üye Nejat GENCAN Edirne CHP 
Üye Mehmet S. TEKELİOĞLU İzmir AK PARTİ 
Üye Serpil YILDIZ İzmir ANAVATAN 
Üye İsmail BİLEN Manisa AK PARTİ 
Üye Gürol ERGİN Muğla CHP 
Üye Ahmet KAMBUR Tekirdağ AK PARTİ 

 
22. Dönem Komisyonda Görev Almış Uzmanlar 
 

Uzman Mehmet DÜNŞEN TBMM 
Öğretim Üyesi Dr.Mücahit Taha ÖZKAYA Ankara Üni. Ziraat Fakültesi 
Ziraat 
Yük.Müh. 

Nuray GEMALMAZ Tarım ve Köyişleri Bak. 

Ziraat Müh. T.Gürsoy YÜCE Tarım ve Köyişleri Bak. 
Uzman  Hakan YALÇIN Sanayi ve Ticaret Bak. 
Öğretim Üyesi Dr.Renan TUNALIOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi 
Ziraat Müh. Dr.Suay BAYRAMİN Tarım ve Köyişleri Bak. 
Ziraat Müh. Şenay EKEN Tarım ve Köyişleri Bak. 
Uzman Özkan AYDIN Dış Ticaret Müsteşarlığı 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ZEYTİN, 
SOFRALIK ZEYTİN, 

ZEYTİNYAĞI, 
PİRİNA YAĞI 
VE KARASU 

 
 
 

“Hayat boyu başarılarınızın bir zeytin ağacı kadar köklü ve sağlam, 

Mutluluklarınızın yeni filizlenen yemyeşil bir zeytin dalı gibi sürekli, 

Yaşamınızın zeytinyağı ile daha sağlıklı ve güzel olması dileğiyle...” 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
ZEYTİN, SOFRALIK ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI, PİRİNA YAĞI VE KARASU 

1. ZEYTİNCİLİK 
1. 1. Genel Bilgi 

Anavatanı Anadolu olan zeytin son yıllarda diğer tarımsal faaliyetler sonucu bundan 4.000 
yıl önce Mısır’da olduğu gibi vatanından uzaklaştırılmaktadır. Türkiye’de zeytin üretimi Ege ve 
Doğu Akdeniz’de yoğunlaşmış durumdadır. Bugün Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yaşı 1.000 
yılı geçen zeytin ağaçları bulunmaktadır. 

Tablo 1.1. Zeytin ağacının bilimsel sınıflandırması: 
Alem : Plantae (Bitkiler) 
Bölüm : Magnoliophyta (Kapalı tohumlular) 
Sınıf : Magnoliopsida (İki çenekliler) 
Takım : Lamiales (çok yıllık, hoş kokulu, hermafrodit çiçekli bitkiler) 
Familya : Oleaceae (Zeytingiller) 
Cins : Olea 
Tür : Olea europae 
Zeytin (Olea europaea L.,) Oleacea familyasında yer alan ve dünya üzerinde tropik ve semi 

tropik iklim kuşaklarına yayıldığı bilinmektedir. Bu familyaya ait bitkilerin büyük bir çoğunluğu 
ağaç, ağaççık ve çalı formundadır. Temelde bu bitkiler çiçek veya meyvelerinde yüksek oranda 
yağ ihtiva ederler. Bu familya içerisinde yer alan 29 cinsten ekonomik olarak önem taşıyanlar 
Fraxinus, Jasminum, Ligustrum, Phillyrea, Syringa ve Olea’dır. 

1.2. Tarihçe  
Oleacea familyasının bir üyesi olan zeytinin (Olea europaea L.) anavatanı, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’ni de içine alan Yukarı Mezopotamya ve Güney Ön Asya’dır. Yayılışı üç 
yoldan olmuştur. Birincisi Mısır üzerinden Tunus ve Fas’a, ikincisi Anadolu boyunca Ege 
adaları, Yunanistan, İtalya ve İspanya’ya ve üçüncüsü ise İran üzerinden Pakistan ve Çin’edir. İlk 
kültüre alınışı ve ıslahı Samiler tarafından olmuştur (Şekil 1.1). 

Günümüzde 20. yüzyılın bitkisi olarak gösterilen ve yüzyıllardır önemini yitirmemiş olan 
zeytin bitkisinin anavatanı Mardin, Hatay, Suriye, Filistin ve Kıbrıs adasını içerisine alan bölge 
kabul edilmektedir. Arkeolojik çalışmalar, zeytin yetiştiriciliğinin M.Ö. 4000’li yıllara kadar 
dayandığını göstermektedirler (Şekil 1.2). 
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TÜRKİYE 

SURİYE 
İRAN

İSRAİL 

ÜRDÜN 
IRAK

MISIR 

LÜBNAN 

 Zeytinin anavatanı ve yayılış yolları. 

Şekil 1.1. Zeytinin Anavatanı ve Yayılış Yolları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Özkaya, 2002 
 
Şekil 1.2. Zeytinciliğin Tarihçesi ve Yayılışı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Rallo ve ark., 2000 
 
Akdeniz kökenli olan zeytin, insanlara Tanrı’nın bir armağanı olarak kabul edilmiş; tarihte 

kralların asası, din adamlarının kutsal yağı, barışın ve onurun simgesi olmuştur. İlk Grek ve 
Roma yazıtlarında zeytinin barışın ve birlikteliğin ebedi simgesi olduğuna değinilmiştir. Kuran 
ve İncil’deki sayısız bölümde zeytine yer verilmiştir. Grek mitolojisinde Atina’nın adını barış ve 
bilgelik tanrıçası olan Pallas Athena’dan aldığını yazar. Athena bu bilgeliğini geceyi aydınlatan 
yıldırımı yaratan, yaraları iyileştiren ve hayat kaynağı olan zeytinden almıştır. Roma 
efsanelerinde Herkül’ün Akdeniz kıyılarında gezinirken asasını vurduğu her yerden zeytin 
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fidanlarının fışkırdığını yazmaktadır. Eski dünyanın maceracı denizcileri olan Fenikeliler, yabani 
olan zeytin ağacının Anadolu’dan batıya taşınmasına yardım etmişlerdir.  

Tarihi gelişimi içinde birçok efsaneye kaynak olan zeytin, eski uygarlıkların yazıtları ve 
kutsal kitaplarda yer almıştır. Ayrıca, beyaz bir güvercinin Nuh’un gemisine tufan sonrası 
canlılık belirtisi olarak, ağzında zeytin dalı ile dönmesi nedeniyle, zeytin yüzyıllardır barışın 
simgesi kabul edilir. Bölgede yürütülen bir araştırmada deniz seviyesinden bin metre yükseklikte 
zeytin ağacı bulunması, Cudi ve Gabar Dağlarında bol miktarda yabani zeytin ağaçlarının olması, 
Nuh’un gemisinin Ağrı Dağına değil Cudi Dağına konduğu rivayetini oldukça 
güçlendirmektedir. Zeytinle ilgili Atina Anayasasında yer alan ve Aristotle tarafından kaleme 
alınan tarihi bir söz, -“Devlet malı veya özel mülkiyet farkı olmaksızın, zeytin ağacını kesen veya 
deviren herkes mahkemede yargılanacaktır. Eğer suçlu bulunurlarsa idam edilmek suretiyle 
cezalandırılacaklardır.”- zeytin ağacına verilen önemi anlatır.  

Zeytin tarımının 6.000 yıl öncesinden başladığına inanılmaktadır. Romalılar zeytinin 
dağılmasında başlıca rolü oynamışlardır. Yüzyıllar sonra Araplar kendi varyete ve yöntemlerini 
geliştirerek zeytinin tanınmasına yardım etmişlerdir. Amerika’nın keşfinden sonra zeytin alanları 
Kaliforniya, Meksika, Peru, Şili ve Arjantin’e kadar ulaşmıştır. 400 yıl önce Amerika’ya 
getirilmiş olan Arauco zeytin ağacı bugün bile meyve vermektedir.  

Zeytin, dünyada tarımı yapılan en eski ağaç türleri arasında yer almaktadır. Zeytinin gerçek 
atası tam olarak bilinmemesine karşın Oleaster Olea Sylvestris’ler tarımı yapılan en eski zeytin 
türü olduğu bilinmektedir. Bu tür yabani olarak Kuzey Afrika, Portekiz, Güney Fransa, İtalya, 
Türkiye ve Hazar Denizi kıyılarında yetişmektedir. Genetik ve arkeolojik çalışmalar zeytinin 
orijinal tarımı yapılan alanların Anadolu, İsrail, Lübnan, Kıbrıs ve Girit olduğunu ortaya 
koymuştur. 

Diğer bir teoriye göre zeytinin atası Olea chrysophylla’dır. Bu tür Etiyopya, Kenya, Uganda 
ve bu bölgelere yakın alanlarda yetişmiştir. Bu iki türün, büyük olasılıkla Sahranın buzul 
çağlardan önce (çölleşmesinden önce) büyük bir alanını kapladığı sanılmaktadır. Başka bir 
inanışa göre zeytin sistematik olarak tarımının ilk yapıldığı yer olan Etiyopya ve Mısır kökenli 
bir bitkidir. Zeytin buradan Kıbrıs’a, Fas’a, Tunus’a ve Anadolu’ya Fenikeliler tarafından 
taşınmıştır.  

Zeytin tarımı binlerce yıl önce ilk kez Mısır’da yapılmıştır. Ancak MÖ 2000’lerde zeytin 
ağaçları bilinmeyen bir nedenle yok olmuşlardır. Bu dönemde zeytin ağaçları Giritte 
yetiştirilmeye başlamıştır. 

MÖ 600’lerde zeytin tarımı Anadolu’ya, Yunanistan’a, Kuzey Afrika’ya ve diğer Akdeniz 
ülkelerine yayılmıştır. Zeytin tarımının yayılmasında büyük rol oynayan Romalılar diyetlerinde 
zeytin yerine hayvansal yağları kullananları barbar olarak tanımlamışlardır. Zeytinyağının tedavi 
edici özelliği Hipokrat tarafından biliniyordu. Bu gün ilaç endüstrisinin bu kadar gelişmiş 
olmasına karşın bir kaşık zeytinyağının birçok yararı olduğuna inanılmaktadır. 

1.3. Dünyada Zeytincilik 
Dünya genelindeki zeytin yetiştiriciliğinin dağılımına baktığımızda % 90’lık bir kısmının 

Akdeniz Havzası, geriye kalan kısmının ise Latin Amerika ülkelerinde yayıldığı gözlenmiştir. 
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Tablo 1.2. Dünya Zeytin Üretim Alanları ve Üretimi 
Ülkeler Üretim alanı (ha) Üretim (ton) 
İspanya 2.400.000 5.032.300 
İtalya 1.145.866 3.423.797 
Yunanistan 797.029 2.660.726 
Tunus 1.600.000 1.000.000 
Türkiye 650.000 1.766.000 
Suriye 445.000 501.000 
Dünya 8.894.018 16.926.485 
Kaynak: FAO, 2006. 
 
Dünyada yaklaşık 9 milyon hektar alanda 900 milyon zeytin ağacından yaklaşık 17 milyon 

ton dane zeytin üretimi yapılmaktadır. Önemli zeytin üreticileri sırasıyla, İspanya, İtalya, 
Yunanistan, Tunus, Türkiye ve Suriye gelmektedir (Tablo 1.2).  

Dünyada son verilere göre yaklaşık 9 milyon hektar alanda, 900 milyon zeytin ağacından 
yaklaşık 16 milyon ton dane zeytin üretilmekte, 1,7 milyon tonu sofralığa işlenmekte geri kalanı 
yağlığa ayrılarak, ortalama 2,5-3,0 milyon ton zeytinyağı elde edilmektedir.  

Bunların yanı sıra son yıllarda Avustralya, Japonya ve Arjantin gibi ülkelerde de zeytin 
üretimine başlanılmıştır. Zeytin, genetik özelliğinin yanı sıra kültürel işlemlerin tam olarak 
uygulanamayışı nedeniyle alternans (bir yıl ürün verme-diğer yıl az/yok verme) gösterir. Ürünün 
alternans eğilimi, üretici ülkelerin yetiştirme politikalarında yer aldığı öneme göre değişen 
unsurlardan biridir. 

 
1.4. Türkiye’de Zeytincilik 
Zeytincilik, Cumhuriyet sonrası ülkemiz tarımının en önemli dallarından biri olmuştur. 1929 

yılında Atatürk’ün Yalova bölgesine yaptığı bir gezi sırasında zeytinciliğe gereken önemin 
verilmesine yönelik direktifleri doğrultusunda, ülkemizde bir zeytincilik seferberliği başlamıştır. 
Bu sayede zeytincilik konusunda çalışmalar yapmak üzere, 1937 yılında Bornova Zeytincilik 
Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. Ayrıca zeytin, bahçesine bakmayan ve bakım yaptırmayan 
üreticilere ceza verilmesine neden olan bir kanun maddesine (26/01/1939 tarih ve 3573 sayılı 
“ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI ve YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA 
KANUN”) sahip tek bitkidir. Uzun yıllar süren bu faaliyetler sonucunda ülkemizde zeytincilik 
büyük bir hızla gelişmiştir. Bu sayede yurt dışında eğitim görmüş uzmanlara, yeni, bakımlı, 
sağlıklı ve verimli bahçeler ile sofralık zeytin ve zeytinyağı işleme tesislerine sahip olunmuştur. 
Zeytinciliğe verilen bu önem, 1950’li yıllardan itibaren gittikçe azalmış ve günümüzde olduğu 
gibi ağaçların sökülmesine kadar devam etmiştir. Artık zeytinliklerin yerini oteller, moteller 
almakta veya bu bölgelerdeki zeytin üretimi başka bir tarım koluna doğru yönelmektedir. 2006 
yılında başlayan teşvik kapsamında 10 dekardan az olmamak ve sertifikalı fidan olmak koşulu ile 
dekara 250 YTL. verilmesi fidan üretimini ve dikilen zeytin fidanı sayısını artırmıştır (Tablo 
1.69.). Ancak İspanya’nın 1970'li yıllarda başlattığı gibi belli bir plan ve program çerçevesinde 
yapılması; yani her bölge ve yöre için çeşit, tozlayıcı, sıra arası ve üzeri mesafe dikim yönü, 
budama ve terbiye şekli gibi teknik konular bir standarda bağlanmış olması büyük fayda 
sağlayacaktır. 
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Diğer tarım dallarında teknolojinin gelişmesine rağmen bu durum zeytin ve zeytinyağı 
üretimine yansıyamamıştır. Verimin düşük ve maliyetin yüksek oluşu, sonuçta kârın düşmesine 
neden olmuştur. Bunun yanı sıra tamamen doğal olan zeytinyağının insan sağlığı yönünden ne 
kadar değerli olduğu anlatılarak teşvik edileceği yerde, rafinasyon ile elde edilen diğer bitkisel 
yağların üretimi ve tüketimi teşvik edilmiştir. Oysa özellikle 1980’li yıllarda, geleneksel zeytin 
yetiştiriciliğinin ekonomik olmadığının farkına varan İtalya ve İspanya gibi ülkelerde modern 
zeytinciliğe yönelinmiştir. Bu arada genelde çöl iklimine sahip ve çok az olan su kaynakları ile 
en gelişmiş tarımsal teknolojileri kullanarak tarımsal üretim yapan bir ülke olan İsrail, zeytin 
yetiştiriciliğini teşvik etmeye başlamıştır. Özellikle de İsrail’in güneyindeki çöl alanlarında aşırı 
tuzlu yeraltı suyu ile sulanabilen zeytin bahçelerinin kurulmasında, yoğun bir devlet desteği 
bulunmaktadır. İsrail gen merkezi içinde bulunması nedeniyle zeytin yetiştiriciliğine büyük önem 
vermektedir. 

Türkiye Cumhuriyetinde zeytincilikte, ilk resmi temelleri Atatürk’ün direktifleri ile Tarım 
Bakanlığının “Tarımda Tedrisatı Islah Kanunu” ile atılarak başlayan gelişme 1929-1950 yıllarını 
kapsayan Teşkilatlı 1. Dönemde de devam etmiştir. Bunu izleyen 1950-1960 dönemlerinde 
gelişme durmamış, fakat birinci döneme göre yavaşlamıştır. Bu dönemden sonra gelen 1. Beş 
Yıllık Kalkınma Planı döneminde ise Türkiye ilk kez ihracatçı ülkeler arasına girerek zeytinyağı 
ihraç eder konuma gelmiştir.  

Şekil 1.3. Türkiye’de Zeytin Üretim Alanları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Türkiye’de Aydın, İzmir, Muğla, Balıkesir, Bursa, Manisa, Çanakkale, Gaziantep ve İçel 

önemli zeytinci illerdir. Ege, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ise önemli 
zeytin üreten bölgelerdir 

Türkiye ise 650 hektarlık alan üzerinde 130 milyon adet ağaç varlığına sahip iken, 1.766.000 
ton zeytin üretim gerçekleştirmiştir. Özellikle son yıllarda yapılan desteklemeler neticesinde 
Türkiye zeytin ağacı varlığında önemli artışlar sağlanmıştır. 
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Tablo 1.3. Türkiye Zeytin Üretimi  
Ağaç Sayısı (1.000) Üretim (Ton) 

Yıllar Toplam Meyve veren Meyve vermeyen Toplam Sofralık Yağlık 
1996 89.740 83.200 6.540 1.800.000 435.000 1.365.000 
1997 95.730 85.780 9.950 510.000 200.000 310.000 
1998 93.450 85.850 7.600 1.650.000 430.000 1.220.000 
1999 95.500 87.130 8.370 600.000 240.000 360.000 
2000 97.770 89.200 8.570 1.800.000 490.000 1.310.000 
2001 99.000 90.000 9.000 600.000 235.000 365.000 
2002 101.600 91.700 9.900 1.800.000 450.000 1.350.000 
2003 102.750 92.250 10.500 850.000 350.000 500.000 
2004 107.100 94.950 12.150 1.600.000 400.000 1.200.000 
2005 113.180 96.625 16.555 1.200.000 400.000 800.000 
2006* 129.265 97.773 31.492 1.766.749 550.000 1.211.000 
*     2006 yılı bilgileri geçicidir. 
**   2007 yılı bilgilerinin analizleri devam ettiğinden verilememiştir. 
*** 2008 yılı bilgileri henüz mevcut değildir 

Kaynak: TUIK, 2007 
 
Türkiye’de ilk resmi istatistiklere göre zeytincilik 1943/1944-1944/1945 kampanyasında 

286.000 hektar alanda, 29.428.000 ağaç sayısı, 127.025 ton dane zeytin, 12.817 ton sofralık 
zeytin ve 24.056 ton zeytinyağı ile başlamış olup, 2004/2005 kampanya döneminde ağaç sayısı 
107.100.000, 1.600.000 ton, sofralık zeytin 400.000 ton ve 145.000 ton zeytinyağı,  2005/2006 
kampanya döneminde ise ağaç sayısı tahmini olarak 113.180.000 adet, dane üretimi 1.200.000 
tona, sofralık zeytin üretimi 400.000 ton, 112.000 bin ton zeytinyağı, 2006/2007 kampanya 
döneminde ise ağaç sayısı 129.265.000 adete, dane üretimi 1.766.000 tona, sofralık zeytin 
üretimi 550.000 ton, 170.000 bin ton zeytinyağı üretimine ulaşmıştır (Tablo 1.3). Dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de üretilen dane zeytinin yaklaşık % 65-70’i yağlığa, % 30-35’i sofralığa 
işlenmektedir. Genelde tüketim zeytinyağı ağırlıklı olduğu için yağlık zeytin üretimi fazla 
olmaktadır. Türkiye’nin zeytin üretiminde alternansın -bir yıl az, bir yıl çok- etkisi çok fazladır. 
Türkiye koşullarında kültürel işlemlerin yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerle alternansa 
eğilim maalesef artmaktadır. 

 
1.5. Zeytin Yetiştiriciliği 
Kültürü yapılan zeytin türü ile yabani zeytin (delice) arasındaki farklılık, kültürü yapılan 

sativa, diğeri ise sylvestris diye tanımlanmıştır. Olea europaea L. ssp. sylvestris ise çalı 
formunda bitkiler oluşturmaktadır. Küçük meyvelere, yapraklara ve düşük oranda yağ oranına 
sahiptirler. Olea europaea L. ssp. sativa, yetiştiriciliği yapılan ve dünya üzerinde en fazla çeşit 
zenginliğine olan bir alt türdür. Genelde ağaç formunda olup, küçük ağaççıklar da 
oluşturabilirler. İri yaprak, meyve ve yüksek oranda yağ içeriğine sahiptirler. Orta büyüklükte 
ağaçlar meydana getirir, çeşitlere bağlı olmakla birlikte 4–6 metre yüksekliğe sahiptirler. Bu 
bitkiler yüzlerce yıl ürün vererek yaşayabilirler.  



- 52 - 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

Kalın gövde üzerinde gri, yeşil veya gri-yeşil kabuk dokusu bulunur. Taç yapısı genelde 
yuvarlak veya yuvarlağa yakın bir şekle sahiptirler. Yüksek sürgün verme eğilimine sahiptir, 
ışıklanma, havalanma ve iyi bir verim için mutlaka budanması önerilir. 

Zeytin ağaçlarında iki farklı büyüme dönemi görülür. Gençlik kısırlığı dönemi ve verim çağı 
(yetişkin) dönemi vardır. Gençlik kısırlığı dönemi özellikle tohumdan çoğaltılan bitkilerde çok 
uzundur. Gençlik kısırlığı gösteren bitkilerin yaprakları; kısa, kalın ve boğumlar arası çok dardır. 
Bakım koşullarına ve çeşide bağlı olmakla beraber, 5-8 yıl sonra verim çağına geçer. 

Zeytin yaprakları normal koşullar altında 2–3 yıl ağaç üzerinde kalabilirler. Yapraklar 
genelde 3–9 cm uzunluğa, 1–1,18 cm genişliğe sahiptirler. Yaprak sapı oldukça kısadır. Yaprak 
sapları boğumlar üzerine ikişer ikişer ve iki boğum arasındaki dizilişlerde 90º ’lik bir açı vardır. 
Anatomik yapı olarak, yaprak yüzeyinde kalın bir kutikula tabakası bulunmaktadır. Değişik iklim 
koşullarına, özellikle kurak koşullarda yüksek solunum yeteneğine ve az su kaybetme özelliğine 
sahiptirler. Yaprak yüzeyi, koyu-yeşil ve açık yeşil tonlarda bulunur. Yaprak yüzeyinin iç kısmı 
ise beyaz ve gümüşümsü bir renge sahiptir. Özellikle güneş ışığının absorbsiyonunda önemli role 
sahiptirler. Stomalar, iki epidermis tabakası arasında yer almıştır. Bitkinin kurak koşullara uyumu 
aslında su kaybı ve gaz alışverişinde kilit noktada yer almaktadırlar. 

Kök yapısı, bitkinin orijinine ve toprak koşullarına bağlı olarak ilk yıllarda kazık kök 
oluşturma eğilimindedir. Takip eden yıllarda ise lateral kökler ve kılcal köklerin oluşumu 
görülür. Su ve besin maddelerinin alımı lateral kökler ve bu kök üzerinde bulunan kılcal kökler 
tarafından gerçekleştirilir. Kılcal kökler mantari hastalıklara ve nematodlara karşı çok 
hassastırlar. Köklenme ve kök boylarının uzama hızları; toprak yapısı, strüktürü, havalanma ve 
su faktörüne bağlıdır. Özellikle kurak koşullarda yetiştirilen veya adapte olan çeşitlerin köklenme 
dereceleri çok yüksektir. Çünkü mevcut olan suya ulaşmak ve korumak için zeytin bitkisi böyle 
bir köklenme sistemi geliştirmektedir. Genç kökler beyaz renklidir, fakat ilerleyen dönemlerde 
kahverengi bir renk almaktadırlar. Beyaz kökler, kahve renkli köklere göre su ve bitki besin 
elementlerinin alımında daha aktiftir. 

Zeytinlerde Çiçeklenme: İki yaşlı sürgünler üzerinde meydana gelir. Meyve gözleri bir yıl 
önceki sürgünlerin üzerinde haziran-temmuz ayları arasında oluşur. Çiçekler somak ismini 
verdiğimiz çiçek salkımları üzerinde bulunur. Bir sürgün üzerinde 3-5’li grup halinde somak 
bulunur. Somaklar üzerinde ise çevre koşullarına, fizyolojik koşullara ve çeşit özelliğine bağlı 
olmak üzere 10-40 adet çiçek bulunur. Zeytinlerde 2 tip çiçek olup hermafrodit çiçekler ve kısır 
çiçekler görülür. Çiçeklenme, çeşit ve iklim koşullarına göre değişmekle birlikte Nisan-Mayıs 
ayları arasında gerçekleşmektedir. Zeytin meyvesi botanik açıdan sert çekirdekli meyveler 
grubunda yer alır. Çekirdeğinde tek bir tohum bulundurur. Zeytin meyvesi diğer meyvelere göre 
küçük, elipstik yapıdan yuvarlak yapıya doğru giden, ortalama 1-4 cm boya ve 0,6-2 cm meyve 
enine sahiptir. Meyvelerin olgunluk renkleri kullanım amacına göre; siyah, mor, kırmızı ve açık 
yeşildir.  Zeytin meyvesi 3 kısımdan meydana gelmektedir; Zeytin meyvesinin %70-80’i meyve 
eti ve kabuğunu oluştururken, endokarp %20-30’unu teşkil eder. Tohum ise endokarpın %12-
80’ini teşkil eder.  

Ağaç Sıklığı ve Dikim Şekli: Su ve bitki besin maddeleri yanında ışık da verim ve kaliteyi 
etkileyen bir faktördür. Ağacın mümkün olduğu kadar fazla güneş ışığını alacak yaprak yüzeyine 
sahip olması esastır. Bu, uygun dikim sıklığı ve dikim şekli, uygun budama ve terbiye ile 
sağlanabilir. Sulanabilen ve kurak arazilerde ağaç yoğunluğu oldukça farklıdır. Geleneksel 
yetiştiricilikte dekara 10 ağaçtan daha az yoğunluk olurken, yağışın 700 mm’in üstünde olduğu 
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yerlerde ise dekara 30 ağaç dikilir. Kurak koşullarda dekara 20-25, sulanan koşularda ise dekara 
40-45 ağaç yoğunluktaki bahçelerde dikdörtgen dikim en uygun ışıklanmayı sağlamaktadır. İlk 
defa fidan dikilecek olan tarlalara mutlaka 80 cm’lik dip kazanlarla toprak alt-üst edilmelidir. 
Toprak yapı olarak uygun değil ise 80-100 cm çap ve derinlikte fidan çukurları açılıp doğal saksı 
yapılmalı ve içine istenilen toprak karışımı yerleştirilip dikim yapılmalıdır. Dikim sırasında 
verilecek olan gübrelerin kökle temas etmeyecek şekilde toprakla iyice karıştırılması 
gerekmektedir. 

Toprak İşleme: Zeytinliklerde toprak işlemedeki amaç, topraktaki yabancı otları yok etmek, 
buharlaşma ile su kaybını azaltmak, büyük ölçüde suyu toprakta tutmak, muhafaza etmektir. 
Zeytin ağacının su ve besin maddesi alımında kullandığı yüzeysel kök sistemi nedeniyle toprak 
işlemenin özellikle ağaç taç izdüşümünde derinden yapılmaması gerekir. Yabancı otlar kontrol 
altına alındıktan sonra, daha fazla toprak işlemenin, daha fazla nem anlamına gelmediğini dikkate 
alarak yıllık toprak işleme sayısını azaltmak gerekir. En iyi sistem, arkasında mümkün olan en 
fazla bitki artığı bırakan yüzeysel toprak işlemedir. Ayrıca toprak işleme, topraktan fazla su 
kaybına neden olmayacağı zamanlarda yapılmalıdır. Ancak su ve rüzgâr erozyonu riski olan 
yerlerde mutlaka örtülü tarım yapılması gerekir.  

Eğer bu uygun değil ise yabancı otların biçerek kontrol edilmesi, sıra üzerindekilerin ise 
yabancı ot ilaçları ile alınması toprak kaybını azaltacaktır. Diğer yandan toprak işlemesi; 
özellikle zeytin bahçelerinde, hasat zamanındaki yağışlar nedeniyle, traktör tekerlekleri ile 
taşınan toprak ciddi problem yaratırken, işçilerin çalışmasına engel olması da iş verimliliği ve 
işgücü büyük sorun oluşturmaktadır. 

Gübreleme : Doğru gübreleme, bitkinin ihtiyacını karşılamalı ve topraktan alınamayan bitki 
besin maddesi miktarlarını karşılamalıdır. Toprağın yetersizliği ve bitkinin ihtiyacını belirlemek 
zordur. Zeytin yapraklarındaki kritik besin maddesi düzeyleri Tablo 1.4’te verilmiştir. Azot (N), 
zeytin ağacının çok çabuk reaksiyon gösterdiği, verimi çabuklaştıran ve artıran bir besin 
maddesidir. Klorofil miktarını ve besin maddelerinin özümlenmesini artırır. En fazla 
çiçeklenmeden çekirdeğin sertleşmesine kadar olan dönemde gereklidir. Fosfor (P), hücre 
bölünmesi ve meristamatik dokuların gelişmesinde mutlak gereklidir. Nişasta ve şekerin 
kullanımı ve fotosentezde karbonun bağlanması ile ilgilidir. Potasyum (K), iyon şeklinde hücre 
boşluklarında bulunur. 

Tablo 1.4. Zeytin Yapraklarındaki Kritik Besin Maddesi Seviyeleri (Temmuz dönemi) 

Besin Maddesi Eksik Yeterli Fazla (toksik) 
N (%) 1,40 1,50 – 2,00
P (%) 0,05 0,10 – 0,30  
K (%) 0,40 >0,80  
Ca (%) 0,30 >1,00  
Mg (%) 0,08 >0,10  
Mn (ppm)  >20,0  
Zn (ppm)  >10,0  
Cu (ppm)  >4,0  
B (ppm) 14 19 - 150 185 
Na (ppm)   >0,20 
Cl (ppm)   >0,50 
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Çok hareketlidir ve N bileşikleri ve karbonhidratların oluşumunda, özümleme ve terleme 
olaylarında aynı zamanda bitki içerisinde suyun hareketinde gereklidir. Eksikliğinde soğuğa ve 
kurağa karşı direnç azalır, mantari hastalıklara karşı duyarlılık artar. Kalsiyum (Ca), zeytinin 
dirençli olduğu ama eksikliğine karşı hassas olduğu bir besin maddesidir. Yüksek asitli 
topraklarda kireçleme yaparak topraktaki Ca düzeyi kontrol edilir. Bor (B), en az hareketli 
olmasına rağmen, eksikliğinde yapraklar solgunlaşır ve uçtan dibe doğru üçte ikisine kadar soluk 
yeşil renk alır. Magnezyum (Mg), Borun tersine hareketi yavaştır. En çok tüketildiği zaman 
ilkbaharda göz gelişimi devresidir. Eksikliğine ender rastlanmaktadır.  

Sulama : Zeytin ağacı kurak bitkisi olarak bilinir. Mevcut yağmur suları ile idare eden bir 
bitkidir. Ağacın morfolojik yapısı da buna imkan vermektedir. Dünyadaki zeytinlerin yaklaşık 
%10’u sulanmaktadır. Oysa su, verim ve kalite üzerine etkili önemli bir unsurdur. Yağış ile 
zeytinde verim arasında çok yakın bir ilişki vardır. Sulama yapılmayan bahçelerde yağışın 
miktarına bağlı olarak bir sonraki yılın verimi kolayca belirlenebilir. Yağış ile zeytin verimi 
arasındaki çok yakın bir ilişki vardır. Buna en güzel örnek; 2007 yılında ülkemizde meydana 
gelen kuraklığın, hem 2007 yılı verimini hem de 2008 yılı verimini etkilemesi verilebilir. 

Sonbahar ve kış periyodunda su toprakta depolanır ve sürgün gelişmesi ve dalların 
büyümesinde kullanılır. Nisan ve Mayıs aylarında somak oluşumu ve çiçeklenme, suyun 
varlığına bağlı olarak meydana gelir ancak kurak yıllarda düşük miktarda su bulunduğunda bile 
meydana gelebilir. Haziranda meyve bağlama bazen su yetersizliğine rastlar. Meyve bağlama ve 
çekirdek sertleşmesi döneminde, önemli ölçüde meyve dökümü olur. Bunun nedenlerinden biri, 
ağacın su ve besin maddeleri şartlarına fizyolojik uyum sağlamasıdır. Yaz ortasında, bu dönemler 
geçtikten sonra, ağaçta gelişme faaliyetleri durur. Ancak eğer sonbaharda toprak nemli olursa 
dallar gelişir ve gelecek yıl daha iyi ürün verebilir. Yağlık zeytinlerde yağ oluşumu ekim ve 
kasım aylarında en yüksek düzeydedir ve yeterli nem durumunda yağın kalitesi ve kantitesi 
iyileşir. Sonbahar yağışları gerekli nemi sağlayabilir ancak yağışlar yetersiz olursa, tedbir olarak 
sulama yapılır. Bunun ağacın gelişimi üzerine faydası vardır. Zeytin çeşitleri arasında sulamaya 
ve kuraklığa karşı tepkiler oldukça büyük değişim gösterilmektedir. Bazı çeşitler sulamaya karşı 
hem sürgün gelişimi hem de yağ verimi açısından çok olumlu cevap verebilmektedir. Ülkemiz 
çeşitlerinin bu gibi durumlara karşı tepkilerini iyi araştırmak gerekmektedir. Sulama bazı 
çeşitlerde meyve verimini 4,5 kat yağ verimini 3,5 kat artırabilmektedir. Ancak suyun miktarı ve 
verilme zamanı da önemlidir. 

İsrail’de yapılan bir çalışmada; Muhasan çeşidi ile 7x4 m dikim aralığında kurulmuş beş 
yaşındaki zeytin bahçesinde; damla sulama sistemi ile ticari yoğun bir bahçede hektara 5.500-
6.500 m3/36 hafta sulama yapıldığı halde farklı zamanlarda farklı miktarlarda olmak koşulu ile 
2.600-2.700 m3 sulama yaparak ciddi su tasarrufu sağlayarak verim artışı elde etmişlerdir. 
Meyvede çekirdeğin sertleşmeye başladığı haziran ayından itibaren sulama yapılması uygulaması 
(2.660 m3) ile sulamanın başlangıcı daha da ileri giden temmuz ayının ortasına kadar sarkan 
uygulamalar (2.660 m3) en iyi sonuçları vermiştir. Sonuç olarak en etkili sulamanın çekirdeğin 
(endokarp) sertleşmesinin sonuna kadar olan dönem sulama yapmamak ve bu dönemden hasattan 
2 hafta öncesine kadar bütün yıllık sulamayı yapmak olduğu bulunmuştur. Çekirdeğin sertleştiği 
dönem olan haziran ortası ile temmuz ortası periyotta sulama yapılmaması et/çekirdek oranını 
artırmaktadır. Ancak kumlu, su tutma kapasitesi düşük topraklarda veya 450 mm den daha az 
yağış alan yerlerde çiçeklenme öncesi ve meyve tutum döneminde sulamaya ihtiyaç duyulabilir. 
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Budama: Budama, ağacı canlılığı ile uyumlu bir şekilde en yüksek verimlilikte 
bulundurmak, gençlik dönemindeki verimsiz devreyi kısaltmak, gerileme, yaşlanma ve ölüm 
devresini geciktirmek suretiyle verimli devresini uzatarak vegetatif ve generatif fonksiyonları 
arasındaki dengeyi korumak için gereklidir. Verimsiz olan gençlik kısırlığı döneminde çok az, 
yetişkinlik devresinde hafif, ancak yaşlanmaya başlayınca eski duruma getirmek (gençleştirmek) 
için şiddetli budama yapılır. Fazla sık ve yuvarlak şekil verilmiş taçların sürdürülmesi ışıktan 
faydalanmaya engel olur. 

 
Şekil 1.4. Akdeniz Bölgesinde Zeytin Ağaçlarında Yaygın Olarak Kullanılan Terbiye 

Şekilleri 

 
 

1- İspanya Endülüs’te sofralık 
zeytin çeşitlerinde yaygın olan iki 
ana dala sahip şekil. 
2- Tunus’ta yaygın olan şamdan 
şekli. 
3- İspanya Sevilla’da yaygın olan 
iki veya üç gövdeli şekil. 
4- İtalya’nın bazı bölgelerinde 
görülen ve her dalı konik şekle 
sahip, çoklu-konik şekil. 
5- Fransa, İtalya ve Yunanistan’da 
yaygın olan küresel-kadeh şekli. 
6- Ağaç içine yeterli güneş ışığının 
girişine engel olduğu için yaygın 
olmayan küre şekli. 
7- Kısa silindirik şekil. 
8- Tunus’ta yaygın olan gövdesiz 
şekil. 
9- Bazı zorlukları nedeniyle, 
özellikle yağlık çeşitlerde yaygın 
olmayan serbest palmet şekli. 

1.5.1. Zeytin Çeşitleri 
Çeşidin toprak ve iklim koşullarının yetersizliği, hastalık ve zararlılara dayanıklılığı veya 

duyarlılığı, erken verime yatkınlığı, ürün kalite ve kantitesi, peryodisiteye yatkınlığı, olgunlaşma 
tarihi ve mekanik hasada uygunluğu genetik özellikleridir. Kültür çeşitleri ile kurulan bahçelerde 
karşılaşılan düşük verim sorunu, bu çeşitlerin kendine uyuşur olmaması ve tozlayıcı çeşitlerin 
olmaması durumunda ortaya çıkar. 

Zeytin Çeşitlerinin Genel Özellikleri ve Kullanım Amaçları  
Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan standart zeytin çeşitlerinden önemlileri ve bazı özellikleri 

aşağıda verilmiştir.  
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Tablo 1.5. Standart Zeytin Çeşitlerimizden Bazılarına Ait Bilgiler  
Adı ve 
Sinonimi 

Orijini, Coğrafi Dağılımı ve Önemi Bazı özellikleri 

Ayvalık 
Edremit 
yağlık, 
Şakran, 
Midilli, 
Ada zeytini 

Edremit 
Çanakkale, Ege Bölgesi Körfez yöresi, İzmir, 
İçel, Antalya, Adana, Kahramanmaraş ve 
Mardin’e kadar uzanmaktadır. 
Toplam ağaç sayısının %19’unu, Ege 
Bölgesinin %25,3’ünü oluşturur. Yağı 
kimyasal ve duyusal özellikleri yönünden 
birinci sırada yer alır. Bölgesinde yağlık 
olarak değerlendirilir. 

İyi bakım şartlarında kuvvetli 
gelişir, 
Meyve orta büyüklükte, 
Orta derecede periyodisite 
gösterir, 
Mekanik hasada uygun yapıya 
sahip,  
Verimi iyi, 
Kendine verimli, 
Soğuğa kısmen dayanıklıdır, 
Çelikle çoğaltılır. 

Büyük 
Topak Ulak 
Topak Aşı 

Tarsus 
İskenderun, Anamur, Erdemli, Tarsus, 
Seyhan, Sütçüler-Isparta. 
Akdeniz Bölgesi’nde yaklaşık 300.000 ağaç 
var. Etli ve lezzetli olduğundan, yeşil çizme 
zeytin olarak iyidir. 

İyi bakım şartlarında kuvvetli 
gelişir, 
Meyve iri, 
Periyodisite gösterir, 
Hasatta meyve kolay berelenebilir, 
Verimli, 
Soğuğa ve kurağa aşırı duyarlı 
değil, 
Aşı ile çoğaltılır. 

Çakır İzmir 
İzmir ve civarı. 
Yağlık bir çeşittir. Yağı kimyasal ve duyusal 
özellikleri yönünden Ayvalık, Memecik, 
Memeli ve Erkence’den sonra 5. sıradadır. 
Yeşil sofralık olarak da değerlendirilebilir. 

Çok kuvvetli gelişir, 
Meyve orta büyüklükte, 
Şiddetli periyodisite gösterir, 
Meyvenin tutunması kuvvetli 
olduğundan hasadı zordur, 
Erken meyveye yatar, verimlidir, 
Kısmen kendine verimlidir, 
Aşı ve çelikle çoğaltılır. 

Çekişte 
Kırma, 
Memeli 

Ödemiş 
İzmir’in Kiraz, Torbalı ve Ödemiş ilçeleri, 
Aydın’ın Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar 
ilçeleri. 
1,3 milyon ağaç sayısı ile toplamın %1,5’ini 
oluşturur. Genelde yetiştirildiği yerlerde yeşil 
kırma zeytin olarak değerlendirilir. 

Çok kuvvetli gelişir, 
Meyve iri, 
İyi bakım şartlarında düzenli ürün 
verebilir, 
Verimli, 
Soğuğa karşı duyarlı değildir, 
Aşı ve çelikle çoğaltılır. 
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Adı ve 
Sinonimi 

Orijini, Coğrafi Dağılımı ve Önemi Bazı özellikleri 

Çelebi 
İznik 
Çelebi 

İznik 
Bursa’nın Gemlik, İznik, Orhangazi, 
Kocaeli’nin Merkez, Gölcük ve Bilecik’in 
Merkez, Osmaneli, Gölpınarı ilçeleri. 
400.000 civarında ağaç sayısı ile Marmara 
Bölgesi’nin %5’ini oluşturur. Yeşil sofralık 
olarak değerlendirilir. 

Orta kuvvette gelişir, 
Meyve çok iri, 
Kısmen periyodisite gösterir, 
Orta düzeyde verimlidir, 
Soğuğa karşı aşırı duyarlı değildir, 
Aşı ile çoğaltılır. 

Çilli 
Tekir, 
Provens, 
Goloz 

Kemalpaşa 
İzmir’in Bornova, Kemalpaşa, Manisa’nın 
Turgutlu ilçeleri. 
Toplam ağaç sayısı 70.000 adettir. Çoğaltma 
sorunu var. Küçük çekirdekli ve etli olan 
meyveleri yeşil sofralık olarak 
değerlendirmeye uygundur. 

Çok kuvvetli gelişir, 
Meyve iri, 
Periyodisite gösterir, 
Verimi iyi, 
Hasatta meyve kolay berelenebilir, 
Kısmen kendine verimlidir, 
Soğuğa karşı aşırı duyarlı değildir, 
Aşı ile çoğaltılır. 

Domat Akhisar 
Manisa’nın Akhisar, Turgutlu, Saruhanlı, 
İzmir’in Merkez, Kemalpaşa, Selçuk, 
Aydın’ın Merkez, Söke, Karacasu, Kuyucuk 
ilçeleri. 
Toplam ağaç sayısının %1,4’ünü oluşturur. 
Yeşil sofralık özellikle dolgu zeytini olarak 
değerlendirilir. 

İyi bakım şartlarında kuvvetli 
gelişir, 
Meyve iri, 
İyi bakım koşullarında düzenli 
ürün verir, 
Verimli, 
Erken meyveye yatar, 
Geç sulamalarda soğuğa karşı 
duyarlıdır, 
Aşı ile çoğaltılır. 

Edincik Su 
Erdek su, 
Su zeytini 

Edincik 
Balıkesir’in Bandırma, Edincik ve Erdek 
ilçeleri. 
Toplam ağaç sayısı 30.000 adettir. Siyah 
sofralık olarak değerlendirilir. Su oranı 
yüksek yağ oranı düşüktür. 

Orta kuvvette gelişir, 
Meyve iri, 
Periyodisite gösterir, 
Verimi orta düzeydedir, 
Hasatta meyve kolay berelenebilir, 
Aşı ve çelikle çoğaltılır. 

Eğriburun Nizip 
Gaziantep’in Nizip, Hatay’ın İskenderun, 
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçeleri. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ağaç sayısı 
300.000 adettir. Siyah ve yeşil sofralık olarak 
değerlendirilir. 

Orta kuvvette gelişir, 
Meyve küçük, 
Periyodisite gösterir, 
Oldukça verimlidir, 
-7oC’de dallar zarar görür, 
Aşı ve çelikle çoğaltılır. 
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Adı ve 
Sinonimi 

Orijini, Coğrafi Dağılımı ve Önemi Bazı özellikleri 

Erkence 
İzmir 
yağlık, 
Yerli yağlık 

İzmir 
İzmir çevresi. 
Toplam ağaç varlığının %3,5’ini 
oluşturmaktadır. Yaklaşık 3 milyon adet ağaç 
bulunmaktadır. Esasen yağlık olarak 
değerlendirilir. Yağ özellikleri Çakır’dan 
önce gelir. Nemli bölgelerde Phoma oleae 
mantarı nedeniyle hurma oluşumu olur; 
meyvenin acılığı gider ve doğrudan yeme 
olumuna gelir. 

İyi bakım şartlarında oldukça 
kuvvetli gelişir, 
Meyve orta iriliktedir, 
Şiddetli periyodisite gösterir, 
Verimi orta düzeydedir, 
Kısmen kendine verimlidir, 
Meyvelerin tutunma kuvveti zayıf 
olup, hasat öncesi erken döküm 
sorundur. 
Aşı ve çelikle çoğaltılır. 

Gemlik 
Triliye, 
Kaplık, 
Kıvırcık, 
Kara 

Gemlik 
Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Bilecik, 
Kastamonu, Zonguldak, Sinop, Samsun, 
Trabzon, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, 
İçel, Adana, Antalya, Adıyaman ilerini içine 
alan çok geniş bir coğrafyada yetiştirilir. 
Marmara Bölgesi’ndeki ağaç varlığının 
%80’ini, toplam ağaç sayısının %11’ini 
oluşturur. Sayı bakımından Memecik ve 
Ayvalık çeşitlerinden sonra 3. sırada yer alır. 

Orta kuvvette gelişir, 
Meyve orta iriliktedir, 
İyi bakım şartlarında düzenli ürün 
verir, 
Verimlidir, 
Kısmen kendine verimlidir, 
Soğuğa karşı kısmen dayanıklıdır, 
Çelikle çoğaltılır. 

Halhalı Derik 
Mardin, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş  
Coğrafi dağılım alanı içinde 2 milyon 
civarında ağaç bulunmaktadır. Yeşil kırma 
zeytin olarak bölgede tüketilmekte, geri 
kalanı komşu Arap ülkelerine ihraç 
edilmektedir Siyah sofralık veya yağlık 
olarak da değerlendirilmektedir. 

Orta kuvvette gelişir, 
Meyveleri orta iriliktedir, 
Verimi orta düzeydedir, 
Kuvvetli periyodisite gösterir, 
Soğuğa karşı aşırı duyarlı değildir, 
Aşı ve çelikle çoğaltılır. 

İzmir 
sofralık 

İzmir 
İzmir civarı 
Yeşil sofralık olarak değerlendirilir. 

Orta kuvvette gelişir, 
Meyveleri çok iridir, 
Çok şiddetli periyodisite gösterir, 
Verimi düşüktür, 
Kendine kısırdır, 
Hasatta meyve kolay berelenebilir, 
Çelikle çoğaltılır. 

Kalembezi Nizip 
Gaziantep’in Nizip ilçesi ve Kilis. 
İrili ufaklı ve yağ bakımından zengin 
meyveleri ile yağlık olarak değerlendirilir. 
İklime bağlı olarak hurma oluşturabilir. İri 
meyveleri siyah sofralık olarak 
değerlendirilir. 

Orta kuvvette gelişir, 
Meyveleri çok küçüktür, 
Periyodisite gösterir, 
Verimli, 
Soğuğa hassas, aşırı kuraklıkta 
meyve kalitesi düşer, 
Aşı ve çelikle çoğaltılır. 
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Adı ve 
Sinonimi 

Orijini, Coğrafi Dağılımı ve Önemi Bazı özellikleri 

Kan Çelebi Nizip 
Gaziantep civarı 
Olgun meyve ve meyve özsuyu pembe-
kırmızı renktedir. Pembe olum döneminde 
çizme pembe zeytin olarak işlenebilir. Yeşil 
sofralık olarak değerlendirilir. 

İyi bakım şartlarında kuvvetli 
gelişir, 
Meyveleri çok iridir, 
Periyodisite gösterir, 
Verimi iyi, 
Soğuğa duyarlı, 
Çelikle çoğaltılır. 

Karamürsel 
Su 
Su zeytin, 
Kalamata 

Karamürsel 
Kocaeli’nin Karamürsel, Gebze, Gölcük 
ilçeleri ve Bursa civarı. 
Toplam ağaç sayısı 200.000 adettir. Çok az 
oleuropein içerdiğinden işleme sırasında 
kolayca tatlanır. Yağ oranı düşüktür. 
Kalamata zeytini adı altında siyah sofralık 
olarak işlenir. 

Orta kuvvette gelişir, 
Meyveleri çok iridir, 
Periyodisite gösterir, 
Verimi iyi 
Soğuğa duyarlı, 
Aşı ve çelikle çoğaltılır. 

Kilis Yağlık Kilis 
Kilis, Gaziantep’in Merkez ve Oğuzeli, 
Şanlıurfa’nın Merkez, Kahramanmaraş’ın 
Türkoğlu, Mardin’in Cizre ilçeleri. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ağaç 
sayısının %52’sini, toplam ağaç varlığımızın 
%2,8’ini oluşturur. Meyveleri yüksek oranda 
yağ içerir. Yağ kalitesi yüksektir. Salkım 
şeklinde ve mercimek iriliğinde meyve 
oluşur. Hasadı zordur. 

Orta düzeyde gelişir, 
Meyveleri çok küçüktür, 
Verimi iyidir, 
Mutla periyodisite gösterir, 
Soğuğa karşı duyarlı değil, 
Çelikle ve yumru ile çoğaltılır. 

Kiraz 
Topan 
Kiraz ve 
Oval Kiraz 
adlı iki tipi 
var. 

Akhisar’ın Yayaköy kasabası 
Manisa civarı 
Meyve sapı uzun olduğundan hasadı zordur. 
Olgun meyveleri kiraza benzer. Siyah 
sofralık olarak değerlendirilir. 

Kuvvetli gelişir, 
Meyveleri iridir, 
Şiddetli periyodisite gösterir, 
Soğuğa karşı aşırı duyarlı değil, 
Çelikle ve aşıyla çoğaltılır. 

Manzanilla 
Manzanillo 

İspanya’nın Cordoba şehri 
İspanya’nın Endülüs Bölgesi, Amerika, İsrail 
ve Avustralya. 
Ülkemize 1974 yılında getirilmiştir. Toplam 
ağaç sayısı 160.000 adettir. Sofralık olarak 
değerlendirilir. İspanyol usulü yeşil sofralığa 
uygundur. 

Orta kuvvette gelişir, 
Meyveleri orta iriliktedir, 
İyi bakım koşullarında düzenli 
ürün verir, 
Verimi iyi, 
Kendi kendine yeterli tozlanır, 
Soğuğa duyarlıdır, 
Çelikle çoğaltılır. 
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Adı ve 
Sinonimi 

Orijini, Coğrafi Dağılımı ve Önemi Bazı özellikleri 

Memecik 
Taş arası, 
Aşıyel, 
Tekir, 
Gülümbe, 
Şehir, 
Yağlık. 

Muğla 
İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Muğla, 
Antalya, Sinop, Kahramanmaraş, 
Kastamonu’ya kadar geniş coğrafya. 
Ege Bölgesi ağaç varlığının %50’sinden 
fazlasını, toplam ağaç varlığımızın %45,5’ini 
oluşturur. Yağlık ve yeşil sofralık olarak 
değerlendirilir. Kalite yönünden Ayvalık 
çeşidinden sonra gelir. İspanyol usulü yeşil 
zeytine işlenir. Çekirdeklerin çimlenme oranı 
yüksektir. 

İyi bakım şartlarında kuvvetli 
gelişir, 
Meyveleri iridir, 
Genelde şiddetli periyodisite 
gösterir, 
Verimli, 
Kısmen kendine verimli, 
Soğuğa ve kurağa karşı aşırı 
duyarlı değildir, 
Aşı ve çelikle çoğaltılır. 

Memeli 
Emiralem, 
Ak zeytin, 
Çekişte 

Menemen 
İzmir’in Menemen, Kemalpaşa, Manisa’nın 
Turgutlu ilçeleri. 
80.000 civarında ağaç sayısı bulunmaktadır. 
Sofralık ve yağlık olarak değerlendirilir. 
Kalite yönünden Memecik çeşidinden sonra 
gelir. Kırma zeytin veya İspanyol usulü 
işlemeye uygundur. 

İyi gelişir, 
Meyveleri iridir, 
Periyodisite gösterir, 
Verimi iyidir, 
Kısmen kendine verimlidir, 
Sulanan koşullarda soğuğa karşı 
duyarlıdır, 
Aşı ve çelikle çoğaltılır. 

Nizip yağlık Nizip 
Gaziantep’in Nizip, Kahramanmaraş’ın 
Merkez, Mardin’in Cizre ilçeleri. 
Güneydoğu Bölgesi ağaç varlığının %38’ini, 
toplam ağaç varlığımızın %2’sini oluşturur. 
Yağ bakımından oldukça zengindir. Kalite 
yönünden Kilis yağlık ve Halhalı’dan sonra 
gelir. Siyah sofralık olarak da değerlendirilir. 
Hurma oluşumu görülebilir. 

Orta kuvvette gelişir, 
Meyveleri irili ufaklıdır genelde 
küçüktür, 
Periyodisite gösterir, 
Verimi iyidir, 
Sıcağa ve kurağa karşı aşırı 
duyarlı değildir, 
Aşı ve çelikle çoğaltılır. 

Samanlı 
Tatlı 
Zeytin. 

Karamürsel 
Kocaeli’nin Karamürsel, Bursa’nın İznik 
ilçeleri. 
Toplam ağaç sayısı 10.000 adettir. Yeşil 
sofralık olarak değerlendirilir. Oleuropein 
içeriği düşük olduğundan kısa sürede tatlanır. 
Bu nedenle Tatlı zeytin olarak da adlandırılır. 

Orta kuvvette gelişir, 
Meyveleri orta iriliktedir, 
Kısmen periyodisite gösterir, 
Verimi orta düzeydedir, 
Soğuğa duyarlıdır, 
Çelikle ve dip sürgünleri ile 
çoğaltılır. 

Sarı Haşebi 
Haşebi 

Altınözü 
Hatay civarı. 
600.000 civarında ağaç sayısı bulunur. 
Akdeniz Bölgesi ağaç varlığının %7,5’ini, 
toplam ağaç varlığımızın %0.7’sini oluşturur. 
Yağlık ve siyah sofralık olarak 
değerlendirilir. Hurma oluşumu görülür. 

İyi bakım şartlarında kuvvetli 
gelişir, 
Meyveleri küçüktür, 
Verimi düşüktür, 
Şiddetli periyodisite gösterir, 
Soğuğa duyarlıdır, 
Aşı ve çelikle çoğaltılır. 
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Adı ve 
Sinonimi 

Orijini, Coğrafi Dağılımı ve Önemi Bazı özellikleri 

Sarı ulak Tarsus 
İçel’in Merkez, Erdemli, Gülnar, Adana’nın 
Seyhan, Kozan, Yumurtalık ilçeleri. 
500.000 civarında ağaç sayısı bulunmaktadır. 
Akdeniz Bölgesi ağaç varlığının %6’sını, 
toplam ağaç varlığımızın %0,6’sını oluşturur. 
Siyah ve yeşil sofralık olarak değerlendirilir. 

Kuvvetli gelişir, 
Meyveleri orta iriliktedir, 
Periyodisite gösterir, 
Verimi orta düzeydedir, 
Soğuğa duyarlıdır, 
Aşı ve çelikle çoğaltılır. 

Saurani 
Savrani 

Altınözü 
Hatay civarı. 
500.000 civarında ağaç sayısı bulunmaktadır. 
Toplam ağaç varlığımızın %0,6’sını 
oluşturmaktadır. Yağ bakımından zengindir 
ve yağlık olarak değerlendirilir. Siyah ve 
yeşil sofralık olarak da değerlendirilir. 

Orta kuvvette gelişir, 
Meyveleri küçüktür, 
Periyodisite gösterir, 
Verimlidir, 
Soğuğa duyarlıdır, 
Aşı ile çoğaltılır. 

Tavşan 
yüreği 
Ters 
yaprak 

Fethiye 
Muğla’nın Fethiye, Antalya’nın Akseki 
ilçeleri, Karaman. 
30.000 civarında ağaç sayısı bulunmaktadır. 
Özellikle Antalya’da yeşil sofralık, Muğla’da 
siyah sofralık olarak değerlendirilir. Yağ 
içeriği düşüktür. 

Kuvvetli gelişir, 
Meyveleri çok iridir, 
Genellikle düzenli ürün verir, 
Verimi orta düzeydedir, 
Hasatta meyve kolay berelenebilir, 
Aşı ile çoğaltılır. 

Uslu Akhisar 
Manisa’nın Akhisar, Turgutlu, İzmir’in 
Kemalpaşa, Selçuk, Muğla’nın Merkez, 
Yatağan ilçeleri. 
900.000 civarında ağaç sayısı bulunmaktadır. 
Toplam ağaç varlığımızın %1’ini oluşturur. 
Meyvelerin tam olgunluktaki parlak koyu 
siyah rengi ve tadı nedeniyle siyah sofralık 
olarak tercih edilmektedir. 

Sulanan koşullarda çok kuvvetli 
gelişir, 
Meyveleri orta iriliktedir, 
İyi bakım şartlarında düzenli ürün 
verir, 
Verimi orta düzeydedir, 
Soğuğa hassastır, 
Hasatta meyve kolay berelenebilir, 
Aşı ve çelikle çoğaltılır. 

Yağ çelebi Gaziantep 
Gaziantep’in Nizip ilçesi, Kilis. 
Yağlık olarak değerlendirilir. Hasat önü 
meyve dökümü görülür. 

Orta kuvvette gelişir, 
Meyveleri iridir, 
Periyodisite gösterir, 
Verimi iyidir, 
Soğuğa duyarlıdır, 
Aşı ve çelikle çoğaltılır. 

Kaynak: Anonim, 1991 
1.5.2 Zeytin Fidancılığı 
Zeytin Fidancılığında Üretim Metotları:  
Zeytin yaprakları ve kökleri hariç diğer bütün aksamından üretilebilen bir ağaçtır. Bu 

nedenle meyve türleri arasında en bol üretim materyaline sahip bir türdür. 1970’li yıllardan 
itibaren ülkemizde de sisleme metodu ile bazı zeytin çeşitlerimizin çelikle üretiminin 
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başlamasıyla vegetatif olarak fidan üretimi hızlanmıştır. Ancak ekonomik değere sahip bazı 
zeytin çeşitlerimizin bu metodla köklenme oranı düşüktür. Bu nedenle başta Domat, Memecik 
gibi köklenmesi zor olan zeytin çeşitleri tohumdan elde edilen çöğürler üzerine aşılama yapılmak 
suretiyle üretilmektedir.  

Zeytin fidanı üretimi 2 ana grupta toplanır: 1.Generatif üretim (tohumla çoğaltma) ve 
2.Vegetatif üretim (aşı, çelik, daldırma, yumru ile çoğaltma). 

Zeytinde tohumla üretim genellikle türlerin ıslahı ve genetik alanda araştırma yapmak 
amacıyla uygulanır. Zeytin tohumlarından elde edilen bireyler asla ana bitkinin karakteristik 
özelliğini göstermezler. Bunun içindir ki, tohumla üretimden elde edilen çöğürler direkt olarak 
bahçe tesisinde kullanılmazlar. Zeytinde generatif üretimde çöğür temininde kullanılan tohumlar 
iki kaynaktan temin edilebilir. Bunlar: a. Olivaster, Oleaster (yabani zeytin, delice) 
çekirdeklerinden ve b. Kültür çeşitlerinin çekirdeklerinden olur. Tohumluk olarak yabani 
zeytin kullanılacak ise iki delice tipinden Akdelice’nin kullanılması daha uygun olacaktır. 
Karadelice’de boğum araları çok dar ve gövde kabuğu çok incedir. Akdelice ise çeşitli 
özellikleri ile kültür çeşitlerine yakınlık göstermekte ve anaç olarak kullanmak daha avantajlı 
olmaktadır. 

Son yıllarda kültür çeşitleri tohum kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bunlar küçük çekirdekli 
ve büyük çekirdekliler olarak gruplandırılmışlardır. Küçük çekirdeklilerin çimlenme oranları ve 
çimlenme hızları daha yüksektir. Bu durum çekirdeğin kabuk kalınlığı ile ilgilidir. Çekirdeğin 
küçük olması mutlaka çimlenme oranının yüksek olacağını göstermez. Örneğin Leccino çeşidinin 
çekirdekleri küçüktür fakat çimlenme yüzdesi oldukça yüksektir. Aynı küçüklükte fakat kalın 
kabuğa sahip olan yabani zeytin çekirdeklerinin çimlenme yüzdesi oldukça düşüktür. Büyük 
çekirdekli tohumlukların çöğürleri, küçük çekirdeklilerinkine göre kalın kabuğa sahip olmakta ve 
bu özellikleri nedeniyle aşı açısından daha elverişli bir durum yaratmaktadır. Küçük çekirdekli 
kültür çeşitlerinin çöğürlerinin kabukları da aşılamaya uygunluk göstermektedir. Büyük 
çekirdeklilerden elde edilen çöğürlerin daha erkenci oldukları ve 10-15 gün daha erken aşıya 
geldiği daha uygun olacağı söylenebilir.  

Tohumluk olarak kullanılacak daneler iyice olgunlaşmış olmalıdır. Tohumluk olarak 
kullanılacak çekirdeklerde ilk işlem çekirdeklerin meyve etinden tamamen ayrılmasıdır. 
Çekirdekler bu işlemden sonra üzerindeki yağ tabakasının uzaklaştırılması için kabuk kalınlığına 
göre % 0,5 – 5,0’lik kostik eriyiğinde 15-20 dakika ile 5-6 saat tutulur. Kostik muamelesinden 
sonra çekirdekler su ile iyice yıkanır. Kostikle muamele yapılmayacak ise çekirdekler 10-12 gün 
tatlı suda bırakılır. Kötü havalanma ve mikroorganizma faaliyetlerinin olumsuz etkilerini ortadan 
kaldırmak için kullanılan suyun 24 saatte bir defa değiştirilmesi gerekmektedir. Embriyosu zarar 
görmüş ve tam gelişmemiş çekirdeklerin ayrılması için çekirdekler % 20-25’lik tuzlu suda 4-6 
saat bekletilir. Tuzlu suyun üzerine çıkan çekirdekler uzaklaştırılır diğerleri tatlı su ile birkaç defa 
yıkanır.  

Çimlenmede en etkili olan tohum kabuğudur. Tohum kabuğunun su alımını arttıracak daha 
kolay çatlayacak duruma getirecek yumuşatacak ve gaz alışverişini kolaylaştıracak işlemlerin 
yapılması çimlenme hızını ve yüzdesini arttırmaktadır. Bu uygulamalar; 

A. Katlama: Zeytinde tohum kabuğunu yumuşatmak için çekirdekler mayıs ayından Eylül 
ayına kadar sıcakta katlamaya alınarak mikroorganizma faaliyetleri ile sert dış kabuk yumuşatılır. 
B. Tohum Kabuğunun Aşındırılması: a) Mekanik Aşındırma: Beton harcı karma 
makinalarında kuma tohumlar karıştırılarak kabuk aşındırılır. b) Asitle Aşındırma: Tohumların 
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üzerine sülfirik asit ilavesi ile yapılır. Sülfirik asitle muameleden sonra tohumlar iyice 
yıkanmalıdır. c) Sıcak Suda Bekletme: Tohumlar 50 °C civarında sıcak suda bekletilerek 
kabuğun üzerindeki yağ tabakası ve üst kısmının yumuşaması sağlanır. C. Giberellik Asitle 
Muamele: Tohumlar önce 30 dakika Sülfirik asitle muamele edilir, daha sonra giberellik asitle 
muameleye tabi tutulur. D. Tohumların Suda Bekletilmesi: Tohumlar her gün değiştirilmek 
kaydıyla 10-12 gün suda bekletilir. 

Tohumlar serada yastık tabanına 4-5 cm çakıl üzerine 15 cm funda toprağı ve onun üzerine 
de 10 cm kadar harç yayılır tesviye edilir, üzerine sık bir şekilde tohum yayılıp bastırılır ve 
tohumların üzerine 2-4 cm harç serpilip tekrar bastırılır ve süzgülü kova ile sulama yapılır. Sera 
ısısı 23-25 °C, rutubet ise % 70 civarında olmalıdır. Tohum ekimi ekim ayı içinde yapılır. 
Kullanılan harcın fümige edilmesi ve ekilecek tohumların ekimden önce % 02-03’ lük bir 
fungusit ile ilaçlanması çimlenme ve çöğürlerin gelişme döneminde hastalıklarla ilgili olumsuz 
durumları büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır.  

Ekimden 1-1,5 ay sonra çıkmaya başlayan, gelişerek 6-8 yaprak çiftine sahip olan çöğürler 
Nisan ayında şaşırtma olgunluğuna geldiğinde direkt torbalara şaşırtılır. Çöğürün mutlaka tek 
sürgün halinde büyütülebilmesi için yanına dikilen sırığa bağlanması gerekir. Çöğürün 120 cm 
boya ulaşana kadar tek gövde halinde ve tepe tomurcuğu hakimiyeti yok olmadan büyütülmesi 
gerekir.  

Çöğürler kurşun kalem kalınlığını aldığında aşıya hazır hale gelmiş demektir. Zeytin 
çöğürlerine kabuk altı kalem (Çoban Aşısı) aşısı uygulanır. Göz aşısı da yapılabilir. Aşılama 
çöğürlere su yürüdükten sonra yani çöğürler rahat kabuk vermeye başladığı zaman yapılır. Bu 
bölgelere göre Nisan-Mayıs ayları olabilir. Yapılan aşının kaynaması 15-20 gün içinde olur. 
Kalem üzerindeki yaprak parçalarının kendiliğinden dökülmesi veya dokununca düşmesi aşının 
tuttuğuna iyi bir işarettir. Normal koşullarda aşı tutma oranı % 80-90 civarındadır. Aşılar 
tuttuktan sonra, rafya veya bantların aşının gelişmesini engellememesi için çözülmesinde fayda 
vardır. Çöğürler aşılama başlamadan birkaç gün önce ve aşı yapıldıktan bir hafta sonra sulanır. 
Göz aşısı yapıldıktan bir süre sonra çeşide ait göz sürer. Bu aşının tuttuğu anlamına gelir ki 
tomurcuğun büyümesinin ardından anacın tepesi artık vurulabilir. Her iki koşulda da elde edilen 
fidanın en az 100 cm’lik kısmı tek gövdeli olması gerekir. 

Yarı Odun Çeliği ile üretim yöntemi 1950’li yıllarda A.B.D.’de Hartman tarafından 
geliştirilip Mist propagation=sisleme adı altında bütün dünyaya yayılmıştır. Bu yöntem ana 
bitkiden ayrıldıktan sonra köklenmeyi teşvik edici büyüme düzenleyici maddeye batırılan ve özel 
çevresel şartlara bırakılan yarı odun dal çeliğinin köklenme kapasitesine dayanmaktadır. Çelikler 
belli aralıklarla sislenen bir serada köklenmeyi sağlayıcı ortam içeren bir yastığa dikilmektedir. 
Köklenmenin başlaması ve oluşumu için köklenme sürecinde yaprakların temel işlevinin 
(özümleme) muhafaza edilmesi önemlidir. Zeytinin bir yıllık yarı odunsu sürgününden 
hazırlanan 12-15 cm uzunluğundaki çeliklerde köklenme oranı çeşitler arasında farklılık gösterir: 
Domat % 10-15; Memecik % 30-35; Ayvalık % 60-70; Gemlik % 80-90; Manzanilla % 95-100. 
Çelikler 4-6 yapraklı 12-15 cm uzunluğunda dipteki gözün hemen altından düz olarak, uçta ise 
gözün hemen üzerinden meyilli olarak kesilir. Çelikler, en fazla kullanılan köklenmeyi uyarıcı 
olan IBA (indol butirik asit)’nın 4.000 ppm’lik (4 gram/litre) dozunu içeren toz veya sıvı 
formuna batırılır ve sisleme serasındaki köklendirme yastıklarına dikilir. Dikim m2’ye 800-1.000 
adet çelik gelecek şekilde ve çeliğinde 3-4 cm’lik kısmı köklendirme ortamına girecek şekilde 
yapılır. 
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Köklenmenin tamamlandığı devrede çelikler yıkanmış elenmiş dere kumu veya perlit 
ortamından sökülerek naylon torbalara, saksılara veya jiffy potlara şaşırtılır. Dikimden sonra 
nispi nemi daha düşük bir alıştırma serasına alınan bitkiler günde 2-3 defa nemlendirilir. 
Bitkilerin ortama alışmaları 1-3 haftayı alır. Şaşırtılan çeliklerin tek sürgün halinde büyümesi için 
sırıklama işlemi yapılmalı ve tek gövdeli olarak büyümelidir. Tepe tomurcuğu hakimiyeti yok 
edilmemelidir.  

Oysa ülkemizde zeytin fidanları genelde tek gövde yerine minyatür ağaç formundadır ve bu 
durum fidanı bahçesine diken üreticinin ağaca şekil vermesinde güçlükle karşılaşmasına neden 
olmaktadır. Üreticinin fidana şekil vermek için yapacağı her kesim ise fidanın meyveye 
yatmasını geciktirmektedir. 

Ülkemizde mevcut zeytin fidanı üretiminde yapılan çok ciddi hatalar sonucu çeşitlilik çok 
azdır. Uzun bir süre 2-3 çeşit üzerine yapılan fidan üretimi sertifikalı fidan dikimine verilen 
desteklerde Gemlik çeşidine verilen desteğin 250 YTL/da dan 45 YTL/da a azaltılması ile artmış 
ve çeşit sayısı 10’a kadar yükselmiştir. 

Ülkemizde zeytin fidanı üretiminde istenilen standartların yakalanamaması nedeniyle ve 
mevcut çeşitlerimizin UPOV standartlarında tanımlanmamış olması nedeniyle ihraç edilmesi 
yasaklanmıştır. [(İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde (İhracat 96/31) 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İhracat 2006/8) (06.06.2006 t. 26190 s. R.G.) ile 
Güncellenmiş Hali) Madde 13-Zeytin, incir, fındık, antepfıstığı, asma (sultani çekirdeksiz) 
fidanları 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejim Kararı] 

Şekil 1.5. İspanya’da Islah Sonucu Geliştirilen Bir Zeytin Çeşidi Olan Arbequina İçin ABD 
Den Alınan Patentin Belgesi 
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Şekil 1.6a. ZZeeyyttiinnddee  AAşşıı  iillee  ÇÇooğğaallttmmaa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1.6b. Zeytinde Çelik ile Çoğaltma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modern bir fidanlıkta çeliklerin 
köklendirme ortamına dikilmesi 

Köklendirme sonrası alıştırma serasına 
alınmış çelikler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Köklenmiş zeytin çeliği Zeytinde kullanılan normal bir çelik boyu ve 
köklenmiş hali 
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Şekil 1.7. Zeytinde Doku Kültürü Yöntemi ile Çoğaltım 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeytin Fidanı Üretim Aşamalarında Olması Gerekenler 
 
Çeşit Seçimi: Fidan üretiminde öncelikle hangi çeşit veya çeşitlerin çoğaltılacağına karar 

verilmelidir. Eğer herhangi bir adaptasyon çalışması yapılmamış ise yöreye ve bölgeye ait 
çeşitlerin fidanlarının yetiştirilmesi ve üreticilere tavsiye edilmesi gerekir. Fidanlığın kendine ait 
anaç/kalem parselinin olması ismine doğru standart fidan üretimi için oldukça önemlidir. Özel 
olarak seçilmiş çeşit veya tiplerden kurulu bir anaç/kalem parseli fidan üreticisinin tercih edilme 
nedeni olacaktır. 

Anaç ve Kalem Parselinin Oluşturulması: Bir örnek ve ismine doğru fidan üretiminin 
sağlanabilmesi için mutlaka fidanlığın kendine ait anaç ve kalem parsellerinin kurulması 
gerekmektedir. Bir veya en fazla iki yaşlı, ismine doğru çelik ve kalem alınabilecek anaçlık 
ve/veya kalem parsellerinin kurulması sırasında; eğer herhangi bir seleksiyon çalışması 
yapılmamış ise üreticilerin uzun yıllar gözlemleri sonucu en uygun ağaçlardan alınan çelik ve aşı 
ile kurulması tavsiye edilir. Böylece zaman içinde anaç ve kalem parseli üretici gözlemleri 
sonucu da olsa seçilmiş çeşit ve tiplere ait bir koleksiyon haline gelmiş olacaktır. Bu 
parsellerdeki  ağaç seçiminin amaca uygun ve dikkatli yapılması ileride meydana gelebilecek 
olan karışıklıkları ortadan kaldıracaktır. 

 
Çoğaltma Yöntemi: Çeliklerde köklenme problemi ile karşılanılması durumunda aşıya 

yönelmek gerekir. Ekonomik duruma bağlı olarak mikro-çoğaltım yöntemi de tercih edilebilir. 
Genelde standart çeşitlerimize ait çeliklerin köklenme kabiliyetleri; Bornova Zeytincilik 
Araştırma Enstitüsü Koleksiyon Bahçesindeki ağaçlar üzerinde yapılan morfolojik ve biyolojik 
özelliklerinin tanımlanması çalışması sırasında belirlenmiştir. Islah sonucu elde edilmiş anaç 
veya çeşidin ekonomiye dahil edilebilmesi açısından tescil işlemlerinin tamamlanmasını takiben 
doku kültürü yöntemi ile çoğaltılması gerekmektedir. 
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Çoğaltım ve Alıştırma Yerinin Oluşturulması: Çoğaltım için köklendirme serası, tünel, 
alıştırma serası ve gölgeli alıştırma parseli, aşı parseli, tohum çimlendirme yastığı, mikro-
çoğaltım laboratuarı, iklim odası ve steril alıştırma serası gibi alt yapılara ihtiyaç bulunmaktadır. 

 
Satış Öncesi Sertifikasyon İşlemleri: Üretim aşamasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü’ne veya yetkili kıldığı kurum ve 
kuruluşlara başvuruda bulunmak gerekmektedir. Sertifikalı fidan üretimi her zaman için bir hedef 
olmalı ve üretimine garanti belgesi olarak sertifika almalıdır. 

Türkiye Bitki Genetik Kaynakları; Meyve ve Bağ Envanterinde listelenen; 117’si yerli 
toplam 149 zeytin çeşidine sahip gen merkezine sahip olduğumuz halde, tescili yapılan çeşit 
sayısı oldukça azdır. Bu ise fidan üretiminde sertifikasyon konusunda büyük sıkıntı 
yaratmaktadır.  

 
Zeytin Fidanı Üretiminde Ülkemizin Mevcut Durumu 
Ülkemizde zeytin fidanı üretimi, çelikten köklendirme ve/veya çöğür üzerine aşı ile 

yapılmaktadır. Özel ve kamu kuruluşları tarafından yapılan fidan üretiminde kullanılan çeşitlerin 
% 95’inden fazlasını oluşturan; Ayvalık, Gemlik, Nizip yağlık, Manzanilla gibi çeşitler çelikle, 
Domat, Memecik, Yamalak sarısı, Uslu, İzmir sofralık gibi çeşitler aşı ile üretilmektedir. Çelikle 
üretimde köklenme yüzdesi çeşide bağlı olarak değişmektedir. Yapılan çalışmalar çeşide göre 
değişmekle birlikte zeytinde köklenme oranının % 50 ile % 95 arasında değiştiğini 
göstermektedir. Köklenme oranı yıllara göre mevsimsel değişmelerden, çelik alınan bahçelerin 
bakımından, köklendirme ortamından, sera şartlarından olumlu veya olumsuz olarak 
etkilenmektedir. Özellikle çeşitlerimizin köklendirme şartları konusunda yapılmış detaylı 
araştırmalar henüz mevcut değildir. Üreticiler her yıl aynı şartları oluştursalar bile her yıl aynı 
köklenme oranını elde edememektedirler. 

Sera ve tünel gibi uygun olmayan köklendirme ortamlarında yapılan fidan üretimi köklenme 
yüzdesini düşürmektedir. Satış parsellerinin alt yapı problemleri de şaşırtmadan sonraki kayıpları 
artırmaktadır. İklimlendirme el ile yapılmakta olup köklendirme esnasında dışarıdan gelebilecek 
bakteri ve mantar sporlarına karşı korumasızdır. Köklendirme işleminden sonra Şubat üretiminde 
köklü çelikler doğrudan fidan torbalarına şaşırtılmaktadır. Şaşırtma işlemi bölgelere göre Nisan-
Mayıs-Haziran aylarında yapılmaktadır. Seradan doğrudan dışarı şaşırtılan köklü çeliklerde 
alıştırma serası kullanılmadığı için iklim şartlarına bağlı olmakla birlikte % 10 ile % 50 arasında 
kayıp olmaktadır. Ağustos dönemi yapılan üretimde köklenen çelikler küçük saksılara şaşırtılarak 
seralara konmakta kışı serada geçirdikten sonra Nisan-Mayıs aylarında fidan torbalarına 
dikilmektedir. Bu aşamadaki şaşırtma kaybı % 10-15 olmakla birlikte kışın sıcaklık -6, -7 oC 
olduğunda genelde seralarda ısıtma olmadığı için kayıplar daha fazla olmaktadır.  

Şaşırtma yapılan fidanların bakımında da sorunlar vardır. Şaşırtmadan sonra kök hacmini 
artırmak için gübreleme yapılmamakta ancak sürgün faaliyetini artırıcı yönde aşırı azotlu 
gübreleme yapılmaktadır. Mevsim sonunda kışa girerken fidanların yapısını kuvvetlendirici 
potasyumlu ve iz element takviyeli gübreleme yapılmadığı için fidanlar ilk donlardan 
etkilenmekte ve kurumalar olmaktadır. Eksik gübreleme ile yetiştirilen fidanlarda satıştan sonra 
gittiği bölgelerde uyum problemleri yaşanmakta hatta bahçe tesisinden sonra dikilen fidanlar 
kurumaktadır. Bu durum çiftçilerin büyük maddi kayıplar yaşamasına sebep olmaktadır. 
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Fidan üreticileri genellikle 40 ile 120 bin adet arasında üretim yapan küçük çaplı işletmeler 
şeklindedir. Ülkemizde büyük miktarlarda, toplu zeytin fidanı alımını valilikler, il özel idareleri 
ve il tarım müdürlükleri yapmaktadır. Fidan alımı için ihaleler yapılmakta üreticiler ihale şartları 
gereği fiyat kırarak satışı gerçekleştirmektedirler. Oluşan rekabet ortamı fidan üreticilerini bazen 
zararına bazen de çok düşük karlarla fidan satmaya zorlamaktadır. Bu durum sektörün 
gelişmesini engellemekte ve kaliteyi düşürmektedir. Bu nedenle fidan üreticisi birliklerinin 
kurulması önemli olacaktır.  

 
Zeytin Fidanı İthalat ve İhracatı 
Zeytin fidanı ve diğer fidanlara ait ithalat işlemleri, 5553 sayılı Tohumculuk Kanununa 

istinaden, 17.01.2008 tarih ve 26759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Meyve/Asma Fidan 
ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği” ve 29.01.2008 tarih ve …. 
Sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe giren 2008/2 sayılı “Meyve ve Asma Fidanları ile Sebze ve 
Çilek Fidesi İthalat Uygulama Genelgesi” kapsamında yürütülmektedir. İthalat yapacak kişi ve 
kuruluşlar, 2008/2 sayılı genelge kapsamında belirtilen kuralları yerine getirmek şartıyla, meyve 
bahçesi tesisi amacıyla veya ihracata yönelik meyve üretmek amacıyla sertifikalı çoğaltım 
materyali ithalatı yapabilirler. Ticari amaçla sertifikalı fidan ithal edemezler. Teknik olarak bir 
no’lu parsel diye adlandırılan (Çeşit Damızlığı Ana Parseli – Anaç Damızlığı Ana Parseli) ve 
üç no’lu parsel diye adlandırılan (Çeşit Damızlık Parseli – Anaç Damızlık Parseli) parsellerde 
kullanılmak üzere çoğaltım materyali ithalatı yapılabilmektedir. Ayrıca Üniversiteler ve AR-GE 
kuruluşları genelge hükümleri doğrultusunda, deneme ve demonstrasyon amaçlı olarak ithalat 
yapabilmektedir. 

Yönetmelik ve Genelgenin yayımı tarihine kadar (Ocak-2008) bir kısıtlama olmaksızın 
ithalat yapılmaktaydı. Yapılan ithalat diğer meyve fidanı türlerine göre bir hayli azdır. Bunun da 
başlıca nedeni yurt içi üretimin yeterli olmasından kaynaklanmaktadır.  

2006-2008 yıllarına ait çeşit bazında hangi ülkeden ne kadar ithalat yapıldığını gösterir tablo 
aşağıda verilmiştir. İthal edilen zeytin fidanlarının çoğu bahçe tesisi ve ticari amaçlıdır.  

 
Tablo 1.6. 2006-2008 Tarihlerine Ait Zeytin Fidanı İthalatı 

İthal Edildiği Yıl Çeşit Ülke Miktar (Adet) 
Frantoio Avustralya 5.000 
Leccio Avustralya 5.000 
Frantoio İtalya 7.500 
Frantoio İtalya 15.000 
Arbequin İspanya 90 
Arbequin İtalya 10.000 
Arbequin İtalya 30.000 
Barouni Avustralya 30.000 

2006 

Picholine Avustralya 10.000 
TOPLAM 112.590 

Arbequin Avustralya 5.000 
Arbequin İspanya 2.200 
Arbequin İtalya 150.000 

2007 

Arbequin İspanya 155.000 
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Arbequin İspanya 2.000 
TOPLAM 314.200 

Saurani Suriye 100.000 2008 
Arbequin İtalya 150.000 

TOPLAM 250.000 
GENEL TOPLAM 676.790 

Kaynak: Tarım İl Müdürlükleri  
Zeytin fidanının 22.12.95 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı gereğince, Dış 

Ticaret Müsteşarlığınca 06.06.2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracı 
Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin (96/31) sayılı Tebliğ’in 13. maddesi uyarınca ihraç 
edilmesi yasaktır. 

1.5.3. Zeytin Hastalık ve Zararlıları 
Zeytinde Hastalıklar: 
ZEYTİN DAL KANSERİ  
(Pseudomanas syringae pv. savastanoi ( Smith. Stevens)  
Tanımı ve Yaşayışı : 
Bakterinin optimum gelişme sıcaklığı 25-26ºC, maksimum sıcaklığı 34-35ºC dir. Minimum 

sıcaklık isteği ise 12ºC’dir. Termal ölüm noktası 43-46ºC’dir. Bakteri krem yeşil renkte canlı ur 
ve siğillerde bulunur. Ur ve siğiller bir taraftan yeni bulaşmalar yapar diğer taraftan da fazla ışık 
ve ısının tesiri ile koyu kahverengi çatlamış ve tepesi çökük bir görünüm alır. Böyle ur ve 
siğillerde hastalığı yapan bakteri ölür ve enfeksiyon yapamaz.  

 
Şekil 1.8. Zeytin Dal Kanserine Bazı Örnekler 

Hastalığın Belirtileri, Ekonomik Önemi ve Yayılışı  
Zeytin dal kanseri, zeytin ağacının gövde dal ve sürgünlerinde değişik büyüklükte ur ve 

siğiller şeklinde görülür. Bunların büyüklüğü hastalığın bulaştığı yara büyüklüğü ile ilgilidir. 
Yıllık sürgünlerde yaprak, çiçek ve meyve dökümü sonucu meydana gelen siğiller küçük 
yuvarlağımsıdır. Hasat sırasında sırık vuruğu, dolu yarası ve budama hataları nedeniyle oluşan 
urlar ise dalı çatlaklar boyunca sarmış görülür. Zeytin dal kanseri, zeytin ağacında meydana 
gelen çeşitli yaralarda meydana geldiği zaman zarar şeklide buna bağlıdır. Genç sürgünlerde 
yaprak, çiçek ve meyve dökümü sonucu oluşan yaralarda meydana gelen siğillerde genç dallar 
çıplaklaşır. Krem – yeşil renkte canlı ur ve siğiller içinde bulunan bakteri nemli ve yağışlı 
havalarda bu taze ur ve siğillerin yüzeyine çıkar. Buradan yağmur suları, rüzgar ve böceklerle 
kolayca yayılır. Sırıkla hasat ve bulaşık aşı kalemleri de hastalığın yayılmasını sağlar. 
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MÜCADELESİ 
Kültürel Önlemler : 

 Zeytin dikimine elverişli olmayan yerlerde özellikle sık sık don olaylarının 
meydana geldiği yerlerde zeytin dikiminden vazgeçilmeli. 

 Fazla su tutan, tabanı killi topraklarda zeytin dikiminden kaçınılmalı, dikim 
yapılmışsa toprağın fazla suyu kurutma hendekleri vasıtasıyla akıtılmalı. 

 Zeytinlikler sağlıklı fidanlarla tesis edilmeli. 
 Aşı kalemleri kansersiz bahçelerden alınmalı ve aşı aletleri temiz olmalıdır. 
 Kanserli ağaçların budama işlemlerini nemli ve yağışlı günlerde yapmamalı, 

aletleri sık sık % 3’lük lizol eriyiği veya % 10’luk sodyum hipoklorit eriyiğine batırılmalı. 
 Ağaçlara gereğinden fazla azotlu gübre verilmemelidir. 

 
Kimyasal Mücadele :  
Tümör belirtilerinin ortaya çıktığı ve bakterilerin inaktif hale geldiği temmuz- ağustos 

aylarında bahçe kontrol edilerek çok urlu kurumuş dallar temizlendikten sonra % 5’ lik göztaşı 
eriği sürülür. Kullanılan aletler dezenfekte edilir. Aralık sonunda hasattan sonra, şubat sonunda, 
don-dolu zararından hemen sonra ve ilkbahar yağmurları başlamadan önce olmak üzere 4 kez 
ilaçlama yapılacaktır. İlkbahar ilaçlamasında %1’lik diğer ilaçlamalarda ise % 2’lik bordo 
bulamacı uygulanır.  

Tablo 1.7. Zeytin Dal Kanseri Mücadelesinde Kullanılan İlaçlar 
Etkili Madde 
Adı ve Oranı 

Form. 
Tipi 

Doz  
(Preparat/ hl su) 

Açıklama 

Bakır sülfat , 
%99,5 + 
Sönmemiş kireç 

Bordo 
Bulamacı 

2.000 g + 
1.000 g 

Bakır sülfat , 
%99,5 + 
Sönmemiş kireç 

Bordo 
Bulamacı 

1.000 g + 
500 g 

Bakır sülfat , 
%99,5 

CD 5.000 g 

- Hasattan hemen sonra, şubat sonunda, 
don/doludan hemen sonra ve ilkbahar 
yağmurları başlamadan önce olmak üzere 4 
kez ilaçlama yapılır.  
-İlkbahar ilaçlamasında %1’lik, diğer 
ilaçlamalarda ise %2’lik Bordo bulamacı 
kullanılır. 

 
ZEYTİNLERDE HALKALI LEKE HASTALIĞI 
(Spilocaea oleaginea(Cast) Hughes =Cycloconium oleaginium Cast) 
Tanımı ve Yaşayışı : 
Fungus yıl boyunca ağaç üzerinde canlı olarak bulunmaktadır. Etmenin yaşayışı spor ve 

miseller ile olmaktadır. Sporların uçuşu en çok mart ve nisan aylarındadır. İnkubasyon periyodu 
30-61 gün arasında değişmektedir. Fungus kışı yere dökülen, kurumuş veya ağaç üzerinde kalan 
canlı hastalıklı yapraklarda geçirir. Bulaşma spor ile gerçekleşir. Etmenin optimal gelişme 
sıcaklıkları 18-20ºC’dir. 9ºC’nin altında ve 30ºC’nin üzerinde gelişemez. Ege bölgesi kıyıları ile 
sonbaharda genellikle yağışlı geçtiğinden hastalığın görülmesine uygundur. İç kısımlarda ise 
kuytu su tutan yerleri, hava ve güneş almayan sık dikilmiş, budanmamış zeytinlikler hastalığı 
görülmesi için uygun koşullardır. Fazla azotlu gübre ve çiftlik gübresi kullanılması hastalığın 
artmasına neden olur. 
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Şekil 1.9. Zeytinde Halkalı Leke  

 
Hastalığın Belirtileri, Ekonomik Önemi ve Yayılışı  
İlk belirtiler ilkbaharda yaprakların üst yüzeylerinde görülen siyahımsı-gri renkte yuvarlak 

lekelerdir. Bu noktalar birleşerek yeşilden sarıya, kahverengiden gümüşi renge kadar değişen 
renklerde ve merkezleri bir daire şeklindeki lekeleri oluşturur. Bu görünüm nedeniyle hastalığa 
halkalı leke hastalığı adı verilir. Ege bölgesinde hastalığın epidemi yaptığı yıllarda lekeli 
yaprakların dökülmesi mayıs başlarında başlar. Haziran ve temmuzda tamamı dökülür. Yapraklar 
fonksiyonlarını tam olarak yapamadıklarından az meyve tutumuna ve meyvelerin erken 
dökülmesine neden olurlar. Epidemi yıllarında yaprakların tamamının dökülmesiyle ağaçlar 
çıplak kalabilirler. Bu durumda kuvvetten düşen ağaçlarda sürgün ve ince dallar kuruyabilir. 
Verimin % 20-25 azaldığı ve meyve dallarının % 15-20 kuruduğu söylenebilir. Özellikle sulanan, 
nemli ve ağır topraklarda ve denize yakın zeytinliklerde hastalığa her yıl rastlanmaktadır. 
Özellikle ilkbaharı yağışlı ve serin geçen yıllar hastalığın epidemi yaptığı görülür. Zeytin ve 
yabani zeytin ağaçları hastalığın konukçularıdır.  

MÜCADELESİ 
Kültürel Önlemler : 

 Taban arazide, ağır ve su tutan topraklarda, havasız ve nemli yerlerde zeytinlik tesis 
edilmemelidir. 

 Su tutan arazilerde tesis edilen zeytinliklerde drenaj kanalları açılarak su akıtılmalıdır.  
 Gübreleme ve sulama tekniğine uygun yapılmalıdır. Kireç bakımından zayıf topraklar 

kireçlenmeli ve kireçli gübre kullanılmamalıdır. 
 Ağaçlar havalanacak ve ışık alacak şekilde budanmalı ve kuru dal ve dalcıklar 

budanarak temizlenmelidir. 
 Yere dökülen lekeli yapraklar toplanarak yakılmalı veya derince sürülerek toprağa 

karıştırılmalıdır. 
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Kimyasal Mücadele : 
Tablo 1.8. Zeytin Halkalı Leke Hastalığında Kimyasal Mücadelede Bölgesel Farklılıklara 

Göre İlaçlama Zamanları 
Bölgeler İlaçlama Zamanları 
Marmara  İlaçlama Ekim ayının ilk yarısında 

İlaçlama Nisan ayının ilk yarısında 
Akdeniz  İlaçlama Kasım veya Aralık ayında 

İlaçlama Mart ayının ilk yarısında 
İlaçlama Nisan ayının ilk yarısında 

Ege  İlaçlama zeytinler sürgün vermeden önce (ilk sürgünler görülmeden) 
İlaçlama zeytinler çiçek açmadan önce (ilk çiçekler görülmeden) 

 
Tablo 1.9. Zeytin Halkalı Leke Hastalığı Mücadelesinde Kullanılan İlaçlar 

Etkili Madde 
Adı ve Oranı 

Form 
Tipi 

Doz 
(Preparat/ hl su) Açıklama 

Bakır sülfat , %99,5 
+ Sönmemiş kireç 

Bordo 
Bulamacı 

1500 g +750 g 

Bakır sülfat , %99,5 
+ Sönmemiş kireç 

Bordo 
Bulamacı 

1000 g +500 g 

Bakır oksit , %50 WP 400 g 
Bakır oksiklorür 
%50 ,  

WP 400 g 

Bitertanol, %25 WP 100 g 

- Hastalık görülmeden önce koruyucu 
ilaçlama yapılır. 
- Birinci ilaçlama, yeni sürgünler 
oluşmadan önce; İkinci ilaçlama ise 
çiçekler açmadan önce yapılır. 

 
ZEYTİN SOLGUNLUĞU 
(Verticillium dahliae) 
Tanımı : 
Verticillium solgunluğu geniş konukçu dizinini dünyanın birçok yerinde etkilemektedir. 

Verticillium, ölmekte olan konukçu dokularında üreyen mikrosklerot halinde toprakta yaşamını 
sürdürür. Bu durum toprak nemine ve sıcaklığına bağlı olarak değişir. Toprağa bir kez bulaştığı 
zaman 10 yıl veya daha fazla süre toprakta canlı olarak kalabilmektedir, mikrosklerot formu bu 
sürenin uzunluğunda çok önemli rol oynamaktadır.  

Hastalıklı ağaçta geriye doğru ölüm İletim demetinde kahverengileşme Hasta yapraklarda 
geriye doğru kıvrılma  

Odunsu bitkilerde daha çok V.dahliae’nin hastalığa neden olduğu belirlenmiştir. Odunsu 
bitkilerde üç ana etki tipi gözlenmiştir. Yaprak simptomları (solgunluk, deformasyon), 

İletim demeti simptomları (ksilemde renk değişmesi, iletim demetlerinin tıkanması) ve 
geriye doğru ölüm görülür. Birçok türde solgunluktan sonra yoğun şekilde geriye doğru ölüm 
gözlenir, yine bazı türlerde yaprak dökümünden sonra taze yaprak oluşturabilir. İyileşme 
özellikle zeytinde yaygın bir şekilde gözlenir. Verticillium solgunluğu çok yaşlı ağaçları 
etkileyebildiği halde genellikle 5-6 yaşında ağaçlardaki zararının daha çok olduğu görülmüştür. 

Zeytinde hastalık belirtileri Apopleksi geriye doğru ölüm(Akut form) ve Slow decline 
denilen yavaş ölüm (veya kronik form) şeklinde görülür. Apopleksi erken ilkbahardan kışa kadar 
gelişir. Yapraklar ilk önce solmaya başlar sonra açık kahve renge döner. ve geriye doğru 
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kıvrılmaya başlar. Apopleksi sürgün ve dalların hızlı ölümü ile karekterize edilir ve sonunda tüm 
ağaç ölür. Hasta sürgün ve dallar morumsu renk alır. Genç ağaçlarda ölümden önce kısmi yaprak 
dökümü görülebilir. Bazı durumlarda genç ve yetişkin ağaçlarda kuruyan yapraklar sürgün ve 
dallarda asılı kalırlar ve iletim demetlerde koyu kahverengi renk değişimi görülür. 

Kronik form çiçeklerde nekroz ile karakterize edilir. Çiçekler mumyalaşır ve sürgünlere asılı 
kalır. Etkilenen sürgünlerdeki yapraklar donuk yeşile döner ve solmadan dökülür. Genellikle 
yaprak simptomları görülmeden önce çiçeklerde belirtiler gözlenir. Sonra etkilenen sürgünler 
üzerinde nekrozlar şeklinde belirtiler devam eder. Sürgünlerin kabuğu kırmızımsı- kahverengiye 
döner ve iletim demeti koyu – kahverengi renge döner Slow decline denilen belirtileri ilkbaharda 
görülür ve yaza doğru yavaşça gelişir. Bu belirtileri gösteren zeytin ağaçları iyileşebilir ve 
ilerleyen yıllarda hastalık belirtilerinde azalma görülür.  

 
Şekil 1.10. Zeytinde Solgunluk Hastalığı 

 

Hastalıklı ağaçta geriye 
doğru ölüm 

İletim demetinde 
kahverengileşme 

Hasta yapraklarda geriye doğru 
kıvrılma 

 
Hastalığı Etkileyen Faktörler 
Genellikle zeytin ve diğer bazı konukçu dizin arasında çapraz patojenesite ilişkisi vardır. 

Böylece zeytin bahçelerinde sıklıkla verticillium görülmesinin nedeni aynı toprakta pamuk , 
domates, biber vb. hassas ürünlerin ekilmesiyle ilişkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca hastalıklı 
zeytin yaprakları toprakta mikrosklerot düzeyinin artmasına katkıda bulunur. Yine patojen 
propagüllerinin sürüm ve sulama işlemleri yoluyla yakın mesafelere dağılımı söz konusudur. 
Uzun mesafelere taşınımı bulaşık bitki materyali ile olmaktadır. Yine toprağın sürüm şeklinin ve 
sayısının hastalığın şiddetini artırdığı düşünülmektedir. Sulamanın yapıldığı alanlarda hastalık % 
21 oranında görülürken sulanmayan alanlarda % 9 oranında görülmüştür. Yine toprak ve hava 
sıcaklığı hastalığı oldukça etkilemektedir. Hastalığın 20-25ºC hava sıcaklığındaki ilkbaharda iyi 
geliştiği, yazın max 30-35ºC de çıkabildiği bildirilmiştir. 

Şekil 1.11. Zeytinde Solgunluğa Karşı Hastalığının Kontrolünde Solarizasyon Uygulaması 
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Hastalık Kontrolü 
Zeytinde verticillium solgunluğunun kontrolünde en iyi yol bahçe kurulmadan ve sonra 

entegre stratejisi uygulamaktır. Sağlıklı bitki materyali hastalığın bahçe tesisinden ilk yılları 
boyunca azaltılmasında önemlidir. Örneğin toprak solarizasyonu ve kimyasal yolla hastalıktan 
temizlenebilir.6-8 haftalık solarizasyon hastalığın yok edilmesine yardımcı olabilir. 
Solarizasyonun bir mevsim uygulanması en az 3 gelişme yılı hastalığın simptomlarının 
azalmasına yardımcı olduğu görülmüştür Hastalığın kimyasal kontrolü başarılı olmamaktadır.  

 
Bahçe Tesisinden Sonraki Kontrol Önlemleri :  
Hastalık kontrolü için hassas bitkilerle ziraat yapılmamalı, yabancı ot kontrolü yapılmalı ve 

minimum toprak işleme yapılmalıdır. Damla sulama, karık veya salma sulama sistemlerine göre 
hastalığın daha az görülmesine neden olduğundan tercih edilmelidir. İnfekteli dal ve sürgünlerin 
hemen bahçeden uzaklaştırılması, bulaşık materyalin yeni mikrosklerot oluşturması toprağa 
karıştırılarak engellenmesi şeklinde olabilir. Yine solarizasyon uygulamaları bazı ülkelerde 
başarılı bulunmuştur. 

 
ANTROKNOZ-ÇÜRÜKLEKE  
(Gloeosporium olivarum Alm.) 
Tanımı ve yaşayışı: 
Bu mantarın çim boruları, konukçunun içinde gelişir ve elverişli dış şartlarda spor topakları 

(lumps) meydana gelir. Başlangıçta kabuk altında üreme organları oluşur, fakat olgunlukla 
parçalanır ve meydana gelen çok sayıdaki sporlar atmosfere yayılır. Sporlar ile birlikte, üreme 
organlarının olgunluktaki rengi, nemliliğe bağlı olarak, açık pembeden portakal rengine kadar 
değişir. Mantarın gelişmesi sırasında meydana gelen basınçla konukçunun bulaşma yerindeki 
deri kısmının parçalanması sonucu bu kısımdaki deri (kabuk) geriye doğru kıvrılır. Sporlar beyaz 
ve bölmesizdir. Mikroskopta bariz damlacıklar (guttules) gösterir. Büyüklükleri 4-6x15-20 
mikron arasında değişir. Topaklar, laboratuarda nemli hücrelerde, 22-25ºC de 48 saat içinde 
olgunlaşır.  

Bu mantar, odun kısımlarında da zarar yapabilir. Mantar beş yaşından daha genç dallarda 
gelişir. Hastalığın görülmesinde, dalın içinde bulunduğu şartlar, yaşından daha önemli olup, 
hastalığın şiddeti, zeytinin çeşitli çevrelerdeki gelişme şartlarına göre değişir. Bu hastalık 
sürgünlerde ölü dokular (nekroz) oluşturur ve ağaçta az veya çok yaprak dökümüne sebep olur. 
Parazitin yaprağa girişi, çim borusunun gelişmesinden sonra oluşan appressoriumlar yardımıyla 
olur. Çim boruları, nemlilik ve sıcaklık şartları elverişli olduğunda, parankima dokusu içerisinde 
ve onu tahrip etmek suretiyle gelişir ve kendine has üreme organları oluşumu görülür. Bu durum, 
dalla birleşme noktasında yaprak sapının hastalanması ile birlikte yaprağın düşmesine neden olur. 

Hastalığın en çok bulunan şekli meyvedeki zararıdır. kuru meyvelerden yahut hastalıklı dal 
ve yapraklardan dağılan sporlar, şartlar elverişli (bereketli yağmur yahut sürekli çiğlerle, yüksek 
rutubet) olduğunda meyveyle temasa geçilir. Çim borularının gelişmesinden sonra, genç ve 
henüz yeşil olan meyvelere ulaşır. Meyve üzerinde aşağıdaki etkileri gösterir. 

20 günlük bir hastalanmadan sonra, % 40’a ulaşan bir ağırlık kaybı ile meyvede kuruma; 
Çıkarılan yağda bir asitlik artışı, tamamen hastalanmış meyve sayısı ve yağın asitleşmesi, 

aynı yönde bir artış gösterir. Yağlar 12-13 asitlik derecesine ulaşır. 
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Sporun çimlenmesi için bulaşma bölgesinde suyun yoğunlaşmasının meydana gelmesi 
gerekir. Yaprakta, müteakip gelişme için % 90’ın üzerinde hava rutubeti gereklidir. Hastalığın 
yayılması için gerekli sıcaklık 18-25ºC arasında değişir.  

Mücadelesi 
 Şayet dallar ve yapraklarda önemli ölçüde bulaşma varsa, ilkbaharda ilaçlama tavsiye 

olunur. Eğer hastalanma sadece meyvelerde ise, bölgelere bağlı olarak, yaz sonu, sonbahar 
başlarında mücadele daha etkili olur.  

 En etkili aktif maddeler: % 50’lik Bakır oksiklorür  ve Benzimadazol’lerdir. 
Meyvelere uygulandığında, aktif maddenin daha uzun devre yapışık kalmasını temin 

maksadıyla yapıştırıcı madde kullanılmasının ilacın etkisini arttıracağı gözönünde tutulmalıdır. 
Şekil 1.12. Zeytinde Antroknoz Zararı  

 
Etmenin yeşil meyvedeki görünümü  Etmenin olgun meyvedeki görünümleri 

 
ARMİLLARİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ 
(Armillaria mellea( Vall.) Quel)  
Tanımı ve Yaşayışı : 
Hastalık etmeni şapkalı bir fungustur. Şapkalarını sonbaharın ilk yağmurlarından sonra 

oluşturur. Hasta ağaçların kütüklerinde oluşan sarımsı kahverengi olan ve aşağıya doğru 
siyahlaşan şapkalar 5-15 cm çapındadır. Bu şapkalar misellerden oluşan rizomorfların ucunda 
meydana gelir. Rizomorflar kalın, silindir şeklinde koyu renkli misel uzantılarıdır. Uç kısımları 
renksiz ve akışkan madde ile çevrili olan rizomorfların dışı koyu içi beyazdır. Şapkanın altında 
bulunan lamellerde olgunlaşan basidiosporlar 8-9x5-6 mikron boyutundadır. Fungus hem 
toprakta, hem de odun dokusunda yaşar. Ölü ağaçlarda ve toprakta kalan kök parçalarında uzun 
süre yaşamını sürdürür. Nemli yerlerde iyi gelişme olanağı bulur.  

 
Hastalığın Belirtileri, Ekonomik Önemi ve Yayılışı  
Zeytin ağaçlarının köklerinde çürüklük yaparak ağaçların ölümüne neden olur. Hastalığa 

yakalanan ağaçlarda sürgün oluşumu azalır, sürgün ve dallar ölmeye ve kurumaya başlar, nihayet 
ağaçlar tamamen kururlar. Bu belirtilerin oluşumu ve ağaçların ölümü 4 yıllık süreyi gerektirir, 
ancak şiddetli enfeksiyon koşullarında bu süre 1-2 yıldır. Hastalığa yakalanmış ağaçların kökleri 
incelendiğinde ikinci köklerden başlayarak kök boğazına kadar kabuk dokusu ile odun dokusu 
arasında beyaz fungal tabakanın oluştuğu görülür. Hastalığın başlangıcında odun dokusu açık 
kahve rengidir, daha sonra sarımtırak veya beyaz süngerimsi beyaz dokuya dönüşür. Ağaçların 
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yaşamlarının kısalmasına ağacın verim yaşında ölümüne neden olduğu için ekonomik açıdan 
önemlidir. Toprağı iyi seçilmemiş, bahçe kuruluşu ve kültürel işlemleri tekniğine uygun 
yapılmamış bahçelerde etmen kolay gelişebilmektedir. Bu fungusun entansif tarım uygulanan 
bahçelerde ağaçları çok az hastalandırdığı bilinmektedir.  

 
MÜCADELESİ 
Kültürel Önlemler :  

 Kuruyan ağaçlar bahçeden sökülerek imha edilmeli ve yerlerinde kireç 
söndürülmelidir. 

 Hastalık bahçenin belli kesimlerinde ise rizomorfların sağlam ağaçlara ulaşmaması için 
hasta olanlar 60cm derinlik ve 30 cm genişlikteki hendekler ile izole edilmelidir.  

 Çevre bahçelerde hastalığın bulunduğu durumlarda sel sularının getireceği hastalıklı 
parçaların girişini önlemek için bahçenin çevresine 60-70 cm derinlikler hendekler 
açılmalıdır. 

 Ağaçlar sağlam ve sağlıklı yetiştirilmesi için tekniğin gerektirdiği önlemler alınmalıdır. 
 Orman ağaçlarının kesimiyle elde edilen boş araziye hemen zeytin bahçesi tesis 

edilmemeli, toprak 2-3 yıl boş bırakılmalıdır.  
 Sonbaharın ilk yağmurlarından sonra oluşan fungusun şapkaları ve oluşturdukları 

yerdeki kök parçaları imha edilmelidir. 
 Ağaçlar derin dikilmemeli, aşırı sulanmamalı ve köklerin yaralanmamasına dikkat 

edilmelidir. 
Şekil 1.13. Zeytinde Kök Çürüklüğü 
 

 
Etmenin şapkalı mantarları Etmenin beyaz fungal tabaka 

oluşturması  
Etmenin rizomorfları 

 
Kimyasal Mücadele :  
Uygulamalara hastalık görüldüğünde başlamalıdır. 
Hastalık yeni başlamış ise, hasta kökler kesilip hasta kısımlar kazındıktan sonra bu yerlere   

% 5’lik Bordo Bulamacı, % 2’lik göztaşı eriyiği veya %5’lik karaboya ilaçlarından biri fırça ile 
sürülmeli, ilaç kuruduktan sonra üzeri aşı macunu ve veya 750 gr ardıç katranı + 250 gr göztaşı 
karışımı ile kapatılmalıdır.  



- 77 - 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

Kökler tamamen hastalanmış ise, ince kökleri dahil sökülerek kendi çukurlarında yakılmalı 
ve yerine sönmemiş kireç dökülerek kapatılmalıdır. Hastalığın görüldüğü bahçedeki sağlam 
ağaçları korumak için sonbaharda veya ilkbahar başında ağaçların izdüşümleri % 5’lik 
karaboya,% 2’lik göztaşı, m2 ye ilaçlı su gelecek şekilde sulanmalıdır. 

 
ZEYTİNDE ZARARLILAR: 
ZEYTİN SİNEĞİ 
(Bactrocera oleae Gmelin) : 
Tanımı ve Yaşayışı: Ergin 4-6 mm boyunda parlak ve kahve bal renklidir. Baş ve antenler 

sarı, göğüs üzerinde 3 adet açık kahverengi bantlar vardır. Yumurta 0,7-0,9 mm boyunda, mat 
beyaz renkli ve mekik şeklindedir. Larva ayaksız ve şeffaf beyaz renklidir. Baş ince vücudu 
geriye doğru kalınlaşır. Olgun dönemde larva 6-8,5 mm boyda ve 1,3-1,9 mm endedir. Siyah 
meyvede beslenenler soluk menekşe rengini alır. Pupa 3,8-5 mm boyunda kahverengi fıçı 
şeklindedir.  

Ağaçlarda ergin halinde veya toprakta pupa halinde, bazen de meyveler ağaç üzerinde ise 
yumurta veya larva halinde kışlarlar. Erginler Haziran’ dan sonra topraktan çıkarak yumurta 
koyma erginliğine gelirler. Haziran sonuna doğru çiftleşen dişiler öncelikle iri parlak ve 
yağlanmaya başlamış zeytin meyvelerine V şeklinde yarıklar açarak yumurtalarını bırakır. 
Yumurta konan yer bir gün sonra koyu kahverengiye dönüşür, buna vuruk denir. Bu yumurtalar 
18 º C de 2 günde açılır. Larva gelişme süresi 15-16 gündür. Olgun larva pupa olmadan önce 
kendine bir oda hazırlar, meyvede çıkış deliği açar ve sonra geri çekilerek pupa olur. Bir neslin 
gelişme süresi 30-40 gündür. 

Şekil 1.14. Zeytin Sineği Biyolojik Döngüsü 
 

  
Zeytin Sineği Ergini Zeytin Sineği Larvası 
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Zeytin Sineği Pupası Zeytin Tanesindeki Sinek Çıkış 
Deliği 

 
Zararı ve Ekonomik Önemi :  
Zeytin Sineği larva döneminde meyve etinde zarara neden olur. Larva gelişme süresince 

çekirdek etrafında galeriler açarak beslenir. Böylece meyvelerin çürüyerek dökülmesine, 
zeytinyağı miktarının azalmasına kısmen de yağda asitliğin düşmesine neden olmaktadır. Zarar 
oranı normal yıllarda % 15-30, salgın yıllarında %60’a kadar ulaşabilmektedir. 

MÜCADELESİ 
Kültürel Önlemler: Pupaların yok edilmesi için kış aylarında toprağın derince sürülmesi 

zarar periyodu boyunca 3-4 günde bir kurtlu zeytinlerin toplanarak zeytinlikten uzaklaştırılması 
gerekmektedir. 

Kimyasal Mücadele: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiğinde vuruk sayımları 
yapılarak yeterli vuruk saptandığında ilaçlamaya geçilir. Ergin artışlarının belirlenmesinde Mc 
Phail ve sarı yapışkan vertikal tuzaklar kullanılır. Yapılan sayımlar sonunda salamuralık 
çeşitlerde % 1 vuruk, yağlık çeşitlerde ise % 6-8 vuruk saptandığında yer aletleriyle ile kaplama 
ilaçlama yapılır. Zeytin sineğinin ergin mücadelesini hedefleyen uçakla ULV- bait sprey 
ilaçlamasında ise ürünün yok yılında % 1 vuruk, var yıllarda ise % 2-3 vuruk saptandığında 
ilaçlamaya başlanır.  

Şekil 1.15. Zeytin Sineğine Karşı Kimyasal Mücadele 

  

Sarı yapışkan tuzak Mcphail tipi besin tuzağı 
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Tablo 1.10. Zeytin Sineğine Karşı Kimyasal Mücadelede Kullanılan Etkin Madde Ve 
Dönemleri 
Etkili Madde Adı ve 
Oranı 

Form. 
Tipi Doz (Preparat/ hl su) Açıklama 

Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar 
Feromon, %0,01+ 
Deltamethrin, %0,0187 

Tuzak - Orta büyüklükteki ağaçlardan oluşan yeknesak zeytin 
bahçelerinde, iki ağaca bir tuzak, 
- Büyük taçlı ağaçlardan oluşan bahçelerde ve yeknesak 
olmayan bahçelerde, her ağaca bir tuzak asılır.  

Hidrolize protein, 850 
g/l + Malathion, %25 

WP + 
EC 

4 litre + 4,5 kg Zehirli yem kısmi ilaçlama 

Hidrolize protein, 850 
g/l + Fenthion, 525 g/l 

EC + 
EC 

1 litre + 500 ml Zehirli yem kısmi ilaçlama 

Beta Cyfluthrin, 25 g/l EC 30 ml Kaplama ilaçlama 
İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar 
Formothion, 336 g/l EC 150 ml Kaplama ilaçlama 
Cyfluthrin, 50 g/l EC 30 ml Kaplama ilaçlama 
Deltamethrin, 25 g/l EC 25 ml Kaplama ilaçlama 
Deltamethrin, 120 g/l EC 5.5 ml Kaplama ilaçlama 
Fenthion, 525 g/l EC 100 ml Kaplama ilaçlama 
Trichlorfon, %80 SP 125 g Kaplama ilaçlama 

 
 
 
ZEYTİN GÜVESİ  
(Prays oleae Bern.)(Lepidoptera:Hyponomeutidae) 
Tanımı ve Yaşayışı: Ergin kelebeğin boyu 7-8 mm, kanat açıklığı 13-16 mm kadardır. 

Genel görünüşü gümüşi renklidir. Yumurta 0,25 mm çapında olup basık kubbe biçiminde olup 
üzerinde arı peteğini andıran desenler bulunur. Yumurta önce şeffaf, açılmaya yakın ise kirli 
beyaz ve sarımsı renk alır. Zeytin güvesi larvaları genellikle kirli beyaz ve sarımtırak renkte olup 
olgun larva boyu 8-10 mm kadardır. Vücudun iki yanında boydan boya renkli birer bant bulunur. 
Pupa dıştan görünebilen seyrek dokulu beyaz bir kokon içerisindedir. Zeytin güvesi yılda 3 döl 
verir ve her döl zarar yaptığı fenolojik döneme göre isim alır. 

Şekil 1.16. Zeytin Güvesi Biyolojik Döngüsü 

 
Z.güvesi ergini Z. güvesi larvası Z. güvesi 
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Yaprak Dölü (Phyllopagus) : Erginler eylül-aralık aylarında yaprakların genellikle üst 
yüzeylerine yumurta bırakırlar. Yumurta açıldıktan sonra yavru direk yaprağa girer. Larvalar 
farklı şekillerde galeriler açarak gelişmesini sürdürür. Birinci dönemden sonra larva galerisini 
terk ederek yaprağın alt kısmına geçer. Yaprakta bir giriş birde çıkış deliği bulunur. Eğer tek 
delik varsa larva hala galerinin içersindedir. Bazen özellikle sıcak yörelerde yeni sürgünlerin 
odun gözlerinde zarar yapar. Bu dölün ekonomik zararı fazla değildir, fakat sonraki döllerin 
populasyon yoğunluğuna etkisi vardır.  

 
Şekil 1.17. Zeytin Güvesi Zarar Şekilleri. 

 
Zeytin Güvesinin Yapraktaki 
Zararı 

Zeytin Güvesinin 
Çiçekteki Zararı 

Zeytin Güvesinin Meyvedeki 
Zararı 

Çiçek Dölü (Anthopagus): Yaprak dölünü takip eder. Çıkıştan sonra erginler yumurtalarını 
çiçekler açmadan önce çiçek tomurcuklarına koyarlar. Genç larvalar yumurtadan çıkınca çiçek 
organlarını kemirir ve meyve tutumunu engellerler. Taç yapraklar kurur ve kahverengileşir. Bir 
larva 30-40 tomurcuğu yok edebilir. Tomurcukları birbirine bağlayarak ağ örer ve içinde pupa 
oluşturur.  

Meyve Dölü (Carphopagus): Erginlerin çanak yapraklar üzerine bıraktıkları yumurtalardan 
çıkan larvalar genç meyvelerin sap kısmından meyve içerisine girerler. Yavaş yavaş çekirdeğe 
doğru ilerlerler ve çekirdeğe yerleşirler. Burada gelişen larva yine meyve sapı dibinden dışarıya 
çıkarlar. Bu ağustos-eylül gibi meyve dökümlerine neden olur. Meyveye giriş döneminde 
dökümler görülebilir. Genellikle meyve döküldükten sonra, larva meyveden dışarı çıkar ve 
toprakta yada gövdenin herhangi bir yerinde pupa olur. 

 
Zararı ve Ekonomik Önemi : Zeytin güvesi larva döneminde zararlı olmaktadır. Yaprak 

dölü larvaları yaprağın iki epidermisi arasında açtıkları galerilerle ve yaprak ile sürgün uçlarında 
beslenmeleri ile zararlı olurlar. Çiçek dölü larvaları çiçek salkımları arasında beslenerek, 
salkımlardaki çiçek ve tomurcukları yok ederek meyve tutumunu engeller. Meyve dölü larvaları 
meyve içine meyve sapı dibinden girerek meyve ile meyve sapının birleştiği kısmı tahrip eder ve 
meyvelerin dökülmesine sebep olur. Meyve içine giren larvalar ise meyve çekirdeğinde 
beslendikten sonra pupa olmak için yine meyve sapının dibinden dışarı çıkar. Yine bu sırada 
meyve sapı ile meyve eti bağlantısını tahrip eder ve tür meyveler dökülür. Bu meyveler henüz 
yağlanmadıkları için değerlendirilmez. 
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MÜCADELESİ 
Kimyasal Mücadele : Zararlının meyve dölüne karşı ilaçlama yapılır. Ancak kontrol edilen 

mercimek büyüklüğündeki zeytin danelerinin % 8-10’ da canlı yumurta + larva olması halinde 
ilaçlama yapılacaktır. Fakat zararlının mevsim başında yapraklarda ve yeni sürgünlerde % 8-10 
dan yüksek düzeylerde zarar yapması halinde, çiçek dölünde kelebeklerin yakalanmasından 7-10 
gün sonra ilaçlama yapılır. 

Tablo 1.11. Zeytin Güvesine Karşı Kimyasal Mücadelede Kullanılan Etkin Madde Ve 
Dönemleri 
Etkili Madde Adı ve 
Oranı 

Form. Tipi Doz (Preparat/hl 
su) 

Açıklama 

Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar 
Diflubenzuron , % 25 WP 40 g Çiçek nesline karşı 
Triflimuron , % 25 WP 40 g Çiçek nesline karşı 
Beta Cyflutrin, 25 g/l EC 25 ml Çiçek ve meyve nesline 

karşı 
İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar 
Cyfluthrin, 50 g/l EC 25 ml Çiçek ve meyve nesline 

karşı 
Deltamethrin, 25 g/l EC 25 ml Çiçek ve meyve nesline 

karşı 
Diazinon, 185 g/l EC 150 ml Meyve nesline karşı 
Fenthion, 525 g/l EC 150 ml Çiçek ve meyve nesline 

karşı 
 
ZEYTİN KARA KOŞNİLİ 
(Saissetia oleae Olivier) (Homoptera:Coccidae) 
Tanımı ve Yaşayışı : Ergin dişi 2,5 mm uzunlukta, 1-4 mm genişlikte ve 2-2,5 mm 

yüksekliktedir. Genç dişi açık kahverengi renkte olmasına karşılık, yumurtalı dişiler siyah 
renktedir. Sırt kısmında ‘H’ harfine benzer bir kabartı bulunmaktadır. Yumurta başlangıçta beyaz 
2-3 gün sonra saman rengi veya şarap kırmızısı renktedir. Kışı genellikle yapraklarda larva 
halinde geçirmektedir. Kışı geçiren larvalar havalar ısınınca sürgünlere göç etmekte burada 
yumurtasız dişi dönemine girmektedir. Yumurtalı dişi dönemine geçiş, Akdeniz bölgesinde Nisan 
sonlarında, Ege bölgesinde Mayıs sonunda, Marmara ve Karadeniz’de ise Temmuz ayındadır. İlk 
inficar Akdeniz Bölgesinde Mayıs’ ta diğer bölgelerde Haziran’da başlar ve 1-3 ay kadar sürer. 
Yumurtalar ana kabuğu altında açıldıktan sonra yaprak sürgün gibi yeşil aksama dağılırlar. Yaz 
boyunca çıkan larvalar 1-7 gün yaparak ve sürgünlerde dolaşarak kendilerine elverişli yer 
bulduktan sonra yerleşir ve 1. larva dönemini geçirirler. Yaz sonunda 2. ve 3. larva dönemine 
girer ve kışı da böyle geçirirler. 

 
Zararı ve Ekonomik Önemi:  
Zeytin kara koşnili larva ve ergin dönemlerinde ağacın özsuyunu emerek beslenir ve 

salgıladığı tatlı madde bütün ağacı sarar. Saprofit mantarlar bu tatlı maddede çabuk ürediğinden 
karaballık hastalığı (fumajin) meydana gelir. Bir yandan özsuyun emilmesi, diğer yandan 
karaballığın fotosenteze engel olması ağaçları zayıflatır ve üründe azalmalara neden olur. 
Koşnilin yoğunluğu arttıkça yaprak ve meyve dökümleri ile yapraklarda kurumalar başlar, ürün 
kaybı % 60-70’e kadar çıkabilmektedir.  
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Şekil 1.18. Zeytin Kara Koşnili. 

 
MÜCADELESİ 
Kültürel Önlemler : Koşnil kuvvetli ağaçlarda daha az yaşam şansı bulduğundan zayıf 

düşmüş ağaçları kuvvetlendirmek gerekir. Bu yüzden kuruyan dallar kesilmeli, ağaçların iç 
kısımlarının hava ve ışık almasını sağlayacak şekilde budama yapılması, aşırı sulamadan 
kaçınılması ve dengeli gübreleme yapılması gerekmektedir. 

Biyolojik Mücadele : Doğada bulunan çeşitli faydalılar koşnili % 50’nin üzerinde kontrol 
altına alabiliyorsa böyle bahçelerde kimyasal mücadele uygulanmamalıdır.  

Kimyasal Mücadele : Eğer doğal düşmanlar zararlıyı baskı altına alacak yoğunlukta değilse 
kara koşnile yaz ilaçlaması yapılır. Yaz mücadelesi iki uygulamalı olup, aktif larva çıkışına göre 
saptanır. Yumurtalı dişilerin yumurtaları kontrol edilerek % 50’sinin boş olduğu devrede birinci, 
% 90’ nın boş olduğu devrede ikinci ilaçlama yapılır. Mevsim başındaki kontrollerde % 50’ nin 
üzerinde parazitlenme görülen bahçelerde ilaçlama yapılmamalıdır. Yapılacak ilaçlamalarda 
faydalı fauna’ya en az zararlı preparatlara (örnek yazlık beyaz yağlar gibi) ağırlık verilmelidir.  

 
Tablo 1.12.Zeytin Karakoşnili Mücadelesinde Kullanılan İlaçlar 

Etkili Madde Adı ve 
Oranı 

Form. 
Tipi 

Doz (Preparat / 
hl su) 

Açıklama 

Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar 
Yazlık mineral yağ , %70 EM 1500 ml 
Yazlık mineral yağ , %85 EM 1250 ml 
Beta cyfluthrin, 25 g/l EC 50 ml 

- Parazitoitlenmenin %50’nin 
üzerinde olduğu bahçelerde, 
ilaçlama yapılmamalıdır. 
- Doğal düşmanların zararlıyı 
baskı altına alamadığı ve 
parazitoitlenmenin %50’nin 
altında bulunduğu yerlerde, 
ilaçlaması yapılmalıdır. 

İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar 
Cyfluthrin, 50 g/l EC 50 ml 
Deltamethrin, 25 g/l EC 25 ml 
Deltamethrin, 120 g/l EC 5.5 ml 
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ZEYTİN KABUKLU BİTİ  
(Parlatoria oleae COLV.) (Homoptera : Diaspididae ) 
Tanımı ve Yaşayışı : Ergin dişi kabuğu oval, 2-2,5 mm çapta kül rengindedir. Kabuk 

kaldırıldığında altta mor renkli dişi görülür. Ergin erkekler ise uzuncadır. Yumurtalar menekşe 
rengindedir. Yumurtadan çıkan hareketli larvalar üstten basık oval şekilli olup eflatun renktedir. 
Kışı olgun dişi döneminde geçirir. Yumurtalarını iklim koşullarına göre nisanın ilk yarısı veya 
mayıs ayının ilk haftasında bırakmaya başlar. Yumurtlama 2 ay kadar sürer. Mayıs ayı ortaları 
veya sonlarına doğru görülen hareketli larvalar dallara, yaprak ve meyvelere giderek kendine 
uygun bir yer tespit eder ve beslenmeye başlar. İkinci döle ait yumurtalar temmuz ortaları ve 
sonlarında görülür. İkinci dölün erginleri genellikle kışlamaya çekilir. Yılda iki döl verir.  

Şekil 1.19. Zeytin Kabuklu Biti 

 
Zararı ve Ekonomik Önemi :  
Zararını zeytin ağaçlarının gövde, dal, sürgün, yaprak ve meyvelerinde meydana getirir. 

Bitki özsuyunu emerek ağaçları zayıflatıp verimlerinin azalmasına ve kurumalara neden 
olmaktadır. Zeytin daneleri üzerinde yaptığı emgi sonrası klorofil bozulması sonucu 3-4 mm 
çapında siyah lekeler ve deformasyonlar meydana gelmektedir. Özellikle salamuralık çeşitlerde 
meyvelerin kalitesi düşmekte ve üretici açısından ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. 

 
MÜCADELESİ 
Kültürel Önlemler : P.oleae genellikle nem oranı yüksek sahil kesimleri ile sulanan 

bahçelerde yer alan ve yeşil sofralık olarak değerlendirilen zeytin çeşitlerini daha çok tercih eden 
bir zararlıdır. Tozlu yol kenarları, sık olarak tesis edilmiş, budama ve aralama yapılmayan, 
güneşlenmenin ve hava akımının az, orantılı nemin yüksek olduğu etrafı kapalı çukur bahçelerde 
zararlı popülâsyonunun yüksek olduğu bilinmektedir. Bu nedenle kuruyan dallar kesilmeli, 
ağaçların havalanması ve güneşlenmesi için aralama ve budama yapılmalı, toprak işlemesi, 
dengeli gübreleme ve sulama yapılmalı, fazla sudan kaçınılmalıdır. 

 
Biyolojik Mücadele: Zararlının doğal düşmanları zararlı popülasyonunu sınırlayıcı öneme 

sahiptir. Özellikle ilk döle ait ergin dişi ve ikinci döle ait larvalar üzerinde oldukça etkilidirler. 
Bu yüzden zararlıya karşı yapılacak mücadelede önce parazitlenme durumunu saptamak, 
gerekiyorsa ilaçlı mücadeleye karar vermek yoluna gidilmelidir. Eğer % 50’ den fazla 
parazitlenme söz konusu ise ilk döle karşı kimyasal mücadeleden vazgeçilmelidir. 
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Kimyasal Mücadele: İkinci dölün hareketli larvalarına karşı yapılacak ilaçlamada 
bahçedeki zararlı populasyon yoğunluğu ve parazitlenme oranı göz önüne alınmalıdır. 
Parazitlenme oranı düşük, zararlı yoğunluğu yüksek ise, ikinci döl ergin oranının % 70-80’i 
bulduğu ağustos aylarında ilaçlama yapılmalıdır. 

 
Tablo 1.13. Zeytin Kabuklubiti Mücadelesinde Kullanılan İlaçlar 

Etkili Madde 
Adı ve Oranı 

Form. 
Tipi 

Doz (Preparat/ 
hl su) Açıklama 

İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar 
Malathion, 190 
g/l 

EC 500 ml 

Malathion, 650 
g/l 

EC 150 ml 

-Yaprak ve sürgünlerde zarar yapan 
birinci dölüne karşı ilaçlama 
yapılmamalıdır. 
- Meyve dölünde, parazitlenmenin 
%50’nin altında olduğu bahçelerde, 
yumurtaların %50’si açıldığı zaman 
ilaçlama yapılır. 

 
ZEYTİN PAMUKLU BİTİ  
(Euphyllura olivina Costa.) 
Tanımı ve Yaşayışı : Ergin pamuklu bitin boyu 2-3 mm kadardır. Vücudu küçük bir ağustos 

böceğini andırır. Gözleri kırmızı ve hortumu gelişmiştir. Kanatları kirli sarı, karın yeşil renklidir. 
Pamuklu bitin nimfleri olgunlaştığında 2 mm kadar olur. Renkleri hafif yeşilimsidir. Genç 
nimfler genel olarak sarı ve açık yeşildir. Nimfler vücutlarından çok ince iplikçiklerden meydana 
gelen balımsı bir madde çıkarırlar. Bu iplikçikler pamuk yığını gibi toplanarak kümelenir. Zeytin 
pamuklu biti kışı ergin olarak, ağaçların kabuk altlarında, yarık ve çatlaklarında hatta sürgün 
koltuklarında geçirir. Erginler mart başlarından itibaren aktif duruma geçerek önceleri sürgün 
uçlarına ve uç yapraklarına yumurtalarını bırakır. Daha sonra çiçek tomurcuklarının oluşması ile 
yumurtalarını tomurcuk saplarına bırakırlar. Yumurtalar 4-6 günde açılırlar. Çıkan nimfler yassı 
görünümde olup çıkardıkları tatlımsı bir madde ile ( pamuk gibi ) vücutlarını örterler. 
Tomurcuklara girerek beslenirler. Yılda 3-4 döl verir.  

Şekil 1.20. Zeytin Pamuklu Biti 

 
Zararı ve Ekonomik Önemi :  
Zeytin pamuklu bitinin nimfleri, zeytin somaklarında tomurcuk sapları ve sürgün uçlarında 

bitkinin özsuyunu emerek, ağaçların ve sürgünlerin zayıflamasına, çiçek ve çiçek 
tomurcuklarının dökülmesine neden olarak zararlı olur. Zararlının yoğunluğu arttıkça zarar oranı 
yükselir. Ancak düşük yoğunlukta zararı pek hissedilmez. 
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MÜCADELESİ 
Kültürel Önlemler : Koşnillerde olduğu gibi bunun da zararını önlemek amacıyla ağaçlar 

daima sıhhatli tutulmalı bol güneş ve havalanmasına dikkat edilmelidir. Ağaçlar tozlu 
bulundurulmamalıdır. 

Kimyasal Mücadele : Zeytin pamuklu biti genelde ilkbahar aylarının yağışlı geçtiği, nemli 
ve budama yapılmamış zeytinliklerde zeytinin çiçeklenme döneminde zararlı olmaktadır. Aynı 
dönemde zeytin güvesinin çiçek nesline karşı ilaçlama yapılmışsa bu zararlıyı hedefleyen 
ilaçlamaya gerek yoktur. Zeytin güvesi zararının önemli olmadığı bahçelerde ise bahçedeki 
ağaçların sadece yoğun zarar görmüş somakları ilaçlanmalıdır. Böylece doğal düşmanları az 
zarar görmüş somaklardaki zararlı ile beslenerek bahçedeki doğal denge korunmuş olur.  

Tablo 1.14. Zeytin Pamuklu biti Mücadelesinde Kullanılan İlaçlar 
Etkili Madde 
Adı ve Oranı 

Form. 
Tipi 

Doz (Preparat/ hl su) Açıklama 

İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar 
Cyfluthrin, 50 g/l EC 30 ml 
Fenthion, 525 g/l EC 150 ml 
Diazinon, 185 g/l EC 200 ml 

- Zeytin güvesinin çiçek nesline karşı 
bir ilaçlama yapılmışsa, bu zararlı için 
ayrı bir ilaçlamaya gerek yoktur.  
- Ayrı bir ilaçlamaya gerek 
duyulduğunda, ağaçların sadece yoğun 
zarar görmüş somakları ilaçlanmalıdır. 

Zeytinde diğer zararlılar 
1) Filizkıran (Hylesinus oleiperda F.) 
2) Dal kurutan (Resseliella oleisuga Torg.) 
3) Zeytin tiripsi (Liothrips oleae Costa.) 
4) Ağaç sarı Kurdu (Zeuzera pyrina L.) 
5) Zeytin Fidan Tırtılı (Palpita unionalis Hb.) 
6) Zeytin Yaprak Siğili (Dasineura oleae Loew.) 
7) Yara Koşnili (Pollinia pollini Costa.) 

 
1.6. Zeytinin İnsan Sağlığı Yönünden Önemi 
Zeytin meyvesi sofralık ve yağlık olmak üzere iki şekilde değerlendirilir. Sofralık zeytin, 

yeşil veya siyah olum safhalarında hasat edilip, salamura edilirse yeşil veya siyah sofralık zeytin 
olarak tüketime hazır olmuş olur. 

Yenebilen 100 g siyah ve yeşil zeytinin besin değerleri Tablo 1.15’te verilmiştir. Yağ içeriği 
ile enerji miktarı siyah zeytinde yeşil zeytine göre daha yüksek iken, özellikle A vitamini, demir 
ve kalsiyum yönünden tersi bir durum olduğu tablodan incelenebilir. 

 
Tablo 1.15. Sofralık Zeytinin Besin Değeri 
 

   Siyah zeytin (40-50 adet) Yeşil zeytin (40-50 adet) 
Enerji (kalori) 207 144 
Yağ (g) 21,0 13,5 
Karbonhidrat (g) 1,1 2,8 
Protein (g) 1,8 1,5 
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Kalsiyum (mg) 77 90 
Demir (mg) 1,6 2,0 
Vitamin A (IU) 60 300 
Vitamin B1 (mg) 0,02 0,02 
Vitamin B2 (mg) 0,02 0,02 
Niasin (mg) 0,2 0,1 
Vitamin C (mg) 0 0 

Zeytin meyvesinin fiziksel özellikleri ve bileşimi ilgili Tablo 1.16’da ortalama % 22 olarak 
verilen yağ içeriğinin çeşide göre % 13 ile % 30 arasında olduğu dikkate alınmalıdır.  

 
Tablo 1.16. Zeytin Meyvesinin Fiziksel Özellikleri Ve Bileşimi 

Fiziksel özellikler    Tipik zeytin bileşimi 
Dane ağırlığı 2-12 g    Su % 50 
Çekirdek oranı % 13-30    Yağ % 22 
Et (pulp) oranı % 66-85    Protein % 1.6 
Meyve kabuğu % 1.5-3.5    Selüloz % 5.8 
         Şeker % 19.1 
         Kül % 1.5 

Yemeklik bitkisel yağların kimyasal bileşimi (Tablo 1.17) zeytinyağının kimyasal bileşimi 
(Tablo 1.18.) ile karşılaştırıldığında tekli doymamış yağ asitlerinden oleik asit oranının 
zeytinyağında yüksek olduğu görülebilir. 

 
Tablo 1.17. Bazı Yemeklik Bitkisel Yağların Kimyasal Bileşimi 

   Ayçiçek yağı  Soya yağı  Mısırözü yağı 
Palmitik asit (%) 3-10  7-14  8-19 
Stearik asit (%) < 1-10  1.4-5.5  0.5-4 
Oleik asit (%) 14-65  19-30  19-50 
Linoleik asit (%) 20-75  44-62  34-62 
Linolenik asit (%) <0.7  4-11  <2.0 
Tokoferoller (mg/kg) 250  175  200 

 
Tablo 1.18. Zeytinyağının Kimyasal Bileşimi1 

Bileşimler    Oranı – Miktarı 
Trigliseritler                 % 99.8  
        Doymuş yağ asitleri                 % 14  
                  Palmitik asit                          % 7.5-20 
                  (C 16:0)       
                  Stearik asit                          % 0.5-5.0 

                                                 
1 Not : Doymamış yağ asitleri, molekülde çift bağın sayısı ve bulunduğu yere göre dizilmektedir. 
Yağ asidi molekülünün sonundan başına doğru ilk çift bağın bulunduğu yer “n” işaretiyle 
gösterilmektedir. Örneğin, oleik asit (C 18:1, n-9) şeklinde ifade edilir. Bunun anlamı; oleik asit 
18 karbon atomundan oluşmakta, molekülde bir tane çift bağ bulunmakta ve bu çift bağ sondan 
dokuzuncu karbon atomunda bulunmaktadır. 
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                  (C 18:0)       
        Tekli doymamış yağ asitleri                 % 72  
                  Oleik asit                          % 55-83 
                  (C 18:1, n-9)       
                  Palmitoleik asit                          % 0.3-3.5 
                  (C 16:1)       
        Çoklu doymamış yağ asitleri                 % 12  
                  Linoleik asit                          % 3.5-21 
                  (C 18:2, n-6)       
                  Linolenik asit                          % 0.0-1.5 
                  (C 18:3, n-3)       
Trigliserit olmayan öğeler    % 0.2  
Tokoferoller    150 mg/kg  
(Vitamin E)       
Polifenoller    300 mg/kg  
Kolesterol    0  

Yağ asitleri insan beslenmesi yönünden önemli olduğu halde çift bağın sayısı ve bu bağın 
yağ asidi molekülü üzerinde ilk bulunduğu yer, asıl önemli noktayı oluşturmaktadır. İnsan 
vücudu ilk çift bağı sondan 3. ve 6. karbon atomunda olan, iki veya daha fazla çift bağ içeren, 
yağ asitlerini sentezleyemediği için elzem yağ asitleri olarak kabul edilmektedir. Bu yağ asitleri 
genellikle bitkisel yağların yanı sıra; balık ve diğer su ürünleri ile insan sütünde bulunmaktadır. 

Doymuş yağ asitleri kandaki kolesterolü artırırken, doymamış yağ asitleri ise azaltıcı etkide 
bulunmaktadır. Bir steroid olan kolesterol, karaciğer tarafından sentezlendiği halde yiyeceklerle 
de alınır ve kanda belli bir düzeyde olması gerekir. Kolesterolün kandaki taşıyıcısı olan 
lipoproteinin yüksek (high density lypoprotein = HDL) veya düşük (low density lypoprotein = 
LDL) yoğunlukta olması, insan sağlığı bakımından önemlidir. Kan kolesterolündeki yükseliş ile 
kalp-damar hastalıkları arasındaki ilişki araştırıldığında; kalp-damar rahatsızlıkları olanlarda 
çoğunlukla kandaki LDL ile taşınan kolesterolün yüksek olduğu gözlenmiştir. Oysa HDL’nin 
kanda yükselmesi durumunda kolesterol karaciğere taşınarak safra ve benzer ürünlere 
indirgenmekte ve böylece damar sertliği olasılığı azalmaktadır. Sonuç olarak sağlık açısından 
LDL düşük, HDL ise mümkün olduğunca yüksek olmalıdır. 

Akdeniz ülkelerinde temel besin kaynaklarından en önemlisi zeytinyağı olduğu için özellikle 
doymuş yağ ve diğer sıvı yağlar ile beslenen A.B.D. ve kuzey Avrupa ülkelerine oranla daha az 
kalp-damar rahatsızlıkları saptanmıştır. Kişi başına yaklaşık 20 kg zeytinyağı tüketen 
Yunanistan’ın en önemli zeytinyağı üretim bölgesi olan Girit adasında yaşayan insanlarda 
beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak, kalp-damar hastalıklarına yok denecek kadar az 
rastlanırken, 1970’li yıllarda beslenme alışkanlıklarının değişerek doymuş yağ içeren kırmızı ete 
yönelmesinden sonra, hasta sayısı artmıştır. 

Diğer bitkisel yağlarla karşılaştırmalı olarak diyetle alınan yağların atheroskleroz (damar 
sertliği) ve serum kolesterol, LDL, HDL seviyeleri ile ilişkileri konusunda yapılan bir çalışmada; 
gerek çoklu doymamış, gerekse tekli doymamış yağ asitleri içeren bütün sıvı bitkisel yağların 
kandaki trigliserit (1 molekül gliserol + 3 molekül yağ asidinden oluşmuştur), toplam kolesterol 
ve LDL seviyelerini düşürme özelliklerinin aynı düzeyde oldukları tespit edilmiştir. Oysa 
zeytinyağı gibi tekli doymamış yağ asidi (oleik) içeriği fazla olan yağlar, ayçiçek ve mısırözü 
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yağı gibi çoklu doymamış yağ asidi içeriği yüksek olan yağların aksine, kolesterol 
metabolizmasında önemli rol alan HDL seviyesini düşürmediği belirlenmiştir. 

Zeytinyağının bu özelliği bilinmeden önce; elzem yağ asitlerini (linoleik ve linolenik), 
zeytinyağına oranla daha fazla miktarda içeren diğer bitkisel yağlar tercih edilmekteydi. Tercih 
edilmelerinin diğer bir nedeni de; kandaki lipid ve kolesterolü düşürmede zeytinyağı ile aynı 
etkiye sahip olmaları ve bu yağların zeytinyağına göre daha ucuz olmalarıydı. Bu yanılgının 
günümüze kadar devam etmesi sonucu, zeytinyağına olan talep ve tüketim oldukça düşük 
düzeylerde kalmıştır. Ancak, özellikle kalp-damar hastalıkları sorunu yüksek olan ülkelerde 
zeytinyağına karşı ilgi gittikçe artmaktadır. Zeytinyağı kullanımının önemi anlaşıldıktan sonra, 
özellikle kalp-damar hastalığı riski yüksek olan kişilerde, günlük diyette bulunması gereken yağ 
asitleri; tüketilen yağın üçte biri doymuş, üçte biri tekli doymamış ve diğer üçte biri ise çoklu 
doymamış yağ asitleri olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Zeytinyağının yanlış bilinen bir diğer özelliği de, çabuk yanması nedeniyle kızartma yağı 
olarak kullanılamamasıdır. Oysa yağları kritik, -kimyasal yapısının bozulmaya başladığı,- 
sıcaklık derecesine göre sıraladığımızda, en iyi kızartma yağının palmiye yağı olduğu, bunu 
yerfıstığı yağı ve zeytinyağının takip ettiği görülmektedir (Tablo 1.19.). Ancak zeytinyağı 
kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Her kullanım sonrası filtre edilmeli, ısı ve 
ışıktan uzakta muhafaza edilmelidir. Bunlara dikkat edildiğinde bir çok defa kullanılabilmektedir. 

 
Tablo 1.19. Bazı Bitkisel Ve Hayvansal Yağların Kritik Sıcaklık Dereceleri 
 

Yağlar Kritik sıcaklık derecesi (oC) 
Palmiye yağı 240 
Yerfıstığı yağı 220 
Zeytinyağı 210 
Ay çiçek yağı 170 
Soya yağı 170 
Margarin 150 
Tereyağı 110 

Oksidasyon, yağ asidindeki çift bağlardan başlar. Yağlarda bulunan çift bağ sayısı arttıkça 
oksidasyon artar. Oksidasyon sonucunda yağda peroksit oluşur. Bu ise diğer yağ asitlerinin de 
okside olmasına yol açar. Böylece yağ asitlerinin molekül yapısı bozulur ve acılaşma (rancidity) 
meydana gelerek yağın tadı ağırlaşır. Oksidasyonu artıran bir çok faktör vardır. Bunlar depolama 
sırasındaki ısı, ışık, nem düzeyleri ile madeni kaplar ve antioksidant varlığıdır. Yağlara katılan 
antioksidantlar, doğal (tokoferol gibi) ve yapay (BHT=butil-hidroksi toluen) antioksidantlar 
olarak ikiye ayrılır. Zeytinyağında antioksidant özelliğe sahip tokoferoller bulunmaktadır. Bunun 
% 90’ını biyolojik açıdan en aktif formdaki α-tokoferol (vitamin E) oluşturmakta ve miktarı 150-
170 mg/kg düzeyindedir. Yağlarda bulunan doymamış yağ asitleri, yağlara özgü biyolojik bir 
değer vermekle birlikte, yağları oksijene karşı korumasız duruma getirmekte ve otooksidasyona 
neden olmaktadır. Oksidasyonun oluşma hızı, mevcut çift bağların sayısı ile doğru orantılı olarak 
artmakta, antioksidantların yapısı ve miktarına göre de engellenmektedir. Zeytinyağının yağ asidi 
bileşiminde, büyük ölçüde tekli doymamış yağ asidi olan, oleik asit bulunmakla birlikte bir çok 
antioksidantı da içermektedir. Bunun sonucunda, zeytinyağı otooksidasyona karşı daha dirençli 
ve yüksek pişirme sıcaklığına dayanıklı hale gelmektedir. 
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2. ZEYTİN ÜRÜNLERİ 
2.1. Zeytinyağı  
2.1.1. Tanım ve Üretim teknolojisi 
Natürel Zeytinyağı; zeytinin preslenmesiyle elde edilen, herhangi bir kimyasal işleme tabi 

tutulmadan da doğrudan tüketilebilen doğal meyve yağıdır. Zeytinyağı bu haliyle meyve suyuna 
benzetilir. Bitkisel yağlar içerisinde fiziksel metotlarla üretilebilen tek yağ olması zeytinyağının 
sahip olduğu bir ayrıcalıktır. Son yıllarda bu özelliği nedeniyle zeytinyağı sadece üretimi yapılan 
ülkelerde değil, sağlıklı yaşam idealini ilke edinen ülkelerde de tüketilmeye başlanmıştır. Zeytin 
ağacının meyvelerinin (her zeytin meyvesi yaklaşık ağırlığının % 18-31 oranında yağ içerir) 
normal iriliğini aldığı ve yağ teşekkülünün en yüksek seviyeye ulaştığı dönemde hasat edilerek 
çeşitli metotlarla yağının çıkarılması ile zeytinyağı elde edilir.  

Türk Gıda Kodeksi, Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğinde (2007/36) zeytinyağı tanımları 
aşağıda verilmiştir.  

1) Natürel zeytinyağı: Zeytin ağacı meyvesinden doğal niteliklerinde değişikliğe neden 
olmayacak bir ısıl ortamda, sadece yıkama, sızdırma, santrifüj ve filtrasyon işlemleri gibi 
mekanik veya fiziksel işlemler uygulanarak elde edilen, fiziksel, kimyasal ve duyusal özelikleri 
itibariyle sınıfına ait özelliklere uygun yağlarını ifade eder.   

Natürel zeytinyağları;  
aa) Natürel sızma zeytinyağı: Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği oleik asit 

cinsinden her 100 gramda 0,8 gramdan fazla olmayan yağlar, 
bb) Natürel birinci zeytinyağı: Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği oleik asit 

cinsinden her l00 gramda 2,0 gramdan fazla olmayan yağlar, 
cc) Natürel ikinci zeytinyağı: Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği oleik asit 

cinsinden her l00 gramda 3.3 gramdan fazla olmayan yağlar, 
dd) Ham zeytinyağı/lampant: Doğrudan tüketime uygun olmayan, serbest yağ asitliği oleik 

asit cinsinden %3,3 ün üzerinde olan ya da duyusal ve karakteristik özellikleri bakımından 
natürel zeytinyağı özelliklerini taşımayan, rafinasyon veya teknik amaçlı kullanıma uygun yağlar, 

olarak sınıflandırılır. 
2) Rafine zeytinyağı: Ham zeytinyağının doğal trigliserid yapısında değişikliğe yol 

açmayan metotlarla rafine edilmeleri sonucu elde edilen ve serbest yağ asitliği oleik asit 
cinsinden her l00 gramda 0,3 gramdan fazla olmayan yağdır. 

3) Riviera zeytinyağı: Rafine zeytinyağı ile gıda olarak doğrudan tüketilebilecek natürel 
zeytinyağları karışımından oluşan ve serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda l,0 
gramdan fazla olmayan yağdır. 

4) Çeşnili zeytinyağı: Natürel sızma zeytinyağlarına değişik baharat, meyve ve sebzeler 
veya bunların doğal aroma maddeleri katılarak çeşitlendirilmesi ile elde edilen ve serbest yağ 
asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 0,8 gramdan fazla olmayan yağdır. 

Zeytinyağı üretim teknolojisi:  
Zeytinyağı üretiminde klasik ve modern sistemler kullanılmaktadır. Klasik sistemi 

mengeneler, kuru sistem (süper presler) ve sulu sistem (torbalı, hidrolik presler) olarak 
gruplandırmak mümkündür.  
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Modern (Kontinü Santrifüjlüme) sistemleri ise 2 fazlı ve 3 fazlı kontinü santrifüjlüme 
sistemi,  perkolasyon sistemi, kombine perkolasyon ve santrifüjlüme (sinoleo) sistemi olarak 
gruplandırılabilir.  

Modern sistemlerde yaygın olarak 2 ve 3 fazlı kontinü sistemleri kullanılmaktadır. 
Zeytin işleme teknolojisinin prensibi; temel olarak mezokarp hücrelerde oluşan yağı açığa 

çıkarmak ve bu yağı zeytinin diğer bileşenlerinden ayırmaktır. Zeytin meyvesinin yaklaşık %40-
55 zeytin özsuyu,%18-31’si yağ,%14-22’si çekirdektir.  

Zeytin daneleri, yağ randımanı ve kalitesi açısından optimum olgunluğa geldiğinde hasat 
edilerek bekletilmeksizin zeytin sıkma tesislerine getirilerek oksidatif ve mikrobiyel bozunmaya 
yol açmayacak şekilde bir an önce işlenmesi gerekmektedir. 

İşlemeye gelen ve kabulü yapılan zeytinlerin taş, toprak ve yabancı maddelerden 
arındırılması ve mutlaka yıkanması gerekmektedir. Yabancı maddelerden arındırılan zeytinler, 
hücrelerinde bulunan yağ damlacıklarının açığa çıkarılması için kırma ve ezme işlemine tabi 
tutulurlar. Bunun için taş veya metal değirmenler (kırıcılar) kullanılmaktadır. Klasik sistemlerde 
genelde taş değirmenler kullanılırken, kontinü sistemlerde metal değirmenler/kırıcılar tercih 
edilmektedir.  

Zeytin ezildikten sonra özellikle metal değirmenler kullanıldığında, yoğrulması gereklidir. 
Bu işlem daha sonra katı/sıvı fazların ayrılması için hamurun hazırlanmasında önemli bir 
aşamadır. Yoğurma işlemi tamamlanan zeytin hamurunun bünyesinde bulunan yağ fazının 
ayrılması için presler ve ya dekantör kullanılmaktadır. Kontinü sistemlerde kullanılan dekantörler 
iki veya üç çıkışlı olabilmektedir. Yağ, karasu ve pirina çıkan sistemler “üç fazlı” olarak 
adlandırılırken, sadece yağ ve yüksek nem içeriğine sahip pirina çıkan sistemler “iki fazlı olarak 
adlandırılmaktadır. 

Katı/sıvı faz ayrımından sonra, elde edilen yağ bünyesinde bir miktar karasu içerdiğinden 
sıvı/sıvı faz ayrımı için separatörlerden geçirilerek, kimyasal ve duyusal özelliklerine göre 
depolanmaktadır.  

Elde edilen yağ, natürel zeytinyağı özelliklerini taşıyorsa natürel olarak, asitliği ve duyusal 
özelliği olumsuz olanlar ise rafinasyon işlemine tabii tutularak işlenmektedir. 
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                                  Üç ve İki Fazlı Sistemin Akım Şeması                                   

                                         3 FAZ                                                       2 FAZ 

Şekil 1.21. Üç ve İki fazlı Kontinü Sistem Akışı 

 
Kaynak: Zeytinyağı sektörü hijyen kılavuzu taslağı (2008). 
Zeytinyağı Eldesinde Verim ve Kalitenin Artırılması İçin;  
Zeytin meyvesinin hasat zamanı çok iyi tayin edilmelidir. Toplama sırasındaki olgunluk 

indeksi, yağ verimi açısından ayrı bir önem taşımaktadır.  
Zeytin hasadını mümkün olduğu kadar zeytin ağacını ve meyvesini zedelemeden yapmak 

gerekmektedir.  
Zeytin tanelerinin ezilmeden ve bozulmadan zeytinyağı işletmesine nakli elde edilecek 

zeytinyağının kalitesi üzerine etki eden en önemli faktörlerden biridir. Ülkemizde genellikle 60-
70 kg’lik çuval ve küfelerle taşınan zeytinler daha taşıma sırasında zedelenmeler başlayarak, 
hızla bozulmakta ve yağ kalitesi düşmektedir.  
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Zeytinyağı elde edilmesi amacıyla işletmelere getirilen zeytinler çuval ya da yığınlar 
halinde bekletilirken, hızla bozulmaktadır. Zeytinin bileşiminde bulunan enzimlerin (özellikle 
lipaz enzimi) ve suyun etkisiyle; hidrolitik, oksidatif, ve mikrobiyal bozulmalar nedeniyle meyve 
bünyesinde bulunan yağ, hızla bozulmaya uğramaktadır.  

Özellikle klasik (kesikli) sistemle çalışan zeytinyağı işletmelerinde zeytinler yıkama-kırma 
kırma işlemleri yapılmadan doğrudan dik baş değirmenlere boşaltılarak ezme işlemine tabi 
tutulmaktadır. Yıkama-kırma işlemleri, verim ve kalite açısından olumlu bir etkiye sahiptir. Dik 
baş değirmenlere kapasitenin üzerinde (ort. 300 kg) zeytinin ezilmek üzere boşaltılması sonucu 
ezme işlemi tam yapılamamakta, bu durum yağ kaybına neden olmaktadır. 

Klasik sistemle zeytinyağı elde edilen işletmelerde; zeytin hamuru; mengene, hidrolik pres 
ve süper pres olmak üzere farklı ekipmanlar kullanılarak sıkılmaktadır. Türkiye’de süper 
preslerin sayısı hidrolik preslere göre daha azdır. Oysa, sıkma işlemi sırasında 12 inçlik hidrolik 
preslerde 1 santimetrekareye uygulanabilen basınç 17,3 kg olduğu halde 16 inçlik süper 
preslerde santimetrekareye 30,8 kg basınç uygulanmaktadır. Bu durum pirinada kalan yağ 
miktarına etki ederek; süper preslerle elde edilen pirinada yaklaşık % 6 yağ kalırken, hidrolik 
preslerle elde edilen pirinada bu oran %10’a çıkabilmektedir. Mengene ve sulu sistemle çalışan 
işletmelerde ise bu oranın %13 civarına kadar yükseldiği belirlenmiştir. Süper presler yerine 
mengene ve hidrolik presler kullanılarak elde edilen pirinada % 7- % 4 oranında fazla yağın 
kalması önemli oranda zeytinyağı kaybının meydana gelmesi demektir.  

Karasuyun yağdan ayrılması: Türkiye’de karasuyun yağdan ayrılmasında özellikle küçük 
işletmelerde ayrıştırma havuzlarından yararlanılmaktadır. Bu havuzlarda zeytinyağı karasudan 
yoğunluk farkından dolayı bekletilerek ayrılır. Ancak ayırım tam olmadığından yaklaşık %1-2 
oranında yağ karasu ile birlikte atık olarak akar gider.  

Süzme ve depolama: Karasudan çeşitli yöntemlerle ayrılan zeytinyağı hala bir miktar su ile 
zeytin meyvesi ve çekirdeğinden kaynaklanan yabancı madde bulunmaktadır. Bu amaçla elde 
edilen yağın modern filtreler kullanılarak süzülmesi gerekmektedir. Ancak birçok işletmede 
filtre bulunmadığı için süzme işlemi yapılamamakta bunun yerine yağ birkaç ay depolarda 
bekletilerek yağın su ve tortudan ayrılması sağlanmaktadır. Bu sırada yağ kalitesi düşmektedir. 
Bu nedenle kaliteli ve stabil bir yağ elde etmek için santrifüjden çıkan yağ mutlaka filtre 
edilmelidir. Zeytinyağının depolanmasında kullanılacak kapların bileşiminde bakır, demir, 
mangan ve krom gibi elementlerin bulunması çok sakıncalıdır. Bu elementler serbest radikal ve 
hidroperoksit oluşumunu hızlandırarak yağın bozulmasına neden olurlar. Bu nedenle paslanmaz 
çelikten yapılmış depolar kullanılmalıdır. Depolama sırasında yağ depolama kapları tümüyle 
doldurulmalı ağızları sıkıca kapanarak hava oksijeninin girmesi önlenmelidir. Yağda çözünmüş 
halde bulunan hava oksijeninin elimine edilmesi için zeytinyağından inert bir gaz tercihen azot 
gazı geçirilerek depo kapağı kapatılmalıdır. Ayrıca depolamada ışığı geçiren saydam veya yarı 
saydam malzeme kullanılıyorsa yağların ışıkla teması kesilmeli (karanlık bir yerde depolama 
yapılarak) ve yağlar mümkün olduğu kadar düşük sıcaklıkta depolanmalıdır. Ayrıca yağların 
kokuları absorbe etme özellikleri bulunduğundan depolama kaplarının temiz ve kokusuz 
olmasına özen gösterilmelidir. 
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2.1.2. Dünyada Zeytinyağı  
2.1.2.1. Üretim 
Dünya’da zeytinyağı üretimi genelde artan bir eğilim göstermekte iken son iki üretim 

sezonunda kuraklığın etkisi ile azalmıştır. Ülkeler bazında zeytinyağı üretim rakamları 
incelendiğinde dünya üretiminde AB’nin % 80,4, Tunus’un % 7,1 ülkemizin % 4,8 ve Suriye’nin 
4,6 paya sahip olduğu görülmektedir. 1990/94-2007/08 üretim dönemlerinde yer alan ortalama 
dünya üretimi yaklaşık 1.577,690 ton, Avrupa Birliği (AB) üretimi 1.112,640 ton, Türkiye 
üretimi ise 88,9 ton olarak gerçekleşmiştir (Şekil 1.22.), (Tablo 1.20).  

Şekil 1.22. Dünya ve AB’inde Zeytinyağı Üretimi (1990/91-2007/08 (Tahmin) (1.000 ton) 

 
Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazırlanmıştır. 
Şekil 1.23. Dünyada Zeytinyağı Üretimi (1990/91-2007/08 (Tahmin) 

Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazırlanmıştır. 
AB içerisindeki önemli üretici ülkeler, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Portekiz’dir. Dünya 

zeytinyağı üretiminde, son 18 yıl ortalamasında  % 80,4 paya sahip olan AB üretiminin; %49’unu 
İspanya,  % 30’unu İtalya, %19’unu Yunanistan oluşturmaktadır (Şekil 1.24).  
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Şekil 1.24. AB Zeytinyağı Üretimi (1990/91-2007/08 Ort.) 

 
Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazırlanmıştır. 
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2.1.2.2. İthalat 
Dünya zeytinyağı ithalatı artan bir eğilim göstermektedir. 18 yıllık üretim periyodunu içine 

alan 1990/91-2007/08 dönemi dünya ithalatı ortalama 488.000 ton, AB’nin ithalatı ise 149,527 
ton olarak gerçekleşmiştir. AB’ inden çok dünya zeytinyağı ithalatında son 8 yıl içerisinde 
artışlar görülmektedir. (Şekil 1.25) (Tablo 1.22). 

AB ithalat rakamları incelendiğinde; İtalya’nın 87 600 ton, İspanya’nın ise 26 300 ton ithalat 
yaptığı görülmektedir. İtalya AB içinde % 78,9 pay ile en fazla ithalat yapan ülke konumundadır 
(Tablo 1.23). 

Şekil 1.25. Dünya ve AB’nin Zeytinyağı İthalatı 1990/91-2007/08 (Tahmin) (1.000 ton) 

 
Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazırlanmıştır. 
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2.1.2.3. Tüketim 
Dünyada zeytinyağı genellikle üretildiği bölgelerde tüketilmektedir. Dünya ve AB 

zeytinyağı tüketiminde artan bir eğilim görülmektedir. Son 18 yıllık tüketim periyodu içinde 
ortalama dünya toplam zeytinyağı tüketimi 1.829 ton, AB tüketimi ise 1.328 ton olarak 
gerçekleşmiştir. 

Önemli zeytinyağı üreticisi ülke konumunda olan ülkemizde kişi başına zeytinyağı tüketimi 
yaklaşık 1 kg iken, diğer önemli üretici ülkelerden Yunanistan’da 21 kg, İtalya’da 11,5 kg, 
İspanya’da 13 kg, Tunus’ta 8 kg’dır. Son yıllarda kişi başına yıllık zeytinyağı tüketimi, 
zeytinyağı tüketim alışkanlığı artış gösteren ABD ve Avustralya’da yaklaşık 1 kg’dır (Şekil 
1.26)(Şekil 1.27) (Tablo 1.24). 

Son 18 yıllık tüketim ortalamaları incelendiğinde dünya zeytinyağı tüketiminin yaklaşık % 
72,61’ini Avrupa Birliği, AB içerisinde İtalya % 44, İspanya % 32, Yunanistan ise % 16’lık paya 
sahiptir (Tablo 1.25). 

Şekil 1.26. Dünya ve AB’de Zeytinyağı Tüketimi 1990/91-2007/08 (Tahmin) (1.000 ton) 

Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazırlanmıştır. 
Dünya tüketimi son 18 yıllık ortalama incelendiğinde İtalya’nın % 30, İspanya’nın % 21 ve 

ülkemizin ise % 3’lük paya sahip olduğu görülmektedir (Şekil 1.27). 
Şekil.1.27. Önemli Zeytinyağı Tüketicisi Ülkeler Dağılımı (1990/91-2007/08) 

Kaynak: Uluslararası Zeytinyağı Konseyi verilerinden hazırlanmıştır. 
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Dünya tüketim istatistikleri incelendiğinde, zeytinyağı tüketiminde, bir artışın göze çarptığı 
görülmektedir. Bu artışta; kişi başına geliri yüksek üretim yapmayan Kanada, Japonya, 
Avustralya, İsviçre vb. yeni tüketici ülkeler ile zeytinyağı üretimine yeni başlayan ABD, 
Arjantin, Brezilya, Meksika ve İran gibi üretici-tüketici ülkelerin etkisi oldukça fazladır. 

2.1.2.4. İhracat 
Dünya zeytinyağı üretiminin yaklaşık % 19’u ihracat edilmektedir. 1990/91-2007/08 

döneminde ortalama dünya ihracatı 464.556 ton olarak gerçekleşirken; AB 251. 556 ton, Tunus 
116.638 ton ve ülkemiz 47.600 ton ihracat gerçekleştirmiştir.  

En önemli ihracatçılar sırasıyla, AB, Tunus, Türkiye, Suriye ve Fas’ dır. AB ihracatının 
yaklaşık % 90,4’ü’ı İtalya ve İspanya tarafından gerçekleştirilmekte olup, ihracatta İtalya % 46,4 
ve İspanya % 43,9 paya sahiptir. (Şekil 1.28. , Tablo 1.26. ve Tablo 1.27) 

Şekil 1.28. Dünya ve AB’de Zeytinyağı İhracatı 1990/91-2007/08 (Tahmin) (1.000 ton) 

 
Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazırlanmıştır. 
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2.1.2.5. Fiyatlar 
2005/2006, 2006/07 ve 2007/08 son üç sezondan bu yana dünya sızma ve rafine zeytinyağı 

fiyatlarında düşüş görülmektedir. En büyük üretici ülke konumunda bulunan İspanya’da 
yaşanılan kuraklıkla birlikte son üç sezonda azalan üretime nedeniyle fiyatlar artmıştır. Artan 
fiyatların ardından tüketim düşmüş, düşen tüketim bir yıl sonraki başlangıç stoklarını arttırmıştır. 
Birbirini izleyen olumsuz gelişmeler sonucunda en etkilisi 2007/2008 üretim sezonu olmak üzere 
fiyatlar ton başına 4.200 Avro’dan 2.100 Avro’ya düşmüştür. Dünya fiyatları genelde stoklara ve 
var-yok yılına bağlı olarak değişmekle birlikte sızma ve rafine zeytinyağı arasında işleme 
maliyetine bağlı olarak %10 fiyat farkı bulunmaktadır (Şekil 1.29). 

Şekil 1.29. Dünya Sızma ve Rafine Zeytinyağlarında Fiyat Değişimleri (2004/05 -2007/08) 
 

 

Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazırlanmıştır. 
 
 

Sızma Zeytinyağı Aylık Ortalama Fiyatlar 

Rafine Zeytinyağı Aylık Ortalama Fiyatlar 
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Tablo 1.28. Dünya ve Türkiye’de Zeytinyağı Fiyatları  
Fiyatlar (1 Euro= 1,8588 YTL) 
Sızma Lampant (Ham yağ) 

Ülke Euro/ton YTL/ton Euro/ton YTL/ton 
İtalya 3.110 5.780 2.230 4.145 
Yunanistan 2.800 5.204 2.200 4.089 
İspanya 2.663 4.950 2.532 4.706 
Suriye - - 2.325 4.321 
Tunus 2.550 4.739 2.300 4.275 
Türkiye (Körfez) 2.896 5.383 
Türkiye (Güney) 2.459 4.570 

2.186 4.063 

Kaynak: DTM, 2008 
2.1.3. Türkiye’de Zeytinyağı  
2.1.3.1. Türkiye’de Zeytinyağı Sanayiinde Mevcut Durum 
Zeytinyağı sektörü farklı işleme tesislerden oluşmaktadır. Entegre tesislerin yanı sıra sadece 

zeytin sıkım tesisleri, rafine yağ üretim tesisleri, yağ dolum tesisleri ve sadece yağ alım satımını 
gerçekleştiren tedarikçileri sektörde yer almaktadır. Zeytinyağı genelde üreticide ve yağ 
komisyoncularında uygun olmayan koşullarında depolanarak fiyat, arz ve talep gibi unsurların 
oluşmasından sonra sanayiye gönderilmektedir. 

Ülkemizin ana üretim hedefi natürel sızma zeytinyağının üretiminin artırılması olmalıdır. 
Bunun için ağaçtan şişeye kadar üretimin her aşamasında, verim ve kaliteye etki eden bütün 
faktörlere dikkat edilmelidir. Ülkemizde natürel zeytinyağı üretimi yaklaşık % 25-30 olup, bunun 
çok küçük bir kısmı natürel sızmadır. Rafine zeytinyağı üretimi ise yaklaşık % 70-75’dir. Oysa 
diğer önemli zeytinyağı üreticisi ülkelerde, natürel zeytinyağı üretimi yaklaşık % 80-90 
oranındadır. Bu durum zeytinyağı ihracatımızı da olumsuz yönden etkilemektedir. 

İlgili kurum ve kuruluşlardan zeytinyağı sektöründeki işletme sayısı ve kapasiteleri 
konusundan farklı rakamlar bulunmaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yem ve Gıda Bilgi 
Sisteminde (YEGBİS) kayıtlarına göre zeytinyağı işleyen (işleme-paketleme) 481 adet işyerine 
gıda sicili,  1794 ürüne üretim izni verilmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından “Gıda 
Güvenliği Bilgi Sistemi” yazılımı hazırlanmıştır. Proje donanım alımı ve test aşamasındadır. 
Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminin 1 yıl içinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Sistemin 
faaliyete geçmesi ile birlikte sektör ve alt sektörlere ait işletme sayısı, kurulu kapasite miktarı ve 
üretim miktarları gibi verilere güncel ve hızlı bir şekilde ulaşılabilecektir.  

2.1.3.2. Üretim 
Son 18 yıllık ortalama zeytinyağı üretimimiz 109 bin ton’dur. Türkiye’nin zeytinyağı 

üretimi dönemsel olarak değişmekle birlikte, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus’tan sonra 
beşinci sırada yer almakta ve dünya üretiminin yaklaşık % 4,8’ini gerçekleştirmektedir.  
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Tablo 1.29.  Türkiye Zeytinyağı Üretimi (1990/91-2007/08) (1.000 ton) 
Yıllar Üretim (Ton) 
1990/91 80 
1991/92 60 
1992/93 56 
1993/94 48 
1994/95 160 
1995/96 40 
1996/97 200 
1997/98 40 
1998/99 170 
1999/00 70 
2000/01 175 
2001/02 65 
2002/03 140 
2003/04 79 
2004/05 145 
2005/06 112 
2006/07 166 
2007/08 (Tahmin) 160 

Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazırlanmıştır. 
 
2.1.3.3. İthalat 
Türkiye’nin zeytinyağı ithalatı yıllar itibari ile incelendiğinde en fazla 1-2 bin ton arasında 

değişmekte olup, son 10 yılın ortalamasına göre yaklaşık 480 ton ithalat görülmektedir.  Bu 
miktar ulusal istatistiklerde yer almasına rağmen uluslararası istatistiklerde yer almamaktadır.  

Şekil 1.30. Türkiye’nin Zeytinyağı İthalatı (Ocak- Aralık Değerleri) 

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı-Mayıs-2008 
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Tablo 1.30. Türkiye’nin Zeytinyağı İthalat Miktar ve Değerleri (Ocak-Aralık) ($)/kg 
Yıllar Miktar (Kg) Değer ($) Ort. Fiyat 
1996 205.238 563.903 2,7 
1997 19.562 44.230 2,3 
1998 81.224 138.896 1,7 
1999 229.016 449.268 2,0 
2000 1.708.360 2.522.818 1,5 
2001 28.935 28.379 1,0 
2002 2.280.819 3.555.022 1,6 
2003 1.106.344 1.939.813 1,8 
2004 26.941 90.480 3,4 
2005 64.900 150.822 2,2 
2006 9.869 60.013 6,1 
2007 9.533 48.967 5,1 

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı-Mayıs-2008 
2.1.3.4. Tüketim 
Sağlıklı bir insanın yılda yaklaşık 20-25 kg yağ tüketmesi gerektiği belirtilmekle birlikte bu 

miktar ülkemizde yaklaşık olarak 17-21 kg.dır. Bu miktarın ancak bir kilogramını zeytinyağı 
oluşturmaktadır. 

Türkiye’de zeytinyağı tüketimi; gerek fiyat, gerekse alışkanlıklar (damak tadı) nedeniyle 
istenilen düzeyde değildir. Tüketim adeta üretim bölgeleriyle sınırlı kalmaktadır. Ülkemizde kişi 
başına zeytinyağı tüketimi, toplam zeytinyağı tüketiminin genel nüfusa oranı olarak hesaplandığı 
için, değerlerin gerçekleri yansıtmadığını belirtmekte yarar vardır.  

Burada önemle vurgulanması gereken bir konu ise Türkiye’de mevcut tüketim 
istatistiklerinin yeterli olmadığının bilinmesidir. AB’nin büyük üretici ülkelerinde tüketiciye ait 
detaylı veriler var iken, Türkiye’de etkin tüketim araştırmaları henüz mevcut değildir. 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen son yıllarda dünyada da olduğu gibi sağlıklı yaşam 
koşullarına ilgi duyan Türk halkının, Akdeniz Diyeti çerçevesinde yeni beslenme alışkanlıkları 
edinmekte olduğu yüksek gelir düzeyine sahip kesim dışında da zeytinyağının yavaş yavaş 
tüketilmeye başlanıldığı görülmektedir.  

Şekil 1.31.- Türkiye’de Zeytinyağı Tüketimi (1990/91-2007/08) (1.000 ton) 

Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazırlanmıştır. 
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2.1.3.5. İhracat 
Ülkemiz zeytinyağını İtalya, İspanya, ABD, Suudi Arabistan ve Kanada’ya ihraç etmektedir. 

AB’ye gerçekleştirilen AB’nin ambalajlı zeytinyağlarına gümrük vergisi uygulaması nedeniyle 
genellikle dökme olarak yapılmaktadır (Tablo 1.32). 

2000-2007 yılları arasında, Türkiye geneli zeytinyağı ihracatında dökme zeytinyağı ihracatı, 
ambalajlı zeytinyağı ihracatına göre daha baskın olduğu gözlenmektedir. 2006/2007 sezonunda kutulu 
zeytinyağı ihracatının, toplam ihracat içindeki payının üçte birini geçtiği görülmektedir (Tablo 1.33). 

Tablo 1.32. Türkiye Tiplerine Göre Zeytinyağı İhracatı 
Sezon Tip Miktar (Kg) Değer (ABD$) ABD$/Kg % Miktar Payı 

Sızma 33.319.060 48.474.541 1,46 36,55 
Naturel 1. 17.639.423 23.314.131 1,32 19,35 
Naturel 2. 307.200 436.576 1,42 0,34 
Rafine 22.839.231 31.066.091 1,36 25,05 
Riviera 17.051.726 25.455.571 1,49 18,71 

2000/2001 

TOPLAM 91.156.640 128.746.910 1,41 100,00 
Sızma 6.215.236 11.467.961 1,84 24,70 
Naturel 1. 3.545.138 5.943.506 1,68 14,09 
Naturel 2. 11.830 23.260 1,97 0,05 
Rafine 9.933.024 18.046.434 1,86 39,47 
Riviera 5.461.322 10.293.106 1,88 21,70 

2001/2002 

TOPLAM 25.166.550 45.774.267 1,82 100,00 
Sızma 7.712.582 18.355.357 2,38 10,90 
Naturel 1. 6.261.820 13.338.043 2,13 6,00 
Naturel 2. 431.618 923.506 2,14 0,50 
Rafine 28.253.290 56.108.101 1,99 44,60 
Riviera 31.596.196 68.602.013 2,17 37,90 

2002/2003 

TOPLAM 74.255.506 157.327.020 2,12 100,00 
Sızma 8.645.330 25.304.104 2,93 18,78 
Naturel 1. 4.175.129 10.846.289 2,60 9,07 
Naturel 2. 167.530 380.132 2,27 0,36 
Rafine 17.921.350 46.323.638 2,58 38,93 
Riviera 15.125.073 42.793.666 2,83 32,86 

2003/2004 

TOPLAM 46.034.412 125.647.829 2,73 100,00 
Sızma 22.568.728 76.867.758 3,43 24,50 
Naturel 1. 15.230.684 45.581.029 3,02 16,54 
Naturel 2. 3.100.579 10.817.767 3,52 3,37 
Rafine 23.759.582 73.143.837 3,10 25,79 
Riviera 27.449.301 87.482.022 3,21 29,80 

2004/2005 

TOPLAM 92.108.874 293.892.413 3,19 100,00 
Sızma 2.778.936 12.003.456 4,32 17,10 
Naturel 1. 2.544.093 9.745.552 3,83 15,66 
Naturel 2. 594.992 2.535.673 4,26 3,66 
Rafine 4.363.739 17.288.614 3,96 26,86 
Riviera 5.965.123 25.041.549 4,20 36,72 

2005/2006 

TOPLAM 16.246.884 66.704.544 4,11 100,00 
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Sezon Tip Miktar (Kg) Değer (ABD$) ABD$/Kg % Miktar Payı 
Sızma 18.440.805 65184852 4,00 43,51 
Naturel 1. 4.077.982 12914787 3,00 9,63 
Naturel 2. 194.196 654390 3,00 0,46 
Rafine 8.434.159 28253635 3,00 19,92 
Riviera 11.221.054 38.438.653 3,43 26,48 

2006/2007 (*) 

TOPLAM 42.389.279 145.428.285 3,39 100,00 
*Bu rakamlarda FOB değeri kullanılmaktadır. 
*2006/2007 Sezonu ; 01.11.2006-28.02.2007 tarihleri arasını kapsamaktadır. 

Kaynak: Ege Zeytin Zeytinyağı İhracatçıları Birliği * Sezon devam etmektedir. 
Tablo 1.33. Türkiye’de Dökme-Varilli-Kutulu Göre Zeytinyağı İhracatı 

Sezon 
Ambalaj 
Şekli 

Miktar (Kg) Değer (ABD$) ABD$/Ton % Pay 

Dökme  69.177.329 94.993.409 1,37 75,90 
Varilli  10.901.249 15.998.610 1,47 11,90 
Kutulu  11.078.062 17.754.891 1,60 12,20 

2000/2001  

TOPLAM  91.156.640 128.746.910 1,41 100,00 
Dökme 12.391.660 21.764.566 1,76 49,24 
Varilli 6.007.452 10.316.739 1,72 23,87 
Kutulu 6.767.438 13.692.962 2,02 26,89 

2001/2002 

TOPLAM 25.166.550 45.774.267 1,82 100,00 
Dökme 52.226.771 109.894.903 2,10 70,00 
Varilli 9.671.985 20.003.163 2,07 13,00 
Kutulu 12.356.750 27.428.954 2,22 17,00 

2002/2003 

TOPLAM 74.255.506 157.327.020 2,12 100,00 
Dökme 26.293.898 69.594.034 2,65 57,12 
Varilli 5.588.260 15.520.277 2,78 12,14 
Kutulu 14.152.254 40.533.518 2,86 30,74 

2003/2004 

TOPLAM 46.034.412 125.647.829 2,73 100,00 
Dökme 61.271.318 195.399.401 3,19 66,43 
Varilli 9.360.247 30.648.022 3,27 10,15 
Kutulu 21.596.527 70.557.622 3,27 23,42 

2004/2005 

TOPLAM 92.228.092 296.605.045 3,22 100,00 
Dökme 26.295.413 108.708.012 4,13 55,28 
Varilli 9.949.153 43.655.309 4,39 20,92 
Kutulu 11.324.489 50.579.567 4,47 23,80 

2005/2006 

TOPLAM 47.569.031 202.942.856 4,27 100,00 
Dökme 17.299.845 55.151.793 3,18 40,83 
Varilli 9.599.615 31.378.273 3,26 22,66 
Kutulu 15.468.736 58.916.251 3,77 36,51 

2006/2007* 

TOPLAM 42.389.279 145.428.285 3,39 100,00 
* Tamamlanmamış sezona ait rakamlardır. 
Kaynak: Ege Zeytin Zeytinyağı İhracatçıları Birliği  
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2000/2001 sezonundan 2005/2006 sezonu sonuna kadar ülkemiz zeytinyağı ortalama ihraç 
fiyatlarında kesintisiz bir yükselişin sağlandığı ancak 2006/2007 sezonu sonunda bu sürecin sona 
erdiği görülmektedir (Tablo 1.34). 

Tablo 1.34. Türkiye’nin Ortalama Zeytinyağı İhracat Fiyatları 
Yıllar Miktar (Kg) Değer ($) Ortalama Fiyat ($)/kg 
1996 23.489.237 75.181.443 3,2 
1997 48.327.506 87.413.043 1,8 
1998 49.015.598 75.385.690 1,5 
1999 103.092.936 170.049.969 1,6 
2000 16.449.123 30.478.936 1,9 
2001 98.609.724 135.753.669 1,4 
2002 25.650.293 46.849.256 1,8 
2003 76.270.952 163.626.237 2,1 
2004 50.961.273 135.387.098 2,7 
2005 93.957.230 305.347.322 3,2 
2006 47.050.168 185.741.591 3,9 
2007 43.925.046 143.271.102 3,3 
2008 4.247.019 17.577.824 4,1 

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı-Mayıs-2008 ( FOB) 
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2.1.3.6. Fiyatlar 
Zeytinyağı maliyetlerindeki artışa bağlı olarak Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliğinin alım 

fiyatlarında da bir artış gözlenmekte olup, devlet tarafından verilen prim destekleri ile de 
zeytinyağı üreticilerinin maliyet fiyatlarının üstünde bir gelir elde etmeleri sağlanabilmiştir 
(Tablo 1.37).  

Tablo 1.37. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Alım Miktar ve Fiyatları 
İŞYILI ZEYTİNYAĞI ALIM MİKTARI (Ton) ALIM FİYATI *(YTL/KG) 
1995/96 4.044 0,20 
1996/97 40.299 0,28 
1997/98 4.707 0,29 
1998/99 25.551 0,50 
1999/00 7.816 0,99 
2000/01 34.576 1,11 
2001/02 12.323 2,50 
2002/03 25.184 2,80 
2003/04 13.562 3,20 
2004/05 11.684 3,35 
2005/06 16.094 5,00 
2006/07 12.458 3,85 
2007/08 2.689 4,15 

* Alım fiyatlarında 5 asit zeytinyağı fiyatları baz alınmıştır. 
Kaynak: TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği 
Zeytin ve Zeytinyağı Maliyetleri  
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının zeytin ve zeytinyağı maliyet hesaplamalarına göre; 2007 

yılında 1 kg zeytin maliyeti 0,80 Ykr olup, bir önceki yıla göre yaklaşık %11 oranında bir artış 
gerçekleşmiştir. Öte yandan, 2007 yılında 1 kg zeytinyağı maliyeti 4,69 YTL olup, bir önceki 
yıla göre yaklaşık % 11 oranında bir artış olduğu görülmektedir (Tablo 1.38) (Tablo 1.39) (Şekil 
1.32). 

Tablo 1.38. 2003-07 Yılları Arasında Zeytin ve Zeytinyağı Maliyeti (TL ve YTL/Da) 
MALİYET UNSURLARI 2003 2004 2005 2006* 2007* 

Anketi Yapılan Bahçenin Değeri 1.425.137.544 2.555.000.000 2.759.400.000 3.000,003.360,00
Anketi Yapılan Bahçenin Çıplak Arazi Değeri 681.532.588 1.169.000.000 1.262.520.000 1.300,001.456,00
Bahçenin Tesis Edildiği Yıl (Bahçenin Yaşı) 1956 1970 1970 1964 1964 
GİRDİ GİDERLERİ 11.191.446 22.500.000 24.300.000 19,05 21,34 
Gübre Bedeli 7.699.630 13.500.000 14.580.000 13,45 15,06 
Su Bedeli   1.500.000 1.620.000 1,00 1,12 
İlaç Bedeli 3.491.815 7.500.000 8.100.000 4,60 5,15 
BAKIM ve İŞÇİLİK GİDERLERİ 33.494.424 53.560.000 57.844.800 54,75 61,32 
Çit Tamiri 0 60.000 64.800 0 0,00 
Toprak İşleme 14.150.654 20.000.000 21.600.000 23,90 26,77 
Budama İşçiliği 11.612.201 17.000.000 18.360.000 19,20 21,50 
Sulama İşçiliği    650.000 702.000 0,25 0,28 
Gübreleme İşçiliği 2.185.324 3.500.000 3.780.000 3,75 4,20 
Zir. Müc. İşçiliği 1.479.895 3.750.000 4.050.000 1,90 2,13 
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MALİYET UNSURLARI 2003 2004 2005 2006* 2007* 

Çapalama 4.066.349 8.600.000 9.288.000 5,75 6,44 
HASAT ve PAZARLAMA 29.628.315 52.650.000 56.862.000 67,30 75,38 
Hasat 27.342.823 50.000.000 54.000.000 60,40 67,65 
Ambara Taşıma  2.167.591 2.500.000 2.700.000 6,70 7,50 
Bekçi Ücreti 117.900 150.000 162.000 0,20 0,22 
DİĞER DEĞİŞKEN MASRAFLAR 1.000.720 1.850.000 1.998.000 7,80 8,74 
DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI(DMT) 75.314.904 130.560.000 141.004.800 148,90 166,77 
DEĞİŞKEN MASRAFLARIN FAİZİ (DMT x %20)(%12,5)15.062.981 19.584.000 14.100.480 14,89 16,68 
TOPLAM DEĞİŞKEN MASRAFLAR (TDM) 90.377.885 150.144.000 155.105.280 163,79 183,44 
Genel İdare Giderleri (TDM x %3) 2.711.337 4.504.320 4.653.158 4,91 5,50 
Çıplak Arazi Vergisi (%5) 34.076.629 58.450.000 63.126.000 65,00 72,80 
Tesis Mas.Amortisman Payı 7.436.050 13.860.000 14.968.800 17,00 19,04 
TOPLAM SABİT MASRAFLAR (TSM) 44.224.016 76.814.320 82.747.958 86,91 97,34 
TOPLAM ÜRETİM MASRAFLARI (TÜM=TDM+TSM) 134.601.900 226.958.320 237.853.238 250,70 280,79 
Bir Önceki Yıl Mas.Gen.Top. 112.408.537 139.387.683 226.958.320 225,87 252,97 
Tali Gelir 6.494.306 4.500.000 4.860.000 6,00 6,72 
Ürün İçin Yap.İki Yıllık Ort.Mas. 120.258.066 180.923.002 229.975.779 235,29 263,52 
Bir Ön.Yıl Ort.Dek.Verim(Kg/Da) 318 268 358 358,00 400,96 
Son Yıl Ort.Dek. Verim(Kg/Da) 177 358 250 300,00 336,00 
İki Yıllık Ort. Verim (Kg/Da) 248 313 304 329,00 368,48 

ZEYTİN MALİYETİ (TL/Kg) 485.666 578.029 756.499 0,72 0,80 

İşletmeye Getirilen Zey.Mik. 92.612 146.442 100.000 300,00 336,00 
İşletmeye Getirilen Zey.Bedeli 44.978.454.33684.647.687.49475.649.927.368214,55 240,29 
Taşıma Masrafları (Ort.) 773.555.000 1.703.635.000 1.256.400.000 3,65 4,09 
Yağa İşleme Masrafı 6.278.837.500 6.656.505.150 4.909.100.000 20,50 22,96 
Ambalaj Masrafı 290.613.000 611.142.000 450.700.000 1,25 1,40 
Ambara ve Pazara Taş.Mas. 76.265.000 109.050.000 80.400.000 0 0,00 
Komisyon 0 0 0 0 0,00 
TOPLAM İŞLEME MASRAFI (TİM) 52.397.724.83693.728.019.64482.346.527.368239,95 268,74 
Tali Gelir 3.200.000 0 0 0 0,00 
Alınan Zeytinyağı Mik.(Kg)  18.959 29.288 20.000 57,25 64,12 
Bir Dekardan Alınan Ortalama Zeytinyağı Miktarı (Verim) 50 63 61 63,88 71,55 
Ürünün Satış Fiyatı (TL/Kg) (TARİŞ'in alım fiyatı) 3.200.000 3.600.000 3.888.000 7,50 8,40 
Bir Dekardaki Gayri Safi Üretim Değeri (GSÜD) 158.473.600 225.360.000 236.390.400 479,13 536,62 

ZEYTİYAĞI MALİYETİ (TL/KG) 2.763.585 3.200.219 4.117.326 4,19 4,69 

* 2006 ve 2007 verilerinde TL yerine YTL kullanılmıştır. 
Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
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Tablo 1.39.  Zeytin ve Zeytinyağında Dolar Bazında Değişimler 
Yıllar Zeytin Maliyetli (TL) Zeytinyağı Maliyeti (TL) Dolar Kuru* Zeytin Maliyeti ($) Zeytinyağı Maliyeti ($) 

1995 17.762 93.022 50.985 0,35 1,82 

1996 25.295 148.577 95.989 0,26 1,55 

1997 57.291 303.438 182.980 0,31 1,66 

1998 87.215 541.241 286.130 0,30 1,89 

1999 147.689 740.676 480.170 0,31 1,54 

2000 208.616 1.097.993 679.963 0,31 1,61 

2001 280.888 1.649.357 1.565.645 0,18 1,05 

2002 407.466 2.142.045 1.679.169 0,24 1,28 

2003 485.666 2.763.585 1.466.099 0,33 1,88 

2004 578.029 3.200.219 1.458.180 0,40 2,19 

2005 756.499 4.117.326 1.343.300 0,56 3,07 

2006** 0,72 4,19 1,4481 0,50 2,89 

2007** 0,80 4,69 1,1676 0,69 4,02 

*Bu tablonun hazırlanmasında her yıla ait 1 Kasım tarihli T.C Merkez Bankası döviz alış 
kuru kullanılmıştır. 

** 2006 ve 2007 verilerinde TL yerine YTL kullanılmıştır. 
Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Şekil 1.32. Zeytin ve Zeytinyağı Maliyetinin Dolar Karşılığı 

Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
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2.2. Sofralık Zeytin 
2.2.1. Tanım ve Üretim Teknolojisi 
Zeytin, diğer meyve türleri gibi hasattan hemen sonra tüketilemez. Tüketim için içerisindeki 

acılık maddesinin (oleuropein) giderilmesi gerekmektedir.  
Türk Gıda Kodeksi- Sofralık Zeytin Tebliğinde Sofralık Zeytin; kültüre alınmış zeytin ağacı 

(Olea europaea sativa) meyvelerinin tekniğine uygun olarak acılığı giderilip, fermentasyona tâbi 
tutularak veya tutulmayarak gerektiğinde laktik asit ve/veya diğer katkı maddeleri ilave edilerek 
pastörizasyon veya sterilizasyon işlemine tâbi tutulan veya tutulmadan elde edilen ürün olarak 
tanımlanmıştır. 

Her çeşit zeytin sofralık olarak işlenebilir. Fakat kalitede farklılık oluştuğu için siyah-yeşil 
ve rengi dönük olarak ayrılan sofralık zeytinler farklı işleme teknikleri kullanılarak tüketime 
hazırlanırlar. Genellikle et oranı fazla, çekirdeği küçük, etinden ayrılabilir, kabuğu ince ve esnek, 
şeker oranı yüksek ve yağ oranı tercihen düşük çeşitler sofralık olarak işlenir. Sofralık zeytin 
gerek siyah, gerek yeşil, gerekse de rengi dönük olsun işlenmesinde farklı yöntemler uygulanır. 
Natürel adı verilen doğal yöntemde zeytinin acılığının giderilmesinde sadece tuz kullanılır. 
Alkali (kostikle) işleme yöntemi, suya düşük oranda karıştırılan alkali ile fermantasyonu başlatan 
bir uygulamadır. Alkali işleme yöntemi, natürel işleme yöntemine göre sofralık zeytinin daha 
çabuk tüketime hazırlanması açısından özellikle dış satım için önem taşımaktadır. Bu işleme 
yöntemlerini kendi içlerinde ve ülkeler bazında da çeşitlendirmek mümkündür. Sofralık zeytinler 
söz konusu işleme tekniklerinden sonra tüketime çekirdekli, ezme, biberli, havuçlu, badem 
dolgulu ve dilimli zeytin şeklinde sunulmaktadır. (Şekil 1.33) (Şekil 1.34). 

Sözkonusu işleme şekillerine göre Türk Gıda Kodeksi- Sofralık Zeytin Tebliğinde sofralık 
zeytin sınıflandırılmıştır. 

Olgunluk derecelerine göre:  
a)  Yeşil zeytin: Sofralık zeytinin yeşilden sarımsı yeşile kadar olan değişik 

renklerde olgunlaşmış, normal iriliğe erişmiş zeytin danesidir. 
b)  Rengi dönük zeytin/pembe zeytin: Siyah olgunluk döneminden önce, pembe, 

kırmızı, şarabi, açık kahverengi renklerde iken hasat edilen zeytin danesidir. 
c)  Siyah zeytin: Tamamen olgunlaşmış veya olgunlaşmadan hemen önce hasat 

edilen, rengi siyah veya siyaha yakın, koyu mor, yeşilimsi siyah, koyu kahverengi veya 
kırmızı siyahtan menekşe siyahına kadar olan zeytin danesidir. 

İşleme şekillerine göre: 
a)  Fermente zeytin: Acılığın alkali çözeltisi ile kısmen veya tamamen 

giderilmesi ve fermente edilmesi ile elde edilen zeytindir. 
b)  Doğal fermente zeytin: Acılığın alkali kullanılmaksızın; su, asitli su, tuzlu su 

ile fermentasyonla veya tuzlu suya hava vererek fermentasyonla veya doğrudan tuz ile 
temas ettirilerek giderilmesi ile elde edilen zeytindir. 

c)  Oksidasyonla karartılan zeytin: Yeşil zeytin veya rengi dönük zeytin/pembe 
zeytinin alkali ile işlemden geçirilerek, oksidasyon ile karartıldıktan sonra fermente 
edilerek veya edilmeden elde edilen zeytindir. 
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Şekil 1.33. Alkali İşleme ile Fermente Sofralık Yeşil Zeytin Üretim Akış Şeması 
 
 
 

Alkali İşleme ile Fermente Sofralık  Yeşil  Zeytin Üretim  Akış Şeması  
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Şekil 1.34. Doğal Fermantasyon Yöntemi ile Sofralık Siyah Zeytin Üretim Akış Şeması 

 
 
Piyasaya sunuş şekillerine göre: 

a)  Bütün zeytin: Doğal şeklini muhafaza eden, çekirdeği çıkarılmamış, saplı 
veya sapsız zeytindir. 

b)  Yarım zeytin: Çekirdeksiz veya dolgulu zeytinin yaklaşık iki eşit parçaya 
bölünmesiyle elde edilen üründür. 
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c)  Çeyrek zeytin: Çekirdeksiz zeytinin yaklaşık dört eşit parçaya ayrılması 
suretiyle elde edilen üründür. 

ç)  Bölünmüş zeytin: Çekirdeksiz zeytinin uzunlamasına yaklaşık dörtten fazla 
eşit parçaya bölünmesi suretiyle elde edilen üründür. 

d)  Dilimlenmiş zeytin: Çekirdeksiz veya dolgulu zeytinin, yaklaşık olarak eşit 
kalınlıkta ve paralel dilimlenmesi suretiyle elde edilen üründür. 

e)  Kıyılmış/doğranmış zeytin: Çekirdeksiz zeytini değişik şekillerde küçük 
parçalara ayırmak suretiyle elde edilen üründür. 

f)  Çizik zeytin: Zeytin çeşitlerinin uygun yöntemlerle yenilebilme olgunluğu 
kazandırılmadan önce veya sonra çizilmesi suretiyle elde edilen üründür. 

g)  Kırık zeytin: Çekirdeksiz zeytin, dilimlenmiş zeytin veya dolgulu zeytin 
üretimi sırasında kırılan zeytinlerden elde edilen üründür. 

ğ)  Kırma zeytin: Taze veya salamuradaki bütün haldeki zeytinin, çekirdeği 
kırılmadan parçalanarak uygun yöntemlerle yenilebilme olgunluğu kazandırılmasıyla 
elde edilen üründür. 

h)  Dolgulu zeytin: Çekirdeksiz zeytinin havuç, kırmızıbiber, badem içi, kereviz, 
ançuez, portakal veya limon kabuğu, fındık içi, kapari gibi uygun dolgu gıda maddeleri 
ile veya bunlardan hazırlanan maddelerle doldurulması suretiyle elde edilen üründür. 

ı)  Çekirdeksiz zeytin: Doğal şeklini muhafaza eden, çekirdeği çıkarılmış 
zeytindir. 

i)  Doğal fermente sele zeytin: Siyah olgunluk döneminde hasat edilen ve işleme 
tekniğine uygun olarak tuz ile kat kat karıştırılarak alkali kullanılmaksızın yenilebilme 
olgunluğu kazandırılmış ve dış yüzeyi kırışmış siyah zeytindir. 

j)  Fermente sele zeytin: Siyah olgunluk döneminden hemen önce veya siyah 
olgunluk döneminde hasat edilen zeytin danelerinin düşük derişimli alkali çözeltisi ile 
kısa süre işlenmesinden sonra yıkanıp uygun kaplar içerisinde kuru tuzlama yapılmak 
suretiyle hazırlanan üründür 

k)  Çevirme/yuvarlama zeytin: Siyah olgunluk döneminde hasat edilen ve işleme 
tekniğine uygun olarak tuz ile kat kat karıştırılıp; alkali kullanılmaksızın uygun kaplar 
içerisinde kendi suyunda fermente edilerek yenilebilme olgunluğu kazandırılmış ve dış 
yüzeyi kırışmış siyah zeytindir. 

l)  Kurutulmuş zeytin: Olgun zeytin danelerinin tekniğine uygun olarak suyunun 
uzaklaştırılması ile elde edilen üründür. 

m)  Salamura zeytin: Uygun olgunluk döneminde hasat edilen ve işleme 
tekniklerine uygun olarak üretilen danelerin salamurada yenilebilme olgunluğu 
kazandırılması ile elde edilen üründür. 

n)  Hurma zeytin: Çeşide ve ekolojik şartlara bağlı olarak, zeytin danelerinin 
ağaçta iken kendiliğinden yenilebilme olgunluğuna erişmesi sonucu elde edilen 
üründür. 

o)  Sirkeli zeytin: Zeytin çeşitlerinin uygun yöntemlerle yenilebilme olgunluğu 
kazandırıldıktan sonra sirke, aroma maddeleri ile salamura edilmesiyle elde edilen 
üründür. 
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ö)  Karışım zeytin: Zeytinin, değişik soslar, baharat veya diğer yenilebilir 
maddeler ile karıştırılarak veya marine edilerek aromalı veya aromasız elde edilen 
üründür. 

p)  Karma/karışık zeytin: Farklı şekillerde piyasaya hazırlanmış farklı çeşit ve 
tipteki zeytinlerin karışık olarak bir ambalaj içerisinde dolgu gıda maddeli veya dolgu 
gıda maddesiz, aromalı veya aromasız şekilde piyasaya sunulması ile hazırlanan 
üründür. 

Türkiye’de Gemlik, Domat, Sarı Ulak, Adana Topağı,  Memecik, Uslu, Ayvalık (Edremit), 
Edincik-Su, Kan, Halhalı, Tavşan Yüreği, Çelebi ve Yamalak Sarısı, önemli sofralık zeytin 
üreticisi ülkelerde ise; Manzanilla, Hojiblanca, Ascolana, Kalamata, Haldiki ve Chemlali önemli 
zeytin çeşitleridir. 

 
2.2.2. Dünyada Sofralık Zeytin  
2.2.2.1. Üretim 
Dünyada sofralık zeytin üreten önemli ülkeler İspanya, Türkiye, İtalya, Yunanistan, ABD, 

Fas, Suriye ve Mısır’dır. Türkiye dünya siyah sofralık zeytin üretiminde ilk sırada, yeşil sofralık 
zeytin üretiminde ise ikinci sırada yer almaktadır. 

Sofralık zeytin üretimi dünyada artan bir eğilim göstermektedir. Dünya sofralık zeytin 
üretim rakamları incelendiğinde, 1990/91-2007/08 sezonlarında 950 bin tondan 1.776 bin tona 
yükselerek %86, Avrupa Birliği (AB) üretimi ise 363 bin tondan 688 bin tona yükselerek %89 
artmıştır. Dünya sofralık zeytin üretiminde AB’nin yaklaşık %41, Türkiye’nin %13, Suriye’nin 
%8, Fas’ın ise %7 paya sahip olduğu görülmektedir. AB üretimi içerisinde ise %68 ile İspanya 
ilk sırada, %16 ile Yunanistan, %12 ile İtalya ikinci ve üçüncü sıralarda bulunmaktadırlar (Şekil 
1.35) (Şekil 1.36) (Tablo 1.40a-b). 

Şekil 1.35. Dünya ve AB’de Sofralık Zeytin Üretimi (1990/91-2007/08 (Tahmin)) 

 
Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazırlanmıştır. 
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Şekil 1.36.  Dünyada Ülkeler Bazında Sofralık Zeytin Üretimi  (1990/91-2007/08 Ort.) 

 
Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazırlanmıştır. 
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2.2.2.2. İthalat 
Dünya sofralık zeytin ithalatı, üretim gibi genelde artan bir eğilim göstermektedir. 1990/91-

2007/08 dönemi ortalama dünya ithalatı 213 bin tondan 516 bin tona yükselerek, % 142 artar 
iken, AB’nin ithalatı 41,5 bin tondan 87,5 bin tona yükselerek % 110 artmıştır. Son yıllarda 
ABD, Brezilya, Suudi Arabistan ve Rusya’nın ithalat artışları dikkat çekmektedir (Şekil 1.37) 
(Tablo 1.41) (Tablo 1.42) . 

Şekil 1.37. Dünya ve AB’de Sofralık Zeytin İthalatı (1990/91-2007/08) (1.000 ton) 

 
Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazırlanmıştır.



124 

 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

 
 
 



125 

 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

2.2.2.3. Tüketim 
Sofralık zeytin üreticisi ülkelerin sofralık zeytin tüketimleri mevcut ham dane üretim ve 

işlemelerine paralel olarak değişmektedir. Siyah sofralık zeytin üreten ve işleyen ülkelerin doğal 
olarak tüketimleri siyah sofralık zeytin ağırlıklı olmaktadır. Sofralık zeytin ağırlıklı olarak üretici 
ülkeler tarafından tüketilmektedir. Sofralık zeytin Türkiye, Fas ve Yunanistan’da genellikle 
kahvaltı, yemek öncesi ve sonrası öğünlerde tüketilirken, İspanya, İtalya ve ABD’de daha çok ara 
öğünlerde, ikramlarda ve hamur işlerinde özellikle de pizzada kullanılmak üzere tüketilmektedir. 

Dünya ve AB’de sofralık zeytin tüketimi artan bir eğilim göstermektedir. 1990/91-2007/08 
dönemlerinde dünya tüketimi 957 bin tondan 1880 bin tona, AB’nin tüketimi ise 169,5 bin 
tondan 228 bin tona ulaşmıştır. AB içerisinde ise sofralık zeytin ağırlıklı olarak İspanya, İtalya, 
Fransa, Almanya ve Yunanistan’da tüketilmektedir (Şekil 1.38) (Tablo 1.43) (Tablo 1.44). 

Şekil 1.38. Dünya Sofralık Zeytin Tüketimi (1990/91-2007/08) (1.000 ton) 

 
Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazırlanmıştır.  
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2.2.2.4. İhracat 
Önemli sofralık zeytin üreticisi ülkelerin, sofralık zeytin ihracatları, üretim ve işlemelerine 

paralel olarak değişmektedir. Siyah sofralık zeytin üreten ve işleyen ülkelerin doğal olarak 
ihracatları da siyah sofralık zeytin ağırlıklı olmaktadır.  

Genel olarak incelendiğinde dünya ve AB sofralık zeytin ihracatının arttığı görülmektedir.  
1990/91-2007/08 dönemlerinde dünya tüketimi 206 bin tondan 509 bin tona, AB tüketimi ise 
112.5 bin tondan 208 bin tona yükselmiştir. Dünya ihracatında AB’nin payı % 49, Fas’ın payı   
% 16 ve ülkemizin payı ise % 10’dur. (Şekil 1.39.) (Tablo 1.45.) (Tablo 1.46.) 

AB içerisindeki ihracatta, en önemli ülkeler İspanya ve Yunanistan’dır. İspanya ürettiği 
sofralık zeytinin yaklaşık % 40’ını, Yunanistan % 35’ini, Fas % 75’ini ihraç ederken Türkiye 
ancak % 19’unu ihraç edebilmektedir. Fas ürettiği sofralık zeytini daha çok AB ülkelerine dökme 
olarak ihraç ettiği için ihracatta dünya sofralık zeytin pazarına İspanya ve Yunanistan’ın hâkim 
olduğu ifade edilebilir. 

Şekil 1.39.  Dünya ve AB Sofralık Zeytin İhracatı (1990/91-2007/08) (1.000 ton) 

Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazırlanmıştır. 
Şekil 1.40. Dünya Sofralık Zeytin İhracatı (1990/91-2007/08) 

 
Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazırlanmıştır. 
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2.2.3. Türkiye’de Sofralık Zeytin 
Sofralık zeytin işletmelerinin temelini, küçük kapasiteli çok sayıda aile işletmeleri 

oluşturmaktadır. Alt yapının yetersizliği, istenilen kalitede üretim yapılmasını ve verimliliği 
sınırlamaktadır.  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gıda sicil verilerine göre ülkemizde sofralık zeytin işleyen 823 
adet tesis bulunmaktadır. Bu tesislerde üretilen toplam 3721 ürün çeşidi için üretim izin 
sertifikası düzenlenmiştir.  

 
2.2.3.1. Üretim, İthalat ve Tüketim 
Türkiye’de var yok yılları ortalamasına göre üretilen toplam dane zeytinin yaklaşık % 30’u 

sofralık işlenmek üzere ayrılmaktadır. Dolayısı ile sofralığa ayrılan miktar o yılın dane üretimi ile 
doğrudan ilişkilidir.  

Türkiye’de siyah sofralık olarak değerlendirilen başlıca sofralık zeytin çeşitleri; Gemlik, 
Uslu, Edincik-Su, Kan Çelebi, Halhalı, Tavşan Yüreği ve Çelebi’dir. Domat ve Yamalak Sarısı 
çeşitleri; yeşil ve genellikle kostikli, dolgulu olarak değerlendirilen çeşitlerdir. Ayvalık ve 
Memecik çeşitleri ise yeşil, pembe çizik, siyah ve yağlık olarak değerlendirilebilen en önemli 
karma çeşitlerimizdendir. Türkiye’nin sofralık zeytin üretiminde Marmara Bölgesi’nin ayrıcalıklı 
bir yeri vardır. Çünkü bu bölgede üretilen zeytinin % 80’inden fazlası siyah sofralık olarak 
işlenmekte ve çeşit olarak da Gemlik çeşidi ilk sırayı almaktadır. 

Tablo 1.47. Türkiye Sofralık Zeytin Üretimi 
Üretim Sezonu Üretim 

1990/91 110.000 
1991/92 98.000 
1992/93 90.000 
1993/94 89.000 
1994/95 135.000 
1995/96 129.000 
1996/97 132.000 
1997/98 127.000 
1998/99 149.000 
1999/00 130.000 
2000/01 125.000 
2001/02 100.000 
2002/03 114.000 
2003/04 96.000 
2004/05 175.000 
2005/06 210.000 
2006/7 180.000 
2007/08(Tahmin) 185.000 

Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerinden hazırlanmıştır. 
Türkiye, üretiminin büyük bir miktarını tüketime yönlendirmekte, işleme tekniğindeki 

farklılıktan dolayı ihracatta aynı başarıyı gösterememektedir. Genellikle yüksek tuz 
konsantrasyonu içeren işleme tekniği ile başta AB ülkelerinin büyük tüketici ve ithalatçısı 
konumunda bulunan İtalya ve İspanya’nın da içerisinde yer aldığı birçok tüketici ülkenin damak 
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zevkine hitap edilememektedir. Diğer yandan, sofralık zeytinde son yıllarda ithalatımız önemli 
kabul edilmemektedir. 

2.2.3.2. İhracat 
Türkiye geçmiş yıllardan bu yana sofralık zeytini daha çok siyah sofralık olarak 

işlemektedir. Siyah sofralık zeytin ihracatı ancak etnik pazarlara yapılabilmektedir. Bu tip zeytin 
tüketen ve damak tatları buna uygun ülkeler; Rusya, Bulgaristan, Romanya, AB ülkeleri 
Türklerin yoğun yaşadığı ülkeler olması sebebiyle Almanya, Hollanda ve son yıllarda ABD, 
Danimarka, Avustralya ile K.K.T.C olmaktadır. Yaklaşık 55 ülkeye ihracatın yapıldığı sofralık 
zeytinde son sezonda göze çarpan en büyük değişiklikler Almanya’ya yapılan sofralık zeytin 
ihracatının hem miktar hem de tutar olarak artış göstermiş olmasıdır. Ayrıca Irak’a yönelik siyah 
zeytin ihracatı artış eğilimindedir. Bulgaristan, A.B.D. Rusya gibi ülkeler de sofralık zeytin 
ihracatımızın artış gösterdiği diğer ülkeler olarak sayılabilirler (Tablo 1.48) (Tablo 1.49) (Tablo 
1.50) (Tablo 1.51a) (Tablo 1.51b) (Tablo 1.52) (Tablo 1.53) (Tablo 1.54) (Tablo 1.55).  

Bu ülkeler içerisinde AB üyesi olmayan ülkelerle olan ikili ticari anlaşmaların (Serbest 
Ticaret Anlaşmaları ve 1/98 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı) gözden geçirilmesinde ve ülkemiz 
aleyhine olabilecek gelişmeler için tedbir düşünülmesinde yarar olacaktır. 

 
Tablo 1.48.  Son Üç Sezon Ülkeler Bazında Türkiye Siyah Zeytin İhracatı 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 

ÜLKE 
Miktar 
(TON) 

Tutar 
(1000$) 

Ortalama 
Fiyat 
(1000$/Ton) 

Miktar 
(TON) 

Tutar 
(1000$)

Ortalama 
Fiyat 
(1000$/Ton) 

Miktar 
(TON)

Tutar 
(1000$)

Ortalama 
Fiyat 
(1000$/Ton) 

A.B.D. 3.157 5.165 1,64 2.659 4.631 1,74 4.037 6.047 1,50 

Almanya 3.788 8.595 2,27 8.665 21.989 2,54 9.489 22.569 2,38 

Avustralya 815 1.406 1,73 912 1.653 1,81 1.059 1.958 1,85 

Avusturya 199 435 2,19 460 1.296 2,82 448 1.341 2,99 

Bir. Krallık 168 375 2,23 707 1.854 2,62 655 1.923 2,94 

Bulgaristan 4.496 2.780 0,62 6.400 3.590 0,56 8.493 5.604 0,66 

Fransa 86 212 2,47 459 1.173 2,56 277 805 2,90 

Hollanda 420 895 2,13 920 2.739 2,98 1.263 2.542 2,01 

Irak 527 708 1,34 2.063 2.825 1,37 3.838 4.731 1,23 

İspanya 161 185 1,15 438 561 1,28 195 295 1,51 

İtalya 804 969 1,21 452 781 1,73 187 369 1,97 

K.K.T.C. 317 491 1,55 521 890 1,71 527 859 1,63 

Makedonya 269 378 1,41 364 658 1,81 411 691 1,68 

Romanya 23.589 17.538 0,74 20.074 15.733 0,78 21.537 15.224 0,71 

Rusya Fed. 329 465 1,41 479 734 1,53 572 982 1,72 

Diğer 2.256 3.690 1,64 2.451 4.822 1,97 3.668 7.048 1,92 

Toplam  41.381 44.287 1,07 48.024 65.919 1,37 56.657 72.989 1,29 

* Bu rakamlarda FOB değeri kullanılmaktadır. 
Kaynak: Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birlikleri  
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Tablo 1.49.  Son Üç Sezon Ülkeler Bazında Türkiye Yeşil Zeytin İhracatı 
 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 

ÜLKE 
Miktar 
(TON) 

Tutar 
(1000$) 

Ortalama 
Fiyat 
(1000$/Ton) 

Miktar 
(TON) 

Tutar 
(1000$)

Ortalama 
Fiyat 
(1000$/Ton) 

Miktar 
(TON)

Tutar 
(1000$)

Ortalama 
Fiyat 
(1000$/Ton) 

A.B.D. 1.318 2.561 1,94 372 877 2,36 1.043 1.998 1,92 

Almanya 5.932 14.037 2,37 2.003 4.886 2,44 3.012 6.859 2,28 

Avusturya 257 835 3,25 81 158 1,95 88 203 2,32 

Belçika 210 514 2,44 62 150 2,41 162 347 2,15 

Bir.Krallık 915 2.297 2,51 189 462 2,45 425 1.038 2,44 

Brezilya 76 42 0,55 316 177 0,56 169 101 0,60 

Danimarka 253 609 2,41 52 149 2,84 93 104 1,12 

Fransa 452 958 2,12 78 171 2,2 321 666 2,07 

Hollanda 613 1.801 2,94 221 520 2,35 556 967 1,74 

Irak 734 1.132 1,54 674 1.203 1,78 816 1.161 1,42 

İran 125 244 1,95 152 333 2,19 127 305 2,39 

İtalya 240 477 1,99 134 365 2,72 167 374 2,24 

Makedonya 164 246 1,5 82 134 1,63 71 119 1,67 

Romanya 1.591 1.672 1,05 1.004 1.235 1,23 1.037 958 0,92 

S.Arabistan 328 510 1,55 202 360 1,78 518 756 1,46 

Diğer 3.004 4.790 1,59 681 1.347 1,98 2.021 3.421 1,69 

Toplam  16.212 32.725 2,02 6.305 12.527 1,99 10.626 19.377 1,82 

* Bu rakamlarda FOB değeri kullanılmaktadır. 
Kaynak: Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birlikleri  
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Tablo 1.52.  Türkiye Siyah Zeytin İhracatı ve İhraç Fiyatları 
SEZONLAR MİKTAR (KG) TUTAR ($) ORTALAMA FİYAT ($/KG) 
2000/2001 26.613.385 18.927.201 0,71 
2001/2002 27.809.417 21.440.344 0,77 
2002/2003 32.838.804 31.969.894 0,97 
2003/2004 43.452.885 54.030.375 1,24 
2004/2005 41.380.275 44.286.111 1,07 
2005/2006 48.023.740 65.919.496 1,37 
2006/2007 56.657.348 72.989.290 1,29 
2007/2008* 28.694.470 47.622.046 1,66 

* Bu rakamlarda FOB değeri kullanılmaktadır. 
* 2007/2008 Sezonu; 01.10.2007 31.03.2008 tarihleri arasını kapsamaktadır. 
Kaynak: Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birlikleri  
 
Tablo 1.53. Türkiye Yeşil Zeytin İhracatı ve İhraç Fiyatları  

SEZONLAR MİKTAR (KG) TUTAR ($) ORTALAMA FİYAT ($/KG) 
2000/2001 9.906.952 9.353.312 0,94 
2001/2002 5.717.067 6.444.533 1,13 
2002/2003 9.991.181 12.160.089 1,22 
2003/2004 7.770.051 12.684.254 1,63 
2004/2005 16.212.173 32.724.886 2,02 
2005/2006 6.304.839 12.526.550 1,99 
2006/2007 10.625.917 19.376.960 1,82 
2007/2008* 28.694.470 47.622.046 1,66 

* Bu rakamlarda FOB değeri kullanılmaktadır. 
* 2007/2008 Sezonu; 01.10.2007 31.03.2008 tarihleri arasını kapsamaktadır. 
Kaynak: Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birlikleri  
 
Tablo 1.54. Türkiye Sofralık Zeytin İhraç Fiyatları 

Sofralık Zeytin Ortalama İhraç Fiyatları ($/KG) 

SEZONLAR 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008* 

Siyah Zeytin 1,24 1,07 1,37 1,29 1,66 

Yeşil Zeytin 1,63 2,02 1.99 1,82 2,45 
* Bu rakamlarda FOB değeri kullanılmaktadır. 
* 2007/2008 Sezonu; 01.10.2007 31.03.2008 tarihleri arasını kapsamaktadır. 
Kaynak: Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birlikleri  
Türkiye sofralık zeytin ihraç fiyatları incelendiğinde, yeşil sofralık zeytinin siyah sofralık 

zeytinden %49 daha fazla gelir getirdiği görülmektedir. İhracatta geleneksel siyaha işlemeden 
daha çok yeşil işlemeden hem daha fazla gelir elde edileceğini hem de dış pazar payımızın 
artacağı varsayımı tahmin edilmektedir.  
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2.2.3.3. Fiyatlar 
Sofralık zeytin üretiminin yoğun olduğu, Marmara bölgesinde Marmarabirlik’in, Ege 

bölgesinde ise Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliğinin etkileri ülkesel boyuta taşınarak, piyasa 
fiyatlarının oluşumunda etkili olmaktadır. Sofralık zeytinde üretici eline geçen fiyatlarda 
Marmarabirlik ve TARİŞ’in üreticiye verdiği fiyatlar esas alınmakta ve piyasa bu fiyatlara göre 
oluşmaktadır. Bu çerçevede, ülkemizde sofralık zeytin fiyatlarının belirlenmesinde özellikle 
Marmarabirlik etkin rol oynamaktadır. 

Sofralık zeytinde üreticiye sertifikalı fidan desteği, doğrudan gelir desteği, mazot ve gübre 
desteği dışında prim ödemesi yapılmamaktadır.  

Tablo 1.56. Türkiye’de Sofralık Zeytin Fiyatları 

YILLAR 

Sofralık 
Zeytin 
Maliyeti 
(TL/Kg) 
(1) 

Ortalama 
Borsa 
Fiyatı 
(TL/Kğ) 
(2) 

Siyah Salamura 
Borsa Fiyatı 
(TL/kg) (3) 

Siyah Zeytin 
Perakende 
Satış 
Fiyatları 
(TL/Kg)(5) 

Yeşil Salamura 
Borsa Fiyatları 
(TL/Kg) (4) 

Yeşil Zeytin 
Perakende 
Satış 
Fiyatları 
(TL/Kg)(5) 

1995/1996 55.000 43.432 11.000-57.000   14.000-110.000   

1996/1997 99.000 73.953 12.000-148.000   25.000-225.000   

1997/1998 202.000 141.963 35.000-318.000   80.000-320.000   

1998/1999 344.000 248.037 50.000-430.556   80.000-570.000 802.159 

1999/2000 566.000 257.283 70.000-960.000   60.000-700.000 1.160.154 

2000/2001 777.000 481.784 205.000-800.000 2.124.696 300.000-1.000.000 1.693.541 

2001/2002 1.057.000 628.911 225.000-1.200.000 2.749.372 500.000-1.202.064 2.215.119 

2002/2003 1.560.000 1.124.978 500.000-2.400.000 3.752.200 565.000-2.750.000 3.434.815 

2003/2004 1.597.000 1.350.128 600.000-2.600.000 4.917.260 715.000-2.800.000 4.484.072 

2004/2005 1.880.000 1.482.582 800.000-3.000.000 5.846.403 820.000-3.561.910 4.819.974 

2005/2006 2.135.000 1.56 YTL 870.000-4.590.000   1.600.000-5.470.000   

(1) - Sofralık zeytin maliyeti MARMARABİRLİK'ten alınmıştır. 
(2) - Ortalama Borsa Fiyatı Balıkesir Ticaret Borsasından alınmıştır. 
(3) - (4) Aydın Borsası'ndan alınmıştır. 
(5) - TUİK ten alınmıştır. 
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2.3. Pirina ve Pirina Yağı (Zeytin Küspesi ve Zeytin Küspesi Yağı) 
2.3.1. Tanım ve Üretim Teknolojisi 
Pirina, zeytin meyvesinin fiziksel işlemler uygulanarak yağının ve suyunun büyük kısmı 

alınmış küspesine verilen isimdir. Pirinanın bünyesinde kalan yağ ve su miktarı, zeytinyağı 
işleme özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Pirinanın ekonomik değeri, içerdiği yağ ve su 
miktarına bağlıdır. Geleneksel (Klasik sistem) hidrolik baskı, sürekli 2-fazlı ve 3-fazlı 
santrifüjleme işlemi uygulayan zeytinyağı fabrikalarından (Modern sistem) elde edilmesine bağlı 
olarak farklı pirina tipleri mevcuttur. Bu farklı pirina tipleri geleneksel, 2-fazlı ve 3-fazlı sistem 
için sırasıyla % 25-30, %50-65 ve % 45-55 nem içerikleri ile birbirlerinden ayrılmaktadır. 
Sürekli sistemlerden elde edilen pirina klasik sistemlerden gelen pirinaya oranla daha çok nem ve 
daha az yağ içerdiği için daha düşük ekonomik değer taşımaktadır (Şekil 1.41.).  

Yağlı pirinadan organik çözücülerle ve ekstraksiyon sonucu elde edilen yağa “Pirina Yağı”, 
bu yağın elde edilmesiyle ilgili fabrikaların çalışma şekilleri, kapasiteleri ve faaliyet sonuçlarının 
tümüne ise “Pirina Sanayi” denilmektedir. Pirinadan yağ ve yakıt üretmenin ilk adımı pirinayı 
kurutmak, sonrada yağ çözücü bir solventle ekstraksiyona tabi tutmak esasına dayanmaktadır. 

Pirina yağı zeytinyağı üretiminden sonra açığa çıkan yan ürün olması nedeniyle zeytinyağı 
üretimi ile doğrudan ilişkilidir. Zeytinden elde edilecek pirina ve pirina yağı miktarları her ne 
kadar zeytinin yetiştirme tekniğine, iklim, toprak, çeşit özelliğine zeytinin işleyiş şekillerine ve 
uygulanan teknolojik işlemlere bağlıdır. Genellikle zeytinyağı fabrikalarında üretilen zeytinyağı 
miktarının iki katı ağırlıkta pirina elde edilmektedir (Şekil 1.41).  

Elde edilen pirina yağı, pirinanın hemen (en fazla 6 saat içinde) işlenmesi ve çıkan yağın 
rafine edilmesi şartıyla ancak yemeklik olarak kullanılabilmektedir. Pirina yağı kendine has 
kokusu olan koyu yeşil renkli bir yağdır. Kimyasal olarak, asit bileşimi bakımından zeytinyağına 
oldukça benzemekte fakat daha fazla miktarda sabunlaşan maddelere ve serbest yağ asitlerine 
sahip olmaktadır. 

Pirina Yağının Fiziki Rafinasyon Akım Şeması aşağıdaki gibidir; 
 

   Zamkların uzaklaştırılması  
 
      Asit giderme 
 
    Renk giderme 
 
      Koku alma 
 
      Soğutma 
 
      Karıştırma 
 
       Şişeleme 
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Şekil 1.41. 3 ve 2 Fazlı Modern Sistemde Zeytinyağı ve Pirina Üretim Aşamaları 
 

 

Kaynak: Rallo et al 1999. 
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Pirina yağı kimyasal olarak, asit bileşimi bakımından zeytinyağına oldukça benzemekle 
birlikte daha fazla miktarda, sabunlaşmayan madde  (ekstraksiyon sistemine bağlı olarak yaklaşık 
% 3) ve serbest yağ asitlerine sahiptir. 

2.3.2. Dünyada Pirina ve Pirina Yağı  
Dünya zeytinyağı üretiminde söz sahibi ülkeler olan AB’nin üretici ülkeleri, pirina yağı 

üretiminde de söz sahibidirler. İspanya dünya yemeklik pirina yağı üretiminde % 43, İtalya % 19, 
Yunanistan % 14, Portekiz % 2,2, Tunus % 3,1 ve Türkiye ise % 2,3’lük pay almaktadırlar.  

Dünya’nın ve AB’nin büyük zeytin üreticisi ülkeleri İspanya, İtalya ve Yunanistan’da 
üretilen pirina yağının sadece yemeklik kalitede olması ve bu ülkelerde endüstriyel pirina yağının 
üretilmemesi dikkat çekmektedir. Bunun nedeni, söz konusu bu ülkelerde zeytinyağı teknolojisi 
yanında, pirina yağı teknolojisinin de oldukça iyi olmasından kaynaklanmaktadır. İspanya pirina 
yağı üretiminde zeytinyağı işletmelerinde dekantör ve sonrasında elde edilen pirinayı içinde 
kalan yağı almak üzere tekrar çözücü madde uygulamalarıyla 2. sıkım ve 3. sıkım uygulayarak 
daha az sabunsu madde ve alkol içeren yemeklik kalitesinde pirina yağı üretmektedir. 

Pirina yağı, tüm ülkelerde aynı aşamalardan geçirilerek üretilmektedir (Şekil 1.41). Üretim 
aşamalarındaki süreçte, hammadde ve uygulanan teknoloji, pirina yağının yemeklik ya da 
endüstriyel vasıfta olup olmamasına neden olmaktadır. Kaliteli ya da bir başka ifade ile yemeklik 
vasıftaki pirina yağı eldesi için hammadde ve teknoloji birbirinden ayrılamaz bir bütündür. 
Yemeklik vasıfta pirina yağı üreten ülkelerde, pirina ve zeytinyağı fabrikaları genellikle 
birbirlerine yakın konumdadır. Bu nedenle üretilen pirina yağı yemeklik kalitede olabilmektedir.  

Önemli zeytinyağı üreticisi AB ülkeleri ABD gibi bazı dış pazarlara zeytinyağından önce 
yemeklik pirina yağı ile girmektedirler. Çünkü yemeklik pirina yağının tadı hafif, fiyatı ucuz ve 
dahası zeytinyağı tüketim alışkanlığı açısından zeytinyağı türevi olan bir yağdır. 

Dünya yemeklik pirina yağı üretiminin büyük miktarı AB ülkeleri tarafından yapılmaktadır. 
(Tablo 1.57) 
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2.3.3. Türkiye’de Pirina ve Pirina Yağı  
Türkiye’de on yıl önce üretilen pirina yağı; hammadde ve teknolojiden kaynaklanan 

nedenlerle yemeklik kalitede üretilememekte ve tamamı sabun sanayinde kullanılmakta idi. 2008 
yılı itibari ile ülkemizdeki zeytinyağı işletmelerinin büyük bir çoğunluğu, Modern (Kontinü) 
sisteme dönüşmüştür. Bu olumlu değişim üretilen zeytinyağının büyük bir miktarının düşük asitli 
olmasına (her ne kadar tadı ve aroması nedeni ile sızma olmasa da) neden olmuştur. Diğer 
yandan geri kalanı bekletilmeden pirina fabrikalarına gönderilerek, işleme yöntemi ve 
kapasitesine bağlı olarak, asitliği düşük ve yemeklik vasıfta rafine edilebilir pirina yağı elde 
edilmektedir. Bu husus, pirina yağı işletmeleri zeytinyağı tesislerine entegre edilmesi ile 
mümkün olacaktır. 

Ülkemizde zeytinyağı fabrikalarından çıkan yaklaşık % 45 oranındaki pirina, pirina yağı 
işletmelerine getirilerek çözücü ile işlenerek ham pirina yağı elde edilmektedir. Pirina gerek 
zeytinyağı gerekse pirina fabrikalarında bekletilmeden işlenir ise çok düşük asitli (azami % 15) 
ham pirina yağı elde edilmekte ve rafine edilerek yemeklik yağa dönüştürülmektedir. Aksi 
takdirde % 15-50 arası asitliği olan pirina yağları doğrudan sabun sanayinde kullanılmaktadır 
(Tablo 1.58). 

Ülkemizde bitkisel yağ açığının giderek arttığı, açığın ithalat ile karşılandığı, beslenmede 
kızartma yağı olarak daha çok kullanıldığı ve son yıllarda artan bitkisel yağ fiyatları da dikkate 
alındığında yemeklik vasıfta pirina yağı üretiminin daha çok üretilmesi özendirilmelidir. 

 
Tablo 1.58. Türkiye’de Klasik Pirina Yağı Fabrikaları ve Kapasiteleri 

İl İlçe Fabrika Sayısı Kapasite  (Sezon ton/Gün) 
Antakya Merkez 3 15-15-15 
Gaziantep Nizip 1 10 
Aydın Köşk 2 120 
Balıkesir Ayvalık 4 135-60-12-25 
Bursa Merkez 1 25 
İzmir Ödemiş 1 90 
Muğla  Milas 2 30-30 
Toplam   14 562 

Kaynak: Marbil Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş istatistiklerinden hazırlanmıştır. 
 
Tablo 1.59. Türkiye’de Pirinayı Dekantörde İşleyen Ekstraksiyon Sistemleri 

İl Sistem Sayısı 
Balıkesir (Edremit-Gömeç) 1 
Aydın (Merkez-Atça) 2 
İzmir (Tire-Torbalı) 2 
Manisa (Akhisar) 1 
Toplam 6 
(*) Bunların dışında çok sayıda küçük kapasiteli dekantör mevcuttur. 

Kaynak: Marbil Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş istatistiklerinden hazırlanmıştır. 
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2.3.4. Fiyatlar 
Ülkemizde pirina ve ham pirina yağı fiyatları aşağıdaki Tablo1.60’da görülmektedir.  
 
Tablo.1.60. Türkiye’de Pirina ve Pirina Yağı Fiyatları 

Yıllar 
Yağlı Pirina  
(Ykr./kg) (*) 

Ham PirinaYağı 
(yemeklik vasıfta)(*) 

(Ykr./kg) 

Yağlı Pirina 
(Ykr./kg) 

(**) 

Ham Pirina Yağı 
(yemeklik 

vasıfta)(**) 
(Ykr./kg) 

2002/2003 2,70 60 0.85 15 
2003/2004 3,00 70 0.90 20 
2004/2005 3,25 100 1.10 25 
2005/2006 3,75 120 1,40 30 
2006/2007 4,00 130 1,80 40 
2007/2008 5,50 150 2,00 50 

Kaynak: Dalan (Aydın) (*) ve Güvenal Yağ (Nizip)(**) Pirina Yağı İşletmeleri muhasebe 
fiyatları esas alınmıştır. 

Ülkemizde pirina yağı yemeklik yağ olarak gıda endüstrisinde, endüstriyel olarak sabun 
sanayinde değerlendirilirken;  kuru pirina ise; bazı zeytin üreticisi illerde (Aydın, Denizli, Muğla 
vb) evsel ve işyeri yakıtı olarak kullanılmaktadır. Hayvan yemi, gübre ve fenolik bileşenlerin 
üretiminde kullanılması için araştırmalar devam etmektedir.  

Yemekliğe işlenebilecek nitelikteki ham pirina yağının fiyatı sabunluğa işlenecek pirina yağı 
fiyatının iki katıdır. 
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2.4. Karasu 
2.4.1. Tanım ve İşleme Teknolojisi 
 
Karasu, zeytinyağı fabrikalarında zeytinyağı ve pirina ayrıldıktan sonra arta kalan koyu 

kırmızı renkli atıktır. Karasu, toplam katı madde ve tuzluluk değeri yüksek, pH’sı düşük organik 
madde; N, P, K, ve Mg besin elementlerince zengindir. Zeytinyağı üretiminde geleneksel klasik 
(presler) sistemler dışında kullanılan dekantöre bağlı olarak iki proses vardır. 

Üç fazlı üretim prosesi: Bu sistemde üretim boyunca proses suyu kullanılmaktadır. Proses 
sonrasında yağ, karasu ve pirina olmak üzere üç faz oluşmaktadır. Bu proseste önemli 
miktarlarda su eklenmektedir.  

İki fazlı üretim prosesi: Bu sistemde, üretim boyunca proses suyu eklenmez. Proses 
sonrasında, yağ ve yüksek nemli pirina (pirina+karasu) olmak üzere iki ürün oluşmaktadır. Bu 
proseste içinde (% 50-60 su, % 2-3 yağ içeren) pirina açığa çıkmaktadır. 2 fazlı sistem kullanımı 
ile karasuyu % 30 azaltmak mümkün olmaktadır.  

İki sistem arasındaki farklılıkların karşılaştırılması Tablo 1.61’de verilmiştir. 
 
Tablo 1.61. İki Sistem (2 yol- 3 yol) Arasındaki Farklılıkların Karşılaştırması 

Sıkım Yöntemi İki Faz Üç Faz 
Zeytinyağı ekstraksiyon kapasitesi (%) 86% a 85% a 
Pirina   
Miktar (kg/100 kg zeytin) 72,5 a 50,7 b 
Nem (%) 57,5 a 52,7 b 
Yağ (%) 3,16 a 3,18 a 
Yağ (% kuru madde) 7,44 a 6,68 a 
Yağ (kg/100 kg zeytin) 2,28 a 1,60 b 
Kuru Pirina (kg/100 kg zeytin) 30,7 a 23,9 b 
Karasu   
Miktar (lt/100 kg zeytin) 8,30 a 97,2 b 
Yağ (g/lt) 13,4 a 12,6 a 
Yağ (kg/ 100 kg zeytin) 0,14 a 1,20 b 
Katı artık (kg/100 kg zeytin) 1,20 b 8,3 b 
Yan üründe yağ (kg/ 100 kg zeytin) 2,42 a 2,80 a 

* Rakamların yanındaki benzer harfler farkın istatistikî olarak P<0,05 olasılıkla önemli 
olduğunu göstermektedir. 

Kaynak: Amirante P., Di Renzo G.C., Di Giovacchino L., Bianchi B., Catalano P., 1993, 
Olivae n°48, 43. 

İki yöntem arasında oluşan karasu miktarı iki fazlı sistemde 100 kg zeytinin işlenmesi ile 
8,30 litre, üç fazlı sistemde ise 97,2 litredir. (% 85). Üç fazlı sistemde oluşan karasuyun kimyasal 
bileşimi Tablo 1.62’de verilmiştir. 
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Tablo 1.62.  Üç Faz Sistemde Karasuyun Kimyasal Bileşimi  

pH 
EC 

(ms/cm) 
NaCl 

(mg/lt) 
COD 
mg/lt 

(BOD)5 
mg/lt 

AKM 
mg/lt 

NH4-N 
mg/lt 

Top. Cr. 
mg/lt 

4.34 14,53 813.000 104,1 13,5 57,5 42 6 
 

Sülfür (S-2) 
mg/lt 

Yağ ve Gres 
gr/lt 

Top. Fenolik Madde 
mg/lt 

87 4,5 1.210 
 
Org.Mad 
% 

N 
% 

P 
(ppm) 

K 
(ppm) 

Ca 
(ppm) 

Mg 
(ppm)

Na 
(ppm)

Zn 
(ppm)

Mn 
(ppm)

Fe 
(ppm)

Cu 
(ppm)

Bor 
(ppm) 

11,65 1,78 154 3.500 1.000 1.657 240 79 190 616 37 38 
 
2.4.2. Dünyada Karasu Değerlendirilmesi 
Karasu, zeytinyağı üretimi yapan ülkelerde doğaya verilmektedir. Bilinen kesin, tek ve 

ekonomik bir arıtma yönteminin de olmamasından dolayı ortaya çıkan bu sorunu her ülke 
kendisine uygun farklı yöntemler ile çözmeye çalışmaktadır.  

Yunanistan ve İtalya zeytinyağı işlemede 3 fazlı sistemi tercih ederken İspanya 2 fazlı 
çalışma sistemine ağırlık vermiştir. İtalya karasuyu kontrollü olarak tarım arazilerine verilmesini 
tercih etmektedir. Ancak uzun dönemlerde toprak ve ürün kalitesinde olabilecek sorunlara 
yönelik uygulamada sürekli değişiklikler yapılmaktadır. İspanya karasu miktarının azaltılması 
konusunda tercihini 3 faz sistemlerin 2 faza dönüştürülmesi yönünde kullanmış ve böylece 
mevcut zeytinyağı fabrikaları % 90 oranında 2 fazlı sisteme geçirilmiştir. Faz değişimi ile % 50-
60 rutubetli prina + karasu birlikte elde edilerek karasu miktarı azaltılmıştır. 

Ayrıca İspanya ve Yunanistan’da kullanılan 3 fazlı sistemden çıkan karasu belirli süre 
sızdırmaz lagünlerde çökertme ve seyreltme işlemi ile birlikte sulamada kullanılmaktadır. Fakat 
bu konuda kötü koku ve uçucu organik bileşenler nedeniyle yasal sorunlarla karşılaşılmaktadır.  

Bu ülkelerin tamamında karasudan biyokütle üretimi için çalışmalar da yapılmaktadır. 
Devam eden AR-GE çalışmaları, karasu ve pirinanın farklı kullanım alanlarının bulunmasını 
sağlayabileceği beklenmektedir. 

 
Dünyada karasu değerlendirme şekilleri 

• Organik gübre olarak, 
• Agrokimyasal ve hayvan yemi olarak, 
• Aktif karbon üretiminde, 
• Enerji kaynağı olarak, 
• Protein ve gıda katkı maddesi olarak, 
• Yağ asitleri ve enzim elde etmede, 
• Nanoteknoloji uygulamaları ile kozmetik, gübre, antioksidantlar ve ilaç 

sanayinde, 
• Değişik materyallerle Kompost yapılabilir. 
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2.4.3. Türkiye’de Karasu Değerlendirilmesi 
Türkiye’de karasu, zeytinyağı fabrikaları yakınında oluşturulan farklı yapılardaki çukurlarda 

bekletilmektedir. Çukurlar dolduktan sonra en yakın göl, gölet veya akarsuya deşarj edilmektedir. 
Ayrıca çukurlarda bekletilen ve suyu buharlaşan karasu keki işletme sahipleri tarafından yakıt ve 
gübre olarak uygulanmaktadır.  

Karasu konusunda AR-GE çalışmaları yapılmaktadır ancak ülkemize uygun tek ve 
ekonomik bir değerlendirme sistemi bulunamamıştır. Yapılan AR-GE çalışmaları arıtma, 
gübreleme, hayvan yemi, biyoyakıt, yabancı ot kontrolü ve bazı hastalıklara ve özellikle toprak 
nematoduna karşı kullanımı amaçlarını kapsamaktadır.  

Göl, gölet veya akarsuya deşarj edilen karasuyu çevreyi kirletici özellik taşımaktadır. Bu 
nedenle işletmelere Çevre Kanununa göre ceza uygulamak zorunda kalınmaktadır.  

 
2.5. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytinde Gıda Güvenliği ve Kontrol Uygulamaları 
Mevzuat  
Gıda güvenliği kontrollerinde, Türk Gıda Mevzuatına uygun güvenilir gıda üretiminin 

sağlanması yanında gıda işletmelerinin teknik ve hijyenik normlarının geliştirilmesi başlıca 
hedefleri oluşturmaktadır. Ülkemiz genelinde toplam yaklaşık 28.000 gıda maddesi üreten işyeri 
ile yaklaşık 400.000 gıda maddesi satış ve toplu tüketim yeri bulunmaktadır.  

Sular hariç olmak üzere gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretildiği, 
satışa ve toplu tüketime sunulduğu iş yerlerinin denetim ve kontrolü ile ithalat ve ihracat 
kontrolleri 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yetki 
ve sorumluluğunda toplanmıştır.  

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’ndan, gıda sicili ve ürettikleri ürünler için üretim izni almak, teknik, sağlık ve hijyenik 
şartlarını mevzuata uygun hale getirmek zorunluluğu bulunmaktadır.  

5179 sayılı Gıda Kanunu ile tüketici haklarının korunmasına ilişkin hükümlerin  yanı sıra  
izlenebilirlik, tüketicinin bilgilendirilmesi, bildirim sistemi, risk analizi, risk değerlendirilmesi ve 
risk yönetim sistemi, ihtiyatî tedbirler, bilimsel komiteler, erken uyarı sistemi, acil durumlar, kriz 
yönetimi, gıdaya ilişkin gıda işletmecilerinin sorumlulukları, sağlığın korunması, gıda ticareti, 
reklam ve tanıtım konularında sorumluluklar ve yaptırımlar bulunmaktadır. 

5179 sayılı Gıda Kanunu ile denetimlerde risk analizine dayalı kontrol sistemi 
uygulanmaktadır. 

Gıda güvenliğinin sağlanmasında ana hedef, AB ile uyumlu olarak hazırlanan mevzuatlar 
çerçevesinde, ülke genelinde etkin gıda kontrolü uygulamalarının gerçekleştirilmesidir. 5179 
sayılı Gıda Kanunu kapsamında aşağıdaki yönetmelikler yayımlanmıştır: 

1. 27.08.2004 tarih ve 25566 sayılı Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri 
Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu 
Yönetici İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik, 

2. 23.06.2005 tarih ve 25854 sayılı Kontrol Laboratuarlarının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Yönetmelik, 

3. 09.12.2007 tarih ve 26725 sayılı Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve 
Kontrolüne Dair Yönetmelik,  
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Üretici ve tüketici menfaatleri ile halk sağlığını korumak, gıda maddelerinin tekniğine uygun 
ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını 
sağlamak üzere gıda maddelerinin özelliklerini belirleyen Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği 16 
Kasım 1997 tarih ve 23172 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Türk Gıda Kodeksi 
Yönetmeliği, tüm gıda maddeleri için katkı maddeleri, aroma maddeleri, pestisit kalıntıları, 
veteriner ilaç kalıntıları, gıda bulaşanları, ambalaj-etiketleme ve işaretleme, depolama ve taşıma 
ilgili hükümleri içeren yatay bir mevzuattır. Bu yönetmeliğin ilgili bölümleri AB uyum 
çerçevesinde bağımsız tebliğler haline getirilerek pestisit kalıntıları, veteriner ilaç kalıntıları, 
bulaşanlar, katkı maddeleri, etiketleme ile ilgili hükümleri içeren yatay tebliğler halinde 
yayımlanmıştır.  

Bu kapsamdaki yatay tebliğler; 
Türk Gıda Kodeksi - Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda 

Katkı Maddeleri Tebliği, Tebliğ No: 2003/44  (22 Aralık 2003 – 25324) (Yürürlükten kalktı) 
• Türk Gıda Kodeksi - Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki 

Gıda Katkı Maddeleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, Tebliğ 
No:2004/15 (28 Mart 2004 – 25416) 

• Türk Gıda Kodeksi - Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki 
Gıda Katkı Maddeleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, Tebliğ 
No:2004/49 (13 Ocak 2005 – 25699) 

Türk Gıda Kodeksi - Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı 
Maddeleri Tebliği, Tebliğ No: 2008/22  (Yeni)  

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum 
Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ, Tebliğ No: 2002/63 (Yürürlükten kalktı) 

DÜZELTME: Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum 
Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında 2002/63 sayılı Tebliğ’de “ppb” düzeltme 

Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri 
Hakkında Tebliğ, Tebliğ No: 2008/26  (Yeni)   

Türk Gıda Kodeksi - Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği, Tebliğ No: 
2002/55   (25 Ağustos 2002 – 24857) 

• Türk Gıda Kodeksi -  Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliğinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Tebliğ, Tebliğ No: 2007/49 (01 Kasım 2007 – 26687) 

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden 
Etiketleme Kuralları Tebliği, Tebliğ No: 2002/58  (25 Ağustos 2002 – 24857)  

• Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden 
Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, Tebliğ No: 
2004/5 (29 Ocak 2004 - 25361) 

• Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden 
Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, Tebliğ No: 
2006/3 (22 Ocak 2006-26057)  

• Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden 
Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, Tebliğ No: 
2006/34 (07 Temmuz 2006 – 26221) 
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• Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden 
Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, Tebliğ No: 
2007/40 (23 Ağustos 2007 – 26622) 

Türk Gıda Kodeksi - Gıdalarda Maksimum Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Limitleri 
Tebliği, Tebliğ No: 2004/42 (13 Ocak 2005 – 25699) 

Ayrıca Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine bağlı olarak ürün tebliğleri yayımlanmış ve 
yayımlanmaya devam etmektedir. Bu çerçevede;  

Türk Gıda Kodeksi - Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Pirina Yağı Tebliği 25 Nisan 1998 
tarih ve 23323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğde bazı revizyonlar 
yapılarak Türk Gıda Kodeksi-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği  olarak yeniden düzenlenmiş ve 
3 Ağustos 2007 tarih ve 26602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Tebliğde Serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden Natürel Zeytinyağları tanımları ile Yemeklik 
Zeytinyağları ve Pirina yağlarının kalite ve saflık kriterlerine yer verilmiştir. Tebliğde 
zeytinyağlarının diğer sıvı bitkisel yağlar ile karıştırılmasını engelleyen hüküm de 
bulunmaktadır. Söz konusu tebliğde saflık ve kalite kriterleri gibi taklit ve tağşişin 
önlenmesine yönelik hükümler mevcuttur. 

Türk Gıda Kodeksi-Sofralık Zeytin Tebliği 26 Mayıs 2008 tarih ve 26886 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğde olgunluk derecelerine, işleme şekillerine 
ve piyasaya sunuluş şekillerine göre sofralık zeytin tanımları yapılmış, ürün özellikleri ve 
ambalajlama ve etiketleme-işaretleme ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. 

Standartlar 
Ülkemizde kaliteye yönelik kriterleri ve sınıfları belirlemek üzere Türk StandartlarI 

Enstitüsü (TSE) tarafından Türk Standartları yayınlanmaktadır. Standartlar mevzuat anlayışı 
içerİsinde ihtiyari uygulamada olması gereken normlardır. Ancak ülkemizde mevzuat eksikliği 
olması halinde ilgili kurumların standartları zorunlu uygulamaya koyması usulü benimsenmiştir. 
Türk Standartları Enstitüsü,  TS-341 Yemeklik Zeytinyağı Standardı, TS/5269 Yemeklik Rafine 
Pirina Yağı ve TS-774 Sofralık Zeytin standardını yayımlamıştır.  

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından da Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve 
Standardizasyon Yönetmeliği ekinde yer alan ve TS-341 Yemeklik Zeytinyağı Standardı ve 
TS/5269 Yemeklik Rafine Pirina Yağı Standardı dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmuştur. 
Bu uygulama ile geleneksel tarım ürünlerimizin dış ülkelerdeki itibarını muhafaza etmek ve 
istikrarlı pazarlar yaratmak amaçlanmaktadır. 

Kontrol Laboratuvarları; 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı 39 İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ve Bursa Gıda 

Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde ithalat, ihracat, denetim, özel istek gıda 
ve temas eden madde ve malzemelerinin Türk Gıda mevzuatına göre gıda güvenliği ve kalite 
analizleri yapılmaktadır.  

Bu laborauvarlardan 16 adeti (Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Trabzon, Ordu, 
Giresun, Kocaeli, Tekirdağ, Antalya, Gaziantep, Konya, Çanakkale, Denizli İl Kontrol 
Laboratuvar Müdürlükleri ile Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü) 
belirli ürün ve analizlerde TS17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin 
Genel Şartlar) gereği TÜRKAK ve uluslar arası akreditasyon kurumlarından akredite olmuştur. 
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Diğer taraftan Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik 
hükümleri kapsamında 40 adet özel Gıda Kontrol Laboratuvarına çalışma izni verilmiştir. Bu 
laboratuvarlardan 16 adedi belirli ürün ve analizlerde akredite olmuştur. 

AB ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen “Türkiye’de Denetim 
Hizmetlerinin Desteklenmesi projesi” kapsamında Adana, Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van İl Kontrol 
Laboratuvar Müdürlüğü ile Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü alet ve ekipman 
yönünden güçlendirilmiş, personel eğitimleri yapılmıştır. Yine AB ile ortaklaşa yürütülen 
“Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Projesi” kapsamında; Ankara’da kurulacak olan 
Referans Laboratuvarı tüm laboratuvarların personel eğitimi, analiz metodu çalışmaları ve 
laboratuarlar arasında metot birlikteliği konularında önemli bir görev yüklenecektir. İnşaat 
çalışması devam eden laboratuvarın bu yıl sonunda faaliyete geçmesi planlanmaktadır.    

Denetimler: 
Gıda denetimleri 81 Tarım İl Müdürlüğü ve yetki verilen ilçe müdürlüklerinde 5066 adet 

gıda kontrolörü tarafından gerçekleştirilmektedir. 
2007 yılında 5179 sayılı Kanun gereği 81 İl Müdürlüğünce il genelinde uygulanan rutin gıda 

denetim programlarına ilave olarak, Bakanlıkça yapılan programlar ile ürün ve risk bazında ve 
gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı olarak hazırlanan yıllık denetim ve izleme programları 
gereği de gıda zincirinin her aşamasında denetimler yürütülmektedir.  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2002-2008 yıllarına ait genel gıda denetim 
sonuçları aşağıda verilmiştir.  

Tablo 1.63. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Genel Gıda Denetim Verileri 
GIDA ÜRETİM 

YERİ GIDA SATIŞ YERİ 
TOPLU TÜKETİM 

YERİ TOPLAM 
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2002 39.646 1.544 551       39.646 1.544 551 

2003 40.558 1.192 503       40.558 1.192 503 

2004 48.257 1.259 524 105.561 116 8 37.011 15 4 190.829 1.390 536 

2005 72.487 3.630 251 173.729 1.062 63 80.246 202 74 326.462 4.894 388 
2006 66.597 3.593 347 148.536 1.699 137 63.650 469 99 278.783 5.761 583 
2007 91.780 4.221 393 165.604 1.475 80 76.905 354 113 334.289 6.050 586 
2008 
(1-3ay) 17.395 905 122 36.139 255 25 14.466 61 38 68.000 1.221 185 

NOT: 2004 yılı Gıda Satış yeri ve Toplu Tüketim Denetim raporları ikinci altı aylık dönem 
için geçerlidir. 

(05.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5179 sayılı Kanun gereği) 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gıda denetim sonuçları sektörel bazda bitkisel yağ ve margarin 

olarak sınıflandırılmıştır. 2002-2008 yılarına ait denetim sonuçlarında zeytinyağı da bu grup 
içinde yer almıştır. 
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Tablo 1.64. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Sektör Bazında Gıda Denetim Verileri 
BİTKİSEL YAĞ ve MARGARİN SEKTÖRÜ 

YILLAR 
Denetim İdari Para Cezası Savcılık 

2002 752 12 7 
2003 995 22 5 
2004 708 12 1 
2005 1173 87 2 
2006 892 70 0 
2007 1111 31 2 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı rutin denetimlerin yanı sıra bazı ürün gruplarında taklit ve 
tağşişe yönelik denetim programları da yürütmektedir. Bu denetim programlarında 2008 yılı 
içerisinde 23 numune alınmış 21 numune sonucu olumlu, 2 numune sonucu olumsuz çıkmıştır.   
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3. ZEYTİNCİLİKTE DESTEKLEME POLİTİKALARI ve KURUMSAL YAPI 
3.1. Destekleme Politikaları 
3.1.1. Üretim 
Zeytinyağı ilk kez 1966 yılında Destekleme Alım kapsamına alınan 24 tarımsal üründen biri 

olarak, 1986 yılına dek aralıksız olarak desteklenmiş, 1987-1990 yılları arasında destekleme 
kapsamından çıkarılmıştır. 1991 yılında yeniden destekleme kapsamına alınan zeytinyağı, bu kez 
5 Nisan 1994 kararlarıyla birlikte tekrar destekleme kapsamı dışı bırakılmıştır.  

Uygulama zaman zaman yerini Birlik alım fiyatlarına bırakmış, 1998 yılından itibaren de 
"Destekleme Ödemeleri" "Prim" ödemelerine dönüştürülmüştür. Prim ödemeleri ile Dünya 
Ticaret Örgütü (DTÖ) ve AB Ortak Tarım Politikalarına uyum sağlamak, ekonomiyi kayıt içine 
alarak vergi gelirlerini arttırmak, tarımsal kayıt ve envanter tutulmasını sağlamak, üretici ve 
sanayiciyi aynı zamanda koruyup üretimi teşvik etmek, sanayiye dünya fiyatlarından hammadde 
sağlamak amaçlanmıştır. 

Zeytinyağı üreticilerine, dönemsel olarak değişmekle birlikte “destekleme primi” adı altında 
doğrudan kg başına yapılan desteklerin tutarları belirlenirken, iç ve dış piyasa fiyatları, üretim 
maliyetleri, bütçe imkânları göz önünde bulundurulmaktadır.  

Bu çerçevede, yıllar itibariyle zeytinyağına verilen primler, üretici sayıları ve prime konu 
ürün miktarı Tablo 1.65’de gösterilmiştir.  

 
Tablo 1.65. Türkiye’de Yıllar İtibariyle Zeytinyağına Ödenen Prim Miktarları 

Yıllar 

Prim Alan 
Üretici Sayısı 

(Kişi) 

Prime Esas 
Zeytinyağı Miktarı 

(Ton) 
Prime Esas 

Fiyat 

Toplam Ödenen 
Prim 

(Milyon YTL) 
1998 - - 40,0 Cent/Kg 18,0 
2000 51.600 115.000 28,0 Cent/Kg 48,5 
2001 7.738 11.826 15,0 Ykr/Kg 1,8 
2002 4.604 97.157 17,5 Ykr/Kg 17,4 
2003 10.819 31.519 20,0 Ykr/Kg 6,3 
2004 37.652 94.264 25,0 Ykr/Kg 23,6 
2005 12029 36.316 10,0 Ykr/Kg 3,6 
2006 20345 60.959 11,0 Ykr/Kg 6,7 
2007 * * 20,0 Ykr/Kg * 

 Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı -TÜGEM/BÜD verilerinden hazırlanmıştır. 
 * Henüz belli değildir. 
 
Zeytinyağı ve sofralık zeytin üreticilerine ayrıca genel bir destekleme sistemi olan Doğrudan 

Gelir Desteği (DGD) kapsamında 2000 yılından itibaren gelir desteği ödemesi yapılmıştır. 
Yıllar itibariyle zeytin üreticilerine (sofralık zeytin ve zeytinyağı) verilen alan bazında DGD 

primleri; miktarı, üretici sayıları (Tablo 1.66), (Şekil 1.43) ve (Tablo 1.67) de gösterilmiştir. 
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Tablo 1.66. Türkiye’de Zeytin Üreticilerinin Yararlandıkları DGD Miktarları 
YILLAR Arazi Büyüklüğü Kayıtlı Üretici Sayısı Miktar (YTL) 
2000/2001 İlk pilot uygulamada zeytinyağı yer almamıştır. 
2001/2002 ≥5 ─ 200 dekar - 10,0 
2002/2003 ═1 ─ 200 dekar - 13,5 
2003/2004 100m2─500 dekar 173 120 adet 16,0 
2004/2005 100m2─500 dekar 175.214 adet 16,0 

2005/2006 - 182 299 adet 10,0 

2006/2007 - 186 257 adet 7,0 
Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı -TÜGEM/BÜD verilerinden hazırlanmıştır. 
 
Şekil 1.43 Türkiye’de Zeytinde DGD Ödemeleri 

Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı -TÜGEM/BÜD verilerinden hazırlanmıştır. 
 
Tablo 1.67. Türkiye’de Zeytinde DGD Ödemeleri 

 Üretici Sayısı Parsel Sayısı Arazi Alanı (ha) Destek Miktarı (YTL/da) 
2003-2004 173.120 549.978 351.737 16 
2004-2005 175.214 565.806 362.211 16 
2005-2006 182.299 591.040 370.201 16 
2006-2007 186.257 625.147 385.488 10 
2007-2008 199.599 656.914 420.520 7 

Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı -TÜGEM/BÜD verilerinden hazırlanmıştır. 

Türkiye’de Zeytinde DGD Ödemeleri
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Zeytin üreticilerine prim desteği ve doğrudan gelir desteği ödemesi yanında 2003 yılından 
itibaren mazot ve gübre desteği sağlanmaktadır. Bu destekler Tablo 1.68 de görülmektedir. 

 
Tablo 1.68. Türkiye’de Zeytin Üreticilerinin Yararlandıkları Mazot ve Gübre Desteği 
Türkiye’de Zeytin Üreticilerinin Yararlandıkları Mazot Desteği (MD)= (Mazot İndirimi) ve 

Gübre (Kimyevi) Desteği (KG) (Ödemeler 3 ayda bir yapılmaktadır) 

 ALAN 
GÜBRE DESTEK 

(YTL/da) 
MAZOT DESTEK 

(YTL/da) 

2003/2004 Azami 500 dekara ─ 

2004/2005 Azami 500 dekara ─ 
3.900.000 (TL/da) 

Ürün Grupları 
2005/ 2006 
Azami 500 
dekar 

Sebze, Meyve 
(ZEYTİN), Süs Bitkileri, 
Özel Çayır-Mera, Orman 
envali ürün 

1,0 1,5 

Ürün Grupları 
2007/ 2008 
Azami 500 
dekar 

Sebze, Meyve 
(ZEYTİN), Süs Bitkileri 
Özel Çayır-Mera, Orman 
envali ürün 

1,55 1,8 

Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı -TÜGEM/BÜD verilerinden hazırlanmıştır. 
Sertifikalı zeytin fidanı kullanımını arttırarak, sağlıklı fidanlarla en az 10 dekar kapama 

zeytin bahçe tesisinin yaygınlaştırılması amacıyla, 2006 yılından itibaren zeytin üreticileri 
desteklenmektedir (10.05.2006 tarihli ve 26164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sertifikalı 
Tohumluk Kullanımı ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi ile Kapama Bağ/Bahçe 
Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğ (No: 2006/19). 

Sertifikalı fidan desteklemeleri ile yaklaşık son 3 yılda yaklaşık 30 milyon zeytin fidanı 
dikimi gerçekleştirilerek zeytin ağaç varlığı ve alanı arttırılmıştır.  

Sertifikalı fidan desteklemeleri birim fiyat, alana göre ödeme miktarları aşağıdaki gibidir 
(Tablo 1.69), (Tablo 1.70). 

 
Tablo 1.69. Sertifikalı Zeytin Fidanı Destek Birim Fiyatları  

DESTEK BİRİM FİYATI (YTL/DA) 
ÜRÜNLER 2006 2007 2008 

Zeytin, Narenciye, Nar, Kivi, Badem ve Ceviz Fidanı İle Bahçe Tesisi 250   
Zeytin (Gemlik çeşidi hariç), Narenciye, Nar, Kivi, Badem ve Ceviz 
Fidanı İle Bahçe Tesisi  250  

Zeytinde Gemlik Çeşidi İle Bahçe Tesisi  45  

Zeytinde (Gemlik Hariç) Çeşidi İle Bahçe Tesisi   100 

Zeytinde Gemlik Çeşidi İle Bahçe Tesisi   40 

Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı -TÜGEM/BÜD verilerinden hazırlanmıştır. 
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Tablo 1.70. Sertifikalı Alana Göre Fidan Dikim Ödeme Miktarları 

2005 YILI 2006 YILI 
Destek DESTEK DESTEK DESTEK 

ÜRÜN ADI ALANI (Da) MİKTARI (YTL) ALANI (da) MİKTARI (YTL) 
ZEYTİN 15.956 478.680 239.874 59.463.850 

* 2007 yılı miktarları henüz kesinleşmemiştir. 
Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı -TÜGEM/BÜD verilerinden hazırlanmıştır. 
3.1.2. İhracat 
Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde ülkemizce ihracat desteği 

verilebilecek 44 ürün/ürün grubu içerisinde yer alan zeytinyağı ve sofralık zeytin ihracatında  
ihracat iadesi ödemesi yapılmaktadır. (Tablo 1.71.).  

İhraç edilen ürünlerden daha yüksek katma değer sağlamak, ihracatta markalaşmayı teşvik 
etmek ve kutulu ihracatı arttırabilmek amacına yönelik olarak, küçük ambalajlarda ve markalı 
olarak yapılan ihracatlarda daha yüksek olmak üzere,   19.03.2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve 
Koordinasyon Kurulu’nun 2008/1 No’lu Tebliği uyarınca;   

Zeytinyağı için, 
• 1509.10.10.00.13 ve 1509.10.90.00.13 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (G.T.İ.P) 

yer alan ve net ağırlığı 2-5 kg arası, “Tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” 
ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları 175 $/ton, 

• 1509.10.10.00.12 ve 1509.10.90.00.12 G.T.İ.P.’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1-2 Kg 
arası, “Tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen 
zeytinyağları 300 $/ton, 

• 1509.10.10.00.11; 1509.10.90.00.11 ve 1516.20.91.00.14 G.T.İ.P.’lerinde yer alan ve 
net ağırlığı 1 kg’a kadar (1 kg dahil) ambalajlarda, “tescilli Türk Markaları” ve “Made 
in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları 500 $/ton, 

• Kg’ye kadar kutulu ambalajda, “Tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi 
olmadan ihraç edilen zeytinyağına 100 $/ton,  

ihracat iadesi ödemesi yapılmaktadır. 
Sofralık Zeytin için ise; 
• 2001.90.65.00.15,25; 2004.90.30.00.17,27 ve 2005.70.10.00.15,25 G.T.İ.P.’lerinde yer 

alan ve net ağırlığı 2-5 kg arasında (5 kg dahil) olan ambalajlarda, “Tescilli Türk 
Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi 
miktarı 125 $/ton,  

• 2001.90.65.00.14,24; 2004.90.30.00.16,26 ve 2005.70.10.00.14,24 G.T.İ.P.’lerinde yer 
alan ve net ağırlığı 1-2 kg arasında (2 kg dahil) olan ambalajlarda, “Tescilli Türk 
Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi 
miktarı 160 $/ton,  

• 2001.90.65.00.13,23; 2004.90.30.00.15,25 ve 2005.70.10.00.13,23 G.T.İ.P.’lerinde yer 
alan ve net ağırlığı 1 kg’a kadar (1 kg dahil) olan ambalajlarda “Tescilli Türk 
Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi 
miktarı 225 $/ton, 
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• 20.01-20.05 GTİP’leri altında tanımlı 18 kg’a (net ağırlık) kadar kutulu ambalajlarda 
“Tescilli Türk Markaları” ve “Made in TURKEY” ibaresi olmadan ihraç edilen 
zeytinlere 75 $/ton ihracat iadesi ödemesi yapılmaktadır.  

 
Tablo 1.71. Zeytinyağında İthalatında Uygulanan Gümrük Tarifeleri ve Verilen İhracat  

Destekleri  

Yıllar 
İthalattan Alınan 

Vergi (%) 
İhracat Verilen Destek ve 

Miktar Barajı ($ U.S. Ton) 
İhracat Desteğinin Geçerli 

Olduğu Süre 
1997 37.0 110 1-1-1997 / 31-12-1997 
1998 37.0 96 1-1-1998 / 31-12-1998 
1999 35.6 200  (%100) 1-1-1999 / 31-12-1999 
2000 34.7 200  (%100) 1-1-2000 / 31-12-2000 
2001 33.8 200  (%100) 1-1-2001 / 31-12-2001 
2002 32.9 180  (%100) 1-1-2002 / 31-12-2002 
2003 32.0 180  (%100) 1-1-2003 / 31-12-2003 
2004 31,2 180  (%100) 1-1-2004 / 31-12-2004 
2005 31,2 150  (%100) 1-1-2005 / 31-12-2005 
2006 31,2 100  (%100) 1-1-2006 / 31-12-2006 
2007 31,2 125  (%100) 1-1-2007 / 31-12-2007 
2008 31,2 100  (%100) 1-1-2008 / 31-12-2008 

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 
 
3.1.3. Tüketim 
Zeytinyağı 1990’lı yılların başına dek Türkiye’de tüketim alışkanlıkları, yüksek fiyatı ve 

diğer bitkisel yağlarla olan fiyat makası nedeniyle üretildiği bölgelerde tüketilen bir yağ 
olmuştur. Türkiye’de halen zeytinyağı tüketimine yönelik herhangi bir politika yoktur. 
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3.2. Zeytin-Zeytinyağı ve Uluslararası İlişkiler 
3.2.1.  Zeytin ve Zeytinyağına İlişkin Avrupa Birliğine Uyum Çalışmaları 
Avrupa Birliğine (AB) katılım süreci çerçevesinde, “Tarım ve Kırsal Kalkınma” faslına 

ilişkin, Avrupa Komisyonu yetkililerince ülkemize, ilgili fasıldaki müktesebat, uygulamalar ve 
gerekli idari kapasite hakkında bilgi verildiği ve sorularımızın yanıtlandığı tanıtıcı tarama 
toplantısı, 5-8 Aralık 2005 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşmiştir. Anılan fasıla ilişkin olarak 
ülkemizin tarım ve kırsal kalkınma konusundaki mevcut durumu hakkında bilgi verilmesine 
yönelik ayrıntılı tarama toplantısı ise 23-26 Ocak 2006 tarihleri arasında Brüksel’de yapılmıştır. 

Avrupa Birliği ayrıntılı tarama sürecinde, zeytinyağına ilişkin yapılan hazırlıkların 
koordinasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na verilmiştir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği 
müzakereleri tarım ve kırsal kalkınma başlığına yönelik ayrıntılı tarama sürecinde, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda, zeytinyağı ile ilgili Avrupa Komisyonu yetkililerince 
cevaplanması talep edilen sualname, ilgili kurumlarla birlikte yanıtlanmış ve bahse konu ürünle 
ilgili hazırlanan sunum anılan Bakanlıkça, Brüksel’de Avrupa Komisyonu yetkililerine 
yapılmıştır.   

Zeytin ve zeytinyağına ilişkin ilgili Türk Mevzuatı AB’den farklı olarak yeknesak bir 
şekilde düzenlenememiştir.  Diğer taraftan AB Ortak Tarım Politikasında Haziran 2003 ve Nisan 
2004 tarihlerinde gerçekleşen reformlar nedeniyle hâlihazırda topluluk zeytinyağı düzenlemeleri 
bir geçiş dönemindedir. Bu durum uyum çalışmalarını doğrudan etkilemektedir.  

AB tarama sürecinde hazırlanan resmi mevzuat karşılaştırılması Tablo 1.72 de  
 
Tablo 1.72. Resmi Mevzuat Karşılaştırmaları 

TÜRKİYE AB 

Yatay Düzenlemeler 
Bu konuda yasal bir düzenlememiz bulunmamaktadır. 
Türkiye’de öncelikle Entegre İdare Kontrol Sistemi 
(IACS) ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin tüm 
tarım ürünleri için yatay bir düzenleme olarak 
oluşturulması gerekecektir.  
Akabinde EC-TR Katılım Öncesi Mali İşbirliği 
Programı’na zeytin bahçeleri ve üzüm bağları ve 
fındıklık alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemi (uzaktan 
algılama) ile tespiti dahil edilecektir. Böylelikle üretim 
istatistiklerimiz AB standartlarına uygun olarak yeniden 
çıkarılabilecektir.  

Diğer Tarımsal Ürünleri  İçeren Yatay 
düzenlemeler  
864/2004 Konsey Tüzüğü 
 
Entegre İdari ve Kontrol Sistemi (IACS) 
içinde zeytin bahçelerine ilişkin coğrafi 
bilgi sisteminin kurulması zorunludur.  
 

Stoklama 
AB uygulamalarına benzer bir uygulama yoktur. 
Kamu adına stoklama görevi yapan şahıs ve kuruluş 
yoktur.  
Zeytinyağı ve sofralık zeytinde tarım satış kooperatifi ve 
birliklerinin depolama kapasiteleri geliştirilerek lisanslı 
depoculuk sistemine dahil edilmeleri konusunda Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından çalışılmaktadır.  

Stoklama 
EC 865/2004 sayılı Konsey Tüzüğüne 
göre; 
-Belli bölgelerde piyasada ciddi 
rahatsızlıklar  
olması durumunda ve, 
ortalama fiyat düzeyinin, Temsili fiyat 
düzeyinin  altına düşmesi durumunda, 
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TÜRKİYE AB 

Bu depolar oluştuğunda devlet özel stoklama önlemini 
uygulayabileceği sağlıklı bir alt yapıya kavuşacaktır.  
5488 sayılı Tarım Kanunun 19/g  maddesinde “özel 
depolama yardımı” öngörülerek özel stoklama sistemi 
için bir yasal dayanak oluşturulmuştur. Buradan yetki 
alınarak, uygulamaya ilişkin diğer yasal düzenlemeler 
çıkarılabilir.    
AB’ye üyelik gerçekleşmeden de bu yöntemin 
kullanılması mümkündür.  

Özel stoklama sistemi kullanılmaktadır.  
  

Üretici Örgütleri  
Zeytinyağı üreticilerinin oluşturdukları üretici 
örgütleri konusunda AB’deki gibi sektöre özel tek 
bir çerçeve mevzuat yoktur. Üreticiler  4572 sayılı 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında 
Kanun ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve 5200 
sayılı Üretici Birlikleri Kanuna göre 
örgütlenebilmektedirler. Ancak üreticilerin  
örgütlenmesi TSKB’ler altında gerçekleşmiştir. 
 Bu konuda AB’deki üretici örgütleri incelenerek,  
Türkiye’dekilerin proje hazırlama ve AB fonlarından 
yararlanabilme kabiliyetlerinin artırılması 
gerekebilecektir.  

İşletmeci Örgütleri  
EC 865/2004 sayılı Konsey Tüzüğü 
 
Zeytinyağı sektöründeki  işletmeci  
örgütleri, bunların  çalışma programları  
ve finansal programları  hakkında  EC 
865/2004  sayılı Konsey Tüzüğü için   
yatay detay  kurallara ilişkin (EC) 
2080/2005  sayılı Komisyon düzenlemesi. 
 Daha ziyade kalitenin artırılması, 
çevrenin korunması bağlamında proje 
bazlı olarak AB bu örgütleri 
desteklemektedir.  

PAZARLAMA STANDARTLARI  
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve buna dayanılarak 
çıkarılan yatay düzenlemeler ile Türk Gıda Kodeksi 
Yemeklik Zeytinyağı ve Pirina Yemeklik Zeytinyağı ve 
Pirina Yağı Hakkında Tebliğde;  
Zeytinyağının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin 
yanında, bulaşanlar, kimyasal ilaç kalıntısı, katkı 
maddeleri, hijyen, paketleme ve ambalajlama 
kurallarına yer verilmektedir.  
Söz konusu ürünleri üreten ve satan işyerlerinde 
ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi 5179 sayılı Gıda 
Kanunu uyarınca Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
tarafından gerçekleştirilmektedir.  
Sofralık zeytinlerin kontrol ve denetimi Türk Gıda 
Kodeksi ve buna ilişkin yatay düzenlemeler ile TS 774 
sayılı sofralık Zeytin standardına göre Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.  
Zeytinyağı ve yenilebilir yağların ithalat ve ihracatında 
pazarlama standartları kalite kontrollerine tabidir. Bu 
kontroller Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesindeki bölge 

PAZARLAMA STANDARTLARI 
Adlandırma ve tanımlamalar: (EC) 
865/2004  
sayılı Tüzük’ün  
Eki,fiziko-kimyasal nitelikler ve  
ilgili analiz yöntemleri:  (EEC) 2568/1991 
sayılı Tüzük,  
Pazarlama standartları: (EC) 1019/2002 
sayılı Tüzük 
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TÜRKİYE AB 

denetmenlerince TSE’nin ilgili standartlarına göre 
yürütülmektedir. (TS 341- TS 342- TS 5269 on Pomace 
Olive) 
TARIMSAL DESTEKLER  
Yatay destekler olarak doğrudan gelir desteği ve mazot 
desteği , Kimyevi gübre desteği  verilmektedir.  
Ayrıca  zeytinyağı üreticilerine prim ödemesi 
yapılmaktadır.  
AB’ye uyum kapsamında yukarıda belirtilen yatay 
düzenlemelerin tamamlanmasının ardından AB 
kurallarına göre destekleme yapılabilecektir. Bu 
desteklemelere üyelik gerçekleşmeden kısa  bir süre 
önce başlanması veya üye olunca başlanması  uygun 
olacaktır.  

TARIMSAL DESTEKLER  
1782/2003 Sayılı Konsey Tüzüğü,  
EC 864/2004 Sayılı Konsey Tüzüğü 
EC 865/2004 Sayılı Konsey Tüzüğü, 
 
AB destekleme Sistemi  Tek ödeme ve 
Primden 
 oluşmaktadır.   

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
 
AB’inde zeytinyağına uygulanan destekleme politikalar; üretim hedef fiyatı, üretim yardımı, 

üretim geri ödemesi, zeytinyağının özel olarak depolanmasına yönelik yardımlar, zeytinlik 
yardımı ve işletmeci örgütlerinin desteklenmesi araçlarından oluşmaktadır. 

 
1. Üretim Hedef Fiyatı 
Zeytinyağı için belirlenmiştir. Bu fiyat, 1998/1999 – 2003/2004 pazarlama yılları arası için, 

serbest asitlik derecesi 100 gramda 3,3 gram oleik asit şeklinde ifade edilen toptancılık 
aşamasındaki natürel ikinci zeytinyağı (2 – 3,3 serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden) için 
383,77 €/100 Kg olarak sabitlenmiştir.   

 
2. Üretim Yardımı  
AB’de üreticilere adil bir gelir sağlanmasına katkıda bulunulması amacıyla zeytinyağı için 

üretim yardımı verilmektedir. Zeytinyağı için üretim yardımı, zeytinyağı üreticilerinin gerçekte 
ürettikleri zeytinyağı miktarı esas alınarak verilmektedir.  

Topluluk bütününde yardım verilecek zeytinyağının azami miktarı 1.777.261 ton olarak 
belirlenmiş olup, İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya ve Portekiz için ulusal azami garanti 
miktarları tespit edilmiştir. Komisyonun belirleyeceği koşullarda, üye devletler bu miktarın ve 
zeytinyağı üretim yardımının bir bölümünü sofralık zeytin için kullanabilmektedir.  

Bu ülkelerden birinde üretim miktarı, belirlenen ulusal garanti miktarının altında kalırsa, 
kalan miktarın % 20’si kendi kotalarını aşan diğer ülkelere dağıtılmakta, % 80’i ise söz konusu 
ülkenin bir sonraki kotasına eklenmektedir.  

1998/1999 pazarlama yılından itibaren, üretim yardımı 1.322,5 €/ton olarak belirlenmiştir. 
Bu yardım, gerçek üretimi ulusal garanti edilmiş azami miktara eşit veya daha az olan üye 
devletlere verilmektedir. Diğer ülkeler için yardım, bir katsayı ile çarpılarak belirlenmektedir.  

Yardıma uygun zeytinyağı miktarının kontrol edilmesi amacıyla, her üretim alanı için her bir 
pazarlama yılındaki zeytin ve zeytinyağı rekolteleri belirlenmektedir. Üretim yardımı olarak 
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verilecek yardımların bir bölümü, üretici birliklerine, zeytinyağı ve sofralık zeytin kalitesinin 
yükseltilmesine yönelik bölgesel tedbirlerin finansmanında kullanılmak üzere tahsis 
edilmektedir. Bu oran 1998/1999 pazarlama yılı sonrası için %1,4 olarak belirlenmiştir.  

 
3. Üretim Geri Ödemesi  
Bazı konserve balık, konserve deniz kabukluları ve yumuşakçalar ile bazı konserve 

sebzelerin üretiminde kullanılan zeytinyağı, üretim geri ödeme sisteminden yararlanmaktadır. 
Geri ödeme oranları Komisyon tarafından her iki ayda bir belirlenebilmektedir. 1915/2004/EC 
sayılı Komisyon tüzüğünde Kasım ve Aralık 2004’de geçerli üretim geri ödemesi miktarı 44 
€/100 Kg olarak belirlenmiştir.  

 
4. Zeytinyağının Özel Olarak Depolanmasına Yönelik Yardımlar  
Topluluğun bazı bölgelerinde önemli pazar dalgalanmalarının ortaya çıkması durumunda, 

yeterli miktarları temin eden kuruluşların, üye devletler tarafından onaylanması koşuluyla, 
pazarladıkları zeytinyağının özel olarak depolanmasına ilişkin sözleşmeler yapabilecekleri 
hükme bağlanmıştır. Bu sözleşmeler yapılmadan önce depolama yardımı alacak ürün ihaleye 
çıkılarak belirlenmektedir. Bu tür tedbirler; belirli bir dönemde pazarda kaydedilen ortalama 
fiyatın, 1997/1998 pazarlama yılına ait müdahale fiyatının  % 95’inden düşük olduğu durumlarda 
alınmaktadır.  Kuruluşlar arasında tanınmış üretici grupları veya bunların birliklerine öncelik 
tanınmaktadır.  

Sözleşmelerin yürütülmesi için verilecek yardım miktarı ile depolanacak ürün miktarı, 
kalitesi ve depolama süresi olmak üzere uygulamaya yönelik kurallar ayrıca belirlenmektedir.  

Özel depolamaya ilişkin yardım miktarları 2768/1998/EC sayılı Komisyon tüzüğü ile 
aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

• Natürel sızma zeytinyağı için 177,88 €/100 Kg, 
• Natürel birinci zeytinyağı için 170,99 €/100 Kg, 
• Natürel ikinci zeytinyağı için 166,40 €/100 Kg, 
• 1 derecelik serbest asitliğe sahip lampant zeytinyağı için 156,08 €/ton’dur.                

(bu yardım miktarı her ilave asit derecesi için 3,67 €/100 Kg oranında 
düşürülmektedir).  
 

5. Zeytinlik Yardımı  
2005/2006 pazarlama yılından başlayarak, belirlenen şartlarda çevresel veya sosyal değeri 

olan zeytinliklerin muhafazasına yönelik olarak verilmektedir. Bunun için; 
• Zeytinliğin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) içinde kayıtlı olması, 
• Arazinin Kıbrıs ve Malta için 31 Aralık 2001, diğer ülkelerde ise 1 Mayıs 1998 

tarihinden önce dikilmiş olması veya komisyon tarafından onaylanmış bir program 
dahilinde ağaçların yenilenmiş olması, 

• CBS’deki ağaç sayısının 1 Ocak 2005’de kaydedilmiş zeytin ağacı sayısının % 
10’undan daha fazla farklı olmaması, 

• Zeytinliğin yardım başvurusunda bulunulan zeytinlik kategorisi özelliklerine uygun 
olması gerekmektedir.  

CBS ile belirlenmiş yardım oranı zeytin hektarı başına 50 € olarak belirlenmiştir.  
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6. İşletmeci Örgütlerinin Desteklenmesi 

 
Onaylanmış üretici örgütleri, branşlar arası kuruluşlar veya zeytinyağı sektöründe faaliyet 

gösteren diğer operatörler veya operatör derneklerinin yer aldığı onaylı operatör kuruluşlar 
aşağıda sıralanan faaliyetlerin bir veya daha fazlasına yönelik olarak hazırladıkları 3 yıllık 
programları üye devletler tarafından zeytinyağı için tutulan kaynaklardan finanse 
edilebilmektedir.  

Operatör Kuruluşların Desteklenen Faaliyetleri: 
• Zeytinyağı ve sofralık zeytin sektöründe piyasanın takip edilmesi ve yönetimi, 
• Zeytin yetiştiriciliğinin çevresel etkilerinin iyileştirilmesi, 
• Kaliteli zeytinyağı ve sofralık zeytin üretiminin iyileştirilmesi, 
• İzlenebilirlik sistemi başta olmak üzere ulusal idarenin gözetiminde nihai tüketiciye 

satılan zeytinyağının kalitesinin izlenmesi olmak üzere, zeytinyağı ve sofralık zeytin 
kalitesinin sertifikasyonu ve korunması, 

• Operatör kuruluşları tarafından zeytinyağı kalitesinin artırılması konusunda 
gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilginin dağıtımıdır.   

Üye devletler kendilerine zeytinlikler için tahsis edilen kaynakların % 10’unu operatör 
kuruluşlara yardım olarak yapabileceklerdir.  

Tablo 1.73. Avrupa Birliğinde Zeytincilik Sektörüne Yönelik Destekler ve Üreticilere 
Yapılan Yardımlar  
ZEYTİNYAĞI Fiyat – Desteğin Niteliği Kime Verildiği Tutarı (€) 
1 Hedef Üretim Fiyatı (€/100 Kg) 383,77 
2 Üretim Yardımı (Zeytinyağı Üreticilerine) 

(€/ton) 
1.322,5 

3 Üretim Geri Ödemesi  
Bazı konserve balık, konserve deniz kabukluları 
ve yumuşakçalar ile bazı konserve sebzelerin 
üretiminde kullanılan  zeytinyağı için bu ürünleri 
üretenlere) (€/100 Kg) 

44 

4 Özel Depolama Yardımları  
-Natürel sızma zeytinyağı için, (€/ton) 
-Natürel 1. Zeytinyağı için, (€/ton) 
-1 derecelik serbest asiditeye sahip lampante 
zeytinyağı için, (€/ton) 

 
1.799 
1.710 
1.524 
(bu oran her ilave asit 
derecesi için 3,67 
ECU/100 kg oranında 
düşürülmektedir) 

5 Zeytinlik Yardımı 
(Zeytin ağaçları ile kaplı alanlara yönelik 
çiftçilere verilen arazi esaslı yardım) (€/Coğrafi 
Bilgi Sistemi (CBS) hektar) 

50 

Kaynak: TC. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
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3.2.2. Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) 
Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK), 1956 yılında kurulmuş, Uluslararası Zeytinyağı ve 

Sofralık Zeytin Anlaşması’nın(Anlaşma) idaresinden sorumlu bir kuruluştur.  
UZK, Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması’nda belirtilen esaslar dahilinde 

aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir. 
• Zeytinyağları, pirina yağları ve sofralık zeytinlerin adlandırma ve tanımlamalarında 

değişiklik yapabilmektedir (Anlaşma m. 21/3).  
• Ürünlerin adlandırılması ve coğrafi işaret verilmesi faaliyetlerinin karşılıklı olarak 

tanınması için sistem geliştirmekte ve bu konuda çıkan ihtilafların çözümü için 
tetkiklerde bulunmaktadır (Anlaşma m. 22/3 ve m. 23).     

• İstatistiksel veriler derleyerek zeytinyağı, pirina yağı ve sofralık zeytin için arz ve 
talep tahmini yapmaktadır (Anlaşma m.24/1,2).     

• Uluslararası ticaretin genişlemesini ve zeytinyağı ve sofralık zeytin tüketiminde artış 
temin edecek yolları ve vasıtaları tetkik etmektedir (Anlaşma m. 25/3).  

• Üye ülkelere;  
(a) zeytinyağı, pirina yağı ve sofralık zeytin muameleleri için standart bir 
uluslararası sözleşmenin kabul edilmesi ve kullanımı, 
(b) zeytinyağı, pirina yağı ve sofralık zeytin muamelelerine ilişkin herhangi bir 
ihtilafın üstesinden gelmek için uluslararası bir uzlaştırma ve tahkim ofisinin 
teşkil edilmesi ve faaliyet göstermesi, 
(c) zeytinyağı ve pirina yağının fiziksel, kimyasal ve organoleptik nitelikleri 
için standartların uygulanması, 
(d) standart analiz yöntemlerinin teşkil edilmesi,  

konularında tavsiyelerde bulunmaktadır (Anlaşma m. 25/3). 
Ayrıca; 

• Uluslararası ticarette haksız rekabeti engellemek için faydalı bulunulan önlemleri 
alabilmekte ve zeytinyağı, pirina yağı ve sofralık zeytinin uluslararası ticareti için 
yerleşmiş, adil ticaret uygulamalarının uygun bir külliyatını tanzim etmek için 
gerekli önlemleri almaktadır (Anlaşma m. 25/4 ve m. 29/c). 

• Zeytin yetiştirme, zeytinyağı ekstrasyonu ve sofralık zeytin işleme sanayini 
kapsayacak şekilde teknik işbirliği için programlar tasarlamakta, gelişmiş üyelerden 
gelişmekte olan üyelere teknoloji transferini teşvik etmekte ve teknik işbirliğini 
desteklemekte ve detaylandırmaktadır (Anlaşma m. 26 ve m. 28/2, 3 ). 

• Üyelerin genel menfaatlerine yönelik olarak araştırma-geliştirme projeleri 
oluşturabilmekte ve gerekli durumlarda bu konuda ihtisaslaşmış araştırma 
kurumları, laboratuarlar ve merkezler ile işbirliği yapabilmektedir (Anlaşma m. 27).  

• Zeytin sektöründeki, bilhassa gelişme yolundaki üyelerden, muhtelif seviyelerde 
teknik uzmanlar için kurslar ve eğitim kursları organizasyonuna yönelik gerekli 
çalışmalar yapabilmektedir (Anlaşma m.28).  

• Genel veya bilimsel-teknik uluslararası seminer ve toplantılar düzenlenmekte, 
spesifik çalışma ve operasyonlar yürütmekte, teknik bilgi toplamakta ve üyelere 
dağıtmaktadır (Anlaşma m. 28/5). 
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• Zeytinyağı ve sofralık zeytinlerin, bilhassa beslenme değerleri ve diğer kendilerine 
özgü niteliklerine referansla, biyolojik değerleri üzerinde uygun çalışmaları ve 
araştırmaları teşvik ve koordine etmektedir (Anlaşma m. 29/a). 

• İhtisas kurumlarıyla bağlantılı olarak, zeytin sektörüyle bağlantılı herhangi bir diğer 
standardın yanı sıra, zeytinle ilgili terminoloji ile zeytin ürünlerini ve ilgili analiz 
yöntemlerini kapsayan standartları tanzim edebilmektedir (Anlaşma m. 29/b). 

• Üyeler  zeytinyağı ve sofralık zeytin tüketiminin artırılması için ortaklaşa genel 
promosyon faaliyetleri düzenlemeyi taahhüt etmekte ve bu faaliyetlerin 
organizasyonu Konsey tarafından yapılmaktadır (Anlaşma m. 30/3). 

• Üyeler Konseyi bu Anlaşma altıdaki görevlerini icra ederken kendisine yardımcı 
olması açısından faydalı gördüğü komite ve alt komiteler kurabilmektedir (Anlaşma 
m. 12). 

• Konseye Türkiye ( Türkiye 1963 yılında başlayan üyeliğinden 1998 yılında ayrılmıştır) 
hariç zeytin ve zeytinyağı üreticisi olan tüm ülkeler üyedir. Konseye, AB’nin zeytin 
üretici ülkeleri hariç çoğunluğu Akdeniz coğrafyasında yer alan 14 ülke üyedir. 

• Türkiye 28.06.1963 tarihinde girdiği Konsey üyeliğinden; ülkemizin Konseyin 
promosyon ve teknik eğitim faaliyetlerinden yeterince yararlanamaması ve üyelik 
aidatı gibi nedenlerle 24.11.1998 tarihinde ayrılmıştır.  

• Konseyin yeniden düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması 
ile üyelikten ayrılışımıza neden olan birçok tereddütün giderilmesiyle, olumlu 
gelişmeler yaşanmıştır. Yeniden düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık 
Zeytin Anlaşması çerçevesinde; 

• Konsey’in faaliyetlerinin büyük bir bölümünün üyelerin görüşleri çerçevesinde 
yeniden düzenlendiği ve Konsey’e yeni bir vizyon getirildiği, Konsey’in daha etkin 
çalışabilmesi için idari ve personel yapısının yeniden yapılandırılarak, fazla 
istihdamın giderildiği ve harcamaların denetim altına alındığı, 

• Üyelik aidatlarının ülkelerin son 6 yıllık zeytin ve zeytinyağı üretimi ve 
ihracatlarının değerlendirilmesi sonucunda yeniden tespit edileceği, 

hususları gözlemlenmiştir. 
Türkiye’nin üyelik süreci 2005 yılından itibaren tekrar başlatılmış olup yapılan talep 

doğrultusunda UZK’dan alınan cevabi notada; Türkiye’nin yeniden üye olma talebinin UZK 
üyeleri tarafından kabul edildiği, bu bağlamda Türkiye’nin 2006 yılında yürürlüğe giren 
Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması’nın onayı konusunda iç hukuk işlemlerini 
en kısa sürede tamamlayarak Katılım Belgesini depoziter ülke İspanya Dışişleri Bakanlığına 
iletmesi istenmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca Dışişleri Bakanlığı tarafından talep edilen “Gerekçe” ve 
“Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması, 2005”in İngilizce ve Türkçe metinleri 
hazırlanarak kendilerine gönderilmiştir. Diğer taraftan iç hukuk sisteminde yapılması gereken 
teknik hazırlıklar gerçekleştirilmiş, Dışişleri Bakanlığı’nca söz konusu anlaşmaya ülkemizin 
yeniden taraf olmasına ilişkin olarak Uygun Bulma Kanunu Tasarısı Taslağı Başbakanlığa Eylül 
2006’da iletilmiştir.  

Anılan Kanun Tasarısı Taslağı Bakanlar Kuruluna sunulmuş, ancak tekemmül etmediğinden 
işlemden kaldırılmıştır. Sonuç olarak Türkiye’nin UZK üyeliği henüz gerçekleşememiştir. 
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Ülkemizin zeytincilikteki güçlü avantajını koruyabilmesi için, uluslararası platformlarda yer 
alarak teknolojik gelişmeleri takip etmesi, Türk zeytincilik sektörü menfaatlerine uygun 
politikalar oluşturması, bunları savunması ve kabul ettirmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, 
Türkiye’nin yıllık ortalama 110 - 120 bin ton zeytinyağı üretimi ve 400.000 ton sofralık zeytin 
üretimi ile zeytincilikte başta teknolojik araştırmalar, ticarette karşılaşılan uyuşmazlıklar vb. 
olmak üzere bir çok önemli konuda faaliyeti bulunan bu uluslararası kuruluşa tekrar üye olması, 
zeytincilik sektörümüzün bir ihtiyacı haline gelmiştir. Önemli zeytin üreticisi olmayan yılda 
ancak 4.000 ton zeytinyağı üreten İran dahi teknoloji transfer etmek ve dünyadaki gelişmeleri 
izlemek amacıyla Konseye üye olduğu düşünülürse Türkiye’nin üyeliğinin halen gerçekleşmemiş 
olması zeytincilik sektörü için bir kayıptır. 

3.3. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) 
2006 yılında yürürlüğe giren 5488 Sayılı Tarım Kanunu’nu ile ürün bazında ulusal 

konseylerin oluşturulması için yasal dayanak oluşturulmuştur. Bu çerçevede,   Ulusal Zeytin ve 
Zeytinyağı Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik  hazırlanarak 5 
Nisan 2007  tarih ve 26484 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu yönetmelik hükümleri 
doğrultusunda 21 Mayıs 2007 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan yetki alınarak Ulusal 
Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) kurulmuştur.  

UZZK çatısı altında, 5488 sayılı Tarım Kanununda belirlenen ulusal tarım politikaları 
çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere; 

Zeytin ve zeytinyağı üreticileri, zeytin bitkisinden elde edilen asıl ve yan ürünlerin ticaretini 
yapan tüccarlar, sanayiciler ve/veya bunların oluşturdukları birlikler, dernekler, kooperatifler ve 
birlikler, zeytin ve zeytinyağı ile ilgili araştırma ve eğitim kurumları, meslek odaları ve sivil 
toplum kuruluşları bir araya getirilmiştir. 

UZZK ilk Olağan Genel Kurulunu 12 Kasım 2007’de gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede 
UZZK;  

• Ülkemiz zeytinciliğinin, yapısal gücün geliştirilmesini 
• Ürünün tanıtımına markalaşmanın teşvik edilmesini  
• Zeytin ve zeytinyağı üretimi, tüketimi ve ticaretinin geliştirilmesini,  
• Üretimin kayıt altına alınmasını,  
• Üretici, sanayici, iç ve dış pazar entegrasyonunun sağlanmasını,  
• Avrupa Birliği Zeytin ve Zeytinyağı Ortak Piyasa Düzenine uyumun 
gerçekleştirilmesini,  
• Ülkemizin Uluslararası Zeytincilik Konseyi’ne yeniden üyeliğinin 
gerçekleştirilmesine ve ülkemizi UZK’da temsil eden heyette yer almasını,  
• Sektörle ilgili piyasa koşulları ve uluslararası gelişmeler ışığında planlar 
oluşturarak dünya ile rekabetin arttırılmasını, 
• Ve bu ürünlerdeki sorunları Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu’na 
raporlar halinde iletmek suretiyle acilen çözüme kavuşturulmasını, 

hedeflemektir. 
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3.4. Zeytin-Zeytinyağı Üretim- Sanayi ve Pazarlama ile İlgili Kurumsal Yapı  
3.4.1. 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri 
Ülkemizde üretici organizasyonlarının örgütlenmesi; 

 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri (TSKB) Hakkında Kanun, 
 1163 Sayılı Kooperatifler Kanun, 
 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanun, 

Kapsamında yapılmaktadır.  
Zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin büyük bölümü TSKB çatısı altında örgütlenmişlerdir. 
Bu çerçevede tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ülkemizde üretilen sofralık zeytin ve 

zeytinyağını alım yaparak,  üreticisine destek vermektedirler. Adı geçen  birlikler  sofralık zeytin 
ve zeytinyağında  güçlü birer alıcı olduklarından, ülkemiz zeytin üretimi de ağırlıklı olarak, 
TSKB’lerin alım bölgelerinde gerçekleştirilmektedir.  

Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Konusunda Faaliyet Gösteren Tarım Satış Kooperatifi ve 
Birlikleri: 

Ülkemizde sofralık zeytin ve zeytinyağı konusunda faaliyet gösteren birliklerin kooperatif 
sayıları ve ortak sayılarına ilişkin veriler  Tablo 1.74’de verilmektedir. 

 
Tablo 1.74. Ülkemizde Sofralık Zeytin ve Zeytinyağında Faaliyet Gösteren Birliklerin 

Kooperatif Sayıları ve Ortak Sayıları 

Birlik Adı Faaliyet Konusu 
Birliğin Kooperatif 

Sayısı (adet) 
Birliklerin Ortak 

Sayısı (adet) 
TARİŞ Zeytin ve  
Zeytinyağı Birliği 

Zeytinyağı- Sofralık 
Zeytin 

33 25.391 

MARMARABİRLİK Sofralık Zeytin- 
Zeytinyağı 

8 28.831 

GÜNEYDOĞUBİRLİK Zeytinyağı 3 4.945 
Toplam  44 59.167 

Kaynak: Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı  
Sofralık zeytin ve zeytinyağı konusunda faaliyet gösteren tarım satış kooperatifi birlikleri 

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, Marmarabirlik ve Güneydoğubirlik doğrudan alım yaparak 
sektörün içinde üretim-toplama-işleme ve pazarlama birimlerinde yer almaktadırlar.  

Birlikler,  kimyevi gübre,  zirai ilaç gibi ana üretim girdilerinde ortaklarına ayni kredi 
verdikleri gibi, mali yapılarının uygun olduğu dönemlerde nakdi kredi de verebilmektedirler. 
Ayrıca, üreticilerine yönelik eğitim ve yayım çalışmaları da gerçekleştirmektedirler. 

 
TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği:  
Birlik 1949 yılında kurulmuş olup, önemli bir ihracat ürünü olan zeytinyağında piyasa 

fiyatlarının üreticiler lehine düzenlenmesinde  önemli fonksiyonlar üstlenmiştir. Birlik Ege 
Bölgesinde (Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Muğla)  33 kooperatifi ile yaklaşık 
25.000 ortağa hizmet götürmektedir. Birlik, bölge zeytinyağı üretimi içinde % 16, Türkiye 
zeytinyağı üretimi içindeki % 13 paya sahip alım miktarı ve ülkemiz zeytinyağı ihracatının        
% 18’ini gerçekleştiren önemli zeytinyağı ihracatçı kuruluşları arasındadır. 
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TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği;  
• Kooperatiflere bağlı 29 işletmede günlük 3.160 ton işletme kapasitesine, 
• 75.000 ton/yıl rafinasyon kapasitesine sahip en büyük ve en modern rafinerisine, 
• 3.000 ton/yıl kapasiteli sofralık zeytin paketleme tesisine, 
• UZK tarafından akredite edilmiş laboratuara, 
• 55.500 ton/yıl zeytinyağı ambalajlama kapasitesine, 
• 55.092 ton/yıl zeytinyağı depolama kapasitesine, 

sahiptir. 
Birliğin, 1995-2005 yılları arasında yapmış olduğu ürün alım miktarları, alım fiyatları, 

ihracatları, aşağıdaki Tablo 1.75. görülmektedir.  
 
Tablo 1.75.TARİŞ Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Alım Miktar ve Fiyatları 

Yıllar 
Zeytinyağı Alım Miktarı 

(Ton) 
Alım Fiyatı 
*(YTL/Kg) 

Sofralık Zeytin Alım Miktarı 
(Ton) 

1995/96 4.044 0,20 383 
1996/97 40.299 0,28 239 
1997/98 4.707 0,29 8 
1998/99 25.551 0,50 1.493 
1999/00 7.816 0,99 2 
2000/01 34.576 1,11 135 
2001/02 12.323 2,50 70 
2002/03 25.184 2,80 356 
2003/04 13.562 3,20 284 
2004/05 11.684 3,35 320 
2005/06 16.094 5,00 - 
2006/07 12.458 3,85 - 
2007/08 2.689 4,15 - 

* Alım fiyatlarında 5 asit zeytinyağı fiyatları baz alınmıştır. 
Kaynak: TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği 
Birliğin zeytinyağı barem fiyatları Kuzey Ege ve Güney Ege zeytinyağları olmak üzere 

Tablo 1.76.’da verilmiştir  
Tablo 1.76. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliğinin Alım Fiyatları (YTL/Kg) 

Kuzey  Ege  Güney Ege 

Yıllar 

Natürel 
Sızma 
1 Asit 

Natürel 
Birinci 
1,5 Asit 

 
Natüurel 
Sızma 
1 Asit 

Natürel 
Birinci 
1,5 Asit 

Rafinajlık 
5 Asit 

2002/03(*) 3,769 3,392  - - 2,800 
2003/04 3,850 3,700  3,500 3,450 3,200 
2004/05 4,100 3,950  3,740 3,690 3,350 
2005/06 6,060 5,790  5,770 5,550 5,000 
2006/07 5,200 4,600  4,400 4,200 3,850 
2007/08 (**) 5,600 4,800  4,700 4,350 4,150 
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(*)  2002/2003 iş yılında natürel sızma ve natürel birinci fiyatlarında kuzey ege 
ve güney ege ayrımı yapılmadığından, tek bir fiyat verilmiştir.  

(**)  03 Ağustos 2007 tarih, 26602 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 2007/36 no.lu 
Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğine göre naturel sızma zeytinyağı max. 
0,8 asit olarak belirlenmiştir. Bu nedenle 2007/2008 iş yılında naturel sızma zeytinyağı 
fiyatları 0,8 asit olarak verilmiştir.  
Kaynak: Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği 
 
Tablo 1.77. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliğinin İhracat Miktar ve Tutarı 

Yıllar Ürün İhracat Miktarı (Kg) İhracat Tutarı (YTL) 
1995/96 Zeytinyağı 2.625.211,60 718.184,67 

Zeytinyağı 2.081.393,68 608.567,59 1996/97 
Sofralık Zeytin 192.410,00 30.789,63 
Zeytinyağı 2.348.956,96 935.549,39 1997/98 
Sofralık Zeytin 2.165,00 580,17 
Zeytinyağı 23.619.414,79 11.578.312,43 1998/99 
Sofralık Zeytin 224.000,00 86.547,14 
Zeytinyağı 719.940,63 761.996,44 1999/00 
Sofralık Zeytin 10.800,00 5.363,11 

2000/01 Zeytinyağı 10.844.793,26 17.949.668,76 
2001/02 Zeytinyağı 12.929.000,00 19.439.000,00 
2002/03 Zeytinyağı 15.432.000,00 29.438.000,00 

Zeytinyağı 8.412.000,00 22.688.000,00 2003/04 
Sofralık Zeytin 48.000,00 106.806,21 
Zeytinyağı 11.227.000,00 33.952.000,00 2004/05 
Sofralık Zeytin 30.941,30 79.537,14 

2005/06 Zeytinyağı 1.790.000,00 8.322.000,00 
2006/07 Zeytinyağı 7.880.000,00 25.313.000,00 

Kaynak: Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği 
MARMARABİRLİK 
1954 yılında kurulmuş olup, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ illerinde faaliyet gösteren 8 

kooperatifi ile yaklaşık 29.000 zeytin üreticisi ortağa hizmet götürmektedir. Birlik aldığı ürünü 
işleyerek sofralık salamura zeytin,  zeytinyağı, zeytin ezmesi olarak satışa sunmaktadır. Önemli 
sofralık zeytin ihracatçısı kuruluşlar arasındadır. 

Son on yıllık alım miktarı incelendiğinde, MARMARABİRLİK, bölgesinde yetiştirilen 
sofralık siyah zeytinin yaklaşık % 32'sini satın alıp işlemekte ve sofralık salamura siyah zeytinde 
piyasanın üreticiler lehine düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır.  

Marmarabirlik’in kilograma giren dane adedine göre barem fiyatları Tablo 1.78. görüldüğü 
şekildedir.  
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Tablo 1.78. Marmarabirlik Dane Zeytin Barem Alım Fiyatları (Gemlik Çeşidi) (YTL/Kg) 
Kalibre (adet/kg) 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 
200 2,300 3,650 4,050 3,900 5,000 
220 2,120 3,375 3,600 3,400 4,050 
240 1,960 3,125 3,275 2,900 3,250 
270 1,740 2,825 2,825 2,350 2,500 
300 1,530 2,600 2,600 1,900 1,950 
330 1,350 2,375 2,375 1,500 1,550 
360 1,200 2,150 2,150 1,300 1,400 
390 1,080 1,930 1,600 1,100 1,250 
Barem Dışı 
(Ezmelik) 

0,650 1,000 1,250 0,850 1,100 

Yağlık 0,850 0,700 1,000 0,675 0,750 
Kaynak: Marmarabirlik 
Birliğin 1995-2005 yılları arasındaki ürün alım miktarı, ihracat miktarına ilişkin veriler 

Tablo 1.79 Tablo 1.80 gösterilmiştir. 
 
Tablo 1.79. Marmarabirlik’in Toplam Ürün Alım Miktarı 

Yıllar Toplam Zeytin Alım Miktarı (Ton) 
1995 / 1996 28.052 
1996 / 1997 30.300 
1997 / 1998 19.742 
1998 / 1999 32.909 
1999 / 2000 42.315 
2000 / 2001 43.952 
2001 / 2002 17.337 
2002 / 2003 35.991 
2003 / 2004 17.674 
2004 / 2005 32.720 
2005 / 2006 50.826 
2006 / 2007 28.015 
2007 / 2008 30.767 

Kaynak: Marmarabirlik 
Birliğin 70.000 ton depolama kapasitesi mevcut olup,  sofralık zeytinin 1 yıl salamura 

depolarında bekletilme zorunluluğu da göz önüne alındığında,  bu kapasitenin her yıl ancak 
35.000 tonuna yeni hasat zeytin depolanmaktadır ( Tablo 1.81).   

Birlik Lisanslı Depoculuğu Geliştirme Projesi (Tarım Reformu Uygulama Projesi -C/3) 
kapsamında yapılan desteklerden faydalanarak, ileride oluşturacağı Zeytin ve Zeytinyağı Lisanslı 
Deposu’na devretmek üzere; 5.000 tonluk zeytinyağı deposu ve 13.000 tonluk sofralık zeytin 
deposu inşa etmektedir. Marmarabirlik bu depoları ile sektörde önemli bir kapasite 
oluşturmaktadır. 
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Tablo 1.80. Marmarabirliğin Sofralık Salamura Siyah Zeytin İhracatı  
Yıllar Miktar (Kg.) Döviz ($) 
1995 / 1996 2.306.947 3.961.277 
1996 / 1997 2.020.941 3.202.354 
1998 / 1998 2.414.075 4.001.808 
1998 / 1999 1.822.456 3.026.356 
1999 / 2000 2.450.886 3.977.616 
2000 / 2001 714.240 766.197 
2001 / 2002 3.615.245 3.613.987 
2002 / 2003 4.297.480 6.503.613 
2003 / 2004 5.023.960 11.325.403 
2004 / 2005 3.176.039 9.650.313 
2005 / 2006 3.323.000 10.265.000 
2006 / 2007 4.255.000 13.558.000 

Kaynak: Marmarabirlik 
 
Tablo 1.81. Marmarabirlik Tesis Kapasiteleri 

Ürün Cinsi Entegre Tesislerinin Yıllık Üretim Kapasitesi * 
Zeytinyağı 1.980 Ton/Yıl 
Sofralık Siyah Salamura Zeytin 70.000 Ton/Yıl 
Ezme 300 Ton/Yıl 
Yağlı Pirina 4.950 Ton/Yıl 

Kaynak: Marmarabirlik 
*Entegre Tesislerinde, yağlık zeytini zeytinyağına dönüştürme işlemi  kampanya dönemi 

olan üç aylık dönemde gerçekleştirilmektedir. Bu dönemde ortalama 9.000 ton yağlık zeytin 
sıkılarak ortalama 1.980 ton zeytinyağı ve 4.950 ton pirina elde edilmektedir. 

 
GÜNEYDOĞUBİRLİK 
1940 yılında Antep fıstığı temel alınarak kurulan Birlik, bölgede kırmızıbiber, kuru üzüm, 

zeytinyağı ve bakliyat ürünleri üzerine faaliyet gösteren dört ayrı Birliği de bünyesine alarak, 
1989 yılında Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği adı altında faaliyet göstermeye 
başlamıştır. Birlik, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Mersin, Mardin, Antakya 
ve Siirt illerinde 13 kooperatifi ile 16.000 ortağa hizmet götürmektedir. Ancak Birlik 3 
kooperatifte zeytinyağı üreticilerinden ürün alımı gerçekleştirmekte olup, zeytinyağı üreticisi 
ortaklarının sayısı 4.945’tir.  

Birliğin Silifke, Kilis ve Nizip’te kontinü zeytin sıkma tesisleri bulunmaktadır. Ayrıca Birlik 
Gaziantep’teki 15 ton/gün kapasiteli sızma zeytinyağı dolum tesisi ile 1,250 ton depolama 
kapasitesi ile bölgede zeytinyağının değerlendirilmesi amacıyla potansiyel bir güç 
oluşturmaktadır.  

Birliğin 1995-2005 yılları arasındaki ürün alım miktarına ilişkin bilgiler Tablo 1.82. 
gösterilmiştir. 
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Tablo 1.82. Birliğin Ürün Alım Miktarı 
Yıllar Alım Miktarı (ton) 
1995/1996 - 
1996/1997 3.398 
1997/1998 - 
1998/1999 240 
1999/2000 85 
2000/2001 - 
2001/2002 98 
2002/2003 - 
2003/2004 - 
2004/2005 55 
2005/2006 150 
2006/2007 391 
2007/2008 0,8 

Kaynak: Güneydoğubirlik 
 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması 
Ülkemizde tarımda yapısal dönüşüm programı kapsamında Tarım Reformu Uygulama 

Projesi (TRUP), 2000 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. TSKB’lerin yeniden 
yapılandırılması da, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca yürütülen TRUP kapsamında doğrudan 
gelir desteği ve alternatif ürün programlarıyla birlikte, anılan projenin önemli bir parçasını 
oluşturmuştur.  

Kooperatif ve birliklerin yeniden yapılandırılması 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve 
Birlikleri Hakkında Kanun’la düzenlenmiş ve özerk bir yapıya kavuşturulmuşlardır. 

Kooperatif ve birliklerin 4572 Sayılı Kanuna intibaklarını ve özerkleştirilmesini sağlayacak 
örnek ana sözleşmeler de, 24.12.2000 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Tarım reformu faaliyetlerine destek olmak ve tarım sektörünü güçlendirmek üzere 
uygulamaya konan bu proje, üç ana bileşenden teşekkül etmekte olup bunlardan birisi Tarım 
Satış kooperatifleri Birliklerinin yeniden yapılandırılmasıdır (TRUP-C Bileşeni). 

Yeniden Yapılandırma Programı ile;  
• Kooperatif ve Birliklerin kurumsal yapılarının iyileştirilmesi ve bu amaçla gerekli 

desteğin sağlanması, 
• Kooperatifçilik ilkelerinin hakim kılınması, 
• Ortaklarda sahiplik bilincinin geliştirilmesi ve iç denetimin etkinleştirilmesi 
• Kooperatif ve Birliklerin piyasa koşullarında faaliyet gösteren kuruluşlar haline 

getirilmesi, 
• Faaliyetlerinde ekonomik etkinlik ve verimliliğin hakim kılınması, 
• Aşırı istihdam ve mali yük getiren unsurların giderilmesi,  
• Atıl veya sürekli zarar eden varlıklarının öz sermaye yapılarını güçlendirecek şekilde 

değerlendirilmesi, 
hedeflenmiştir. 
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Öte yandan, yeniden yapılandırma konularında çalışma, inceleme ve önerilerde bulunmak 
üzere, 2000/1773 No.lu Bakanlar Kurulu Kararı’nın 06.01.2001 tarih 24279 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanması ile Yeniden Yapılandırma Kurulu (YYK) teşkil edilmiştir.  

Yeniden yapılandırma sürecinde, TSKB’lere: 
• Birliklerin mali yapılarını güçlendirmeye yönelik olarak 1.5.2000 tarihi itibariyle 

mevcut borçlarının  Hazine tarafından üstlenilerek tasfiye edilmesi, 
• Birliklerin mali yapılarını olumsuz yönde etkileyen ve bu kuruluşlara aşırı yük getiren 

personel kadrolarında yapılacak düzenlemeler için gerekli tazminat tutarlarının 
Hazinece karşılanması, 

• Ürün alımı için ihtiyaç duyacakları finansman ihtiyacının, 2000 yılı bütçesinden tahsis 
edilen ödeneklerle (250 trilyon TL) oluşturulan “döner fon”dan karşılanması,  

• Yeniden yapılandırma için gerekli uzmanlık ve danışmanlık hizmetinin verilmesi,  
• Yeniden yapılandırma hizmet giderlerinin Hazinece üstlenilmesi,  
• Kooperatif yönetici ve ortaklarının eğitimi ve bu kuruluşların kapasite oluşturmalarına 

teknik destek sağlanması imkânları getirilmiştir.   
 
DFİF Kredileri Desteği ve 1.5.2000 Öncesi Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) 

Borçlarının Durumu: 
Birliklerin yeniden yapılandırılması amacına paralel olarak, mali yapı güçlendirme sürecine 

katkı sağlamak amacıyla, geçiş döneminde birliklerin ihtiyacı olan ürün alım ve işletme kredileri 
Yeniden Yapılandırma Kurulunun önerileri dikkate alınarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 
(DFİF) gider hesabından karşılanmaktadır.  

1995 yılından itibaren DFİF kaynaklı kredilerin yıllık faiz oranları aşağıda belirtilmiştir 
(Tablo 1.83). 

 
Tablo 1.83. DFİF Faiz Oranları 

Dönem DFİF Faiz Oranı 
1995 - 30.06.2000 % 50,0 
01.07.2000 - 30.06.2001 % 25,0 
01.07.2001 - 01.09.2003 % 37,5 
01.09.2003 - 04.06.2005 % 25,0 
04.06.2005 - 07.04.2006 % 15,0 
07.04.2006 - % 13,125 

Kaynak: Yeniden Yapılandırma Kurulu Yürütme Birimi (20.4.2006) 
04.06.2005 tarih ve 25835 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 23.05.2005 tarih ve 

2005/8839 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden, DFİF’den kullandırılan kredilere tarımsal 
kredi faiz oranının % 75’i oranında değişken yıllık basit faiz uygulanmaktadır. Tablo 1.83 de 
belirtildiği üzere, DFİF kredilerinin bugün itibariyle faiz oranı %13,125’dir.  

Bu çerçevede, birliklerin silinen ve silinme süreci devam eden borçları ile 2000 yılı 
sonrasında kullandırılan DFİF kredileri Tablo 1.84 gösterilmiştir.  
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Tablo 1.84. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerine 2000 Yılı Sonrasında Kullandırılan 
DFİF Kredileri ve 1.5.2000 Öncesi Borçlarının Mevcut Durumu (1000 YTL) 

2000 Öncesi DFİF Borcu (1)  2000 Sonrası DFİF Borcu (3) 

Birlik Adı 
30.07.2004'de 
Silinen 

Silme Süreci 
Devam Eden 

Toplam 
Kullanılan Kredi 

06.03.2008 
tarihi itibariyle 
Kredi Bakiyesi 

Antbirlik 103.691  28.100 5.600 
Çukobirlik 299.736  28.500 138.800 
Fiskobirlik 94.483 - 162.000 - 
Gülbirlik 1.800 0 500 - 
Güneydoğubirlik 21.050  30.500 33.800 
Karadenizbirlik 39.383  92.460 20.600 
Kayısıbirlik (2) - 17.930 8.151 9.600 
Marmarabirlik 159.619 - 203.820 65.000 
Tariş İncir 40.395 - 52.811 14.700 
Tariş Üzüm 105.812  162.000 85.600 
Tariş Pamuk 234.744  171.800 121.000 
Tariş Zeytin 74.682  157.500 88.400 
Taskobirlik (2)  4.660 2.660 1.400 
Trakyabirlik 179.002  167.100 47.500 
Kozabirlik 3.977  - - 
Tiftikbirlik 3.931  - - 
Toplam 1.362.306 22.590 1.467.900 632.500 

Kaynak. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı- 06.03.2008 
(1) 4572 Sayılı Kanunun geçici 1/E maddesi hükmü uyarınca Yeniden Yapılandırma 

Kurulu'nun önerileri doğrultusunda Hazine tarafından üstlenilerek silinmesi gereken 1.5.2000 
öncesi özel bünye borçları. 

(2) Vadelerinde tahsil edilemeyen Kayısıbirlik ve Taskobirliğin 01.05.2000 sonrası DFİF 
kredileri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca 
tahsil edilmektedir. 

(3) 4572 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kullanılan DFİF borçları 
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Kıdem ve İhbar Tazminatı Desteği: 
Tarım satış kooperatiflerine ve birliklerine, 4572 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle 

başlayan yeniden yapılandırma döneminde sağlanan desteklerin başında, istihdam fazlası 
personelin işten çıkartılması neticesi personele ödenen kıdem ve ihbar tazminatlarının Tarım 
Reformu Uygulama Projesi İkraz kaynaklarından karşılanması gelmektedir. Kooperatif ve 
birliklerdeki istihdam seviyesinin ve personel masraflarının rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya 
uygun hale getirilmesi amacıyla, daimi personel sayısı 12.491’den 6.124’e düşürülmüştür. 
Uygulama 2004 yılı sonuna kadar sürdürülmüş olup, toplam 12.122 işten çıkartılan birlik ve 
kooperatif personeline ödenen 155.837.361 YTL tazminat bedeli devletçe karşılanmıştır. 
Sağlanan bu önemli imkân ile kooperatif ve birliklerin personel masraflarında ortalamada 
yaklaşık % 30-35 tasarruf sağlanmıştır.  

Tarım Reformu Uygulama Projesi kapsamında, Hazine tarafından karşılanan kıdem ve ihbar 
tazminatı ödemelerinin birlikler bazında dağılımı Tablo 1.85 deki gibidir; 

Tablo 1.85. Birliklerin Hazinece Karşılanan Kıdem ve İhbar Tazminatı Ödemeleri 
Birlikler Milyon YTL 

Antbirlik 14,0 
Çukobirlik 48,7 
Fiskobirlik 18,4 
Gülbirlik 0,3 
Güneydoğubirlik 1,2 
Karadenizbirlik 4,6 
Kayısıbirlik 0,3 
Kozabirlik 0,4 
Marmarabirlik 3,2 

Tariş Birlikleri* 43,7 

Taskobirlik 0,7 
Tiftikbirlik 0,1 
Trakyabirlik 20,2 

Toplam 155,8 

Kaynak: Yeniden Yapılandırma Kurulu Yürütme Birimi (20.4.2006) 
* Tariş Pamuk, Üzüm, İncir Birliği ve Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği 
Yeniden Yapılandırma Çalışmalarında Gelinen Son Durum 
Yeniden yapılandırma uygulamaları sonucunda; 

• Fiyat ve alım uygulamalarında kısmen iyileşmeye gidilmiş, 
• Personel sayısında ve giderlerinde ciddi tasarruf sağlanmış,  
• Birlik- kooperatif hesapları ayrıştırılmış, 
• Önemli bazı atıl varlıklar satılmış,  
• Zarar eden birçok işletme kapatılmış, 
• Kurumsal yapıların iyileştirilmesi için bazı adımlar atılmıştır. 

Ancak bu kuruluşların yüksek stoklarla çalışmak durumunda kalmaları, gerçek anlamda 
“avans+fiyat farkı” uygulamasına geçememeleri, mali yönden birliklere bağımlılığının devam 



174 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

etmesi, bazı birliklerin mali yapılarını olumsuz etkileyen yeni yatırımlara girişmiş olması, 
faaliyetlerindeki karlılıklarını azaltmış ve kullanmış oldukları DFİF kredilerini geri ödemekte 
zorlanmalarına neden olmuştur.  

Bütün bu nedenlerle; TRUP İkraz Anlaşması’nın süresinin Aralık 2008’de bitmesi de 
gözetilerek tarım satış kooperatifleri ve birlikleri (TSKB) ile ilgili yeni tedbirlerin alınması 
gündeme gelmiştir.  

Bu çerçevede, 2008 Yılı Hükümet Programına “TSKB Hakkında Kanunda değişiklik 
yapılması” faaliyeti öngörülmüştür. Çalışma, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, DPT ve Hazine Müsteşarlığı’nın katılımı ile yürütülmektedir.  

Birliklerin sürdürülebilir mali ve idari yapılara sahip olması yönünde düzenlemelerin 
yapılması ve 4572 sayılı Kanunda yeniden yapılandırma dönemi ile ilgili olarak yer alan geçici 
maddelerin kaldırılması amacıyla yürütülen söz konusu faaliyetin Aralık 2008 tarihi itibariyle 
tamamlanması öngörülmektedir.  

Diğer taraftan, yine 2008 Yılı Hükümet Programı çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı 
koordinatörlüğünde yürütülen “TSK’lere sağlanan kredi desteklerinin rasyonel hale getirilmesi” 
faaliyeti ile Birliklere DFİF’ten kredi verilmesi yerine bankacılık sistemi üzerine kurulacak bir 
faiz gelir kaybı modeli ile destek sağlanması amaçlanmaktadır.  

Bu konudaki çalışmalar sürdürülmektedir.  
3.4.2. 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu 
Türkiye’de tarımsal işletmelerin küçük ve dağınık olması, söz konusu işletmelerin girdi, 

finansman, teknoloji, bilgi ve pazarlara erişimlerinin yeterli olmaması, pazarlama kanallarında 
aracı kademelerin çok sayıda olması, üreticilerin iç ve dış piyasalara yönelik ürün taleplerini ve 
fiyatları yeterince takip edememeleri gibi nedenlerle üretimin bazı ürünlerde yüksek, bazı 
ürünlerde ise düşük seviyelerde gerçekleşmesi, bunun sonucunda arz ve talep dengesinin 
kurulamaması, fiyatlarda ve üretici gelirlerinde istikrarın sağlanamaması gibi nedenler üretici 
birliklerinin kurulmasını zorunlu hale getirmiştir.   

Ülkemizde ürün ve ürün grubunda ihtisas birliklerinin kurulmasına yönelik olarak çıkarılan 
5200 sayılı Üretici Birlikler Kanunu 6 Temmuz 2004 tarihli ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5200 sayılı Üretici Birlikleri Kanunu ve 16.01.2005 tarihinde 
yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile yasaya uygun olarak Birliklerin kurulması için müracaatlar 
olmuş ve kuruluş şartlarını gerçekleştiren birliklere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 
tescil verilmeye başlanmıştır. Haziran 2008 sonu itibariyle 422 adet üretici birliği kurulmuştur. 
Bu birliklerden 8 ürün gurubunda merkez birliği kurulmuş durumdadır. İlk kurulan üretici birliği 
merkez birliği; Süt Üreticileri Merkez Birliği’dir. 

Her türlü bitkisel, hayvansal ürünler ile su ürünleri konusunda kurulacak olan üretici 
birliklerinin hangi ürün veya ürün grubunda kurulacağı tarım sektöründeki ihtiyaçlar ve 
öncelikler göz önünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenmiştir. Organik 
tarımsal üretim sistemi ile elde ettikleri organik ürünleri pazara sunmayı taahhüt eden üreticiler 
de bu kanundan yararlanabilecektir.  

Yürürlükteki Kanun, üretici birliklerine Ar-Ge, pazarlama geliştirme gibi birçok önemli 
görevleri yüklemesine karşılık, birliklerin gelirler kısmında bu görevleri yerine getirecek gerekli 
gelir modeli yaratılmamış ve birliklere kendi ürettiği ürünü pazarlama yetkisi verilmemiştir.   

Üretim tekniklerinin izlenmesi, kayıt edilmesi ve belgelenmesi, çevreyle uyumlu tarım 
tekniklerinin yaygınlaştırılması ve sözleşmeli üretim kapsamında üyeler için uygun tip 
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sözleşmelerin hazırlanması ve bunların koordine edilmesi gibi görevler, üretici örgütlerine ilk 
defa verilerek ve bu alanda uygulamada önemli bir eksikliğin de giderilmesi amaçlanmıştır.  

Ancak Üretici Birliği Kanunu uygulama aşamasında yaşanan sorunlar ve Kanundaki 
eksiklikler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünce 
sürekli olarak izlenmiş ve Birliklerin de görüşü alınarak yasada yeni düzenlemeler yapmak üzere 
çalışmalara başlanılmıştır. Bu konudaki çalışmalar son şeklini almak üzeredir. Yapılacak 
değişikliklerle birlikte üretici birliklerinin sayısının artacak ve kuruldukları alanlarda daha aktif 
çalışabilmesinin yolu açılacaktır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 28/10/2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan 2008 yılı programının “Politika Öncelikleri ve Tedbirler” bölümünün “I. Tarımsal 
Yapının Etkinleştirilmesi” başlığı altında yer alan Tedbir 3.2. “Tarımsal desteklerin 
uygulanmasında üretici örgütlerinin rollerine ilişkin bir Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılacaktır” 
görevi ile ilgili olarak Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Bu 
bağlamda ilgili tüm tarafların üretici birlik temsilcilerinin katılımlarıyla toplantılar yapılarak 
Tarımsal desteklerin uygulanmasında üretici örgütlerinin dahil edilmesine ilişkin destekleme 
konuları ve ilgili örgütlerin seçim kriterleri, ödeme usulleri ile yapılacak pilot çalışmanın 
esaslarının belirlenmesine yönelik çalışma toplantıları yapılmıştır. Aynı şekilde Tedbir 2.1. 
“Tarımsal Üretici Örgütlerine İlişkin mevzuatta; kuruluş izinleri, izleme, kontrol ve denetimlere 
ilişkin hükümlerin değiştirileceği bir kanun taslağı hazırlanacaktır” Tedbirinde de Teşkilatlanma 
ve Desteklenme Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Bu konudaki çalışmalar da ilgili Genel 
Müdürlük tarafından yürütülmektedir.  

Halen bitkisel üretim ile ilgili desteklemeler Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dayalı olarak 
verilmektedir. 2007 yılı ürünü yağlı tohum üreten üreticilerin desteklenmesine yönelik olarak 
çıkarılan 2008/14 nolu Tebliğin 5. Maddesinin 1. Fıkrasında ödemelere ilişkin kooperatif ziraat 
odaları ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanılabileceği ile ilgili hükümler bulunmaktadır.   

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından destekleme konusunda faal görev alacak üretici 
birliklerinde aranacak kriterler, ödeme şekilleri ve yapılacak pilot çalışmanın esaslarının 
belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.   

 
3.4.3. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu 
Ülkemizde 1163 Sayılı Kooperatifçilik Kanunu’na göre kurulan 7500 adet Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi bulunmaktadır. Bu Kooperatiflerin 790 bin üyesi bulunmaktadır.   Zeytin 
üretimi yapılan yörelerde kurulmuş olan Kalkınma Kooperatifleri zeytin üreticilerini de 
kapsamaktadırlar. 

 
3.4.4. Ürün İhtisas Borsaları ve Lisanslı Depoculuk 
Dünyada ve Ülkemizdeki Ürün Borsacılığı ve Lisanslı Depoculuk Uygulamaları 
Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde etkin ve yaygın bir lisanslı depoculuk 

(warehouse receipt system) ile ürün ticareti sistemi bulunmaktadır. ABD’dedeki ürün borsaları 
önce spot işlemler yapan borsalardan oluşmakta iken, bugün gelinen noktada gelişerek vadeli 
işlem yapan borsalara dönüşmüştür. Bu borsalarda başta pamuk, kahve, mısır, portakal suyu, 
soya fasulyesi, buğday ve diğer birçok ürün kontratı alınıp satılmaktadır. Bu borsalar, lisanslı 
depolarla entegre çalışmakta, teslim şartlı vadeli kontratlarda ürün teslimi lisanslı depolardan 
yapılmaktadır. ABD’de federal düzeyde 863, eyalet düzeyinde 6937 lisanslı depo faaliyet 
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göstermektedir. ABD hükümeti de stratejik ihtiyaçları karşılığında aldığı ürünleri, özel lisanslı 
depolarda muhafaza ederek sisteme destek vermektedir. ABD’de lisanslı depoculuk ve ürün 
borsacılığı tamamen özel sektör eliyle yürütülmektedir.  

Polonya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan gibi eski Doğu Bloku ülkelerinde de  lisanslı 
depoculuk sistemi kurulmuştur.  

Borsalar, yapılan işlemlere göre Spot Borsalar ve Vadeli İşlem Borsaları olarak 
sınıflandırılmaktadır. Ülkemizde, kuruluş çalışmaları devam eden Ürün İhtisas Borsaları da, 
Ticaret Borsaları ve İMKB gibi spot borsalar arasında yer almaktadır. 

Ülkemizde, ürün ticaretini geliştirmek ve pazarlama alt yapısını güçlendirmek için;  
• Ürün ihtisas borsalarının kurulması, 
• Lisanslı depoculuk ve yetkili sınıflandırıcılık sisteminin hayata geçirilmesi, 
• Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, tarım kredi kooperatifleri ve üst 

kuruluşları, TMO, tekel gibi kurum ve kuruluşların yeniden yapılandırılması,  
• Birlikler ve TMO’nun lisanslı depoculuk sistemine entegre edilmesi, 
gibi çalışmalar başlatılmış ve bu alanda önemli mesafeler kat edilmiştir. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, bu kapsamda ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği içinde, üç önemli proje uygulamaya konulmuştur: 
• Ürün Borsalarını Geliştirme Projesi (ÜBGP), 
• Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin (TSKB) Yeniden Yapılandırılması 

Programı (YYP), 
• TSKB’lerin Lisanslı Depoculuk Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi 

(BLGP). 
Sofralık Zeytin-Zeytinyağı ve Lisanslı Depoculuk  
5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu yürürlüğe konulmuş olup, Kanunun 

uygulanmasına ilişkin gerekli yönetmelikler hazırlanarak, Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
Zeytinyağı ve sofralık zeytine ilişkin lisanslı depo yönetmeliklerinin hazırlanması  

çalışmaları devam etmektedir.  
Lisanslı depoların temel nitelikleri ve kuruluş şartları: 

• Anonim şirket, 
• Bakanlıktan kuruluş ve faaliyet izni, 
• Depolama kapasitesine göre en az 1 trilyon TL ödenmiş sermaye, 
• Depo kapasitesinin ürün rayiç bedelinin % 15’inden az olmamak üzere 

teminat, 
• İşletme tesislerinin ve depolanan ürünlerin sigorta zorunluluğu, 
• İlgili borsa ile sözleşme yükümlülüğü, 
• Yönetmelikte gösterilen diğer şartlar ile teknik gereklilikler, 

olarak sıralanabilmektedir. 
Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı açısından Lisanslı Depoculuk Sisteminden beklenenler;  

• Ürünlerin, sağlıklı koşullarda depolanması ve objektif olarak analiz ve 
sınıflandırılması, 

• Dönemsel arz yoğunluğunun ve buna bağlı olarak ortaya çıkan üretici mağduriyetinin 
giderilmesi, 

• Ürün piyasalarında mali derinliğin sağlanması ve sınırlı sayıdaki aktörün fiyat 
belirleme imkânının ortadan kaldırılması, 



177 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

• Sanayiciye uygun ve zamanında hammadde temini, 
• Ürün ticaretinin kayıt altına alınması, 
• Desteklerin hedef kitlelere kolayca yönlendirilmesi ve bu alanda etkinliğin artırılması,  
• Alternatif ve düşük maliyetli finansman olanaklarının devreye sokulması,  
şeklinde sıralanabilmektedir. 

 
Birliklerin Lisanslı Depoculuk Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi (BLGP) 
Birliklerin Lisanslı Depoculuk Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi ile Birliklerin mevcut 

kapasitelerinin modernize edilerek lisanslı depoculuk sistemine entegre edilmesi hedeflenmiştir.  
Projeye başvuran Birliklerce; ek ve yeni yatırım ihtiyaçları belirlenmiş, lisanslı depoculuk 

mevzuatı çerçevesinde yatırım fizibiliteleri ve projeleri oluşturulmuştur. Proje kapsamında 
verilecek desteklerden yararlanan birlikler ile Yeniden Yapılandırma Kurulu arasında bir 
protokol imzalanmıştır.  

Proje kapsamında;  
• Mevcut depoların modernizasyonu veya yeni depo inşası,  
• Laboratuar imkânlarının geliştirilmesine yönelik yeni ve/veya ek yatırımlar, 
• Depolarda kullanılacak yükleme, boşaltma, tartma, numune alma ve sınıflandırma alt 

yapısının oluşturulması, 
• Ürünlerin “ürün senedi” yoluyla alım satımını temin etmek amacıyla, ilgili borsalarla 

lisanslı depolar arasında bilgi iletişim sisteminin kurulması,  
• Lisanslı depo ve laboratuarlarda çalıştırılacak personel ile kamu adına denetim, 

gözetim ve proje uygulama hizmetlerinde görevlendirileceklerin eğitimi,   
faaliyetleri yürütülecektir. 

Projeye başvuran Birliklerden şartları Dünya Bankasınca da uygun bulunan Marmara 
birliğin zeytinyağı ve sofralık zeytin lisanslı deposu inşaatı başlamış olup, yatırımların 2008 yılı 
sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. Birlik bu kapsamda 5.000 ton’luk zeytinyağı 
deposu ve 13.000 tonluk sofralık zeytin deposu inşa edecektir. Yatırımlarının bedelinin % 50’si 
Tarım Reformu Uygulama Projesi C/3 Bileşeninden Dünya Bankası kredileri ile Hazinece hibe 
olarak karşılanacaktır. Yatırımların bedelinin % 50’si ise Birlik kaynaklarından karşılanacaktır. 

 
Ürün İhtisas Borsaları (ÜİB) 
Dünya Bankası finansmanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan 

“Ürün Borsalarını Geliştirme Projesi” 2003 yılında tamamlanmıştır.  
Bu Proje sonunda; ürünlerin ulusal veya uluslararası düzeyde pazarlanması imkânını 

sağlayacak, sermayesi, altyapısı; mevcut 112 ticaret borsasından çok daha güçlü anonim şirket 
şeklinde ürün ihtisas borsası kurulmasına imkân sağlayacak mevzuat altyapısı tamamlanmıştır. 

Ülkemizde faaliyet gösteren toplam 112 ticaret borsası içerisinde kotasyonunda soralık 
zeytin olan 25, zeytinyağı olan ise 41 ticaret borsası bulunmaktadır.  

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanununun 53’üncü 
maddesinde ürün ihtisas borsalarının kuruluşu düzenlenmiştir. Ürün İhtisas Borsalarına İlişkin; 

1-  Ürün ihtisas Borsaları Genel Yönetmeliği, 
2- Ticaret Borsalarında ve Ürün İhtisas Borsalarında Alivre İşlemlere İlişkin Yönetmelik, 
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5174 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini takiben Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
hazırlanarak ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu proje çerçevesinde, ticaret borsalarının eğitilmesi amacıyla borsacılığın geliştiği ülkelere 
eğitim amaçlı geziler düzenlemiştir. Ayrıca yurt içinde de borsaların talepleri çerçevesinde 
oluşturulmaya çalışılan Ürün İhtisas Borsacılığı ve Lisanslı Depoculuk Sistemi konusunda 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. 

Bir diğer gelişme ise, gelecekte ürün fiyatlarının oluşumunu sağlayarak, üretici ile 
sanayicileri fiyat risklerinden korumayı amaçlayan vadeli işlem ve opsiyon borsasının faaliyete 
başlamasıdır. Vadeli borsalarda vade sonundaki ürün fiyatının, spot borsa fiyatıyla eşit olması 
gerekeceğinden, vadeli borsaların iyi işleyebilmesi için iyi işleyen spot piyasalara yani ürün 
ihtisas borsalarına ihtiyaç bulunmaktadır.  

5174 sayılı Kanunun 53’ücü maddesiyle ürün ihtisas borsalarının kurulmasına imkân 
sağlanmıştır. Böylece Ticaret Borsaları kurulmuş veya kurulacak ürün ihtisas borsalarına ortak 
olabilecek veya acentesi olarak çalışabilecektir. Ürün senedi ve alivre sözleşmelerin alım 
satımının ÜİB’larında tescili zorunluluğu bulunmaktadır. Ürün ihtisas borsaları ve ticaret 
borsaları lisanslı depoculuk şirketleri kurabilecektir. 

3.5. ARGE ile İlgili Kurumsal Yapı 
Ülkemizde zeytincilik konusunda araştırmalar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal 

Araştırmalara Genel Müdürlüğü’ne bağlı Araştırma Enstitüleri ve Üniversitelerin farklı 
bölümlerinde yapılmaktadır. 

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü  
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, çiftçi, sanayici ve hizmet verdiği diğer üreticiler için 

araştırma-geliştirme (AR-GE) görevini, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla 
yürütür ve koordine eder.  

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde aşağıdaki yapıları bulundurmaktadır. 
• Tarımsal AR-GE Konseyi 
• AR-GE Bilim Kurulu 
• Program Değerlendirme Grupları 
• Genel Müdürlük Yayın Kurulu 
• Araştırma Kuruluşları  
• Enstitü Araştırma Komitesi 

Genel Müdürlüğe bağlı olarak çalışan 8 merkez, 17 havza ve 33 konu araştırma enstitüsü olmak 
üzere toplam 59 araştırma kuruluşu bulunmaktadır. Ayrıca, araştırma görevi verilmiş 4 İl Kontrol 
Laboratuvar Müdürlüğü, Tarım Alet ve Makineleri Test Merkezi Müdürlüğü bulunmaktadır.  

Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri; Tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri, bitki koruma, 
hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı, hayvan hastalıkları, su ürünleri ve gıda-yem konularında çalışan 
yedi Merkez Araştırma Enstitüsü bulunmaktadır.  

1. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Lodumlu/ANKARA 
2. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/YALOVA 
3. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ANKARA 
4. Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Lalahan/ANKARA 
5. Veteriner Merkez Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Etlik/ANKARA 
6. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/TRABZON 
7. Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/BURSA 
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8. Toprak Gübre ve Su Kaynakarı Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA  
Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ve iklim ve toprak şartları bakımından farklılık arz eden 

ana iklim bölgelerinde, öncelikleri belirlenmiş konularda, bölge bazında araştırma faaliyetlerini 
yürütmekle görevlendirilmiş, Havza Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri bulunmaktadır. 

1. Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ADANA 
2. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ANTALYA 
3. Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR 
4. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/EDİRNE 
5. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ERZURUM 
6. Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ESKİŞEHİR 
7. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Menemen/İZMİR 
8. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/SAMSUN 
9.Güneydoğu Anadolu Projesi Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü/Ş.URFA 
10. Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/TARSUS 
11. Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/MENEMEN 
12. Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ESKİŞEHİR 
13. Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/KONYA 
14. Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/TOKAT 
15. Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/SAMSUN 
16. Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ERZURUM 
17. Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/KIRKLARELİ 

Tüm ülke veya bir bölge için özellik arz eden ekonomik öncelikli ürün/ürün grubu veya 
disiplin bazında, ülke veya bulunduğu bölge seviyesinde araştırma projelerinin yürütüldüğü 
Konu/ Disiplin Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, bitki ıslahı ve 
yetiştirme, bitki koruma, hayvan ıslahı ve yetiştirme, hayvan sağlığı, su ürünleri ve gıda olarak 
çalışma alanlarına göre gruplandırılırlar. 

1. Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ADAPAZARI 
2. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/KONYA 
3. Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Nazilli/AYDIN 
4. Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/NİĞDE 
5. Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/K.MARAŞ  
6. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Erdemli/İÇEL 
7. Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eğirdir/ISPARTA 
8. Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ERZİNCAN 
9. Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/MALATYA 
10. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/GAZİANTEP 
11. Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/GİRESUN 
12. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova /İZMİR 
13. Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/MANİSA 
14. Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/TEKİRDAĞ 
15. İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Erbeyli/AYDIN 
16. Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ADANA 
17. Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova /İZMİR  
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18. Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR 
19. Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ANKARA 
20. Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bandırma /BALIKESİR 
21. Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ORDU 
22. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müd. Kale/ANTALYA 
23. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eğirdir/ISPARTA 
24. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ELAZIĞ 
25. Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Pendik/İSTANBUL 
26. Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ADANA 
27. Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova/İZMİR 
28. Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/SAMSUN 
29. Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ELAZIĞ 
30. Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ERZURUM 
31. Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/KONYA 
32. Şap Enstitüsü Müdürlüğü/ANKARA 
33. Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Menemen/İZMİR 

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Zeytincilik Araştırma Enstitüsü 
l937 yılında, “Zeytincilik İstasyonu” adı ile İzmir-Bornova’da kurulmuştur. Kuruluş l945’de 
“Bahçe Kültürleri İstasyonu” adını almış ve l950 yılına kadar çekirdekten zeytin fidanı 
üretmiştir. 1950 yılında adı “Zeytincilik Enstitüsü” olarak değiştirilmiş ve imkanları ölçüsünde 
araştırma yapılmaya başlanmıştır. 
Zeytincilik Araştırma Enstitüsü dışında diğer araştırma enstitülerinde de zeytincilik konusunda 
araştırmalar yapılmaktadır. Atatürk Bahçe Kültürleri Araş. Enst., Antepfıstığı Araş. Enst., Alata 
Bahçe Kültürleri Araş. Enst., Batı Akdeniz Araş. Enst., Kahramanmaraş Araş. Enst. gibi 
enstitülerde de çalışmalar yürütülmektedir. 
Zeytincilik Araştırma Enstitüsünün mevcut kadrosu ile yürütülen araştırmalara ilişkin bilgiler 
Tablo 1.86. ve Tablo 1.87’de verilmiştir. Enstitünün ara eleman sıkıntısı projelerin sayısını da 
etkilemektedir. Enstitü, UZK’dan ayrılmanın en büyük sancısını yaşayan kurum olmuştur. Çünkü 
o dönemde başlayan birçok araştırma ve ortak proje yarım kalmış tamamlanamamıştır. Özellikle 
FAO desteği ile kurulan ve devam eden Ulusal Zeytin Gen Bankası projesi yarım kalmıştır 
(Tablo 1.88).  
Tablo 1.86. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Mevcut Kadro ve İhtisas Durumu 
 
Ünvanı –Kadro Adedi 
Müdür 1 
Müdür yardımcısı 1 

Doktora 10 
Y.Mühendis 22 Mühendis 
Mühendis 12 

44 

Teknisyen 10 
Genel İdare Hizmetleri 4 
Laborant 0 
Daimi İşçi 36 
Koruma-Güvenlik Görevlisi 6 
Toplam 100 
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Tablo 1.87. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Araştırma Faaliyetleri Durumu 

Araştırma Çalışmaları - Projeler 

Şubeler Sonuçlanan Devam Eden Yeni Teklif 

Islah ve Genetik 10 3 1 

Yetiştirme Tekniği 42 2 2 

Bitki Sağlığı 10   1 
Zeytinyağı Teknolojisi 27 2 2 

Sofralık Zeytin 21 1 1 

Bitki Besleme 10     

Ekonomi ve İstatistik 8   1 

Toplam 128 8 8 
Tablo 1.88. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Ulusal Zeytin Gen Bankasının Durumu 

Yerli Çeşit 88 
Toplam: 
116 çeşit Zeytin Gen Bankası 

Yabancı Çeşit 28  
116 çeşitte tescil edilmiştir. (21.05.1993 tarih 21587 sayılı Resmi Gazete de 93/6 nolu tebligatta 
yayınlanmıştır. 

Üniversiteler 
Üniversitelerin Bahçe Bitkileri ile Gıda Mühendisliği Bölümlerinde zeytin ve zeytinyağı ile 

ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Ancak üniversitelerimizde zeytincilikle ilgili çalışmaların 
varlığı, ancak konuda çalışmak isteyen öğretim elemanlarının varlığı ile mümkündür.  

Zeytin yetiştiriciliği ile Bahçe Bitkileri, hastalık ve zararlıları ilgili Bitki Koruma, 
mekanizasyonla ilgili Tarımsal Mekanizasyon, gübreleme ile Toprak, , sulama ile Tarımsal 
Yapılar, ekonomi ve politikaları ile ilgili olarak Tarım Ekonomisi Bölümlerinde çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Ankara, Uludağ, Ege, Adnan Menderes, Çukurova, Harran, Mustafa Kemal, Akdeniz, 18 
Mart, Balıkesir, Sütçü İmam, Celal Bayar Üniversitelerinde halen hazırda zeytincilik konularında 
çalışmalar yürütülmektedir. 

Ülkemizde araştırma enstitüleri ile üniversiteler dışında da AR-GE yapılmaktadır. Çok 
sistemli olmasa bile bu çalışmalardan üretilen ve doğrudan patent alımına giden bir durum söz 
konusudur. Türk Patent Enstitü kayıtlarında bulunan ve zeytinle ilişkili yerli patentlerin listesi 
Tablo 1.89. da görülmektedir. 
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Tablo 1.89. Türk Patent Enstitü Kayıtlarında Bulunan Ve Zeytinle İlişkili Yerli Patentlerin 
Listesi 
Patent No Patent Sahibi Konu 
1993/01088 Unilever N.V. Yenebilir sıvı yağları rafine etmeye mahsus 

usul. 
1996/00620 Levon Antikacioglu Elektrikli zeytin toplama aygıtı 
1996/00622 Levon Antikacioglu Zeytin toplama kepçesi 
1997/01359 Hüseyin Alaç Zeytin eleme makinelerinde ıslah 
1997/01400 Unilever N.V. Tat verici besin kompozisyonları 
1997/01662 Unilever N.V. Zeytinyağının acılığının giderilmesi. 
1998 01171 Salih Kozlu Paralel (V) kayışlı, bant sistemli, otomatik 

zeytin eleme makinesi. 
1998 02147  Nuova M.A.İ.P. Macchine 

Agricole İndustriali Pieralisi 
S.P.A 

Bitkilerin yağ oranının tespiti ve 
iyileştirilmesi için yöntem cihaz. 

1998 02148  Nuova M.A.İ.P. Macchine 
Agricole İndustriali Pieralisi 
S.Pa. 

Yağ içeren meyvelerin macununu yoğurmak 
için makine. 

1998 02550  Societe Des Produits Nestle S.A. Antioksidan ekstre etme. 
1999 00189  Unilever N.V. Zeytinyağının acılığının giderilmesi 
1999 00960  Hasan Fırıncı Zeytin hasat makinelerinde yenilik. 
1999/02808  Nuova M.A.İ.P.Macchine 

Agricole İndustriali Pieralisi 
S.P.A. 

Yağ üretici ürünlerden sıvı bileşenlerinin 
santrifüj sıkıştırması için cihaz. 

1999 03184  Unilever N.V. Bitkisel yağın rafine edilmesi. 
1999/03215  Unilever N.V. Oleanolik asit ile takviye edilmiş gıda 

ürünlerinin hazırlanması için işlem 
2000 00307  Hispaes, S.L. Silkeleme-toplama için portatif tarım 

makinesi. 
2000 00934  Nuova M.A.İ.P. Macchine 

Agricole İndustriali Pieralisi 
S.P.A 

Yag çıkarma yöntemi ve aleti. 

2000 00956  Bilgehan Sezer Bitkilerden elde edilen saç geliştirici preparat. 
2000 01632  Michael Knobloch, Andreas 

Schmidt, Reinhard Koch, 
Volkmar Peukert 

Yağlı bitkiler ve hububat islemesinden çıkan 
atık suların bir muameleye tabi tutulması için 
bir işlem ve bir tesis. 

2000 01751  Y.Doç.Dr. Metin Gürü Uçucu kül ve pirinadon yapı malzemeleri 
üretimi 

2000 02310  Biocosmetics, S.L. Halitosis islemesi için kompozisyon 
2000/02967  Unilever N.V. Bitki yağlarının antioksidan ile 

kuvvetlendirilmesi. 
2000/02983  Suleiman Dado Topikal uygulama için bir madde karışımı 
2001 01553  İbrahim Yavasca Pnömatik hasat makinesi. 
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Patent No Patent Sahibi Konu 
2001/01837  Unilever N.V. Zeytinin muhtevasında bulunan maddeler ile 

gıda ürünlerinin kuvvetlendirilmesi. 
2001/01965  Unilever N.V. Anti-oksidanlarla takviye edilmiş yiyecek 

bileşimleri. 
2001 02666  Mehmet Baytemir Yanmış zeytin çekirdekleri ve kömür 

çeliğinden üretilen mangal ve nargile kömürü. 
2001 02751  Farmamak Ambalaj Maddeleri 

ve Ambalaj Makinalari Sanayi 
ve Ticaret A.S. 

Değişik hacimlerde üretilen bölmeli, çok 
bölmeli ya da bölmesiz, gıda kapları. 

2001 02752  Farmamak Ambalaj Maddeleri 
ve Ambalaj Makinalari San. ve 
Tic. A.S. 

Gıda kabı 

2001 03322  Orhan Tekin Zeytin toplama makinelerinde tutma sapının 
kısıtlı olarak dönmesini sağlayan tertibat. 

2002 00277  Emidio Di Marco Çok takımlı mekanik toplama düzeni 
2002/01002  Nuova M.A.İ.P. Macchine 

Agricole İndustriali Pieralisi 
S.P.A. 

Meyveleri ezmek için, iki ezme bölmesine 
sahip makine. 

2002 01003  Nuova M.A.İ.P. Macchine Agricole 
İndustriali Pieralisi S.P.A. 

Meyvelerin ezme/posalarından, santrifüj sıvı 
ekstrüzyonu için cihaz 

2002 01210  Toya Makina Sanayii ve Ticaret 
A.S. 

Katı yakıt, sıvı yakıt ve gaz ile ısıtılabilir unlu 
mamul pişirme fırını. 

2002 01788  Pellenc (Societe Anonyme) Zeytin, badem ve kahve taneleri gibi küçük 
meyvelerin toplanması için taşınabilir alet 

2002/01883  Cemalettin Degirmenci Zeytin ayırma ve ayıklama makinesi için 
kademeli bant sistemi. 

2002 02158  Üstün Plastik ve Makina Sanayi 
Saban Gülbahar 

Kasık, çatal veya bıçak içeren kutu kapağı 

2002 02539  Selçuk Nöbetçi Zeytin toplama aparatı 
2003 00025  Nuova M.A.İ.P. Macchine 

Agricole İndustriali Pieralisi 
S.P.A. 

Hareket ettirilebilen yıkama tepsili yağ içeren 
sürekli üretim makinesi. 

2003/00494  Biocosmetics, S.L. Ağzı içi bakterilerin yok edilmesinde zeytin 
yağının kullanılması 

2003/00897  Salih Mert Zeytin eleme makineleri için bir devir-daim 
makarası. 

2004 00603  Dr. Besnim Gida ve Kozmetik 
Ürünleri İmalat Pazarlama Sanayi 
ve Ticaret Ltd Sir., Celal Toplu 

Bebeklerde gaz sancısından oluşan 
huzursuzlukları giderici bebek masaj yağı. 

2004 01362  Henning Schneider Zeytinyağından saç uzatma maddesi ve 
sindirim teşvik edici olarak (losyon olmayan) 
ilaçların imalatı 
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Patent No Patent Sahibi Konu 
2004 02225  Serkan Karakas , Gürkan 

Karakas 
Konserveler için bir tutucu eleman. 

2004 03394  Creta Farm Anonimos 
Viomichaniki & Emporiki 
Etaireia 

Zeytinyağı içeren bir et ürünü üretim metodu. 

2004 03750  Raif Akçay Zeytin çizme makinesi. 
2005 00076  İsmail Gülersönmez Ayarlanabilir ayaklı ürün toplama tertibatı 
2005 00736  Zeynep Gürgüç Zeytinyağı üretim ünitesinde yenilik. 
2005/00856  Katkat Orman Ürünleri ve 

Kimyevi Maddeler Limited 
Sirketi 

Odunsu çekirdek kabuklarından mangal 
kömürü üretim yöntemi ve sistemi 

2005 01410  Unilever N.V. Polifenol muhteviyatı arttırılmış sıvı yağ. 
2005/02130  Plas Plastik Ambalaj San. ve 

Tic. 
Çakma kapak 

2005/02873  Ahmet Ugur , Mustafa Ugur Mayalı Şerbetli Kızartma Tatlı 
2005 03947  Vvestfalia Separator Ag Meyvelerden veya tohumlardan yağ elde 

edilmesi yöntemi 
2005/04046  Beray Tekstil San.Ve Tic. 

Ltd.Sti. 
Plastik zeytin bekletme kabı için dolgulu 
kenarlık. 

2006 01235 Nihat Karpuz Zeytin ayırma makinelerinde yenilik. 
2006 02631 Rapanelli Fioravante S P A Düşük ısıda çalışan zeytinyağı çıkarma tesisi 
2006/03104  Unilever N.V Zeytin islemek için usul 
2006/05482 Tübitak-Turkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Arastirma Kurumu 
Sert çekirdekli, zeytin benzeri ürünlerin 
hamurunu hazırlamak için bir kırıcı 

2006/06241 De Cooperation İnternationale 
En Recherche Agronomique 
Pour Le Developpement - Cirad 

Yağlı meyvelerin sularının biyopolimer 
eklenerek muamelesi ve bunun atomizasyonu 
ile elde edilen toz 

2006/06903 Orhan Vaizoglu Dermatolojik formülasyonlar. 
2006/07085 Besins İnternational Belgique Mikronize progesteron esaslı farmasötik 

bileşim, bunun preparasyon usulü ve 
kullanımları. 

2006/07407 Senem Haskök Zeytinyağı sıyırma makinesi 
2007/00010 Hasan Abdulrahman Zeytin toplama makinesi 
2007/00865 Tayfun Gül Zeytin renk ve ebat ayırma makinesi. 
2007/01386 Pellenc (Societe Anonyme) Küçük meyve hasat makinelerindeki hareketli 

tarakların silkeleyici dişlerinin sökülebilir 
tespit tertibatı. 

2007/01500 Rapanelli Fioravante S.P.A. Her birisi kendi moto-redüktörü ve zeytin 
isleme tesisatı bulunan karıştırma havuzları 
kompleksi 

2007/02640 Bilgin Kaya Fındık, fıstık ve zeytin toplama makinesi 
2007/02854 Fatih Akçay Taneli tarım ürünlerini toplama ve ayıklama 
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Patent No Patent Sahibi Konu 
makinesi. 

2007/04124 Hakkiusta Ogullari Makina 
Sanayi Ticaret Limited Sirketi 

Sızma usulü zeytinyağı çıkarma makinesi 

2007/04125 Hakkiusta Ogullari Makina 
Sanayi Ticaret Limited Sirketi 

Dekantör ayar kolu 
 

2007/04670 Süd-Chemie Ag Zeytinlerden ve zeytin bileşenlerinden oluşan 
bir kütlenin enzimatik olarak islenmesi. 

2007/05418 Süd-Chemie Ag Yağ üretiminde biyoteknik proses 
optimizasyonu. 

2007/05688 Marco Cecchi ,Daniela Cecchi , 
Sabrina Cecchi 

Zeytin ve benzeri meyvelerin hasatına yönelik 
silkeleme cihazı. 

2007/05780 Arslan Dis Ticaret ve Motor 
Sanayi Limited Sirketi 

Çok yönlü meyve hasat aracı. 

2007/06088 Zeynep Gürgüç Zeytinyağı üretim ünitesinde yenilik 
2007/06365 Mümtaz Kutluer Mekanik zeytin çırpma makinesi 
2007/07220 Vural Taban Ercan Taban Ambalajlanan ürünün kenarlarında tam kesme 

sağlayan ambalaj makinesi. 
2007/07275 Cankar Plastik Ambalaj Sanayi 

ve Ticaret Anonim Sirketi 
Zeytinde kullanılmak üzere baskı. 

2007/08482 Ceren Gida Altin ve Turizm 
İsletmeciligi Ltd. Sti. 

Hava sızdırmayan sise kapağı 

2007/08741 Hasan Firinci Sofralık zeytin üretiminde yeni tıp 
fermantasyon tankı 

2008/01930 Creta Farm Anonimos 
Viomichaniki & Emporiki 
Etaireia 

Tamamen kas dokusundan oluşan et 
ürünlerinin zeytinyağı ile direkt olarak 
birleştirilerek üretilmesi için bir metot. 

Kaynak: Türk Patent Enstitü, 2008. 
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ZEYTİN, 
SOFRALIK ZEYTİN, 

ZEYTİNYAĞI, 
PİRİNA YAĞI, 

KARASU 
 

HAKKINDA 
 

SORUNLAR VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 
 
 

 
“Hayat boyu başarılarınızın bir zeytin ağacı kadar köklü ve sağlam, 
Mutluluklarınızın yeni filizlenen yemyeşil bir zeytin dalı gibi sürekli, 
Yaşamınızın zeytinyağı ile daha sağlıklı ve güzel olması dileğiyle...” 
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4. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  
4.1. Genel Sorunlar 
4.1.1. AR-GE, Planlama ve Eğitim ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Araştırma Alt Yapısı ve Finansman  
Ülkemizde zeytin ve zeytinyağlarının yapı ve özellikleri ile ilgili yapılmış olan bilimsel 

çalışmaların azlığı, Ar-Ge çalışmalarına gereken önemin verilmemesi ve bunun için ayrı bir 
finansal kaynağın ayrılamaması sorunu bulunmaktadır.  

Çözüm Önerileri: 
• Zeytin, tarımsal ürünleri içerisinde stratejik ürün olarak kabul edilmeli ve 

tüm planlamalarda gereken önem verilmelidir. 
• Ülkemizin zeytin konusunda tek Araştırma Enstitüsü olan Bornova 

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nün milli projeleri yürütebilecek yeterli kalifiye 
elemana, araştırıcı ve mali desteğe ihtiyacı vardır. Araştırma Enstitüsü’de çalışan 
araştırıcıların özlük hakları tekrar ele alınmalı ve mutlaka sözleşmeli statüye 
geçilmelidir. Sözleşmeli olan araştırıcıların bu kadrolarında tayin özelliği olmamalı, 
statü daimi olmalı, maaşlar yürütülen ve bitirilen projelere göre belirlenmelidir. 
Araştırıcıların konuları ile ilgili yurt dışı ve yurt içindeki bütün bilimsel ve toplantı, 
sempozyum ve panel gibi ekinlikler yanında fuar ve sergileri takip etmelerine olanak 
sağlanmalıdır. Zeytin ve Zeytinyağı ile ilğili tüm araştırma projeleri, Zeytincilik 
Araştırma Enstitüsü ve Ulusal Zeytin konseyi koordinasyonu ile gerçekleştirilmelidir. 

• Üniversitelerin de kapsamlı milli projeleri yapmak yönünde özendirilmesi 
gerekmektedir. Ülkemiz için çok önemli olan zeytin, zeytinyağı ve sofralık zeytin 
konusunda Üniversitelerde çalışan akademisyenlerin sayısı arttırılması 
gerekmektedir. Araştırcıların uzun vade çalışmalarını sağlayacak kadroların tahsisi 
sağlanmalıdır.  

Gen ve Islah Çalışmaları 
Genetik Haritalama ve Islah Çalışmaları yapılmaması, mevcut zeytin tür ve çeşitlerinin 

genetik özelliklerinin DNA düzeyinde incelenmemesi, tanımlanmaması, üretilen çeşitlerin tescil 
edilerek uygulamaya aktarılmaması, zeytin çeşitlerinin farklı ekolojilerdeki performanslarının 
tam olarak bilinmemesi önemli bir sorundur. 

Yeni gen kaynaklarının tesbiti ve tanımlanmasına yönelik çalışmaların yapılamaması, 
Ülkemizde mevcut zeytin çeşitlerinin ıslah çalışmalarında kullanılmaması ayrıca sorundur. 

Çözüm Önerileri: 
• Zeytin gen kaynaklarımızın, ülkemiz için önemi dikkate alınarak, genetik 

çalışmaların ivedilikle ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine çalışılmalıdır.  
• Zeytincilik Araştırma Enstitüsünde tesis edilen, Milli Koleksiyon Bahçesindeki 

çeşitlerle ilgili adaptasyon çalışmalarının tamamlanması, tescillerinin yapılması 
gerekmektedir.  

• Ayvalık, Gemlik, Memecik gibi zeytin çeşiterinde yürütülen ülkesel proje sonuçlarının 
değerlendirilmesi ve uygulamaya yönlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması 
gerekmektedir. 

Eğitim 
Zeytin üreticilerini bilgilendirecek yayım çalışmalarını yürütecek; teknik eleman 

yetersizliği,  



188 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

Sofralık zeytin ve zeytinyağı işleme teknolojisinde kalifiye ara eleman eksikliği ve mevcut 
elemanların eğitim yetersizliği sorunu bulunmaktadır.  

Çözüm Önerileri: 
• Tarım İl Müdürlüklerinin eğitim ve yayım konularında daha aktif hale 

getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca görevli personelin araştırma kuruluşlarınca verilen 
hizmetiçi eğitim seminerlerine katılmaları ve öğrendiklerini uygulamalı olarak 
üreticiye aktarmaları sağlanmalıdır. 

• Zeytin üretimi ve sanayisinin yayğın olan bölgelerde eğitim kuruluşlarının 
açılması teşvik edilmelidir.Eğitim çalışmaları, ilköğretim döneminden başlatılmalıdır. 

• Sofralık zeytin ve zeytinyağı sektöründe  faaliyet gösteren tüzel kişiliği olan 
küçük işletmelerin, teknik ve hijyenik kurallara uyumunda çalışanlara ustalık eğitimi 
verilmek üzere çalışmalar yürütülmelidir.  

Planlama 
Zeytin sektörü paydaşlarının etkin ve doğru politikalar oluşturabilmesi için istatistiki 

verilerin güncelleştirilme ve tek bir kaynakta toplanma sorunu vardır. 
Çözüm Önerileri: 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 2000 yılında başlattığı Doğrudan Gelir 
Desteği uygulaması çerçevesinde oluşturulan Çiftçi Kayıt Sisteminin kapsamlı ve 
düzenli olarak devam ettirilmesi gerekmektedir.  

• Uzaktan algılama ile ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yürütülen 
çalışmalar en kısa zamanda tamamlanmalı ve alan bazında zeytin varlığı 
belirlenmelidir.  

• Zeytini sofralığa, zeytinyağına, pirina ve pirina yağına işleyen gıda ve 
sanayi siciline kayıtlı  işletmelerin envanteri TUİK veri bankasında toplanmalıdır.  

• Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde (Şırnak, Mardin, Siirt dahil) 
tarım yapılması zor olan şartlarda bulunan yabani zeytinliklerin ıslah edilmesi ve 
üreticilerin zeytin yetiştiriciliğine yönelik teşvik edilmesi gibi planlamaların 
yapılması gerekmektedir. 

 
4.1.2. Zeytincilikle İlişkili Bazı Kanunlara (3573, 4086, 6831 ve 4342 sayılı kanunlar) 

Ait Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
1939 yılında çıkarılan 3573 sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması 

Hakkında Kanun” ile “3573 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkındaki 4086 Sayılı Kanunun” 1 inci maddesinde; “Orman sınırları dışında 
bulunan ve Devletin hüküm ve tasarrufunda olan yabani zeytinlik, antepfıstığı ve 
harnuplukların ve her nevi sakız nevileri ile orman sınırları dışında olup da 17.10.1983 tarih ve 
2924 sayılı Kanun Kapsamında bulunmayan zeytin yetiştirmeye elverişli fundalık ve makilikler 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edilip haritalandırılır” hükmü yer almaktadır. 

3573 sayılı Kanunun 14’üncü maddesi hükmü gereğince zeytinliklere her türlü hayvan 
sokulması ve zeytin sahalarına en az bir km. yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması yasaktır. Bu 
tür olaylarda takibata geçilebilmesi için zarar görenlerin şikayet etmeleri gerekmektedir. Ancak, 
bu durumda şikâyet, üreticiler ile çobanlar arasında husumete neden olmakta ve ileride zeytin 
ağaçlarına kasıtlı zarara, yaralama ve ölümlere varan olaylara zemin hazırlamaktadır. Şahıs 
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şikâyet etse bile bu konu mahkemelerimizde kanuna muhalefet olarak değil de zarar ziyan tespit 
davası gibi ele alınmaktadır. 

4086 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde zeytinlik sahalarının daraltılamayacağı hüküm 
altına alınmıştır. Zeytinlik sahaların daraltılmasını önlemeyi amaçlayan bu Kanun ile belediye 
sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde 
toplam yapılaşmanın zeytinlik alanının %10'unu geçemeyeceği hükmü getirilmiş ve zeytin 
ağaçlarının sökümü Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine tabi tutulmuştur. Ayrıca, aynı 
Kanunun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası “zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 
kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegetatif ve generatif gelişmesine 
mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.” 
hükmünü amirdir. Bu hüküm açık olarak zeytinlik alanlarda maden arama ve işletme faaliyetine 
yasak getirmiştir.  

Öte yandan, 4342 sayılı Mera Kanununun 14’üncü maddesi hükmü gereğince mera 
alanlarının başka bir amaçla kullanılamayacağı hükme bağlanmıştır. Ancak,  bu Kanun hükmü 
gereğince bazı meralarda yeralan zeytinliklerin söküldüğüne ilişkin bilgiler Komisyona 
bildirilmiştir.  

6831 sayılı Orman Kanununun 1’inci ve 2’nci maddelerinde zeytin ağacı tarım ağacı olarak 
nitelendirilmekte dolayısıyla bozuk orman alanlarında orman alanının daraltılacağı gerekçesiyle 
zeytin ağaçlandırması yapılamamaktadır. 

Çözüm Önerileri: 
• Zeytin ağaç ve alan varlığımızın arttırılmasına yönelik olarak Devletin 

hüküm ve tasarrufu altındaki alanların zeytin yetiştirmek isteyenlere tahsisi amacıyla 
yürürlüğe konulan 5373 sayılı Kanunun 1’inci maddesinde hükümlerinin 
uygulanmasına daha çok etkinlik kazandırılmalıdır. 

• 3573 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinde yeralan “şahsın şikayeti” ibaresi 
kaldırılarak bunun yerine “ çiftçi malları koruma başkanlığı savcılığa suç 
duyurusunda bulunur” ibaresi konulmalı yada mahalli idare amirleri ve tarım 
teşkilatlarınca re’sen işleme geçilerek 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 16.  ve 
müteakip maddeleri gereğince failler hakkında cezai işlem uygulanmalıdır.  

• Komisyonca yapılan çalışmalarda; zeytin alanlarının korunmasını 
amaçlayan 4086 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin etkin uygulanmasına gerekli 
hasssasiyetin gösterilmesi yönünde görüşler tespit edilmiştir.  

• 4086 sayılı Kanun zeytin alanlarının daraltılamayacağı hükmünü amir iken 
4342 sayılı Kanunun 14’üncü maddesi bu hüküm ile çelişmektedir. 

• 6831 sayılı Orman Kanununun 1’inci ve 2’nci maddelerinde zeytin ağacı 
tarım ağacı olarak nitelendirilmesine ilişkin olarak Orman Kanununda gerekli 
düzenleme yapılmalıdır.  
 

4.1.3. Coğrafi İşaret Uygulaması 
Coğrafi işaret sistemi uygulanarak, zeytinyağ ve sofralık zeytinlerin cografi 

markalandırılması ile güvence altına alınması tamamlanmamıştır. 
555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, doğal 

ürünler, tarım, maden ve el sanatları ile sanayi ürünlerinin geliştirilmesi ve korunması için 
hazırlanmış bir yasal düzenlemedir.  
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Coğrafi uygulama tüketiciyi çeşitlilikle buluşturacağından ve bölgesel farkların 
özelliklerini simgeleyeceğinden sadece yurt içinde değil ihracat için de gereksinim olduğu 
bilinciyle uygulamaya konulması gereklidir. Bu çerçevede, zeytin ve zeytinyağında Ulusal 
bazda korunmakta olan dört adet coğrafi işaret bulunmaktadır. Gemlik zeytini, Güney Ege 
zeytinyağları, Edremit Körfez Bölgesi zeytinyağları ve Ayvalık zeytinyağıdır. Ancak başta AB 
olmak üzere, uluslararası alanda ülkemize ait herhangi bir coğrafi işaret tescilli değildir. 
Ülkemizde henüz coğrafi işaret ve denetimini yapmak üzere bu amaçla oluşturulmuş bir yapı 
henüz bulunmamaktadır. 

Çözüm Önerileri 
• Coğrafi işaretlerin denetim sistemi üzerinde önemle durulması gereken bir 

hususdur. Denetleme işlemi genelde tescil sahibinin önderliğinde kurulan, ilgili 
yörede bulunan Belediye, Sanayi ve Ticaret Odaları, halk eğitim merkezleri, İl Sağlık 
kuruluşları gibi resmi kurumlar ile Üniversite temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan 
komisyonlarca yürütülmeye çalışılmaktadır. AB ise bu denetimin EN45011 yada 
ISO/IEC Guide 65 sayılı standartlara göre uygunluğu onaylanmış kuruluşlarca 
yürütülmektedir. Ülkemiz içinde benzer nitelikte yapının oluşturulmasına gerek 
duyulmaktadır.  
 

4.1.4. Kontrol Denetim 
Kontrol, Denetim ve Laboratuvarlar 
Gıda Kontrolleri 5179 sayılı Kanun kapsamında Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 

yürütülmektedir. Tarım İl Müdürlükleri tarafından yapılan, bu denetimlerde standart 
uygulamaların yürütülmesinde zorluklar yaşanmaktadır. 

Kontrol, denetim ve izlemelerde alınan numuneler öncelikle Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’na bağlı İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri’nde analize tabi tutulmaktadır. Bu 
laboratuvarlarda alet, ekipman, alt yapı ve yetişmiş personel konusunda farklılıklar 
bulunmaktadır. 

Zeytinyağının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra organoleptik (duyusal) 
özelliklerine 03.Ağustos 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Gıda Kodeksi- 
Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği’nde yer verilmiştir. Ancak, 3 yıllık bir geçiş süresi ile 
zorunlu uygulamaya geçilecektir. Bu aşamada özellikle organoleptik (duyusal) özellikler için 
gerken Tadım Panelleri henüz resmi olarak oluşturulmamıştır. 

Çözüm Önerileri: 
• Gıda kontrol ve denetimlerin etkinliği artırılmalıdır. 5179 sayılı Kanundan 

alınan yetkiler tam olarak kullanılmalı, kanunda yer alan izlenebilirlik ile hükümlerin 
etkin denetiminin yapılması sağlanmalıdır. Personel hizmetiçi eğitim verilerek ülke 
genelinde standart uygulamanın yapılması ve altyapı koşulları iyileştirilmelidir.  

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı bulunan mevcut laboratuvarlar alet, 
ekipman ve kalifiye eleman konularında güçlendirilmelidir.,, Laboratuvarlar arasında 
analiz ve metot birlikteliği sağlanarak farklılıkların giderilmesi ve birbirlerine on-line 
bağlanarak koordinasyonun sağlanması gerekmektedir.  

• Mevzuatta yer alan taklit ve tağşisi belirlemeye yönelik analizlerin 
laboratuvarlarda yapılabilirliği sağlanmalıdır.  
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• Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı laboratuarlar ve Özel Kontrol 
Laboratuvarlarının analiz sonuçlarının uluslararası platformda kabul görmesi için 
akreditasyonu teşvik edilmelidir. 

• Zeytinyağı organoleptik özelliklerinin tespitini yapabilecek, uzmanlaşmış 
resmi panel gruplarının oluşturulmasına hız verilmelidir.  

Taklit ve Tağşiş 
5179 sayılı Gıda Kanununda taklit; gıda maddesini ve gıda ile temasta bulunan madde ve 

malzemelerini; şekil, bileşim ve nitelikleri itibariyle evsafında olmayan özellikleri haiz gibi 
göstermek;  tağşiş ise gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, 
mevzuata veya izin verilen özelliklere aykırı olarak üretilmesi olarak tanımlanmıştır. 

Naturel zeytin yağına, rafine zeytinyağı ilave edilerek naturel zeytinyağı adı altında satışa 
sunulması veya zeytinyağına diğer bitkisel yağların karıştırılması taklit ve tağşişe neden olacak 
şekilde satışı yapılmaktadır. 

Çözüm Önerileri: 
• Zeytinyağına diğer yağların karıştırılarak satışının engellenmesi için Tarım 

ve Köyişleri Bakanlığı tarafından denetimler arttırılmalıdır. Yapılan denetimlerinde 
etkin olması sağlanmalıdır.  

• Denetimlerde mevzuatta yer alan taklit ve tağşişi belirlemeyi amaçlayan 
analizler mutlak sürette talep edilmelidir. Tarım İl Müdürlükleri arasında farklı 
uygulamalar var ise standart hale getirilmelidir.  

• Taklit ve tağşişli ürün üreten ve satan işyerlerine verilecek cezalar 5179 
sayılı Gıda Kanununda ayrıcalıklı olarak yer almalı ve uygulanacak olan cezai 
yaptırımın caydırıcı niteliği bulunmalıdır.  

4.1.5. Lisanslı Depoculuk Sisteminin ve Ürün İhtisas Borsalarının İşlerlik 
Kazanamaması 

Ülkemizde tarımsal ürün ticareti tam anlamıyla kayıt altına alınamamakta ve bu nedenle 
sorunlar yaşanmaktadır. Diğer yandan tarımsal ürünler de uygun koşullarda 
depolanamamaktadır.  

Mevzuat alt yapısı tamamlanmasına rağmen, lisanslı depoculuk sistemi ve ürün ihtisas 
borsalarına işlerlik kazandırılamamıştır.  

Lisanslı Depoculuk sistemine işlerlik kazandırılmasıyla;  
1. Ürünlerin sağlıklı koşullarda depolanabilecek,  
2. Sanayiciye ve ihracatçıya standardına uygun ürün temininde sıkıntı 

yaşanmayacak, 3. Tağşiş’in ve kayıt dışı işleme teknolojilerinin önüne geçilecek,  
3. Ürün ticareti kayıt altına alınacak,  
4. Üreticilerin ürünlerini pazarlamaları kolaylaşacak,  
5. Üreticiler lisanslı depo ürün senetlerini teminat olarak göstererek, 

bankalardan kredi kullanabileceklerdir. 
Çözüm Önerileri:  

• Bu amaca yönelik olarak sektörün beklentilerine ve sistemin yapısına uygun 
teşvik ve desteklere ilişkin düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.   

• Marmarabirlik, Birliklerde Lisanslı Depoculuğu Geliştirme Projesi (Tarım 
Reformu Uygulama Projesi -C/3) kapsamında yapılan desteklerden faydalanarak, 
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ileride oluşturacağı Zeytin ve Zeytinyağı Lisanslı Deposu’na devretmek üzere; 5.000 
tonluk zeytinyağı deposu ve 13.000 tonluk sofralık zeytin deposu inşa etmektedir.   

• Lisanslı depoların sofralık zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet 
gösterebilmesi ve sektöre örnek olabilmesi ve lisanslı depoculuk sisteminin etkin 
çalışabilmesi için; 

o Zeytin ve zeytinyağına ilişkin lisanslı depoculuk yönetmeliğinin yürürlüğe 
konulması. 

o Depolama ücreti cazip lisanslı depoların oluşturulması amacıyla, depo 
kiralarının belli bir bölümünün devletçe karşılanması, 

o Vergi teşviklerinin uygulamaya konulması, 
o Laboratuar - Referans laboratuar organizasyonunun kurulması,  
o Borsalar - Lisanslı depolar - Bankalar arasında uygun bilgi işlem ağının 

oluşturulması, 
o KDV’den arındırılmış ürün senedi ticaretinin sağlanması,  
o Tarım ürünlerinin ihraç ve ithalatına ilişkin istikrarlı bir dış ticaret rejiminin 

oluşturulması,  
o Tarım ürünlerinin fiyatlarının müdahale olmadan serbest piyasa 

koşullarında oluşması, 
gerekmektedir,  
• Bu önlemlere ilaveten bu kuruluşların faaliyet ve gözetiminde 

kamu güvenini, istikrarı ve rekabeti koruyacak Devlet organizasyonu ve 
kurumsal kapasitenin tesis edilmesine, üreticilerin ve sanayicilerin sistemin 
işleyişi ve faydaları konusunda eğitilmesine de ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle 
eğitim çalışmaları ve sistemin tanıtımı için, kamuoyunun oluşturulmasında etkisi 
olan kuruluşların verecekleri destekler önemli görülmektedir.  

4.1.6. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Depolarının 
oluşturulması 

İl Özel İdarelerinin zeytin dikimini teşvik etmek amacıyla ücretsiz sertifikalı fidan 
dağıtmaya, 2005 yılından itibaren de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca sertifikalı zeytin fidanı 
dikimine verilen destekler nedeniyle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki zeytin ağacı varlığı 
artmıştır. Yeni tesis edilen zeytin bahçelerinin verime geçmesi ile birlikte, üretimdeki artış alt 
yapı eksiklikleri nedeniyle işleme, depolama ve satış aşamalarında görülen sorunların 
büyümesine yol açacaktır.  

Çözüm Önerileri:  
• Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında  kapasite oluşturmaya 

yönelik verilen desteklerden; bölgede zeytinyağına ve sofralık zeytine ilişkin sağlıklı 
ve modern depoların oluşturulması amacıyla hazırlanan projelere destek verilmesi 
gerekmektedir.  

• GAP Bölgesinde başta Kilis, Şanlıurfa ve Gaziantep illeri olmak üzere, 
zeytin üretimi artan illerimizden gelen depo oluşturmaya yönelik projelerin illerdeki 
potansiyel üretim miktarları dikkate alınarak desteklenmesi sağlanmalıdır. 

•  Sözkonusu depoların oluşturulmasını müteakip, bu depoların lisanslı depo 
olarak işletilmesi de sağlanabilecektir. 
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4.1.7. Özel Depolama Yardımı Sisteminin Çalıştırılması: 
Zeytin ağacının bir yıl meyve verip, bir yıl vermemesi nedeni ile zeytinyağı üretimimiz de 

şiddetli bir alternans göstermektedir. Bu nedenle iç ve dış pazarlara düzenli mal arzı 
sağlanamamakta ve fiyatlarda çok fazla bir dalgalanma göstermektedir.  

Çözüm Önerisi:  
• İç ve dış pazarlara düzenli mal arzı sağlanabilmesi ve fiyatlarda çok fazla 

bir dalgalanma olmaması için bu çerçevede AB’nde olduğu gibi var yılı üretiminin 
belirli bir miktarının yok yıllarına sağlıklı depolarda muhafaza edilerek 
stoklanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için bir stoklama kurumuna ihtiyaç 
bulunmaktadır. AB’nde de ürün fazla olduğunda bunu stoklayıp piyasaya sürmeyen 
ve bu stoklama karşılığında oluşan zararını stoklama yardımı adı altında devletten 
alan kooperatifler ve özel kuruluşlar bulunmaktadır. AB arz fazlası olduğu 
dönemlerden fazlanın piyasaya inip, fiyatları düşürmesini engellemek amacıyla bu 
yönteme uzun yıllar başvurulmuştur. Önceleri bu görev, resmi stok kuruluşlarına 
verilirken, son yılarda özel kuruluşlardan da piyasaya mallarını sürmemeyi taahhüt 
edenlere stoklama yardımı verilebilmektedir. Bu çerçevede ülkemizde de benzer bir 
düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 25.04.2006 tarihli 26149 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 19. maddesi “Tarımsal 
Destekleme Araçları”  başlığı altında g fıkrasında yer alan “Diğer destekleme 
ödemeleri: Araştırma, geliştirme ve tarımsal yayım desteği, pazarlama teşvikleri, özel 
depolama yardımı, kalite desteği, piyasa düzenlemeleri desteği, organik üretim 
desteği, imha desteği, ürün işleme desteği, gerektiğinde bazı girdi destekleri ile tarım 
havzaları destekleri ve benzer konularda destekleme araçları kullanılabilir. Bu 
destekleme araçları her yıl Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından 
belirlenir.” hükmü uyarınca özel depolama yardımı için bir yasal yetki de tanınmış 
bulunmaktadır. Mevcut durumda Tariş Zeytin ve zeytinyağı Birliği’nde 55.000 ton, 
Marmarabirlik’te 7.000 ton ve Güneydoğubirlik’te ise 1.250 ton zeytinyağı stoklama 
kapasitesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra özel sektördeki diğer firmaların da 
stoklama tesisleri vardır. Ancak bunların nerelerde bulundukları ve kaç ton zeytinyağı 
stoklayabildikleri bilinememektedir. Diğer taraftan zeytinyağının azot korumalı çelik 
depolarda depolanması, zeytinyağında kalite kaybının engellenmesi için gereklidir. 
Bu nedenle sektörde kurulu bulunan azot korumalı çelik zeytinyağı depolarının 
nerelerde kurulu bulunduğunun ve ne miktarda zeytinyağı depolayabileceği tespit 
edilerek, arz fazlasının oluştuğu dönemlerde belirlenen miktarda zeytinyağının bu 
depolarda muhafaza edilmesi, yok yıllarında satışa sunulabilmesi için özel depolama 
yardımı desteği mekanizmasının kullanılması sağlanabilir. Bu uygulamanın yapılması 
halinde;  

1. Dış ve İç piyasalara yok yılarında düzenli mal arzı sağlanabilecek,  
2. Var yıllarında fiyatlar düzenlenebilecek, 
3. Dönemsel arz fazlalıkları ile karşı karşıya kalan tarım satış kooperatifleri ve 

birliklerinin stoklama maliyetleri düşecek,  
4. İhracatçı ve sanayici piyasa fiyatı ve istediği standartta ürün bulabilecektir. 
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4.1.8. UZK-UZZK- Kooperatif ve Birlikler ile ilgili sorunlar  
Uluslararası Zeytinyağı Konseyi’ne (UZK) Yeniden Üyelik Süreci 
Ülkemizin 1998 yılında UZK’nden ayrılması nedeniyle teknik ve ekonomik anlamda 

dünya zeytinciliği ile olan ilişkileri yavaşlamış ve zayıflamıştır. Ülkemizin yeniden UZK 
üyeliği için gerekli olan iç hukuk onay sürecide  tamamlanamamıştır.  

Çözüm Önerisi: 
• Ülkemizin UZK üyeliği için yaptığı  başvuru 2004 yılı Aralık ayında 

Konsey tarafından kabul edilmiş olmakla birlikte, resmi üyelik sıfatının 
kazanılabilmesi için gerekli iç hukuk onay sürecinin biran önce tamamlanması ve 
UZK çalışmalarına etkin bir şekilde katılımın sağlanması gerekmektedir. 

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyinin Etkinliğinin Sağlanması  
Ulusal zeytincilik politikalarının belirlenmesinde ve sorunların çözümünde katkı sağlamak 

üzere sektörün tüm kesimlerini kapsayacak ortak bir platform  olan  “Ulusal Zeytin ve 
Zeytinyağı Konseyi” (UZZK)’nin, yürürlüğe giren Tarım Kanunu’nda yer alan “Ürün 
Konseyleri” kapsamında hazırlanan yönetmelik ile 2007 tarihinde kurulmuştur.  

Çözüm Önerisi: 
• Türkiye’de zeytincilik konusunda çalışan resmi veya özel kurum ve 

kuruluşlar arasında iletişim, işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak olan UZZK’nın 
etkinliğinin arttırılması gerekmektedir. Bu amaçla, UZZK sektörün tüm kesimini 
temsil edecek şekilde üyeliklerini genişletmelidir. 

Kooperatif ve Birlikler ile ilgili sorunlar  
Üretici Birlikleri 

 Üreticilerde örgütlenme bilinci gelişmemiş, yapılan yanlış yönetimler 
üreticileri örgütlenmeden uzaklaştırmıştır. 

 Üretici ile üniversite arasındaki bilgi alışverişinde üretici 
organizasyonlarından yeterince yararlanılmamaktadır. 

 Yürürlükteki Kanun, üretici birliklerine Ar-Ge, pazarlama geliştirme gibi 
birçok önemli görevleri yüklemesine karşılık, birliklerin gelirler kısmında bu görevleri 
yerine getirecek gerekli gelir modeli yaratılmamıştır. 

 Tarımsal Üretici Birlikleri Yasasının 2. maddesinde birliğe üyelik gönüllülük 
esasına dayandırılmıştır. Bu nedenle birliklerin yeter üye sayısını bulup kurulmaları 
zorlaşmaktadır. 

 Üretici Birlikleri Yasasında bir yerleşim yerinde aynı ürün ya da ürün 
grubunda sadece bir üretici birliği kurulabilmesi esasa bağlanmıştır. Bu durum farklı 
düşüncedeki üreticileri bir birlik altında birleşmeye zorlamakta dolayısıyla üretici üye olmak 
istememekte ve ilk kurulan birlik tekel gibi çalışabilmektedir. 

 Gerek üretici gerek ihracatçı ve alıcılar için güvence sağlayan sözleşmeli 
üretim konusunda üretici birlikleri aktif görev alamamaktadırlar. 

 Üretici birliklerinin üyelerine üretim ve pazarlama aşamalarında danışmanlık 
yapmaları gerekmektedir. Özellikle teknik konularda, ürünün özelliğine göre konusunda 
uzman bir ziraat mühendisini danışman olarak birlikte istihdam etmeleri gerekmektedir. 
Ancak bugün itibari ile maddi sıkıntı çeken birliklerin bir uzmanın istihdamının getireceği 
maddi külfeti karşılamaları çok zordur. 
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 Kooperatiflerin faaliyet gösterdikleri pazarlama alanları itibariyle gerek 
kooperatif yöneticileri gerekse çalışanları pazarlama konularında yeterli bilgiye sahip 
değildir.  

 Kooperatiflerin tüm girdi ve çıktıları muhasebe kayıtlarına düzenli olarak 
kaydedildiğinden kooperatifler, kayıt dışı faaliyette bulunan rakiplerine oranla dezavantajlı 
duruma düşmektedir. 
Çözüm Önerileri 

• Tarım sektöründeki en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan tarımın 
kayıt altına alınması konusunda üretici örgütlerinden faydalanılmalıdır. Verilecek 
desteklemelerin üretici örgütleri aracılığı ile verilmesi ile üreticiler hem kayıt altına 
alınabilecek, hem de birliğe üye olmak teşvik edilecektir. Aynı zamanda tarımda 
örgütlenme bilincinin gelişmesine ve yayılmasına katkı sağlayacaktır. 

• Üretici organizasyonlarına sağlanan muafiyet ve istisnaların özellikle Katma 
Değer Vergisi (KDV) uygulamasında vergi iadesi gibi sistemlerin devreye sokularak 
üreticilerin örgütlenmesi teşvik edilmelidir. 

• Birlik yönetimlerinin denetlenmesi ve yanlış yönetimin cezalandırılması 
üretici güvenini tekrar kazandırabilecektir. Denetim sorunu için bağımsız denetim 
birimleri kurularak tarımsal kooperatiflerin ve diğer örgütlerin bağımsız denetim 
mekanizmasının işletilmesi sağlanmalıdır.  

• Üretici - üniversite ilişkileri geliştirilmelidir. Yayım çalışmalarında üretici 
organizasyonlarından özellikle üretici birliklerinden yararlanılmalıdır. 

• AB’ye müzakere sürecinde ve sonrasında tarımda üretici örgütlerinin tarım 
politikalarının tespitinde ve uygulamasındaki rolü büyük olacaktır. Bu çerçevede 
üretici örgütlerinin gerek teknik gerekse mali kapasitelerinin yükseltilmesi, AB’ye 
uyumda en etkili unsur olacaktır. 

• Birliklerin gelirleri sadece aidat, yurtiçi ve yurtdışından sağlanan bağış, fon 
ve yardımlardan oluşmaktadır. Bu da birliklerin faaliyetleri için yeterli olmamaktadır. 
Bu nedenle birlikler maddi açıdan desteklenmelidir. Gerekli finansal alt yapının aidat 
ve bağışlarla değil, zorunlu kesintiler yoluyla sağlanması birlikleri güçlü hale 
getirecektir. 

• Bir yerleşim yerinde aynı ürün ya da ürün grubunda yalnızca bir üretici birliği 
kurulabilmesini öngören madde 4’ün değiştirilerek aynı ürün ya da ürün grubunda 
birden fazla üretici birliği kurulmasına imkan verilecek düzenleme yapılmalı ve üretici 
birlikleri arasında rekabet ortamı oluşturulmalıdır. 

• Üretici Birlikleri Yasasının 5. maddesinde Birliklere sözleşmeli üretim 
kapsamında üyeleri adına örnek tip sözleşmeler hazırlama ve bununla ilgili faaliyetleri 
koordine etme yetkisi verilmiştir. Kanunun ilgili maddesinde yapılacak düzenleme ile 
üretici birliklerinin üyeler adına sözleşme yapabilmesinin yolu açılmalıdır. 

• Birliklerde, iştigal alanıyla ilgili uzman (tarım danışmanı) ziraat mühendisi 
istihdamı mecburi hale getirilmelidir. Uzman istihdamının getireceği maddi külfet 
Devlet tarafında belli oranda sübvanse edilmelidir.  

• Kooperatif ortakları ve çalışanlarının eğitiminde Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler 
arasında koordinasyon sağlanmalıdır.  
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• Avrupa Birliğine (AB) uyum süreci ve bu birliklerin AB’deki muadil üretici 
organizasyonlarının AB Ortak Tarım Politikası içerisindeki fonksiyonları da dikkate 
alınarak, ülkemizdeki Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin yeniden 
yapılandırılması süreci tamamlanmalıdır. Ayrıca bu birliklerin proje hazırlama ve AB 
fonlarından yararlanabilme kabiliyetlerinin artırılması ve üretici ortaklarının da 
menfaatleri gereği mevcut durumlarını geliştirmeleri gerekmektedir. 

• Tarım satış kooperatifi ve birliklerinin, yağlı tohumlar ve diğer iştigal konusu 
tarımsal ürünlerde depolama kapasitelerinin geliştirilerek lisanslı depoculuk sistemine 
dahil edilmelerine ilişkin yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla ülkemizde stoklama 
konusunda sağlıklı bir alt yapı oluşabilecektir.  

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe başarılı kooperatifçilik uygulamalarının desteklenmesi 
Kooperatifler-1 
Mevcut durumda kooperatifler faaliyetlerini gerçekleştirirken bağlı oldukları birliklerden 

izin almak durumunda kalmakta ve zaman zaman bağlı olduğu birlikle fikir uyuşmazlıklarına 
düşmektedir.  

Çözüm Önerileri 
• Zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren yaygın bir örgütlenme 

yapısına sahip olan tarım satış kooperatiflerinin tabandan tavana örgütlenme 
sistemlerinin güçlendirilmesi amacıyla başarılı kooperatifçilik uygulamaları 
desteklenmelidir.  

• Bunun giderilmesi amacıyla, tarım satış kooperatiflerine ilişkin yeni yasal 
düzenlemelerde, başarılı kooperatifçilik uygulamalarının yapılmasına imkân 
sağlayacak hükümler konularak, kooperatiflerin etkinliklerinin artırılması 
gerekmektedir.  

Kooperatifler-2 
Avrupa Birliği’nde Ortak Tarım Politikasını uygulanması amacıyla muhtelif görevler üretici 

örgütlerine veya gruplarına ve bunların birliklerine verilmektedir.  Üretici örgütlerinin 
üstleneceği görevler sektörden sektöre değişmektedir.   

 
 
Çözüm Önerileri: 

• Avrupa Birliğine (AB) uyum süreci ve bu birliklerin AB’deki muadil üretici 
organizasyonlarının AB Ortak Tarım Politikası içerisindeki fonksiyonları da dikkate 
alınarak,  ülkemizdeki Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin yeniden 
yapılandırılması süreci tamamlanmalıdır. Ayrıca bu birliklerin proje hazırlama ve AB 
fonlarından yararlanabilme kabiliyetlerinin artırılması ve üretici ortaklarının da 
menfaatleri gereği mevcut durumlarını geliştirmeleri gerekmektedir. 

 
4.2. Yetiştiricilik İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Bahçe Tesisi 
Zeytin bahçesi, 1. sınıf tarım arazilerine tesisi plan ve program çerçevesinde 

yapılmamaktadır. Bahçe tesisinde teknik konulara (çeşit seçimi,sulama, drenaj ve tozlayıcı 
oranına) pek dikkat edilmemektedir.Henüz adaptasyon çalışmaları yapılmamış yerli ve yabancı 
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çeşitler ile bahçe tesisi yaygın olarak yapılmaktadır. Diğer taraftan üreticiler bahçe tesisinde 
uygun fidan konusunda yeterli teknik destek alamamaktadır. 

Zeytinlik arazilerin küçük ve parçalı olması üretimde verim düşüklüğü ve maliyetlerin 
yükselmesine neden olmaktadır. Miras Hukukuna ilişkin yasal düzenleme yapılmasına rağmen, 
zeytinlik arazilerin parçalanması engellenememektedir. 

Çözüm Önerileri: 
• Ülkemiz zeytinciliğinde 1937’de başlatılan Zeytincilik Seferberliğine benzer 

bir seferberlik başlatılmalıdır. Modern Zeytinciliğe uygun bahçe  tesisi teşvik 
edilmelidir. Modern zeytincilikte öncelikli olan, yoğun dikim ve damla sulama 
sistemiyle makineli hasada uygun üretim yapabilecek durumda olmaktır. Kaliteli ürün, 
için uygun çeşit ve sağlıklı fidanla bahçe tesisi gerekmektedir. Çeşit zenginliği, 
özellikle zeytinyağında tad ve aroma çeşitliliği sağlayabilmektedir.  

• Farklı bölgelerdeki zeytin işletmelerinin, çeşit ve verimden kaynaklanan 
gelir farklılıkları da dikkate alınarak, arazi parçalanmalarının önlenmesi için, mevcut  
yasal düzenlemenin gözden geçirilmesi faydalı olacaktır. Örneğin; birçok gelişmiş 
ülkede olduğu gibi mirasa konu olan tarım arazisi eğer varisler tarafından tarımsal 
amaçlı kullanılamaz ise 30-40 yıllığına başka birine kiralanması yolu ile arazinin boş 
kalması, meyve bahçesi ise bakımsız kalması engellenmesi sağlanmaktadır.  

• Zeytin bahçesi tesisinde toprak yapısı ve topografya dikkate alınmalıdır. 
Özellikle bazı bölgelerde (Çukurova, Harran ovası, İznik ovası gibi) toprak açısından 
daha seçici olan ürünlerle rekabet edecek şekilde ovaya ve taban arazilere dikilmesi 
teşvik edilmemelidir. 

Gübreleme 
Ülkemizdeki zeytinliklerin genellikle meyilli arazilerde yer alması ve bakım tedbirlerinin 

tam olarak uygulanmaması nedeniyle beslenme problemlerine sık rastlanmaktadır. Zeytin 
ağaçları diğer meyve türlerine göre olumsuz koşullara daha dayanıklı olmakla beraber, verim 
ve kalitede beslenme yetersizliğinden dolayı azalmalar ortaya çıkmaktadır.  

Son yıllarda zeytinyağına verilen önemin artmaya başlamasıyla birlikte kurulan kapama 
zeytin bahçelerinde gübreleme daha dikkatli yapılmakta ise de yetersiz kalmaktadır. Diğer 
yandan bilinçsiz gübreleme de ciddi bir sorun olmaktadır. 

Çözüm Önerileri: 
• Yaprak ve toprak analizlerine dayalı gübrelemeyi teşvik edici önlemlerin 

acilen alınması gerekmektedir. Bu konuda üreticinin desteklenmesi sırasında o yıla ait 
yaprak-toprak analiz raporunun da belge olarak istenmesi teşvik edici bir uygulama 
olacaktır. Gübre satışının mutlaka analiz sonucu reçete ile olması gerekir. 

• Üretim bölgelerine yakın olan ve üreticilerin yaprak ve toprak analizlerinin 
kolaylıkla yapılabileceği bölgesel akredite bölge laboratuarların sayıları arttırılmalıdır.  

• Özellikle yaprak analizleri için yaprak numunesi alımının, besin maddelerinin 
en iyi tespit edilebildiği temmuz ayında yapılması gereklidir. 

• Gübrede uygulanan %18 KDV oranının düşürülmesi gerekmektedir. 
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Hastalık ve Zararlılarla Mücadele 
Ülkemiz zeytinliklerinde ilaçlama yetersiz ve/veya tekniğine uygun yapılmamaktadır.  
Zeytin sineği, zeytine büyük oranda zarar veren, gerek verim gerekse zeytin ve 

zeytinyağının kalitesini düşüren en önemli zararlıdır. Zeytin sineği zararı mutlaka toplu 
mücadele ile önlenebilir. 

4086 sayılı Kanunun 4’üncü Maddesinde; “Zeytinlik bölgelerin il veya ilçelerinde zeytin 
hastalık ve zararlılarıyla mücadele amacıyla 1580 sayılı Kanun hükümleri dairesinde birlikler 
kurulur. Zararlılarla mücadelede devlet birliklere gerekli araç, gereç ve finans kaynaklarını 
sağlar ve bu konuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ’nca yeterli eleman görevlendirilir. Ürünün 
elde edilmesinden sonra üretici, birlikçe tesbit edilecek payına isabet eden mücadele payını 
öder. Ödemeyen üreticiden amme alacağının tahsiline dair usul ve esaslarla bu pay birlikçe 
tahsil edilir.” Ancak, amme alacaklarının tahsiline dair 6183 sayılı Kanunun Birliklerce 
uygulanmasında sıkıntı yaşanmakta ve ücretleri tahsil edilememektedir.  

Çözüm Önerisi: 
• Mevcut Zeytin Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele Birliğinin ilgili Bakanlık 

tarafından desteklemesi gerekmektedir. Bu amaçla doğrudan gelir destek ödemeleri 
için dosya hazırlanması sırasında zeytinliği olan üreticilerden birlikten borçu 
olmadığına dair belge talep edilmesi, uygulaması yapılmalıdır. 

• Tahsilatın yapılabilmesi için çözüm olarak tasiriye faturalarına, müstahsil 
makbuzlarına veya borsa tescili yapılırken mücadele fonu altında kesinti yapılması 
durumunda anılan birliklerin maddi olarak rahatlaması sağlanabilecektir. 

• Diğer taraftan, ilaçlanan alanlar genişletilmelidir. Kullanılan ilaçlar çevreyle 
uyumlu olmalı ve organik üretime engel teşkil etmemelidir.  

• Zirai Mücadale ilaçlarının reçeteli olarak kullanılması ve kayıt altına 
alınması sağlanmalıdır. 

Sulama  
Ülkemizde mevcut zeytinliklerin, sulanmasından kaynaklanan verim ve kalite kayıpları 

görülmektedir. Sulama ve sulama sistemlerine yapılan teşvikler yeterli gelmemektedir. Sulama 
projelerinin ve değerlendirilmesinde bilgi ve koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan sorunlar 
görülmektedir. 

Çözüm Önerileri: 
• Damla sulama yönteminin kullanımının desteklenmesine devam edilmesi ve 

faydalanan üretici sayısının arttırılması için gerekmektedir. 
• Atıl vaziyetteki su kaynaklarından yararlanılmalı, il ve ilçelerde ilgili 

tarafların içinde olduğu, su yönetimleri oluşturulmalıdır. 
Bakım ve Budama 
Mevcut zeytinliklerimizin bir kısmı yaşlı, verimden düşmüş ve yüksek boylu ağaçlardan 

oluşmaktadır. Budama yetersizliğinden ve bilinçsiz yapılan budamalarda verimde ve kalitede 
düşüşlere neden olmaktadır.  

Çözüm Önerileri: 
• Çeşit, bitki fizyolojisine ve ekolojiye uygun olarak budamalar yapılmalıdır. 

Uygun budama yöntemlerinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ilgili kurumlarca 
yapılmalıdır.  
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• Özellikle son yıllarda sertifikalı fidana verilen destek gibi “Yaşlı Ağaçlara 
Gençleştirme Budaması” desteği verilmelidir.  

• Zeytin üreticisi budama konusunda eğitilmeli ve ağaçların doğru budanması 
ile ilgili gerekli önlemler alınmalıdır. 

• Alternansı en aza indirgemek için; var yılında mahsul budamalarına önem 
verilmelidir. Bunun için ağaç üzerindeki fazla sürgünler seyreltilmeli veya uç alma 
uygulaması yapılmalıdır.  

• Verim düşüklüğü gösteren ağaçlara aynı çeşidin verimi yüksek, en az 
alternans gösterenlerinden alınan aşı ile çeşit çevirme aşısı yapılması 
desteklenmelidir. 

Toprak İşleme 
Ülkemizde zeytinlikler genellikle meyilli arazilerde bulunduğundan sekileme veya 

teraslama ile toprak işleme yapılmamaktadır. 
Ülkemizde zeytin yetiştiriciliğinde toprak işleme en yaygın uygulanan kültürel işlemlerden 

biridir. Ancak bu işlemde kullanılan alet ve ekipmanların zeytin ağacının biyoloji ve fizyolojisine 
uygun olması gerekir. Pulluk gibi toprağı derin işleyen alet ve ekipmanlar zeytin ağaçlarının 
altındaki toprağı işleme sırasında yüzlek köklere zarar vermekte ve ağacının gelişimini olumsuz 
yönde etkilemektedir. 

Çözüm Önerileri: 
• Ağaç sağlığı ve verimliliği açısından derin toprak işlemenin engellenmesi, 

yüzeysel veya erozyon nedeniyle toprak işlemesiz sistemin özendirilip teşvik edilmesi 
gerekmektedir. Bu konuda üretici eğitimlerine özel önem verilmelidir. 

• Meyilli arazide ve erozyon riski bulunan yerlerde zeytinliklerde teraslama ve 
sekileme yapılarak toprağın ve suyun muhafazası sağlanmalı, sadece ağacın etrafında 
yüzeysel, hafif toprak işlemesi yapılması teşvik edilmelidir. Bu olay hem hasadı 
kolaylaştırmakta, hem erozyonu önlemektedir. Erozyonla mücadele için zeytin 
bahçelerinin yeşil bitki örtüsü ile örtülmesi veya yabancı ot kontrolü için herbisit 
kullanılmasının teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Hasat 
Ülkemizdeki zeytinliklerin bir kısmı meyilli alanlarda olup, yaşlı ve habitüsü büyük 

ağaçlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla hasatta genellikle sırık kullanılmaktadır. Bu toplama şekli 
ise zeytinin kalitesini olumsuz etkilemektedir. Zeytin hasadında işçilik maliyetleri artmaktadır. 

Çözüm Önerileri: 
• Alternansı en aza indirgemek için; klasik sırıkla hasat sisteminden 

vazgeçilmelidir. 
• Bahçelerin mekanik hasada uygun olarak tesis edilmesi ve ağaçlara buna 

göre şekil verilmesi önemlidir 
• Kalite stratejisi çerçevesinde, sırıkla hasat edilen, hasat sonrası yerden 

toplanan zeytinler ile ağaç üzerinden el ile toplanan zeytinler birbirinden ayrılmalı, 
plastik kasalarda işletmeye taşınmalı, ayrı olarak depolanmalı ve kısa sürede 
işlenmelidir. Her ekoloji ve çeşide göre hasat zamanının belirlenmesi gerekmektedir. 

• Hasat sırasında ve sonrasında kaliteyi olumsuz yönde etkileyebilecek 
işlemlerin engellenmesi (kasa kullanımının özendirilmesi), fabrikaya gelen ürünün 
güneş ve yağmurdan korunması gereklidir. Hasatla işleme arasındaki sürenin 
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mümkün olan en az seviyede tutulması için fabrikaların randevulu çalışması 
özendirilmelidir. Böylece fabrikalar önünde yığılmaların önüne geçilmiş olacaktır. 

• Zeytinlerin temiz toplanması ve dip ve üst ürünün karıştırılmamasına özen 
gösterilmelidir. 

 
Mekanizasyon 
Ülkemizde zeytin dahil tarımsal işletmelerin küçük ölçekli ve parçalı olması nedeniyle, 

mekanizasyonun birim üretim maliyetini düşürecek şekilde uygulanması söz konusu 
olamamaktadır. 

Çözüm Önerileri: 
• Özellikle zeytin yetiştiriciliğinde birim maliyeti azaltmak amacıyla toprak 

işleme, hasat, ilaçlama, mekanik budama gibi yüksek maliyet gerektiren alet ve 
ekipmanların bireysel satın alınması yerine kooperatifler veya birlikler aracılığı ile 
oluşturulacak makine parkları tarafından yürütülmesi uygun olacaktır. Halen Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Birliklerin ortağı olan zeytin üreticilerine üretim girdileri ve 
nakdi kredi vererek teşvik etmeleri söz konusu olduğu göz önüne alındığında, ortak 
kullanımın da bu kooperatifler ve benzerleri aracılığı ile yapılabilecektir. 

• Makine parklarının bu kuruluşlarca ve sektördeki diğer üretici 
organizasyonlarınca oluşturulması ve üreticilerin ortak kullanımına sunulması 
sağlanabilirse, üretim maliyeti daha da düşecektir. Üreticilerin kooperatife ödeyeceği 
mekanizasyon bedeli, kooperatife sattığı ürün bedelinden mahsup edileceğinden 
üreticiye ayrıca bir kolaylık da sağlanmış olacaktır. Bu kapsamda kooperatifler ve 
birliklerin makine parkı oluşturmaları teşvik edilmelidir. Bu kuruluşların bu amaçla 
yapacakları ithalatlara da vergi muafiyeti (Gümrük Vergisi, KDV, ÖTV vb.) tanınarak, 
destek verilmesi mümkündür.  

4.3. Fidan Üretimindeki Çeşit ve Anaç Sorunu, Sertifikalı Fidan Üretimi ve Doku 
Kültürü Üretim Merkezi  

Zeytin fidanı üretimi genel olarak vegetatif yöntemlerden çelik ve aşı ile olmaktadır. 
Ancak daha ekonomik ve kolay olan çelikle çoğaltma yöntemi ile köklenmesi kolay olan 
çeşitler, en fazla üretilip satılanlardır. Üreticiler en kolay Gemlik fidanını bulabildikleri için 
birçok yere bu zeytin çeşidini dikmektedirler.  

Ülkemizde klon seleksiyonu programları uygulanmasına ve bazı çeşitlerde 
sonuçlandırılmasına karşın henüz hiçbir baz materyal niteliğinde anaç ve kalem damızlığı 
kurulamamıştır. 

Virüssüz sertifikalı fidan üretiminde serolojik testler için gerekli antiserumların ilgili 
kuruluşlarda yeterince bulunmaması virüssüz fidan üretimlerinin sertifikasyonunda önemli 
güçlükler yaratmaktadır. 

Fidancıların çelik ihtiyaçlarını, kendi damızlık bahçeleri olmaması nedeniyle, üretici 
bahçelerinden izinli veya izinsiz sağlaması nedeniyle çok büyük sorunlar çıkmaktadır. Diğer 
yandan izinsiz çelik alınan bahçelerde ağaçlar bilinçsiz kesimlerle katledilmektedir. 

Hastalıklı ağaçlardan (zeytin dal kanseri gibi) alınan çeliklerle hastalıklar hem fidanlığa 
hem de üretilen fidanlarla ülkenin değişik bölgelerine taşınmaktadır.  

 
 



201 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

Çözüm Önerileri: 
• Mevcut zeytin çeşit ve tipleri belirlenmeli, sertifikalandırılmalı ve genetik 

haritaları çıkartılmalıdır. 
• Fidan üretiminde bölgesel adaptasyon önemli olup, coğrafi yöre ile 

özdeşleşmiş (lokal), çeşitlerin diğer bölgelere dikimi verimli olamayacağı için 
engellenmelidir. Diğer yandan fidan üretiminde bölgelere adapte olmuş ve ticari 
öneme sahip çeşitlein üretimi desteklenmelidir. 

• İsmine doğruluğu tespit edilen çeşit ve tipler tescil edilerek, üstün nitelikli 
çeşit ve klonlara ait baz materyal üretimi en kısa sürede gerçekleştirilmeli, gerek 
kamu gerekse özel fidan üreticilerine ait işletmelerde yeterli üretim kapasitesine sahip 
anaç ve kalem damızlıkları kurulmalıdır. 

• Virüssüz sertifikalı fidan üretimlerine ait serolojik testlerin yapılması 
amacıyla görevlendirilen kuruluşlar en kısa sürede bu testleri yapabilecek olanaklara 
kavuşturulmalıdır. 

• Ayrıca ülkemizde ıslah edilen yeni zeytin çeşitlerinin tescil edilerek üretim 
zincirine dahil edilmesine önem verilmelidir. 

• Fidan üretiminde radikal değişiklik gerekmektedir. Özel sektör bazında 
kooperatifleşmenin teşvik edilmesi, fidancıların ihtiyacı olan kaliteli üretim ve eğitim 
sorununu da çözmüş olacaktır.  

• Sertifikalı baz materyal üretimi ile ilgili olarak bürokratik bazı sorunlar 
olduğu bu kurum yetkilileri tarafından iletilmiştir. Bu sorunun acilen giderilmesi için 
özellikle Bornova-ZAE tarafından geliştirilen Verticillium’a dayanıklı anacın çok 
hızlı bir şekilde üretilmesi gerekmektedir. 

• Özellikle Verticillium zararı nedeniyle aşılı fidan üretimi teşvik edilmelidir.  
Islah çalışmaları sonucu elde edilen hastalıklara dayanıklı anaç ve çeşitlerin (Bornova 
Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen solgunluk hastalığına dayanıklı anaç 
gibi) çok hızlı üretimi için Doku Kültürü Merkezi gibi bir tesisin Bornova Zeytincilik 
Araştırma Enstitüsü veya Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu bünyesinde 
kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece bu merkezin milyonlarca sayıda 
çoğaltacağı ismine doğru ve hastalıklardan ari zeytin anaç ve çeşitler fidancının anaç, 
çelik ve aşı kalemi ihtiyacını karşılayacaktır. Diğer yandan, doku kültürü ile üretim 
sonrası yaşanacak olan damızlık parsel veya sertifikasyon sorunları için ilgili 
tebliğlerde mutlaka değişiklilik yapılması gerekir. Çünkü doku kültüründen üretilecek 
olan fidanların, geleneksel fidan üretim yöntemlerine göre hazırlanmış olan bu 
tebliğlerle sertifikalanması mümkün olamayacaktır. Doku Kültürü Merkezi 
fidancılara hizmet veren kurum halinde olmalıdır. Böylece ülkemiz zeytin 
fidancılığında çeşit ve sorunu olmayacaktır. 

• Ulusal yerli çeşitlerin korunması ve fidancılığın gelişmesinin sağlanması 
için, bilimsel amaçlar dışında fidan ithalatı yasaklanlamalı, ithal edilmiş olan 
fidanların adabtasyonu yapılmalı teknik komisyonlar tarafından izni verilecek olan 
zeytin çeşitlerine ait fidanların ihracatına izin verilmelidir. 
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4.4. Zeytinyağı İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
İç Tüketimin Artırılamaması 
Ülkemizde kişi başına düşen zeytinyağı tüketimi toplam tüketimin nüfusa bölünmesi ile 

hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalar sonucunda kişi başına düşen yıllık tüketim ortalama 1 ila 
1,5 kg arasında değişmektedir.  

Zeytinyagi tüketiminin gereken miktarlarda olmamasını sadece diğer bitkisel yağ fiyatları 
ile olan pariteye bağlamak doğru değildir. Bu durumu artan diğer bitkisel yağ fiyatlarına 
rağmen zeytinyagi tüketiminin artmaması ile açıklamak mümkündür.  

Son yıllarda sağlıklı yaşama verilen önem ve özel sektör tarafından zeytinyağı pazarlama  
stratejilerindeki gelişmeler her ne kadar Türk tüketicisini olumlu etkilemiş ise de  ülkemizdeki 
tüketimin henüz yeterli seviyede olduğunu ifade etmek mümkün değildir.  

Diğer ülkelerin özellikle 1980 sonrasında zeytinyağı tüketimini arttırma başarılarında 
sadece kendi bünyelerinde oluşturdukları promosyon çalışmalarının değil, Avrupa Birliği ve 
Uluslararası Zeytinyağı Konseyi’nin de yardımları olduğu bir gerçektir. Avrupa Birliğinde 
zeytinyağı tüketiminin arttırılması için Uluslararası Zeytinyağı Konseyi (UZK) aracılığıyla 
ithalatçı ülkelerde, kendi programları aracılığıyla iç piyasada promosyon ve bilgilendirme 
kampanyaları yürütülmektedir.  

Çözüm Önerileri: 
• Tüketimin arttırılması için  en önemli unsurlardan birisi ürünün tanıtılmasıdır. 

Yılın belli zamanlarında halka açık olarak zeytinyağlı yemek günleri, fuarlar, 
festivaller, kermesler, yarışmalar düzenlenmeli, ekolojik zeytin çiftlikleri oluşturularak 
hedef kitlenin katılımı sağlanmalıdır. Bilimsel anlamda ise sempozyumlar, toplantılar, 
paneller, kongreler yapılarak basın yardımı ile tüketicinin ilgisinin çekilmesi 
gerekmektedir.  

• Bu anlamda yapılması gereken en önemli konu tanıtım ve alışkanlık 
sağlama temeline dayandırılmalıdır. Bu faaliyetlerin sürekli ve kararlı bir biçimde  
UZZK tarafından yürütülmedir.UZZK kuruluş yönetmeliğinde yer alan “Ürünün 
tanıtılması ve tüketiminin teşvik edilmesi için kampanyalar düzenler ve fuarlara 
katılım dâhil gerekli çalışmaları yapar” hükmü gereği tüketimi teşvik edici 
faaliyetlerine hız kazandırılmalıdır. Bu konuda Konsey Milli Eğitim Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gibi kamu kurumları ile ortak tanıtım 
faaliyetlerinde bulunmalıdır. 

• Zeytin ve zeytinyağının iç tüketimde artırılması amacıyla insan sağlığı 
açısından önemini vurgulayan, beslenme değerini ve nasıl tüketilebileceğinin 
belirtildiği programlara ağırlık verilmesi ve reklamların arttırılması olumlu sonuç 
verebilecektir. Yazılı ve görsel basında zeytinyağı tüketimini arttırıcı slogan ve 
spotlar oluşturulmalı, programlar yardımıyla zeytinyağının sağlığa olan yararlarının 
yanı sıra mutfak kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olduğu hatırlatılmalı, bu 
kapsamda tanıtım çalışmalarıyla ilgili programlar yapılmalıdır. 

 
Zeytinyağında Kalite Kayıpları 
Zeytinler uygun zamanda hasat edilmemektedir. Hasat sonrası zeytinyağı işleme tesislerine 

zamanında getirilememekte ve uygun olmayan kab ve vasıtalarla taşınmakta ve 
bekletilmektedir. Çoğu zaman dip ve dal zeytini ayırt edilmektedir. İşleme sırasında uygun 



203 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

teknolojisi kullanılmamakta ve uygun olmayan depolama koşullarında zeytinyağında kalite 
kayıpları oluşmaktadır.  

Bu nedenlerde kaynaklanan sorunlar nedeniyle uluslararası standartlarda yer alan kriterlere 
uyum sağlanamamaktadır. Ülkemiz koşulları dikkate alınarak hazırlanan Türk Gıda Kodeksi - 
Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğinde yer alan bazı kriterler Avrupa Birliği direktiflerinin 
yanısıra Codex Alimentarius ve Uluslararası Zeytinyağı Konseyi standartlarından sapma 
göstermektedir. 

Çözüm Önerileri: 
• Çeşitlere göre uygun hasat periyodları ve şekilleri belirlenmeli ve bu 

periyodlara göre hasat yapılmalıdır. Diğer yandan zeytinlerin optimum yağ içerdiği 
renk dönüşüm aşamasında hasat edilmesi teşvik edilmelidir. 

• Uygun olan plantasyonlarda makineyle hasat yöntemleri uygulanmalıdır. 
• Kalite açısından yerden toplanan zeytinler (dip zeytini) ile ağaç üzerinden 

toplanan zeytinler birbirinden ayrılmalı, plastik kasalarda işletmeye taşınmalı ve ayrı 
ayrı işlenmelidir. 

• Zeytinler yağa işleme öncesinde asitlik, peroksit değerlerinin artmaması, tad 
koku ve aromaların bozulmaması açısından uzun süre bekletilmemelidir.Bu nedenle 
hammaddenin işletmelere randevulu sistem ile getirilmesi uygun olacaktır. 

• Uygun işleme teknolojisi kullanılarak olabilecek kalite kayıplarının önünde 
geçilmelidir. 

• Zeytinyağı kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak başlatılan teknolojideki 
modernizasyon devam ettirilmeli, bunların dışında kalan yağhanelerin teknolojik 
gelişmelere adapte olmaları teşvik edilmelidir. 

• Yağhanelerin modernizasyonu için modern kontinu sistemler kurulmalıdır. 
3 faz işleme tekniği yerine 2 fazlı işleme tekniğine geçişin ülkemiz koşullarına 
uygunluğu araştırılmalıdır. 

• Uygun olmayan depolama koşulları zeytinyağında kalite kayıplarına neden 
olmaktadır. Zeytinyağının depolanması için paslanmaz çelik tanklar 
yaygınlaştırılmalı ve yağın tankta beklerken fermente olmaması için dipte biriken 
tortu sürekli olarak alınmalıdır. Yağın fiziksel ve duyusal özelliklerinin korunması 
için depoların yalıtımı yapılarak ısı ve ışık geçirmesi önlenmeli ve farklı çeşitler 
farklı tanklarda depolanmalıdır.  

• İlgili kurum ve kuruluşların bir plan çerçevesinde hareket ederek üretici 
eğitiminden başlayarak son ürüne kadar geçen süreçte kaliteyi artırıcı önlemlerin 
alınması hususunda gerekli çabayı göstermesi gerekmektedir. 

Butik Üretim ve Markalı İhracatın Teşviki. 
Türkiye zeytinyağı ihracatının yaklaşık % 60-70’ini dökme olarak gerçekleştirmektedir. 

Ülkenin katma değer kaybını önlemek için asıl olan zeytinyağının dökme yerine markalı olarak 
ihraç edilmesidir. 

Zeytinci ülkelerin bir çoğunda olduğu gibi az miktarda ama yüksek kalitede sızma 
zeytinyağı üreten üreticilerin desteklenmesi ülkemiz zeytinciliğinin yurtdışındaki itibarı için 
önemlidir. Kaliteli üretim, ülkemizin markalı zeytinyağı üretimini ve ihracatını önemli düzeyde 
teşvik edecek ve arttıracaktır. Ancak bu üretimi yapan butik üreticilerin kapasitelerinin düşük 
olması pazarlama zincirinde yer almalarını engellemektedir. 
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Çözüm Önerileri: 
• Dış piyasalarda “Türk zeytinyağı” imajı oluşturulmasının gerekliliği 

nedeniyle firmaların markalaşma çabalarına destek verilmeli, ambalajlı zeytinyağı 
ihracatının artırılması için halen uygulanmakta olan desteklere devam edilmelidir.  

• AB ülkelerinde yüksek gümrük vergileri nedeni ile ambalajlı olarak 
satılamayan Türk zeytinyağları için gerekli bürokratik çalışmalar düzenlenmeli, 
gerekirse dökme ihracat için de kota alınmalıdır.  

• Yeni pazarlar edinme çalışmaları mutlaka yapılmalıdır. 
• Ülkemizde butik üreticilerin bir çatı altında toplanması sağlanmalıdır. Bu 

işletmelerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.  
AB'nin İkili Anlaşmalarla Sağladığı Tavizler  
AB, ülkemiz menşeli zeytinyağı ithalatında kalitesine göre değişmek kaydıyla 110,34-

127,87 Euro/100 Kg. spesifik gümrük vergisi uygulanmaktadır. 1/98 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı (OKK) kapsamında Avrupa Birliği tarafından ülkemiz menşeli zeytinyağları için 
spesifik vergiler üzerinden, ham yağlarda % 10, diğer yağlarda ise % 5 oranında spesifik oranda 
gümrük vergisi indirimi uygulanmaktadır. 

Bu nedenle de Avrupa Birliği ülkelerine mensup ithalatçılar ülkemizden dökme zeytinyağı 
ithalatını Dahilde işleme Rejimi (DİR) kapsamında yaptıklarından ülkemizden AB’ye katma 
değeri yüksek kutulu zeytinyağı ihracatı yapılamamaktadır.   

Avrupa Birliği yaptığı ikili anlaşmalarla Tunus, Cezayir, Fas ve Lübnan'a zeytinyağı 
konusunda önemli imtiyazlar tanımıştır. Ülkemizin de Avrupa Birliği’ne gümrüksüz zeytinyağı 
ihracatı yapabilmesi için, diğer ülkelere tanınan imtiyazlardan ülkemize de tanınması için 
gerekli çalışmayı yapmamız önem arz etmektedir.  

Çözüm Önerisi: 
• 1/98 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) kapsamında Avrupa Birliği 

tarafından ülkemize verilen tavizlerin ülkemiz lehine geliştirilmesi ve  AB üyeliği 
gerçekleşinceye kadar diğer ülkelere verilen tavizlerin ülkemize de verilmesi 
yönünde girişimlerde bulunulması gerekmektedir.  

 
Zeytinyağında Destekleme Uygulaması 
Avrupa Birliği’nin zeytincilik sektörüne verdiği desteklerin oldukça yüksek olması 

maliyetler açısından uluslar rası rekabette ülkemiz açısından dezavantaj oluşturmaktadır. Bu 
nedenle ülkemizde zeytinciliğin ve zeytin üreticilerinin  desteklenmesi amacıyla  1998 yılından 
itibaren prim sistemi uygulanmaktadır. Prim sistemi ile;  

1. Üreticinin desteklenmesi,  
2. Sanayiciye dünya fiyatlarından hammadde sağlanması,  
3. Ürüne iç ve dış piyasalarda rekabet kazandırılması,  
4. Üretimde süreklilik ve arz –talep dengesinin sağlanması  
5. Üretimin kayıt altına alınması ve teşvik edilmesi hedeflenmektedir. 

Çözüm Önerileri: 
• Üretimin daha kaliteli olmasını  teminen  uygulanan prim sisteminin 

yeniden gözden geçirilerek,  önemli zeytin üreticisi ülkelerdeki desteklemeye benzer 
düzenlemeler yapılmalıdır. Bu nedenle; 
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o Prim ödemeleri var-yok yılları dikkate alınarak en az iki veya dört var-yok 
yılı olarak önceden belirlenmeli,  

o Primler bölgesel farklılıklara ve çeşitlere göre verilmeli, 
o Prim ödemelerinde kaliteyi arttıracak kültürel işlemler (Toprak İşleme, Hasat, 

Damla Sulama vb) dikkate alınmalı, 
o Kaliteli zeytinyağı (Sızma) üretimini teşvik edecek şekilde yağ asit 

kompozisyonuna göre farklı prim ödemesi yapılmalıdır. 
o Zeytinyağına verilen primlerin dünya fiyatlarına göre verilmelidir. 
o Zeytinlik alanlardaki birim maliyetin yüksek olması nedeniyle mazot ve 

gübre desteklemelerinin zeytin için arttırılmalıdır. 
4.5. Sofralık Zeytin İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Sofralık Zeytin İşletmelerinde Mevcut Alt Yapının Uygun Olmaması 
Sofralık zeytin işletmeleri (salamurahaneler) genellikle küçük aile tipi işletmelerden 

oluşmaktadır. Bu işletmelerde teknik ve hijyenik alt yapı yeterli değildir ve büyük bir 
çoğunluğu gerekli işletme ile ilgili yasal zorunlulukları yerine getiremediğinden kayıt dışı 
olarak faaliyetlerini yürütmektedirler. 

Bu sorunun çözülebilmesi için işletmelerin teknik ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve bu 
konuda kontrol ve denetimlerin ilgili kuruluşlarca etkin bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

 
Sürdürülebilir Üretim, Depolama ve Pazarlama Sorunu 
Önemli üretim kapasitesine sahip olan ve dış pazara ürün hazırlayan modern sofralık zeytin 

işleme tesisleri, standart, sürdürülebilir bir üretim için gerekli olan kaliteli hammadde temininde 
sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Sürdürülebilir üretim, sürekli hammadde teminiyle mümkündür. 
Kaliteli hammadde temininde de, uygulanmakta olan tarımın, işleme şeklinin ve stoklamanın 
büyük önemi vardır 

İç ve dış pazarın talepleri doğrultusunda çeşitliliğin olmaması bir pazarlama sorunu olarak 
ortaya çıkmaktadır. İri kalibre, tuzsuz, farklı tadlandırılmış ürünlere ait işleme yöntemlerinin ve 
buna uygun çeşitlerin olmaması bu sorunların kaynağını teşkil etmektedir. 

Ülkemiz sofralık zeytin üretimi başta Gemlik çeşidi ile yapılan tuzlu, salamura üretim 
teknolojisine dayanmakta olup,  iç pazarın tamamına yakın kısmı ile ihracatımızın önemli bir 
bölümü bu ürünlerden oluşmaktadır.  

Çözüm Önerileri: 
• Her üreticinin farklı üretim şekillerini kullanması ürün standardı sorununu 

getirmektedir. Sürekli ve standart üretimin oluşturulması ortak üretim yapmakla 
mümkün olabilir. Bu amaçla üretici birlikleri  yada sofralık zeytin stoklama ve işleme 
ihtisas depoculuğunu hayata geçirilmelidir. 

• Ülkemiz sofralık siyah ve yeşil zeytinde ürün işleme çeşitliliği artırılarak yeni 
pazarların bulunması gerekmektedir.  

• Sofralık zeytin üretiminde mevcut zeytin çeşitlerimizin özellikle de Gemlik 
çeşidinin Gemlik tipi işleme dışında da değerlendirilme olanaklarının (dolgu, yeşil vb) 
araştırılması gerekmektedir.  

Sofralık Zeytinde Prim Ödemesinin Olmaması 
Zeytinyağı üreticisine prim verildiği halde yıllardır zeytinyağının hammaddesi olan zeytine 

prim verilmemektedir.  
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Çözüm Önerisi: 
• Asıl olan zeytin tanesine prim verilmesine ilişkin çalışmalar yapılmasıdır. 

Böylece zeytinyağı üreticisi gibi sofralık zeytin üreticisi de primden yararlanmalıdır. 
 

4.6. Pirina ve Pirina Yağı İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Ülkemizde pirina, pirina fabrikasında işlendikten sonra yağ (yemeklik, endüstriyel) ve 

kalan yağsız pirina (küspe) yakacak olarak kullanılmaktadır. Oysa bazı teknolojik unsurlara 
dikkat edilirse yem ve gübre olarak kullanımı da mümkün olabilecektir. 

Çözüm Önerileri: 
• Ülkemizde üretilen pirina yağının yemeklik vasıfta daha fazla üretilmesini, 

dolayısı ile tüketilmesini sağlamak amacı ile zeytinyağı işletmelerinden gelen 
pirinanın hızlı ve taze olarak işlenmesi gerekmektedir (En geç 6 saat içinde). Bu 
ancak zeytinyağı fabrikaları ile pirina fabrikalarının yakın olması ve çalışma 
sistemlerinin modernize edilmesi ile mümkün olacaktır. Pirinanın zeytinyağı 
fabrikasında iken fermantasyonu önlemek amacıyla kurutulması ve zeytinyağı 
fabrikalarına yeterli ikinci ekstraksiyonda kullanılmak amacıyla dekantör ve 
modern kurutma tesislerinin eklenmesi, gerekmektedir. 

• Pirinanın günlük olarak işleme olanaklarının sağlanması böylece pirina 
fabrikalarında, pirinanın işleninceye kadar geçireceği bekleme döneminin en aza 
indirilmesi için randevulu çalışma sistemine geçilmelidir.  

• Değişen teknoloji ve uygulamalar doğrultusunda fabrikaların 2 faz ürünü 
prina ve biyoyakıt işletmeleri ile uyumunun sağlanması gereklidir. Yemeklik pirina 
yağının fiziksel  olarak diğer bitkisel yağlardan farklı olmadığı bilindiğine göre 
tüketim ve ihracatı teşvik edilmelidir.  

• Yemeklik pirina yağının zeytinyağının değil diğer bitkisel yağların rakibi 
olduğu kabul edilmelidir. 
 

4.7. Karasu İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Ülkemizde diğer ülkelerde olduğu gibi zeytinyağı üretimi sırasında ciddi bir karasu sorunu 

ortaya çıkmaktadır.  Karasu daha çok geleneksel sistem ve modern sistem içerisinde 3 fazlı 
zeytinyağı sistemleri ile üretimde ortaya çıkan bir atıktır. Karasu içermiş olduğu bazı maddeler 
nedeni ile çevre kirliliği sorunu yaratmaktadır.  

AB ülkelerinin zeytin üreticisi ülkelerinde (İspanya, İtalya ve Yunanistan’da) çevre 
kirliliği açısından sıkı denetimler yapıldığından karasu ile ilgili olarak farklı önlemler 
alınmıştır. Örneğin karasuyu seyreltilerek veya sulama sularıyla karıştırılarak kontrollü ve 
sınırlı bir şekilde tarımsal alanlarda bir nevi organik gübre (azot ve potasyum gibi bitki besin 
maddeleri ve organik maddeler nedeniyle sıvı ve katı gübre) olarak kullanılması yoluna 
gidilebilmektedir.  

Karasunun bugün için bilinen ekonomik ve yaygın bir arıtma modeli yoktur. Karasuyun atık 
su şeklinde değerlendirmek üzere merkezi sistemlerine ve arıtma tesislerine verilmesi gerçekçi 
bir çözüm olmamakta, çevreye olan olumsuz etkiler devam etmektedir. Çevre Kanununa göre 
idari para cezası uygulanmaktadır. Sektörün çalışabilmesi ve sorunların daha karmaşık bir yapı 
oluşturmadan ileriye dönük çözümler üretilmesi zorunlu olmuştur.  
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Çözüm Önerileri: 
• Bu kapsamda öncelikle devlet, özel sektör ve üniversite işbirliği ile 

karasunun çevre kirliliğine olan etkilerinin giderilmesi konusunda Ar-Ge 
çalışmalarına hız verilmelidir. 

• Zeytinyağı işletmelerinin 3 fazlı sistemden 2 fazlı sisteme geçmesi 
öngörülebilir. Bu amaçla, 5 yıllık bir geçiş süresinde, çevreyi kirletmeden, imalatçı 
firmalar, üniversiteler, AR-GE kurumları (Tübitak, ZAE, vb.)ile uygulamaların 
geliştirilmesi, denetlenerek uygulanmalıdır.  

• Dünyada benzerleri (Biyoyakıt) olan atıl kaynakları kullanabileceğimiz bir 
konuma ulaşabilmek mümkündür.2 fazlı sisteme geçiş sürecinde denetim, yönetim ve 
koordinasyon işlevlerini yürütecek, ilgili taraflardan oluşacak bir yapı kurulmalı, 
karasu ve yan ürünlerinin kullanımı (biyoyakıt, nanoteknoloji,vb.) bu birim tarafından 
izlenmelidir. 

• Merkezi/bölgesel arıtma sistemlerinin kurulması ve buna yönelik altyapının 
oluşturulması amacıyla teşvik edilmesi gerekmektedir. 

• Bir m3 karasuda; 6 kg organik madde, 3,5-11 kg K2O, 0,6-2,0 kg P2O5, 0,15-
0,5 kg Mg bulunmaktadır. Karasuyun gübre olarak kullanımında dikkat edilecek 
hususlar:  

o Dikim/ekimden 2-3 ay önce uygulanmalıdır. 
o 30 m3/ha/yıl dan fazla verilmemelidir. 
o Alkali ve nötr reaksiyonlu topraklara uygulanmalıdır. 
o Uygulamadan kısa bir süre sonra toprak karıştırılmalıdır. 
o Aynı tarlaya uygulama iki yılda bir yapılmalıdır. 
o Aktif çamur kısmı hayvan yemi olarak kullanılabilir. 
o Biyogaz üretilebilir ( KOI=0,6 m3=%74 CH4 içerir). 
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İKİNCİ BÖLÜM 
YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER VE DİĞER BİTKİSEL YAĞLAR 

 
1. YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER VE BİTKİSEL YAĞLAR 
İnsan beslenmesinde enerji, hayvan beslenmesinde protein ve yenilenebilir enerji kaynağı 

olarak kullanılan yağlı tohumlu bitkiler, son yıllarda özellikle biyodizel üretimine hammadde 
sağlamaları nedeniyle, dünyada ve ülkemizde yağ bitkilerinin önemi giderek artmaktadır.  

Yağlı tohumlu bitkiler, tohumlarındaki yağ ile gıda sanayine, tohumlarından yağ alındıktan 
sonra elde edilen küspeleri ile yem sanayine hammadde sağlayan ürünler olarak tanımlanabilir. 
Yağlı tohumlu bitkilerin yağ içerikleri ürüne göre %20’den %50’ye kadar değişmektedir. 
Dünyada bitkisel yağ sektörüne hammadde sağlamada önemli yeri olan yağlı tohumlar; soya, 
palm, kolza, ayçiçeği, yerfıstığı, pamuk tohumu (çiğit), susam ve tahıllardan mısırdır. 

En çok enerji veren besin bileşeni olan yağlar, bitkisel ve hayvansal kaynaklardan 
sağlanmaktadır. Yetişkin bir insan günlük aktiviteleri için 2000-3000 kaloriye gereksinim 
duymaktadır. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin gereği olarak bu miktarın 650-900 kalorisinin 
yağlardan karşılanması gerekmektedir. 1 g yağın 9.3 kalori verdiği dikkate alındığında, bir 
insanın 1 günde yaklaşık 95 g yağ tüketmesi gerekmektedir. Bu miktar yağın 1/3’ü sıvı olarak 
yemeklerle, 1/3’ü katı yağ olarak kahvaltılarda, geriye kalan 1/3’ü ise peynir, süt vb. gıdalardan 
karşılanmalıdır. 1 g yağ yaklaşık 9 kcal enerji sağlamaktadır. (Kolsarıcı, 2008). 

Yağlar enerji vermenin dışında A, D, E ve K vitaminleri gibi yağda eriyen vitaminlerin 
vücutta kullanılmasını sağlarlar. Yağ, üç değerli bir alkol olan gliserol ile yağ asidinin 
esterleşmesi sonucu meydana gelen bir trigliserid esterdir. Yağ asidi, yapısında karboksil grubu 
(COOH) taşıyan düz bir hidrokarbon zinciri olup, yağın en önemli öğesidir. Yağlar, yağ 
asitlerinden oluşmakta ve yağ türleri içerdikleri yağ asitlerinin özellikleri ile belirlenmektedir. 
Yağ asitleri doymuş ve doymamış olarak iki gruba ayrılır. Karbon atomları arasında çift bağ 
içermeyen ya da karbon iskeleti tekli bağlardan kurulu olan yağ asitlerine doymuş yağ asitleri 
denir. Bu yağ asitlerince zengin olan yağlar da doymuş yağlar olarak isimlendirilir. Laurik, 
miristik, palmitik, stearik asitler bitkisel yağlarda bulunan en önemli doymuş yağ asitleridir. Bir 
çift bağ içeren yağ asitlerine ise tekli doymamış, birden fazla çift bağ içeren yağ asitlerine ise 
çoklu doymamış yağ asitleri denir. Oleik, linoleik ve linolenik asitler bitkilerde bulunan en 
önemli doymamış yağ asitleridir (Gizlenci ve ark. 2005). 

Vücut tarafından sentezlenemeyen ve beslenme yoluyla dışarıdan alınmaları gerekli olan 
linoleik ve linoenik asitlere “Temel Yağ Asitleri” denir. Linoleik yağ asitleri  Omega-6, 
Linolenik yağ asitleri  Omega-3 grubu yağ asitleri olarak isimlendirilmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, gerek Omega-3 gerekse Omega-6 yağ asitlerinin dengeli 
alımının, ideal kan dolaşımını sağladığı, ayrıca beynin gelişimine, sağlıklı büyümeye ve 
bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olduğu belirtilmektedir. 

Bitkisel yağların doymuş yağ asitleri yüzdelerinin hayvansal yağlara göre daha düşük olması 
ve bu özellikleri ile de insan sağlığına daha fazla olumlu etkilerinin bulunması toplam yağ 
tüketimindeki paylarını giderek arttırmaktadır.     

Yağlı tohumlu bitkilerden yan ürün olarak elde edilen küspeler,  karma yemin en önemli 
ham maddeleridir. Ülkemiz hayvancılığının gelişmesinde hayvan ırklarının genetik özelliklerinin 
iyileştirilmesinin yanı sıra kaliteli yemlerle beslemenin gerekliliği iyi bilinmektedir. Kaliteli 
protein ve vitaminlerce zengin olan yağlı tohum küspelerinin karma yemde kullanılması verimi 
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olumlu yönde etkilemektedir. Entansif hayvansal üretimde, işletme giderlerinin %60-70’i gibi bir 
kısmını yem giderlerinin oluşturduğu ve bu oranın kanatlı yetiştiriciliğinde %70-80 düzeylerinde 
olduğu düşünülürse, yem giderleri içerisinde önemli bir yer tutan ve beslemede temel 
kaynaklardan birisi olan karma yemin göz ardı edilmemesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
Özellikle kanatlı yetiştiriciliğinde yem giderlerinin tamamını karma yemin oluşturması dikkat 
çekicidir (Akdeniz ve ark. 2005). 

Günümüzde ekonomisi ve tarımı gelişmiş ülkelerde enerji üretiminde yenilenebilir 
hammadde kullanımı giderek artmaktadır. Dünyada petrol rezervlerinin tükeniyor olması ve fosil 
yakıtların çevreye verdiği olumsuzluklar yenilenebilir enerji kaynağı olarak biyodizel üretiminin 
ve kullanımının artmasına neden olmaktadır. Biyodizel, yağlı tohumlu bitkilerin yağlarının ve 
atık yağların metanol veya etanol gibi alkollerle esterleşmesi sonucu elde edilen alternatif bir 
yakıttır. Yan ürün olarak elde edilen gliserin ise kimya sanayinde değerlendirilmektedir. 

Dünyada tarıma dayalı sanayiye hammadde sağlamaları, ülke ekonomisine ihracat gelirleri 
ile katkıda bulunmaları ve insanların sağlıklı beslenmesinde etkili olmaları nedeniyle, yağlı 
tohumlu bitkiler tüm dünya ülkelerinin üretim planlamasında ve ekonomisinde giderek artan pay 
almaktadırlar. 

Ülkemizde kişi başına yıllık bitkisel yağ tüketimi yaklaşık 21 kg’dır. Bitkisel yağ olarak en 
fazla üretilen ve tüketilen yağ bitkisi ayçiçeğidir. Üreticilerimiz ayçiçeği tarımı konusunda 
yabancı ot mücadelesi, hibrit tohum kullanımı ve diğer kültürel işlemlerin uygulanmasında 
yeterli bilgi birikimine sahiptirler. Bunların ötesinde ayçiçeğinde verimi artırmak için yapılması 
gereken sulamadır. Bir lif bitkisi olan pamuk, tohumunda içerdiği yağ oranı düşük olmasına 
rağmen, ekim alanı ve üretiminin yüksekliği nedeniyle, bitkisel yağ üretim ve tüketiminde önemli 
paya sahiptir. 

Ülkemizde soya, kolza, aspir gibi yağlı tohumlu bitkilerin ekim alanları sınırlı olması ve iç 
tüketimde ağırlıklı olarak ayçiçek yağını tercih edilmesi nedeniyle, özellikle biyodizelin 
gündeme gelmesi ile birlikte yeni üretim politikalarının geliştirilmesi gerekmektedir.  

Ayçiçeği ve pamuk ülkemizin bitkisel yağ üretim ve tüketiminde önemli bir paya sahiptir. 
Bu nedenle, raporun “Bitkisel Yağların Üretimindeki Sorunların Araştırılması” başlıklı 
bölümünde ayçiçeği ve pamuk ağırlıklı olarak yer almıştır. 

2. YAĞLI TOHUMLU BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMLARI 
2.1. AYÇİÇEĞİ 
2.1.1. Dünyada Ayçiçeği 
Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Helianthus cinsindeki 67 türden biri olup tek yıllık, yazlık 

bir bitkidir. Tohumlarında içerdiği %40- 50 oranında yağ ve %20 oranında protein ile dünyadaki 
en önemli yağ bitkilerinden biridir. Yağlık ve çerezlik olmak üzere iki tip olarak yetiştirilir. 
Çerezlik olanların yağ oranları daha düşük, kabukları kalın ve çizgilidir. Yağlık ayçiçeklerinin 
ise, linoleik ve oleik asit oranları yüksek, tohum kabukları ince ve kabuk rengi siyahtır. 

Anavatanı Kuzey Amerika olan ayçiçeği ilk kez Amerikalı yerliler tarafından boya 
hammaddesi olarak kullanılmış olup, M.Ö. 3000 yıl önce tarımının New Mexico ve Arizona’da 
yapıldığına dair bulgular mevcuttur. Ayçiçeği Avrupa’ya İspanyollar tarafından getirilmiş ve süs 
bitkisi olarak yetiştirilmiştir. 1716 yılında İngiliz araştırıcı tarafından tohumlarından yağ elde 
edilmesiyle, 18. yüzyıldan itibaren ayçiçeği tarımı ve ayçiçeği yağı üretimi artarak yayılmış ve 
dünya yağlı tohumlar ticaretinde önem kazanmıştır (Schneiter Albert, 1997). 
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Dünya 2006 yılı yağlı tohum üretimi 390 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. En fazla 
üretim 230 milyon ton ile soya fasulyesi ilk sırada yer alırken,  soyayı sırasıyla kolza 47 milyon 
ton, çiğit 44 milyon ton ile izlemektedir. Ayçiçeği yıllık 28-30 milyon ton ile 4. sırada yer 
almaktadır. Yıllar itibariyle Dünya ayçiçeği ekim alanı, üretim ve verim durumu Tablo 2.1’ de 
verilmiştir.  Dünyada en fazla ayçiçeği ekimi ve üretimi yapan ülkeler Rusya, Ukrayna, AB, 
Hindistan, Arjantin, Çin ve ABD’dir.    

 
Tablo 2.1. Dünya Ayçiçeği Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  

Yıllar Ekim Alanı (milyon ha) Üretim (milyon ton) Verim (ton/ha) 
2000 21,16 26,51 1,25 
2001 17,76 20,41 1,16 
2002 19,48 24,66 1,26 
2003 23,43 27,57 1,18 
2004 21,47 26,15 1,22 
2005 23,03 30,46 1,32 
2006 23,70 31,33 1,32 

Kaynak: FAO, www.faostat.fao.org 
Tablo 2.1’in incelenmesinden görüleceği üzere, 2000 yılında dünya ayçiçeği ekim alanı 

21,16 milyon hektar iken, 2006 yılında 23,70 milyon hektara yükselmiştir. Ekim alanındaki ve 
verimdeki artışa bağlı olarak üretimde de artış izlenmektedir. 2006 yılında dünya ayçiçeği 
ortalama verimi 1,32 ton/ha’dır. Yıllara göre ayçiçeği veriminde gözlenen artışta, hastalık ve 
zararlılara dayanıklı ve yağ verimleri yüksek hibrit çeşitlerin üretiminin yaygınlaşmasının önemli 
etkisi olmuştur. 

 
Tablo 2.2. Ülkelere Göre Dünya Ayçiçeği Ekim Alanı, Üretim ve Verim  

2004 2005 2006 

ÜLKELER 
Ekim 
Alanı 
(Milyon 
ha) 

Üretim 
(Milyon 
ton) 

Verim 
(ton/ha) 

Ekim 
Alanı 
(Milyon 
ha) 

Üretim 
(Milyon 
ton) 

Verim 
(ton/ha)

Ekim 
Alanı 
(Milyon 
ha) 

Üretim 
(Milyon 
ton) 

Verim 
(ton/ha) 

Rusya 4,80 4,80 1,02 5,41 6,44 1,19 5,94 6,75 1,13 

Ukrayna 3,05 3,20 0,89 3,69 4,71 1,28 3,92 5,32 1,36 

Arjantin 3,10 3,75 1,70 1,90 3,65 1,93 2,19 3,80 1,73 

AB-27 2,17 6,82 1,84 2,01 6,02 1,67 3,92 6,74 1,72 

Dünya 21,33 26,38 1,24 22,94 29,66 1,29 23,70 31,33 1,32 

Kaynak: FAO, www.faostat.fao.org 
Tablo 2.2’de görüldüğü gibi, dünyada 2004 yılında en büyük ayçiçeği üretici ülkeler Avrupa 

Birliğinde yer alan ülkelerdir. 2005 ve 2006 yıllarında Rusya’da ayçiçeği ekim alanının artması 
ve özellikle 2000 yılından sonra Arjantin’in ayçiçeği ekim alanlarını azaltması ve soyaya 
yönelmesi neticesinde Rusya’yı en çok ayçiçeği üreten ülke konumuna getirmiştir. Rusya’dan 
sonra Ukrayna, AB-27 ve Arjantin ayçiçeği üretiminde en çok paya sahip ülkeler olarak 
sıralanmaktadır. Bu ülkelerin üretimi 2006 yılı itibarıyla dünya üretiminin yaklaşık %72’sini 
teşkil etmektedir. 
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2.1.2. Türkiye’de Ayçiçeği 
Ülkemizde ekimi yapılan yağlı tohumlu bitkiler arasında üretim ve yağ tüketimi bakımından 

birinci sırayı ayçiçeği almaktadır.  
Ülkemizde ayçiçeği üretimine başlanması II. Dünya savaşından sonradır. 1965 yılına kadar 

ayçiçeği üretiminde fazla gelişme olmamıştır. 1965 yılından sonra Vinimik-1646 çeşitlerinin 
üretime alınmasıyla verimdeki artış çiftçiyi teşvik etmiştir. 1970’li yıllarda bitkisel yağ 
ihtiyacının giderilmesi için ayçiçeği üretimini geliştirmek amacıyla devlet teşvik ve desteklerini 
uygulamaya başlamıştır. 1985 yılından sonra hibrit tohumların ekilmeye başlanması ile 
verimlerdeki artışlar yüksek seviyelere çıkmıştır (Aysu, 2003). 

Ayçiçeği kurağa fazla dayanıklı değildir. Yetişme süresi boyunca 500-600 mm’lik toplam 
yağışa ihtiyaç duymaktadır. Yağışlarla alınan su miktarı yeterli olmadığında verim artışı için 
sulanması gerekmektedir. Kurak koşullarda sulama ile %100’e varan bir verim artışı 
sağlanabilmektedir. Suya en fazla ihtiyaç duyduğu dönem çiçeklenmeden önceki ve sonraki 40 
günlük dönemdir. Özellikle çiçeklenme ve döllenmenin olduğu 10 günlük dönem ile 
çiçeklenmeden sonraki 20 günlük dönemde bitkinin su stresine girmesi halinde tohum ve yağ 
verimi olumsuz etkilenmektedir. Bu dönemlerde yapılacak 1-2 sulama ile verim düşüklüğü 
önlenebilmektedir (Kolsarıcı, 2005).

  

Şekil 2.1.  Türkiye’de Ayçiçeği Ekim Alanları (ha)
 

 

KKaayynnaakk::  TTEEAAEE,,  22000066  
Ülkemizdeki ayçiçeği ekim alanları Şekil 2.1’de verilmiştir. Ülkemizin hemen her 

bölgesinde kuru veya sulu şartlarda yetişebilen ayçiçeğinin adaptasyon alanları Şekil 1’de 
görüldüğü gibi oldukça geniştir. Ayçiçeği üretiminin yaklaşık %75’i Trakya Bölgemizde 
yapılmaktadır. Sırasıyla Tekirdağ, Edirne, Kırklareli üretimde en fazla paya sahip olan illerdir. 
Trakya bölgesinde genelde hububat (buğday-arpa)-ayçiçeği ekim nöbeti hakimdir. Trakya 
Bölgesini, İç Anadolu Bölgesi izlemekte ve bölgede genellikle çerezlik ayçiçeği üretimi 
yapılmaktadır. Karadeniz, Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde de ayçiçeği üretimi 
yapılmaktadır. 
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Ayçiçeği ekim alanı, üretim ve verim değerleri Tablo 2.3’de verilmiştir. Ekim alanında 
önemli değişimler olmamasına rağmen, 2006 yılında üretimin 1.118 bin ton olması, hibrit 
çeşitlerin kullanımı ve iklim şartlarının uygun olması ile ilişkilidir.  

 
Tablo 2.3. Türkiye Ayçiçeği Ekim Alanı, Üretim ve Verimi (*)  

Yıllar Ekim Alanı (bin ha) Üretim (bin ton) Verim (kg⁄da) 

2000 542 800 148 
2001 510 650 127 
2002 550 850 155 
2003 545 800 147 
2004 550 900 164 
2005 566 975 172 
2006 585 1.118 191 

Kaynak: TÜİK (*)  Çerezlik ayçiçeği dahil. 

Ülkemizde ayçiçeğine en önemli zararı veren orobanş parazitidir. Orobanşa dayanıklı hibrit 
tohumluklar kullanılmasına rağmen, orobanşın farklı ırkları ortaya çıkarak yeniden problem 
olmaya başlamıştır. Son yıllarda ülkemizde orobanşa dayanıklı yeni çeşitler tescil edilmiştir. 
Ayrıca, imidazoline grubu herbisitlere (yabancı ot öldürücü) dayanıklı ayçiçeği çeşitleri de tescil 
edilerek çiftçilerin kullanımına sunulmuştur. Bu çeşitlerle hem orobanş hem de ayçiçeğinde 
verim düşüklüğüne neden olan yabancı otlar kontrol altına alınabilmektedir. (Kaya ve Kolsarıcı, 
2005). 

Ayçiçeği yabancı döllenen bir bitki olduğu için hibrit tohumluk kullanılmalıdır. Ayçiçeği 
üretiminde verim artışı sağlamak için yöreye uygun verimli hibrit seçimi ve sulama son derece 
önemlidir. Çeşitlerin yüksek kalite ve yüksek çimlenme yüzdesine sahip olması, saf, 
hastalıklardan ve yabancı ot tohumlarından ari olması, üretim risklerini azaltır. Hibrit tohumluk, 
açık döllenen çeşitlere göre, gerek uniform bitkiler elde edilmesi, gerekse verim açısından 
belirgin bir üstünlük sağlamaktadır (Kaya, 2006). 

Son üç yıllık ayçiçeği üretim maliyetleri masraf unsurları bazında Tablo 2.4’de verilmiştir. 
2006 yılında 123,58 YTL/da olan üretim masrafları %12 oranında artarak 2007 yılında 138,41 
YTL/da’a yükselmiştir.  
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Tablo 2.4. Ayçiçeği Üretim Maliyetleri  

MASRAF UNSURLARI 
2005 
(YTL/da) 

2006 
(YTL/da) 

2007* 
(YTL/d
a) 

GİRDİ GİDERLERİ 17,9 18,40 20,61 

Gübre Bedeli 9,7 8,52 9,55 

Tohumluk Bedeli 6,5 7,48 8,37 

Su Bedeli 0 0,08 0,09 

İlaç Bedeli 1,7 2,32 2,60 

BAKIM ve İŞÇİLİK GİDERLERİ 36,65 47,24 52,91 

İlk Sürme 11 15,35 17,19 

İkileme 5,6 7,48 8,38 

Üçleme 0 0,50 0,56 

Diskaro ve Tırmık 2,1 4,66 5,22 

Taban sürgü  1,4 3,97 4,44 

Ekim ve Tohum Kapatma 5,1 5,66 6,33 

Seyreltme ve Boğaz Doldurma 1 2,19 2,46 

Çapalama 7,25 3,89 4,36 

Gübreleme İşçiliği 1,8 0,88 0,99 

Zir.Müc.İşçiliği Bedeli 1,4 2,60 2,92 

Sulama İşçiliği Bedeli 0 0,05 0,05 

HASAT ve PAZARLAMA 10,7 10,71 12,00 

Hasat ve Harman 8 8,59 9,62 

Nakliye 2,7 2,12 2,37 

DİĞER DEĞİŞKEN MASRAFLAR 1,7 0,07 0,08 

DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI(DTM)(3+8+20+23) 66,95 76,42 85,59 

Değişen Masrafların Faizi 6,69 6,88 7,70 

TOPLAM DEĞİŞEN MASRAFLAR(TDM)(24+25) 73,64 83,30 93,29 

Genel İdare Giderleri(TDM %3) 2,2 2,50 2,80 

Tarla Kirası 26,56 35,60 39,87 

Diğer Sabit Masraflar(Amortisman ve Sigorta gibi) 0 2,19 2,45 

TOPLAM SABİT MASRAFLAR(TSM)(27+28+29) 28,77 40,29 45,12 

TOPLAM ÜRETİM MASRAFLARI(TÜM)(26+30) 102,42 123,58 138,41 

Bir Dekardan Alınan Ürün Miktarı (Verim) 200 258,32 289,32 

Bir Dekardan Alınan Yan Ürün Miktarı (Verim) 0 0,00 0,00 

Ürünün Satış Fiyatı (TL/Kg.) 0,65 0,51 0,57 

Yan Ürünün Satış Fiyatı (TL/Kg.) 0 0,00 0,00 

Ana Ürün Geliri (32*34) 130 124,52 139,46 

Bir Dekardan Elde Edilen Yan Ürün Geliri (33*35) 0 0,00 0,00 

Bir Dekardaki Gayri Safi Üretim Değeri (GSÜD) (32*34+33*35) 130 124,52 139,46 
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MASRAF UNSURLARI 
2005 
(YTL/da) 

2006 
(YTL/da) 

2007* 
(YTL/d
a) 

Bir Dekardan Elde Edilecek  Ürün İçin Yapılan Masraf 
Toplamı (31-37) 102,42 123,58 138,41 

Bir Kg Ürünün Maliyeti (39/32) 0,512 0,50 0,56 

Bir Dekardan Elde Edilen Brüt Kar (GSÜD-TDM) 56,35 41,22 46,17 

Bir Dekardan Elde Edilen Net Kar (GSÜD-TÜM) 27,57 0,93 1,05 
Kaynak: TKB, *2007 yılı tahmini değerlerdir. 
 
 
2.2. PAMUK TOHUMU (ÇİĞİT) 
2.2.1. Dünyada Pamuk 
Pamuk Malvaceae familyasından, Gossypium cinsinden tek yıllık, otsu bir bitkidir. Kültür 

pamukları Herbacea ve Hirsuta olmak üzere iki grup altında incelenir. Yeni dünya pamukları  adı 
verilen Hirsuta grubunda ise G. hirsutum, G. barbadense ve G. tomentosum türleri bulunur. 
Türkiye’de, tarımı yapılan pamukların hepsi, G. hirsutum türüne ait pamuk çeşitleridir.  

İnsanlar tarafından tarımının yapılma tarihi çok eski dönemlere rastlayan pamuk, lifi işlenen 
ilk bitkidir. Pamuğun eski dünyadaki beşiği Hindistan’da pamuk tarımının en az 5000 yıl önce 
yapıldığı, kumaş dokumasında kullanılmasının da M.Ö. 3000 yılına rastladığı arkeolojik 
kazılarda belirlenmiştir. Pamuğun Akdeniz sahillerinde yetiştirilmesi ancak günümüzden 2200 
yıl önce Pelepones yarımadasının batısındaki küçük bir adada (Elis Adası) başlamış, büyük bir 
pamuk plantasyonu oluşturulmuş Akdeniz’in liman şehirlerinde dokunan pamuklu kumaşlar 
değer olarak altınla aynı kabul edilmiştir (Cine Tarım, 2006). 

Pamuk; dünya tarım, sanayi ve ticaretinde ekonomik ve stratejik öneme sahiptir. 
Yetiştirilmesinin temel amacı tekstil sanayine lif hammaddesi sağlamaktır. Aynı zamanda 
tohumlarının içerdiği %17-24 yağ oranı ile yağ sanayinin ve küspesi ile yem sanayinin 
hammaddesini oluşturmaktadır. Pamuk bitkisinden toplanan kütlünün %60’ı çiğit, %40’ı lif’ten 
oluşmaktadır. 

Pamuk yağı; Gossypium hirsutum (Amerikan) veya Gossypium barbadense (Mısır) 
tohumlarından elde edilen, karakteristik tadı ve kokusu olan, oldukça koyu renkli (kırmızı-
kahverengi) bir yağdır. Pamuk yağı %13-44 oleik ve %33-58 linoleik asit içerdiği için oleik - 
linoleik asit grubu yağlar arasında yer almaktadır. En önemli doymuş yağ asidi ise %17-29 
oranındaki palmitik asittir. Ham pamuk yağı doğal tokoferollerce oldukça zengin bir yağdır. 
Ancak doğal tokoferoller rafinasyon işlemi sırasında tahrip oldukları için ham pamuk yağının, 
rafine pamuk yağı ile karşılaştırıldığında oksidasyon stabilitesi daha yüksektir. Ülkemizde pamuk 
yağı genellikle margarin hammaddesi olarak katı yağ üretiminde kullanılmaktadır (Gümüşkesen, 
1999). 

Dünyada pamuk tarımı beş bin yıldır yapılmaktadır. Pamuk, yetişme koşulları nedeniyle 
sadece belirli bölgelerde üretilmektedir.  Pamuk tarımı yoğun olarak Orta ve Güney Amerika’da, 
Asya ve Afrika kıtalarında, Ortadoğu’da ve Türkiye’de yapılmaktadır (Nacak, 2004). 

2004-2006 döneminde dünya pamuk ekim alanı, çiğit üretimi ve verimdeki gelişmeler Tablo 
2.5’te verilmiştir. Dünya pamuk ekili alanlarındaki gelişmeler değerlendirildiğinde, son yıllarda 
dünyada ekim alanlarında fazla bir değişme görülmemektedir.Üretimde ise kayda değer bir 
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değişim bulunmamaktadır. Üretim rakamları incelendiğinde Çin, Hindistan, ABD ve Pakistan’ın 
dünya üretiminde yaklaşık %70 paya sahip olduğu görülmektedir.  

 
Tablo 2.5. Ülkelere Göre Dünya Pamuk Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  

2004 2005 2006 

ÜLKELER 
Ekim 
Alanı 
(Milyon 
ha) 

Üretim 
(Milyon 
ton) 

Verim 
(ton/ha) 

Ekim 
Alanı 
(Milyon 
ha) 

Üretim 
(Milyon 
ton) 

Verim 
(ton/ha)

Ekim 
Alanı 
(Milyon 
ha) 

Üretim 
(Milyon 
ton) 

Verim 
(ton/ha) 

Çin  5,69 12,65 2,22 5,06 11,40 2,25 5,42 13,46 2,49 

Hindistan 8,79 5,59 0,64 8,90 6,66 0,75 8,90 7,13 0,80 

ABD 5,28 7,48 1,42 5,59 7,71 1,38 5,59 6,67 1,19 

Pakistan 3,19 4,85 1,52 3,10 4,12 1,32 3,10 4.07 1,31 

Dünya 34,86 44,45 1,28 35,00 43,42 1,24 35,29 44,17 1,25 
Kaynak: FAO,  www.faostat.fao.org 
Amerika kıtasındaki üretim sıralamasında ABD, ülkenin güneyindeki elverişli iklim 

nedeniyle ilk sırayı alırken, yine bu kıtada Meksika ve Brezilya diğer önemli üretim bölgeleri 
olarak göze çarpmaktadır. Dünyanın diğer büyük pamuk üretici ülkeleri Asya’da toplanmıştır. Bu 
ülkeler Hindistan, Çin ve Pakistan'dır. Avrupa’daki pamuk üretimi az olmakla beraber tüketim ve 
ticareti oldukça yoğundur. AB üyelerinden sadece Yunanistan ve İspanya kayda değer oranda 
pamuk üreten ülkelerdir (Delioğlu, 2006). 

 
2.2.2. Türkiye’de Pamuk 
Anadolu’da pamuk tarımı; 13. ve 14. yüzyılda başlamıştır. 1863 yılında Mısır’dan getirilen 

Amerikan tipi pamuk tohumlarının Ege ve Çukurova Bölgelerinde çiftçilere ücretsiz dağıtılması 
ile ve 1864 yılında Adana’da ilk çırçır fabrikasının kurulmasıyla pamuk tarımı gelişmiştir. O 
dönemde pamuk tarımının geliştirilmesi için pamuk yetiştiren çiftçilerden 5 yıl vergi alınmaması, 
pamuk ithalatından 10 yıl gümrük alınmaması, pamuk ekilen il ve ilçelere yollar yapılarak limana 
bağlanması, devletin bedava pamuk tohumu dağıtması, pamuk tarımı hakkında broşür getirip 
dağıtması, pamuk üreticileri arasında müsabaka düzenlenmesi ve çırçır makinelerinin vergiden 
muaf tutulmaları gibi bir takım desteklerle pamuk üretimi özendirilerek üretiminde önemli 
gelişmeler kaydedilmiştir. 

Pamuk tarımında asıl önemli ve büyük gelişmeler, cumhuriyet döneminde yapılan kurumsal 
düzenlemeler sonucunda oluşmuştur. Bu dönemde bir taraftan yeni dokuma fabrikaları kurulmuş, 
diğer taraftan başlıca pamuk üretim bölgelerimizde, Adana, Nazilli ve Antalya’da Pamuk Üretim 
İstasyonları daha sonra Araştırma Enstitüleri ve Devlet Üretme Çiftlikleri yapılandırılmıştır. 
Pamuk tohumu üretimi ve pamuk ıslahına yönelik yasal mevzuat oluşturulmuş, böylece pamuk 
ıslah ve üretim tekniği üzerinde ciddi ve bilimsel çalışmalara başlanmıştır. 1925 yılından 
günümüze dek, pamuk ekim alanları, verimi ve üretiminde çok büyük oranlarda artışlar 
sağlanmıştır (Gençer ve ark. 2006).  

Pamuk tohumlarından lif elde edilen tropik ve subtropik karakterli bir bitkidir. Asıl 
yetiştirme amacı liflerinin tekstil sanayinde kullanılmasına rağmen, tohumlarındaki %18-20 
oranındaki yağı yağ sanayinde, yağı alındıktan sonra arta kalan küspesi hayvan yemi olarak 
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değerlendirilmektedir. Tohumlarının içerdiği düşük yağ oranına rağmen, yaklaşık 700 bin hektar 
alanda 1,3 milyon ton çiğit üretiminin yapılması, ülkemiz için pamuğu önemli miktarda yağ elde 
edilen bir bitki konumuna getirmiştir (Yağlı Tohumlar Çalışma Grubu Raporu, 2006). 

Ülkemizde yaklaşık 2.500 bin ton kütlü pamuk üretimi yapılmakta olup, bu miktarın 
işlenmesi neticesinde %60 oranında pamuk çiğidi, %36 oranında lif pamuk elde edilmektedir. 
Elde edilen çiğitten %57 oranında çiğit küspesi, %18 oranında nötr pamuk yağı, %10 oranında 
selüloz sanayinde (Kağıt para, dondurma külahı, ilaç kapsülü, çocuk bezi, barut yapımı vs.) 
kullanılan linter ve %10 oranında yine hayvan yemine karıştırılan çiğit kabuğu elde edilmektedir 
(Çukobirlik, 2008). 

Şekil 2’de görüleceği üzere, ülkemizde pamuk Ege, Çukurova, Antalya ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde yetiştirilmektedir. İlk üç bölgede pamuk tarımının geçmişi oldukça eskidir. 
Son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde GAP projesi ile sulanan alanların artması 
sonucunda, bu bölge Türkiye’nin en önemli pamuk üretim bölgesi konumuna gelmiştir. 

Şekil 2.2. Türkiye’de Pamuk Ekim Alanları (ha) 

 
Kaynak: TEAE, 2006 
Tablo 2.6’nın incelenmesinde anlaşılacağı gibi, ülkemizde pamuk ekim alanları giderek 

azalma eğilimi göstermektedir. 2000 yılında 654 bin ha olan pamuk ekim alanımız 2006 yılında 
590 bin ha’a düşmüştür. Ekim alanlarımızdaki azalmaya rağmen verimdeki artış nedeniyle, çiğit 
üretimimiz yıllar itibarıyla giderek artış göstermiş ve 2006 yılında 1.480 bin ton olmuştur. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, sulama imkânlarının artması nedeniyle, en büyük pamuk ekim 
alanına sahiptir. Bunu sırasıyla Ege Bölgesi ve Çukurova Bölgesi takip etmektedir. 

Tablo 2.6. Türkiye Pamuk Ekim Alanı, Çiğit Üretim ve Verimi  

Yıllar Ekim Alanı (ha) Çiğit Üretimi (ton) Verim (kg/da) 

2000 654.177 1.295.066 198 

2001 684.665 1.353.888 198 

2002 721.077 1.457.122 202 
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2003 637.329 1.337.065 209 

2004 640.045 1.425.850 215 

2005 545.880 1.291.180 225 

2006 590.700 1.476.556 250 
Kaynak: TÜİK  
Pamuk tarımında verimi artırmanın yolu bölgelere uygun çeşitlerin seçimi ve bu çeşitlerin 

sertifikalı tohumluğunun sağlanmasıdır. Pamuk tohumluğunun hazırlanması ve dağıtımı kamu 
kurumları, Tarım Satış Kooperatifi Birlikleri ile özel sektör ve nüveciler tarafından yapılmakta, 
pamuk tohumluğunun tamamına yakını her yıl yenilenmektedir. Geleneksel tohum hazırlama 
tekniklerinin (linterden geçirilmiş havlı tohum) yanı sıra, son yıllarda,  havı alınmış (delinte) 
tohumluk hazırlanmaktadır.  

Delinte tohumluk kullanımı ile kullanılan tohumluk miktarı %50 azaltılmakta, üreticilere 
ilaçlanmış, çıkış gücü yüksek kaliteli tohumluk verilmektedir. Pamuk ekim alanlarında delinte 
pamuk tohumluğunun kullanılmanın artırılması ile, kullanılacak tohum miktarı düşürüleceği için, 
daha fazla pamuk çekirdeğinin yağlık çiğit olarak değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. 
Delinte tohumluk, tohumluk maliyetinde düşme, hastalıklara ve zararlılara karşı mücadelede 
başarı, çapa ve seyreltme işlemlerinde tasarruf sağladığından pamuk ekimi yapılan tüm alanlarda 
kullanılmalı ve kullanılması teşvik edilmelidir. Bu aynı zamanda, ıslah edilmemiş, kontrolü 
yapılmamış tohumluk kullanımını da engelleyecektir. Son üç yıllık pamuk üretim maliyetleri 
masraf unsurları bazında Tablo 2.7’de verilmektedir. 2007 yılı üretim maliyetinin 2006 yılına 
göre yaklaşık %10 oranında arttığı görülmektedir.  

 
Tablo 2.7. Pamuk Üretim Maliyetleri 

 MALİYET UNSURLARI 
2005 
(YTL/da)

2006  
(YTL/da)

2007* 
(YTL/da)  

3 GİRDİ GİDERLERİ 64,50 77,01 84,71 

4 Tohum Bedeli 7,50 8,25 9,07 

5 Gübre Bedeli 20,00 29,18 32,10 

6 Zirai Mücadele İlacı Bedeli 17,00 21,49 23,64 

7 Su Bedeli 20,00 18,09 19,90 

8 BAKIM ve İŞÇİLİK GİDERLERİ 94,50 107,39 118,13 

9 İlk Sürüm 15,00 18,05 19,85 

10 İkileme 12,00 14,72 16,20 

11 Taban Sürgü ve Tırmık 12,00 15,06 16,57 

12 Ekim ve Tohum kapatma 6,00 6,66 7,33 

13 Zirai Mücadele İşçiliği 5,50 6,47 7,12 

14 Sulama İşçiliği 11,00 12,15 13,37 

15 Gübreleme İşçiliği 4,50 5,14 5,65 

16 Çapalama+Seyreltme 28,50 29,14 32,05 

17 HASAT ve PAZARLAMA 67,00 93,35 102,69 

18 Hasat ve Harman 60,00 85,01 93,51 
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19 Nakliye ( İşletmeye ve pazara taşıma) 7,00 8,34 9,18 

20 DİĞER DEĞİŞKEN MASRAFLAR 8,00 2,98 3,28 

21 DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI (DMT) (3+8+17+20) 234,00 280,73 308,80 

22 DEĞİŞEN MASRAFLARIN FAİZİ (%20-15-12-10) 23,40 28,07 30,88 

23 TOPLAM DEĞİŞEN MASRAFLAR (TDM) ( 20+21) 257,40 308,80 339,68 

24 Genel İdare Giderleri (TDM %3) 7,72 11,09 12,20 

25 Tarla Kirası 70,00 69,50 76,45 

26 Diğer Sabit Masraflar (Amortisman ve Sigorta gibi) - - - 

27 TOPLAM SABİT MASRAFLAR (TSM) (24+25+26) 77,72 80,59 88,65 

28 TOPLAM ÜRETİM MASRAFLARI (TÜM) (23+27) 335,12 389,40 428,34 

29 Bir Dekardan Alınan Ürün Miktarı (Verim) 400 434,33 450,00 

37 Bir Kg Ürünün Maliyeti (36/29) 0,838 0,897 0,952 

Kaynak: TKB * 2007 yılı tahmini değerdir. 
2.3.  SOYA  
2.3.1. Dünyada Soya  
Soya (Glycine max L.) baklagiller familyasından, tek yıllık yazlık bir bitkidir. Tohumlarında 

%18-24 oranında yağ ve %40 protein ile dünyada önemli yağ ve protein kaynağıdır.  
Soyanın en önemli özelliği diğer bitki ve hayvan yem kaynaklarına göre, birim alandan daha 

fazla ve ucuz protein sağlamasıdır. Soya proteini hayvansal proteine en yakın protein olup zengin 
vitamin ve aminoasitleri kapsamaktadır. Bu özellikleri nedeniyle birçok kaynakta soya “Harika 
Bitki” veya “Besin Hapı” olarak adlandırılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde soya entegre tesisleri 
mevcut olup, endüstriyel alanda 300’den fazla ürün yapımında soya kullanılmaktadır.(Arıoğlu, 
1999) 

Soya yağı sıvı olarak ya da margarin hammaddesi olarak katı yağ üretiminde 
kullanılmaktadır. Soya yağı %4-11 linolenik, %44-62 linoleik asit içeriği ile linolenik grubu 
yağlar arasında yer almaktadır. Soya yağının toplam doymuş yağ asidi içeriği ise %9-20 arasında 
değişmektedir (Gümüşkesen, 1999). 

Karma yem sanayinin en önemli hammaddesi olan soya ve küspesi özellikle kanatlı hayvan 
yem rasyonlarının vazgeçilemeyen maddesidir. 

Anavatanı Çin ve Japonya gibi Uzakdoğu Asya ülkeleri olan soya, yaklaşık 5000 yıl 
öncesine kadar uzanan tarımıyla, o bölge insanının pirinçle birlikte en temel iki besininden biri 
olmuştur. 1690’larda Alman botanikçi Kaempfer, soyayı ilk kez Avrupa’ya götüren kişi 
olmuştur. ABD’deki soya çalışmaları da ilk kez 1804’de başlamasına rağmen, 1854’de getirtilen 
Japon çeşitleriyle belli bir atılım yapılmış ve 1898’de ilk ciddi tanıtımı gerçekleşmiş. 1936’da 
Chicago’da kurulan soya laboratuarları ve sanayi tesisleri, soya tarımının bugünkü boyutlara 
ulaşmasını sağlamıştır (Nazlıcan, 2006). 

Soya dünyada tarımı yapılan yağlı tohumlar arasında en fazla ekim alanı ve üretime sahip 
yağ bitkisidir. Tablo 2. 8’de görüldüğü gibi soya fasulyesi, ekim alanında son yıllarda artış olan 
bir yağlı tohumlu bitkidir. Soya tarımı dünyada en fazla ABD, Brezilya, Arjantin ve Çin’de 
yapılmakta olup, bu ülkeler 2006 yılında toplam 196 milyon ton üretimle dünya soya üretiminde  
%88,5’lik paya sahiptirler.   

 
  



220 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

Tablo 2.8. Ülkelere Göre Dünya Soya Ekim Alanı, Üretim ve Verimi 

2004 2005 2006 

ÜLKELER 
Ekim 
Alanı 
(Milyon 
ha) 

Üretim 
(Milyon 
ton) 

Verim 
(ton/ha) 

Ekim 
Alanı 
(Milyon 
ha) 

Üretim 
(Milyon 
ton) 

Verim 
(ton/ha)

Ekim 
Alanı 
(Milyon 
ha) 

Üretim 
(Milyon 
ton) 

Verim 
(ton/ha) 

ABD  29,93 85,01 2,84 29,95 85,04 2,84 28,98 87,67 3,03 

Arjantin 14,30 31,50 2,20 14,04 38,30 2,73 15,10 40,47 2,68 

Brezilya 21,54 49,55 2,30 22,95 51,18 2,23 22,00 52,36 2,38 

Çin 9,59 17,41 1,82 9,59 16,80 1,75 9,10 15,50 1,70 

Dünya 90,59 206,29 2,28 93,39 214,91 2,30 92,99 221,50 2,38 
Kaynak: FAO, www.faostat.fao.org 
 
2.3.2. Türkiye’de Soya  
Soya tarımı Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkemize gelmiş olup, istatistiklere geçişi 1947 

yılıdır. Ülkemizin hemen her yerinde soya tarımına uygun iklim ve toprak şartları bulunmasına 
rağmen, soya üretimi istenilen düzeye ulaşamamıştır. 

İlk soya ziraatı Ordu ilimizde başlamıştır. 1965 yılında “Ordu Soya Tesisleri” kurulmuştur. 
Bu tesisin işletmeye girmesinden sonra, soya ekimi özellikle Samsun, Ordu, Giresun illerimizde 
artmıştır. Daha sonraki yıllarda soyanın bölgenin diğer ürünleri ile rekabet edememesi, 
tohumlardaki nemin yüksek olması ve depolama sorunları nedeniyle soya ekim alanları ve 
üretimi azalmıştır.  

1981 yılında “II. Ürün Projesi” çerçevesinde soya Çukurova Bölgesinde geniş ekim 
alanlarına sahip olmuş, sağlanan teşviklerle soya üretiminde kısa sürede önemli artışlar elde 
edilmiştir. Kısa sürede sağlanan artışa rağmen, 1987 yılından sonra ekim alanlarında ve üretimde 
sürekli azalış olmuştur.  

Soya üretimi Şekil 2.3’te görüldüğü gibi Adana, Osmaniye, Samsun illeri başta olmak üzere, 
Antalya, Hatay, Manisa, Kahramanmaraş, Sakarya ve Şanlıurfa illerinde yapılmaktadır. Soya 
toplam yağ bitkileri ekim alanı içerisinde %1, üretimde ise %2 paya sahiptir. 
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Şekil 2.3. Türkiye’de Soya Ekim Alanları (ha) 

 
Kaynak: TEAE, 2006 
 
Tablo 2.9. Türkiye Soya Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  

Yıllar Ekim Alanı (bin ha) Üretim (bin ton) Verim (kg/da) 

2000 15 44,5 297 
2001 17 50 294 
2002 25,5 75 294 
2003 27 85 315 
2004 14 50 357 
2005 8,6 29 337 
2006 11,9 47 397 

Kaynak: TÜİK 
Tablo 2.9’un incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, 2003 yılında itibaren soya ekim 

alanlarında ve buna bağlı olarak üretimde önemli ölçüde azalma olduğu, 2006 yılında 12 bin 
hektar alanda 47 bin ton üretim yapıldığı görülmektedir.  

Üretici tohumluk ihtiyacını kendi ürününden karşıladığı için, yetiştiricilikte kaliteli tohum 
kullanılmamaktadır. Sertifikalı soya tohumluğunun kullanılması ile hem verim artışı, hem de 
hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık sağlanacaktır.  

2006 ve 2007 yıllarına ait soya üretim maliyetleri Tablo 2.10’da verilmiştir. 2007 yılında 
üretim masrafları 2006 yılına göre %12 oranında artmıştır.  
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Tablo 2.10. Soya Üretim Maliyetleri  
MASRAF UNSURLARI 2006 YTL 2007* YTL 
GİRDİ GİDERLERİ 42,91 48,06 
Gübre Bedeli 10,78 12,07 
Tohumluk Bedeli 14,91 16,70 
Su Bedeli 10,19 11,41 
İlaç Bedeli 7,04 7,88 
BAKIM ve İŞÇİLİK GİDERLERİ 59,50 66,64 
İlk Sürme 12,84 14,38 
İkileme 7,84 8,78 
Diskaro ve Tırmık 4,98 5,58 
Taban sürgü  3,50 3,92 
Ekim ve Tohum Kapatma 6,81 7,63 
Çapalama 12,09 13,55 
Gübreleme İşçiliği 1,52 1,70 
Zir.Müc.İşçiliği Bedeli 1,83 2,05 
Sulama İşçiliği Bedeli 8,09 9,06 
HASAT ve PAZARLAMA 16,07 18,00 
Hasat ve Harman 8,99 10,07 
Nakliye 7,09 7,94 
DİĞER DEĞİŞKEN MASRAFLAR 1,79 2,00 
DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI(DTM)(4+9+19+22) 120,27 134,70 
Değişen Masrafların Faizi 10,82 12,12 
TOPLAM DEĞİŞEN MASRAFLAR(TDM)(23+24) 131,10 146,83 
Genel İdare Giderleri(TDM %3) 3,93 4,40 
Tarla Kirası 51,72 57,93 
Diğer Sabit Masraflar(Amortisman ve Sigorta gibi) 0,00 0,00 
TOPLAM SABİT MASRAFLAR(TSM)(26+27+28) 55,66 62,34 
TOPLAM ÜRETİM MASRAFLARI(TÜM)(25+29) 186,75 209,16 
Bir Dekardan Alınan Ürün Miktarı (Verim) 393,37 440,57 
Bir Dekardan Alınan Yan Ürün Miktarı (Verim) 0,00 0,00 
Ürünün Satış Fiyatı (TL/Kg.) 0,51 0,57 
Yan Ürünün Satış Fiyatı (TL/Kg.) 0,00 0,00 
Ana Ürün Geliri (31*33) 190,87 213,78 
Bir Dekardan Elde Edilen Yan Ürün Geliri (32*34) 0,00 0,00 
Bir Dekardaki Gayri Safi Üretim Değeri (GSÜD) (31*33+32*34) 190,87 213,78 
Bir Dekardan Elde Edilecek  Ürün İçin Yapılan Masraf Toplamı (30-36) 186,75 209,16 
Bir Kg Ürünün Maliyeti (38/31) 0,50 0,56 
Bir Dekardan Elde Edilen Brüt Kar (GSÜD-TDM) 59,78 66,95 
Bir Dekardan Elde Edilen Net Kar (GSÜD-TÜM) 4,12 4,62 

Kaynak:TKB, *2007 yılı tahmini değerlerdir. 
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2.4. KOLZA (Kanola) 
2.4.1. Dünyada Kolza 
Kolza (Brassica napus ssp. oleifera) Cruciferae familyasından, yazlık ve kışlık olarak 

ekilebilen tek yıllık bir yağ bitkisidir. Tohumlarında %40-45 yağ ve küspesinde %37 protein 
içermektedir.   

Kolza M.Ö. 2000 yılında kültüre alınmış, daha sonra Çin’e ve Japonya’ya yayılmıştır. 
Tarihçiler kolza yağının yemeklik yağ olarak kullanımından önce, Asya ve Avrupa’daki eski 
medeniyetler tarafından lamba yağı olarak kullanıldığını belirtmektedirler. Kanada kolza yağını 
yağlayıcılık özelliğinin diğer yağlara göre daha iyi olmasından dolayı, buharlı gemilerde 
kullanmak amacıyla üretime başlamış, 1956’da insan gıdası amacıyla ilk kolza yağını işlemiştir. 
Yağındaki erusik asitin insan sağlığına ve küspesindeki glukosinatların hayvan sağlığına zararlı 
etkilerinin belirlenmesinden sonra, kolzanın önemi azalmıştır. 

Ancak, 1970’li yıllarda Kanadalı bitki ıslahçıları tarafından geliştirilen erusik asiti ve 
glukosikonatı düşük, yağ ve protein oranı yüksek, ticari olarak Kanola ismi ile adlandırılan 
çeşitlerin ıslah edilmesiyle ekim alanı ve üretimi artarak, bugün dünya bitkisel yağ üretiminde 
soyadan sonra ikinci sırada yer alan yağlı tohumlu bitki olmuştur. Bitkisel yağ elde etmek 
amacıyla yetiştirilen kolza çeşitlerinde yağdaki erusik asit oranı %2’nin, küspedeki glikosinat 
oranı 3mg/g’nin altındadır (Raymer, 2002).  

Doymuş yağ asitleri yüzdesinin en az olduğu bitkisel yağ kolza yağıdır. Kolza yağı %5-8 
doymuş, %60-65 tekli doymamış ve %30-35 çoklu doymamış yağ asitleri içerir. Tohumlarında 
%40-45 yağ bulunması, yağının oleik asitçe zengin olması, omega-3 ve omega-6 içermesi, E 
vitaminince zengin olması nedeniyle önemli yağ bitkilerinden biridir. Kaynama noktasının 
yüksek oluşu sebebiyle (238 °C) iyi bir kızartmalık yağdır. Yağı; yemeklik yağ, salata yağı ve 
margarin yapımında geniş olarak kullanılmaktadır (Gizlenci ve ark. 2002).  

Kolzanın tohumlarında yağ çıkarıldıktan sonra elde edilen küspesi, %37 protein ve 1900 
kcal/kg dolaylarında metabolik enerji ile soya küspesine çok yakın değerler içeren bir küspedir. 
Soya proteini kalitesindeki proteince zengin oluşu ve düşük selüloz içeriği nedeniyle, kolza 
küspesi karma yem sanayinde giderek artan miktarlarda kullanılmaya başlamıştır (Zincirlioğlu, 
1997).  

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yoğunlaştığı günümüzde, dizele alternatif 
olarak üretilen biyodizelin üretilmesinde dünyada en fazla kolza yağı kullanılmaktadır. Dünyada 
üretilen biyodizelin %84’ü kolza yağından elde edilmektedir.  

Kolza; ayçiçeği, pamuk çiğidi ve yerfıstığı gibi dünyanın önemli yağlı tohum üretimlerini 
geçerek, dünyada soyadan sonra, en önemli ikinci yağlı tohumlu bitki durumuna gelmiştir. 2004-
2006 yılları arasındaki dünya kolza ekim alanı, üretim ve verim değerleri Tablo 2.11’de 
verilmiştir. Tablo 2.11’in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi kolza ekim alanlarında son 
yıllarda dikkate değer bir artış gözlenmektedir.   

Dünyada başlıca kolza üreticisi ülkeler, 2006 yılındaki verilere göre toplam 25,66 milyon 
hektarlık ekim alanı ile Çin, AB-27, Kanada, Hindistan ve Avustralya’dır. AB-27’deki önemli 
kolza üreticisi olan ülkeler ise başta Almanya olmak üzere Fransa, İtalya, İngiltere, Danimarka, 
İtalya ve İspanya’dır. AB’de kolza verim ortalaması diğer ülkelerin çok üzerindedir. Toplam 
ekim alanı diğer ülkelerden az olmasına rağmen verim ortalamaları yüksek olduğu için üretimde 
son yıllarda birinci sırada yer almaktadırlar. 
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Tablo 2.11. Ülkelere Göre Dünya Kolza Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  

2004 2005 2006 

ÜLKELER 
Ekim 
Alanı 
(Milyon 
ha) 

Üretim 
(Milyon 
ton) 

Verim 
(ton/ha) 

Ekim 
Alanı 
(Milyon 
ha) 

Üretim 
(Milyon 
ton) 

Verim 
(ton/ha) 

Ekim 
Alanı 
(Milyon 
ha) 

Üretim 
(Milyon 
ton) 

Verim 
(ton/ha) 

AB-27 4,56 15,46 3,39 4,87 15,65 3,22 5,41 16,10 2,98 

Çin 7,27 13,18 1,81 7,28 13,05 1,79 6,74 12,65 1,88 

Kanada 4,94 7,73 1,57 5,28 9,66 1,83 5,32 9,11 1,71 

Hindistan 5,43 6,29 1,16 7,32 7,59 1,04 7,28 8,13 1,12 

Avustralya 1,38 1,54 1,12 0,96 1,44 1,50 0,91 0,44 0,48 

Dünya 25,27 46,35 1,83 27,61 49,87 1,81 27,80 48,97 1,76 

Kaynak: FAO,  www.faostat.fao.org 
Avrupa’nın büyük çoğunluğunda, Çin ve ABD’de kısmen kışlık kolza, Kanada, Kuzey 

Avrupa ve Çin’in bazı bölgelerinde yazlık kolza yetiştirilmektedir. Kolzanın endüstriyel kullanım 
amaçlı talebini karşılamak için, Kanada, ABD ve AB ülkelerinde endüstriyel kullanım amaçlı 
çeşit ıslah çalışmaları başlatılmıştır (Sovero, 1993). 

 
2.4.2. Türkiye’de Kolza  
Kolza, II. Dünya savaşı sırasında Bulgaristan ve Romanya’dan gelen göçmenler vasıtasıyla 

Türkiye’ye gelmiştir. Başta Trakya olmak üzere 1980 öncesinde kolza birçok yöremizde 
yetiştirilmiştir. Ancak ekimi yapılan kolzanın yağındaki erusik asit ve küspesindeki glikosinolat 
oranının yüksek olması sonucunda kolza üretimi yasaklanmıştır (Gizlenci ve ark. 2005). 

Daha sonra Kanada’da ıslah edilen erusik asitsiz ve glikosinolatsız (00 tipi) yeni kolza 
çeşitlerinin getirilmesi ve 1984 yılında Sağlık Bakanlığının genelgesi ile üretimi serbest 
bırakıldıktan sonra, Trakya çiftçisine tohumluk dağıtılarak ekimi teşvik edilmeye çalışılsa da 
kolza yaygınlaştırılamamıştır. Bunun nedeni kışlık ekim zamanı geçtikten sonra çiftçiye 
tohumluk dağıtılarak ekimin geç yapılmasından olmuştur (Kolsarıcı, 2006). 

Kolza ülkemizde yetiştirilen diğer yağ bitkilerine göre; 
• kışlık ve yazlık çeşitlerinin bulunması, 
• kışlık ekildiğinde mayıs-haziran, yazlık ekildiğinde haziran-temmuz 

aylarında hasat olgunluğuna gelmesi ile bu aylarda atıl durumda bulunan yağ ve yem 
fabrikalarına hammadde gereksinimini karşılayabilecek olması,  

• ekimden hasadına kadar mekanizasyona uygun olması,  
• birim alandan birçok yağ bitkisine göre yüksek yağ ve tohum vermesi  
• yağı biyodizel üretimine uygun bitki olması nedeniyle avantajlıdır (Kolsarıcı 

ve ark. 2000). 
Türkiye’de kolza tarımı 1948’lerde başlayarak istatistiklere girmiştir. Bazı yıllar ekim 

alanında artışlar görülse de, kolza ekim alanında istenilen artış sağlanamamıştır. Tablo 2.12’nin 
incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, son yıllarda kolza ekim alanında 2003 yılından itibaren 
önemli artışların olduğu görülmektedir. 2005 yılında ekim alanındaki düşüşle birlikte üretim bir 
önceki yıla göre %73 oranında azalarak 1.200 ton düşmüştür.  Ancak 2006 yılında kolza ekim 
alanı 5.390 hektara, üretimi 12.615 tona yükselmiştir. 
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Tablo 2.12. Türkiye Kolza Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  

Yıllar Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 

2000 82 187 228 
2001 290 650 224 
2002 550 1.500 273 
2003 2.800 6.500 232 
2004 1.700 4.500 265 
2005 700 1.200 171 
2006 5.390 12.615 234 

Kaynak: TÜİK 
Şekil 2.4. Türkiye’de Kolza Ekim Alanları (ha) 

 
Kaynak: TEAE, 2006 
Kolza %70 oranında kendine, %30 oranında yabancı döllenen bir bitkidir. Dolayısıyla 

doğada bulunan yabani hardal gibi yakın akraba türleri ile %50’lere varan ölçüde 
melezlendiğinden dolayı, tohumluğu her yıl yenilenmeli ve sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. 
Sertifikalı tohumluklar çimlenme oranları, çıkış gücü ve safiyetleri yüksek tohumluklardır. İkinci 
jenerasyon ürünün tohumluk olarak kullanımı risklidir ve verim düşüklüğü meydana getirir. Aynı 
zamanda kolzanın yabani türleriyle veya diğer türleriyle tozlaşması engellemek için, kolza bu 
türlerden uzakta yetiştirilmelidir. 

Kolzanın son iki yıllık üretim maliyetleri Tablo 2.13’de verilmiştir. 2006 yılında 165,08 
YTL/da olan üretim maliyeti, 2007 yılında %12’lik bir artışla 184,89 YTL/da’a yükselmiştir. 

 
Tablo 2.13. Kolza Üretim Maliyetleri  

MASRAF UNSURLARI 2006 YTL 2007* YTL

GİRDİ GİDERLERİ 43,05 48,22 

Tohumluk Bedeli 5,25 5,88 

Gübre Bedeli 30,66 34,34 
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İlaç Bedeli 7,14 8,00 

Su Bedeli 0,00 0,00 

BAKIM ve İŞÇİLİK GİDERLERİ 47,25 52,92 

İlk Sürme 12,60 14,11 

İkileme 8,40 9,41 

Taban Sürgü ve Tırmık 8,40 9,41 

Ekim ve Tohum Kapatma 6,30 7,06 

Gübreleme İşçiliği 5,25 5,88 

Zir.Müc.İşçiliği Bedeli 6,30 7,06 

Sulama İşçiliği Bedeli 0,00 0,00 

Çapalama 0,00 0,00 

HASAT ve PAZARLAMA 9,98 11,17 

Hasat ve Harman 8,40 9,41 

Nakliye 1,58 1,76 

DİĞER DEĞİŞKEN MASRAFLAR 0,00 0,00 

DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI(DTM)(3+8+16+19) 100.28 112.31 

Değişen Masrafların Faizi 9.02 10.11 

TOPLAM DEĞİŞEN MASRAFLAR(TDM)(20+21) 109.30 122.42 

Genel İdare Giderleri(TDM %3) 3.28 3.67 

Tarla Kirası 47.25 52.92 

Diğer Sabit Masraflar(Amortisman ve Sigorta gibi) 5.25 5.88 

TOPLAM SABİT MASRAFLAR(TSM)(23+24+25) 55.78 62.47 

TOPLAM ÜRETİM MASRAFLARI(TÜM)(22+26) 165.08 184.89 

Bir Dekardan Alınan Ürün Miktarı (Verim) 300.00 336.00 

Bir Dekardan Alınan Yan Ürün Miktarı (Verim) 0.00 0.00 

Ürünün Satış Fiyatı (TL/Kg.) 0.46 0.51 

Yan Ürünün Satış Fiyatı (TL/Kg.) 0.00 0.00 

Ana Ürün Geliri (28*30) 137.03 153.47 

Bir Dekardan Elde Edilen Yan Ürün Geliri (29*31) 0.00 0.00 

Bir Dekardaki Gayri Safi Üretim Değeri (GSÜD) (28*30+29*31) 137.03 153.47 

Bir Dekardan Elde Edilecek  Ürün İçin Yapılan Masraf Toplamı (27-33) 165.08 184.89 

Bir Kg Ürünün Maliyeti (35/28) 0.55 0.62 

Bir Dekardan Elde Edilen Brüt Kar (GSÜD-TDM) 27.73 31.05 

Bir Dekardan Elde Edilen Net Kar (GSÜD-TÜM) -28.05 -31.42 
Kaynak: TKB, *2007 yılı tahmini değerdir. 
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2.5. ASPİR  
2.5.1. Dünyada Aspir 
Aspir (Carthamus tinctorius L), yazlık ve kışlık, dikenli ve dikensiz formları olan kurağa ve 

tuza dayanıklı tek yıllık bir yağ bitkisidir.  
Aspir kültürü yapılan en eski bitkilerden biridir. Çin’de yaklaşık 2200 yıl önce kullanıldığı 

belirlenmiştir. Orijininin Güney Asya olduğu belirtilmektedir. Amerika kıtasının keşfinden sonra, 
İspanyolların bu bitkiyi Meksika'ya ve oradan da Venezuella ve Kolombiya'ya götürdükleri 
bilinmektedir. ABD' ye ise, 1925 yılında Akdeniz ülkelerinden girmiştir (Elias et al., 2002). 

Aspir önceleri tıbbi amaçlarla ve çiçeğindeki boya maddesinin suda erimeyen kırmızı renkli 
“Carthamin” ve suda eriyebilen sarı renkli “Carthamidin” maddelerinin gıda ve kumaş 
boyacılığında kullanılması amacıyla yetiştirilmiş, daha sonraları tohumundaki yağı için 
yetiştirilmeye başlanmıştır. Yağı alındıktan sonra geriye kalan küspesi, içerdiği %25’e varan ham 
protein oranıyla hayvancılıkta iyi bir yem kaynağıdır. Batı Avrupa, Japonya ve Latin Amerika 
ülkelerinde, dikensiz tipler kesme çiçekçilikte kullanılmaktadır. Yalancı safran, Amerikan safranı 
ve boyacı safranı gibi isimlerle de bilinen aspir bitkisinin tohum kabukları sanayide de pek çok 
alanda kullanılabilmektedir. Diğer yağ bitkilerinde de olduğu gibi, aspir bitkisinden elde edilen 
yağ da (özellikle Oleik tipte olanlar) biyodizel yapımında kullanılmaktadır. 

Aspir bitkisinin tohumlarındaki yağ oranı ıslah çalışmaları ile %25-37’den %46-47’ye 
yükseltilmiş, kabuk kalınlığı azaltılmıştır. Yağının toplam doymuş yağ oranı düşük, doymamış 
yağ oranı yüksektir. 

Tablo 2.14’ün incelenmesinden görüleceği üzere, 2006 yılı genelinde dünyada 583.199 ton 
aspir üretilmiştir. En büyük üretici ülkeler Meksika, Hindistan ve ABD’dir. 2004 yılında 928.956 
hektar olan aspir ekim alanı yaklaşık 100 bin hektar azalarak 822.421 hektara düşmüştür. 

Tablo 2.14. Dünya Aspir Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  

2004 2005 2006 

Ekim 
Alanı (ha) 

Üretim   
(ton) 

Verim 
(kg/da) 

Ekim 
Alanı (ha) 

Üretim   
(ton) 

Verim    
(kg/da) 

Ekim 
Alanı (ha) 

Üretim   
(ton) 

Verim    
(kg/da) 

928.956 654.024 70.4 812.525 581.513 71.5 822.421 583.199 70.9 
Kaynak: FAO www.faostat.fao.org 
 
2.5.2. Türkiye’de Aspir  
Aspir bitkisinin Anadolu'ya gelişi, Orta Asya'dan göç eden Türkler sayesinde olmuştur. 

Bulgaristan’dan gelen göçmenler tarafından bazı dikenli tipler Marmara Bölgesine (Balıkesir 
yöresine) 1940-1945 yıllarında getirilerek tarımı yapılmıştır. Ülkemizde, bazı yörelerde dikenli 
ayçiçeği ve zerdeçal olarak da bilinmektedir. 

İlk defa, 1929-1930 yıllarında Eskişehir'de bulunan Sazova tohum ıslah istasyonunda, aspir 
bitkisinin yetiştirme teknikleri ve ıslahı üzerine bir çalışma başlatılmıştır. Yaklaşık 10 yıl kadar 
süren bu çalışmalar, 1939 yılında başlayan II. Dünya savaşı nedeniyle kesintiye uğramıştır. 
Mevcut yerli popülasyonlarla yapılan çalışmalar sonucunda, 1935-1936 yıllarında, en iyi 
performansı gösteren ve aynı özelliklere sahip 5 tek bitkinin karışımıyla kompozit bir çeşit elde 
edilmiştir. Elde edilen bu ilk dikensiz kompozit çeşit "Yenice 1813" ismiyle bölge çiftçisine 
dağıtılmıştır.  
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Tohumlarında %30-35 oranında yağ içeren aspir, kurağa ve tuzluluğa dayanıklı bir bitki 
olması ve ekimden hasadına kadar mekanizasyona uygun olması nedeniyle özellikle kuraklığın 
bitki çeşitliliğini ve üretimi sınırlandırdığı Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinde ekim nöbetine 
alınarak üretimi yaygınlaştırılabilir. Kurak ve tuzlu şartlarda yetişebilmesine rağmen düşük 
tohum verim vermesi bitkinin önemli eksikliliği gibi görünmesine rağmen, yetiştirme 
tekniklerinin tam olarak uygulanması ile verimi arttırma olanakları mevcuttur.  

Tablo 2.15’de görüldüğü gibi yıllara göre ülkemizde aspir ekim alanlarında ve üretimde 
2003 yılında itibaren belirgin bir artış görülmektedir. 2006 yılında ise ekim alanı en üst düzey 
olan 430 hektara üretimi ise 395 tona yükselmiştir. 

Tablo 2.15. Türkiye Aspir Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  

Yıllar Ekim alanı (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 

2000 30 18 60,0 
2001 35 25 71,4 
2002 40 25 62,5 
2003 250 170 68,0 
2004 165 150 90,9 
2005 173 215 124,2 
2006 430 395 92,0 

Kaynak : TÜİK 
Aspir, Isparta, Eskişehir ve Balıkesir gibi geçit yörelerinde çiftçiler tarafından az miktarlarda 

ekilen, el preslerinde veya diğer yöntemlerle yağı çıkarılarak bölgesel olarak tüketilen bir yağ 
bitkisidir. 

2.6. YERFISTIĞI 
2.6.1. Dünyada Yerfıstığı 
Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) baklagiller familyasından yazlık ve tek yıllık bir yağ 

bitkisidir. Yerfıstığı, çiçekleri toprak üzerinde oluşmasına rağmen, meyvelerini toprak altında 
meydana getirmesi ile diğer bitkilerden farklılık gösterir. 

Yerfıstığı tohumunun enerji değeri çok yüksektir. Kavrulmuş haldeki yerfıstığı tohumundan 
100 g yenmesi halinde yaklaşık 600 kalori alınmış olur. Bu enerjinin büyük bir kısmı yerfıstığı 
tohumunun içerdiği yağdan sağlanmaktadır. Yerfıstığının yağ içeriği çeşit özelliklerine bağlı 
olarak değişmekle beraber ortalama %50 civarındadır. Yerfıstığı tohumunda yağ oranının çok 
yüksek olması yerfıstığının birçok yağlı tohumlar arasında bitkisel yağ üretimi bakımından 
önemli bir yer almasını sağlar. Tohumdaki yağın tamamına yakını kotiledonlarda bulunmakta, 
tohum kabuğunun ve embriyonun az miktarda yağ içerdiği bilinmektedir. Yerfıstığı yağı insan 
beslenmesinde oldukça önemli olup, dışardan alınmaları mutlak zorunlu olan yağ asitlerinden 8 
tanesini bol miktarda içerir. Yerfıstığı yağının %80’e yakın kısmını doymamış yağ asitleri 
oluşturur. Doymamış yağ asitlerinden oleik ve linoleik asitler ise yerfıstığındaki doymamış yağ 
asitlerinin sırasıyla %45 ve  %35’ini oluştururlar. Yerfıstığı tohumunda bir antioksidan madde 
olan tokoferol bulunur. Yağ elde edilme sırasında yağın oksitlenmesi sonucu tadının bozulmasını 
önleyen bu maddenin çoğu küspede kalır. Yerfıstığı yağında %0,05 oranında tokoferol bulunması 
yerfıstığı yağının oksitlenmeyle bozulmasını önlemek için yeterlidir. Yerfıstığı yağının rengi 
açık, görünüşü berrak ve yüksek sıcaklık derecelerine karşı dayanıklıdır. Yerfıstığı yağı, sıvı 
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olarak kızartmalarda kullanılmaktadır. Ayrıca; bisküvi, pasta, şekerleme ve balık konservelerinin 
hazırlanmasında kullanıldığı gibi, margarin yapımında da kullanılmaktadır (Gül ve ark, 2001). 

Tohumlarında %20-25 protein bulunduran yerfıstığı, beslenme için gerekli aminoasitlerin 
birçoğunu kapsamaktadır. Thiamin, niacin, riboflavin, vitamin E gibi vitaminler yönünden 
zengindir. Potasyum, magnezyum, fosfor ve kükürt gibi mineral maddeler yerfıstığı tohumunda 
bol miktarda bulunmaktadır (DPT, 2001). 

Yerfıstığı daha çok çerez olarak tüketilmektedir. Bu amaçla yerfıstığı tohumları dış kabuk 
kırılmadan veya kabuk kırılıp tohumlar ayrıldıktan sonra kavrulup çiğ fıstık tadı giderilmiş ve 
aynı zamanda dayanıklılığı arttırılmış olarak tüketime sunulmaktadır (Gül ve ark, 2001). 

Yerfıstığından yağ çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspe yem maddesidir. Ayrıca yerfıstığı 
bir baklagil bitkisi olduğu için toprağı azot bakımından zenginleştirir. Yerfıstığı meyvelerinden 
tohum çıkarılmasıyla geriye kalan kabukta, %6-7 ham protein, %1-2 yağ, %60-67 ham lif, %35-
45 selüloz, %27-33 lignin, ve %2-4 kül bulunmaktadır. Bu nedenle yerfıstığı kabukları; yem 
dolgu maddesi olarak, mantar yetiştiriciliğinde, yakacak olarak, odun yapımında dolgu maddesi 
olarak, yapay kömür yapımında değerlendirilir.  

Yerfıstığının gen merkezi olarak, Güney Amerika kıtası kabul edilmiştir. Avrupa iklimi 
yerfıstığı tarımı için uygun olmadığından, bu ülkelerde gelişme gösterememiştir.  Akdeniz’de 
kıyısı bulunan Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde yayılma gösterebilmiştir. 
Yerfıstığının ABD’ye ulaşması, diğer ülkelere göre gecikmiş olmasına rağmen, yerfıstığı 
tarımındaki en hızlı gelişmeler bu ülkede olmuştur. Bugün, dünyada en modern yerfıstığı tarımı 
ABD’de yapılmaktadır (Gül ve ark, 2001).  

Dünya yerfıstığı 2004-2006 dönemine ait ekim alanı, üretim ve verimdeki gelişmeler Tablo 
2.16’da verilmiştir. Dünya genelinde 2006 yılında 214,9 kg/da ortalama verim düzeyi ile yaklaşık 
48 milyon ton kabuklu yerfıstığı üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 2.16. Dünya Yerfıstığı Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  

2004 2005 2006 
Ekim 
Alanı 
(binha) 

Üretim 
(binton) 

Verim    
(kg/da) 

Ekim 
Alanı 
(binha) 

Üretim   
(binton) 

Verim    
(kg/da) 

Ekim 
Alanı 
(binha) 

Üretim   
(binton) 

Verim    
(kg/da) 

23.588 36.337 154,0 23.598 51.300 217,4 22.232 47.768 214,9 
Kaynak: FAO,  www.faostat.fao.org 
Yerfıstığı tropik ve subtropik bölgelerde yetişebilen yazlık bir sıcak iklim bitkisidir. Dünya 

yerfıstığı üretiminde önemli olan ülkeler Çin, Hindistan, ABD, Endonezya, Nijerya, Senegal ve 
Sudan’dır. 

 
2.6.2. Türkiye’de Yerfıstığı  
Yerfıstığının Türkiye’ye ne zaman ve nasıl girdiği kesin olarak bilinmemektedir. Ülkemizde 

ilk defa Trakya bölgesinde yetiştirilmeye başlandığı, daha sonra ise Ege, Akdeniz ve Güney 
Doğu Anadolu bölgelerine yayıldığı araştırıcılar tarafından bildirilmektedir (Arıoğlu, 1999). 

Ülkemizde yerfıstığı yetiştiriciliği Akdeniz Bölgesi, Batı Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve 
Marmara Bölgesinin bazı bölümlerinde ağırlık kazanmış olup, küçük aile işletmeleri şeklinde 
yapılmaktadır. Adana, Osmaniye, İçel, Antalya, Kahramanmaraş, Aydın ve Muğla illerinde 
üretilmektedir. Türkiye’de yerfıstığı ekim alanının %96’sı bu illerde bulunmaktadır. Türkiye’nin 
dünya üretiminden aldığı pay çok düşük olmasına rağmen hektar başına verim dünya 
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ortalamasının üzerindedir. Yüksek maliyet, yerfıstığının yağ sanayinde değerlendirilmesini 
engellemektedir. Bu nedenle yerfıstığı ülkemizde çerez olarak tüketilmekte ve yine çerez olarak 
ihraç edilmektedir 

Tablo 2.17 incelendiğinde, ülkemizde yerfıstığı ekim alanlarında 2000-2006 yılları arasında 
dalgalanmalar görülmektedir. 2006 yılında 23 bin hektar alanda 77 bin  ton yerfıstığı üretimi 
gerçekleşmiştir. Özellikle 2005 yılından itibaren yerfıstığı ekiliş alanlarında azalmalar olmuştur. 
Ekim alanındaki azalışa rağmen dekar başına verimin yüksek olması üretimin düşmemesini 
sağlamıştır.  

 
Tablo 2.17.  Türkiye’de Yerfıstığı Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  

Yıllar Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 
2000 28.300 78.000 275,6 
2001 27.000 72.000 266,7 
2002 33.000 90.000 272,7 
2003 28.000 85.000 303,6 
2004 26.000 80.000 307,7 
2005 25.850 85.000 326,9 
2006 22.690 77.454 341,0 

Kaynak: TÜİK 
Bugün ülkemizde üretimi yapılan yerfıstığı çeşitleri Virginia grubundan olup, yatık ve yarı 

yatık olarak gelişmektedir (Arıoğlu, 1999).  
Genel olarak çiftçiler kendi tohumluğunu kendileri üretmektedir. Çeşit safiyeti olmayan bu 

tohumlukların kullanılmasıyla hastalık ve zararlılar artmakta, kalite ve verimde düşüşler 
olmaktadır. Kaliteli ve yüksek verim için tohumlukların yenilenerek sertifikalı tohumluk 
kullanımı teşvik edilmelidir. 

Araştırma enstitüleri üreticilerin ihtiyacı olan uygun çeşitleri çıkarmaları yanında bu 
çeşitlerin tohumluk üretimlerini ve yayımını da yapmaktadırlar. Ayrıca bazı özel sektör 
kuruluşları da sertifikalı tohum üretimine başlamış durumdadır.  

Yerfıstığının 2006 ve 2007 yıllarındaki üretim maliyetleri Tablo 2.18’de verilmiştir.  2006 
yılında dekara üretim masrafları 305,06 YTL/da olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılında ise üretim 
maliyetleri %12 oranında artarak 341,66 YTL/da’a yükselmiştir. Yerfıstığında dekar başına 
yapılan masraflar diğer yağ bitkilerine göre oldukça fazladır.  

 
Tablo 2.18. Yerfıstığı Üretim Maliyeti (YTL/da)  

MALİYET UNSURLARI 2006 2007(T) 

GİRDİ GİDERLERİ 75,14 84,16 
Tohum Bedeli 38,34 42,94 
Gübre Bedeli 22,15 24,81 
Zirai Mücadele İlacı Bedeli 14,56 16,31 
Su Bedeli 0,09 0,10 
BAKIM ve İŞÇİLİK GİDERLERİ 72,48 81,18 
İlk Sürüm 10,62 11,90 
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İkileme 6,67 7,47 
Üçleme 3,72 4,17 
Disk.Tırmık ve Taban Sürgü 6,65 7,45 
Ekim ve Tohum kapatma 5,37 6,01 
Tava Yapma 4,07 4,56 
Gübreleme İşçiliği 2,13 2,39 
Zirai Mücadele İşçiliği 3,15 3,53 
Sulama İşçiliği 17,83 19,97 
Çapalama 12,26 13,73 
HASAT ve PAZARLAMA 47,17 52,83 
Hasat ve Harman 42,80 47,94 
Nakliye ( İşletmeye ve pazara taşıma)  4,37 4,89 
DİĞER DEĞİŞKEN MASRAFLAR 2,72 3,04 
DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI (DMT) (3+8+19+22) 197,51 221,21 
DEĞİŞEN MASRAFLARIN FAİZİ (%9) 17,78 19,91 
TOPLAM DEĞİŞEN MASRAFLAR (TDM) ( 23+24) 215,28 241,11 
Genel İdare Giderleri (TDM %3) 6,46 7,23 
Tarla Kirası 83,32 93,32 
Diğer Sabit Masraflar (Amortisman ve Sigorta gibi) 0,00 0,00 
TOPLAM SABİT MASRAFLAR (TSM) (26+27+28) 89,78 100,55 
TOPLAM ÜRETİM MASRAFLARI (TÜM) (25+29) 305,06 341,66 
Bir Dekardan Alınan Ürün Miktarı (Verim) 432,31 484,19 
Bir Dekardan Alınan Yan Ürün Miktarı (Verim) 0,00 0,00 
Ürünün Satış Fiyatı (TL/Kg.) 1,22 1,37 
Yan Ürünün Satış Fiyatı (TL/Kg.) 0,00 0,00 
Ana Ürün Geliri (31*33) 502,66 562,98 
Bir Dekardan Elde Edilen Yan Ürün Geliri (32*34) 0,00 0,00 
Bir Dekardaki Gayri Safi Üretim Değeri (GSÜD) (31*33+32*34) 502,66 562,98 
Bir Dekardan Elde Edilecek  Ürün İçin Yapılan Masraf Toplamı (30-
36) 

305,06 341,66 

Bir Kg Ürünün Maliyeti (38/31) 0,74 0,83 

Bir Dekardan Elde Edilen Brüt Kar (GSÜD-TDM) 287,38 321,87 
Bir Dekardan Elde Edilen Net Kar (GSÜD-TÜM) 197,61 221,32 
Üretim İçindeki %Payı 105,00 117,60 
Ağırlıklı Ort. Maliyetteki Payı 0,79 0,88 

Kaynak: TKB 
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2.7. SUSAM 
2.7.1. Dünyada Susam 
Susam (Sesamum indicum) dik büyüyen tek yıllık, tohumlarında %50-60 yağ, %25 protein 

içeren yazlık ve otsu bir bitkidir. Bileşiminde ayrıca bulunmaktadır. Besleyici özelliği ve 
lezzetinden dolayı insan besini olarak çok miktarda tüketilmektedir. 

Yağı %47 oleik asit ve %39 linoleik asit içermektedir. Susam tohumları halen Yakın ve 
Uzak Doğu yemeklerinde kullanılmaktadır. Diğer şekerleme ürünlerinin yanı sıra, susam 
tohumlarının büyük bir kısmı helva ve tahin üretimi için kullanılmaktadır. Aynı zamanda 
dünyada yemeklere tat ve çeşni vermek amacıyla da kullanılmaktadır. Susam yağı içerdiği 
sesamolin, sesamin ve sesamol gibi doğal antioksidanlar nedeniyle mükemmel bir stabiliteye 
sahiptir  (Brar, 1979).  

Susamın yağı alındıktan sonra elde edilen küspesi triptofan ve methionince zengin %30-35 
protein içermektedir. Kabuklu susam tohumları kalsiyumca zengindir ve mineral kaynağıdır 
(Johnson et al, 1979). 

Anavatanının Afrika olduğu tahmin edilen susam insanlık tarihinin bilinen en eski 
bitkilerindendir. Susam tohumlarının kullanımı M.Ö. 3000 yıllarına dek gitmektedir. 5000 yıldan 
fazla bir süredir, Çinliler susam yağını sadece aydınlanmak amaçlı olarak yakmakla kalmayıp, 
mürekkep elde etmek amacıyla da kullanmışlardır. Afrikalılar tarafından susam tohumları 
Amerika'ya getirilmiştir. Günümüzde Orta Amerika’dan, Asya ve Kuzey Afrika’ya kadar her 
yerde bulmak mümkündür.  

Susam üretimin yoğun olarak yapıldığı; Hindistan, Çin, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, 
Endonezya ve Srilanka’da %77,6’sı bitkisel yağ olarak, diğer kısmı ise pastacılıkta ve tohumluk 
olarak tüketilmektedir.  

2004-2006 dönemine ait Dünya susam ekim alanı, üretim ve verimdeki gelişmeler Tablo 
2.19’da verilmiştir. Bu dönemler içerisinde ekim alanı, üretim ve verim değerlerinde önemli bir 
değişiklik görülmemiştir. 

Tablo 2.19. Dünya Susam Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  

2004 2005 2006 
Ekim 
Alanı 
(bnha) 

Üretim   
(binton) 

Verim    
(kg/ha) 

Ekim Alanı 
(bin ha) 

Üretim   
(bin ton) 

Verim    
(kg/ha) 

Ekim Alanı 
(bin ha) 

Üretim  
 (bin 
ton) 

Verim    
(kg/ha) 

7.554 3.458 457.0 7.771 3.409 438.6 7.540 3.338 442.7 

Kaynak: FAO, www.faostat.fao.org 
 
2.7.2 Türkiye’de Susam  
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz ve Ege bölgelerinde tarımı yapılmaktadır. Susam 

gelişme süresinin kısalığı, birim fiyatının yüksekliği, üretim girdilerinin fazla olmaması ve her 
kültür bitkisi ile ekim nöbetine girmesi nedeni ile ikinci ürün tarımında da yer alabilmektedir 
(İşler ve ark, 1996). Ancak, yağının birim fiyatının pahalı olması, tohum veriminin düşük olması 
ve hasadında yaşanan problemler nedeniyle yağ üretimimizde önemli bir katkı 
sağlayamamaktadır. 

Türkiye’de yıllara göre susam ekiliş alanı, üretim ve verim değerleri Tablo 2. 20'de 
verilmiştir. Tablo 2.20'deki değerlerden de anlaşıldığı gibi, ülkemizde susamın ekiliş alanlarının 
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giderek azaldığı görülmektedir. Bu azalışta susam tarımının tamamen el emeğine dayalı olarak 
yapılmasının önemli etkisi vardır.   

 
Tablo 2.20. Türkiye’de Susam Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  

Yıllar Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 

2000 50.900 23.800 46,8 

2001 50.000 23.000 46,0 

2002 48.000 22.000 45,8 

2003 44.000 22.000 50,0 

2004 43.000 23.000 53,5 

2005 42.450 26.000 60,4 

2006 39.939 26.545 66,0 
Kaynak: TÜİK 
Ülkemizde üreticiler genel olarak mevcut çeşitleri yetiştirmekte ve tohumluk ihtiyaçlarını 

kendileri temin etmektedirler. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde susam ıslah çalışmalarına 
devam edilmektedir.  

Tablo 2.21’den görüleceği gibi, 2006 yılında 137,30 YTL/da olarak hesaplanan susam 
maliyeti, 2007 yılında 153,78 YTL olarak belirlenmiştir. Bir önceki yıla göre maliyetlerdeki artış 
oranı %12 olmuştur.  

 
Tablo 2.21. Susam Üretim Maliyetleri (YTL/da) 
MASRAF UNSURLARI 2006 2007(T) 

GİRDİ GİDERLERİ 14,80 16,57 

Gübre Bedeli 7,88 8,83 

Tohumluk Bedeli 2,82 3,16 

Su Bedeli 3,42 3,83 

İlaç Bedeli 0,68 0,76 

BAKIM ve İŞÇİLİK GİDERLERİ 52,70 59,03 

İlk Sürme 16,39 18,35 

İkileme 6,86 7,68 

Taban Sürgü ve Tırmık 10,40 11,64 

Ekim ve Tohum Kapatma 7,27 8,14 

Savurma-Kalburlama 0,66 0,74 

Çapalama 8,08 9,04 

Gübreleme İşçiliği 1,98 2,22 

Zir.Müc.İşçiliği Bedeli 0,66 0,74 

Sulama İşçiliği Bedeli 0,41 0,46 

HASAT ve PAZARLAMA 30,15 33,77 

Hasat ve Harman 27,57 30,87 

Nakliye 2,59 2,90 

DİĞER DEĞİŞKEN MASRAFLAR 1,15 1,29 

DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI(DTM)(3+8+18+21) 98,81 110,66 
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Değişen Masrafların Faizi (%9) 8,89 9,96 
TOPLAM DEĞİŞEN MASRAFLAR(TDM)(22+23) 107,70 120,62 

Genel İdare Giderleri(TDM %3) 3,23 3,62 

Tarla Kirası 26,34 29,50 

Diğer Sabit Masraflar(Amortisman ve Sigorta gibi) 0,03 0,04 

TOPLAM SABİT MASRAFLAR(TSM)(25+26+27) 29,60 33,16 

TOPLAM ÜRETİM MASRAFLARI(TÜM)(24+28) 137,30 153,78 

Bir Dekardan Alınan Ürün Miktarı (Verim) 87,48 97,98 

Bir Dekardan Alınan Yan Ürün Miktarı (Verim) 0,00 0,00 

Ürünün Satış Fiyatı (TL/Kg.) 1,83 2,05 

Yan Ürünün Satış Fiyatı (TL/Kg.) 0,00 0,00 

Ana Ürün Geliri (32*30) 152,66 170,97 

Bir Dekardan Elde Edilen Yan Ürün Geliri (33*31) 0,00 0,00 

Bir Dekardaki Gayri Safi Üretim Değeri (GSÜD) (32*30+33*31) 152,66 170,97 

Bir Dekardan Elde Edilecek  Ürün İçin Yapılan Masraf Toplamı (29-35) 137,30 153,78 

Bir Kg Ürünün Maliyeti (37/30) 1,65 1,85 

Bir Dekardan Elde Edilen Brüt Kar (GSÜD-TDM) 44,96 50,35 

Bir Dekardan Elde Edilen Net Kar (GSÜD-TÜM) 15,35 17,20 

Üretim İçindeki %Payı 100,00 112,00 

Ağırlıklı Ort. Maliyetteki Payı 1,72 1,93 

Kaynak: TKB 
 

2.8. HAŞHAŞ 
2.8.1. Dünyada Haşhaş 
Haşhaş (Papaver somniferum L) tek yıllık bir kültür bitkisidir. Ekiminden üretimine ve 

satışına kadar yasal olarak izlenen haşhaş, asıl olarak en önemli ilaç hammaddesi olan 
alkoloidleri için yetiştirilmektedir. Kapsüllerinde bulunan özellikle morfin, papaverin, tebain ve 
kodein gibi alkaloidler tıbbi ve ticari değeri olan önemli ilaç hammaddeleridir.  

Haşhaş tohumunda içerdiği %44-50 oranında yağ ile de aynı zamanda bir yağ bitkisidir. 
Yağı %60-65 oranında linoleik asit ve %18 oleik asit içermektedir. Yağı yemeklik yağ olarak 
kullanıldığı gibi boya, sabun ve kozmetik sanayinde de kullanılmaktadır.  

Karbonhidrat ve kalsiyumca zengin gri-mavi, sarı, beyaz, kahve ve pembe renklerdeki 
haşhaş tohumları çok eski zamanlardan beri insan beslenmesinde enerji kaynağı olmuştur. 
Alkoloid içermeyen tohumları, pasta ve çöreklerde kavrulup ezilerek ya da doğrudan çeşni 
vermek amacıyla kullanılmaktadır. Küspesi içerdiği %20-30 protein ile değerli bir hayvan 
yemidir. Özellikle büyükbaş hayvan beslenmesinde öneme sahiptir. 

Haşhaş Akdeniz ülkelerinden Asya’ya doğru yayılmıştır. Haşhaş kapsülünde yirmi kadar 
alkaloid daha bulunmaktadır. Bunların en önemlileri tebain, kodein ve papaverin’dir.  

Dünyada, Birleşmiş Milletler Teşkilatı denetiminde yasal olarak Türkiye, Hindistan, 
Avustralya, Fransa, İspanya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti ile son yıllarda Çin'de haşhaş ekimi 
yapılmaktadır. Türkiye ve Hindistan Birleşmiş Milletler Teşkilatınca geleneksel haşhaş üreticisi 
ülkeler olarak kabul edilmektedir.  
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2004-2006 döneminde dünya haşhaş ekim alanı, üretim ve verimdeki gelişmeler Tablo 
2.22’de verilmiştir. 2006 yılında bir önceki yıla göre ekim alanında yaklaşık 12 bin hektarlık bir 
artış olmakla birlikte, üretimde de aynı oranda bir artış görülmektedir.  

Tablo 2.22. Dünya Haşhaş Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  

2004 2005 2006 

Ekim Alanı 
(ha) 

Üretim   
(ton) 

Verim    
(kg/ha) 

Ekim 
Alanı (ha) 

Üretim   
(ton) 

Verim    
(kg/ha) 

Ekim 
Alanı (ha) 

Üretim   
(ton) 

Verim    
(kg/ha) 

89.125 65.562 735,6 102.499 72.074 703,2 115.429 83.435 722,8 
Kaynak: FAO, www.faostat.fao.org 
 
2.8.2. Türkiye’de Haşhaş  
Haşhaş bir yağ bitkisi olmakla birlikte ülkemizde tıbbi amaçla yetiştirilmekte ve tarımı çok 

eski yıllardan beri yapılmaktadır. 1933 yılına kadar haşhaş ekim alanları ve afyon üretimi 
bakımından herhangi bir engel bulunmamaktaydı. Karadeniz ve Ege kıyılarının bir kısmı hariç 
tüm Anadolu’da haşhaş yetiştirilmekteydi. Haşhaş ekim alanları 1933 yılında 2253 sayılı 
Kanunla kontrol altına alınmış ve haşhaş ekimi 14 il ile sınırlandırılmıştır. 1938 yılında 3491 
Sayılı Kanunla Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmuş ve tüm yetkiler bu kuruma devredilmiştir. 
1971 yılına kadar bitkisel yağ üretimini artırmak amacıyla bazı illerde tohum üretimi için haşhaş 
ekimine izin verilmiştir. 1971 yılında ise 2654 sayılı hükümet kararnamesiyle haşhaş tarımı 
ülkemizde yasaklanmıştır. Üretime 1974 yılında tekrar izin verilmiş ancak kapsül çizimi 
yasaklanmıştır. 

1981 yılında Afyon Bolvadin’de kurulan alkoloid fabrikasında çizilmemiş kapsüller 
işlenmeye başlanmıştır. Bolvadin alkoloid fabrikası yıllık 20 bin ton kuru haşhaş kapsülü işleme 
kapasitesine sahip olup, dünya yıllık ihtiyacının %35’ini karşılayacak seviyededir.    

Halen ülkemizde Afyon, Burdur, Isparta, Karaman, Amasya, Çorum, Tokat, Uşak, Denizli 
ve Kütahya illerinin tamamında; Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Konya ve Manisa illerinin bazı 
ilçelerinde haşhaş tarımı yapılmaktadır. 

Türkiye’de yıllara göre haşhaş ekiliş alanı, üretim ve verim değerleri Tablo 2.23'de 
verilmiştir. Bakanlar Kurulunca haşhaş ekimine izin verilen Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 
Müdürlüğü'nce yapılan planlama çerçevesinde Birleşmiş Milletler Teşkilatınca ülkemize verilen 
700.000 dekar limit dahilinde haşhaş ekimi ve çizilmemiş kapsül üretimi yaptırılmaktadır. 

 
Tablo 2.23. Türkiye’de Haşhaş Ekim Alanı, Üretim ve Verimi 

Yıllar Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 
2000 27.555 11.564 42,0 
2001 45.836 21.436 46,8 
2002 50.741 19.000 37,4 
2003 99.431 52.000 52,3 
2004 30.343 17.809 58,7 
2005 25.335 13.644 53,9 
2006 42.024 30.187 71,8 

Kaynak: TÜİK  
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Haşhaş tohumunun çok az bir kısmı üreticiler tarafından tohumluk olarak ve yöreye has 
yiyeceklerde kullanılmak üzere ayrılmakta, geriye kalan büyük kısmı da yağı çıkartılmak üzere 
haşhaş yağı işleme tesislerine satılmaktadır. Haşhaş yağının gıda olarak tüketimi yok denecek 
kadar azdır. Afyon ilinde 350 ton kapasiteli 7 adet haşhaş yağı işleme tesisi bulunmaktadır. 
Haşhaş yağı özellikle boya sanayinde, tohumları ise unlu mamullerde ve kozmetik sanayinde 
kullanılmaktadır.  

Ülkemizde haşhaş tohumu uyuşturucu madde içermediğinden, serbest piyasada işlem 
görmektedir. Ancak haşhaş tohumunun üreticinin elinde kalmaması ve değer fiyatının altında 
satılmaması amacıyla 1988 yılından itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) haşhaş tohumu 
destekleme alımıyla görevlendirilmiştir. 1988 yılından bu yana haşhaş tohumu için TMO 
tarafından alım fiyatı ilan edilmesine rağmen, serbest piyasada haşhaş tohumu fiyatlarının 
yüksekliği nedeniyle, üretilen tohumlar piyasaya satılmaktadır (TMO). 

3. YAĞLI TOHUMLARIN ve BİTKİSEL YAĞLARIN DIŞ TİCARETİ 
Ülkemizde yağlı tohum üretiminin yetersizliği ve yağlı tohumların içerdiği yağ oranının 

olması ithalatı zorunlu kılmaktadır. 
2004-2007 yılları arasındaki ithalat değerlerine bakıldığında (Tablo 2.24), ülkemizde yağlı 

tohum ve bitkisel yağ ithalatının ortalama olarak toplam ithalatın yaklaşık %1’ini, tarımsal 
ithalatın ise %40’ını oluşturduğu belirlenmiştir. Rakamsal olarak da, 2004 yılında yaklaşık 913 
milyon dolar olan yağlı tohum ve bitkisel yağ ithalatı 2007 yılında 1.548 milyon dolara 
yükselmiştir. 

 
Tablo 2.24. Türkiye Yağlı Tohum, Bitkisel Yağ ve Küspe İthalat Miktar ve Değeri  

2004 2005 2006 2007 İthalata 

İlişkin 

Ürün 

Miktar 

(ton) 

Dolar 

(bin $) 

Miktar 

(ton) 

Dolar 

(bin $) 

Miktar 

(ton) 

Dolar 

(bin $) 

Miktar 

(ton) 

Dolar 

(bin $) 

Soya Tohumu 681.964 226.828 1.154.504 328.533 1.016.907 264.797 1.230.908 409.656 

Kolza 

Tohumu 
5.714 1.578 64.611 18.198 184.895 58.364 245.262 103.849 

Ayçiçeği 

Tohumu 
481.703 157.376 491.325 161.759 371.472 116.277 596.148 260.167 

Pamuk 

Tohumu 
83.815 19.576 125.635 21.271 70.202 11.389 7.300 2.328 

Susam 

Tohumu 
79.190 59.037 86.413 64.332 95.057 68.745 107.629 92.263 

Diğer 7.247 2.028 13.697 4.127 18.440 2.982 18.378 3.710 

Yağlı Tohum 

Ara Toplam 
1.339.632 466.422 1.936.186 598.220 1.756.972 522.553 2.205.623 871.972 

Soya Yağı 75.398 47.588 190.998 105.464 213.205 120.707 50.780 37.372 

Palm Yağı 438.461 241.865 554.385 270.416 565.133 286.643 456.455 339.298 

Ayçiçek Yağı 78.2430 50.478 134.617 43.332 398.477 235.185 162.807 137.491 

Hindistan C.Yağı 10.261 6.136 7.094 5.671 14.664 8.711 12.184 10.377 

Mısır Yağı 90.006 67.392 102.174 79.666 119.557 83.999 113.007 96.408 

Bit.Yağ.vb. 

Frak. 
8.469 8.851 4.458 6.995 8.948 11.554 11.351 15.836 



237 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

Margarin 13.249 11.698 13.235 11.901 14.102 12.088 14.326 18.063 

Diğer 15.097 12.587 34.577 28.854 84.852 47.139 21.734 21.401 

Bitkisel Yağ 

Ara Toplam 
729.184 446.594 1.114.053 645.009 1.423.940 805.927 842.664 676.248 

Soya Küspesi 465.976 144.864 511.920 134.366 268.716 63.853 341.540 98.175 

Ayçiçeği 

Küspesi 
351.803 53.689 281.863 35.480 422.950 45.811 374.174 65.960 

Diğer 78.713 6.282 71.638 4.813 90.600 3.092 79.209 6.723 

Küspe Ara 

Toplam 
896.493 204.835 865.422 174.660 782.266 112.755 794.923 170.858 

Genel 

Toplam ($) 
1.117.851 1.417.889 1.441.235 1.719.079 

Kaynak: DTM, 2008 
Buna karşılık, 2004-2007 yılları arasında yağlı tohum, bitkisel yağ ve yağlı tohum küspesi 

ihracatı Tablo 2.25’de özetlenmiştir. Yağlı tohum ve bitkisel yağ ihracatımız 2004 yılında 324 
milyon dolar olarak gerçekleşmiş, 2007 yılında 482 milyon dolara ulaşmıştır. Yağlı tohumlar 
içerisinde en fazla ihraç edilen ürün haşhaş tohumu olurken, bitkisel yağlar arasında da ayçiçeği 
yağı olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2.25. Türkiye Yağlı Tohum, Bitkisel Yağ ve Küspe İhracat Miktar ve Değeri  
2004 2005 2006 2007 İhracata 

İlişkin 
Ürün 

Miktar 
(Ton) 

Dolar 
(bin$) 

Miktar 
(Ton) 

Dolar 
(bin$) 

Miktar 
(Ton) 

Dolar 
(bin$) 

Miktar 
(Ton) 

Dolar 
(bin$) 

Ayçiçeği 
Tohumu 

4.489 10.500 8.128 16.914 10.194 22.778 10.052 26.598 

Pamuk 
Tohumu 

1.087 2.578 3.968 6.851 4.328 7.336 4.126 6.294 

Susam 
Tohumu 

3.813 5.840 4.312 6.931 4.693 7.261 3.511 8.710 

Haşhaş 
Tohumu 

23.917 30.855 14.647 28.609 22.951 41.718 14.934 48.452 

Diğer 1.875 946 131 111 179 192 306 623 
Yağlı Tohum 
Ara Toplam 

35.181 50.720 31.186 59.416 42.345 79.284 32.929 90.667 

Soya Yağı 2.770 2.347 2.211 1.822 2.190 1.840 7.938 8.064 
Ayçiçek Yağı 17.869 15.715 23.120 21.495 98.942 85.297 31.906 30.002 
Pamuk 
Tohumu Yağı 

2.168 1.650 2.372 1.845 1.849 1.466 2.145 2.121 

Mısır Yağı 13.147 14.533 24.727 25.940 29.462 30.343 7.842 9.006 
Bit.Yağ.vb. 
Frak. 

25.544 27.191 44.866 44.091 137.617 125.309 62.445 77.968 

Margarin 96.642 73.599 128.278 99.071 102.943 79.349 111.291 114.787 
Diğer 3.443 5.323 1.404 3.109 1.971 3.739 6.455 8.730 
Bitkisel Yağ 
Ara Toplam 

211.217 273.392 318.439 497.372 419.621 506.731 270.161 391.258 

Soya Küspesi 15.052 5.163 19.329 5.192 14.215 3.971 7.021 2.563 
Pamuk 
Küspesi 

16.262 3.221 10.859 2.037 9.274 1.584 7.959 1.611 

Diğer 3.701 156 17.159 812 7.579 446 0,785 1,91 
Küspe Ara 
Toplam 

35.015 8.540 47.347 8.041 31.068 6.001 14.981 4.176 

Genel 
Toplam ($) 

332.651 564.828 592.017 486.111 

Kaynak: DTM, 2008 
3.1. Yağlı Tohumlar 
Tablo 2.26’da görüldüğü gibi, 2004 yılında toplam 469 milyon dolar olan yağlı tohum 

ithalatımızın; %48,3’ünü soya, %33,5’ini ayçiçeği, %12,6’sını ise susam tohumu oluşturmuştur. 
2004 yılından itibaren yağlı tohum ithalatımızda sürekli bir artışın olduğu görülmektedir. Yağlı 
tohumlar içerisinde en fazla ithalata konu olan ürünün soya fasulyesi tohumu olduğu dikkati 
çekmektedir. Soya fasulyesi tohumunun özellikle yem sanayinde yoğun olarak kullanılması 
ithalat miktarını arttırmaktadır. Soya fasulyesinden sonra en fazla ithalat ayçiçeği ve susam 
tohumunda yapılmıştır.  
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Tablo 2.26. Türkiye Yağlı Tohum İthalatı 
2004 2005 2006 2007 

İthal Edilen Ürün 
Bin $ % Bin $ % Bin $ % Bin $ % 

Soya fasulyesi tohumu 226.828 48,3 328.533 52,7 264.796 50.7 409.656 47.0 
Ayçiçeği tohumu 157.376 33,5 161.759 25,9 116.276 22.3 260.166 29.8 
Susam tohumu 59.037 12,6 64.332 10,3 68.745 13.2 92.263 10.6 
Yer fıstığı tohumu 3.578 0,8 24.897 4,0 0 0 0 0.0 
Pamuk tohumu 19.576 4,2 21.271 3,4 11.388 2.1 2.327 0.3 
Kolza (Kanola) tohumu 1.578 0,3 18.197 2,9 58.364 11.2 103.849 11.9 
Keten tohumu 159 0,0 1.610 0,3 0 0 0 0.0 
Kenevir tohumu 229 0,0 603 0,1 0 0 0 0.0 
Palm meyvesi ve çekirdeği 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0.0 
Diğerleri 886 0,2 2.574 0,4 2.981 0.5 3.709 0.4 

Toplam 469.246 100 623.777 100 522.550 100 871.970 100 
Kaynak: DTM, 2008 
Yağlı tohum ihracat değerleri incelendiğinde ise (Tablo 2.27), en fazla ihracat haşhaş 

tohumunda görülmekte ve bunu sırasıyla ayçiçeği, susam ve pamuk tohumu izlemektedir.  
 
Tablo 2.27. Türkiye Yağlı Tohum İhracatı 

2004 2005 2006 2007 
İhraç Edilen Ürün 

Bin $ % Bin $ % Bin $ % Bin $ % 

Ayçiçeği tohumu 10.500 20,7 16.914 28,5 22.778 28,7 26.598 29,3 
Susam tohumu 5.840 11,5 6.931 11,7 7.261 9,2 8.710 9,6 
Pamuk tohumu 2.578 5,1 6.850 11,5 7.336 9,3 6.294 6,9 
Haşhaş tohumu 30.855 60,8 28.609 48,2 41.718 52,6 48.452 53,5 
Diğerleri 946 1,9 111 0,1 192 0,2 623 0,7 

Toplam 50.719 100 59.416 100 79.284 100 90.677 100 
Kaynak: DTM, 2008 
Ayçiçeği: Ülkemizde yağlı tohum açığı dikkate alınarak üretim, prim sistemi ile 

desteklenmektedir. Üretim döneminde, özellikle Karadeniz’e komşu ülkelerden yapılan ithalatın 
üretimi olumsuz yönde etkilemesini önlemek ve Yağlı Tohum Tarım Satış Kooperatifleri 
Birlikleri’nin dışında sanayici ve tüccarın da yerli ürünü almalarını teşvik etmek amacıyla, 
1206.00.91.99 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (G.T.İ.P) yağlık ayçiçeği tohumunda 
uygulanan % 12 oranındaki gümrük vergisinin hasat dönemi öncesi (15 Temmuz 2008 tarihinde) 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarife taahhüdümüz seviyesi olan %27’ye yükseltilecektir.  Aynı 
tarih itibarıyla gümrük vergisi ayçiçeği ham yağında %22’den %36’ya diğer ham yağlarda ise 
%22’de ise %31,2’ye yükseltilecektir. 

Ülkemiz ayçiçeği tohumu ithalatı ve ihracatına ilişkin değerler Tablo 2.28’de gösterilmiştir. 
2007 yılı itibarıyla 596 bin ton ayçiçeği tohum ithalatına 260 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
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İhracatta ise 10 bin ton karşılığı 26,5 milyon dolar gelir elde edilmiştir. İhracat ile elde edilen 
girdinin ithalatla ödenen paranın ancak %10’unu karşıladığı görülmektedir.  

Tablo 2.28. Türkiye’nin Ayçiçeği Tohumu İthalat ve İhracat Miktar ve Değeri 
İthalat İhracat 

Yıllar 
Ton Bin $ Ton Bin $ 

2000 523.903 103.324 2.121 4.850 
2001 182.728 42.707 13.472 35.591 
2002 129.108 42.008 2.319 3.713 
2003 540.852 153.335 4.269 8.406 
2004 481.703 157.376 4.489 10.500 
2005 491.325 161.759 8.128 16.914 
2006 371.471 116.276 10.193 22.777 
2007 596.147 260.166 10.052 26.598 

Kaynak: DTM, 2008 
Soya: Dış ticaret istatistikleri incelendiğinde; 2005 yılından itibaren soya tohumu ithalatının 

hızla arttığı, buna karşılık soya küspesinin ithalatında düşüş yaşandığı görülmektedir. Soya 
küspesinde görülen bu azalmanın yem sanayinde soyanın fullfed olarak kullanılmasından 
kaynaklandığı söylenebilir. Soya tohumu, ham soya yağı ve soya küspesi olarak 2007 yılında 
ithalata ödediğimiz bedel 545 milyon dolara ulaşmıştır. Soya fasulyesinin gümrük vergisinin 
diğer yağlı tohumlara oranla oldukça düşük olması ithalatı cazip hale getirip iç piyasa fiyatlarını 
düşürmüştür. Düşük ithalat maliyeti ile rekabet edemeyen iç piyasa fiyatları üreticiyi tatmin 
etmemiş ve ülkemizde yıllarca soya fasulyesi üretimi artırılamamıştır. Soya ekim alanlarında 
alternatif olarak yetiştirilen ürün mısırdır. Yüksek gümrük vergileri ile korunan mısır üretimi 
karşısında soya fasulyesi üretimi üreticilerce tercih edilmemektedir. Diğer taraftan soya fasulyesi 
yem sanayinin temel hammaddesi konumundadır. Bu nedenle de gümrük vergisi DTÖ taahhüdü 
düzeyine de çıkarılamamıştır.  

2008 yılı itibarıyla gümrük vergisi soya fasulyesinde %8, ham soya yağında %22, soya 
küspesinde %13,5 olarak uygulanmaktadır. 15/07/2008 tarihinde ham soya yağındaki gümrük 
vergisi oranı %31.2 olarak uygulanacaktır (Tablo 2.31). Soya fasulyesi tohumunda DTÖ 
taahhütlerimize göre %23,1 gümrük vergisi uygulama imkanımız bulunmaktadır. 

Tablo 2.29. Türkiye Soya Ürünleri İthalatı 

Soya Tohumu  Soya Yağı  Soya Küspesi  
Yıllar 

Ton Bin $ Ton Bin $ Ton Bin $ 

2003 831.454 226.525 133.601 72.022 412.962 101.650 

2004 681.964 226.828 75.398 47.587 465.976 144.863 

2005 1.154.504 328.533 190.998 105.464 511.920 134.366 

2006 1.016.906 264.797 213.205 120.707 268.715 63.852 

2007 1.230.908 409.656 50.800 37.372 341.540 98.174 

Kaynak: DTM, 2008 
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Palm: Palm yağı ithalat değerleri incelendiğinde (Tablo 2. 30), insan gıdası olarak 
kullanıma uygun palm yağı ithalatının 2004 yılında 182 milyon dolar iken, 2006 yılında 255 
milyon dolara ulaştığı, 2007 yılında ise 263 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

2008 yılı itibarıyla gümrük vergisi palm yağında %22 olarak uygulanmaktadır. 15/07/2008 
tarihinde palm yağlarındaki gümrük vergisi oranı %31.2’ye yükseltilecektir.  

3.2. Bitkisel Yağlar 
Tablo 2.30’da ülkemizin 2004-2007 yılları arasında bitkisel yağ ithalatını incelediğimizde; 

2004 yılında 364 milyon dolar olan bitkisel yağ ithalatının 2007 yılında 547 milyon dolara 
yükseldiğini görmekteyiz. 2005 yılında 633 milyon dolar olan bitkisel yağ ithalatımızın %50’sini 
palm yağı, %30,3’ünü ayçiçeği yağı, %14,3’ünü mısır yağı, %5,5’ini de soya yağı 
oluşturmaktadır. Diğer taraftan; bitkisel yağ ihracatımız 2007 yılında 270 bin ton karşılığı 391 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  
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3.3. Küspe  
Ülkemizin 2004-2007 yılları arasındaki küspe ithalatı incelendiğinde, soya ve ayçiçeği 

küspelerinin ithalatta ağırlıkta olduğu görülmektedir. 2004 yılında toplam 896 bin ton küspe 
ithalatına 205 milyon dolar, 2007 yılında 795 bin ton ithalata 171 milyon dolar ödenmiştir. 2006 
ve 2007 yıllarında soya küspesi ithalatında görülen azalma dikkat çekicidir. Bu duruma özellikle 
yem sanayinde kullanılmak üzere fullfed olarak ithal edilen soyanın etkisinin olduğu söylenebilir.  

Ham yağ ve küspe ithalatı yerine, yağlı tohum ithalatının cazip hale getirilerek, ülkemizde 
kurulu yağlı tohum işleme sanayinin atıl kapasitesinin çalışması ve katma değerin ülkemizde 
kalması amaçlanarak gümrük vergileri DTÖ taahhütlerinin en üst sınırı olan %13,5’ta 
tutulmaktadır. Ancak %4 gümrük vergisi olan biyoethonol üretiminden arta kalan mısır küspesi 
(ddcs) ithalatı hızla artmaktadır. Bu da başta pamuk olmak üzere ülkemizde kırımı yapılan diğer 
yağlı tohum küspelerinin satışını zorlaştırmaktadır.  

Tablo 2.31. Yağlı Tohum, Bitkisel Yağ ve Küspelerde Uygulanan Gümrük Vergisi  
Madde Adı Mevcut Gümrük Vergisi (%) DTÖ Tarife Taahhüdü (%) 
Ayçiçeği tohumu 12(1) 27 

Soya fasulyesi tohumu 8 23,1 

Pamuk tohumu 10 23,4 

Kolza (Kanola) tohumu 10 10 

Ayçiçeği yağı (ham) 22(2) 36 

Ayçiçeği yağı (rafine) 50 67,5 

Soya yağı 22(3) 31,2 

Mısır yağı 22 31,2 

Palm yağı 22 31,2 

Margarin 46,8 46,8 

Ayçiçeği Küspesi 13,5 13,5 

Soya küspesi 13,5 13,5 

Pamuk küspesi 13,5 13,5 
(1) : 15.07.2008 tarihinden itibaren söz konusu gümrük vergisi %27 olarak uygulanır. 
(2) : 15.07.2008 tarihinden itibaren söz konusu gümrük vergisi %36 olarak uygulanır. 
(3) : 15.07.2008 tarihinden itibaren söz konusu gümrük vergisi%31.5  olarak uygulanır. 
Tablo 2.31’de yağlı tohum, bitkisel yağlar ve küspeler uygulanan gümrük vergileri ile DTÖ 

tarife taahhütleri üst sınırları belirtilmiştir. Üretim ve tüketim durumuna göre gümrük vergisi 
oranları üst sınırı aşmamak kaydıyla değiştirilebilir. 

3.4. Yağlı tohumlarda uluslararası ilişkiler  
Avrupa Birliğine katılım süreci çerçevesinde, “Tarım ve Kırsal Kalkınma” faslına ilişkin, 

Avrupa Komisyonu yetkililerince ülkemize, ilgili fasıldaki müktesebat, uygulamalar ve gerekli 
idari kapasite hakkında bilgi verildiği ve sorularımızın yanıtlandığı tanıtıcı tarama toplantısı 5-8 
Aralık 2005 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşmiştir. İlgili fasıla ilişkin olarak ülkemizin mevcut 
durum hakkında bilgi verilmesine yönelik ayrıntılı tarama toplantısı ise 23-26 Ocak 2006 
tarihlerinde Brüksel’de yapılmıştır. 
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Avrupa Birliği ayrıntılı tarama sürecinde, pamuk ve yağlı tohumlara ilişkin yapılan 
hazırlıkların koordinasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na verilmiştir. 

Bu kapsamda, Avrupa Birliği müzakereleri tarım ve kırsal kalkınma başlığına yönelik 
ayrıntılı tarama sürecinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda, pamuk ve yağlı 
tohumlarla ilgili Avrupa Komisyonu yetkililerince cevaplanması talep edilen sualname ilgili 
kurumlarla birlikte yanıtlanmış ve bahse konu ürünle ilgili hazırlanan sunum anılan Bakanlıkça, 
Brüksel’de Avrupa Komisyonu yetkililerine yapılmıştır.   

Diğer taraftan AB Ortak Tarım Politikasında gerçekleşen reformlar nedeniyle yağlı tohumlar 
ve pamuk düzenlemeleri bir geçiş dönemindedir. Bu durum uyum çalışmalarını doğrudan 
etkilemektedir. Tablo 2.32’de Türkiye ve AB’de yağlı tohumlara uygulanan desteklerin 
karşılaştırılması görülmektedir. Ülkemizde destekler doğrudan gelir, mazot, kimyevi gübre 
destekleri olarak uygulanmaktadır. Ayrıca, ürüne göre farklılık gösteren prim uygulamaları 
yapılmaktadır. AB’de ise doğrudan destek şeklinde tek ödeme ile yapılmaktadır. 

Toplulukta üretilen diğer nebati yağlar ve  yağlı  tohumlar konusunda ise Tüzükte 
kolza ve şalgam tohumu ile ayçiçeği tohumu ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Her bir 
yağlı tohum türü için hedef v e  müdahale fiyatının belirlenmesi hükme bağlanmıştır. 
Tüzükte ayrıca tohumlar için hedef fiyatın dünya fiyatlarından yüksek olması durumunda, 
aradaki farkın yardım olarak, toplulukta hasat edilen v e  işlenen tohumlar için verileceği 
hükme bağlanmıştır. 

Özellikle yardımlar daha sonra 1782/2003/EEC sayılıKonsey Tüzüğü kapsamında ele alınmıştır. 
Müdahale alımlarının, piyasa fiyatının belirlenen müdahale fiyatının %94’ü olması 

durumunda yapılacağı hükme bağlanmıştır. Müdahale fiyatında aylık artışlar yapılabilmektedir. 
Tüzükte kastedilen tarla bitkileri olarak hububat (buğday, durum buğdayı, arpa, çavdar, 

yulaf, mısır, darı, kanarya tohumu, sorgum), yağlıtohumlar ( soya fasulyesi, kolza tohumu ve ayçiçeği 
çekirdeği), protein bitkileri (bezelye, fasulye ve tatlıbakla), keten  (keten tohumu ve lifi için yetiştirilen 
keten) ile kenevir (lifi için yetiştirilen) sayılmıştır. Arazi esaslıödeme, hektar başına ve bölgeler 
arasında farklılaştırılmış olarak belirlenmektedir. 

Ödemelere esas alan, tarla bitkileri için ayrılmışalanlar veya ekim dışı bırakma yükümlülüğüne 
tabi alanlar olup, toplam alanlar bu amaç için belirlenmiş azami alanı aşamamaktadır. 

Yardım başvurusunda bulunulan alanların toplamının, belirlenen tavan aştığı durumlarda, 
çiftçilerin başvurusundaki alanlar aşma oran doğrultusunda azaltılmaktadır. 

Avrupa Birliği’nde 1782/2003/EEC sayılı Konsey Tüzüğü kapsamında uygulanan 
destekler Tablo 2.32’de gösterilmiştir.  

 
 
Tablo 2.32. AB’deki Yardımlar 

Ürün Ürünün Fiyatı, Desteğin Niteliği, Kime Verildiği 
ve Birimi 

Tutarı €* 

Tarla Bitkileri Arazi Ödemesi Hububat, yağlı  tohumlar, protein bitkileri ile keten 
v e  lifi için yetiştirilen keten ve kenevire yönelik 
arazi esaslı yardım, €/ha 

63 
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Tarla Bitkilerinde Özel Bölgesel 
Yardım 

Finlandiya ve İsveç’in bazı bölgelerinde hububat, 
yağlı tohumlar, keten tohumu ve lifi için yetiştirilen 
keten ve kenevire yönelik olarak çiftçilere verilen 
arazi esaslı yardım, €/ton 

24 

Enerji Bitkileri Yardımı Enerji bitkilerinin ekili olduğu alanlara  
yönelik çiftçilere verilen arazi esaslı yardım, €/ha 

45 

*: 2005/2006 pazarlama yılına ait değerlerdir. Kaynak: Can, F. 2005 
 
Tablo 2.33. Türkiye ve AB’de Yağlı Tohumlara İlişkin Mevzuatın Karşılaştırılması 

TÜRKİYE AB 

TARIMSAL DESTEKLER  
• Yatay destekler olarak doğrudan gelir desteği ve mazot 
desteği, kimyevi gübre desteği verilmektedir.  
• Ayrıca yağlı tohum üreticilerine prim ödemesi
yapılmaktadır.  
• AB’de desteklemeler Entegre İdare Kontrol Sistemi
(IACS) ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi ile Kontrol
edilmektedir. AB’ye uyum kapsamında bu sistemlerin
Türkiye’de tamamlanmasını müteakip, AB kurallarına göre
destekleme yapılabilecektir. Bu desteklemelere üyelik
gerçekleşmeden kısa bir süre önce başlanması veya üye
olunca başlanması uygun olacaktır.  

TARIMSAL DESTEKLER 
• 1782/2003 Sayılı Konsey 

Tüzüğü,  
• AB destekleme sistemi 

doğrudan destek (tek 
ödeme) şeklinde 
yapılmaktadır.  

 

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
 
3.5. Serbest Ticaret Anlaşmaları ve 1/98 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 
Bilindiği üzere Türkiye-AB arasında Gümrük Birliği’ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık 

Konseyi Kararı (OKK) çerçevesinde Türkiye’nin Karar’ın yürürlüğe girmesini izleyen 5 yıl 
zarfında, ticaret politikasını aşamalı olarak Topluluğun Ticaret Politikasına uyumlu hale 
getirmesi, topluluğun tercihli gümrük rejimine uyum sağlayacağı, bu uyumun hem otonom rejimi 
hem de üçüncü ülkelerle tercihli anlaşmaları kapsayacağı öngörülmektedir.  

Türkiye-AB temel tarım ürünleri ticaretinde tercihli rejim 1/98 sayılı OKK çerçevesinde 
düzenlenmiştir.  

Ülkemiz, Avrupa Birliği’nin (AB) Tercihli Ticaret Anlaşmalarını üstlenme doğrultusunda ve 
de Barselona sürecinin bir parçası olarak yürütülen Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) 
müzakereleri neticesinde; Bugüne kadar EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi-Norveç, İzlanda, 
İsviçre), İsrail, Macaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, 
Estonya, Slovenya, Bulgaristan, Polonya, Makedonya, Hırvatistan, Bosna ve Hersek, Fas, Tunus, 
Suriye, Filistin ve Mısır ile STA imzalamıştır.  

Türkiye’nin Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Estonya, Slovenya, 
Macaristan ve Polonya ile yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaları 1 Mayıs 2004’te anılan ülkelerin 
AB üyesi olmaları nedeniyle, 30 Nisan 2004 tarihi itibariyle karşılıklı olarak feshedilmiştir.         
1 Mayıs 2004’ten itibaren bu ülkelerle ticari ilişkilerimiz Gümrük Birliği temelinde 
yürütülecektir. Bu kapsamda, Türkiye-AB 1/98 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamında tarım 
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ürünlerinde sağlanan karşılıklı tavizlerin yeni duruma uyarlanmasına ilişkin çalışmalar devam 
etmektedir.  

İkili Anlaşmalar Kapsamında Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ve 1/98 Sayılı Ortaklık 
Konseyi Kararı uyarınca yağlı tohumlar ve ham yağda verilen tavizler Tablo 2.35’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 2.34. İthalatta Uygulanan Tarife Kontenjanları 

ÜRÜN ADI MENŞEİ 
TOPLAM KOTA 
(TON) 

GÜMRÜK VERGİSİ 
(İTHALAT DÖNEMİ) 

Ayçiçeği tohumu AB 1.000 % 0 (1.1-31.8) 
Ham ayçiçek yağı-aspir  
ham yağı 

AB 18.400 % 0 (1.1-31.8) 

Bütün yağlı tohumlar Bosna-Hersek Limitsiz % 0 
Ham soya yağı AB 60.000 % 0 (1.1-31.8) 
Rafine soya yağı AB 2.000 % 50 indirimli vergi 

(1.1.-31.8) 
Ham kanola yağı AB 10.600 % 0 (1.1.-31.8) 

Kaynak: DTM, 2008 
Tablo 2.35. Serbest Ticaret Anlaşmaları Kapsamında Bitkisel Yağlarda Verilen Tavizler 

 AVRUPA BİRLİĞİ   
Ürün Kodu Ürün Tanımı Kota (ton) Vergi  Oranı(%) 
y 150710 Soya yağı, ham (01.01-31.08) 60.000 0 
y 150790 Soya yağı, rafine (01.01-31.08) 2.000 %50 indirim 
y 151211 Ayçiçek yağı, ham (01.01-31.08) 18.400 0 
151411 
151491 

Rep, kolza ve hardal yağı, ham (01.01-31.08) 10.600 0 

 SURİYE   
Ürün Kodu Ürün Tanımı Kota (ton) Vergi Oranı (%) 
150710 Ham soya yağı, sakızı ayrılmış olsun olmasın 200 0 
151211 Ham ayçiçeği tohumu yağı veya aspir yağı 1.000 0 

Kaynak: DTM, 2008 
İkili Anlaşmalar Kapsamında Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ve 1/98 Sayılı Ortaklık 

Konseyi Kararı uyarınca yağlı tohumlar ve ham yağda alınan tavizler Tablo 2.36’da 
gösterilmiştir. 
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Tablo 2.36. Serbest Ticaret Anlaşmaları Kapsamında Bitkisel Yağlarda Alınan Tavizler 
 İSRAİL   
Ürün Kodu Ürün Tanımı Kota (ton) Vergi  Oranı(%) 
151211,19 Ayçiçeği Yağı 500 9 
151521,29 Mısır Yağı 500 9 
151620 Ayçiçeği ve Mısır Yağı Karışımları 200 9 
 SURİYE   
Ürün Kodu Ürün Tanımı Kota (ton) Vergi  Oranı(%) 
151219 Ayçiçeği tohumu yağı ya da aspir yağı, diğer 5,000 0 
151590 Diğer katı ve sıvı bitkisel yağ karışımları, diğer 250 0 
151620 Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları 500 0 
151710 Margarin 0 
151790 Margarin, diğer 

5,000 
0 

 MISIR   
Ürün Kodu Ürün Tanımı Kota (ton) Vergi  Oranı(%) 
15079091 Soya yağı, ambalajlarda yarı rafine edilmiş 10,000 0 
151211 Ayçiçeği yağı 0 
15121991 Ayçiçeği tohumu yağı, ambalajlarda yarı rafine edilmiş

20,000 
0 

151521 Ham mısır yağı ve bunların fraksiyonları 10,000 0 

1517 
Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel 
katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ 
fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları 

1000 0 

Kaynak: DTM, 2008 
 
3.6. Yağlı Tohum ve Bitkisel Yağlarda Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Uygulamaları 
Ülkemiz yağlı tohum ve bitkisel yağ üretim miktarının iç piyasa ihtiyacını bile karşılayacak 

düzeyde olmaması ve yüksek maliyetler nedeniyle yerli ürün yağlı tohum ve bitkisel yağların 
kullanılarak ihracat yapılamaması nedeniyle, yağlı tohum işleme ve bitkisel yağ sanayinin 
kapasite kullanım oranlarının yükseltilmesi, sektörde istihdamın artırılması ve katma değerin 
ülkemizde kalmasının sağlanması amacıyla Dahilde İşleme Rejimi (DİR) çerçevesinde ihraç 
edilecek rafine bitkisel yağ, margarin ve işlenmiş gıda üretiminde kullanılmak üzere Dahilde 
İşleme İzin Belgesi kapsamında yağlı tohum ve ham bitkisel yağ ithalatına izin verilmektedir.  

Bu itibarla, mevcut üretim miktarı ile iç ve dış piyasa fiyatları dikkate alındığında, bitkisel 
yağ ihracatımızın önümüzdeki yıllarda da tamamıyla Dahilde İşleme Rejimi uygulamalarına 
bağlı kalacağı görülmektedir (DTM). 

4. DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE YAĞLI TOHUM ve BİTKİSEL YAĞLARA İLİŞKİN 
FİYATLAR 

Dünya soya, ayçiçeği ve kolza tohumu 2005-2008 yılı fiyatları Tablo 2.37’de verilmiştir. 
2005 ve 2006 yıllarında yağlı tohumların fiyatları dünyada fazla değişkenlik göstermemiştir. 
2007 yılı eylül ayında ise 2006 yılı aynı dönemine göre %100 oranında artmıştır. 2008 yılı 
haziran ayında fiyatlar ayçiçeği tohumunda 3 kat, soya ve kolza tohumunda 2 kat artmıştır.  
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Tablo 2.37. Dünya Yağlı Tohumlar Fiyat ($/ton) 
2005 2006 2007 2008  

Mayıs Eylül Mayıs Eylül Mayıs Eylül Haziran 
• Ayçiçeği Tohumu CIF 
Amsterdam 

319 298 314 301 395 645 960 

• Soya Tohumu CIF 
Rotterdam 

283 263 266 258 334 426 636 

• Kolza Tohumu CIF 
Hamburg 

260 273 315 331 358 485 736 

Kaynak: Oilworld, 2008 
Dünya soya, ayçiçeği, kolza ve palm yağının 2005-2008 yıllarındaki fiyatları Tablo 2.38’ de 

verilmiştir. Yağ fiyatları, yağlı tohumda olduğu gibi, 2005 ve 2006 yıllarında önemli değişiklik 
göstermemesine rağmen, 2007 yılı eylül ayında artmıştır. 2008 yılı haziran ayında ise ayçiçeği 
yağı 2040 $/ton, soya yağı 1555 $/ton, kolza yağı 1230 $/ton ve palm yağı ise 1600 $/ton olarak 
gerçekleşmiştir. Hem yağlı tohum hem yağ fiyatlarında beklenmeyen bu artışlarda en önemli 
nedenin, 2007 yılında dünyada görülen kuraklıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca, 
ABD gibi gelişmiş ülkelerde bitkisel yağların biyodizel gibi alternatif kullanım alanlarının 
oluşması da bitkisel yağ fiyatlarını tahminlerin üzerinde yükseltmiştir.  

 
Tablo 2.38. Dünya Bitkisel Yağ Fiyatları ($/ton) 

2005 2006 2007 2008  
Mayıs Eylül Mayıs Eylül Mayıs Eylül Haziran 

• Ayçiçeği Yağı FOB 
Rotterdam 

700 683 679 669 831 1.279 2.040 

• Soya Yağı FOB Rotterdam 538 545 588 602 788 959 1.555 

• Kolza Yağı FOB Rotterdam 395 396 420 449 770 798 1.230 

• RBD Palm Yağı FOB 
Rotterdam 

637 675 638 784 825 1.051 1.600 

Kaynak: Oilworld, 2008 
 
Türkiye’de ayçiçeği tohumu alım fiyatları ve prim miktarlarına ait 2002-2007 yılları 

arasındaki değerler Tablo 2.39’da ve Şekil 2.5’te verilmiştir. 2002 yılında primlerle birlikte 
toplam ayçiçeği tohumu fiyatı 545.000 TL iken, 2007 yılında bu değer 1,075 YTL’ye 
yükselmiştir. 2002 yılından 2006 yılına kadar fiyatlarda çok büyük artışlar görülmemesine 
rağmen, 2007 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle üretimdeki azalmalar ürün fiyatlarının 
yükselmesine neden olmuştur. Benzer şekilde ayçiçeği yağı fiyatları da Mart 2007’de                  
2 YTL/Litre civarında olmasına rağmen Mart 2008’ de en düşük ayçiçeği yağı fiyatı                   
3.65 YTL/Litre’ye yükselmiştir (Şekil 2.5). 
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Tablo 2.39. Türkiye Ayçiçeği Fiyatları (TL/Kg) 
Yıllar Trakya Birlik Alım Fiyatı Verilen Prim Miktarı Toplam 
2002 460.000 85.000 545.000 
2003 485.000 110.000 595.000 
2004 515.000 135.000 650.000 
2005 (YTL) 0,505 0,175 0,680 
2006 (YTL) 0,525 0,200 0,725 
2007 (YTL) 0,875 0,200 1,075 

Kaynak: Trakya Birlik, 2008 
 
Şekil 2.5. Türkiye’de Mart 2007-2008 döneminde Ayçiçeği yağı en yüksek ve en düşük 

fiyatları (YTL/Litre) 
 
 

Kaynak: BYSD 
 
Tablo 2.40. Ayçiçeği, Buğday Fiyatları (TL/Kg) ve Parite 

YILLAR 
Eylül Ayı Ayçiçeği Alım 

Fiyatı 
Temmuz Ayı 2. Sınıf 
Buğday Alım Fiyatı Parite 

2000 165.000 92.000 1,79 

2001 370.000 150.600 2,46 

2002 460.000 211.600 2,17 

2003 485.000 330.000 1,47 

2004 515.000 330.000 1,56 

2005 (YTL) 0,500 0,337 1,50 

2006 (YTL) 0,525 0,355 1,48 

2007 (YTL) 0,875 0,400 2,06 
Kaynak: Trakya Birlik fiyatları, 2008 
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Tablo 2.40’da yıllara göre ayçiçeği ve buğdayın hasat dönemindeki alım fiyatları ve 
ayçiçeği/buğday paritesi gösterilmiştir. 2001 yılında ayçiçeği üretimindeki yaklaşık 200 bin ton 
civarındaki azalmayla ayçiçeği fiyatının arttığı, dolayısıyla ayçiçeği/buğday paritesinin 
yükseldiği görülmektedir. 2000-2007 yılları arasında parite 2001, 2002 ve 2007 yıllarında 2’nin 
üzerine çıkmıştır.  

Son günlerde bitkisel yağların biyodizelde de kullanımının artması ile birlikte bitkisel 
yağlara olan talep de dünya genelinde artmaya başlamıştır. Artan petrol fiyatları biyodizel 
sektörünü daha da ön plana çıkarmaktadır. Buna bağlı olarak; yağlı tohum ve bitkisel ham yağ 
fiyatları artmıştır. Yağlı tohum ihracatçısı ülkelerdeki kırma sanayinin kapasitesinin artırılması, 
ülkemizdeki yağlı tohum kırıcılarının atıl kapasitede kalmasına neden olmaktadır. 
Sanayicilerimiz giderek dış piyasalardan yağlı tohum yerine bitkisel ham yağ bulabilir hale 
gelmektedirler. Bu durumda kurulu kırma sanayinin atıl kapasite kalmaması için yağlı tohum 
üretimimizi artırmamız gerekmektedir. 

Tablo 2.40 ve Tablo 2.41’ in incelenmesinden anlaşılacağı gibi, 2003 yılında 160 kg/da 
ayçiçeği tohumu üreten bir çiftçi ancak maliyetini karşılarken, 2004 yılında 180 kg/da, 2005 
yılında 190 kg/da, 2006 yılında 200 kg/da’nın üzerinde ve 2007 yılında ise 145 kg/da civarında 
üretim yapması gerektiği görülmektedir. 2007 yılında fiyatlarda görülen artışta, yaşanan şiddetli 
kuraklığın büyük etkisi olduğu söylenebilir.  

 
Tablo 2.41. Ayçiçeğinde Dekara Verimlere Göre Üretici Maliyeti (Kg/TL) ve %30 Kar Payı 

Hesaplanmış Değeri 

Ayçiçeğinde Dekara Verimler (Kg/da) 

Yıllar 
 

140 150 160 170 180 190 200 

2003 Maliyet 
%30 kar 

541.571 
704.042 

505.467 
657.107 

473.875 
616.037 

446.000 
579.800 

421.222 
547.589 

399.053 
518.769 

379.100 
492.830 

2004 Maliyet 
%30 kar 

645.750 
839.475 

602.700 
783.510 

565.030 
734.539 

531.795 
691.333 

502.250 
652.925 

475.820 
618.566 

452.025 
587.632 

2005 Maliyet 
%30 kar 

0,68 
0,88 

0,64 
0,83 

0,60 
0,78 

0,56 
0,73 

0,53 
0,69 

0,50 
0,65 

0,48 
0,62 

2006 Maliyet 
%30 kar 

0,764 
0,993 

0,713 
0,927 

0,668 
0,868 

0,629 
0,818 

0,594 
0,772 

0,563 
0,732 

0,535 
0,696 

2007 Maliyet 
%30 kar 

0,860 
1,118 

0,803 
1,044 

0,753 
0,979 

0,708 
0,920 

0,669 
0,870 

0,634 
0,824 

0,602 
0,783 

 
Kaynak: Trakya Birlik, 2008 
 

5. YAĞLI TOHUMLARDA UYGULANAN DESTEKLEME POLİTİKALARI 
Geçmişte destekleme alımları, devletin bir kuruluşu bu işle görevlendirmesi ve kendi adına 

alım yapmasını istemesi şeklinde bir müdahaledir. Bu bağlamda, destekleme alım kapsamındaki 
ürünlerin; ürünün büyük üretici kitlesini ilgilendirmesi, stratejik öneme sahip olması, üretimin 
fiyat dalgalanmalarından etkilenmesi veya o ürünün piyasa fiyatlarında dalgalanma olması gibi 
özellikleri taşıması gerekmektedir.  
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5 Nisan 1994 tarihinde yürürlüğe giren “Ekonomik Önlemler Uygulama Planı” 
doğrultusunda, destekleme kapsamındaki ürün sayısı ekonomik ve sosyal açıdan önem taşıyan ve 
geniş üretici kitlelerini ilgilendiren 3 ürün grubuna indirilmiştir. Bu ürünler hububat, tütün ve 
şeker pancarıdır. Ancak şeker ve tütün yasasının devreye girmesiyle birlikte bu ürünlerde 
destekleme alımları bazı koşullara bağlanmıştır.  

Birlikler üzerinden devlet adına destekleme alımı yapılması uygulamasına 1994 yılında son 
verilmesi ile bu tarihten itibaren Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin yetkili organlarınca 
belirlenen alım fiyatlarına göre kendi nam ve hesaplarına alım yapmaları hedeflenmiştir. Bu 
tarihten sonra Birliklerin alım dönemlerindeki finansman sıkıntılarının giderilmesi için 
Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından düşük faizli kredi kullandırılması 
uygulaması başlatılmıştır. 16/06/2000 tarihinde yürürlüğe giren 4572 sayılı kanun ile başlatılan 
yeniden yapılandırma döneminde de tarım satış kooperatifleri birliklerine DFİF kaynaklarından 
düşük faizli kredi kullandırılması uygulamasına devam edilmiştir.  

Ülkemizde yıllar itibariyle bitkisel yağ elde edilen ürünlere yönelik  olarak destekleme 
kapsamında yer alan ürünler Tablo 2.42’de gösterilmiştir. Özellikle bitkisel yağ sektöründe 
ağırlıklı olarak kullanılan yağlı tohumlardan pamuk ve ayçiçeği uzun yıllar destekleme 
kapsamında yer almıştır.  
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Yağlı tohumlarda destekleme politikaları son dönemde; prim ödemesi, doğrudan gelir 
desteği, mazot ve gübre gibi destekler şeklinde uygulanmaktadır. Yağlı tohumlu bitkilerden; 
yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kolza ve dane mısır üreticilerine dönemsel olarak 
değişmekle birlikte “destekleme primi” adı altında doğrudan kg başına gelir desteği ödemesi 
yapılmaktadır. Desteklerin tutarları belirlenirken, iç ve dış piyasa fiyatları, üretim maliyetleri, 
bütçe imkânları ve ithal maliyetleri de göz önünde bulundurulmaktadır. Bu çerçevede, yıllar 
itibariyle ürün bazında verilen primler Tablo 2.43’te özetlenmiştir.  

Tablo 2.43. Yıllara Göre Prim Miktarları  

ÜRÜN 
2000 
Cent/Kg 

2001 
Cent/Kg 
TL/Kg 

2002 
Cent/Kg 
TL/Kg 

2003 
Cent/Kg 
TL/Kg 

2004 
Cent/Kg 
TL/Kg 

2005 
Ykr/Kg

2006 
Ykr/Kg

2007 
Ykr/Kg 

Pamuk 
Sertifikalı 
Pamuk 

9 
4.3 
70.000 
77.000 

5.2 
85.000 
93.500 

6.56 
90.000 
99.000 

13.10 
190.000 
228.000 

26.7 
32 

 
29 
34.8 

 
29 
34.8 

Ayçiçeği 
 

6 
4.7 
75.000 

5.2 
85.000 

8 
110.000 

9.65 
135.000 17.5 

 
20 

 
20 

Soya F. 
Sertifikalı 
Soya 

8 
5.6 
90.000 
99.000 

6.1 
100.000 
110.000 

8.38 
115.000 
126.500 

10 
140.000 
168.000 

20 
24 

 
22 
26.4 

 
22 
26.4 

Kolza 8 
4.3 
70.000 

5.5 
90.000 

8.75 
120.000 

9.2 
130.000 20 

 
22 

 
22 

Aspir - - - - - - 22 22 

Dane Mısır 
- - - - 1.7 

25.000 5 
 
6.7 

 
2 

Kaynak:TKB 
Gerçekleşen prim ödemelerinin yıllara göre dağılımı Tablo 2.44’te gösterilmiştir.  
Tablo 2.44. Prim Ödemelerinin Yıllara Göre Dağılımı 

YILLAR ÜRÜNLER 
1999 2000 2001 2002  2003  2004  2005 2006 

Milyon YTL 159,1 241,0 141,3 184,6 176,2 436,0 560,4 821,8 PAMUK 
Milyon $ 248,0 165,1 88,3 111,9 121,5 323,0 415,1 632,2 
Milyon YTL 20,3 47,1 39,8 71,6 67,6 105,8 164,1 202,1 AYÇİÇEĞİ 
Milyon $ 33,0 38,8 24,9 43,4 46,6 78,4 121,6 155,5 
Milyon YTL 2,0 3,0 3,0 9,9 4,8 2,0 3,5 8,3 SOYA 
Milyon $ 3,1 2,0 1,9 6,0 3,3 1,5 2,6 6,4 
Milyon YTL  0,009 0,04 0,146 0,024 0,374 0,85 1,20 KANOLA 
Milyon $  0,008 0,025 0,088 0,017 0,3 0,63 0,92 
Milyon YTL      57,0 190,0 208,3 DANE 

MISIR Milyon $      42,2 140,7 160,2 
Milyon YTL        0,05 ASPİR 
Milyon $        0,04 

G. TOPLAM (Trilyon TL) 181.4 339,6 185,9 283,3 254,9 601,2 922,5 1,241 
G. TOPLAM (Milyon $) 284.1 238,1 116,2 171,7 175,8 445,3 683,2 955,2 

Kaynak:TKB 
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29/07/2007 tarih ve 26597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 
2007/13010 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007-2011 yılları ürünü kütlü pamuk, yağlık 
ayçiçeği, soya fasulyesi, kolza (kanola), aspir, dane mısır, gerektiğinde zeytinyağı ve sofralık 
zeytine destekleme primi ödemesi yapılacaktır. 

Diğer taraftan, genel bir destekleme sistemi olan Doğrudan Gelir Desteği kapsamında da 
yağlı tohumlu bitki üreticilerine gelir desteği ödemesi, mazot ve gübre desteği de yapılmaktadır.  

Tablo 2.45’te görüleceği üzere, 2000 yılında pilot olarak uygulanan ve dekara 5 dolar olarak 
ödenen doğrudan gelir desteği 2001 yılında 10 milyon TL/da, 2002 yılında 13,5 milyon TL/da, 
2003 yılında 16 milyon TL/da ve 2004 yılında 16 milyon TL/da olarak ödenmiştir. 2001 yılında 
üretici başına en fazla 200 dekara kadar olan arazi için yapılan ödeme 2002 yılından itibaren 500 
dekara kadar yükseltilmiştir. Doğrudan Gelir Desteği kapsamında atfedilen ve 2003 yılında 
doğrudan gelir desteği almak için çiftçi kayıt sistemine dahil olan üreticilere dekara 3,9 milyon 
TL/ mazot desteği, 2004 yılında ise 3 YTL gübre desteği adı altında ödeme yapılmıştır.  

 
Tablo 2.45. Yıllara Göre Doğrudan Gelir - Mazot - Gübre Desteği 

Yıllar Doğrudan Gelir Desteği TL/da 
Mazot Desteği 
(TL/da) 

Gübre Desteği 
(TL/da) 

2001 
10.000.000 TL/da 
200 da’a kadar 

- - 

2002 
13.500.000 TL/da 
500 da’a kadar 

- - 

2003 
16.000.000 TL/da 
500 da’a kadar 

- - 

2004 
16.000.000 TL/da 
500 da’a kadar 

- 3 YTL/da 

2005 
10 YTL/da 
500 da’a kadar 

4,5 YTL/da 3 YTL/da 

2006 
10 YTL/da 
500 da’a kadar 

- - 

2007 
7 YTL/da 
500 da’a kadar 

5,4 YTL/da 3 YTL/da 

Kaynak: TKB  
 
Bu kapsamda, yağlı tohumlu bitki üreticilerine prim desteği yanında 2000 yılından itibaren 

Doğrudan Gelir Desteği ödemesi ve 2003 yılından itibaren de mazot ve gübre desteği 
sağlanmaktadır.  

Alternatif ürün desteği kapsamında ise şeker pancarı üretim kotası sonucu, daha önce pancar 
üretimi yapılan araziye mısır, ayçiçeği, soya ve yem bitkisi eken üreticilere bir defaya mahsus 
olmak üzere alternatif ürün desteği ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır.  

 
6. BİTKİSEL YAĞLAR VE BİTKİSEL YAĞ SANAYİ 
Bitkisel yağ sanayi, gıda sanayi içerisinde yer alan 9 alt sektörden biri olup, bitkisel yağ asıl 

ürün olan bitkisel yağlar ile insan beslenmesine, gerekse yan ürünleri olan hayvan yemi ile 
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hayvan beslenmesine ve çeşitli kimyasal ve temizlik maddelerinin üretimine doğrudan ve dolaylı 
olarak önemli katkılar sağlamaktadır.  

6.1. Bitkisel Yağlar 
İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi için, tüm besin öğelerini yeterli miktarda, dengeli bir 

karışımda ve sürekli olarak alması gerekmektedir. Yağların insan beslenmesinde önemi büyüktür. 
Nüfusun artması ve beslenme alışkanlıklarının sağlıklı beslenme yönüne kaymasından dolayı 
bitkisel yağların önemi giderek artmaktadır.  

İnsan, gıda maddeleri ile düzenli şekilde yağ tüketmek zorundadır. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün tavsiyesine göre günlük toplam enerji ihtiyacının %25-30’unun yağlardan alınması 
gerekmektedir. Dünyada kişi başına tüketimi 15 kg/yıl, ülkemizde ise bu değer 20 kg/yıl’dır. 
Ülkemizde kişi başına yağ tüketimi dünya ortalamasından yüksek olmasına rağmen, gelişmiş 
ülkelerdeki tüketim değerlerine henüz ulaşılamamıştır. Bu durum ülkelerin özellikle ekonomileri 
ile ilgilidir. 

Dünyada yağ özellikleri incelenen 4.500 farklı türün 100 adeti ticari açıdan uygun yağ 
içeriğine sahiptir. Bunlardan sadece 22 tanesinin ticari anlamda üretimi yapılmaktadır. Dünyada 
üretimi yapılan bazı yağlı tohum ve bitkilerin yağ içerikleri Tablo 2.46’da gösterilmiştir.  

 
Tablo 2.46. Bazı Bitkisel Yağlı Tohumların Yağ İçerikleri  (%) 

Yağlı Tohumlar Yağ İçerikleri (%) 
Ayçiçeği tohumu 35-45 
Pamuk tohumu (çiğit) 18-20 
Kolza tohumu 40-45 
Aspir tohumu 30-35 
Soya 18-20 
Yerfıstığı 45-50 
Susam 50-55 
Zeytin 25-30 
Palm çekirdeği 45-50 
Palm meyvesi 45-50 

Kaynak:Taşan, 2006 
Tablo 2.46’da gösterilen yağlı tohumlu bitkiler içerisinde en düşük yağ oranlarına sahip olan 

bitkilerin pamuk ve soya olduğu görülmektedir. En yüksek yağ oranı ise susam tohumunda 
bulunmaktadır.  

 
6.2. Dünyada Bitkisel Yağ Üretimi 
Tablo 2.47’de görüldüğü gibi, dünyada 2002 yılında yaklaşık 95 milyon ton olan dünya 

bitkisel yağ üretimi %36 oranında artarak 2007 sezonunda yaklaşık 130 milyon ton olarak 
gerçekleşmiştir. 

2007 yılında gerçekleşen 130 milyon tonluk bitkisel yağ üretimin %32,3’ünü palm yağı, 
%30,4’ünü soya yağı, %14,6’sını kolza yağı, %7,5’ini ayçiçeği yağı oluşturmaktadır. 
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Tablo 2.47. Dünya Bitkisel Yağ Üretimi (milyon ton) 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ürün Miktar % Miktar % Miktar % Miktar % Miktar % Miktar % 

Palm yağı 27,7 28,9 29,6 29,1 33,9 30,4 35,9 30,5 39,0 31,4 42,0 32,3 
Soya yağı 30,5 31,8 30,0 29,5 32,4 29,1 34,3 29,1 35,7 28,8 39,6 30,4 
Kolza yağı 12,2 12,7 14,1 13,9 15,7 14,1 17,2 14,6 18,0 14,5 19,0 14,6 
Ayçiçek yağı 8,1 8,5 9,1 8,9 8,9 8,0 10,3 8,7 10,8 8,7 9,8 7,5 
Pamuk yağı 3,5 3,7 3,8 3,7 4,7 4,2 4,6 3,9 4,7 3,8 5,1 3,9 
Diğerleri 13,8 14,4 15,2 14,9 15,8 14,2 15,6 13,2 15,9 12,8 14,7 11,3 

Toplam 95,8 100 101,8 100 111,4 100 117,9 100 124,1 100 130,2 100 

Kaynak: BYSD, www.bysd.org.tr 
 
6.3. Türkiye’de Üretimi Yapılan Başlıca Bitkisel Yağlar 
Ülkemizde yağ üretiminin büyük bir kısmını bitkisel yağlar oluşturmakta (%88,4), çok az bir 

kısmı ise hayvansal yağlardan (%11,6) karşılanmaktadır. 1980’li yıllarda tarımsal sanayi 
sektöründe görülen gelişmelere paralel olarak, gerek teknoloji, gerekse üretim miktarı açısından 
bitkisel yağ sanayinde de önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ancak, arz-talep veya iklim koşullarına 
bağlı olarak, üretilen toplam bitkisel yağ üretimi yıllara göre dalgalanma göstermektedir.  

Ülkemizde 2007 yılına ait bitkisel yağ üretim rakamları, yerli tohumdan elde edilen yağ, 
ithal tohumdan elde edilen yağ, ithal edilen ham yağ dikkate alınarak Tablo 2.48’de görüldüğü 
şekilde hesaplanmıştır. Buna göre ülkemizde toplam bitkisel yağ arzı 1.776 bin ton olarak 
bulunmuştur. İhraç ve diğer kullanım alanları düşüldükten sonra toplam yağ olarak kullanım 
miktarı 1.425 bin ton olarak hesaplanmıştır. 
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Ayçiçek yağı: Ülkemiz ayçiçek yağı arzı Tablo 2.48’de gösterilmiştir. 2007 sezonunda 
yurtiçi ayçiçeği üretimi TÜİK tahminlerinde göre 770 bin ton olarak belirlenmiştir.  Ayçiçeği 
tohumu ithalatı da 2007 yılında 596 bin ton olmuştur. Buna göre yerli ve ithal tohum karşılığı 
ham ayçiçeği yağı üretimi 713 bin ton olarak gerçeklemiştir. 713 bin tonluk ayçiçeği yağı arzı 
300 bin tonluk kısmı yerli tohum üretiminden karşılanırken, ithal tohum ve ithal yağdan 
karşılanan miktar 413 bin ton olmuştur. Sonuçta üretilen ayçiçeği yağının %42’si yerli üretimden 
karşılanabilmiştir.  

Tablo 2.49’da 2000-2007 yılları arasında yemeklik sıvı yağ tüketim değerleri görülmektedir. 
Ayçiçeği yağı değerlerine incelendiğinde, 2000 yılında 525 bin ton olan tüketim, 2007 yılında 
%27 oranında artarak 661 bin ton olduğu görülmektedir. Ayrıca, margarin tüketimi de 2004 
yılından itibaren artış göstererek 2007 yılında 554 bin ton’a ulaşmıştır (Şekil 2.6). 

 
Tablo 2.49. Türkiye yemeklik sıvı yağ tüketimi (bin ton) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Ayçiçeği yağı 525 412 452 537 579 658 705 661 
Soya yağı 16 79 57 35 81 80 70 20 
Pamuk yağı 82 85 80 84 83 47 46 30 
Mısır yağı 84 90 108 71 102 134 133 120 
Kolza yağı 7 5 8 4 5 10 13 20 
TOPLAM 714 671 705 731 850 929 967 851 

Kaynak: BYSD, www.bysd.org.tr 
 
Şekil 2.6. Yıllara göre Türkiye Toplam Yağ Tüketimi (bin ton) 
 

Kaynak: www.bysd.org.tr 
Pamuk yağı: Ülkemiz pamuk yağı arzı Tablo 2.48’de gösterilmiştir. 2007 sezonunda 1.3 

milyon ton çiğitten 197 bin ton yağ elde edilmiştir. Elde edilen bu yağın tamamı yurtiçi üretilen 
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pamuktan sağlanmış olup, pamuk yağı ithal edilmemiştir. Üretilen pamuk yağının tamamı iç 
tüketimde ve ihracatta kullanılmış, gelecek sezona stok devredilmemiştir.  

İleriki yıllarda da GAP bölgesinde pamuk ekim alanlarının artmasına bağlı olarak pamuk 
tohumu üretimi artacaktır. Tohum üretiminin artışına paralel olarak pamuk yağı üretiminde de 
artışlar beklenmektedir. 

Soya yağı: 2007 yılında Türkiye yağ arzı ve kullanımı Tablo 2.48’de gösterilmiştir. 2003 
yılında 200 bin ton olan soya yağı arzı %32 oranında azalarak 135 bin tona düşmüştür. Bu yıl 
ithal edilen 1.23 milyon ton soya tohumunun 830 bin tonu yem sanayinde değerlendirilmiştir.  

6.4. Bitkisel Yağ Sanayide Mevcut Durum 
Bitkisel yağ sanayinde yer alan işletmeleri faaliyetlerine göre üç bölüme ayırmak 

mümkündür.  
A. Bitkisel Ham Yağ Üreten Tesisler: Presyon Üniteleri, Solvent Ekstraksiyon Üniteleri, 

Prepresyon-Ekstraksiyon Üniteleri, 
B. Bitkisel Rafine Likit Yağ Üreten Tesisler: Kimyasal Rafinasyon Üniteleri, Fiziksel 

Rafinasyon Üniteleri, 
C. Bitkisel Katı Yağ Üreten Tesisler: Hidrojenasyon, fraksiyonel-kristalizasyon ve 

interesterifikasyon tekniklerden birini veya birkaçını kullanarak kahvaltılık, yemeklik 
margarin, endüstriyel margarin, kızartma yağları vb. ürünleri üreten üniteleri 
içermektedir. 

Bu tesisler sadece ham yağ, sadece rafine yağ işleyen tesisler olabildiği gibi, Ham Yağ + 
Rafine Yağ, Rafine Yağ + Margarin gibi ikili üretim yapan tesisler veya Ham Yağ + Rafine Yağ 
+ Margarin üretimini bir arada gerçekleştiren tesisler de olabilmektedir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yem ve Gıda Bilgi Sisteminde (YEGBİS) 27/05/2008 tarihi 
itibari ile kayıtlı bitkisel yağ üreten işyeri sayısı ve bu işyerlerine düzenlenmiş olan üretim izni 
sayıları Tablo 2.50’de özetlenmiştir.  

Tablo 2.50. Bitkisel Sıvı Yağ ve Margarin Üreten İşyerlerinin Alt Sektörlere Göre Açılımı  
Ürün Adı İşletme Sayısı Üretim İzni Sayısı 
Ayçiçek Yağı 208 521 
Mısır Özü Yağı 111 280 
Pamuk Yağı 58 80 
Fındık Yağı 38 60 
Soya Yağı 55 90 
Kanola Yağı 66 104 
Pirina Yağı 16 40 
Karışım Yağ 86 145 
Margarin  35 453 
Diğer 118 665 

Kaynak: TKB, KKGM 
6.5. Bitkisel Yağ Teknolojisi  
Bitkisel Yağ Sanayi, gıda sanayi içerisinde yer alan 9 alt sektörden biri olup, bitkisel yağ asıl 

ürün olan bitkisel yağlar ile insan beslenmesine, gerekse yan ürünleri olan hayvan yemi ile 
hayvan beslenmesine ve çeşitli kimyasal ve temizlik maddelerinin üretimine doğrudan ve dolaylı 
olarak önemli katkılar sağlamaktadır.  
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Ülkemizin iklim ve toprak koşulları pek çok yağ hammaddesi tarımına elverişlidir. 
Ülkemizde ekonomik değerleri ve üretilmelerindeki temel amaç farklı da olsa ayçiçeği, 
pamuk tohumu (çiğit), susam, haşhaş, kolza, keten, soya, fındık ve mısır ruşeymi (embriyo) 
gibi pek çok yağ hammaddesinin üretimi yapılmaktadır. Bitkisel yağ sanayinde, çoğu kez 
işlenen hammaddeye göre isimlendirme yapılabilmektedir. Sektörü  ham yağ, rafine likit yağ 
ve margarin olarak  gruplamak mümkündür. 

Bitkisel yağlar ister sıvı isterse margarin sanayinde kullanılsın öncelikle ham yağ elde 
edilmesi gerekmektedir. 

Ham Yağ Rafinasyonu: Rafinerizasyon, arıtma veya saflaştırma olarak tanımlanabilir. 
Rafinerizasyon  kapsamında  kolza yağında glükozinolat ya da pamuk yağlarındaki gossipol 
gibi sağlık açısından risk oluşturan tüm maddeler uzaklaştırılırken yağın tat, koku, ve 
görünüşünü bozan maddelerle, oksidatif bozulmalara karşı direnci düşüren bileşenlerin de 
uzaklaştırılması gerekmektedir. Rafinerizasyonda genel anlamda yapışkan maddelerin 
alınması (degumming), serbest asitliğin giderilmesi (nötralizasyon), renk açma 
(dekolorizasyon) olmak üzere üç temel aşama söz konusudur. 

Margarinler çeşitli bitkisel yağlara uygulanan bazı teknikler neticesinde sertleştirilmiş 
(erime noktaları yükseltilmiş) rafine yağlardan veya bu yağlara çeşitli rafine bitkisel yağların 
karıştırılmasından elde edilen ve içerisinde emülsiyon halinde su ve/veya pastörize fermente 
yağsız süt, pastörize yağsız süt, yağsız süttozu ile katkı maddeleri bulunabilen bir üründür. 
Üretimlerinde başlıca aşamaları katı yağların elde edilmesi, su ve yağ fazlarının hazırlanması, 
fazların karıştırıp emülgiye ve kristalize edilmesi ve kristallerin yoğrulup olgunlaştırılması 
şeklindedir. 
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 Ham Yağ Akış Şeması  
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                                              Ham Yağın Rafinerizasyonu Akış Şeması 

 

 
 

   
Fosfat Çözeltisi                                                                                                                       Musilaj maddeleri 
 
 
                                                    Yapışkan Maddeleri Alınmış Ham Yağ 
 
 
 
Sudkostik Çözeltisi                                                                                                                             Sabun ve Su 
Yıkama Suyu                                                                                                                                     Serbest Yağ Asitleri 
 

                        Nötr Yağ  
 

   
          Ağartma Toprağı 
 
  
                                                                                                             Yağlı toprak           Ekstraksiyon 
                                                                                     
 Rengi Açılmış Yağ 
                           
   
                                                                                                              Koku maddeleri Kondensantı 
                                                                                                                 
   
 Rafine Yağ 
 
                                                                                                            
 
   
 Bulanık Yağ       
       
 
                                                 Kristalize Gliserid ve Mumlar 
 
                                                                
                                                       RAFİNE-VİNTERİZE YAĞ 
 

     Yapışkan Maddelerin Alınması 

Serbest  Asitlik Giderme
 

Nötralizasyon                Su buharı Distilasyonu 

              Renk Açma 

Ham Yağ 

Toprak Filtreleri  

Koku Alma 

    Vinterizasyon 

    Parlatma Filtreleri 
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7. YAĞLI TOHUMLAR VE BİTKİSEL YAĞLARDA GIDA GÜVENLİĞİ VE 
KONTROL UYGULAMALARI 
7.1. Mevzuat  
Gıda güvenliği kontrollerinde, Türk Gıda Mevzuatına uygun güvenilir gıda üretiminin 

sağlanması yanında gıda işleme tesislerinin teknik ve hijyenik normlarının geliştirilmesi başlıca 
hedefleri oluşturmaktadır. Ülkemiz genelinde toplam yaklaşık 28.000 gıda maddesi üreten işyeri 
ile yaklaşık 400.000 gıda maddesi satış ve toplu tüketim yeri bulunmaktadır. Sular hariç olmak 
üzere gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretildiği, satışa ve toplu tüketime 
sunulduğu iş yerlerinin denetim ve kontrolü ile ithalat ve ihracat kontrolleri 5179 sayılı Gıdaların 
Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkındaki Kanun ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yetki ve sorumluğunda 
toplanmıştır.  

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığından çalışma izni, gıda sicili ve ürettikleri ürünler için üretim izni almak, teknik, sağlık 
ve hijyenik şartlarını mevzuata uygun hale getirmek zorunluluğu bulunmaktadır.  

5179 sayılı Gıda Kanunu ile tüketici haklarının korunmasına ilişkin hükümlerin  yanı sıra  
izlenebilirlik, tüketicinin bilgilendirilmesi, bildirim sistemi, risk analizi, risk değerlendirilmesi ve 
risk yönetim sistemi, ihtiyatî tedbirler, bilimsel komiteler, erken uyarı sistemi, acil durumlar, kriz 
yönetimi, gıdaya ilişkin gıda işletmecilerinin sorumlulukları, sağlığın korunması, gıda ticareti, 
reklam ve tanıtım konularında sorumluluklar ve yaptırımlar bulunmaktadır. 

5179 sayılı Gıda Kanunu ile gıda maddesi üreten, satan ve toplu tüketim yerlerinin 
denetimlerinde risk analizine dayalı kontrol sistemi uygulaması uygulanmaktadır. 

Gıdanın kalite ve güvenliğini sağlamaya yönelik, tüketiciyi korumak ve gıda endüstrisini 
geliştirmek için dış ticareti arttırmaya yönelik etkili ve yeterli gıda denetimi sağlayan kontrol 
sistemlerinin geliştirilmesi, var olanların iyileştirilmesi çalışmaları süreklilik halinde 
yürütülmekte, mevcut ulusal gıda kontrol sistemi, daha etkin uluslararası kabul gören 
yaklaşımlarla uyumlu hale getirilmektedir.  

Gıda güvenliğinin sağlanmasında ana hedef, AB ile uyumlu olarak hazırlanan mevzuatlar 
çerçevesinde, ülke genelinde etkin gıda kontrolü uygulamalarının gerçekleştirilmesidir. 5179 
sayılı Gıda Kanunu kapsamında bugüne kadar aşağıdaki yönetmelikler yayımlanmıştır. 

1. 23/06/2005 tarihli ve 25854 sayılı Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Yönetmelik, 

2. 09/12/2007 tarih ve 26725 sayılı Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne 
Dair Yönetmelik,  

3. 27/08/2004 tarihli ve 25566 sayılı Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri 
Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu  

Yönetici İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik, 
Üretici ve tüketici menfaatleri ile halk sağlığını korumak, gıda maddelerinin tekniğine uygun 

ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını 
sağlamak üzere gıda maddelerinin özelliklerini belirleyen Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği        
16 Kasım 1997 tarih ve 23172 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Türk Gıda 
Kodeksi Yönetmeliği tüm gıda maddeleri için katkı maddeleri, aroma maddeleri, pestisit 
kalıntıları, veteriner ilaç kalıntıları, gıda bulaşanları, ambalaj-etiketleme ve işaretleme, depolama 
ve taşıma ile ilgili hükümleri içeren yatay bir mevzuattır. Yönetmeliğinin bölümleri AB uyum 
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çerçevesinde bağımsız tebliğler haline getirilerek ilgili AB mevzuatı ile uyumu 
gerçekleştirilmekte olup, pestisit kalıntıları, veteriner ilaç kalıntıları, bulaşanlar, katkı maddeleri, 
etiketleme ile ilgili hükümlerini içeren yatay tebliğler halinde yayımlanmıştır.  

Bu Tebliğler;  
Türk Gıda Kodeksi - Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda 

Katkı Maddeleri Tebliği, Tebliğ No: 2003/44  (22 Aralık 2003 – 25324) (Yürürlükten kalktı) 
Türk Gıda Kodeksi - Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar 

Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, 
Tebliğ No:2004/15 (28 Mart 2004 – 25416) 

Türk Gıda Kodeksi - Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar 
Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, 
Tebliğ No:2004/49 (13 Ocak 2005 – 25699) 

Türk Gıda Kodeksi - Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı 
Maddeleri Tebliği, Tebliğ No: 2008/22  (Yeni)  

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum 
Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ, Tebliğ No: 2002/63 (Yürürlükten kalktı) 

DÜZELTME: Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum 
Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında 2002/63 sayılı Tebliğ’de “ppb” düzeltme 

Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri 
Hakkında Tebliğ, Tebliğ No: 2008/26  (Yeni)   

Türk Gıda Kodeksi - Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği, Tebliğ No: 
2002/55   (25 Ağustos 2002 – 24857) 

Türk Gıda Kodeksi -  Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliğinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Tebliğ, Tebliğ No: 2007/49 (01 Kasım 2007 – 26687) 

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden 
Etiketleme Kuralları Tebliği, Tebliğ No: 2002/58  (25 Ağustos 2002 – 24857)  

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme 
Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, 
Tebliğ No: 2004/5 (29 Ocak 2004 - 25361) 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden 
Etiketleme     Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, Tebliğ No: 
2006/3 (22 Ocak 2006-26057)  

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden 
Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, Tebliğ No: 
2006/34 (07 Temmuz 2006 – 26221) 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden 
Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, Tebliğ No: 
2007/40 (23 Ağustos 2007 – 26622) 

Türk Gıda Kodeksi - Gıdalarda Maksimum Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Limitleri 
Tebliği, Tebliğ No: 2004/42 (13 Ocak 2005 – 25699) 

Ayrıca Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine bağlı olarak ürün tebliğleri yayımlanmış ve 
yayımlanmaya devam etmektedir.  

 
 



265 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

Bu çerçevede;  
Türk Gıda Kodeksi – Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği 13 Ekim 2001 tarih 

ve 24552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ, bitki 
adıyla anılan ayçiçeği, pamuk, mısır, aspir, soya, palm, kanola, susam, hindistan cevizi fındık vb. 
yemeklik yağların tekniğe uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, 
depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere hazırlanmıştır. Tebliğde yenilebilir bitkisel 
yağlar, sızma yağlar, soğuk preslenmiş yağlar ve rafine yağların tanımları, ürün özellikleri ve 
kalite kriterleri yer almaktadır. 

Türk Gıda Kodeksi - Sürülebilir Yağlar/Margarin ve Yoğun Yağlar Tebliği (2008/21) 
17.05.2008 tarih ve 26879 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

7.2. Standartlar 
Ülkemizde de kaliteye yönelik kriterleri ve sınıfları belirlemek üzere TSE tarafından Türk 

Standartları yayınlanmaktadır. Standartlar  mevzuat anlayışı içersinde ihtiyari uygulamada olması 
gereken normlardır. Türk Standartlar Enstitüsü tarafından yayımlanan yağlı tohumlar, ham yağlar 
ve bitkisel yağlara ilişkin standartlar : 

Ayçiçeği Tohumu    TS 309 
Yemeklik Ayçiçeği yağı   TS 886 
Ham Ayçiçeği Yağı   TS 12302 
Pamuk Tohumu    TS 1191 
Yemeklik Pamuk  Yağı   TS 887 
Soya Tohumu    TS 11625 
Ham Soya Yağı   TS 12301 
Yemeklik Soya Yağı   TS 890 
Kolza Tohumu   TS 4670 
Yemeklik Rapiska Yağı   TS 892 
Mısır Tohumu    TS 3415 
Yemeklik Mısırözü yağı   TS 888 
Yerfıstığı (kabuklu ve iç)Tohumu  TS 310 
Yemeklik Yer Fıstığı Yağı  TS 891 
Susam Tohumu   TS 311 
Yemeklik Susam Yağı   TS 889 
Haşhaş Tohumu   TS 312 
Yemeklik Karışım Yağ Standardı   TS 12550 
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon 

Yönetmeliği ile bazı standartları zorunlu uygulamaya  koymaktadır.  Bu standartlar; TS/890 
Yemeklik Soya Yağı Standardı, TS/891 Yemeklik Yer Fıstığı Yağı Standardı, TS/886 Yemeklik 
Ayçiçek Yağ Standardı, TS/887 Yemeklik Pamuk Yağ Standardı, TS/892 Yemeklik Rapiska Yağ 
Standardı, TS/888 Yemeklik Mısırözü Yağ Standardı, TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar 
Standardı (Özel Standardı Olmayan), TS/889 Yemeklik Susam Yağ Standardıdır. 

Kontrol Laboratuvarları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı 39 İl Kontrol Laboratuvar 
Müdürlüğü ve Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde ithalat, ihracat, 
denetim, özel istek yem gıda ve temas eden madde ve malzemelerinin Türk Gıda Mevzuatına 
göre gıda güvenliği ve kalite analizleri yapılmaktadır.  
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Bu laboratuvarlardan 16 adedi (Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Trabzon, Ordu, 
Giresun, Kocaeli, Tekirdağ, Antalya, Gaziantep, Konya, Çanakkale, Denizli İl Kontrol 
Laboratuvar Müdürlükleri ile Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü) 
belirli ürün ve analizlerde TS17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin  
Genel Şartlar) gereği TÜRKAK ve Uluslararası akreditasyon kurumlarından akredite olmuştur. 

Diğer taraftan Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik 
hükümleri kapsamında 40 adet özel Gıda Kontrol Laboratuvarına çalışma izni verilmiştir. Bu 
laboratuvarlardan 16 adedi belirli ürün ve analizlerde akredite olmuştur.     

AB ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen “Türkiye’de Denetim 
Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında Adana, Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van İl Kontrol 
Laboratuvar Müdürlüğü ile Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü alet ve ekipman 
yönünden güçlendirilmiş, personel eğitimleri yapılmıştır. Yine AB ile ortaklaşa yürütülen 
“Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Projesi” kapsamında Ankara’da kurulacak olan referans 
laboratuvarı tüm laboratuvar personelinin eğitimi, analiz metodu çalışmaları ve laboratuvarlar 
arasında metot birlikteliği konularında önemli bir görev yüklenecektir. İnşaat çalışması devam 
eden laboratuvarın bu yıl sonunda faaliyete geçmesi planlanmaktadır.    

7.3. Denetimler 
Gıda denetimleri 5179 sayılı Kanun gereği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 

yürütülmektedir. Denetimler 81 Tarım İl Müdürlüğü ve yetki verilen ilçe müdürlüklerinde  5066 
adet gıda kontrolörü tarafından gerçekleştirilmektedir. 2007 yılında 81 İl Müdürlüğünce il 
genelinde uygulanan rutin gıda denetim programlarına ilave olarak, Bakanlıkça yapılan 
programlar ile ürün ve risk bazında ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı olarak hazırlanan 
yıllık denetim ve izleme programları gereği de gıda zincirinin her aşamasında denetimler 
yürütülmektedir.  

Tablo 2.51. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2002-2008 yıllarına ait genel gıda 
denetim sonuçları  
 GIDA ÜRETİM YERİ GIDA SATIŞ YERİ TOPLU TÜKETİM 

YERİ 

TOPLAM 

YIL Denetim 

Sayısı 

İPC Savcılık Denetim 

Sayısı 

İPC Savcılık Denetim 

Sayısı 

İPC Savcılık Denetim 

Sayısı 

İPC Savcılık 

2002 39646 1544 551       39646 1544 551 

2003 40558 1192 503       40558 1192 503 

2004 48257 1259 524 105561 116 8 37011 15 4 190829 1390 536 

2005 72487 3630 251 173729 1062 63 80246 202 74 326462 4894 388 

2006 66597 3593 347 148536 1699 137 63650 469 99 278783 5761 583 

2007 91780 4221 393 165604 1475 80 76905 354 113 334289 6050 586 

2008-

(1-

3ay) 

17395 905 122 36139 255 25 14466 61 38 68000 1221 185 

Kaynak: TKB, KKGM           

NOT: 2004 yılı Gıda Satış yeri ve Toplu Tüketim Denetim raporları ikinci altı aylık dönem için geçerlidir.  

 ( 05.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5179 sayılı Kanun gereği )     

 İPC: İdari para cezası     
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gıda denetim sonuçları sektörel bazda bitkisel yağ ve margarin 
olarak sınıflandırılmıştır. 2002-2007 yıllarına ait denetim sonuçlarında zeytinyağı  sektörü de bu 
grupta yer almaktadır. 

Tablo 2.52. Bitkisel Yağ sanayinin Sektörel Bazda Denetim Sayısı 

YILLAR Denetim İPC* Savcılık 

2002 752 12 7 
2003 995 22 5 
2004 708 12 1 
2005 1173 87 2 
2006 892 70 0 
2007 1111 31 2 

Kaynak: TKB, KKGM, *: İdari para cezası 
2007 yılında; bitkisel yağ ve margarin üretim yerlerinde 1111 denetim yapılmış olup, 31 

idari para cezası uygulanmış ve 2 işyeri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. 
2008 yılı içerisinde ürün bazında yapılan denetim programı gereği zeytinyağında tağşişin 

belirlenmesine Mısır yağında 24 numune alınmış, 22 numune sonucu olumlu, 2 numunede 
sonucu olumsuz çıkmıştır. Ayçiçeği yağında 24 numune alınmış, 24 numune sonucu da olumlu 
çıkmıştır. 

8. YAĞLI TOHUMLU BİTKİLERDE ORGANİK TARIM UYGULAMALARI 
Organik tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden 

kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermektedir. Esas olarak sentetik 
kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını yasaklaması yanında, 
organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini artırma, doğal 
düşmanlardan faydalanmayı tavsiye etmektedir. Bütün bu imkanların kapalı bir sistemde 
oluşturulmasını öneren, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de 
yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şeklidir.  

Ülkemizde organik tarım 1985-1986 yıllarında dünyada organik tarımın gelişimine ve 
yurtdışından gelen organik ürün talebine bağlı olarak başlamış ve sağlıklı gıdaların tüketimine 
yönelik dünyadaki değişmelere paralel olarak gelişmiştir. 1994 yılında Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı tarafından hazırlanan “Organik Tarım Metotları ile Üretilen Bitkisel Hayvansal 
Ürünlerin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanmasına” ilişkin Yönetmelik 18 Aralık 1994 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya girmiştir.  

2002 yılında “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” 11 Temmuz 
2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, ülkemizde 
organik tarım çalışmaları bu yönetmelik çerçevesinde yapılmıştır. 

Öte yandan, 5262 sayılı “Organik Tarım Kanunu” 03/12/2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

“Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” 10/06/2005 tarih ve 
25841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye’deki Organik Tarım 
faaliyetleri bu mevzuatlar çerçevesinde yürütülmektedir. 

Organik tarım; üretimin her aşamasının kontrol edildiği ve nihai ürünün sertifikalandırıldığı 
bir üretim şekli olduğundan, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının denetiminde ve sözleşmesi 
dahilinde yapılmaktadır. Türkiye’de ECOCERT, IMO, SKAL, BCS, ETKO, EKOTAR, ICEA, 
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CERES, ORSER, SKAL isimli kontrol ve sertifikasyon kuruluşları faaliyet göstermektedir. 
Bunlardan ETKO, EKOTAR ve ORSER yerli, diğerleri ise yabancı kontrol ve sertifikasyon 
kuruluşlarıdır. 

Ülkemizde organik tarım yapılan alanlar 2003 yılı bölgeler bazında incelendiğinde; Ege 
Bölgesi başta olmak üzere sırasıyla, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesi ilk üç sırada yer 
almaktadır. İç Karadeniz şeridi, İç Anadolu, Doğu Anadolu Bölgesi gibi bölgeler organik tarımda 
avantajlı bölgeler olarak değerlendirilmektedir.  

Tablo 2.53. Türkiye’de Yağlı Tohumlu Bitkilerde Organik Tarımsal Üretim Alanı ve 
Miktarı 

2003 2004 2005 
Ürün 
Adı 

Üretim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Üretim 
Alanı 
(ha) 

Üretim (ton) 
Üretim 
Alanı 
(ha) 

Üretim (ton) 

Ayçiçeği 79,30 177,62 61,65 120,57 82,35 332,25 
Haşhaş 666,15 1.052,10 314,30 605,65 395,40 522,08 
Mısır 85,25 397,90 419,47 4.154,98 520,79 9.237,89 
Pamuk 9.756,92 34.876.90 7.838,21 30.268,65 8.366,85 35.354,00 
Soya 29,50 65,00 8,50 25,50 21,03 62,50 
Susam 257,45 204,66 310,20 457,70 157,73 151,45 
Aspir - - - - 1,60 1,70 
Yerfıstığı - - - - 0,40 1,20 
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9. ÜRETİCİ ORGANİZASYONLARI, TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ ve 
BİRLİKLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 
Ülkemizde üretici organizasyonlarının örgütlenmesi; 

• 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri (TSKB) Hakkında Kanunu, 
• 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu, 
• 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, örnek ana sözleşmeler kapsamında 

yapılmaktadır.  
Yağlı tohumlu bitki üreticileri,  4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında 

Kanun, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 5200 sayılı Üretici Birlikleri Kanununa göre 
örgütlenme imkânına sahip olmakla birlikte büyük bölümü TSKB çatısı altında 
örgütlenmişlerdir. 

Yıllar itibari ile değişmekle birlikte son beş yıllık alım sezonu ortalamasına göre;  
• Ülkemiz yağlık ayçiçeği rekoltesi 1 milyon ton olup, yaklaşık %50’si Trakyabirlik, 

Karadenizbirlik ve Çukobirlik tarafından, 
• Soya rekoltesi ise ortalama 48 bin ton olup, %25’i Çukobirlik ve Karadenizbirlik 

tarafından alınmaktadır. 
Bu çerçevede Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ülkemizde üretilen yağlı tohumun 

önemli bir kısmını alarak, yağlı tohum üreticisine destek olmaktadırlar. Yağlı tohum üretiminde 
güçlü birer alıcı olduklarından, ülkemiz yağlı tohum üretimi de ağırlıklı olarak, TSKB’lerin alım 
bölgelerinde gerçekleştirilmektedir. Yağlı tohum açığımız dikkate alındığında bu kuruluşların 
etkin çalışması ülkemiz açısından büyük öneme sahiptir.  

Tablo 2.54’te görüldüğü üzere ülkemizde yağlı tohumlarda faaliyet gösteren birliklerin bağlı 
156 kooperatif ve 229 bin ortağı bulunmaktadır.  

Tablo 2.54. Türkiye’de Yağlı Tohumlu Bitkilerde Faaliyet Gösteren Birlikler  
Birlik Adı Faaliyet Konusu Kooperatif Sayısı Ortak Sayısı 
Trakyabirlik Ayçiçeği tohumu 48 65.602 
Çukobirlik Pamuk çiğidi, Ayçiçek tohumu,  

Soya fasulyesi 
34 34.000 

Karadenizbirlik Ayçiçek tohumu, Soya fasulyesi, Kolza 21 64.554 
Tariş Pamuk 
Birliği 

Pamuk çiğidi, yağlı tohum 44 42.192 

Antbirlik Pamuk çiğidi 6 22,379 
GAPBİRLİK Pamuk çiğidi 3 220 
Toplam  156 228.947 

Kaynak: STB 
9.1. Yağlı Tohumlu Bitkiler Konusunda Faaliyet Gösteren Tarım Satış Kooperatifleri 

ve Birlikleri 
Yağlı tohum ve bitkisel yağ sektöründe faaliyet gösteren tarım satış kooperatifi birlikleri 

Trakyabirlik, Karadenizbirlik ve Çukobirlik doğrudan yağlı tohum alımı yaparak  sektörün içinde 
yer almaktadırlar. 2005 yılında Tariş Pamuk Birliği alım konusuna yağlı tohumları dahil ederek 
sektördeki konumunu güçlendirmiştir. Diğer taraftan yine Çukobirlik, Antbirlik ve Tariş Pamuk 
Birliği kütlü pamuk alımı yaptıklarından kütlü pamuktan elde edilen çiğiti işlemek suretiyle, 
önemli bir pamuk ham yağı tedarikçisidirler.  
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Birlikler kimyevi gübre, hibrit tohum, zirai ilaç gibi ana üretim girdilerinde ortaklarına ayni 
kredi verdikleri gibi, mali yapılarının uygun olduğu dönemlerde nakdi kredi de 
verebilmektedirler. 

 
9.1.1.Trakyabirlik 
1966 yılında kurulmuş olup, 48 kooperatifi ile Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde 

toplam 65 bin ortağa hizmet götürmektedir. Aldığı ürünü kapasitesi oranında  işleyerek mamul 
ürün ve fenni yem olarak satmaktadır. Birlik, ayçiçeği ekim ve üretimini teşvik etmek amacıyla; 
bir pazarlama kooperatifi hüviyeti ile, ülkemiz tarım sektörünün en önemli sorunu olan 
pazarlamayı kendi ortakları açısından çözüme kavuşturmuştur. Trakya Birlik Türkiye’de üretilen 
yağlık ayçiçeğinin %45-60’ını satın almaktadır. 

Ülkemizde etkin bir kooperatifçilik hizmeti veren Trakyabirlik, üreticilerin tarımsal girdi 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla her yıl ortalama 120-140 bin ton kimyevi gübre, 600-700 
ton hibrit tohum, 120-150 bin litre zirai ilaç, fenni yem, nakit kredi ve Birlik mamulü olmak 
üzere ortalama 100 milyon dolarlık kredi dağıtımı gerçekleştirmektedir. 

Birliğin kırma kapasitesi 270 bin ton yağlık ayçiçeği olup, aldığı ürünün önemli bir 
bölümünü işleyerek artı katma değer yaratmakta, kalan kısmını da arz-talep dengesini bozmadan 
zamana yayarak en uygun fiyattan değerlendirmektedir. Birliğin 2002-2007  yılları arasında 
almış olduğu ürün miktarı, alım fiyatları ve tesislerinin işleme kapasitelerine ilişkin bilgiler Tablo 
2.55 ve Tablo 2.56’da verilmiştir.  

 
Tablo 2. 55. Trakyabirlik’in Alım Miktarları ve Alım Fiyatları 

 Mubayaa Miktarı (ton) Alım Fiyatı (TL) 
2002/03 342.313 460.000 
2003/04 385.465 485.000 
2004/05 426.398 515.000 
2005/06 476.947 0,505 YTL 
2006/07 441.088 0,525 YTL 
2007/08 150.163 0,875 YTL 

Kaynak: STB 
 
Tablo 2.56. Trakyabirlik Tesis Kapasiteleri (ton) 

Entegre Tesisler Karacabey Fabrika Toplam  
Günlük 
Kapasite  

Yıllık 
Kapasite 

Günlük 
Kapasite 

Yıllık 
Kapasite 

Günlük 
Kapasite 

Yıllık 
Kapasite 

Ayçiçeği İşleme 600 180.000 300 90.000 600 270.000 
Rafine Yağ 
Üretim 

200 60.000 90 27.000 290 87.000 

Margarin Üretim 100 30.000 -- -- 100 30.000 
Yem Üretim 480 144.000 360 108.000 840 252.000 

Kaynak: Trakyabirlik 
 
 
 



271 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

9.1.2. Karadenizbirlik  
Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 1978'de kurulmuştur. Birlik, 

21 tarım satış kooperatifi ile; Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve 
Çukurova bölgelerindeki; Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Kırıkkale, Ankara, Yozgat, Kırşehir, 
Aksaray, Nevşehir, Konya, Kastamonu, Diyarbakır, Ağrı, Muş, Elazığ, Malatya, Erzurum, 
Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye il ve ilçelerindeki 64.000 üretici ortağa hizmet 
götürmektedir. Birlik, ayçiçeği, soya ve kanola alımı ile iştigal etmektedir. Birlik aldığı yağlı 
tohumu işleyerek, mamul yağ ve küspe olarak satışa sunmaktadır. 

Birliğin 2002-2007 yılları arasında almış olduğu ürünlerin miktarı, alım fiyatları ve 
tesislerinin işleme kapasitelerine ilişkin bilgiler Tablo 2.57’de verilmiştir.  

 
Tablo 2.57. Karadeniz Birlik Yağlı Tohum Alım Miktarı ve Fiyatları  

AYÇİÇEĞİ SOYA KANOLA 
İŞ 
YILI 

Birlik Ürün 
Alım Miktarı 
(ton) 

Alım 
Fiyatı 
(YTL/kg) 

Birlik Ürün 
Alım Miktarı 
(ton) 

Alım 
Fiyatı 
(YTL/kg)

Birlik ürün 
alım miktarı 
(ton) 

Alım 
fiyatı 
(YTL/kg) 

2002/03 69.331 0,460  4.453 0,330 85 0,300 
2003/04 41.692 0,485  753 0,400 15 0,300 
2004/05 41.656 0,515  1.661 0,450 49 0,435 
2005/06 46.843 0,505  1.889 0,400 3 0,435 
2006/07 46.997 0,525 1.587 0,400 - - 
2007/08 21.687 0,800 1.306 0,575 463 0,550 

Kaynak: STB 
Birliğin Elazığ’da bulunan Doğan Erdil Yağ Fabrikası zarar etmesi nedeni ile Birlik 

tarafından kapatılmıştır. 
 
Tablo 2.58. Birliğin İştiraki Olan Meray A.Ş’nin Kapasitesi* Ton/Yıl 

Ayçiçeği Kırma 60.000 

Rafine Vinterize 23.400 

Dolum Ünitesi 23.400 

Kaynak: Karadenizbirlik 
*(Birliğin faaliyet bölgesinin merkezinde olması nedeniyle mamul üretiminde önemli bir yer 

teşkil eden iştirakin %77 hissesi Birliğe aittir) 
 
9.1.3. Çukobirlik 
Çukurova bölgesinde pamuk üreticilerinin ürünlerini değerlendirmek ve üreticiye destek 

sağlamak amacı ile 1940 yılında kurulmuştur. 1989’da Yerfıstığı Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği (Yerfiskobirlik) ile birleşerek alım konusuna yer fıstığını dahil etmiştir. Aynı dönemlerde 
Birlik alım konusuna soya fasulyesi ürünü de dahil edilerek, Birlik “Çukurova Pamuk, Yerfıstığı 
ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği” unvanı altında faaliyet göstermeye devam 
etmiştir. Birlik son yıllarda yağlık ayçiçeği alımına da başlamıştır.  
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Birlik yağ fabrikasında pamuk çiğidi, soya fasulyesi ve yağlık ayçiçeği işleyerek, yağlı 
tohum ve bitkisel yağ sektöründe faaliyet göstermektedir. Birlik, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde 12 ili kapsayan bir alanda 34 kooperatifi ile 34 bin ortağa hizmet 
vermektedir.  

Birliğin 2002-2007 yılları arasında almış olduğu ürünlerin miktarı ve tesislerinin işleme 
kapasitelerine ilişkin bilgiler Tablo 2. 59’da verilmektedir.  

 
Tablo 2.59. Çukobirlik Yağlı Tohum Alım Miktarları  

İş Yılı 
Kütlü Pamuk Alım 

Miktarı (ton) 
Soya Fasulyesi Alım 

Miktarı (ton) 
Yağlık Ayçiçeği Alım 

Miktarı (ton) 
2002/03 123.028 36.868 - 
2003/04 64.972 16.770 - 
2004/05 117.248 7.167 - 
2005/06 83.640 6.842 - 
2006/07 86.989 13.774 3.042 
2007/08 82.707 6.619 1.419 

Kaynak: STB  
 
Tablo 2.60. Türkiye’de Kütlü Pamuk İşletme Tesisleri ve Kapasiteleri 

 Kapasite (Ton) 
Adana Antrepo Sawgın Fab. 20.475 
Adana Sawgın Fab. 61.425 
Ceyhan Sawgın Fab. 30.709 
Reyhanlı Sawgın Fab. 20.475 
Misis Sawgın Fab. 30.709 
Mihmandar Sawgın Fab. 61.425 
Tarsus Sawgın Fab. 30.709 
Yenice Sawgın Fab. 30.709 
K.Maraş Rollergin Fab. 20.062 
Kırıkhan Rollergin Fab. 11.466 

Soya Fasulyesi, Yağlık Çiğit, Ayçiçeği ve Kanola İşletme Kapasiteleri (ton/Yıl) 

FABRİKA ADI 
SOYA 

FASULYESİ 
YAĞLIK 

ÇİĞİT 
YAĞLIK 

AYÇİÇEĞİ 
YAĞLIK 
KANOLA 

Merkez Yağ 
Fab. 

70.000 120.000 70.000 70.000 

Ceyhan Yağ 
San. 

+ 30.000 + + + 

Toplam 100.000 120.000 70.000 70.000 
NOT: Soya Kurutma Tesisi ise 100 bin ton/yıl kapasitelidir. 
 
9.1.4. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği 
Birlik 1949 yılında kütlü pamuk alımı ile iştigal etmek üzere kurulmuş, Ege Bölgesinde 44 

kooperatifi ile yaklaşık 42 bin ortağa hizmet götürmektedir. Birlik, bölgesinde önemli bir alıcı 
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konumunda bulunduğundan piyasa fiyatlarının belirlenmesinde ve üreticiler lehine 
düzenlenmesinde önemli fonksiyonları bulunmaktadır. Birlik 2005 yılında alım konusuna yağlı 
tohumlu bitkileri de dahil ederek, Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği unvanı almıştır.  

Birliğin 2002-2007 yılları arasında almış olduğu ürünlerin miktarı, tesislerinin işleme 
kapasitelerine ve depolarına ilişkin bilgiler aşağıdaki Tablo 2.61 ve Tablo 2.62’de verilmektedir.  

 
Tablo 2.61. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohum Alım Miktarları  

Yıllar Kütlü Pamuk Alım Miktarı (Ton) Yağlık Ayçiçeği Alım Miktarı (Ton) 

2002/03 306.514 - 
2003/04 249.320 - 
2004/05 272.508 - 
2005/06 161.177 6.264 
2006/07 160.111 - 
2007/08 117.475 - 

Kaynak: Tariş Pamuk Birliği 
 
Tablo 2.62. Pamukyağı Kombinası 

İşletme Adı 
Kuruluş 

Yılı Yeri 
Kapasitesi 

(ton/yıl) Üretim Cinsi 
- Ham yağ İşletmeleri 1955/56 İzmir 100.000 Pamuk Çekirdeği 

- I. Rafine Ünitesi 1963/64 İzmir 97.500 Nötr Yağ 

- II. Rafine Ünitesi 2004/05 İzmir 42.000 Rafine Likit, Hidrojene Yağ 

- Hidrojene Ünitesi 1963/64 İzmir 27.000 Hidrojene Yağ 

- Margarin Ünitesi 1963/64 İzmir 45.000 Yemeklik, Kahvaltılık 
Margarin Likit Yağ 

Çiğit Deposu 1970/71 İzmir 21.000  

Margarin Soğuk Hava Deposu 1974/75 İzmir 750  

Margarin Soğuk Hava Deposu 1991/92 İzmir 150  

Ambalajlı Likit Yağ Deposu 2001/02 İzmir 100 

Ham Yağ Tankları 1966/67 İzmir 5.000 

 

Ham Yağ Tankları 1971/72 İzmir 2.000  

Ham Yağ Tankları 1975/76 İzmir 18.000  

Aydın Ham Yağ Depoları (3 
Adet) 

2000/01 Aydın 2.782  

Kaynak: Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği 
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9.1.5. Antbirlik 
Birlik; Serik Kooperatifi, Manavgat Kooperatifi, Antalya Kooperatifi, Yeniköy Kooperatifi, 

Kınık Kooperatifi ve Alanya Kooperatifi  olmak üzere 6 adet  kooperatif ile yaklaşık 22 bin 
ortağa hizmet götürmektedir. Ana faaliyet konuları Pamuk ve Narenciyedir. Yalnızca Antalya 
ilinde faaliyet göstermektedirler. 

Birliğin 2002-2007 yılları arasında almış olduğu ürün miktarı ve tesislerinin işleme 
kapasitelerine ilişkin bilgiler Tablo 2.63’de verilmektedir.  

 
Tablo 2.63. Antbirlik Pamuk Alım Miktarı  

Yıllar Kütlü Pamuk Alım Miktarı (ton) 

2002/2003 31.500 

2003/2004 27.960 

2004/2005 29.334 

2005/2006 11.919 

2006/2007 11.306 

2007/2008 10.101 
Kaynak: STB 
 
9.1.6. Gapbirlik 
Birlik, 2000 yılında kurulmuş olup 3 kooperatifi ve 220 ortağı mevcuttur.  
 
9.2. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması 
Ülkemizde Tarım Reformu Uygulama Projesi (TRUP) adı altında tarımda yapısal dönüşüm 

programı 2000 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. TSKB’lerin yeniden yapılandırılması; 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca yürütülen doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün 
programlarıyla birlikte, anılan projenin önemli bir parçasını oluşturmuştur.  

Kooperatif ve birliklerin yeniden yapılandırılmasına yönelik 7. Beş Yıllık Kalkınma 
Planında “TSKB’lerin yönetimlerinin özerkleştirileceği, tesis ve işletmelerinin 
şirketleştirileceği, kooperatifçilik işlevlerinin güçlendirileceği ve ürün borsaları ile ilgili 
yasal altyapının oluşturulacağı” gibi temel hedefler öngörülmüştür. 

Bu temel hedefler gözetilerek hazırlanan 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri 
Hakkında Kanun’la bu kuruluşlar yeniden düzenlenmiş ve özerk bir yapıya kavuşturulmuşlardır. 

Kooperatif ve birliklerin 4572 Sayılı Kanuna intibaklarını sağlayacak ve özerkleştirilmesini 
pekiştirecek olan örnek ana sözleşmeler, 24/12/2000 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 
9.3. Tarım Reformu Uygulama Projesi (TRUP) ve Bu Proje Kapsamında Yer Alan 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması Bileşeni 
Tarım reformu faaliyetlerine destek olmak ve tarım sektörünü güçlendirmek üzere 

uygulamaya konan bu proje, üç ana bileşenden teşekkül etmekte olup bunlardan birisi Tarım 
Satış kooperatifleri Birliklerinin yeniden yapılandırılmasıdır (TRUP-C Bileşeni). 

Yeniden Yapılandırma Programı ile;  
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• Kooperatif ve Birliklerin kurumsal yapılarının iyileştirilmesi ve bu amaçla gerekli 
desteğin sağlanması, 

• Kooperatifçilik ilkelerinin hakim kılınması, 
• Ortaklarda sahiplik bilincinin geliştirilmesi ve iç denetimin etkinleştirilmesi, 
• Kooperatif ve Birliklerin piyasa koşullarında faaliyet gösteren kuruluşlar haline 

getirilmesi, 
• Faaliyetlerinde ekonomik etkinlik ve verimliliğin hakim kılınması, 
• Aşırı istihdam ve mali yük getiren unsurların giderilmesi,  
• Atıl veya sürekli zarar eden varlıklarının öz sermaye yapılarını güçlendirecek şekilde 

değerlendirilmesi, 
hedeflenmiştir. 
Öte yandan, yeniden yapılandırma konularında çalışma, inceleme ve önerilerde bulunmak 

üzere, 2000/1773 No.lu Bakanlar Kurulu Kararı’nın 06.01.2001 tarih ve 24279 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanması ile Yeniden Yapılandırma Kurulu (YYK) teşkil edilmiştir.  

9.4. Yeniden Yapılandırma Faaliyetleri ile Birliklere Sağlanan İmkanlar 
Yeniden yapılandırma sürecinde, TSKB’lere: 

• Birliklerin mali yapılarını güçlendirmeye yönelik olarak 1.5.2000 tarihi itibariyle 
mevcut borçlarının Hazine tarafından üstlenilerek tasfiye edilmesi, 

• Birliklerin mali yapılarını olumsuz yönde etkileyen ve bu kuruluşlara aşırı yük getiren 
personel kadrolarında yapılacak düzenlemeler için gerekli tazminat tutarlarının 
hazinece karşılanması, 

• Ürün alımı için ihtiyaç duyacakları finansman ihtiyacının, 2000 yılı bütçesinden tahsis 
edilen ödeneklerle (250 trilyon TL) oluşturulan “döner fon”dan karşılanması,  

• Yeniden yapılandırma için gerekli uzmanlık ve danışmanlık hizmetinin verilmesi,  
• Yeniden yapılandırma hizmet giderlerinin Hazinece üstlenilmesi,  
• Kooperatif yönetici ve ortaklarının eğitimi ve bu kuruluşların kapasite oluşturmalarına 

teknik destek sağlanması imkanları getirilmiştir (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı).  
9.4.1. DFİF Kredileri Desteği ve 1.5.2000 Öncesi Destekleme Fiyat İstikrar Fonu 

(DFİF) Borçlarının Durumu 
Birliklerin yeniden yapılandırılması amacına  paralel olarak, mali yapı güçlendirme sürecine 

katkı sağlamak amacıyla, geçiş döneminde  birliklerin  ihtiyacı olan ürün alım ve işletme 
kredileri Yeniden Yapılandırma Kurulunun önerileri dikkate alınarak Destekleme ve Fiyat 
İstikrar Fonu (DFİF) gider hesabından karşılanmaktadır.  

1995 yılından itibaren DFİF kaynaklı kredilerin yıllık faiz oranları Tablo 2.64’de belirtilmiştir. 
Tablo 2.64. DFİF Faiz Oranları 

Dönem DFİF Faiz Oranı 
1995 - 30.06.2000 % 50 
01.07.2000 - 30.06.2001 % 25 
01.07.2001 - 01.09.2003 % 37,5 
01.09.2003 - 04.06.2005 % 25 
04.06.2005 - 07.04.2006 % 15 
07.04.2006 -   %13,125 

Kaynak: Yeniden Yapılandırma Kurulu Yürütme Birimi (20.4.2006) 
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04.06.2005 tarih ve 25835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23.05.2005 tarih ve 
2005/8839 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden, DFİF’den kullandırılan kredilere  tarımsal 
kredi faiz oranının %75’i oranında değişken yıllık basit faiz uygulanmaktadır.Yukarıda yer alan 
tabloda da belirtildiği üzere, DFİF kredilerinin bugün itibariyle faiz oranı %13,125’tir. (Kaynak: 
Yeniden Yapılandırma Kurulu Yürütme Birimi) 

Bu çerçevede, birliklerin silinen ve silinme süreci devam eden borçları ile 2000 yılı  
sonrasında kullandırılan DFİF kredileri Tablo 2. 65’te gösterilmiştir. 

 
Tablo 2.65. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerine 2000 Yılı Sonrasında Kullandırılan 

DFİF Kredileri ve 1.5.2000 Öncesi Borçlarının Mevcut Durumu 
2000 Öncesi DFİF Borcu (1) 2000 Sonrası DFİF Borcu (3) 

BİRLİK ADI 
30.07.2004'de 
Silinen 

Silme Süreci 
Devam Eden 

Toplam  
Kullanılan  
Kredi 

06.03.2008  
tarihi itibariyle  
Kredi Bakiyesi  

Antbirlik 103.691  28.100 5.600 
Çukobirlik 299.736  28.500 138.800 
Fiskobirlik  94.483 - 162.000 - 
Gülbirlik 1.800 0 500 - 
Güneydoğubirlik 21.050  30.500 33.800 
Karadenizbirlik 39.383  92.460 20.600 
Kayısıbirlik (2) - 17.930 8.151 9.600 
Marmarabirlik 159.619 - 203.820 65.000 
Tariş incir 40.395 - 52.811 14.700 
Tariş üzüm 105.812  162.000 85.600 
Tariş pamuk 234.744  171.800 121.000 
Tariş  zeytin 74.682  157.500 88.400 
Taskobirlik (2)  4.660 2.660 1.400 
Trakyabirlik 179.002  167.100 47.500 
Kozabirlik 3.977  - - 
Tiftikbirlik 3.931  - - 
TOPLAM 1.362.306 22.590 1.467.900 632.500 
 
(1) 4572 Sayılı Kanunun Geçici 1/E Maddesi Hükmü uyarınca Yeniden Yapılandırma 
Kurulu'nun önerileri doğrultusunda Hazine tarafından üstlenilerek silinmesi gereken 1.5.2000 
öncesi özel bünye borçları. 
(2) Vadelerinde tahsil edilemeyen Kayısıbirlik ve Taskobirliğin 01.05.2000 sonrası DFİF 
kredileri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca 
tahsil edilmektedir. 
(3)4572 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kullanılan DFİF borçları 
Kaynak. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı- 06.03.2008) 
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9.4.2. Kıdem ve İhbar Tazminatı Desteği 
Tarım satış kooperatiflerine ve birliklerine, 4572 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle 

başlayan yeniden yapılandırma döneminde sağlanan desteklerin başında, istihdam fazlası 
personelin işten çıkartılması neticesi personele ödenen kıdem ve ihbar tazminatlarının Tarım 
Reformu Uygulama Projesi İkraz kaynaklarından karşılanması gelmektedir. Kooperatif ve 
birliklerdeki istihdam seviyesinin ve personel masraflarının rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya 
uygun hale getirilmesi amacıyla, daimi personel sayısı 12.491’den 6.124’e düşürülmüştür. 
Uygulama 2004 yılı sonuna kadar sürdürülmüş olup, toplam 12.122 işten çıkartılan birlik ve 
kooperatif personeline ödenen 155.837.361 YTL tazminat bedeli devletçe karşılanmıştır. 
Sağlanan bu önemli imkan ile kooperatif ve birliklerin personel masraflarında ortalamada 
yaklaşık % 30-35 tasarruf sağlanmıştır. (Kaynak: Yeniden Yapılandırma Kurulu Yürütme 
Birimi) 

Tarım Reformu Uygulama Projesi kapsamında, Hazine tarafından karşılanan kıdem ve ihbar 
tazminatı ödemelerinin birlikler bazında dağılımı Tablo 2.66’daki gibidir; 
Tablo 2.66. Birliklerin Hazinece Karşılanan Kıdem ve İhbar Tazminatı Ödemeleri 
Birlikler Milyon YTL 

Antbirlik 14 
Çukobirlik 48,7 
Fiskobirlik 18,4 
Gülbirlik 0,3 
Güneydoğubirlik 1,2 
Karadenizbirlik 4,6 
Kayısıbirlik 0,3 
Kozabirlik 0,4 
Marmarabirlik 3,2 

Tariş Birlikleri* 43,7 

Taskobirlik 0,7 
Tiftikbirlik 0,1 
Trakyabirlik 20,2 

Toplam 155,8 

Kaynak: Yeniden Yapılandırma Kurulu Yürütme Birimi  
*Tariş Pamuk, Üzüm, İncir Birliği ve Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği 

9.5. Yeniden Yapılandırma Çalışmalarında Gelinen Son Durum 
Yeniden yapılandırma uygulamaları sonucunda; 

• Fiyat ve alım uygulamalarında kısmen iyileşmeye gidilmiş, 
• Personel sayısında ve giderlerinde ciddi tasarruf sağlanmış,  
• Birlik- kooperatif hesapları ayrıştırılmış, 
• Önemli bazı atıl varlıklar satılmış,  
• Zarar eden birçok işletme kapatılmış, 
• Kurumsal yapıların iyileştirilmesi için bazı adımlar atılmıştır. 
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Ancak yine de; 
• bu kuruluşların yüksek stoklarla çalışmak durumunda kalmaları,  
• gerçek anlamda “avans+fiyat farkı” uygulamasına geçememeleri,  
• kooperatiflerin mali yönden birliklere bağımlılığının devam etmesi,  
• bazı birliklerin mali yapılarını olumsuz etkileyen yeni yatırımlara girişmiş olması  

faaliyetlerindeki kârlılıklarını azaltmış ve kullanmış oldukları DFİF kredilerini geri 
ödemekte zorlanmalarına neden olmuştur.  

Bütün bu nedenlerle; TRUP İkraz Anlaşması’nın süresinin Aralık 2008’de bitmesi de 
gözetilerek tarım satış kooperatifleri ve birlikleri (TSKB) ile ilgili yeni tedbirlerin alınması 
gündeme gelmiştir. Bu çerçevede, 2008 Yılı Hükümet Programına “TSKB Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılması” faaliyeti öngörülmüştür. Çalışma, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
koordinatörlüğünde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, DPT ve Hazine Müsteşarlığı’nın katılımı ile 
yürütülmektedir.  

Birliklerin sürdürülebilir mali ve idari yapılara sahip olması yönünde düzenlemelerin 
yapılması ve 4572 sayılı Kanunda yeniden yapılandırma dönemi ile ilgili olarak yer alan geçici 
maddelerin kaldırılması amacıyla yürütülen söz konusu faaliyetin Aralık 2008 tarihi itibariyle 
tamamlanması öngörülmektedir.  

Diğer taraftan, yine 2008 Yılı Hükümet Programı çerçevesinde; Hazine Müsteşarlığı 
koordinatörlüğünde yürütülen “TSKB’lere sağlanan kredi desteklerinin rasyonel hale getirilmesi” 
faaliyeti ile Birliklere DFİF’ten kredi verilmesi yerine bankacılık sistemi üzerine kurulacak bir 
faiz gelir kaybı modeli ile destek sağlanması amaçlanmaktadır.  

Bu konudaki çalışmalar sürdürülmektedir.  
9.6. Yağlı Tohumlu Bitkiler Konusunda Faaliyet Gösteren Üretici Birlikleri 
5200 sayılı Üretici Birlikleri Kanunu’na uygun olarak 3 adet yağlı tohumlu bitkiler üretici 

birliği, 10 adet kanola üreticileri birliği, 2 adet haşhaş üreticileri birliği, 2 adet ayçiçeği üreticileri 
birliği olmak üzere 17 adet üretici birliği kurulmuştur. Ankara, Aksaray, Çorum, Eskişehir 
Merkez, Eskişehir Seyitgazi, Manisa, Konya Çeltik, Kırıkkale Sulakyurt, Edirne Uzunköprü, 
Karabük, Aydın, Kayseri illerinde kurulan üretici birlikleri bir araya gelerek 16.04.2007 tarihinde 
Türkiye Yağlı Tohumlar Üreticileri Merkez Birliği’ni kurmuşlardır. Merkez Birliği’ne kayıtlı 
olan çiftçi sayısı 27 000’dir. Ayrıca Sinop, Bolu ve Çankırı illerinde de yağlı tohumlu bitkiler 
üretici birlikleri kurulma aşamasındadır. 

 
10. ÜRÜN İHTİSAS BORSALARI ve LİSANSLI DEPOCULUK   
10.1. Dünyada ve Türkiye’de Ürün Borsacılığı ve Lisanslı Depoculuk  
ABD’deki ürün borsaları önceleri spot işlemler yapan borsalardan oluşmakta iken, bugün 

gelinen noktada gelişerek vadeli işlem yapan borsalara dönüşmüşlerdir. Bu borsalarda başta 
pamuk, kahve, mısır, portakal suyu, soya fasulyesi, buğday ve diğer birçok ürün kontratı alınıp 
satılmaktadır. 

Bu borsalar, lisanslı depolarla entegre çalışmakta, teslim şartlı vadeli kontratlarda ürün 
teslimi lisanslı depolardan yapılmaktadır. 

Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde etkin ve yaygın bir lisanslı depoculuk 
(Warehouse Receipt System) ile ürün ticareti sistemi bulunmaktadır.  

Polonya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan gibi eski Doğu Bloğu ülkelerinde de  lisanslı 
depoculuk sistemi kurulmuştur. ABD’de federal düzeyde 863, eyalet düzeyinde 6937 lisanslı 
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depo faaliyet göstermektedir. ABD hükümeti de stratejik ihtiyaçları karşılığında aldığı ürünleri, 
özel lisanslı depolarda muhafaza ederek sisteme destek vermektedir. ABD’de lisanslı depoculuk 
ve ürün borsacılığı tamamen özel sektör eliyle yürütülmektedir.  

Borsalar, yapılan işlemlere göre Spot Borsalar ve Vadeli İşlem Borsaları olarak 
sınıflandırılmaktadır.  

Ülkemizde, kuruluş çalışmaları devam eden Ürün İhtisas Borsaları da Ticaret Borsaları ve 
İMKB gibi spot borsalar arasında yer almaktadır. 

Ülkemizde, ürün ticaretini geliştirmek ve pazarlama alt yapısını güçlendirmek için;  
Ürün ihtisas borsalarının kurulması, 
Lisanslı depoculuk ve yetkili sınıflandırıcılık sisteminin hayata geçirilmesi, 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve üst kuruluşları, TMO, 

Tekel gibi kurum ve kuruluşların yeniden yapılandırılması,  
Birlikler ve TMO’nun lisanslı depoculuk sistemine entegre edilmesi gibi çalışmalar 

başlatılmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içinde, üç önemli proje uygulamaya konulmuştur. 

• Ürün Borsalarını Geliştirme Projesi (ÜBGP), 
• Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin (TSKB) Yeniden Yapılandırılması Programı 

(YYP), 
• TSKB’lerin Lisanslı Depoculuk Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi (BLGP). 

 
10.2. Lisanslı Depoculuk ve Yağlı Tohumlar ile Bitkisel Yağlar 
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu yürürlüğe konulmuş olup, Kanunun 

uygulanmasına ilişkin gerekli yönetmelikler hazırlanarak Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
Çıkarılan yönetmelikler içerisinde Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliği ve Pamuk Lisanslı 
Depo Yönetmeliği de yer almaktadır.  

Öte yandan, bitkisel yağlara ilişkin lisanslı depo yönetmelikleri hazırlanması çalışmaları 
devam etmektedir.  

Lisanslı depoların temel nitelikleri ve kuruluş şartları: 
• Anonim şirket, 
• Bakanlıktan kuruluş ve faaliyet izni, 
• Depolama kapasitesine göre en az 1 milyon YTL ödenmiş sermaye, 
• Depo kapasitesinin ürün rayiç bedelinin %15’inden az olmamak üzere  

 teminat, 
• İşletme tesislerinin ve depolanan ürünlerin sigorta zorunluluğu, 
• İlgili borsa ile sözleşme yükümlülüğü, 
• Yönetmelikte gösterilen diğer şartlar ile teknik gereklilikler 

olarak sıralanabilmektedir. 
Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliğine göre depoların 

ve ürünün asgari özellikleri; 
• Depolanacak ürünler: Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, 

süpürge darısı, mercimek, nohut, fasulye, bakla, bezelye, ayçiçeği, susam, keten 
tohumu, soya fasulyesi, kolza, haşhaş tohumu gibi ürünler. 

• Depolama kapasitesi: Merkez ve şubelerde asgari toplam 20 bin ton; her bir 
ünite veya şube bazında 2 bin ton. 
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• Faaliyet bölgesi: Sınırlama bulunmamaktadır. 
• Asgari sermaye: En düşük 1 milyon YTL, 20 bin ton üzerindeki kapasite için 

ilave sermaye artışı. 
• Ürünün azami depolama süresi: Hasattan itibaren 12 ay,  

olarak belirlenmiştir. 
Pamuk Lisanslı Depo Yönetmeliğine göre depoların ve ürünün asgari özellikleri; 

• Depolanacak ürünler: Preselenmiş pamuk, 
• Depolama kapasitesi: Merkez ve şubelerde asgari toplam 10 bin ton; her bir 

ünite veya şube bazında bin ton, 
• Faaliyet bölgesi: Sınırlama bulunmamaktadır, 
• Asgari sermaye: En düşük 1 milyon YTL, 20 bin ton üzerindeki kapasite için 

ilave sermaye artışı, 
• Ürünün azami depolama süresi: Hasattan itibaren 24 ay,  

olarak belirlenmiştir. 
 
Yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar açısından sistemden beklenen çıktılar;  

• Ürünlerin, sağlıklı koşullarda depolanması ve objektif olarak analiz ve 
sınıflandırılması, 

• Dönemsel arz yoğunluğunun ve buna bağlı olarak ortaya çıkan üretici 
mağduriyetinin giderilmesi, 

• Ürün piyasalarında mali derinliğin sağlanması ve sınırlı sayıdaki aktörün 
fiyat belirleme imkanının ortadan kaldırılması, 

• Sanayiciye uygun ve zamanında hammadde temini, 
• Ürün ticaretinin kayıt altına alınması, 
• Desteklerin hedef kitlelere kolayca yönlendirilmesi ve bu alanda etkinliğin 

artırılması,  
Alternatif ve düşük maliyetli finansman olanaklarının devreye sokulması şeklinde 

sıralanabilir. 
 
10.2.1.Birliklerin Lisanslı Depoculuk Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi(BLGP) 
Birliklerin Lisanslı Depoculuk Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi ile Birliklerin mevcut 

kapasitelerinin modernize edilerek lisanslı depoculuk sistemine entegre edilmesi hedeflenmiştir.  
Bu kapsamda; birliklerin ek ve yeni yatırım ihtiyaçları belirlenmiş, lisanslı depoculuk 

mevzuatı çerçevesinde yatırım fizibiliteleri ve projeleri oluşturulmuştur.  
Proje kapsamında verilecek desteklerden yararlanan Birlikler ile yeniden yapılandırma 

kurulu arasında bir protokol imzalanmıştır.  
Proje kapsamında;  

• Mevcut depoların modernizasyonu veya yeni depo inşası,  
• Laboratuar imkânlarının geliştirilmesine yönelik yeni ve/veya ek yatırımlar, 
• -Depolarda kullanılacak yükleme, boşaltma, tartma, numune alma ve 

sınıflandırma alt yapısının oluşturulması, 
• -Ürünlerin “ürün senedi” yoluyla alım satımını temin etmek amacıyla, ilgili 

borsalarla lisanslı depolar arasında bilgi iletişim sisteminin kurulması,  
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• -Lisanslı depo ve laboratuarlarda çalıştırılacak personel ile kamu adına denetim, 
gözetim ve proje uygulama hizmetlerinde görevlendirileceklerin eğitimi, sağlanmaktadır.  

Proje, Tarım Reformu Uygulama Projesi (TRUP)’nin C bileşeninin bir alt bileşeni (C/3) 
olarak yürütülmekte olup, Proje kapsamında yapılacak yatırımların %50’si Dünya Bankası 
kredileri ile Hazine tarafından hibe olarak karşılanacaktır. Projeye başvuran Trakyabirliğin  yağlı 
tohumlar ve bitkisel ham yağlar konusunda projeden yararlanmasına ilişkin çalışmalara devam 
edilmektedir.   

10.3. Ürün İhtisas Borsaları 
Dünya Bankası finansmanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan 

“Ürün Borsalarını Geliştirme Projesi” 2003 yılında tamamlamıştır.  
Bu Proje sonunda; ürünlerin ulusal veya uluslararası düzeyde pazarlanması imkânını 

sağlayacak, sermayesi, altyapısı; mevcut 112 ticaret borsalarımızdan çok daha güçlü anonim 
şirket şeklinde ürün ihtisas borsalarının kurulmasına imkân sağlayacak mevzuat altyapısı 
tamamlanmıştır. 

Ülkemizde faaliyet gösteren toplam 112 ticaret borsası içerisinde kotasyonunda yağlı 
tohumlu bitki olan 96, bitkisel yağlar olan ise 75 ticaret borsası bulunmaktadır.  

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 53’üncü 
maddesinde ürün ihtisas borsalarının kuruluşu düzenlenmiştir. Ürün İhtisas Borsalarına ilişkin; 

1. Ürün İhtisas Borsaları Genel Yönetmeliği, 
2. Ticaret Borsalarında ve Ürün İhtisas Borsalarında Alivre İşlemlere İlişkin Yönetmelik, 
5174 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini takiben Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 

hazırlanarak ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
Bu proje çerçevesinde, ticaret borsalarının eğitilmesi amacıyla borsacılığın geliştiği ülkelere 

eğitim amaçlı geziler düzenlemiştir. Ayrıca yurt içinde de borsaların talepleri çerçevesinde 
oluşturulmaya çalışılan Ürün İhtisas Borsacılığı ve Lisanslı Depoculuk Sistemi konusunda 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.  

Bir diğer gelişme ise, gelecek vadelerde ürün fiyatlarının oluşumunu sağlayarak, üretici ile 
sanayicilerimizi fiyat risklerinden korumayı amaçlayan vadeli işlem ve opsiyon borsasının 
faaliyete başlamasıdır. Vadeli borsalarda vade sonundaki ürün fiyatının, spot borsa fiyatıyla eşit 
olması gerekeceğinden, vadeli borsaların iyi işleyebilmesi için iyi işleyen spot piyasalara yani 
Ürün İhtisas Borsalarına ihtiyaç bulunmaktadır.  

5174 sayılı Kanunun 53’üncü maddesiyle ürün ihtisas borsalarının kurulmasına imkân 
sağlanmıştır. 

Ticaret Borsaları, kurulmuş veya kurulacak Ürün İhtisas Borsalarına ortak olabilecek veya 
acentesi olarak çalışabilecektir. Ürün senedi ve alivre sözleşmelerin alım satımının Ürün İhtisas 
Borsalarında tescili zorunluluğu bulunmaktadır. Ürün İhtisas Borsaları ve Ticaret Borsaları 
lisanslı depoculuk şirketleri kurabilecektir.  

 
11. BİYODİZEL  
Günümüzde kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil kökenli, birincil enerji kaynaklarının yanı 

sıra, yeni-yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal, biyokütle vb.) 
enerji sektöründe değerlendirilmesi büyük ilgi görmektedir. Bunun nedenleri arasında; dünyadaki 
petrol rezervlerinin tükeniyor olması, bu süreçte fiyatların hızla artması, fosil yakıtların çevreye 
verdiği zararlar, klasik enerji kaynaklarının gelişen teknolojinin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz 
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kalması, özellikle de belirli bir enerji kaynağına olan bağımlılığın azaltılmasının gerekliliği 
sayılabilir. Yeni-yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde son yıllarda hızla gelişim gösteren ve 
yeşil dizel olarak da adlandırılan biyodizel, kolza, soya, pamuk, palm, aspir ve ayçiçek gibi yağlı 
tohumlu bitkilerden elde edilen yağların bir katalizör eşliğinde alkol ile reaksiyonu sonucunda 
açığa çıkan yakıttır.  

Biyodizel; yenilenebilir enerji kökenli, tarımsal ürünlerden elde edilen dizel yakıtlarla 
karışım halinde veya B100 olarak kullanılan sıvı formdaki yakıttır. Biyodizel bir petrol ürünü 
değil, tarımsal bir ürün türevidir. Bu tanım içerisinde, tarımsal ürünler ve yenilenebilir ifadeleri 
yer almaktadır. Biyodizel üretimi AB ülkelerinde Almanya ve Fransa başta olmak üzere artan bir 
eğilim göstermektedir.  

Şekil 2.7. Avrupa Birliği’nde Biyodizel Üretimi 

 
Kaynak: Albiyobir 
Biyodizel     ;  
Traktörler ve biçerdöverlerde, 
Deniz araçlarında,  
Kalorifer kazanlarında, toplu taşım araçları ve jJeneratörlerde kullanılabilen bir yakıt 

türüdür. 
Biyodizel Maliyet Yapısı : (%) 
Hammadde (Yağlı Tohumlar) 84 
Kimyasallar 7 
Su / Elektrik 4 
Sabit giderler 5 
Toplam 100 

Türkiye’de Biyodizel  
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Ülkemizde biyodizel ile ilgili çalışmalar son dört yıldan bu yana, enerji sektörünün son 
yıllarda alternatif arayışlar içinde olması, özellikle de AB’nin çevresel zorunluluklarının ve 
tarımsal yaklaşımlarının büyük etkisi ile gelişme trendine girmiştir.  

Günümüzde ekonomik ve stratejik açıdan giderek değer kazanan yenilenebilir enerji 
kaynaklarının farklı ülkelerde enerji tarımına dönüştürülmesi çalışmalarının sürmesinin nedeni de 
budur. Ülkeler kendi ekolojik şartları ve potansiyeline bağlı olarak farklı yağlı tohumlu bitkileri 
üretmektedirler. ABD soyayı, Avrupa kolzayı, Malezya palmi biyodizelde hammadde olarak 
kullanmaktadır. 

Türkiye’de 215 tane biyodizel tesisi olup, toplam kapasiteleri  2.230.000 ton/yıldır (Albiyo-der). 
Şekil 2.8. Türkiye Biyodizel Üretim Tesisleri 

Kaynak: TOBB 
Türkiye’de yağlı tohumlu bitkiler ve bitkisel yağlarda her geçen yıl giderek artan üretim 

açığı söz konusu iken, biyodizel üretimi ile birlikte, mevcut üretimin biyodizele yönlendirilmesi 
endişesi mevcuttur. Bunun için biyodizel üretiminde kolza ve aspir gibi ürünlerin üretiminin 
arttırılmasının sağlanması gerekmektedir. Özellikle bu ürünlerin biyodizel üretimi çerçevesinde 
uygulanacak sözleşmeli tarım modeli içerisinde değerlendirilmesi de önemli olacaktır.  

Şu anda gıdada kullanılmayan ve ülkemizde yetiştirilmeyen bu iki bitki biyodizel üretiminin 
hedefi olabilir. Türkiye’de bu model çerçevesinde biyodizel üretimine temel olarak kullanılacak 
yağlı tohumlu bitkiler öncelikli olarak kolza ve aspirdir. 

Ayrıca; yağ işletmeleri kırma ve depolamada belirli kapasiteye ulaştığında, biyodizel ve yan 
ürünlerin işleme teknolojisi de gelişecektir. Burada esas konu ülkemizde sadece biyodizel için 
ham yağ üretilmesi değil, yağlı tohumlu bitkiler ve yağ üretilmesi ile yağ bitkileri üretim 
potansiyelinin yükseltebilmesi olacaktır. (2005-2006 sezonunda çoğu deneme amaçlı 5.400 bin 
dekar sözleşmeli tarım uygulaması başlatılmıştır) 

Diğer yandan AB enerji arzını garanti altına almak ve petrole bağımlılığı azaltmak amacıyla 
2010 yılı için 7,5 milyon ton biyodizel ihtiyacı olduğunu öngörmektedir. Bu bağlamda 
Türkiye’nin ürettiği biyodizelin AB normlarına uygun olması sonunda ihracat imkanları da 
bulunacaktır. 2005 yılında Türkiye’de 90 bin ton üretilen biyodizel, 2007 yılında 20 bin ton 
olarak gerçekleşmiştir(Albiyo-der).  
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12. YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER ve BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ 
SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Ülkemizde yağlı tohumlu bitkilerde görülen en büyük sorun üretim yetersizliğidir. Üretimin 
yetersiz olmasının en önemli nedenleri ise yağlı tohum ekim alanlarının artırılamaması ve yağlı 
tohumlu bitkilerin rekabet ettikleri ürünlere göre veriminin düşük olması gelmektedir. Yağlı 
tohumlu bitkilerde verim düşüklüğünün en önemli nedeni; yetersiz yağış alan bölgelerde 
sulamanın yapılamaması ve üretim yapılan topraklarda organik madde miktarının düşük 
olmasıdır. 

 
Bununla birlikte, ülkemizde bitkisel yağ üretimi, büyük oranda ayçiçeği ve asıl üretim amacı 

tekstil sanayine hammadde sağlamak olan pamuğa bağlıdır. Dolayısıyla bu iki üründe görülen 
dalgalanmalar veya yaşanan olumsuzluklar yağ üretimini etkilemektedir. Bu bakımdan yağ 
bitkileri üretimini çeşitlendirmek amacıyla ülkemizin değişik bölgelerine adapte olabilecek yağ 
bitkiler ekimi teşvik edilmelidir.  

Komisyonumuz araştırmaları sonucunda yağlı tohumlu bitkilerde belirlenen sorunlar ve 
çözüm önerileri maddeler halinde aşağıda özetlenmiştir.   

12.1. Üretim Planlamasının Olmaması 
Sorun 
Ülkemizde tüm tarımsal ürünlerde olduğu gibi (şekerpancarı hariç) yağlı tohumlu bitkilerde 

de üretim bir plan dahilinde yürütülememektedir. Bu nedenle üretim büyük ölçüde bir önceki 
yılın ürün fiyatlarına bağlı olarak şekillenmektedir. Ürünün fiyatı önceki yıl yüksek gerçekleşmiş 

 

 
Ekim 

Alanlarının 
Artırılması 

Yağlı Tohumlu 

Bitkilerde Üretim 

Artışı 

 
Verimin 

Artırılması 
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ise o yıl ekim alanı ve üretimi artmaktadır. Ekim alanı ve üretimdeki bu dalgalanmaları önlemek 
için,  

 
Çözüm önerileri 

• Ülkemizin hangi yağ bitkisine ne kadar ihtiyacı olduğu belirlenmeli, 
• Bölgelere göre en yüksek verim elde edilen yağ bitkileri tespit edilmeli, 

yapılan araştırmalara bölgelere göre ürün önerisinde bulunulmalı, 
• Gereken yağlı tohum üretimini karşılayacak şekilde ekim yaptırılmalı, 
• Yapılan araştırma sonuçlarına göre, her bölge için üstün performans gösteren 

yağ bitkilerinin yetiştiriciliğine prim verilmeli, 
• Yağlı tohum üretiminin yaygın olmadığı bölgelerde alım garantisi ve 

depolama garantisi verilerek ülke çapında yaygınlaştırılması sağlanmalı, 
• Üretici birliklerinin sözleşmeli üretim yaptırmaları teşvik edilmeli ve üretici 

birlikleri üretici adına sözleşme yapabilmelidir. 
12.2. Ekim Alanlarının Genişletilememesi 
Ülkemizde yağlı tohumlu bitkilerin üretimi tüketimimizi karşılayamamaktadır. Oysa, birçok 

yağlı tohumlu bitkilerin ülkemizdeki birim alan verimleri dünya ortalamasının üzerindedir. 
Ancak, Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasından ve rekabet ettikleri ürünlerin verimlerinden 
daha düşüktür. Bu nedenle ekim alanlarının artırılamaması nedeniyle üretime 
yansıyamamaktadır. 

Sorun 
Bugün dünyada yetiştirilen yağlı tohumlu bitkiler arasında ilk sırayı soya almasına rağmen, 

ülkemizde Çukurova ve Karadeniz bölgelerimizde yetiştirilen soyanın ekim alanı artırılamadığı 
gibi, yıldan yıla giderek azalmaktadır. Ülkemizde gerek damak tadı gerekse ekolojik koşullar 
nedeniyle ayçiçeği ağırlıklı yağlı tohum üretimi yapılmaktadır. Geçmiş yıllarda denenmiş 
olmasına rağmen soya fasulyesi tarımı ülkemizde bir türlü yaygınlaştırılamamıştır. Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığının hem yağ sanayini hem de yem sanayini yakından ilgilendiren soya 
fasulyesi tarımına ilişkin yeni bir politika oluşturmasına ihtiyaç vardır. ABD yağlı tohum üretimi 
olarak soyaya ağırlık verirken, AB kolzaya yönelmiştir. Buna karşın ülkemizin ayçiçeğinin yanı 
sıra kolza ve soya üretme potansiyeli bulunmaktadır.  

Çözüm önerisi 
Türkiye’de bitkisel yağ açığının kapatılabilmesi için yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin 

artırılması gerekmektedir. Bu da yağlı tohumlu bitkilerin ekim alanlarının genişletilerek, bu 
alanlarda alternatif yağ bitkileri tarımının benimsetilmesi ve yaygınlaştırılması ile 
sağlanabilecektir.  

• Yağışın yeterli olduğu bölgelerde kışlık kolza, ayçiçeği, nispeten kurak ve 
verimsiz topraklarda aspir ekimi yapılabilir. Gerek birinci gerekse ikinci ürün olarak 
sulanır alanlarda soya kolaylıkla ekilebilir. Söz konusu yağlı tohumlu bitkiler, 
yetiştirme tekniklerine uyularak ülkemiz ekolojisinde sorunsuz olarak üretilebilirler. 
Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sulanabilen alanlarda, kolzadan 
sonra ikinci ürün pamuk ve soya, Karadeniz bölgesinde kolzadan sonra soya ve ayrıca 
ilave diğer yağlı tohumlu bitkilerin üretimi devreye girmelidir. Aspir, kurağa dayanıklı 
olması nedeniyle yağışı yetersiz ve sulanamayan Orta Anadolu ve Geçit bölgelerinde 
hububatla münavebeye girebilecek en uygun bitkidir. Yapılan bir araştırmada, Orta 
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Anadolu ve Geçit bölgelerinde 100 kg/da ve üzerinde aspir verim potansiyeline sahip 
5,5 milyon hektarlık bir alanın bulunduğu ve bu alanların aspir ekilmesiyle 1 milyon 
ton üretim yapılabileceği bildirilmektedir (Bayramin ve Bayramin, 2007). Hububat-
Aspir-Yem Bitkisi-Nadas münavebesi söz konusu alanlar için önerilebilir. Akdeniz ve 
Ege Bölgelerinde birinci ürün olarak ve ayrıca buğday-arpa hasadını takiben soya 
tarımının daha geniş olarak yer alması toplam ekili alanlar içerisinde yağ bitkileri 
üretim artışını sağlayacaktır.  

• Ülkemizde yeni bir soya fasulyesi politikası ile öncelikli olarak soya 
fasulyesinin halen tarımının yapıldığı Çukurova Bölgesinde II. Ürün, Karadeniz 
Bölgesinde ana ürün ve GAP Bölgesinin sulanabilir alanlarında ana ürün veya II. ürün 
olarak ürün deseninde yer alması sağlanarak ekim alanları arttırılabilir.  

• Bu gelişmelerin yaşanabilmesi için potansiyel bölgelerde yoğun eğitim 
çalışmalarının yanı sıra destekleme de yapılmalıdır. 

12.2.1. GAP Potansiyelinin Değerlendirilememesi 
Sorun 
Türkiye’de 8,5 milyon hektar olan sulanabilir arazi varlığının %20’si GAP’ta 

bulunmaktadır. Yağlı tohumlardan özellikle ayçiçeği, soya, susam ve diğer yağlı tohumların GAP 
bölgesi üretim deseninde  yeterince yer almamaktadır. Bölge çiftçisi geleneksel üretim tarzından 
sulama avantajına rağmen vazgeçmemektedir. Kolza, yerfıstığı ve aspir gibi yağlı tohumlu 
bitkilerin üretimi hemen hiç yapılmamaktadır. Bölgedeki yağlı tohum üretiminin  büyük 
çoğunlukla, aslında lif bitkisi olan pamuğun tohumundan (çiğit) karşılandığını, asıl yağlı tohumlu 
bitkiler olan ürünlerin ekim alanlarının ise dar olduğu görülmektedir. Ayçiçeği ve soya ekilişinin 
dağılımı ise sınırlıdır. Susam, bölgenin dokuz ilinin sekizinde üretilmekte ise de, ekim alanları 
dardır. Özetle, GAP bölgesi yağ bitkileri üretim ve çeşitlilik açısından mevcut potansiyelinin 
altındadır.  

GAP Bölgesinde sulamaya açılan tarım alanları dikkate alındığında, yağ açığımızı 
kapatmada önemli bir potansiyel olarak görülmesine ve yağlı tohumlu bitkilere verilen 
desteklemelere rağmen, yağlı tohumlu bitkilerde önemli bir artış gözlenmemektedir.  

 
 
Çözüm önerisi 

• GAP bölgesinde ayçiçeği, soya, pamuk, yerfıstığı, susam, aspir ve kolzanın 1. 
veya 2. ürün olarak ekim nöbetinde yer alması ya da sulu-kuru koşullarda 
üretilebilmesi mümkündür. Sulu tarıma açılmış olan GAP bölgesinde söz konusu 
bitkilerin planlı ve programlı olarak yaygınlaştırılması yağlı tohumlarda dışa 
bağımlılığımızın azalmasında  önemli bir etken olacaktır. Ayrıca, bölgede 1. ve 2. ürün 
olarak büyük potansiyeli olan Mısır üretim projeksiyonunda 2005 yılında 411 bin ton 
olan üretimin 2010 yılında 750 bin tona çıkacağı ve sulamaya açılan alanlardaki artışla 
birlikte mısır ve soya ekim alanlarının da artacağı beklenmektedir.  

• Bölgede bulunan araştırma enstitüleri ile aspir, kolza ve ayçiçeği ile ilgili 
demonstrasyon çalışmaları etkin bir şekilde yapılmalı, yapılacak demonstrasyon 
çalışmalarında konuyla alakalı birlikler (Karadenizbirlik, Çukobirlik, GAP Birlik, 
Üretici Birlikleri vb.), dernekler (Güneydoğu Anadolu Yağ Sanayicileri Derneği vb.), 
tarım teşkilatları ile işbirliği içerisinde yapılmalı,  
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• Çiftçilere görsel ve yazılı basında yağ bitkileri hakkında bilgi verilmelidir. 
• Bilindiği gibi ayçiçeği hasadı Çukurova Bölgesinde temmuz ayında 

yapılmakta ve satılmaktadır. Trakya Bölgesinde ise hasat ağustos ayında başlayıp eylül 
ayında satışa sunulmakta ve bu ürünler birbirinin pazarına zarar vermemektedir. GAP 
Bölgesinde de ayçiçeği ekimi yapıldığında hasat temmuz sonu başlayacağından ağustos 
ayı itibarıyla sanayici tarafından alınabilecektir. Böylece diğer bölgelerle satış 
aşamasında zamanlama yönünden bir avantaja sahip olacak, sanayicinin bölgeden ürün 
alması cazip hale gelecektir. 

12.2.2. Nadas Alanlarının Değerlendirilememesi 
Sorun 
Özellikle ülkemizin Orta Anadolu ve geçit bölgelerinde uygulanan nadas-buğday ekim 

nöbeti sisteminde sürekli aynı besin maddeleri tüketildiği için, toprağın besin maddeleri 
arasındaki denge bozulmaktadır. Bu durum toprağın fiziksel ve kimyasal yapısının bozulmasına 
sebep olmaktadır. Kurak ve yarı kurak alanlarda uzun yıllardır geleneksel nadas-buğday üretim 
yöntemi dışında farklı ekim sistemleri uygulanmamıştır. Ancak nüfusun artması nedeniyle 
tarımsal ürünlerde artış sağlanması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Tarımsal üretimde sağlanacak 
artışta, verim artışının yanı sıra yeni ekim alanlarının oluşturulması zorunludur. Bu anlamda 
nadas alanlarının değerlendirilmesi önemlidir.  

Çözüm önerisi 
• Bu bölgelerde nadas-buğday ekiminin uygulanmasının en önemli nedeni 

yağış yetersizliğidir. Aspir bitkisi kurağa dayanıklı olması ve köklerinin derine inerek 
derinlerdeki sudan yararlanması nedeniyle, özellikle Orta Anadolu’da uygulanan 
nadas-buğday sisteminin uygulandığı yerlerde aspir-buğday ekim nöbeti uygulanabilir.  

• Ayrıca, sulanabilir pancar ekim alanlarında kışlık kolza ve ayçiçeği ekim 
nöbetine girebilecek diğer yağ bitkileridir.  

• Nadas alanlarında yetiştirilebilecek uygun yağ bitkileri belirlenmesine 
yönelik araştırmalara önem verilmelidir.  

Sorun 
Ayçiçeği tarımı Trakya Bölgesindeki alanlar dışında (Orta Anadolu’da) daha çok çerezlik 

ayçiçeği üretimi yapılmaktadır. Ülkemizde ayçiçeği yetiştiriciliği için uygun ekolojik koşullar 
bulunduğu halde, ayçiçeği ekim alanı artırılamamaktadır.  

 
 
Çözüm Önerisi 

• Potansiyel olarak Karadeniz Bölgesinde iç kısımlarda yer alan Çorum, 
Amasya ve Tokat illerinde, Orta Anadolu’ da Konya, Aksaray, Karaman illerinin 
sulanabilen alanlarında, Afyon, Kütahya, Uşak ve Isparta illerinde ayçiçeği tarımı 
yapılabilir ve bu illerde ekimi teşvik edilebilir. Ayçiçeğinin özellikle Orta Anadolu 
Bölgesinde şekerpancarı ile ekim nöbetine girmesi veya şekerpancarı ekiminin 
sınırlandırıldığı alanlarda bu bitkinin yerine ekilmesi ülkemiz ayçiçeği üretiminin 
artmasına önemli katkıda bulunacaktır. Ege Bölgesinde buğday-arpa hasadını takiben 
ayçiçeğinin daha geniş olarak yer alması da ekim alanı artışına katkı sağlayacaktır.  
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12.2.3. Ekim Nöbetine Önem Verilmemesi 
Sorun 
Ekim nöbeti, giderek verimsizleşen toprak yapısının iyileştirilmesi açısından büyük önem 

taşımaktadır. Ülkemizde yağlı tohumlu bitkilere ekim nöbetinde yeterince yer verilmemektedir. 
Aynı bitkinin üst üste ekimi sonucunda, toprakların organik madde miktarı giderek azalmakta ve 
hastalık ve zararlılar artmaktadır. Bu durum sonucunda hem ülkemizdeki ürün çeşitliliği ve ekim 
alanı azalmakta hem de birim alan veriminde düşüşler görülmektedir. 

Çözüm önerisi 
• Öncelikle farklı ekolojik koşullarda uygulanabilecek ekim nöbeti 

sistemlerinin araştırılarak üreticilerin bu konuda eğitilmesi gerekmektedir.  
• Uygun bölgelerde belirlenen yağ bitkilerinin münavebede yer almasının 

teşvik edilmesi yağ bitkileri ekim alanında artışı ve çeşitliliği sağlayacaktır.  
• Ayçiçeği ve soya gibi yağ bitkilerinin yanında kolza ve aspir gibi kaliteli ve 

yüksek oranda yağ içeren yağlı tohumlu bitkilere uygun bölgelerde ekim nöbeti 
deseninde yer verilmelidir.  

• Özellikle Orta Anadolu ve geçit bölgeleri ile GAP ve ikinci ürün tarımı 
yapılan Akdeniz ve Ege Bölgelerinde ekim nöbetinde yağ bitkilerinin yer almasını 
sağlayacak destekler sağlanmalıdır. 

Sorun 
Trakya Bölgesinde Buğday-Ayçiçeği ekim nöbeti uygulanmaktadır. Fakat bazı yıllarda 

ayçiçeği fiyatlarının sadece maliyeti karşılar durumda olması nedeniyle, bölgede çiftçiler 
ayçiçeği ekiminden vazgeçerek üst üste buğday ekmektedirler. Bu durum hem ayçiçeği 
üretiminin azalmasına, hem de buğday ve ayçiçeğinde hastalık ve zararlıların artmasına, 
toprakların organik maddece fakirleşerek ürün verimlerinde belirgin azalışlara neden olmaktadır. 
Bölgede halen 600 bin hektar civarında buğday ekim alanı ve 400 bin hektar civarında ayçiçeği 
ekim alanı mevcuttur. 

 
Çözüm önerisi 

• Bölgede ayçiçeğinin birim alan brüt kârının teşviklerle yükseltilmesi, ekim 
nöbetinin doğru olarak uygulanması sağlanırsa, ayçiçeği ekim alanı artırılabilir.  

• Ayçiçeğine verilecek destek ve teşvikler rakibi olan buğdayın ekiminin 
yapıldığı, Ekim-Kasım ayından önce açıklanmalıdır. 

 
12.3. Verimin Artırılamaması 
12.3.1. Çeşit ve Tohumluk Sorunu 
Sorun 
Kullanılan tohumluğun kalitesi yüksek verim için önemli bir faktördür. Bu nedenle yüksek 

verim için mutlaka sertifikalı tohumluk kullanmak gerekmektedir. Ayçiçeği ve pamuk dışında 
diğer yağlı tohumlu bitkilerin yeni çeşit sayıları ve bunların temini yeterli düzeyde değildir.  

Çözüm önerisi 
• Yağlı tohumlarda verimli, yağ oranları yüksek, hastalık ve zararlılara 

dayanıklı çeşitler geliştirmek için araştırma ve geliştirmeye (AR-GE) yönelik 
çalışmalara destek verilemelidir. 
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• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinden çeşit geliştirme ve iyileştirme 
çalışmaları için kaynak ayrılmalıdır. 

Sorun 
Ülkemizde ayçiçeğinde hibrit tohum kullanım oranı hemen hemen %100 seviyesinde 

olmasına rağmen, ekimi yapılan hibrit çeşitlerin yağ oranları düşüktür. Oysa Rusya ve 
Ukrayna’da ayçiçeğinde hibrit tohum kullanım oranı yaklaşık %60’lar oranında olmasına 
rağmen, kullanılan çeşitlerin yağ oranlarının çevre koşullarının da etkisi ile yüksek olması 
nedeniyle, bu ülkeler dünya ticaretinde önemli yere sahiplerdir. Ayçiçeği hibrit tohum kullanım 
düzeyleri açısından Rusya ve Ukrayna ile diğer komşu ülkelerimiz Bulgaristan ve Romanya’yı 
izlemek zorundayız.   

Çözüm önerisi 
• Bu alanda devlet ve özel sektör tohumculuk kuruluşları tarafından yağ oranı, 

birim alan verimi yüksek çeşitler geliştirme çalışmalarına önem verilerek, yağ oranı 
yüksek hibrit çeşitler geliştirilmelidir.  

• Yağ oranları yüksek hibrit tohumların kullanımı artırılmalı ve ekolojik 
koşullara, bölgelere uygun olarak üretilmeleri sağlanmalıdır. 

• Yağ oranı yüksek çeşitlere prim verilmelidir. 
 
Sorun 
Orobanş (Orobanche cumana), ülkemizde özellikle Trakya'nın bazı ayçiçeği ekiliş 

alanlarında sorun olan bir kök parazitidir. Orobanş ile bulaşık tarlalarda bu parazite karşı hassas 
tohumluk ekilmişse, ayçiçeği bitkilerinin köklerinde orobanş ekimden 4-5 hafta sonra görülmeye 
başlar. Köklerinde yoğun olarak orobanş görülen bitkilerde boy kısalır, yapraklar küçük kalır ve 
tablalar da çok küçük olur. Dekardan alınan tane verimi ve yağ verimi oldukça düşer. Özellikle 
kurak yıllarda orobanşın ayçiçeği bitkisine zararı çok daha etkilidir.  

Çözüm önerisi 
• Orobanş ile bulaşık tarlalarda ayçiçeği tarımı yapılacaksa, söz konusu bu 

parazite karşı dayanıklı tohumluğun ekilmesi en kesin çözümdür. Gerek kamu sektörü 
ve gerekse özel sektörde tohumculuk yapan kuruluşlarda bu parazite karşı dayanıklı 
hibrit ayçiçeği çeşitleri vardır.  

• Bu parazite karşı yapılacak kültürel mücadelede ise üst üste ayçiçeği 
ekiminden kaçınılarak buğday, kolza, arpa, mısır, pancar, çeltik, pamuk veya 
baklagiller gibi bitkilerle ekim nöbetine gidilmelidir.  

• Orobanşın, ilaçlı olarak mücadelesi de kısmen mümkün olabilmektedir.  
• Orobanşa dayanıklı çeşitlerin sertifikalı tohumluğuna destek verilmelidir. 

Sorun  
Ayçiçeğinde yabancı otlar verimde %20-30 kayba neden olmaktadır.  
Çözüm önerisi 

• Yabancı ot ve orobanşın yoğun olarak problem olduğu yörelerde 
imidazolinone grubu herbisitlere dayanıklı ayçiçeği çeşitlerinin ekimine önem 
verilmeli, gerekirse bu çeşitlere destek verilmelidir.  

Sorun 
Ayçiçeği yağı linoleik yağ asidince yüksek bir yağdır. Son yıllarda mid-oleik (orta-oleik) ve 

high-oleik (yüksek-oleik) yağ asidi içeren çeşitler geliştirilmiştir. Yüksek oleik yağ asidi içeren 
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ayçiçeği çeşitlerinden elde edilen yağlar yüksek stabilite göstermeleri, yüksek kızartma 
sıcaklıklarına dayanması nedeniyle özellikle yağın kızartmalık olarak kullanım süresini uzatma 
bakımından oldukça önemlidir. Bu sayede yağın kullanım süresi uzatılacak ve yağ tasarrufu 
sağlanacaktır. Bu çeşitlerin geliştirilerek ekim alanlarının arttırılması gerekmektedir. 

Çözüm önerisi 
• Orta ve yüksek oleik yağ asidi içeren ayçiçeği çeşitlerinin ıslah edilmesi, 

tohumlarının çiftçilere dağıtılması gerekmektedir. 
• Bu çeşitlerin sertifikalı tohumluğuna destek verilmelidir. 
• Yüksek oleik asit içeren ürüne prim verilmelidir. 

Sorun  
Orobanşa ve herbisite dayanıklı çeşitlerin tohumluk fiyatları diğer çeşitlere oranla daha 

yüksektir. 
Çözüm önerisi 

• Soya ve pamukta olduğu gibi dayanıklı çeşit kullanan veya yüksek oleik asitli 
çeşitlerin tohumluğunu kullanan çiftçilere destek verilmelidir. 

Sorun 
Ülkemizde genellikle pamuk tohumluğu olarak havlı tohum kullanımı yaygındır. Delinte 

tohum yani havsız tohum kullanımı düşük orandadır. Ülkemizde delinte tesislerinin azlığı da 
delinte tohumluk kullanımındaki yetersizliğin nedenlerinden biridir. 

Çözüm önerisi 
• Delinte tohumluk kullanımı yaygınlaştırılmalı ve desteklenmelidir. Çünkü 

delinte tohumluk kullanımı ile kullanılan tohumluk miktarından tasarruf edilecek ve 
bunun sonucunda da daha fazla çiğitin yağ sanayinde kullanılması sağlanmış olacaktır.  

• Delinte tohumluk kullanımı, tohumluk ve çapalama masrafı gibi girdilerin 
azalmasına neden olacağı için üretim maliyeti daha düşük olacaktır. Bunun için 
delintasyon tesislerinin artırılması gerekmektedir.  

• Üreticilerin delinte tohum kullanımını sağlamak için yayım çalışmaları 
artırılmalı, sertifikalı ve delinte tohumlar için verilen teşvik bu tohumların kullanımını 
artıracak miktarlarda ve zamanında verilmelidir. 

Sorun 
Pamukta makineli hasada uygun, erkenci, az dallanan veya dallanmayan, dar sıra 

aralıklarıyla ekilen ve birim alanda daha fazla sayıda bitki bulunan, lif randımanı yüksek yeni 
çeşitler geliştirilmiştir. Bu çeşitlerin kullanımı oldukça sınırlıdır. Klasik çeşitlere göre 7-10 gün 
erkenci olan, daha yüksek verimli, tek seferde makine ile hasat edilebilen bu çeşitlerin 
adaptasyon çalışmaları yapılarak uygun bölgelerde ekilmelidir. 

Çözüm önerisi 
• Uygulanan destek ve teşviklerde bu çeşitlere daha yüksek destek verilmeli, 
• Çiftçilere bu çeşitlerin tarımı hakkında eğitim ve yayım çalışması 

yapılmalıdır. 
Sorun 
Pamuk tohumlarından lif elde edilen bir bitkidir. Bunun yanında lifleri alındıktan sonra 

tohumlarında %17-24 oranında yağ bulunmaktadır. Ancak ülkemizde çiğitteki yağ oranı %13-14 
civarındadır. 1,3 miyon ton çiğit üretimi dikkate alındığında, yağ oranında sağlanacak %2 



292 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

oranındaki artış ile 26 bin ton yağ, %4 oranındaki artış ile de 52 bin ton yağ sağlanabilecektir. 
Dolayısıyla ekilen çeşitlerin tohumundaki düşük yağ oranı önemli yağ kaybına neden olmaktadır. 

Çözüm önerisi 
• Pamuk ıslah çalışmalarında, lif oranı ve lif kalitesi yanında çiğitteki yağ oranı 

da dikkate alınmalıdır. 
Sorun 
Ülkemizde tescil edilmiş yerfıstığı çeşitlerinin çoğu çerezlik çeşitlerdir. Yerfıstığı yağ 

üretiminde kullanılmadığı için, yağlık yerfıstığı çeşit sayısı çok azdır. 
Çözüm önerisi 

• Yüksek verimli ve kaliteli yağlık çeşitlerin geliştirilmesi önemlidir. Bu 
konuda yapılan araştırmaların sayısı artırılarak desteklenmelidir. 

Sorun 
Susam üretiminde tohumluk ihtiyacının yerel çeşitlerden karşılanması ve hastalıkların 

problem olduğu yöreler için dayanıklı çeşitlerin bulunmayışı en önemli sorundur.  
Çözüm önerisi 

• Bu durum susamda verim artışının sağlanmasında ilk dikkate alınması 
gereken husustur. Farklı bölgelere adapte olabilen, yüksek verimli, hastalıklara 
dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi ve agronomik çalışmalara yönelik araştırmaların 
yoğunlaştırılması gerekmektedir.  

12.3.2. Üretim Girdilerinin Pahalı Olması 
Sorun 
Yağ bitkileri üretiminde başlıca üretim masrafları tohumluk, gübre, zirai ilaç, mazot, işçilik 

ve yapılıyorsa sulama olarak sayılabilir. Ürüne göre bu masrafların miktarında değişiklik 
olabileceği gibi, özellikle işçilik aile bireylerinin kendisinin arazide çalışması ile 
karşılanmaktadır. Üretim girdilerinden gübre ve mazot devlet tarafından desteklenmektedir.  

Çözüm önerisi 
• Mazot ve gübrede  destek miktarları yağlı tohumlu bitkiler için  artırılmalı, 
• Gübrede uygulanan KDV oranı %1’e indirilmeli, 
• Sertifikalı tohumluk destekleri soya ve pamuk dışında, ayçiçeği, kolza ve 

aspire de verilmelidir. 
• Sulama amacıyla kullanılan elektrikten alınan KDV oranı %1’e indirilmeli,  
• Sulama tesisini işleten örgütler, üretimi teşvik amacıyla, yağlı tohumlu 

bitkilerin sulama suyu ücretlerinde indirim yapılmalı, 
• Aşırı sulama yapılmaması için çiftçiler eğitilmelidir. 

12.3.3. Sulanan Alanların Artırılamaması 
Sorun 
Ülkemizde ekonomik olarak sulanabilecek alan 8.5 milyon hektar’dır. 2005 yılı itibarıyla 

brüt 5 milyon hektar arazi sulamaya açılmıştır. Bu durum 3.5 milyon hektarlık bir alanın 
potansiyel sulanabilir alan olarak beklediğini göstermektedir. Yağ bitkileri içerisinde yer alan 
soya, susam ve yerfıstığı sulanarak yetiştirilmektedir. Ayrıca önemli miktarda yağ elde ettiğimiz 
pamuk da sulanmaktadır. 

Ülkemizde kuru tarım olarak ziraatı yapılan ayçiçeği bitkisi genelde sulanmadan 
yetiştirilmektedir. Ayçiçeğinin suya en çok  ihtiyaç duyduğu dönemler; çiçeklenmeden önceki ve 
sonraki dönemlerdir. Özellikle, çiçeklenmenin ve döllenmenin olduğu 10 günlük dönemde, bitki 



293 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

su stresine maruz kalırsa verim düşmektedir. Sulama ayçiçeğinde verimi artıran en önemli 
faktörlerden biridir. Ayçiçeği sulandığında verimde 2 kat artış sağlanabilmektedir.  

Çözüm önerisi 
• Ayçiçeğini sulamaya yönelik yatırım teşvikler artırılmalı ve bu tür 

uygulamalar desteklenmelidir.  
• Ayçiçeği tarımında sulama ile sağlanan verim artışlarının eğitim ve yayım 

çalışmaları ile çiftçilere benimsettirilmesi ve imkanı olup ta sulama yapmayanları 
eğitici, bilgilendirici uygulamalara ağırlık verilmelidir. 

12.3.4. Tarımsal Mekanizasyon Sorunu 
Sorun 
Pamuk yoğun bakım gerektiren bir endüstri bitkisidir. Hasat dışında pamuk tarımı mekanize 

olmuştur. Pamuk hasadında sorunlar yaşanmaktadır. Hasadın elle, 2-3 defada yapılıyor olması 
maliyeti artırmaktadır. Ayrıca, son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde pamuk tarımının 
artması nedeniyle pamuk hasadında işçi bulma sorunu yaşanmaktadır. Elle pamuk toplamada 
yaşanılan diğer bir sorun da, kirli toplama sonucunda pamuk kalitesinde oluşan olumsuzluklardır.  

Çoğu üreticinin ekonomik gücü son derece pahalı olan pamuk hasat makinesi alımına yeterli 
olmamaktadır. Bu durum pamukta makineli hasadın uygulanabilirliğini ve yaygınlaştırılmasını 
engellemektedir. Pamukta hasat maliyetinin azaltılması ve elle toplama esnasında meydana gelen 
kirlenmenin önlenmesi için makineli hasada geçilmesi gerekmektedir.  

Yağlı tohumlarda da günün değişen teknolojik koşullarına uygun yeni tarım makineleri 
geliştirilmektedir. Ancak parçalı ve küçük ölçekli arazi yapısı nedeniyle üreticilerin tek başlarına 
bunları satın almaları mümkün bulunmadığından, kullanmaları ve üretim maliyetlerini 
düşürmeleri söz konusu olamamaktadır. 

 
Çözüm önerisi 

• Başta pamuk hasat makineleri olmak üzere, tarım makinelerinin ortak 
kullanımının yaygınlaştırılması ve makine parklarının oluşturulması için Üretici 
Birlikleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri gibi 
üretici organizasyonları desteklenmelidir. Makine parklarının üreticilerin ortak 
kullanımına sunulması sağlanabilirse, üretim maliyeti daha da düşecektir. Tarımsal 
ürün alımı yapan kooperatiflerde (tarım satış kooperatiflerinde) üreticilerin kooperatife 
ödeyeceği mekanizasyon bedeli, kooperatife sattığı ürün bedelinden mahsup 
edileceğinden üreticiye ayrıca bir kolaylık da sağlanmış olacaktır. Makine parklarının 
oluşturulmasına yönelik olarak bu kuruluşların bu amaçla yapacakları ithalatlara da 
vergi muafiyeti (Gümrük Vergisi, KDV, ÖTV vb.) tanınarak, destek verilmesi 
mümkündür.  

• Pamukta makineli hasada uygun çeşitlere destek verilmeli, makineli hasada 
uygun çeşitlerin tarımı hakkında çiftçiler bilgilendirilmelidir. 

Sorun 
Yerfıstığı tarımı ülkemizde genellikle küçük işletmeler tarafından yapılmaktadır. Bu durum 

üretim maliyetini arttırmaktadır. Ülkemizde dekara maliyeti en yüksek olan yağ bitkisi 
yerfıstığıdır. Türkiye’de yerfıstığı ekonomik anlamda yağlık olarak kullanılmadığı ve çerezlik 
yerfıstığının alım fiyatı daha yüksek olduğu için, çerezlik üretim yapılmaktadır.  
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Çözüm önerisi 
• Yağlık yerfıstığı üretiminin daha cazip kılınabilmesi için üretim 

maliyetlerinin düşürülmesi ve yerfıstığının destekleme kapsamına alınması 
gerekmektir.  

• Hasat makinelerinin ortak kullanımının sağlanması ile hasatta mekanizasyon 
kullanımı artırılabilir.  

• Artan mekanizasyonla maliyetler düşürülebilirse, yağ sanayinde kullanımının 
artmasıyla daha çok yerfıstığı talebi ortaya çıkacaktır.    

Sorun  
Özellikle son yıllarda ekiliş ve üretiminde önemli artış sağlanan kolzanın ekim ve hasadında 

yanlış veya hatalı uygulamalar yapılmaktadır. Hasat döneminde özellikle hava nispi neminin 
düşük olduğu yörelerde ve bölgelerde kolza kapsülleri çatlayarak önemli ölçüde verim kaybına 
neden olmaktadır. 

Çözüm önerisi 
• Kolzanın ekimi hakkında çiftçilere teknik bilgi sağlanmalı, 
• Kolza hasadı hakkında biçerdöver operatörlerine kurslar düzenlenmelidir. 

 
12.4. Fiyat ve Pazarlama Sorunu 
12.4.1. Yağlı Tohumlar / Hububat Paritesi 
Sorun 
Özellikle Trakya Bölgesinde yoğun olarak buğday-ayçiçeği ekim nöbeti uygulanmaktadır. 

Fakat ayçiçeği ile buğday arasındaki paritenin 2’den düşük olması durumunda, üretici ayçiçeği 
ekiminden vazgeçmektedir. 1995-2005 yılları arasında ayçiçeği buğday paritesi 1.89-2.68 
arasında değişim göstermiştir. Özellikle paritenin 2,5’in üzerinde olduğu yıllarda bir sonraki yılın 
ayçiçeği ekim alanlarında önemli artış kaydedilmiş, paritenin 2’nin altına düştüğü dönemlerde ise 
ekim alanında düşüş tespit edilmiştir. Aynı sorunlar Çukurova Bölgesinde mısır ve soya arasında 
da görülmektedir. Çukurova Bölgesinde paritenin mısır lehine olması, mısır ve soya arasındaki 
ekim alanı dengesini yıldan yıla soya aleyhine gelişmekte ve ekim alanını azaltmaktadır. 

Prim destekleme politikası gerek buğday-ayçiçeği ve gerekse mısır-soya paritesinin yağlı 
tohumlar lehinde olmasını önemli ölçüde belirleyebilecektir.  

Çözüm önerisi 
• Trakya Bölgesinde ayçiçeği-buğday ve Çukurova Bölgesinde soya-mısır 

arasındaki paritelerin, yağlı tohumlu bitkileri lehine ve karlı hale getirilmesi için en az 
2 veya üzerinde tutulmalıdır.  

• Hububat ve dane mısır TMO tarafından destekleme alımına tabi 
tutulmaktadır. Ancak yağlı tohumlarda destekleme alımı olmadığı için fiyatlara 
müdahale edilememektedir. Bu durumda fiyat paritesinin tutturulabilmesi için yağlı 
tohumlara verilen primler ve diğer destekler artırılmalıdır. 

12.4.2. Primler ve Destekler 
1960’lı yıllardan sonra yağlı tohumlarda hükümetlerin kooperatif ve birlikler aracılığıyla 

yapmış olduğu Devlet Destekleme Alımları olarak bilinen uygulamaya 1994 yılında son 
verilmiştir. Öte yandan, devlet destekleme alımlarının sonlandırılmasını müteakip, ilk olarak 
1993 yılında pamukla başlayan prim sistemine daha sonraki yıllarda yağlık ayçiçeği, kolza, soya 
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ve dane mısır dahil olmuş ve bu ürünlerde üreticilerin diğer tarımsal desteklerin yanı sıra prim ile 
desteklenmesi sağlanmıştır.  

Sorun  
Yağlı tohumlu bitkilerden yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kolza ve dane mısır 

üreticilerine, dönemsel olarak değişmekle birlikte “destekleme primi” adı altında tutarları 
belirlenirken, iç ve dış piyasa fiyatları, üretim maliyetleri, bütçe imkânları ve ithal maliyetleri de 
göz önünde bulundurulmaktadır.  

Destekleme primleri, 
• Sanayici ve ihracatçının rekabet edebilecekleri dünya fiyatlarından 

hammadde teminini sağlamış, 
• Ürün satışlarında kayıt dışılığı önlemiş,  
• Üreticilere tatminkar bir gelir sağlanmasına imkan vermiştir.  

02/04/2008 tarihli ve 26835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 
2008/14 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya 
fasulyesi, kanola, aspir, dane mısır, destekleme primi ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır. 
Ancak belirlenen destek ve primler ile ödeme sisteminde aksaklıklar ve eksiklikler 
bulunmaktadır. 

Çözüm önerisi 
• Ayçiçeği üretim alanlarını artırmak ve üretimi karlı hale getirebilmek için, 

buğdaya verilecek prim desteğinin; ayçiçeği üreticisinin eline geçen satış fiyatı + prim 
dikkate alınarak ayçiçeği/buğday paritesinin 2’nin altına düşürülmeyecek şekilde 
belirlemelidir. 

Öte yandan, prim ödemelerinde; 
• Prim ödemesi yapılacak yağlı tohumlu ürünlerin prim miktarlarının rekabet 

ettikleri  tahılların ekim döneminden önce  belirlenerek açıklanmalı, 
• Primler hesaplanırken aynı ekim alanında birbirleriyle rakip olan ürünlerin 

dekar başına verimi ile üretim maliyetinin dikkate alınmalı, 
• Ayçiçeği gibi yağlı tohumların yoğun olarak üretildiği bölgelerde yağlı 

tohumlara verilecek primlerin  tahıllara verilen primlere göre çok daha yüksek 
tutulmalı, 

• Yüksek yağ oranı içeren çeşitlerin sertifikalı tohumluk kullanımına destek 
verilerek yüksek  yağ oranı içeren çeşitlerin yaygınlaştırılmalı, 

• Prim desteklemelerinin son yıllarda olduğu gibi devamlılık arz etmeli,  
• Prim verilen yağlı tohumlu bitkilerin sayısının artırılarak, yerfıstığı ve 

susamın da prim sistemine dahil edilmeli ve 
• Yağlı tohum ithalatında alınan vergilerin üreticilere verilen destekleme primi 

bütçesine ilave edilmesi konusunda çalışmalar yapılmasının uygun olacağı tespit 
edilmiştir.   

12.4.3. İhtiyaç Nedeniyle Ürünün Erken Pazara İndirilmesi 
Sorun 
Genel olarak, yağlı tohumlu bitki üreticileri, uygun koşullarda depolama imkanına sahip 

olamayışları ve ürün fiyatlarının mevsimselliği gibi nedenlerden dolayı üretim maliyetlerinin 
karşılanması amacıyla ürünlerini hasattan hemen sonra satmak zorunda kalmaktadır.  
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Çözüm önerisi 
• Başta ayçiçeği ve pamuk gibi yağlı tohumlu bitkiler olmak üzere, tarımsal 

ürün ticaretine derinlik kazandıracak, ürünlerin ulusal veya uluslararası düzeyde 
pazarlanması imkânını sağlayacak Ürün İhtisas Borsalarının ve lisanslı depoların 
biran önce hızla devreye girmesi teşvik edilerek sistem işler hale getirilmelidir.  

• Mevzuat alt yapısı tamamlanan lisanslı depoculuk sistemi ve ürün ihtisas 
borsalarının işlerlik kazandırılmasına yönelik olarak sektörün beklentilerine ve 
sistemin yapısına uygun teşvik ve desteklere ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir. 

o Depolama ücreti cazip lisanslı depoların oluşturulması amacıyla, 
depo kiralarının belli bir bölümünün devletçe karşılanması, 

o Vergi teşviklerinin uygulamaya konulması, 
o Laboratuar - referans laboratuar organizasyonunun kurulması,  
o Borsalar - lisanslı depolar - bankalar arasında uygun bilgi işlem 

ağının oluşturulması, 
o KDV’den arındırılmış ürün senedi ticaretinin sağlanması,  
o Tarım ürünlerinin ihraç ve ithalatına ilişkin istikrarlı bir dış ticaret 

rejiminin oluşturulması gibi. 
• Pazar fiyatlarının düşük olduğu hasat döneminde, üreticilerin ürünlerini 

depolamasına sağlamak amacıyla uygun olan TMO depolarının yağlı tohum 
üreticilerine ücretsiz olarak açılması ve sanayiciye sunumunun sağlanması yolunda 
çalışmalar yapılmalıdır.  

12.4.4. Taklit ve Tağşiş 
5179 sayılı Gıda Kanununda taklit; gıda maddesini ve gıda ile temasta bulunan madde ve 

malzemelerini; şekil, bileşim ve nitelikleri itibariyle evsafında olmayan özellikleri haiz gibi 
göstermek;  tağşiş ise gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, 
mevzuata veya izin verilen özelliklere aykırı olarak üretilmesi olarak tanımlanmıştır. 

Sorun 
Bitki adı ile anılan ayçiçeği ve mısır yağına daha ucuz olan pamuk, soya, kolza ve palm 

yağının sıvı çeşitlerinin konularak ayçiçek yağı ve mısır yağı olarak adlandırıldığı ve böylece 
taklit ve tağşişe neden olunmaktadır.  

Çözüm önerisi 
• Yağların karıştırılarak satışının engellenmesi için Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı tarafından denetimler artırılmalıdır.  
• Yapılan denetimlerin etkin olması sağlanmalıdır. Yapılan denetimlerde 

mevzuatta yer alan taklit ve tağşişi belirlemeyi amaçlayan analizler mutlak surette 
talep edilmelidir. 

• İl Müdürlükleri arasında farklı uygulamalar var ise giderilmelidir.   
• Özellikle taklit ve tağşişli ürün üreten ve satan işyerlerine verilecek cezalar, 

5179 sayılı Gıda Kanununda ayrıca yer almalı, uygulanacak olan cezai yaptırımın 
caydırıcı niteliği bulunmalıdır. 

• Taklit ve tağşişli ürün üreten ve satan işyerlerine verilecek cezaların yanı 
sıra bu firmaların tüketiciye ilan edilmesini sağlayacak uygulamaların yapılması 
gerekmektedir. 
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12.4.5. Alım Garantisi ve Pazar İmkanlarının Bulunmayışı 
Sorun 
Soya üretimi ülkemizde yıllara göre dalgalanmalar göstermekte ve istenilen üretim artışı 

sağlanmamaktadır. Ülkemizde soya tarımı başarıyla yapılmasına rağmen, üreticilerin soya için 
sürekli ve alternatifli pazar bulamamaları üreticileri ertesi yıl başka ürünlerin ekimine 
yöneltmiştir.  

Bitkisel yağ açığımızın kapatılmasında alternatif ürünler aspir ve kolzadır. Bu ürünlerde 
alım garantisi ve fiyat belirsizliğinden dolayı üretici ürünü ekmeden kaçınmakta ve bu ürünlerin 
ekim alanları artırılamamaktadır.  

Çözüm önerisi 
• Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin alternatif yağlı tohumlarda (aspir, 

kolza ve soya) alımı yapmalarının teşviki amacıyla bu kuruluşların kullandığı ürün 
alım ve işletme kredilerinde faiz desteği diğer ürünlerden farklı olarak artırılmalıdır. 
Böylece ürünlerin ticareti canlanacak ve zamanla sanayicinin ürün alımı 
özendirilecektir. 

• Diğer taraftan, alternatif yağ bitkilerinde, üretici birliklerinin ve tarım satış 
kooperatiflerinin yaygın olmadığı bölgelerde, çiftçi ekim alışkanlığı kazanana kadar, en 
az 5 yıl süre ile TMO tarafından alım garantisi verilmelidir.  

12.4.6. Ulusal Yağlı Tohumlar Konseyi Kurulamaması 
Sorun 
Tarım Kanununda yer alan ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere 

ürün bazında üreticiler, tüccarlar, sanayiciler ve/veya bunların oluşturdukları birlikler ile kamu ve 
araştırma kurumları, meslek odaları ve dernekler bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz ürün 
konseylerinin kurulmasına imkan sağlanmıştır. Bu çerçevede, yağlı tohumlu bitkilerin 
üretimindeki sorunların çözümüne katkısı olacağı düşünülen Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler 
Konseyi henüz kurulamamıştır. 

Çözüm önerisi 
• Konsey yağlı tohumlar üretimi ve ilgili sanayi kollarını da kapsayan bütün 

birimleri içermelidir.  
• Üretici, ihracatçı, tüccar, sanayici, üniversiteler, araştırma enstitüleri, 

kooperatif ve birlikler ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yer alacağı “Ulusal 
Yağlı Tohumlu Bitkiler Konseyi”nin kurulması, Konsey içerisinde yer alan kamu 
kuruluşlarının gözetleyici ve denetleyici bir rol üstlenmesinin ve sektördeki tüm 
grupların eşit ağırlıkta temsil edilmesini sağlayacak düzenlemelere yer verecek 
yönetmeliğin en kısa sürede çıkartılması uygun olacaktır.  

12.4.7. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin (TSKB) AB’ye Katılım Sürecinde 
Yeniden Yapılandırılmasının Tamamlanması  

Sorun 
TSKB’lerin faaliyetlerinde devamlılığın sağlanabilmesi için finansman sorunlarının 

giderilmesi gerekmektedir.  
Avrupa Birliği’nde Ortak Tarım Politikası uygulanması amacıyla muhtelif görevler üretici 

örgütlerine veya gruplarına ve bunların birliklerine verilmektedir. Ülkemizde de yağlı tohum 
üreticilerinin kurduğu ve kuracağı üretici örgütlenmelerinin yaygınlaştırılmasına ve AB’nde 
üstlendikleri görevleri yapabilmeleri için yetkilendirilmelerine ihtiyaç bulunmaktadır.  



298 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

Çözüm önerisi 
• TSKB’lerin finansman sorunlarının çözümlenebilmesi için finansman 

maliyetlerinin belirli bir oranının devletçe karşılanması gerekmektedir.  
• Diğer taraftan, Avrupa Birliğine (AB) uyum süreci ve bu birliklerin AB’deki 

muadil üretici organizasyonlarının AB Ortak Tarım Politikası içerisindeki 
fonksiyonları da dikkate alınarak, ülkemizdeki Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birliklerinin yetkilendirilmesi ve yapılandırılması sağlanmalıdır.  

• Bu birliklerin proje hazırlama ve AB fonlarından yararlanabilme 
kabiliyetlerinin artırılması ve üretici ortaklarının da menfaatleri gereği mevcut 
durumlarını geliştirmeleri gerekmektedir. 

• Diğer taraftan, tarım satış kooperatifi ve birliklerinin, yağlı tohumlar ve diğer 
iştigal konusu tarımsal ürünlerde depolama kapasitelerinin geliştirilerek lisanslı 
depoculuk sistemine dahil edilmelerine ilişkin yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla 
ülkemizde stoklama konusunda  sağlıklı bir alt yapı oluşabilecektir.   

12.4.8. Tahıllar ve Yağlı Tohumlar Arasındaki Gümrük Vergisi Farklılıkları 
Sorun 
Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda tahıllar, yağlı tohumlar, ham yağlar ve 

küspeler arasında gümrük vergilerinde farklılıkların bulunmasının yağlı tohumlu bitkilerin üretim 
artışını etkileyen faktörlerden birisi olduğu yönünde görüşler tespit edilmiştir. Yağlı tohumların 
ekimindeki rakip ürünleri olan hububattaki yüksek gümrük vergisi uygulaması hububat fiyatlarını 
aşırı yükseltmekte ve yağlı tohum ekim alanlarına hububatın girmesine neden olmaktadır.  

Çözüm önerisi 
• Yağlı tohumlarda, küspelerde ve ham yağlarda DTÖ taahhütleri çerçevesinde, 

özellikle yerli ürünün iç piyasada tüketimine kadar, gümrük vergileri en üst düzeyde 
tutulmalıdır.  

 
12.4.9. Bitkisel Yağ Sanayinin Tam Kapasite ile Çalışamaması  
Sorun 
Ülkemizde yağlı tohum üretiminin yeterince artırılamaması ve dünya piyasalarında da 

ihracatçı ülkelerin (Rusya ve Ukrayna gibi) yağlı tohum yerine ham yağ ihraç eder konuma 
gelmeleri nedeniyle yağlı tohum kırma tesisleri tam kapasitede çalışmamaktadır.  

Çözüm önerisi 
• Ülkemizdeki yağ sanayinin rantabl kapasite ile çalışmasını sağlamamız için 

yağlı tohum üretimimizin artırılması gerekmektedir. Bu nedenle ülkemiz yağlı tohum 
üretiminde yağlık ayçiçeğinin yanında, kolza gibi diğer yağlı tohumlu bitkilerin üretimi 
de artırılmalıdır.  

• Kolza yağlı tohumlu bitkiler içerisinde en erken hasat edilen yağ bitkisidir. 
Diğer yağ bitkilerinden önce hasat edilmesi nedeniyle, kırma sanayine ve ham yağ 
sanayine atıl dönemlerinde hammadde sağlayarak, sanayinin aktif duruma geçmesini 
sağlayacaktır. Ayrıca küspesi de önemli bir yem hammaddesi olduğu için, sıkıntı 
çekilen dönemde yem sanayinin küspe ihtiyacını da karşılayacaktır. Bu nedenle kolza 
üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması özel önem arz etmektedir. 

• İthalatta ham yağ yerine yağlı tohum ithalatı sağlanmalı ve buna bağlı olarak 
da ülkemizde atıl durumda bulunan kırma ve rafinasyon sanayinin çalışarak katma 
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değer ve istihdam açısından ülkemize daha fazla ekonomik getiri sağlanmalıdır. Bu 
çerçevede zaman zaman tohum-küspe-ham yağ arasında hammadde-mamul ürün 
randıman oranları dikkate alınarak gümrük vergileri yeniden düzenlenebilmelidir. 

12.4.10. Soya Entegre Tesislerinin Kurulamaması 
Sorun 
Türkiye’de soya sadece yağ ve yem kaynağı olarak yetiştirilmektedir. Oysa soya içerdiği 

yüksek orandaki protein ile dünyada beslenme dahil 300’den fazla mamül maddenin yapımında 
hammadde olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde entegre sanayi tesisi olmadığı için soya 
üretiminin yaygınlaştırılması da olumsuz etkilenmektedir. 

Çözüm önerisi 
• Soya entegre tesisleri yatırım teşviklerinden yararlandırılmalıdır. 

12.5. Eğitim ve Yayım Sorunu 
Sorun 
Üreticilerin eğitimi, tarımda verimliliği arttırıcı en önemli unsurlardan biridir. Tarımda yeni 

teknolojilerin doğru ve etkin bir şekilde kullanılması bilgi ve eğitim gerektirir. Kırsal alanda 
teknik eleman istihdamının yetersizliği ve tarımla uğraşan nüfusun yaşlı olması nedeniyle 
tarımsal ürünlerin yetiştiriciliği ve teknolojisi konusunda üreticiler ile ilgili kuruluşlar arasında 
iletişim yetersizliği bulunmaktadır.  

Çözüm önerisi 
• Tarımsal üretimle ilgili olarak yapılan her türlü araştırma sonucunun, eğitim 

ve yayım metotlarının çağdaş iletişim araçlarından yararlanılarak güncelleştirilmesi ve 
üreticilere ulaştırılması gerekmektedir. 

• Çiftçilere il ve ilçe tarım müdürlükleri, tarım satış kooperatifleri ve özel 
sektör tarafından faaliyet alanlarındaki ürün hakkındaki yenilikleri ve gelişmeleri 
anlatmak amacıyla eğitim çalışmaları yapılmalıdır. 

• Bölgelerde düzenlenen tarım fuarlarının çiftçiye duyurulması ve bu fuarlara 
çiftçilerin katılımının sağlanmasıyla çiftçinin yeni teknolojiler ve üretim teknikleri 
hakkında bilgi edinmesi sağlanmalıdır. 

12.6. Yağlı Tohumlarda Alternatif Kullanım Alanlarının Artması 
Sorun 
İleriki yıllarda yağ üretim ve tüketiminin en büyük rakibi biyodizeldir. Çünkü üretilen yağ, 

insan beslenmesi yerine yakıt (biyodizel) elde edilmesinde kullanılacaktır. Bu nedenle yağlı 
tohumlu bitkilerin üretiminde yapılacak projeksiyonlarda sadece yemeklik yağ tüketimini dikkate 
almak yanlış olacaktır. Bununla birlikte, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak biyodizel üretimi de 
dikkate alınmalıdır. Biyodizelin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündeme gelmesiyle 
üreticiler kolzaya ilgi duymaya başlamışlardır. Kolzanın bu kadar gündeme gelmesine rağmen, 
ülkemiz ekolojisine adapte olmuş kolza çeşitleri ve bu konuda yapılan araştırmalar yok denecek 
kadar azdır. Kolzanın bu kadar gündeme gelmesinin ve ülkemiz için önemli olmasının bir nedeni 
de kolzanın kışlık ekime ekolojik olarak daha uygun olmasıdır. Bu nedenle buğday ekim 
alanlarında yapılacak kolza ekimi ile milli ekonomiye daha fazla katkıda bulunulabilir.  

Çözüm önerisi 
• Kolzanın ekim potansiyeline sahip olduğu bölgelerde il ve ilçe tarım 

müdürlükleri, tarım satış kooperatifleri ve özel sektör tarafından adaptasyon ve 
demonstrasyon çalışmaları yapılmalıdır. 
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• Kolzanın tarım kültürünün üreticilere öğretilmesi ve eğitilmesi için kamu ve 
özel sektör kuruluşlarının eğitim-yayım birimlerinin konuya gereken önemi vermelidir. 

• Ülkemiz ekolojisine adapte olabilecek kolza çeşitleri konusundaki 
araştırmalara önem verilmelidir. Bu konuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesindeki 
araştırma enstitülerinin, üniversitelerin araştırma projelerine yoğunluk vermeleri 
sağlanmalıdır. 

• Yağ bitkileri ekim alanlarının artırılmasında Orta Anadolu ve geçit 
bölgelerinde potansiyel olarak görülen aspir ve kolza hakkındaki araştırmalara öncelik 
verilmelidir. 

• Aspir ve kolzada tohumluk üretim programları başlatılmalıdır. 
 
Sorun 
Biyodizel üretiminin artması yönünde yapılacak çalışmalar yemeklik bitkisel yağ açığımızın 

daha da artmasına yol açabilir. Bununla birlikte, biyodizel üretiminin ülkemizdeki yağlı tohumlu 
bitkilerin üretimi ve ithalatı üzerinde yaratacağı etki ve mali sonuçların değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Biyodizel teknik olarak birçok yağdan üretilebilir olmasından dolayı anılan ürünün, teknik 
ve sınai amaçlı yağ yerine insan gıdası olarak kullanılacak yağlardan da elde edilmesi mümkün 
bulunmaktadır.  

Çözüm önerisi 
Bu kapsamda, Gümrük Müsteşarlığınca teknik ve sınai amaçlı bitkisel yağlar sınıfına giren 

hammaddenin yerinde kullanımının etkin bir şekilde denetlenmesi ve bu şekildeki ithal edilen 
yağların, yemeklik yağ olarak kullanımının önlenmesi hususunda gerekli tedbirler alınmalıdır.  
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SONUÇ 
Komisyonumuz, yaptığı çalışmalar sonucunda yukarıda anlatılan sorunları tespit etmiş ve 

çözüm yollarını önermiştir. En önemli husus AR-GE, eğitim ve yayım faaliyetlerine her 
kademede ihtiyaç duyulduğudur. 

Zeytin ağacından kaynaklanan var-yok yılı, verim ve kalite düşüklüğünde ciddi bir sorundur. 
Bunun yanı sıra gübreleme, ilaçlama (özellikle zeytin sineğine karşı toplu mücadele), sulama, 
budama, toprak işleme gibi eksik kültürel uygulamalar, hasatta yapılan yanlışlıklar nedeniyle 
verim ve kalite düşüklüğü yaşanmaktadır. Bunlarla beraber parçalı arazi yapısı birim üretim 
maliyetini artırmaktadır. Ayrıca gübre, ilaç ve enerji gibi ithal bazlı girdilerdeki fiyatların 
yüksekliği ile üreticilerimizin AB ülkelerindeki kadar desteklenememesi, özellikle dış pazarda 
rekabette sorunlara neden olmaktadır.  

Son yıllarda başlayan fidan desteği sayesinde ağaç sayısı oldukça artmıştır. Ancak ülkemiz 
zeytin gen kaynaklarının korunması ve çeşitliliğin sağlanması açısından lokal çeşitlere önem 
verilmesi ve bunlara ait fidanların üretilmesinin (genelde aşılı olmaktadır) mutlaka teşvik 
edilmesi gerekmektedir. Mevcut çeşitlerimizde klonal seleksiyon, gen kaynaklarımızda toplu 
seleksiyon ile yerli ve yabancı çeşitlerde adaptasyon çalışmaları mutlaka yapılmalı ve bölgesel il 
ve ilçe bazında çeşitler tavsiye edilmelidir.  

Sofralık zeytini uygun teknik ve hijyenik koşullarda işleyen işletmelerin kapasitelerinin 
yetersizliği ve merdiven altı denilen kayıt dışı gayrisıhhi işletmelerin varlığı iç ve dış pazar 
talebine uygun standart ürün elde edilememesine neden olmaktadır. 

Zeytinyağı elde etme işlemleri sırasında verim ve kaliteyi etkileyen çok ciddi hatalar 
yapılmaktadır. Hasat edilen zeytinlerin uygun olmayan koşullarda fabrikaya getirilmesi, 
bekletilmesi sebebiyle kalitesiz hammadde ile üretimine başlanan zeytinyağı, üretim aşamasında 
kaliteyi etkileyen olumsuz koşullar nedeniyle kalite kayıplarına uğramaktadır. 

Hem sofralık zeytinde, hem de zeytinyağı üretiminde tarladan sofraya kadar olan bütün 
safhalarda verim ve kaliteyi ön plana çıkaran bir üretimin hedeflenmesi, kaliteli ürün arzını 
sağlayacaktır. Elde edilen ürünlerin Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsaları sayesinde 
kalitesinin korunması sağlanması ile tüccar ve ihracatçının sürekli, kaliteli ve standart ürün 
temini sağlanmış olacaktır.  

Ülkemizde AR-GE yapan kurumlardan Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma 
enstitüleri, üniversiteler, UZZK ve sektörün diğer paydaşları ile ortak bir çerçevede söz konusu 
sorunlar ele alınarak, hedefler belirlenmeli, öncelikli ve güdümlü projeler yapılarak uygulamaya 
konulmalıdır.  

Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK)’ne üyeliğimizin en kısa zamanda gerçekleştirilmesi, 
dünya zeytinciliğini yakından takip etmek ve alınan kararlarda söz sahibi olabilmek açısından 
önemlidir. Üyelikle birlikte Konsey’in promosyon faaliyetleri ile AR-GE desteklerinden de 
faydalanma imkanları olacaktır. 

Yağlı tohumlu bitkilerde ülkemizde yaşanan en önemli sorun üretimin yetersizliğidir. Bu 
durum bitkisel yağ sanayinin hammadde yönünden dışa bağımlı olmasına neden olmaktadır. 
Sanayinin ana ham maddesi olan ham yağ ihtiyacımızın yaklaşık %70’i ithal edilen yağlı tohum 
veya ham yağdan karşılanmaktadır. Bu ithalat karşılığında yağlı tohum küspeleri dahil 1,7 milyar 
dolar ödenmektedir. İthalatın azaltılması veya tamamen kaldırılması için ülkemiz yağlı tohum 
üretim politikası yeniden ele alınmalı ve yeni stratejiler belirlenmelidir.  
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Bu nedenle, hazırlanan bu raporda ülke şartlarında yağlı tohum üretiminde görülen sorunlar 
ve çözüm yolları ayrıntılı olarak incelenmiştir.  

Son iki yıl içerisinde özellikle dünyada yaşanan küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan 
kuraklık ve petrol fiyatlarındaki anormal artışlar alternatif yakıt üretiminin (biyodizel) artmasına 
neden olmuştur. Hem kuraklık hem de biyodizel üretimin artması, yağlı tohum ve bitkisel yağ 
fiyatlarını dünya çapında arttırmıştır. 2007 yılında bir önceki yıla göre ithal edilen yağlı tohum ve 
ham yağ miktarı daha az olmasına rağmen ödenen döviz miktarı yükselmiştir. Şartlar bu şekilde 
devam ettiği sürece, yakın bir gelecekte ithal edilecek hammadde temininde sıkıntı yaşanması 
beklenmektedir. Bu nedenle, yağlı tohumlu bitkiler üretiminin arttırılması şarttır. 

Ülkemizde bitkisel yağ üretimi, büyük oranda ayçiçeği ve asıl üretim amacı tekstil sanayine 
hammadde sağlamak olan pamuğa bağlıdır. Dolayısıyla bu iki üründe görülen dalgalanmalar 
veya yaşanan olumsuzluklar yağ üretimini olumsuz etkilemektedir. Bu bakımdan yağ bitkileri 
üretimini çeşitlendirmek amacıyla ülkemizin değişik bölgelerine adapte olabilecek yağ 
bitkilerinin ekimi teşvik edilmelidir. Bu amaçla GAP üretim deseninde ağırlıklı olarak yağlı 
tohumlu bitkilere mutlaka yer verilmeli ve Orta Anadolu ve geçit bölgelerinde nadas alanlarında 
yağlı tohumlu bitkilerin ekimi gerçekleştirilmelidir.  

Yağlı tohumlu bitkilerin ekim alanının artırılması için öncelikle çiftçilerin bu bitkilerin 
tarımından para kazanması gerekmektedir. Çiftçi ekonomik olmayan, para kazandırmayan ve 
pazarı bulunmayan hiçbir bitkiyi yetiştirmez. Bu nedenle uygulanacak fiyat, destekleme ve teşvik 
politikaları bu ürünlerin üretiminin artırılmasında belirleyici ana unsur olacaktır. Ayrıca, gübre 
ve mazot başta olmak üzere, üretim girdilerinin yükselmesi, yağlı tohum üretiminde verimliliği 
sınırlandırmaktadır. 

Yağlı tohumlu bitkilerden başta ayçiçeği olmak üzere, kurak şartlarda aspir, sulu şartlarda 
kolza ve soya ekim alanları artırılabilir. Bu bitkiler için belirlenen potansiyel ekim alanlarındaki 
çiftçilere bu bitkilerin tarımı hakkında eğitim ve yayım çalışmalarının yapılması, AR-GE 
çalışmalarının ve sulama olanaklarının artırılması, yağlı tohumlu bitkilerin dolayısıyla bitkisel 
yağ üretimimiz artmasına önemli katkılar sağlayacaktır.  

Diğer taraftan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tüm tarım ürünlerini bünyesinde bulunduran, bu 
ürünlere ilişkin tüm politikaları belirleyen otorite konumuna getirilmelidir. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmanın üretici, tüccar ve sanayicinin sorunlarına çözüm 
olmasını diler; büyük özveri ile katkıda bulundukları rapor için Komisyonumuzda görev yapan 
değerli Komisyon uzmanlarına ve bu çalışmada emeği geçen herkese, Komisyonumuz adına 
teşekkür ederiz. 

 
Zeytin ve Zeytinyağı ile Diğer Bitkisel Yağların Üretiminde ve Ticaretinde Yaşanan 

Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan  Meclis 
Araştırması Komisyonunun yaptığı araştırmalar ve incelemeler sonucu düzenlemiş olduğu iş bu 
rapor Genel Kurula sunulmak üzere Yüce Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

 
 



303 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

 
 
 

BAŞKAN 
Ahmet Edip UĞUR 

Balıkesir Milletvekili 

 
 
 

BAŞKANVEKİLİ 
Ahmet ERTÜRK 

Aydın Milletvekili 

 
 
 

KATİP 
Ali UZUNIRMAK 
Aydın Milletvekili 

 
 
 

SÖZCÜ 
Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

 
 
 
 

ÜYE 
Ergün AYDOĞAN 

Balıkesir Milletvekili 

 
 
 
 

ÜYE 
İsmail ÖZGÜN 

Balıkesir Milletvekili 

 
 
 
 

ÜYE 
İsmet BÜYÜKATAMAN 

Bursa Milletvekili 

 
 
 
 

ÜYE 
Ali KOYUNCU 

Bursa Milletvekili 
 
 
 
 

ÜYE 
Mehmet Salih 
ERDOĞAN 

Denizli Milletvekili 

 
 
 
 

ÜYE 
Abdülhadi KAHYA 
Hatay Milletvekili 

 
 
 
 

ÜYE 
Hüseyin DEVECİOĞLU 

Kilis Milletvekili 

 
 
 
 

ÜYE 
İsmail BİLEN 

Manisa Milletvekili 

 
 
 
 

ÜYE 
Gürol ERGİN 

Muğla Milletvekili 

 
 
 
 

ÜYE 
İbrahim Mete DOĞRUER 

Osmaniye Milletvekili 

 
 
 
 

ÜYE 
İbrahim BİNİCİ 

Şanlıurfa Milletvekili 

 
 
 
 

ÜYE 
İlhan EVCİN 

Yalova Milletvekili 
 



304 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

KAYNAKÇA 
 

1- Akdeniz, R. Ah, C. İ. Boyar S., TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat 
Mühendisliği  VI. Teknik Kongresi, 2005 

2- Arıoğlu, H. H., “Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı”, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders 
Kitabı, Genel Yayın No: 220, s. 74-109, Adana, 1999 

3- Aydın Sanayi Odası Zeytin Vejetasyon Suyu Kurulu, “Aydın Sanayi Odası Karasu 
Raporu”, Haziran 2008, Aydın 

4- Aysu, A., “Yağ Yine Karaborsada”, DİE Dosyaları, DİE, 2002  
5- Türkiye İstatistik Yıllığı 2001, Yayın No: 2690, DİE, Ankara, 2003 
6- Bayramin, S. ve İ. Bayramin., “Aspir (Carthamus tinctorius L.) Tarımının Önemi ve 

İç Anadolu Bölgesinde Potansiyel Ekim Alanları”, I. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve 
Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs 2007, s:222-228, Samsun, 2007  

7- Beutel, J.; Uriu, K.;Lilleland, O., 1983. Leaf analysis for California deciduous fruits. 
In:Soil and plant tissue testing in California.University of California, Bull. 1879. 

8- Brar and Ahuja Brar, G.S. and K.L. Ahuja. Sesame: Iİts Culture, Genetics, Breeding 
And Biochemistry p. 245-313. In: Malik, C.P. (ed.). Annu. Rev. of Plant Sci. Kalyani 
publishers, New Delhi, 1979. 

9- Can, F. 2005. Avrupa Topluluğunda Tarımsal Ürünlere Yönelik Destekler ve 
Çiftçilere Yapılan Yardımlar, Mayıs 2005, Ankara, T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği 

10- Chapman, H.D (Ed.). 1966. Diagnostic criteria for plants and soils. University of 
California, Div. Of Agric. Science, 793 pp. Berkeley, California 

11- Chillders, N.F (Ed.) 1966. Fruit nutrition. Horticultural publications, 888 pp. New 
Jersey 

12- Cine Tarım, http://www.cine-tarim.com.tr 
13- Delioğlu S. www.1.gantep.edu.tr/~fyayla/pamuk.ppt, 2006 
14- Elias, S., Basil, S. and Kafka, R. Response of safflower (Carthamus tinctorius) to 

saline soils and irrigation: Conssumptive water use. Agricultural water management, 54:67-80, 
2002  

15- FAO, (www.fao.org), 2008 
16- Gençer, O. Özüdoğru T., Kaynak M. A., Yılmaz A., Ören N. 2005, TMMOB Ziraat 

Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 3-7 Ocak Cilt 1, S:460, 
Ankara 

17- Gençer, O., Pembeden Pamuğa. Efsaneden Tarihe, Tarihten Bugüne Adana: 
Köprübaşı Yapı Kredi Yayınları-1392, S: 591-599, İstanbul, 1999 

18- Gizlenci ve ark.,  Alternatif Bir Yağ Bitkisi: Kanola ve Önemi. Türktarım. 147: 55-
57. 2002 

19- Gizlenci, Ş. ve Ark. Kolza Tarımı, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enst. Yayınları, 
Samsun, 2005 

20- Göğüş, F. ve Bozkurt,H., “Zeytinyağı”, 2008, Gaziantep 
21- Gül, A., Arıoğlu, H.H., Tülücü, K., Biçici K., Özgür, F., Fenercioğlu, H.,  

Osmaniye’nin Simgesi:Yerfıstığı, Ekonomisi, Üretim Tekniği, Hastalık ve Zararlıları, Gıda 
Sanayi Açısından Önemi, 2001 



305 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

22- Gümüşkesen A.S., Bitkisel Yağ Teknolojisi, 1999 
23- İşler, N., Arıoğlu, H.H., Boydak, E. ve Hacıkamiloğlu, İ.. Şanlıurfa Koşullarında II. 

Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Bazı Susam Çeşitlerinin Önemli Tarımsal ve Bitkisel 
Özelliklerinin Belirlenmesi. Ç.Ü.Z.F. Derg. 11(1), 39-50, 1996 

24- Johnson, L.A., T.M. Suleiman, and E.W. Lusas. Sesame protein: A review and 
prospectus J. Amer. Oil Chem. Soc. 56:463-468, 1979 

25- Kaya Y., 2006, http://www.cine-rim.com.tr/dergi/arsiv46/sektorel03.htm 
26- Kaya Y., 2006, http://www.cine-rim.com.tr/dergi/arsiv46/sektorel03.htm 
27- Kaya, M.D. ve Ö. Kolsarıcı. 2005. Ayçiçeği ıslahında yeni hedef: Imidazolinone 

dayanıklılık. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2): 69-72 
28- Kayhan M.,Yağ Kimyası, 2002 
29- Kolsarıcı, Ö., TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası,Türkiye Ziraat Mühendisliği  VI. 

Teknik Kongresi, 2005 
30- Miran, B; Tunalıoğlu R., “Türkiye’de Zeytinyağı Tüketimi Üzerine Etkili Bazı 

Faktörlerin Değerlendirilmesi”. II. Tarım Ekonomisi Kongresi, 1996, Adana 
31- Nacak P., Türkiye’de Pamuk Dış Ticaretinin Yapısı ve Bunu Etkileyen Faktörler 

Üzerine Bir Araştırma, İzmir Ticaret Borsası Yayınları, Yayın No:83, S:48. 2004 
32- Nazlıcan A.N., 2005 http://www.cine-tarim.com.tr/dergi/arsiv30/Soya.htm-Ahmet 
33- Oil World, (www.oilworld.org), 2008 
34- Özkaya, M.T., Zeytin Yetiştiriciliği, Hasad Yayıncılık, 2004 
35- Özkaya, M.T., Ulaş, M. ve Çakır, E., 2008. “Zeytinyağı”, Gaziantep 
36- Raymer, P.L.Canola: An emerging oilseed crop. p. 122–126. In: J. Janick and A. 

Whipkey (eds.), Trends in new crops and new uses. ASHS Press, Alexandria, VA. 2002 
37- Schneiter A. A, ed. Sunflower Technology and Production, The American Society of 

Agronomy No. 35, 1-19, 1997 
38- Sovero, M. Rapeseed, a new oilseed crop for the United States. p. 302-307. In: J. 

Janick and J.E. Simon (eds.), New crops. Wiley, New York. 1993 
39- Taşkaya, B., Tunalıoğlu,R., Odabaşı,S. 2006, “Yağlı Tohumlar ve Bitkisel Yağlar” 

TEAE 2005/2006 Durum Tahmin Raporu, 2006 
40- TMO, 2004 Yılı Haşhaş Raporu,(www.tmo.gov.tr), 2006  
41- Tunalıoğlu, R. 1995 Önemli Zeytin Üreticisi Ülkeler ile Türkiye Zeytinciliğinin 

Karşılaştırılması” Yayımlanmış Doktora Tezi. Ege İhracatçılar Birliği, No:1-İzmir 
42- Tunalıoğlu, R., “Pirina Yağı ve Karasu” Zeytin ve Zeytinyağı 1. Aydın Zeytin ve 

Zeytinyağı Şenliği, 2007, Aydın  
43- Tunalıoğlu, R. ve Işıklı, E., “Türkiye ile Önemli Zeytin Üreticisi Ülkelerin Sofralık 

Zeytin Ekonomilerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi” ZAE. Yayın No:59, 1993, İzmir 
44- Uluslararası Zeytinyağı Konseyi, http:// www.internationaloliveoil.org,2008 
45- Yağlı Tohumlar Çalışma Grubu Raporu, AB Müktesebatına Uyum Kapsamında 

Türk Yağlı Tohumlar Sektörünün Durumu ve Yapılması Gerekenler, Yeniden Yapılandırma 
Kurulu, Edirne, 2006 

46- Zincirlioğlu, M., Türkiye Yem Sanayicileri Birliğinin Görüş ve Beklentileri, 
Kanola Sempozyumu, 1997 

 
 



306 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

 
TABLOLAR DİZİNİ 
 Sayfa No 
KOMİSYON ÇALIŞMALARI 24 
Tablo 1. Komisyon Üyeleri ve Seçim Çevreleri 25 
Tablo 2. Dönemde Komisyonda Görevlendirilen Uzmanlar 27 
Tablo 3. Komisyonda Bilgi Alınan Kişi ve Kurumlar ile Çalışma Takvimi  28 
Tablo 4. İstenen Bilgiler Tablosu 42 

BİRİNCİ BÖLÜM 45 
Tablo 1.1. Zeytin Ağacının Bilimsel Sınıflandırması: 46 
Tablo 1.2. Dünya Zeytin Üretim Alanları ve Üretimi 49 
Tablo 1.3. Türkiye Zeytin Üretimi  51 
Tablo 1.4. Zeytin Yapraklarındaki Kritik Besin Maddesi Seviyeleri (Temmuz 
Dönemi) 

53 

Tablo 1.5. Standart Zeytin Çeşitlerimizden Bazılarına Ait Bilgiler 56 
Tablo 1.6. 2006-2008 Tarihlerine Ait Zeytin Fidanı İthalatı 68 
Tablo 1.7. Zeytin Dal Kanseri Mücadelesinde Kullanılan İlaçlar 70 
Tablo 1.8. Zeytin Halkalı Leke Hastalığında Kimyasal Mücadelede Bölgesel 
Farklılıklara Göre İlaçlama Zamanları 

72 

Tablo 1.9. Zeytin Halkalı Leke Hastalığı Mücadelesinde Kullanılan İlaçlar 72 
Tablo 1.10. Zeytin Sineğine Karşı Kimyasal Mücadelede Kullanılan Etkin Madde 
ve Dönemleri 

79 

Tablo 1.11. Zeytin Güvesine Karşı Kimyasal Mücadelede Kullanılan Etkin Madde 
ve Dönemleri 

81 

Tablo 1.12. Zeytin Karakoşnili Mücadelesinde Kullanılan İlaçlar 82 
Tablo 1.13. Zeytin Kabuklubiti Mücadelesinde Kullanılan İlaçlar 84 
Tablo 1.14. Zeytin Pamuklu Biti Mücadelesinde Kullanılan İlaçlar 85 
Tablo 1.15. Sofralık Zeytinin Besin Değeri 85 
Tablo 1.16. Zeytin Meyvesinin Fiziksel Özellikleri ve Bileşimi 86 
Tablo 1.17. Bazı Yemeklik Bitkisel Yağların Kimyasal Bileşimi  86 
Tablo 1.18. Zeytinyağının Kimyasal Bileşimi 86 
Tablo 1.19. Bazı Bitkisel ve Hayvansal Yağların Kritik Sıcaklık Dereceleri 88 
Tablo 1.20. Dünya Zeytinyağı Üretimi (1990/91-2007/08 Tahmin) 95 
Tablo 1.21. Avrupa Birliğinde (Ab) Zeytinyağı Üretimi (1997/98-2007/08 Tahmin) 
(1.000 Ton) 

95 

Tablo 1.22. Dünya Zeytinyağı İthalatı (1990/91-2007/08 Tahmin) (1.000 Ton)  97 
Tablo 1.23.  Avrupa Birliğinde Zeytinyağı İthalatı (1990/91-2007/08 Tahmin) 
(1.000 Ton)  

97 

Tablo 1.24. Dünya Zeytinyağı Tüketim (1990/91-2007/08 Tahmin) (1.000 Ton)  99 
Tablo 1.25. Avrupa Birliği Zeytinyağı Tüketimi (1990/91-2007/08 Tahmin) (1.000 
Ton) 100 
Tablo 1.26.  Dünyada Zeytinyağı İhracatı (1990/91-2007/08) (1.000 Ton)  102 
Tablo 1.27.  Avrupa Birliği Zeytinyağı İhracatı (1990/91-2007/08) (1.000 Ton)  102 
Tablo 1.28. Dünya ve Türkiye’de Zeytinyağı Fiyatları  104 



307 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

Tablo 1.29.  Türkiye Zeytinyağı Üretimi (1990/91-2007/08) (1.000 Ton) 105 
Tablo 1.30. Türkiye’nin Zeytinyağı İthalat Miktar ve Değerleri  (Ocak-Aralık) 
($)/Kg 106 
Tablo 1.31. Türkiye Zeytinyağı İthalatı (2000-2007 Ocak-Aralık)  107 
Tablo 1.32. Türkiye Tiplerine Göre Zeytinyağı İhracatı 108 
Tablo 1.33. Türkiye’de Dökme-Varilli-Kutulu Göre Zeytinyağı İhracatı 109 
Tablo 1.34. Türkiye’nin Ortalama Zeytinyağı İhracat Fiyatları 110 
Tablo 1.35. Türkiye’nin Zeytinyağı İhracatı (2000-07 Ocak-Aralık, 2008 Ocak-
Mart)  111 
Tablo 1.36. Türkiye Zeytinyağı Üretim, İthalat, Tüketim ve İhracatı (1990/91-
2007/08 Tahmin) (1.000 Ton)  112 
Tablo 1.37. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Alım Miktar ve Fiyatları 113 
Tablo 1.38. 2003-07 Yılları Arasında Zeytin ve Zeytinyağı Maliyeti (TL ve 
YTL/Da) 113 
Tablo 1.39.  Zeytin ve Zeytinyağında Dolar Bazında Değişimler 115 
Tablo 1.40a.  Dünya Sofralık Zeytin Üretimi (1990/1991-2007/2008 Tahmin) 
(1.000 Ton) 122 
Tablo 1.40b. AB Sofralık Zeytin Üretimi. (1990/1991-2007/2008 Tahmin) (1.000 
Ton) 122 
Tablo 1.41. Dünya Sofralık Zeytin İthalatı (1990/91-2007/08) (1.000 Ton)  124 
Tablo 1.42. Ab Sofralık Zeytin İthalatı (1990/91-2007/08) (1.000 Ton)  124 
Tablo 1.43. Dünya Sofralık Zeytin Tüketimi (1990/91-2007/08) (1.000 Ton)  126 
Tablo 1.44. AB Sofralık Zeytin Tüketim (1990/91-2007/08) (1.000 Ton) 127 
Tablo 1.45. Dünya Sofralık Zeytin İhracatı (1990/91-2007/08) (1.000 Ton)  129 
Tablo 1.46. AB Sofralık Zeytin İhracatı (1990/91-2007/08 Tahmin) (1.000 Ton)  129 
Tablo 1.47. Türkiye Sofralık Zeytin Üretimi 130 
Tablo 1.48.  Son Üç Sezon Ülkeler Bazında Türkiye Siyah Zeytin İhracatı 131 
Tablo 1.49.  Son Üç Sezon Ülkeler Bazında Türkiye Yeşil Zeytin İhracatı 132 
Tablo 1.50. Türkiye’nin Sofralık Zeytin İthalatı (2000-08 Ocak-Aralık, 2008 
(Ocak-Mart) 133 
Tablo 1.51a. Türkiye’nin Sofralık Zeytin İhracatı (2000-08 Ocak-Aralık, 2008 
(Ocak-Mart) 134 
Tablo 1.51b. Türkiye’nin Sofralık Zeytin İhracatı (2005-08 Ocak-Aralık, 2008 
Ocak-Mart) 135 
Tablo 1.52.  Türkiye Siyah Zeytin İhracatı ve İhraç Fiyatları 136 
Tablo 1.53. Türkiye Yeşil Zeytin İhracatı ve İhraç Fiyatları  136 
Tablo 1.54. Türkiye Sofralık Zeytin İhraç Fiyatları 136 
Tablo 1.55. Türkiye Sofralık Zeytin Üretim, İthalat, Tüketim ve İhracatı (1990/91-
2007/08 Tahmin) (1.000 Ton)  

137 

Tablo 1.56. Türkiye’de Sofralık Zeytin Fiyatları 138 
Tablo 1.57.  Dünyada ve Türkiye’de Zeytinyağı - Yemeklik Pirina Yağı - 
Endüstriyel Pirina Yağı Üretimi (2003-04 / 2007-08 Ort.)  142 
Tablo 1.58. Türkiye’de Klasik Pirina Yağı Fabrikaları ve Kapasiteleri 143 
Tablo 1.59. Türkiye’de Pirinayı Dekantörde İşleyen Ekstraksiyon Sistemleri 143 



308 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

Tablo.1.60. Türkiye’de Pirina ve Pirina Yağı Fiyatları 144 
Tablo 1.61. İki Sistem (2 Yol- 3 Yol) Arasındaki Farklılıkların Karşılaştırması 145 
Tablo 1.62.  Üç Faz Sistemde Karasuyun Kimyasal Bileşimi  146 
Tablo 1.63. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Genel Gıda Denetim Verileri 150 
Tablo 1.64. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Sektör Bazında Gıda Denetim Verileri 151 
Tablo 1.65. Türkiye’de Yıllar İtibariyle Zeytinyağına Ödenen Prim Miktarları 152 
Tablo 1.66. Türkiye’de Zeytin Üreticilerinin Yararlandıkları DGD Miktarları 153 
Tablo 1.67. Türkiye’de Zeytinde DGD Ödemeleri 153 
Tablo 1.68. Türkiye’de Zeytin Üreticilerinin Yararlandıkları Mazot ve Gübre 
Desteği 154 
Tablo 1.69. Sertifikalı Zeytin Fidanı Destek Birim Fiyatları  154 
Tablo 1.70. Sertifikalı Alana Göre Fidan Dikim Ödeme Miktarları 155 
Tablo 1.71. Zeytinyağında İthalatında Uygulanan Gümrük Tarifeleri ve Verilen 
İhracat Destekleri  

156 

Tablo 1.72. Resmi Mevzuat Karşılaştırmaları 157 
Tablo 1.73. Avrupa Birliği’nde Zeytincilik Sektörüne Yönelik Destekler ve 
Üreticilere Yapılan Yardımlar  161 
Tablo 1.74. Ülkemizde Sofralık Zeytin ve Zeytinyağında Faaliyet Gösteren 
Birliklerin Kooperatif Sayıları ve Ortak Sayıları 165 
Tablo 1.75. Tariş Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Alım Miktar ve Fiyatları 166 
Tablo 1.76. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliğinin Alım Fiyatları(YTL/Kg) 166 
Tablo 1.77. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliğinin İhracat Miktar ve Tutarı 167 
Tablo 1.78. Marmarabirlik Dane Zeytin Barem Alım Fiyatları (Gemlik Çeşidi) 
(YTL/Kg) 168 
Tablo 1.79. Marmarabirlik’in Toplam Ürün Alım Miktarı 168 
Tablo 1.80. Marmarbirliğin Sofralık Salamura Siyah Zeytin İhracatı  169 
Tablo 1.81. Marmarabirlik Tesis Kapasiteleri 169 
Tablo 1.82. Güneydoğu Birliğin Ürün Alım Miktarı 170 
Tablo 1.83. Dfif Faiz Oranları 171 
Tablo 1.84. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerine 2000 Yılı Sonrasında 
Kullandırılan DFİF Kredileri ve 1.5.2000 Öncesi Borçlarının Mevcut Durumu 
(1000 YTL) 172 
Tablo 1.85. Birliklerin Hazinece Karşılanan Kıdem ve İhbar Tazminatı Ödemeleri 173 
Tablo 1.86. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Mevcut Kadro ve İhtisas Durumu. 180 
Tablo 1.87. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Araştırma Faaliyetleri Durumu. 181 
Tablo 1.88. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Ulusal Zeytin Gen Bankasının 
Durumu. 181 
Tablo 1.89. Türk Patent Enstitü Kayıtlarında Bulunan ve Zeytinle İlişkili Yerli 
Patentlerin Listesi 182 

İKİNCİ BÖLÜM 208 

Tablo 2.1. Dünya Ayçiçeği Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  211 
Tablo 2.2. Ülkelere Göre Dünya Ayçiçeği Ekim Alanı, Üretim ve Verim  211 
Tablo 2.3. Türkiye Ayçiçeği Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  213 
Tablo 2.4. Ayçiçeği Üretim Maliyetleri 214 



309 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

Tablo 2.5. Ülkelere Göre Dünya Pamuk Ekim Alanı, Üretim ve Verimi 216 
Tablo 2.6. Türkiye Pamuk Ekim Alanı, Çiğit Üretim ve Verimi  217 
Tablo 2.7. Pamuk Üretim Maliyetleri 218 
Tablo 2.8. Ülkelere Göre Dünya Soya Ekim Alanı, Üretim ve Verimi 220 
Tablo 2.9. Türkiye Soya Ekim Alanı, Üretim ve Verimi 221 
Tablo 2.10. Soya Üretim Maliyetleri 222 
Tablo 2.11. Ülkelere Göre Dünya Kolza Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  224 
Tablo 2.12. Türkiye Kolza Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  225 
Tablo 2.13. Kolza Üretim Maliyetleri  225 
Tablo 2.14. Dünya Aspir Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  227 
Tablo 2.15. Türkiye Aspir Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  228 
Tablo 2.16. Dünya Yerfıstığı Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  229 
Tablo 2.17.  Türkiye’de Yerfıstığı Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  230 
Tablo 2.18. Yerfıstığı Üretim Maliyeti (YTL/Da)  230 
Tablo 2.19. Dünya Susam Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  232 
Tablo 2.20. Türkiye’de Susam Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  233 
Tablo 2.21. Susam Üretim Maliyetleri (YTL/Da) 233 
Tablo 2.22. Dünya Haşhaş Ekim Alanı, Üretim ve Verimi  235 
Tablo 2.23. Türkiye’de Haşhaş Ekim Alanı, Üretim ve Verimi 235 
Tablo 2.24. Türkiye Yağlı Tohum, Bitkisel Yağ ve Küspe İthalat Miktar ve Değeri  236 
Tablo 2.25. Türkiye Yağlı Tohum, Bitkisel Yağ ve Küspe İhracat Miktar ve Değeri 238 
Tablo 2.26. Türkiye Yağlı Tohum İthalatı 239 
Tablo 2.27. Türkiye Yağlı Tohum İhracatı 239 
Tablo 2.28. Türkiye’nin Ayçiçeği Tohumu İthalat ve İhracat Miktar ve Değeri 240 
Tablo 2.29. Türkiye Soya Ürünleri İthalatı 240 
Tablo 2.30. Türkiye’nin Yıllara Göre Bitkisel Yağ İthalatı 242 
Tablo 2.31. Yağlı Tohum, Bitkisel Yağ ve Küspelerde Uygulanan Gümrük Vergisi  243 
Tablo 2.32. AB’deki Yardımlar 244 
Tablo 2.33. Türkiye ve AB’de Yağlı Tohumlara İlişkin Mevzuatın Karşılaştırılması 245 
Tablo 2.34. İthalatta Uygulanan Tarife Kontenjanları 246 
Tablo 2.35. Serbest Ticaret Anlaşmaları Kapsamında Bitkisel Yağlarda Verilen 
Tavizler 246 
Tablo 2.36. Serbest Ticaret Anlaşmaları Kapsamında Bitkisel Yağlarda Alınan 
Tavizler 247 
Tablo 2.37. Dünya Yağlı Tohumlar Fiyat ($/Ton) 248 
Tablo 2.38. Dünya Bitkisel Yağ Fiyatları ($/Ton) 248 
Tablo 2.39. Türkiye Ayçiçeği Fiyatları (TL/Kg) 249 
Tablo 2.40. Ayçiçeği, Buğday Fiyatları (TL/Kg) ve Parite 249 
Tablo 2.41. Ayçiçeğinde Dekara Verimlere Göre Üretici Maliyeti (Kg/TL) ve  
                    % 30 Kar Payı Hesaplanmış Değeri 250 
Tablo 2.42. Türkiye’de Yıllar İtibariyle Devlet Destekleme Kapsamına Alınan 
Ürünler 252 
Tablo 2.43. Yıllara Göre Prim Miktarları  253 
Tablo 2.44. Prim Ödemelerinin Yıllara Göre Dağılımı 253 



310 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

Tablo 2.45. Yıllara Göre Doğrudan Gelir - Mazot - Gübre Desteği 254 
Tablo 2.46. Bazı Bitkisel Yağlı Tohumların Yağ İçerikleri  (%) 255 
Tablo 2.47. Dünya Bitkisel Yağ Üretimi (Milyon Ton) 256 
Tablo 2.48. Türkiye Bitkisel Yağ Arz ve Talebi (2007) (Bin Ton) 257 
Tablo 2.49. Türkiye Yemeklik Sıvı Yağ Tüketimi (Bin Ton) 258 
Tablo 2.50. Bitkisel Sıvı Yağ ve Margarin Üreten İşyerlerinin Alt Sektörlere Göre 
Açılımı  259 
Tablo 2.51. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarafından 2002-2008 Yıllarına Ait 
Genel Gıda Denetim Sonuçları  266 
Tablo 2.52. Bitkisel Yağ Sanayinin Sektörel Bazda Denetim Sayısı 267 
Tablo 2.53. Türkiye’de Yağlı Tohumlu Bitkilerde Organik Tarımsal Üretim Alanı 
ve Miktarı 268 
Tablo 2.54. Türkiye’de Yağlı Tohumlu Bitkilerde Faaliyet Gösteren Birlikler  269 
Tablo 2. 55. Trakyabirlik’in Alım Miktarları ve Alım Fiyatları 270 
Tablo 2.56. Trakyabirlik Tesis Kapasiteleri (Ton) 270 
Tablo 2.57. Karadeniz Birlik Yağlı Tohum Alım Miktarı ve Fiyatları  271 
Tablo 2.58. Birliğin İştiraki Olan Meray A.Ş’nin Kapasitesi (Ton/Yıl) 271 
Tablo 2.59. Çukobirlik Yağlı Tohum Alım Miktarları  272 
Tablo 2.60. Türkiye’de Kütlü Pamuk İşletme Tesisleri ve Kapasiteleri 272 
Tablo 2.61. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohum Alım Miktarları  273 
Tablo 2.62. Pamukyağı Kombinası 273 
Tablo 2.63. Antbirlik Pamuk Alım Miktarı  274 
Tablo 2.64. DFİF Faiz Oranları 275 
Tablo 2.65. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerine 2000 Yılı Sonrasında 
Kullandırılan DFİF Kredileri ve 1.5.2000 Öncesi Borçlarının Mevcut Durumu 276 
Tablo 2.66. Birliklerin Hazinece Karşılanan Kıdem ve İhbar Tazminatı Ödemeleri 277 

 
 
 
 



311 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

ŞEKİLLER DİZİNİ 
 Sayfa No 

BİRİNCİ BÖLÜM 45 
Şekil 1.1. Zeytinin Anavatanı ve Yayılış Yolları 47 
Şekil 1.2. Zeytinciliğinin Tarihçesi ve Yayılışı  47 
Şekil 1.3. Türkiye’de Zeytin Üretim Alanları 50 
Şekil 1.4. Akdeniz Bölgesinde Zeytin Ağaçlarında Yaygın Olarak Kullanılan 
Terbiye Şekilleri 55 
Şekil 1.5. İspanya’da Islah Sonucu Geliştirilen Bir Zeytin Çeşidi Olan 
Arbequina İçin ABD’den Alınan Patentin Belgesi 64 
Şekil 1.6a. Zeytinde Aşı İle Çoğaltma 65 
Şekil 1.6b. Zeytinde Çelik İle Çoğaltma 65 
Şekil 1.7. Zeytinde Doku Kültürü Yöntemi İle Çoğaltım 66 
Şekil 1.8. Zeytin Dal Kanserine Bazı Örnekler 69 
Şekil 1.9. Zeytinde Halkalı Leke  71 
Şekil 1.10. Zeytinde Solgunluk Hastalığı 73 
Şekil 1.11. Zeytinde Solgunluğa Karşı Hastalığının Kontrolünde Solarizasyon 
Uygulaması. 73 
Şekil 1.12. Zeytinde Antroknoz Zararı  75 
Şekil 1.13. Zeytinde Kök Çürüklüğü 76 
Şekil 1.14. Zeytin Sineği Biyolojik Döngüsü 77 
Şekil 1.15. Zeytin Sineğine Karşı Kimyasal Mücadele 78 
Şekil 1.16. Zeytin Güvesi Biyolojik Döngüsü 79 
Şekil 1.17. Zeytin Güvesi Zarar Şekilleri 80 
Şekil 1.18. Zeytin Kara Koşnili 82 
Şekil 1.19. Zeytin Kabuklu Biti 83 
Şekil 1.20. Zeytin Pamuklu Biti 84 
Şekil 1.21. Üç ve İki Fazlı Kontinü Sistem Akışı 91 
Şekil 1.22. Dünya ve AB’inde Zeytinyağı Üretimi (1990/91-2007/08(Tahmin) 93 
Şekil 1.23. Dünyada Zeytinyağı Üretimi (1990/91-2007/08(Tahmin)) 93 
Şekil 1.24. AB Zeytinyağı Üretimi (1990/91-2007/08 Ort ) 94 
Şekil 1.25. Dünya ve AB’nin Zeytinyağı İthalatı (1990/91-2007/08 (Tahmin) 96 
Şekil 1.26. Dünya ve AB’de Zeytinyağı Tüketimi (1990/91-2007/08(Tahmin) 98 
Şekil.1.27. Önemli Zeytinyağı Tüketicisi Ülkeler Dağılımı (1990/91-2007/08) 98 
Şekil 1.28. Dünya ve AB’de Zeytinyağı İhracatı (1990/91-2007/08(Tahmin) 101 
Şekil 1.29. Dünya Sızma ve Rafine Zeytinyağlarında Fiyat Değişimleri 
(2004/05 -2007/08) 103 
Şekil 1.30. Türkiye’nin Zeytinyağı İthalatı (Ocak- Aralık Değerleri) 105 
Şekil 1.31. Türkiye’de Zeytinyağı Tüketimi (1990/91-2007/08) 106 
Şekil 1.32. Zeytin ve Zeytinyağı Maliyetinin Dolar Karşılığı 115 
Şekil 1.33. Alkali İşleme İle Fermente Sofralık Yeşil Zeytin Üretim Akış 
Şeması 117 
Şekil 1.34. Doğal Fermantasyon Yöntemi İle Sofralık Siyah Zeytin Üretim Akış 
Şeması 118 



312 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 296)

Şekil 1.35. Dünya ve AB’de Sofralık Zeytin Üretimi (1990/91-2007/08 
Tahmin) 120 
Şekil 1.36.  Dünyada Ülkeler Bazında Sofralık Zeytin Üretimi  (1990/91-
2007/08 Ort.) 121 
Şekil 1.37. Dünya ve AB’de Sofralık Zeytin İthalatı (1990/91-2007/08)  123 
Şekil 1.38. Dünya Sofralık Zeytin Tüketimi (1990/91-2007/08) 125 
Şekil 1.39.  Dünya ve AB Sofralık Zeytin İhracatı (1990/91-2007/08) 128 
Şekil 1.40. Dünya Sofralık Zeytin İhracatı (1990/91-2007/08) 128 
Şekil 1.41. 3 ve 2 Fazlı Modern Sistemde Zeytinyağı ve Pirina Üretim 
Aşamaları 140 
Şekil.1.42.  Türkiye Yemeklik Pirina Yağı - Endüstriyel Pirina Yağı Üretimi 
(2003-04 / 2007-08) Ort 142 
Şekil 1.43 Türkiye’de Zeytinde DGD Ödemeleri 153 

İKİNCİ BÖLÜM 208 
Şekil 2.1.  Türkiye’de Ayçiçeği Ekim Alanları (Ha) 212 
Şekil 2.2. Türkiye’de Pamuk Ekim Alanları (Ha) 217 
Şekil 2.3. Türkiye’de Soya Ekim Alanları (Ha) 221 
Şekil 2.4. Türkiye’de Kolza Ekim Alanları (Ha) 225 
Şekil 2.5. Türkiye’de Mart 2007-2008 Döneminde Ayçiçeği Yağı En Yüksek 
ve En Düşük Fiyatları (YTL/Litre) 249 
Şekil 2.6. Yıllara Göre Türkiye Toplam Yağ Tüketimi (Bin Ton) 258 
Şekil 2.7. Avrupa Birliği’nde Biyodizel Üretimi 282 
Şekil 2.8. Türkiye Biyodizel Üretim Tesisleri 283 

 


