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BİTKİSEL YAĞLAR ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

BAŞKANLIĞINA 

İkinci beş yıllık plân çalışmalarında Devlet Plânlama Teşkilâtına yardımcı 
olmak, kalkınma gayretlerinde ahenk sağlanması ve uygulanma yeteneği yüksek bir 

plân hazırlanması gayesiyle gerek bilgi ve tecrübe sahibi ve gerekse plânı uygu¬ 
layacak olan müesseselerin de katılmalarile kurulan Bitkisel Yağlar Özel İhtisas 

Komisyonu, bünyesi içinde bulunan 12 muhtelif nebati yağ gurubunu topluca incele¬ 

mesine ve bir rapor hazırlamasına imkân bulamadığından her yağ gurubunun ayrı ça¬ 

lışması daha muvafık görülmüş ve böylece zeytinyağı Özel İhtisas Komisyonu kurul- 

Komite evvelâ zeytinyağı fabrikaları ve mengeneleri için iki ayrı bilgi top¬ 

lama föyü hazırlayarak, matbaada bastırmış ve Kasım ayında fabrikaların çalışma 

Teknisyenliklerinin delâleti ile doldurulacak olan föylerin bugüne kadar ancak 

% 20 si komitemize gelmiştir. Diğerlerinin de gönderilmesi hususu Kaymakamlıklar¬ 

dan tekid edilmiştir. 

Föyler tamamen elimize geçmemiş olduğu için yaptığımız bu hazırlık çalışma¬ 

larında föylerin ihtiva ettikleri teknik malumattan istifade edilememiştir. 

Komitemiz hernekadar 5 müesseseden kurulmuşsa da, müessese temsilcilerinin 

bir araya gelerek topluca çalışması maalesef mümkün olamamıştır. Hazırlık çalış¬ 

maları mahiyetinde bulunan bu rapor, Ayvalık Zeytin ve Zeytinyağı Müstahsilleri 

Cemiyeti temsilcisi Muhip Gzyiğit'in çeşitli şekillerdeki yardımlarile tarafım¬ 

dan hazırlanmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 

muştur. 

devresi içinde Kaymakamlıklar vasıtasile bütün ilçelere göndermiştir. İlçe Ziraat 
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Müdür Muavini 
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I-GİRÎŞ VE TARİHÇE: 

a- Sektörün tarih ve tahdidi: 

Olea Europea L. türüne giren muhtelif zeytin varyeteleri 

meyvelerinin normal iriliği aldığı ve yağ teşekkülünün azami haddi bulduğu dev¬ 

rede toplanarak çeşitli tâsir usulleriyle sıkılması ve bilâhere yağın meyve 

suyundan ayrılması zeytinyağı sanayiini meydana getirir. 

Zeytinyağı sanayii kolunda ham madde zeytindir.İşlenmesi neti¬ 

cesi ara ana ürün olarak zeytinyağı,yan ürün olarak pirina elde edilir, 

b- Ana İlkeler: 

Zeytinin anavatanı olarak kabul ettiğimiz yurdumuzda Karade¬ 

niz bölgemiz dahil bütün sahillerimizi süsleyen zeytin ağaçlan geniş bir saha 

işgal etmekte ve en iyi yetişme şartlarını memleketimizde bulmaktadır.Yağ ve 

yemeklik olarak istifade edilen mahsul,hem yüksek gıda değeri itibariyle halk 

beslenmesinde, hem de ziraî mahsul gelirlerimiz yönünden iktisadiyatımızda 

büyük bir kıymet taşımaktadır.1962 yılından beri de zeytinyağ iyi bir döviz 

kaynağı olarak ihraç maddelerimiz arasına girmiş bulunmaktadır. 

Akdenizin tarihe karışmış büyük medeniyetlerinde,belli başlı 

bir mahsul olarak yer alan zeytinin,medeniyetlerin kuruluşlarında büyük rol 

oynadığını o günden bugüne kadar ayakta kalmış tarihî kalıntılardan öğrenmekte¬ 

yiz .Bugün hala Akdeniz sahillerimizde ve bilhassa İçel bölgesinde Toroslarda 

mevcut zeytin tâsirhanelerinde istihsal edilen zeytinyağlarını sahile kadar 

nakletmek için binlerce sene evvel döşenmiş yağ oluklarını görmek mümkündür. 



- 2 -

Bilâhere Anadolu sahillerimizde zeytin ihmale uğramış ve eski 

varlığından çok şey kaybetmiş olarak Cumhuriyet Devrine kadar gelmiştir. 

Cumhuriyet Devrinde 1933 Yılında kurulan ve 1939 Yılında çıkan 

3573 Sayılı Zeytincilik Kanunu ile kanunî bir hüviyet alan Zeytincilik Teşki.T*+-' 

ve Müesseselerin başarılı çalışmaları ve adı geçen kanunun gerek Devlet Yabanî 

Zeytinliklerindeki ve gerekse mahsuldar zeytinliklerin verimini arttırmak üzere 

tatbikatı zeytinciliğimizin inkişaf kaydetmesine ağaç ve mahsul miktarının 

artmasına sebep olmuştur.Bununla beraber iklim ve toprak şartları,yabanî zeytin 

ve zeytinlik tesisine elverişli boş sahaları bakımından sahip olduğumuz imkânlar 

ve bunun yanında bir türlü kapanamayan yağ açığımız ve insan başına isabet eden 

düşük yağ miktarımız karşısında yapılan çalışmalar yeterli değildir. 

Memleketimizde zeytinciliğe sarfedilecek her gayret ve çalışma 

birkaç misli karşılığını gösterecek niteliktedir. 

Hakikaten mevcut yağ açığımızı kapatmada,diğer nebati yağlara 

nazaran zeytinyağına, daha büyük bir avantaja sahip ve istihsalinin arttırılması 

daha çok imkân dahilinde görülmektedir 

Memleketimiz zeytin ziraatının geliştirilmesi bakımından diğer 

Akdeniz zeytinci memleketlerine nazaran daha büyük bir potansiyele sahip olan 

Türkiyenin,dağlarında kendi kendine yetişmiş (60)milyon yabanî zeytin ağacının 

yanında,bunların sökülüp dikilebileceği (ö) milyon dekar hemen ele alınabilecek 

zeytinciliğe elverişli (başka ziraî mahsullerin beğenmeyeceği) boş sahalar mevcut 

bulunmaktadır. 

Gerek bu mevcut imkânlarımızı seferber ederek ağaç miktarımızı 

çoğaltmak ve gerekse mevcut mahsuldar ağaçlarımızın dünya ortalamasında düşük 

verimlerini yükseltmek suretiyle zeytinyağı istihsalini muntazam bir şekilde 

arttırmak planlı bir çalışma ve sonsuz bir gayret istemektedir. 
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Akdenizdeki belli başlı 6 zeytinci memleket içinde en az zeytinyağı 

tüketen memleket Türkiyedir.İnsan başına Yunanistanda (16),ispanyada (l2.),Tunus- 

da (9,6),Portekizde (9,l),İtalyada (8,3) ve Türkiyede (2,3) kilo zeytinyağ düşmek¬ 

tedir.Umumiyetle dünyada likit nebati yağların tüketimine doğru bir temayül varken, 

Zeytinyağı istihsalimizi ve istihlâkimizi arttırarak diğer zeytin müstahsili mem¬ 

leketler seviyesine yaklaşmak hedefimiz olmalıdır. 

(63) milyon zeytin ağacımızın son dört senelik istihsal ortalaması 

100.000 ton olduğuna göre,ikinci (60) milyon zeytin ağacını diktiğimiz takdirde 

istihsalimiz (200.000) tona yükselecektir demektir. 

İkinci Beş Yıllık Plan devresine ait arz ve talep projeksiyonları 

tanzim edilirken zeytinyağı mühim bir yer almalıdır. 

İstihsalimizin arttırılmasına ait çalışmalar devam ederken bu is¬ 

tihsali işleyecek zeytinyağı sanayiimiz üzerinde de ısrarla durmak lazımdır. 

Malumlarıdır ki zirai bir mahsul ne kadar iyi kıymetlendirilirse 

istihsali o nispette artar.Halen memleketimizde zeytinyağı sanayii zeytin danesi- 

ni iyi kıymetlendirme imkânlarına sahip değildir.Bu bakımdan istihsalin artmasına 

zeytinyağı sanayiimiz yardımcı olmamaktadır.Halbuki zeytin bir Akdeniz bitkisi 

olarak en iyi yetişme şartlarını memleketimizde bulmakta ve dünyanın nadir zeytin¬ 

ci memleketlerinden biri olan Türkiyenin bu üründen azamî istifade etmesi gerek¬ 

mektedir.Hem zeytin müstahsilinin geçimi,hem halk beslenmesi ve hem de bir ihraç 

metaı olan zeytinyağ,kaliteli istihsal edildiği nispette bu saydığımız kollarda 

daha faydalı olacaktır. 

Bugün Memleketimizde zeytinin işlenmesi yani zeytinyağı sanayiimiz 

geri bir durum arzetmektedir.Diğer nebati yağlara nispetle daha yüksek bir değer 

taşıyan zeytinyağı,üstün organoleptik ve diğer vasıfları sebebiyle taze,temiz 

ve iyi tesislerde işlenerek bu üstün vasıflarının korunması lazımdır. 



Halbuki zeytin ağacının kültüre alındığı Finikeliler,Elenler ve Romalılar devrinde 

zeytin işlemede kullanılan bir çok usuller halen memleketimizde kullanılmaktadır. 

Zeytin bölgelerimizin her yerinde,evin avlusunda ve açıkta uzun müddet bekletilen 

zeytinler bir torbaya konarak sıcak su ile ıslatılmak ve bir tekne içinde ayakla 

ezilerek yağ çıkarılmak suretiyle en iptidaî usullerle işlenmektedir.Bunun yanında 

super presler ile çalışan işletmelerde mevcuttur. 

Zeytinyağ sanayiimirt :bu geriliği yanında yetersiz bir durum da 

arzetmektedir.Artan istihsali normal işleyecek bir kapasiteye sahip bulunmamakta 

ve zeytinyağhanede çok zaman işlenmek için bir aydan fazla beklemektedir.Taze iş¬ 

lendiği nispette kaliteli yağ istihsal edileceğine göre kapasitenin genişleyeceği 

icap etmektedir. 

Zeytinyağı sanayiimizin iptidaî ve yetersiz oluşu sebebiyle meydana 

gelen zarar (lOO) milyonu geçmektedir.İptidaî ve yetersiz bulunan zeytinyağı sana- 

yiimizde ıslaha elverişli olanların ıslâhı ve bilhassa yenilerinin kurulması sure¬ 

tiyle artan zeytin istihsalimizin en iyi şartlarda işlenmesi ve iptidaîlik sebe¬ 

biyle kaybolan millî servetin bir an evvel önlenmesi ana ilke olmalıdır. 

C- TARİHÇE : 

Akdenizin dayanıklı gövdeli,1000 yıllık ömre sahip zeytin ağaçları, 

daima herkesin takdir ve hayranlığını çeker.Minervanın ağacı zeytin,her şeye daya¬ 

nıklı,hayret verici hayatiyete sahip ve bütün zorlukları yenecek kudrettedir. 

Diğer ürünlerin mukavemet gösteremedikleri en fakir topraklarda ve susuz şartlarda 

asırlarca yaşar ve en büyük hususiyetlerinden biri ölmezliğidir.Ufak bir gövde veya 

kök parçası veyahut bir dalcığı onun tekrar meydana gelmesi için kâfidir. 

Bugün Yurdumuzun her yerinde (lOOO) yaşını aşmış zeytin ağacına 

rastlamak mümkündür.Anavatanı Anadolunun Akdeniz sahilleridir ve dünyanın en eski 

tacirleri olan Finikeliler zeytini Yunan adalarına ve İtalyaya Anadoludan götür¬ 

müşlerdir. 
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Akdenizde kurulmuş büyük mdeniyetlerin bu mühim mahsulü olan zeytin,insan bes¬ 

lenmesinde kullanıldıktan başka,kandillerin ışık yağı,kadınların güzellik müstah¬ 

zaratı, dış ticaretlerinin de önemli bir metaı olmuştur. 

Eski Yunanlılar ve Romalılar ancak iyi ve dürüst insanların zeytini 

devşirmesine müsaade ederler,her insanı zeytinliklerine sokmazlardı.Zeytine kar,,, 

derin bir saygı ve sevgi gösterirlerdi.Davut Peygamber de zeytini doğru insanlara 

benzetirdi. 

Mukaddes kitapların hemen hepsi zeytine yer vermişler,Tevrat'da 

zeytine hikmet ve marifet izafe edilmiştir. Ayni zamanda bu kitap;tufandan sonra 

Nuh’un gemisinden bırakılan güvercinin,gemiye ağzında bir zeytin dalı tutarak 

geldiğini kaydetmektedir.0 zamandan bu zamana zeytin sulhun timsali olmuştur. 

Kuranda da zeytine ait sureler vardır. 

İnsanların ilk tanıdığı ağaç olan zeytin,Bilgin Columella'nın 

dediği gibi (Olea Prinia Omnium Arborum Est) bütün ağaçların ilkidir. 

Akdeniz halkının ziraî,ekonomik ve sosyal bünyesinde büyük etki¬ 

leri bulunan zeytin,bir Akdeniz bitkisi olarak kalmış ve Akdenizin en mühim mah¬ 

sulü olmuştur. 

Zeytin,Anadoludan gittiği her yerde,Yunanistan,İtalya ve İberik 

yarımadalarında layık olduğu, itibarı görmüş ve büyük gelişmeler göstermiştir. 

Anavatanı olan yurdumuzda ise asırlarca ihmale uğramış ve hatta unutulmuştur. 

Cumhuriyet devrinde ele alanmaya başlayan Zeytinciliğimizin geliş¬ 

me seyrini de yavaş bulmakta ve sahip olduğumuz imkânlara uygun olarak Plan dev¬ 

resinde gerekli tedbirlerin alınmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Zeytinciliğin tarihçesini kısaca gördükten sonra zeytinyağı sana¬ 

yiinin tarihine bir göz atmak faydalı olacaktır. 
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Zeytinyağı istihsaline ait sanayiin her nedense diğer sanayi kol¬ 

larına nazaran inkişafı yavaş olmuş ve asırlar boyunca yağın zeytin danesinaen 

ayrılması insan gücüne inhisar etmiştir. 

Zeytinden yağ çıkarılması yolunu bulan insanlar ayakla zeytini ez¬ 

meye ve sıcak su ile yağı almaya çalışmışlardır.Romalılar iki taş arasında zeyti¬ 

nin ezilmesi usulünü bulmuşlar ve ilk zamanlar taşın dönmesini insana yaptırmış¬ 

lardır.Taşın hayvanla dönderilmesi sonradan usul ittihaz edilmiştir.Zamanla ezilen 

zeytinin sıkıştırılması için Arşimet vidasının dönderilerek meydana getirdiği 

basınçtan istifade edilmiş,mengene tabir edilen bu usulde tekli veya ikili ar 

Arşimet vidası kullanılmıştır, Tekli mengeneler günde bir ton,ikili olanları günch 

2-3 ton zeytin işlemişlerdir.Bu sistemle işlenen zeytinlerin pirinasında % 16-17 

zeytinyağı kalmaktadır. 
» 

Buharın icadı ve lokomobillerin kullanılışı zeytinyağı sanayiine d 

geçmiş ve 19.cu asrın sonlarında lokomobil ilk mekanik güç olarak zeytinyağı sana¬ 

yiine girmiştir.Daha yüksek basınçla,daha fazla zeytinin işlenmesi lokomobil gü¬ 

cünden istifade suretiyle hidrolik preslerin kullanılması ile imkân dahiline gir¬ 

miştir. 

Bilâhere Dizel motörü ve şehir cereyanı da zeytinyağı sanayiinde 

kullanılmaya başlamıştır. 

Zeytinyağı sanayii henüz bundan bir asır önce icat edilen hidroliz 

preslerden daha iyi bir sistem bulamamış ve bulunan jeni sistemler yaygın bir du¬ 

rum almamıştır. 

Hidrolik presler büyüklüklerine göre 50-100 torba alabilmekte ve 

her bir torbaya 6 kilo hamur konduğundan (300-600) kilo arası hamuru sıkabilmekte- 

dir. 
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Yağ,polima tabir edilen kaplarda dinlendirme suretiyle üzerine çakan yağ alına¬ 

rak meyve suyundan ayrılmaktadır.Santrifüj kullanarak yağı sudan ayıran tâsirha- 

neler de vardır.Hidrolik preslerde pirinada kalan yağ nispeti fo 8-12 dir. 

Bugün memleketimizde super pres tabir edilen daha yüksek basınçlı 

ve arabalı presler de mevcuttur. 

Zeytinyağı sanayiinin Avrupadaki seyri de memleketimizdeki bu seyrin, 

yaklaşık bir durumda inkişaf etmiştir. Yalnız Avrupada pres başına düşen zeytin 

miktarı daha az ve umumiyetle atmosfer tazyiki yüksek presler ekseriyeti teşkil 

etmektedir. 

2- SEKTÖRÜN BUGÜNKÜ DURUMU: 

a- Sektörün bünye ve gelişmesine etki yapan faktörler: 

Ziraî İstihsal ve tekniği 

Zeytin diğer nebati yağ ham maddelerinin aksine uzun ömürlü bir 

ağaç mahsulüdür.Ancak tesis edildikten on sene sonra ekonomik değerde mahsul 

vermeye başlar.Uzun bir devre mahsul verir,mahsulün istihsali için her sene bu¬ 

dama, gübreleme, toprak hafriyatı,mücadele gibi muayyen bakım tedbirlerine ihtiyaç 

gösterir.Bakım azaldığı nispette mahsul verimi düşer.Memleketimiz zeytinlikleri 

meyilli sahalarda bulunduğu,tam teknik bakım tedbirleri alınmadığı için verim 

bir sene iyi,bir sene az olmaktadır.Zirai istihsala tesir eden faktörler;iklim 

ve toprak ilişkileri,budama,gübreleme,toprak hafriyatı,mücadele,hasad,sulama ve 

Topraksu muhafazası gibi bakım tedbirleriyle çeşit hususiyetidir. 

Bu faktörlerin kısaca incelenmesi halinde her birinin etki derecele¬ 

ri anlaşılmış olacaktır. 
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İklim: 

Zeytin mutedil sühunete sahip bir suptropik bölge nebatı olup 30 0 

ve 45° arz dereceleri arasında yetişmektedir.Yıllık suhunet ortalaması 18-20°^ 
arasında azami 400 ve asgari suhunet -7 dereceden aşağı düşmemeli,5000 saat gü¬ 

neşlenme imkânı bulmalıdır.Kış mevsimi içinde zeytinin üşüme ihtiyacına yetecek 

miktarda sühunetin düşük geçmesi meselâ normal bir meyve bağlama için +6 0 C al¬ 

tında 2000 saattan fazla kalması gerekmektedir. 

Zeytin bölgelerinde 700-1000 milimetre arasındaki yağış toprakta iyi 

muhafaza edildiği takdirde kâfi gelmektedir .Memleketimiz zeytin bölgeleri bu 

miktar yağışı almaktadırlar.Zeytin kışı yapraklı geçirdiği için fazla yağan kar 

zarar yapar. 

Zeytin büyük nehir vadilerini takiben denizden 200 kilometre içeri¬ 

lere kadar girebilmekte ve 700-750 metre yükseklere çıkabilmektedir. 

Toprak: 

Zeytin derin,orta derecede süzek,çakıllı ve hafif kireçli topraklar: 

sevmekte ıslâh edilemeyecek kadar ağır ve hafif topraklarda sıkıntı çekmektedir. 

Tabanaltı suyunun bir metreden daha yakın olduğu ve kışın su eyleyen yerlerde 

drenaj yapılmak suretiyle zeytinlikler fayda sağlayabilir. 

Budama: 

Zeytin güneş ağacıdır,dal ve filizlerin bol güneş alması için budan¬ 

ması lazımdır.Ayni zamanda budama,filizlenmeyi tahrik eder,lüzumsuz dalların çı¬ 

kartılarak ağacın boş yere besin maddesi ve su harcamasını önler ve budama ile 

verimden düşmüş yaşlı ağaçlar gençleştirilir.Budamada başlıca dikkat edilecek 

hususlar şunlardır: 

- Budama iki yılda bir,fakat bol mahsul yılı sonunda yapılmalıdır. 

- Ağaçlar kuvvetli soğuklar geçtikten sonra,fakat ağaçlara bol su 

yürümeden budanmalıdır. 
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- Ağaçlarda taç ortalarının çok açmak ve dalları güneşe bırakmak doğru 

değildir. 

- Ağaçlar çok zayıf iseler,budama ile beraber gübreleme de ikmal 

edilmelidir. 

- Zayıf ağaçlar çok iss,kuvvetli ağaçlar ise daha az budanmalıdır. 

- Ağaçta kuru dal bırakılmamalı ve budama artıkları dallar hemen 

yakılmalıdır. 

Başlıca üç şekil budama vardır. 

Genç zeytin ağaçlarına istenilen şeklin verilmesi maksadiyle yapı¬ 

lan budamaya şekil budaması, 

Ağaçları mahsule yatırmak ve bol mahsul verdirmek için yapılan 

budamaya mahsul budaması, 

Yaşlanmış ağaçların gençleştirilmesi için yapılan büyük kesime de 

kalın budama denir. 

Budama zeytin ağacında verim bakımından etki yapan mühim faktör¬ 

lerden biridir. 

relemedir.Zeytin ağacında ahır gübreleri,kimyevî ve yeşil gübreler kullanılır. 

Verilecek gübre miktarları şöyledir: 

Türkiyede mevcut zeytin ağaçlarının halen % 25 i budanmaktadır. 

Gübreleme: 

Zeytinliklerden bol mahsul almaya en büyük etki yapan faktör güb- 

a) 25 Kg.mahsul veren ağaçlara: 
Amonyum sülfat 

Süperfosfat 

Potasyum sülfat 

1,5 - 2 Kg. 

1,5-2 Kg. 

0,5 - 1 Kg. 
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b) 50 Kg.mahsul veren ağaçlara: 
Amonyum sülfat 2,5-3 Kg. 

Süperfosfat 2,5-3 Kg. 

Potasyum sülfat 1,2 - 1,5 Kg. 

c) 100 Kg,Mahsul veren ağaçlara: 
Amonyum sülfat 4 - 5 Kg. 

Süperfosfat 4-5 Kg. 

Potasyum sülfat 2 - 2,5 Kg. verilir. 

d) Yağış şartları,toprak vasıfları,ağaçların genel durumları göz 
önüne alınarak miktarlar bir miktar azaltılır veya çoğaltılabilir. 

e) Her üç gübre şartlar müsait ise şubat içinde bir defada,şartlar 

müsait değilse,fosfor ve potaslı olanlar kış ortasında,azotlu olanlar mart içinde 

f) Sulu şartlarda her üç çeşit gübre de mart başında verilebilir. 

g) Ahır gübresi ağaç başına ortalama 80-100 kilo tatbik edilir. 

Türkiyede gübrelenen ağaç miktarı % 10 dur. 

Sulama: 

Sulamanın mahsulün artmasında mühim rol oynadığı bilinen bir gerçektir. 

Ağacın suya en muhtaç olduğu temmuz-ağustos ve eylül aylarında 4-5 defa sulanması 

ve her sulamada ağaç başına ( 4-000 ) kilo su hesaplanması lazımdır.Akdenizde 

yaz mevsimi kurak geçtiği için zeytin ağaçları kuraktan müteessir olmakta,ağaç 

daneyi iyi besleyememekte ve gelecek sene mahsul yapacak sürgünler teşekkül edeme¬ 

mektedir. 

Memleketimizde zeytinlikleri sulamak umumiyetle adet değildir.Bugün 

sulanan zeytin ağacı nispeti % 2 civarındadır. 

Toprak hafriyatı: 

Yabani otları öldürmek,yağış veya sulama sularının toprağa süratle 

işlemesini temin etmek,kaymak kırmak,toprağı havalandırmak maksadiyle sürme 

yapılır. 
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Çift sürme işinde toprağın 20 Cm.den derinine inmemelidir.Toprakta tav olmayınca 

sürüm yapılmamalı,toprağın sonbahar ve ilkbaharda sürülmesi,yazm kurak mevsimde 

karıştırılmaması lazımdır.Türkiye zeytinliklerinin halen yarısı sürülmektedir. 

Mücadele: 

İstihsalin arttırılmasında zeytin hastalık ve zararlıları ile 

mücadele etmek şarttır.Bazı seneler çok zarar ikame etmektedirler.Bunlardan bil¬ 

hassa danenin et kısmını yiyerek zarar yapan zeytin sineği,yaprak,çiçek ve danede 

tahribat yapan zeytin güvesi,çiçeklerin dane tutmasını önleyen pamuklu bit,ağaç¬ 

ların gelişmelerinde ve mahsul yapmalarında zarar yapan zeytin dal kanseri,yaprak¬ 

ların dökülmesine sebep olan halkalı leke hastalığı en belli başlı hastalık ve 

zararlılardır .Mücadele yapıldığı nispette mahsul iyi ve bol olmaktadır.Türkiyede 

zeytinlik sahipleri pek az mücadele yaparlar,mücadeleyi Devlet yapar ve nispeti 

f 20 dir. 
Toprak-Su Muhafaza: 

Memleketimiz zeytinliklerinin hemen hemen fo 75 i meyilli sahalarda 

bulunduğundan toprak-su muhafaza tedbirleri alınmasını icap ettirmektedir.Pek çok 

zeytinliklerimizde erozyon sebebiyle toprak gitmiş ve zeytin ağaçlarının kökleri 

topraksız kalmıştır.Toprakta yağan yağmurun muhafazası ve ağacın bol toprak içinde 

yaşaması için zeytinliklerin teraslanarak Toprak-su muhafaza tedbirlerinin alanmasn 

lazimdir.Mahsul verimi yönünden büyük etkisi vardır.Memleketimiz zeytinliklerinde 

teraslama çalışmaları yeni başlamıştır. 

Hasad:  

Memleketimizde halen zeytin hasadı fo 90 nispette sırıkla ve fo 10 u 

teşkil eden sofralık yetiştiren bölgelerde de elle yapılmaktadır.Sırıkla hasatta 

ağaç tahrip edilmekte ve büyük zarar meydana getirilmektedir.Hasadın el ile veya 

çeşitli milletlerin üzerinde çalıştıkları hasad makinaları ile yapılması istihsalin 

artmasmda çok faydalar sağlayacaktır.Hasadın kolaylığı bakımından zeytin ağaçla¬ 

rının taçlarının alçak olarak teşekkül ettirilmesi üzerinde çalışılmalıdır. 
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Çeşit hususiyeti: 

Her çeşidin yağ verimi değişiktir.Yağ ihtivaları fazla olan çeşit¬ 

lerde yağ verimi de yüksek olur.Çeşitlerin bir sene çok bir sene az mahsul verme 

kabiliyetleri de değişiklikler gösterir.Her sene mahsul vermeye çalışan çeşitlerin 

istihsalleri de yüksek olur. 

- Çeşitlerin döllenme kabiliyetleri değişiktir.Kendi kendini dölle¬ 

yen çeşitler bulunduğu gibi başka bir çeşidin döllemesine ihtiyaç duyan çeşitler de 

vardır.Her zaman babalık vazifesi görecek çeşitleri bulmak mümkün olmayacağına göre 

kendi kendini dölleyen çeşitlerle zeytinlik kurmak istihsale olumlu tesir icra eder. 

- Zeytin çeşitlerinin gelişme dereceleri farklılık gösterir.Çabuk 

büyüyen,erken mahsule yatan ve kuvvetli çeşitler kullanmalıdır. 

- Her çeşidin hastalık ve zararlılara karşı dayanma güçleri başkadır. 

Çeşitli hastalık ve zararlılara karşı mukavemet gösteren çeşitler mahsul bakımından 

verimlidirler. 

- Bazı çeşitlerin soğuğa ve kurağa dayanıklıkları üstündür ve hemen 

her bölgeye uyma kabiliyetleri vardır. 

Çeşitlerin bu hususiyetleri istihsale önemli derecede etki yapar¬ 

lar. 

Yukarıda kaydettiğimiz muhtelif teknik bakım tedbirleri ve çeşit 

hususiyetlerinin istihsal üzerindeki çok önemli etkileri yanında zeytin ağacının 

bir de irsi bünyesinde mündemiç bulunan bir sene verip bir sene vermeme karakte¬ 

rini ele alırsak zeytin ağacı üzerinde ne kadar titizlikle durmamız icap ettiğini 

kolayca anlamak mümkün olur. 

Zeytinin her sene zikzak çizen istihsali,zeytini işleyen sanayi 

kolunda olumsuz etki icra etmekte,her sene ayni iş günü çalışamama endişesi 

karşısında,bu sanayi kolu üzerinde yatırım yapılmasını engellemektedir. 
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Diğer taraftan mahsulün çok olduğu seneler fiatlar düşmekte,îç ve 

Dış müstehlik bol ve ucuzca olmakta,mahsulün az olduğu seneler fiatlar yüksel¬ 

diği için istediği miktarda ve fiatta mahsul bulamadığından bu mahsulün yerine 

başkalarını ikame etmeye ve reaksiyon göstermeye başlamaktadır. 

İstihsalin Kullanılışı: 

İstihsal edilen zeytin iki şekilde kullanılır.Birisi yağlık diğeri de 

yemeklik olarak kıymetlendirilir.Memleketimiz zeytin istihsalinin fo 8^5 i yağlığa, 

% 12,5 i yemekliğe ayrılmaktadır.Son 10 senelik 1955-1964- seneleri ortalamasına 

göre istihsal edilen (456.977) ton zeytinin (599.707) tonu yağlığa,(57.270) tonu 

yemekliğe ayrılmaktadır. 

Marmara Bölgesi yemeklik siyah zeytin yetiştiren bir bölge olması 

dolayısiyle istihsal edilen zeytinin yemekliğe ayrılma nispeti daha fazladır. 

1964 yılında istihsal edilen (65.448) ton zeytinin % 72 si olan 

(46.050) tonu yemekliğe ve fo 28 i olan (19.418) tonu yağlığa ayrılmıştır. 

Yemekliğe elverişli olmayan kurtlu,bereli,hasattan evvel dökülmüş zeytinler 

ancak yağlığa,sağlam her tane ise yemekliğe ayrılır.Her zaman için yemeklik zey¬ 

tinler yağlık zeytinlere nazaran 2-3 misli fazla fiatla gider. 

Ege Bölgesi yağlı karaktere sahip bir bölgedir.1964 yılında istih¬ 

sal edilen (554.058) ton zeytinin % 95 i olan (505.882) tonu yağlığa,$ 5 i olan 

( 28.176) tonu yemekliğe ayrılmıştır. 

Akdeniz Bölgesi de yağlık bir bölge durumu arzetmektedir.İstihsali¬ 

nin % 90 nı yağlığa % 10 u yemekliğe ayrılır. 

Türkiyede istihsal edilen zeytin danesinin yağlığa ve yemekliğe ay¬ 

rılma nispetleri yıldan yıla değişiklikler gösterir.Umumiyetle mahsulün az olduğu 

seneler hastalık ve zararlıların tahribatı artar ve yemekliğe ayrılma nispeti 

düşer 
Bazı seneler Marmara Bölgesinde diğer bölgelere nazaran zeytin 

istihsali fazla olur ve bu halde de yemekliğe ayrılma nispeti yükselir. 
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İSTİHSAL VE POTANSİYELİ: 

Zeytinliklerin işgal ettiği saha: 

Türkiyede 1963 yılında sebzelik,meyvelik ve zeytinliğe ayrılan saha 

miktarı (1.413*000) hektar olup bunun # 43 nü teşkil eden (607.000) hektarı zey¬ 

tinliktir.Zeytinlik sahaları görüldüğü gibi hemen hemen diğer bütün meyvelerin 

işğal ettiği sahaya yaklaşık durumdadır. 

1950 Yılında zeytinliğe ayrılan saha nispeti aşağıda görüldüğü üzere 

% 33 den ibaret bulunurken son 14 sene içinde zeytinlik sahası meyveciliğe nazaran 

muntazam bir şekilde artmış ve zeytinciliğin inkişafı daha sür'atli olmuştur. 

Umumî meyvelik sahalarının zeytinlik sahalarına nispeti: 

Yıllar Umumi meyvelikler Zeytinlik saha 
hektar hektar 

1950 905.000 297.000 33 

1951 972.000 352.000 36 

1952 1.017.000 382.000 37 

1953 1.036.000 397.000 38 

1954 1.070.000 422.000 39 

1955 1.103.000 443.000 40 

1956 1.148.000 467.000 41 

1957 1.166.000 476.000 41 

1958 1.212.000 513-000 42 

1959 1.248.000 537.000 43 

1960 1.278.000 548.000 43 

1961 1.364.000 586.000 43 

196a 1.399.000 599.000 43 

1963 1.413.000 607.000 43 

Umumi meyvelik tabiri içine giren meyveler şunlardır.Armut,ayva,dut, 

elma ,erik,incir,kaysı,kiraz,kızılcık,şeftali,vişne,zerdali,Antep fıstığı,badem,ceviz 

ve her çeşit sebzelerin işğal ettikleri sahalar.Bu kadar çeşitli meyve içinde zeytinin 

kapladığı sahanın vüs'atı memleket ziraatında ve ekonomisinde zeytinin ne kadar önemii 

bir yeri bulunduğunu gayet iyi göstermektedir. 
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Zeytin Ağacı Miktarı: 

Zeytinliklerin işgal ettiği saha miktarındaki yukarıda gördüğümüz 

artışa muvazi olarak zeytin ağacı miktarında da büyük bir artış meydana gelmiş 

ve son 15 sene içinde $ 110 artışla 30 milyondan 63 milyona çıkmıştır. 

1950-1964 Yılları arasında zeytin ağacı miktarı: 

Seneler Zeytin ağacı sayısı 

1950 29.742.000 

1951 35.169.000 

1952 38.211.000 

1953 39.730.000 

1954 42.152.000 

1955 * 44.265.000 

1956 46.673.000 

1957 47.627.000 

1958 51.294.000 

1959 53.726.000 

1960 54.845.000 

1961 58.677.000 

1962 59.908.000 

1963 60.714.000 

1964 63.652.000 

İstihsal ve Ağaç Başına Yerim: ' 

Son on senelik 1955-1964 seneleri ortalaması zeytin mahsulü miktarı 

aşağıda Devlet İstatistik Enstitüsünden temin edilmiş rakamlara göre (456.977) tondu- 

Bu miktarın $ 87,5 u olan (399.707) tonu yağlığa,$12,5 u olan (57.270) tonu yemekliğe 

ayrılmaktadır .Yağlığa ayrılan zeytin ianesinden istihsal edilen zeytinyağı miktarı 

(80.832) tondur.1955-1964 seneleri içinde azamî istihsal 1964 de (121.900),asgari 

istihsal 1955 de (40„790) tondur.Ayni yıllar arasındaki istihsal artışının trendi 

Y = 456.977 + 31.125 X dir.Bu duruma göre yıllık artış temayülü (31.125) tondur. 



_   w-0vAy K,uVJ.wa \^fJ/ iviXU UJLLL UĞUİCÖA U.UŞUİCİV OC, 

bunun (l) kilosu yemeklik,(7,5) kilosu yağ için ayrılmaktadır.(7,5) kilo zeytinden 

l/5 hesabı ile (l,5j kilo yağ çıkmaktadır ki,Türkiyede ağaç başına düşen yağ (l,5) 
kilo demektir. 

Dünya ortalaması ağaç başına (2) kilo olduğuna göre biz her bir ağacımız

dan her sene (0,5) kilo az zeytinyağı almaktayız. 

Dörder senelik ortalamalar halinde zeytinyağı miktarımızdaki son 20 senedeki 

artışlar şöyledir: 

1945—] 5 '-8 .400 ton 

1949-1952 50.000 11 

1955-1956 64.400 11 

1957-19SO 69.560 tl 

1961-1964 100.000 tt 

Bilhassa 1961-1964- yılları ortalamasında büyük bur artış görülmektedir. 

1955-1964 yılları arasındaki zeytinyağı istihsal trendini göstermek maksadiyle: 

Y = 80.778 + 5124 X denklemi elde edilmiştir.Bu denkleme göre son on yıl içerisinde 

yılda 5124 ton gibi önemli bir istihsal artışı kaydedilmiştir. 

1955-1964 yılları arasında şahıs başına zeytinyağı istihlâki trendi için 

Y = 2265 + 0,070 JC denklemi elde edilmiştir.On yıl içerisinde şahıs başına ortalama 

tüketim 2265 Kg.olup,tüketimde yılda 70 gramlık bir artış kaydedilmiştir.Nüfusumuzun 

hızla arttığı da nazarı dikkate alınırsa şahıs başına tüketim artışında zeytinyağına 

alışık olmayan-bölgelerin bu yağa karşı duydukları arzunun da büyük bir etkisi olmuştur. 
(Türkiyeniıı zeytin ve Zeytinyağı İstihsali) 

Seneler Zeytin daııe 
istihsali 

ton 

Yemekliğe ayrılan 
zeytin 

ton 

Yağ çıkar
maya ayrı

lan, zeytin ton 

İstihsal edile 
zeytinyağı 

ton 

1950 265.412 21.258 244.154 51.706 
1951 226,914 20.810 206.104 38.820 
1952 394.113 60.412 333.701 66.345 
1953 253.665 31.430 222.235 44.000 
1954 nn 

1_. t. v/Uİ 77.770 454.311 83.242 
1955 200.109 12.344 187.765 40.790 
1956 538.715 73.100 465.615 89.587 
1957 226.IöO 23.441 202.747 43.231 
1958 482.410 42.163 440.247 90.000 
1959 402.000 75.746 326.254 66.000 
I960 427-477 49.336 378.141 79.000 
1961 689.324 69.665 619.659 119.500 
1962 290.200 32.412 257.788 56.370 
1963 618.857 108.376 510.481 102.000 
1964 694.4-86 86.117 608.369 121.900 
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Zeytin ağacı sayısı,zeytin dane ve zeytinyağı istihsaline ait 

tanzim edilen grafik ilişiktir. 

Zeytinyağının Diğer Nebati Yağlarla Münasebeti: 

Meyveciliğin içinde zeytinciliğin işgal ettiği mühim yeri tesbit 

ettikten,zeytinlik sahası artışına paralel olarak zeytin ağacı miktarında ve 

zeytinyağı istihsalinde de gözle görülür bir artma olduğunu gördükten sonra 

bir nebati yağ olan zeytinyağının diğer nebati yağlarla olan münasebetini incelemek 

faydalı olacaktır. 

1963-1964 ve 1964-1965 yılları nebati yağ istihsal miktarları şöyledir: 

1963-1964 1964-1965  Ortalama  

Zeytinyağı 102.000 121.900 112.ÖOO 
Pamukyağı 50.000 65.000 57.500 

Ayçiçeği yağı 30.000 42.000 36.000 
Haşhaş yağı 7.000 3-000 5.000 

Susam yağı 4.000 4.000 4.000 

Soya yağı - 1.200 1.000 

Diğerleri  1.500 1.500 1.500  
194-500 238.600 217.000 

Gerek 1963-1964 ve gerekse 1964-1965 yılları nebati yağ istihsalinin 

yarısından fazlasını zeytinyağı teşkil etmekte ve her iki yıl ortalaması zeytinyağı 

istihsali nebati yağ istihsalinin °/> 53 nü bulmaktadır.Böylece Nebati yağ içinde 

zeytinyağı çok mühim bir yer işğal etmektedir . 

Uzun ömüröıü bir ağacın meyvesinden istihsal edilen zeytinyağından gayri 

nebati yağlar,bir senelik nebatların tohumlarından elde edilir.Ayçiçeği,susam,soya 

aspir ve kolza gibi yağlı tohumlar yalnız yağ için,pamuk,haşhaş,keten,kendir,yerfıs¬ 

tığı gibi yağ bitkileri de elyafı ve meyvesi için ekilirler ve yağlı tohumları ise 

tali mahsulüdür. 

Tabloda görüleceği üzere zeytinyağından sonra istihsalde pamuk yağı 

ikinciliği,ayçiçeği yağı da üçüncülüğü almaktadır.Bu üç nebati yağdan gayrisi istihsa' 

yönünden bir önem taşımamaktadır.Zeytinyağı tamamen likit olarak kullanılmakta,-^anr-k 

yağı ve ayçiçeği yağının mühim bir kısmı margarin sanayiine verilmektedir. 
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MİLYON ADET 
TÜRKİIEDE ZEYTİN AĞACI 

SAYISI 

BİN TON 
(İstihsal) 

TURKİYEDE ZEYTİN DANESİ 
İSTİHSALİ 

BİN TON 

(İstihsal) 
TÜRKİYEDE İSTİHSAL EDİLEN 

ZEYTİN YAĞI 



- 19 -

İstihsalin Vilâyetler itibariyle dağılımı ve İrdelenmesi: 

Başlıca zeytinci vilayetlerimizin 4 yıllık 1961-1964 senelerine ait zeytin 

ağaçları miktarı,zeytin dane istihsalleri,bundan yağlığa ve yemekliğe ayrılan miktarları 

ile elde edilen zeytinyağı miktarlarının nasıl bir trent takip ettiği aşağıda gösterilinir 

tir. 

Birinci derecedeki 4 Vilâyet: 

Balıkesir: 

Yıllar Zeytin ağa¬ 
cı miktarı 

İstihsal 
edilen Zey¬ 
tin dane 

ton 

Yemekliğe 
ayrılan 

ton 

Yağlığa 
ayrılan 

ton 

Elde edi¬ 
len 

ton 

Ağaç başına 
yağ verimi 

Kg. 

1961 8.268.000 164.400 12.700 152.000 30.000 5,6 
1962 8.280.000 76.000 3.850 72.150 15.050 1,8 
1963 8.361.861 12-1.874 8.700 113.174 21.500 2,6 
1964 8.370.000 .149.700 8.475 141.225 27.000 3,2 

4 senelik orta¬ 23.390 2,8 
lama 

İzmir: 

1961 9.643.327 105-200 2.800 102.400 20.000 2,1 
1962 10.142.400 25.653 1.239 24.414 6.050 0,6 
1963 10.555.400 87.853 4.200 83.653 17.600 1,7 
1964 11.200.000 103-000 3.000 100.000 20.000 1,8 

4 senelik ortalama... 15.910 1.6 

Avdın: 

1961 12.780.485 106.700 10.505 96.195 18.024 1,4 
1962 12.910.695 19.706 2.655 17.051 3.316 0,3 
1963 13.001.195 109.655 8.050 101.6*5 20.000 1,5 
1964 13.101.000 130.760 8.815 121.945 22.000 1,7 

Dört senelik ortalama "l5.835 1,2 

Muğla: 

1961 8.824.573 103.500 7.595 95.905 19.000 2,2 
1962 8.966.100 2.970 602 2.368 474 0,05 
1963 9.005.100 51.635 5.110 46.525 9.300 1,0 
1964 9.980.000 46.400 2.800 43-600 8.500 0.9 

Dört senelik ortalama, .. 9.318 1.0 

Birinci derecedeki 4 zeytinci vilayet içinde gerek en yükdek zeytinyağı istihs" 
eden ve gerekse ağaç başına en fazla zeytinyağı düşen vilayetimiz Balıkesirdir.Ağaç başı: 
2,8 Kg.zeytinyağı düşen Balıkesir,bu durumda ağaçlarına en çok bakan vilayetimizdir.Balı- 
kesirden sonra,İzmir,Aydın ve Muğla gelmektedir.Dünya ortalaması zeytin ağacı başına 2 K. 
isabet ettiğine göre Balıkesir dünya ortalamasının üzerinde,diğer vilayetlerimiz ise 
altındadır. 

Türkiyenin son 4 senelik ortalaması 100.000 ton olduğuna ve 4 vilayet bunun 
64-.4-51 tonunu istihsal etti&ine e'nvp. bu A vi 1 svftt.ı n i «-Hh csnl -i ti 6^ Air 
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İkinci derecedeki 5 Vilâyet : 

Bursa  

1961 4.956.050 35.600 23.500 12.100 3 
1962 4.956.750 23.593 12.685 10.908 2.502 0,5 
1963 4.977,100 79.830 64.683 15.147 2.900 0.6 

1964 5.104.000 60.500 44.000 16,500 3.000 0,6 

Dört senelik ortalama  2.100 0,4 

Çanakkale: 

1961 2.976.900 69.300 1.825 67.475 10.000 3,3 
1962 2.979.450 19-408 1.041 18.367 3-657 1,2 
1963 2.969.450 66.796 1.165 65.631 11.500 3,9 
1964 2.966.000 66.000 2.000 64.000 12.000 4.0 

Dört senelik ortalama......... 9.290 3,1 

Manisa: 

1961 1.473.500 20.300 1.279 19.021 3.300 2,2 
1962 1.487.500 29.101 2.631 26.470 5.000 3,4 
1963 1.490.950 22.196 1.936 20.260 4.000 2.7 
1964 1.513.000 37.800 2.700 35.100 8.000  

Dört senelik ortalama....  5.075 3,4 

Hatay 

1961 3.077.400 23.540 930 22.610 4-000 1,3 
1962 3.102.000 25.163 957 24.206 4.001 1,3 
1963 3.116.720 16.868 936 15-932 3-380 1,1 
1964 3.187.000 18,500 2.200 16.300 3.500 1,1 

Dört senelik ortalama........ 3.720 1,2 

Gaziantep: 

1961 3-764.300 27.250 710 26.540 7.000 1,9 
1962 3.866.650 45-280 167 45.113 13.035 3,4 
1963 3.992.200 20,111 1.081 19.030 5-300 1,3 
1964 4.026.000 48.000 1.300 46.700 13.000 3.2 

Dört senelik ortalama 9.580 2,4 

İkinci derecedeki beş vilayetimiz içinde en yüksek istihsali Gaziantep 

yapmakta ve onu Çanakkale,Manisa,Hatay ve Bursa takip etmektedir.Bursanm gerek zeytir 
yağı istihsalinin ve gerekse ağaç başına isabet eden miktarın düşük olması,istihsal 

ettiği zeytin danesinin 3/2 nin sofralığa ayrılmasındandır.Çanakkale,Manisa ve Gazian- 
tepte ağaç başına düşen zeytinyağı nispetleri dünya ortalamasının üzerine çıkmaktadır, 

İkinci derecedeki bu beş vilâyetimizin 4 senelik istihsal ortalamaları 
29.675 ton zeytinyağı olduğuna göre Türkiye istihsalinin % 30 nu istihsal ediyorlar 
demekti -r. 
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üçüncü Derece Vilâyetler: 

Antalya 

1961 574.750 6,190 1.672 4.518 9-70 1,7 
1962 576.600 6,476 1.687 4.789 1.028 1.8 

1963 583.100 6,660 1.849 4.811 1.000 1,7 
1964 1.697.000 6,000 1.500 4.500 1.100 0.6 

Dört senelik ortalama  1.024 1,5 
İçel; 

1961 790.040 13.370 2.261 11.109 2.500 3,2 
1962 877.055 4.778 1.325 3.453 862 0,9 
1963 896.302 17, 592 4.587 13.005 2.900 3,2 
1964 945-000 11.700 4.100 7,600 1.000 1,1 

Dört senelik ortalama. 1.815 2,1 

Kocaeli; 

1961 402.500 5.680 1.155 4.525 6.660 1,6 
1962 404.600 631 117 514 66 0,2 
1963 404.600 4.475 1.488 2.987 515 1,3 
1964 405.000 2.800 1.250 1.550 200 o,5 

Dört senelik ortalama    360 0,9 

Üçüncü derece ve diğer zeytinci vilâyetler olan İstanbul,Adana,Maraş,Urfa, 
Mardin ve Artvin'in toplam istihsali de % 5 nispetindedir. 

Yukarıda 4 yıllık ortalama rakamlarına göre Türkiye Zeytinyağı istihsalinde 
her bir vilayetin istihsal nispeti aşağıdaki neticeyi vermektedir. 

Vilâyetler A senelik istihsal ortalaması nispeti 
Balıkesir 23.390 23,4 
İzmir 15.910 15,9 
Aydın 15.835 15,8 
Muğla 9.318 9,3 
Bursa 2.100 2,1 
Çanakkale 9,290 9,3 
Manisa 5.075 5,1 
Hatay 3.720 3,7 
Gaziantep 9,580 9,6 
Antalya 1.024 1,0 
İçel 1.815 1,8 
Kocaeli 360 0,4 
Diğer vilâyetler ... 2.600 2.6 

100.0 

b) Dünya İstihsali; 
Zeytin bir Akdeniz bitkisi olduğuna göre zeytinyağı istihsalinin % 97 si 

dünyanın bu bölgesinden istihsal edilir.Yıllık dünya zeytinyağı istihsali (l.200.000) 
ton civarındadır.Bu istihsalin l/3 nün zeytinciliğinin lideri bulunan Ispanya yapar. 
Ispanya yıllık ortalama (360.000) ton zeytinyağı istihsal eder ve bunun (80.000) tonun 
ihraç eder. 



İtalya ikinci mevkii alır.Ortalama (340.000) ton istihsali yanında (lOO.OOO) ton da 
! 

ithal eder ve ancak bunun (lO.OOO) tonunu ihraç eder.Dünyada üçüncü derecede memleket 

Yunanistandır.Ortalama (120.000) ton zeytinyağı istihsali vardır .Yunanistan Akdenizde 

en çok zeytinyağı istihlak eden memlekettir.İstihsali ile dördüncülüğü Tunus alır. 

Ortalama (90.000) ton istihsali vardır ve istihsalinin yarısını ihraç eder. 

Memleketimiz beşinci yeri almaktadır.Son 4 senelik istihsal ortalaması 

(lOO.OOO) tondur.Yıllık (65.000) ton olan istihlâktan artan 25-30 bin tonu ihraç et¬ 

mesi lazımdır.Altıncı olarak Portekiz gelir.İstihsali (75.000) tondur.Hemen hemen 

istihsalinin hepsini istihlâk eder. 15 senelik Dünya Zeytinyağı İstihsal rakamları 

aşağıdadır. 
DÜNYA ZEYTİNYAĞI İSTİHSALİ (l.OOO ton) 

eler Ispanya İtalya Yunanistan Tunus Türkiye Portekiz Diğer 
memleketler 

Dünya 
istihsali 

50751 172 180 42 46 52 40 40 572 
51-52 605 355 160 49 39 106 68 1382 
52-53 305 200 78 40 66 52 57 798 
53-54 348 350 175 90 44 122 51 1180 
54-55 296 285 120 59 83 48 84 975 
55-56 257 181 116 24 41 68 48 735 
56-57 395 173 150 100 90 93 125 1130 
57-58 311 352 180 50 43 100 85 1121 
58-59 314 261 90 132 90 61 91 1039 
59-60 439 284 150 32 66 91 62 1124 
50-61 455 380 70 130 79 86 83 1283 
51-62 310 393 215 34 119,5 112 104,5 1288 
52-63 307 300 50 45 56 53 76 887 
53-64 675 538 208 90 102 99 79 1773 
54-65 110 290 120 95 121,9 45 118,1 900 

Türkiye 1961-1962 kampanyasında dünya istihsalinin fo 9 u,1962-63 

kampanyasında fo 6,1963-64 de fo 6 ve 1964-65 kampanyasında da f 13 nü istihsal et¬ 

miştir.Son dört senelik ortalamaya göre Türkiye dünya istihsalinin fo 8 ni istihsal 

etmektedir .Halbuki, 1950-1954 seneleri ortalamasına göre bu nispet fo 5 i bulmaktaydı. 

Bu durum Türkiye zeytinyağı istihsalinin dünya istihsaline nispetle daha- süratle 

arttığını göstermektedir. 
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Tabloda görüleceği üzere diğer memleketler zeytinyağı istihsalinde 

olumlu istikamette bir artma müşahede edilmemekte ve bilhassa Avrupa memleketlerinde 

istihsal değişmez bir durum arzetmekt'edir.Bunun başlıca sebebi zeytinci Avrupa memle 

ketlerinde zeytinciliğe elverişli boş saha kalmadığından yeni plantasyonlara gidile¬ 

memekte ve ağaç miktarı arttırılamamaktadır.Mevcut eski zeytinliklerin verimini de 

kolay kolay yükseltmek mümkün olamamaktadır.Türkiyenin imkânları ise ileride bir 

Ispanya,bir İtalya istihsal seviyesine erişebilecek durumdadır. 

Afrikaya gelince;iklim ve toprak itibariyle Kuzey Afrika Zeytincilik 

hiç bir zaman normal yetişme şartları içinde bulunmamakta,düşük yağış miktarı ve fazla 

süzek topraklarda zoraki bir zeytincilik yapılmakta ve sahilden de fazla içerilere 

girilememektedir. 

Bu durum muvacehesinde Akdenizde yarın için en avantajlı memleket 

Türkiyedir. 

DÜNYA ZEYTİNYAĞI İSTİHLÂKİ (lOOO ton) 

Başlıca müstahsil 1929/38 1950/53 1959/62 
memleketler vasatisi vasatisi vasatisi 

Cezayir 5 12 16 
Ispanya 293 345 271 
Yunanistan 87 127 125 
İtalya 210 271 417 
Fas 9 14 16 
Portekiz 53 71 82 
Tunus 13 32 38 
Türkiye 21 49 79 
Diğerleri 15 22 36 

706 950 1080 
İthalatçı memleketler 160 79 87 
Dünya Yekunu  866 1029 1167 

Tabloda en çok zeytinyağı istihlâk eden memleketin İtalya,sonra 

Ispanya,Yunanistan,Portekiz ve Türkiyenin istihlâk ettiğini gömlekteyiz. 

İtalya hariç diğer memleketler istihlâk ettikleri zeytinyağını 

tamamen kendileri istihsal etmekte İtalya ise 1/4 ne yakınını ithal etmektedir. 
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BAŞLICA MÜSTAHSİL MEMLEKETLERDE SENELİK ADAM BAŞINA Kg.OLARAK 
İSABET EDEN ZEYTİNYAĞI TÜKETİMİ. 

Memleket 1929/35 
devresi 

1934/38 
devresi 

1950/53 
devresi 

1959/62 
devresi 

Cezayir 2 3 1,4 1,4 

Ispanya 11,2 12,4 12,2 9,1 
Yunanistan 15 16 16,4 15,2 

İtalya 5,8 4,5 5,7 8,3 
Pas 2 3 1,5 1,5 

Portekiz 8,3 8,5 8,3 9,1 
Tunus 3,5 4,9 8,7 9,8 

Türkiye - 2 2,2 2,5 

Umumî Vasati 6,8 6,9 

Her momlok<=>tt:o niifNjp artmasına rağmen insan başına isabet eden zeytin¬ 
yağının da artış gösterdiği ve son'30 sene içinde bu artışın Tunusta üç misli,İtalyada 

iki misli olduğunu görmekteyiz.Tiirkiyede de bir miktar artış vardır.Yunanistan ve 

Portekizde bir değişiklik meydana gelmemiş,ispanyada ise bir miktar azalma vuku bul- 
e 

muştur, ispanyadaki azalmanın en mühim sebebi son senelerde istihsalinin 1/4 nü 

ihraç etmeye başlamasıdır. 

BAŞLICA MEMLEKETLERİN ZEYTİN AĞACI MİKTARLARI 

Memleket Ağaç adedi İstihsal orta- Ağaç başına yağ 
  laması (ton) Kg. 
Ispanya 185.000.000 380.000 2 

İtalya 170.000.000 340.000 2 

Yunanistan 80c000.000 120.000 1,5 
Türkiye 63.000.000 85.000 1,4 
Tunus 30.000.000 80.000 2,7 
Portekiz 52.000.000 80.000 1,5 
Fas 15.000.000 20.000 1,5 
Suriye 12.000 ,,000 18.000 1,5 
Cezayir 12.000.000 17.000 1,4 
Arj antin 12.000.000 12.000 1,0 
Ürdün 6.000.000 8.000 1,5 
Yugoslavya 5.000.000 7.000 1,4 
Libya 4.000.000 8.000 2 
Lübnan 4.000.000 8.000 2 

Yekûn  650,000.000 1.230.000 1,9 

Dünyada mevcut (650.000.000) zeytin ağacına mukabil istihsal 
(l.200.CX>0) ton ve zeytin ağacı başına düşen zeytinyağı miktarı 1,9 Kg.dır, 
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Dünya ortalamasına nazaran ağaç başına en yüksek verim 2,7 Kg.ile 

Tunusta bulunmaktadır.Tunus'un bu yüksek verimine sebep,hektara düşen ağaç miktarının 

az oluşudur.Bizde hektara 150 ağaç düşerken ve zeytinliklerdeki ağaçlarımız sıklıktan 

müteessir olurken,Tunusta hektara 17 ağaç düşmekte ve ağaçlar istediği kadar gelişme 

imkânı içinde bulunmaktadır.Hektara zeytinyağı verimi hesap edilirse Türkiyenin ayni 

birim saha içinden Tunusa nazaran üç misli zeytinyağı aldığı görülür. 

Ispanya ve İtalya dünya ortalamasına yakın bir verim almakta,Portekiz 

ve Yunanistanm ağaç başına verimi aşağı yukarı Türkiyeye eşit bulunmaktadır. 

Görüldüğü gibi tablodaki zeytinci memleketlerin Arjantin hariç hepsi 

Akdeniz sahili bulunmakta ve zeytin Akdenizin biricik iembolü ürün olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Dünya Zeytinyağı Ticareti: 

Yukarıda belli başlı zeytinci memleketlerin istihsallerini incelerken 

ispanyanın en yüksek istihsalle liderliği muhafaza ettiğinijjfonra İtalya,Yunanistan, 
Türkiye,Tunus ve Portekizin geldiğini gömmüştük. 

Lider bulunan Ispanya ihracatta da ayni mevkii alarak istihsalinin 

1/4 nü ihraç etmekte,sonra ihracatçı memleketler sırasında Tunus,Türkiye,İtalya,Yunanis¬ 

tan ve Portekiz gelmektedir.İtalya istihsalde dünya İkincisi olmasına karşılık ihracatta 

dördüncü sırayı almakta ve İstihsali istihlâkine kâfi gelmediğinden daha ziyade zeytin¬ 

yağı ithalâtçısı bir memleket olarak tanınmaktadır. 

İstihsali yüksek,fakat nüfusu az olan Tunus,80,000 tonluk istihsali¬ 

nin yarısını yeyebilmekte ve diğer yarısını ihraç etmek mecburiyetinde kalmaktadır. 

Dünyada nüfus başına en çok zeytinyağı yeyen Yunanistan istihsalinin 

çok yıllar tamamını dahilde tüketmektedir. 

Portekiz bir ihracatçı memleket olmaktan ziyade istihsalini iç tüke¬ 

timde kullanan bir memlekettir.. 



1958-1964 YILLARI ARASINDA BAŞLICA MEMLEKETLERİN 
İHRACATLARI (lOOO) TON 

Memleketler 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 

Cezayir 5 4,6 2,6 0,9 2,8 7 6 3,9 

Ispanya 19,3 48 151,3 148,8 82,5 61,8 120 37 

Yunanistan 9,3 4,7 11,9 0,4 3,4 7,5 4 1 

İtalya 12,3 11,6 10,1 13,4 12,7 9,6 10 11 

Pas 1 1 0,9 -
- 9 2 0,7 

Portekiz 7 0,7 0,8 0,7 12,2 1,5 0,5 1 

Tunus 37,9 69,6 23 42,2 56,2 29,5 44 53 

Türkiye - - - - 26,4 15 2 26,4 

Fransa 4,7 4,7 2,6 2,7 2,2 3,2 4,2 3 

Diğer memleketler 6,8 6,7 13,8 7,5 12,4 29,8 15,3 16,7 

Yekûn   103 151,6 216,9 216,6 210,6 173,9 2f8 153,7 

Dünya zeytinyağı istihsal ortalaması (l.200.000) ton ve ihracat da 

(185.000) ton olduğuna göre istihsalin % 15 i ihracata tabi tutuluyor demektir. 

Türkiye zeytinyağı ihracına 1962 yılında başlamış ve (26.000) ton zeytinyağı 

ihraç etmiştir.1963 de 14.000,1964 de 2000 ve 1965 yılında da 26.400 ton zeytinyağı 

ihraç ederek belli başlı zeytinyağı ihraç eden memleketler arasında yer almıştır. 

Dört sene içinde ihraç edilen zeytinyağı yekûnu (70.000) tonu bulmaktadır.Başlıca 

ihracatçı memleket ispanyadır ve 6 senelik ortalamaya göre senelik ihracatı (100.000) 

tondur.ikinci ihracatçı memleket Tunusdur.Ve ayni seneler ortalamasına göre senede 

ihracatı (45.000) tona yaklaşıktır.Türkiye halen ihracatta üçüncü mevkii almaktadır. 

Türkiyeden sonra İtalya,Yunanistan,Portekiz gelmektedir. 

Türkiye 1964-1965 kampanyasında dünya zeytinyağı ticaretinde üçüncülüğü 

alırken (154.000) tonluk ihracatın l/ö sı olan (26.424) tonu tahakkuk ettirmiş bulun¬ 

maktadır. İstihsalimiz artıkça ihracatımızın da yükselmesi mümkün görülmekte ve Dış 

Ticaret açığımızın giderilmesinde zeytinyağının mühim bir yer işğal etme istidadında 

*lduğu memnuniyetle müşahede edilmektedir. 



1958-1964 YILLARI ARASINDA BAŞLICA 
MEMLEKETLERİN İTHALATLARI (lOOO) TON 

Memleketler 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Ispanya - - 9 . - - - - -

Yunanistan - - - 18,4 - - -

İtalya 24 57 129 99 112 124 85 71 

Fas 4 - - - - - - -

Portekiz 1 6 1 1 - - - 10 

Fransa 21 24 20 24 21 26 20 15 

Avustralya 3 3 6 5 7 4 5 6 

Brezilya 4 7 13 9 9 8 5 12 

Amerika Bir.Dev. 24 24 23 29 27 26 26 28 

İngiltere 2 3 3 3 3 4 4 3 

Diğer memleketler 20 31 16 30,6 20 18 57 8 

Y e k u n .... 103 155 220 219 199 174 202 153 

Zeytinyağı ithal eden memleketlerin başınfa İtalya gelmekte ve bunu 

Amerika Birleşik Devletleri,Fransa,Brezilya,Avustralya,İngiltere takip etmektedir.Dünya 

zeytinyağı ithalâtının yarısını zeytinyağı müstahsili bulunan İtalya yapmaktadır.Amerika 

Birleşik Devletleri ortalama senede (25-000) ton Fransa ise (22.500) ton zeytinyağı ithal 

etmektedirler.Görülüyorki Akdenizde istihsal edilen ve Dış Ticarete intikal eden zeytinya¬ 

ğının hemen hemen 3/4 ü Akdenizde kalmakta ve ancak ithalâtın l/4 ü Akdeniz dışındaki Ame¬ 

rika Birleşik Devletleri,Brezilya,Avustralya,İngiltere gibi memleketler tarafından yapılmak¬ 

tadır. Akdenizin zeytinci memleketleri istihsal ettikleri ortalama senelik (l.200.000) ton 

zeytinyağının ancak Akdeniz dışına (45.000) tonunu yollayabilmekte ve (l.155.000) tonunu 

kendileri yemektedirler.Zeytinyağı böylece Akdenizde istihsal edilen ve Akdenizde kalan 

bir yağdır. 



Müşterek Pazar: 

Müşterek pazarın durumuna gelince; 

Son senelerde müşterek pazar Hükümetleri yağ ve yağlı maddelerin müş¬ 

terek piyasa tanzimi hakkında gayet önemli bir proje hazırlamışlardır. 

Bu projeye göre zeytin müstahsili korunmakta ve İtalya ve Fransadaki zeytin¬ 

cilerin istihsallerini idame ve hatta arttırma ve hayat seviyelerini muhafaza maksadiyle 

projeye göre dört çeşit zeytinyağı fiatı tesbit edilmektedir. 

Son üç sene toptan satış fiatlarmm vasatilerini fo 10 ilâvediyle elde 

edilecek fiat müstahsil fiatı olacaktır.Diğer nebati yağlara nazaran bugünkü istihlâki 

düşünmeyecek şekilde tesbit edilecek piyasa fiatı ile müstahsil fiatı arasındaki fark 

6 memleketin ithal ve istihlâk edeceği yağlardan alınacak muayyen bir vergi ile tesis 

edilecek fondan,müstahsile istihsallerine göre kendilerine ödenecektir. 

Bu fiatları müstakar hale getirmek için mübayaa teşkilâtı kurulacak 

piyasa fiatmdan % 10 aşağı bir fiat ile mübayaa yapılacak bu suretle piyasaya da bir 

elastikiyet verilecektir.Bu da müdahele fiatı olacaktır . 

Dördüncü fiat da ithal yağlarının fiatlarmm dahili piyasa ile ayarlan¬ 

masını sağlayacak ithal taban fiatıdır.Bu proje müşterek pazar azasından İtalya ve 

Fransa zeytinciliğini korumayı ön görmektedir . 

Memleketimiz zeytinyağı ihracatının gelişmesi için müşterek pazar nezdinde 

teşebbüste bulunularak diğer dört mahsulümüz gibi bir tarife kontenjanı tefrikine çalı¬ 

şılması faydalı olacaktır. 

Yunanistan bu mevzuda büyük bir avantaja sahip bulunmaktadır. 

İstihsal ve Fiat Dalgalanmaları: 

Zirai istihsaldeki yıldan yıla ve yıl içindeki dalgalanmaların sebepleri: 

Yukarıda zeytinyağı istihsal kısmında gördüğümüz üzere zeytinyağı istih¬ 

salimiz yıldan yıla dalgalanmalar göstermekte ve bir yıl zayıf veya orta,diğer yıl iyi 

bir mahsul alınmaktadır.Buna zeytinciler dolu ve boş sene tabiri kullanırlar ve bu dal¬ 

galanmalara umumiyetle alışılmış bulunulmaktadır.Memleketimizde son 15 sene içinde 

(1961-1962) yılları hariç çift seneler dolu,tek seneler boş geçmiştir. 

Memleketimizdeki dalgalanmalar 18 inci sahifedeki grafikte gayet iyi bir 

şekilde görülmektedir. 
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Dünya istihsalinin muntazam bir seyir takip etmediği ve bilhassa mem¬ 

leketler itibariyle bir inceleme yapılırsa ayni memlekette bire dört hatta beş 

nispetinde ve nadiren daha fazla farklar yaptığı tesbit edilmiş olur.Dünya istihsalir 

de on senelik bir devreyi alsak,bir sene az ertesi sene çok mahsul alındığı görülür. 

 Seneler  Zeytinyağı istihsali (Ton) 
1946-47 790.000 

1947-48 865.000 

1948-49 444.000 

1949-50 1.146.000 

1950-51 572.000 

1951-52 1.382.000 

1952-53 798.000 

1953-54 1.180.000 

1954-55 975.000 

1955-56 735.000 

1956-57 1.130.000 

Ayni tabloda Yunanistan istihsalinin 50-250 tonlar arasında alter- 

nsüîblar kay dettiği, Tunusta 29-122, İtalyada 97-525, ispanyada 115-656 bin tonlar arasınö 

inip çıktığı görülür.Meselâ ispanyada 1963-64 mahsulü 657.000 ton iken ertesi sene 

115.000 tona düştüğü görülür. 

Bu durum her müstahsil memleketle aynidir ve zeytinin bir hususiyeti¬ 

dir. İstihsalde bu inip çıkmalar fiatlarda büyük bir istikrarsızlığı ve ihracatta,ihra¬ 

catçı memleketlerin döviz gelirlerinde büyük farkları doğurur.Dalgalanma ayni zamanda 

müstahsilin gelirinde büyük bir intizamsızlık meydana getirir. 

Zeytinyağı istihsalindeki dalgalanmalar yani zeytin ağacının bir sene 

verip bir sene vermemesi (altemans) zeytin ağacının kısmen kendi irsi yapısı,bünye 

karakteri olarak tezahür etmekte kısmen de budama,gübreleme,mücadele,sulama,Toprak-su 

muhafaza gibi teknik kültür tedbirlerinin olmayışından,zeytin varyetelerinin hususiyet¬ 

lerinden ve iklim faktörlerinden ileri gelmektedir. 

Teknik bakım tedbirleri alındıkça,tekniğin ilerlemesi ve geliştiril¬ 

mesi halinde dolu ve boş seneler arasındaki verim farkı azalacak ve mümkün olduğu ni_ 

pette gayri muntazam istihsalin önüne geçilecektir. 
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Bölgeler itibariyle istihsal dalgalanmalarında farklar meydana gelmektedir 

Yemeklik zeytin yetiştiren Marmara bölgesinde ağaçlar budandığı,altları sürüldüğü,elle 

hasat yapıldığı ve kısmen de gübrelendiği için istihsal dalgalanması diğer bölgelere 

nazaran daha azdır. 

Yağlık zeytin yetiştiren Ege bölgesini yukarı ve aşağı Ege olarak ikiye 

ayırmak lazımdır.Yukarı Eğeyi teşkil eden körfez bölgesinde (Ayvalık,Edremit,Burhaniye, 

Havran) bakım tedbirlerine kısmen dikkat ettikleri için istihsal dalgalanması az,aşağı 

Eğede Aydın ve bilhassa Muğlada dalgalanma fazladır.Akdeniz ve Güneydoğu Anadoluda da 

dalgalanma barizdir. 

Sanayi üzerinde istihsal dalgalanmasının büyük etkisi vardır. 

Zeytinyağı sanayii işlemek için bir sene iyi ve bir sene az mahsul bula¬ 

cağı için her sene ayni kapasite ile çalışamayacağı endişesi içinde bulunduğundan iriki 

şaf edememektedir.Bazı seneler meselâ 1965-66 kampanyasında olduğu gibi mahsul azlığı 

sebebiyle bazı zeytinyağı fabrikaları çalışmamışlardır. Açılanların büyük bir kısmı da 

normal kampanya müddetinden evvel kapanmışlardır. 

İstihsal dalgalanmaları fiat dalgalanmalarına sebep olmaktadır. 

Mahsulün bol olduğu seneler fiatlar düşmekte ve az olduğu seneler yük¬ 

selmekte ve dalgalanma fiatlara böylece intikal etmektedir.İki senede bir mahsul 

alan ve piyasaya mahsulün bol olduğu sene çıkan zeytin müstahsili malını çok seneler 

maliyetinden aşağı fiatla satmak mecburiyetinde kalmaktadır.Zeytinyağında fiat dal¬ 

galanmaları istihsal devresiyle diğer aylar arasında da vuku bulmaktadır.İstihsal 

devresinde piyasaya fazla yağ arzedildiği için yağ müstahsilin elinden ucuza çıkmak¬ 

ta, senenin diğerajalarında ise piyasa yükselmektedir. Aşağıdaki tabloda mahsulün böl 

olduğu senelerde fiatlarm düşüklüğü,az olduğu seneler yüksekliği istihsal devresi 

ve diğer aylardaki fiat farkları gösterilmektedir. 
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Dahili Borsa fiatlarımızm seyri 

İzmir Ticaret Borsasmda 5 asitli Zeytinyağı 

(1 Kg. Kş.) 

Aylar 
1962 

En az En çok 
1963 

En az En çok 
1964 

En az En çok 
1965 

En az En çok 

Ocak 340 400 670 725 420 470 435 460 

Şubat 375 400 780 900 410 470 455 
► 

555 

Kart 375 390 870 930 395 425 460 500 

Nisan 375 415 790 840 410 410 ■ 460 465 

Mayıs 407 425 790 800 400 405 425 465 

Haziran 423 450 690 720 385 395 450 470 

Temmuz 430 450 690 700 395 435 - -

Ağustos 432 465 580 620 420 450 - -

Eyıûı 445 500 530 550 400 430 - -

Ekim 490 522 540 560 397 425 - -

Kasım 495 600 420 440 405 425 - -

A.ralık 600 675 430 470 405 450 - -

Tabloda görüldüğü üzere 1961-1962 mahsul senesinde Türkiye 119.500 

tonluk büyük bir rekolte idrâk etmiş ve o kampanya devresinde zeytinyağı 340-490 

kuruş arasında oynamıştır.1962-63 kampanyasında 56.370 tonluk yani bir sene evvelki¬ 

nin yarısı kadar bir istihsal yapılınca fiatlar 900 kuruşa kadar çıkmıştır.1963-64 

ve 1964-65 kampanyaları iyi mahsul seneleri olarak geçtiğinden fiatlar çok zaman 

400 kuruş civarında kalarak maliyetin altına inmiştir. 

Ayni tabloda istihsal devresi fiatlarınm diğer aylardaki fiatlar- 

dan daha düşük olduğunu da görmek mümkündür.Mahsulün bol olduğu seneler zeytinyağı 

fiatlarınm düşük olmasının başlıca sebebi piyasaya fazla zeytinyağı arzından ileri 

gelmektedir. Bu da mahsulün kıymetlendirilmesi üzerine çok menfi tesirler yapmakta¬ 

dır.Mahsulün bol olduğu senelerde fazla arza mukabil talep azalmakta ve ileride fiat- 

ların daha da düşmesi ihtimali ve tehlikesi karşısında tüccar stok yapma cihetine 

gitmemekte talep büsbütün azalmaktadır. 
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Buna mukabil istihsal masraflarının en büyük kısmını toplama masrafları teşkil ettiğin¬ 

den zeytinin süratle toplanması ve yağa kalbedilmesi zarureti karşısında icap eden mas¬ 

rafları karşılamak için kâfi sermaye ve krediye sahip bulunmayan müstahsil malını he¬ 

men satmak zorunda kalmaktadır. Zeytin hasadı tamamen kış aylarına tesadüf ettiğinden 

yağmur ve sellerin kış ve kuşun tehlikelerinden mümkün mertebe az zararlı çıkmak için 

havaların müsaadesi nispetinde zeytinin toplanması zarureti vardır.Kaldıki,zeytin çabuk 

bozulan bir meyvedir.Bu itibarla toplanan zeytinden iyi yağ elde edebilmek için bir an 
•* 

evvel fabrikada çalışılması lazımdır.Vakit kaybı büyük zararlar doğurur.Onun için bu 

masrafları karşılamak amaciyle yağının ekseriya tamamını olmasa bile hiç olmazsa büyük 

bir kısmını hasad zamanında elden çıkarmak mecburiyetinde kalır.İşte bu arz ve talep 

muvazenesizliği fiatlar üzerinde son derecede menfi tesirler yapmakta ve hasat mevsi¬ 

minde fiatlar anormal seviyeye düşmektedir.Bu devrede piyasanın maliyet ile hiç bir 

orantısı yoktur.Müstahsil kendi haline terkedildiği müddetçe mahsulün bol olduğu sene¬ 

ler hatta zararlıdır.Çünki amele ihtiyacı artmakta,masraf çoğalmakta,fabrika kifayetsiz¬ 

liği sebebiyle de fabrikalarda uzun zaman beklemeye mecbur kalınca yağın kalitesi bozul¬ 

makta,mal kıymetinden kaybetmekte ve piyasa düşmektedir. 

Buna mukabil kısır senelerin mahsulü ihtiyacı karşılayamadığı takdirde 

fiatlar anormal yükselmekte,müstehlik ikame kanununa tabi olarak başka yağlara dönmek¬ 

tedir.Bu suretle kaybolan müşteri kitlesi ertesi sene mahsul ne kadar bol olursa olsun 

hiç bir vakit yüzde yüze dönmemektedir.Bu sebeple zeytinyağı istihlâki azalmakta ve 

ertesi sene piyasalarına bu bakımdan da menfi tesirler yapmaktadır.Dahili istihlâkini 

karşılayamayan ihracatçı memleketlerde mutat ihracatını yapamayınca döviz muvazenesi 

bozulmakta bu bakımdan da müstahsil memleketler zarar görmektedir.Uzun senelerden beri 

bütün müstahsil memleketlerde bu haller böylece tekrarlanmış ve nihayet ilgili hükümet¬ 

ler bu hale karşı tedbirler almaya mecbur olduklarını anlamışlar ve stok yapma teşki¬ 

lâtı kurmuşlardır.Milletler Arası Zeytinyağı Anlaşmasının vücut bulması sebeplerinin 

başında zeytinin bu hususiyetinin de mühim tesiri olmuştur. 

Zeytin mahsulündeki bu dalgalanma sebebiyle zeytin müstahsili memleketle¬ 

rin hükümetleri: 

- Müstahsillerinin maliyetlerini düşünerek kendilerine asgari bir geçim 
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- Kendi îç Pazarlarında büyük mikyasta istihlâk edilen zeytinyağı esaslı 

gıda maddelerinden biri olması sebebiyle müstahlikin alım kabiliyetini idame ettir¬ 

mek. 

- İstihsal ve istihlaki tanzim ve müstahsil ile müstehlikin hayat seviyele¬ 

rini muhafaza gayesiyle muayyen istikrar tedbirleri almaya kendilerini mecbur görmüş¬ 

lerdir. 

Bu suretle dahili fiat seviyelerini müstakar bir hale getirmek için bol 

mahsul senelerindeki fazla istihsali ertesi seneye devretmek üzere stok müesseseleri 

kurmuşlar ve müstahsilin maliyetiyle hayat seviyesini koruyacak şekilde ihtiyaçları¬ 

nı karşılayacak bir fiati da taban fiatı olarak tesbit etmişlerdir.Bu hususta her 

Hükümet kendi bünyesine göre bir yağ politikası tesis etmiş,ithalata gümrük resim¬ 

lerini, diğer nebati yağlarla istihlaki idame ve teşvik gayelerine göre aradaki fiat 

seviyelerini tanzim etmişler ve gümrük resmi kâfi gelmediği zamanlarda ayrıca bir 

ithal resmi koymak suretiyle himaye sistemlerini kurmuşlardır. 

Bunun netieesi olarak dünya zeytinyağı fiatları incelenirken bunu iki 

zaviyeden mütalaa etmek icap eder: 

1- Müstahsil memleketlerin dahili fiatları, 

2- Milletler arası iyasa fiatı. 

F.A.O.nun 1959 zeytinyağı raporunda fiat konusunda neşredilen bir gra- 

fikde görüleceği vechiyle Yunanistan ve İtalyada fiatlar dünya fiatları üstünde 

tutulmakta ve zeytincilik bu suretle himaye görmektedir.Stok yapma müesseseleri 

de her memleketin kendi bünyesine göre bir teşkilata bağlanmış durumdadır. 

Yunanistanda Hükümet,Kooperatifler birliğine kredi sağlamakta ve bu kanal 

ile stoklarını tesis etmektedir. 

Tunusta bir yağ Ofisi kurulmuştur.Ofis ithalât ve ihracatı tanzim eder, 

ihracattan vergi alır,Hükümetin sağladığı kredilerle stoklarını yapar. 

Ispanya ve Portekizde sendika ve cunta teşekkülleri bu hizmetleri görür. 

Hükümetler her sene bu hususta bir kararname ile müdahele fiatlarını tc,ı 

bit ve tatbik eder. 
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İtalyada serbest rejim tatbik edilir.Hükümet stok yapacak kimselere beher ton başına 

depo kirası,faiz ve sigorta masraflarını karşılayacak bir tazminat öder ve bunun için 

bütçesine lüzumlu tahsisatı koyar.Örnek;İtalya Hükümeti bu sene (60.000) ton stok 

yapmayı kararlaştırmış ve alım fiatlarmı şu şekilde ilân etmiştir.(Milletlerarası 

Zeytinyağı Konseyinin Neşriyatı:Feuilles D'information sayı:74 30,11.1965)• 

Vierge ekstra (azami 0,6 asit) Kentali 74.000 liret 

0,6-08 " 72.000 " 

" Surfine 1,3 " 66,000 " 
" Fine azami 2 " 61.000 ” 

" D1olive " 4 56.000 " 

" lampante 3/5 " A 52.000 " 
M !! 5-8 " B 50.000 " 

it 11 8-12 " C 46.000 " 

Bu fiatlar üzerinden muhtelif bölgelerden yapılacak müdahele mubayaaları 

0 bölgelerin istihsalleri nispetinde tahdit edilmiştir. 

Bu 1964-1965 mahsulü için tesbit edilen fiatlar bunlardan biraz daha dü¬ 

şüktür. 

Görülüyor ki,hükümet mübayaaları meselâ 2 aside kadar olan yağların ki¬ 

losuna 610 liret ödemekte bu da resmi kur üzerinden bizim paramızla 880 kuruşu tut¬ 

maktadır. 

Yine ayni nüshasında dergi,Italyanm dahili fiatları hakkında şu bilgileri 

vermektedir.17.11.1965 tarihinde müstahsil fiatları: 

V. Ekstra 1 asit 800-830 (Cecina bölgesinde 830-870 (San Remoda) 
V. Surf ine 1-3 " 740-780 " " 760^80« 

V. Fine 1,5 " 640-720 " " -90-720 
V. Courante 3 " 623-625 Bari'de 

Bu fiatlarla dünya fiatları arasında oldukça farklar vardır.Bu derece 

himaye ile İtalya Hükümeti zeytinciliğini korumakta,müstehlikine de böyle 

bir yük yüklemeyi zaruri görmektedir. 

T 
DölflınaatssY yo» ve ELiitü*-h u» 



Aksi takdirde ithalât ihtiyacı büsbütün artacak müstehlik daha büyük zararlara duçar 

olacaktır. 

Ayni derginin ayni sayısında Yunanistan hakkında verdiği piyasa fiatları: 

1 asitten az asitli natürel yağlar 21-22,8 drahmi Kg. 15.1.1965 tarih 

2 asit " " " 20,3-22 " 
3 asit „ „ „ 19,5-21,3 " ' 
5 " .. n „ 18,5-20 " 

Resmi kur üzerinden 20 drahmi mukabili 600 kuruş olduğuna göre Yunanistan 

fiatları da o günkü Akdeniz fiatlarından yüksektir. 

Bütün bu fiat ayarlamaları Hükümetlerin zeytinyağı için takibini karar¬ 

laştırdıkları fiat politikasına göre yapılmaktadır.Esas hedef müstahsilin maliyetini 

koruyacak ve istihlâki azaltmayacak bir seviyede tutmaktır.Ayni zamanda zeytinyağı 

ile diğer nebati yağlar arasındaki fiat farklarını yumuşatmak ve müstehliki zeytinyağı 

istihlâkinden uzaklaştırmamak gayesiyle de nebati yağ fiatları o nispette yüksek tu¬ 

tulmaktadır. 

Bütün büyük müstahsil memleketler istisnasız olarak teşkilâtlanmış, 

millî depolarını tesis etmiş,müstahsil ve müstehliki korumak amaciyle stoklar tesis 

etmek suretiyle fiatlarda istikrarı sağlamıştır. Bunların arasında tek başına teşkilât¬ 

sız ve himayesiz kalan Türk müstahsilidir. Sermaye fıkdanı ve kısmı azaminin borç için¬ 

de bulunması sebebiyle müstahsilimiz hiç bir zaman belini düzeltemeyecek ve kendi 

kendini kurtaramayacaktır.Malımı daima ucuza satmaya mecburdur.İhracatçı ise fazla iş 

yapabilmek için mümkün olduğu kadar ucuz alıp ucuz satmaya çalışacaktır vebu da gayet 

tabiidir.Bu bakımdan ihracatçı da müstahsile direk olarak zamanında bir fayda sağlaya¬ 

mamaktadır. Ancak ihracat yapılıp stoklar azalınca fiatlar normal seviyesine gelmekte 

ancak o zaman müstahsilin elinde mal kalmamaktadır.Bu durumda en ucuz ihracatçı Mem¬ 

leket Türkiye olmakta ve yapılan ihracattan da memleket büyük bir döviz kaybına duçar 

olmaktadır.Örnek; 1962-63 ihracat mevsiminde dünya fiatları 500 doların üstünde iken 

piyasamızın teşkilâtsız oluşu,destekten mahrum bulunuşu,malımızın yok pahasına düşük 

fiatlarla ihracına sebep olmuş,430 dolardan başlayan ihracat 500 doları bulduğu 

zaman o seneki 26.000 tonluk ihracatın büyük bir kısmı yapılmış,memleketteki stoklar 

azalmış ve ondan sonra da fiatlar 750 dolara kadar yükseldiği halde memleketimiz müs¬ 

tahsili bu fiatlardan gayet az faydalanabilmiştir. 
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öte yandan yanımızdaki Yunanistan Hükümeti stoklarına dayanarak dünya fiatları 600 do

ları geçmedikçe ihracat yapmamış ve ihracatının büyük bir kısmını 750 dolarla realize 

etmiştir.Yalnız o seneki ihracatımızdan memleket 3-4 milyon dolarlık döviz kaybetmiş 

müstahsil de 40-50 milyon lira bir zarara uğramıştır. 

Bu suretle memleketimiz dünya zeytinyağı fiatlarını düşürmek suretiyle 

bütün diğer müstahsil memleketleri de zarara duçar etmektedir.Bu sebeple kurulmuş 

olan Milletlerarası Zeytinyağı Anlaşmasını idare eden Milletlerarası Zeytinyağı Kon

seyi bu istikrarı sağlayacak tedbirler üzerinde ehemmiyetle durmakta ve çalışmaktadır. 

Müstahsilimiz daima senenin en düşük fiatları ile malını elinden çıkardığı için is

tihsalinden hakkiyle faydalanamamakta,bunun zararı diğer senelere de şamil olmakta

dır.Çünki geliri azalan müstahsil,evvelâ zeytinliğine yapmaya mecbur olduğu masraftan 

kısmak suretiyle tasarrufunu sağlamakta,zeytinliğine icabı şekilde bakamamakta,lüzum

lu imar ve timarını yapamamakta,budayamamakta ve gübreleyememektedir.Bu da verimi 

büsbütün düşürmektedir. 

Zeytinyağı fiatı ile diğer mahsul fiatlarının münasebetleri: 

Türkiyede zeytinyağı fiatlarıdiğer mahsullerde görülen fiat artışlarına 

paralel bir artış göstermemiş,diğerleri 2-3 misli yükselirken zeytinyağında bu $ 25-30 u 

geçmemiştir. 

Ticaret Bakanlığı konjonktür mecmuasındaki kayıtlara göre 1938-1965 se

neleri arasında dörder senelik kademelerle muhtelif gıda maddelerinin toptan fiatla-

rmdaki artış seviyesini aşağıdaki tabloya almış bulunuyoruz: 

Cinsi 
1938 

kuruş Sn 
1942 

kuruş Sn. 
1948 

kuruş Sn. 
1952 

kuruş Sn. 
1956 

kuruş Sn. 
1965 

kuruş Sn, 

Pirinç 16.94 36.29 90.86 91.96 104.50 520.00 
Fasulye 8.54 24.00 50.64 46.02 55.90 240.00 
Pamuk 42.50 81.67 206.52 263.63 316.34 540.00 
Üzüm 14.14 48.19 58.09 62.18 101.11 216,00 
Fındık 55.18 102.22 151.16 228.00 305.00 1050.00 
Koyun eti 20.00 58.63 104.26 113.79 173.01 550.00 
Tereyağı 53.50 200.97 254.00 379.80 390.00 1500.00 
Peynir 36.51 92.41 158.51 180.62 252.85 550.00 
Zeytinyağı 41.80 129.00 227.50 202.41 434.43 560.00 
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Yinni sene müddet içinde muhtelif maddelerin fiat seyrinde bir muvazene 

vardır.Meselâ:1938 de bir kilo yemeklik zeytinyağı ile 2,5 kilo pirinç,4-5 kilo fasulye, 

2 kilo koyun eti... alındığı gibi 1942,1946,1948,1952,1956 senelerinde de hemen ufak 

farklarla ayni miktar pirinç,fasulye ve et alınabiliyordu.Demekki muhtelif maddelerin 

fiatları 20 sene zarfında ayni nispet dahilinde yükseldi,aralarındaki fiat farkları 

az çok sabit kaldı. 

Fakat 1965 senesi fiatları incelenir ve bu fiat seviyeleri ana tablo ile 

mukayese edilirse:1965 de bir kısım maddeler(et,tereyağı,fındık,pirinç) üç mislini aştığı 

beyaz peynir,üzüm gibileri iki mislini geçtiği halde, z ey tiny ağındaki artış ancak u/o 25 ile 

30 olmuştur.Demekki muhtelif maddelerin fiatları arasındaki muvazene bozulmamış olsaydı 

bugün zeytinyağı fiatı da 1956 nın 2-3 misli artmış olması ve 800-1200 kuruşu bulması 

icap ederdi.Bütün maddeler arasında yalnız zeytinyağının bu kadar geri kalmış olması 

zeytin müstahsillerinin ne kadar sıkıntı içinde varlığını muhafazaya çalıştığı anlaşılır. 

Ziraî Verimlilik: 

Umumiyetle zeytincilikde verim olarak ağaç başına düşen zeytinyağı veri¬ 

mi hesap edilir.Memleketimiz zeytinciliğinde teknik gittikçe gelişmekte,budanan,gübrele¬ 

nen, mücadele si yapılan ve sulanan ağaç miktarı gittikçe artmaktadır.Bunun neticesi ola¬ 

rak 1957-60 dört senelik ortalamada ağaç başına düşen zeytinyağı verimi 1,3 Kg.iken 

1961-64 seneleri ortalaması ağaç başına verim 1,5 Kg.ma yükselmiştir.Dünya ortalaması 

ağaç başına 1,9 Kg.olduğuna göre biz her.ağacımızdan 0,4 Kg.daha az zeytinyağı almakta¬ 

yız. 

Ayni şekilde dekara zeytinyağı verimi de yükselmektedir.Dekara ortalama 

10 ağaç isabet ettiğine göre dekara verim 15 kilo demektir.İstihsala etki yapan faktör¬ 

lerden budama,gübreleme,sulama,toprak sürümü,hasad,toprak-su muhafaza,mücadele ve çeşit 

hususiyetine ait yukarı bölümlerde yeterli bilgi verilmiş bulunmaktadır. 

İşletme Büyüklükleri: 

Türkiyede zeytin ziraatı umumiyetle küçük işletmeler halindedir.Büyük 

İşletmeler daha ziyade kesif zeytin bölgelerindedir.Zeytincilikde işletmeleri ağaç sayı¬ 

sına göre şöyle sınıflandırabiliriz. 

500 ağaca kadar küçük işletme 

500-2000 ağaç orta işletme 

2000 den fazla büyük işletmedir. 
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Dekara 10 ağaç düştüğüne göre küçük işletme büyüklüğü azami 50 dekar,orta 

işletme 50-200 dekar,büyük işletme de 200 dekardan fazla .işletmelerdir. 

Türkiyede 5 boy zeytin işletmesinin nispetleri tahmini olarak şöyledir: 

Küçük İşletme % 70 

Orta İşletme % 25 

büyük İşletme % 5 

Umumiyetle küçük işletmeler bir aile işletmesi halinde çalıştığı ve işlerin 

mühim bir kısmı aile fertleri tarafından yapıldığı için maliyetler daha düşük olmakta¬ 

dır. 

Türkiyede optimum bir işletmenin 500-1000 ağaç arasında bulunması lazımdır. 

Maliyet azaltma imkânları: 

Bakımsız zeytinliklerde ağaç başına alınan 0,5 Kg.zeytinyağının bakımlı 

zeytinliklerde ağaç başına alınan 5 Kg.zeytinyağına nazaran daha pahalıya malolduğu 

bilinen bir gerçektir.Bakım masraflarının yükseldiği nispette verimin arttığı ve buna 

karşılık maliyetin düştüğünü zeytin müstahsilimiz idrâk etmeye başlamış,zeytin bölge¬ 

lerinde hissedilir bir gübreleme merakı,teknik bilgiye karşı alaka başgöstermiştir. 

Zeytin ağaçları bol mahsul verdiği nispette hasad masrafları azalaeak yani maliyet 

düşecektir. 

İstihsalin organizasyonu: 

Kooperatifler: Halen memleketimizde yemeklik zeytin üzerinde çalışan Marma¬ 

ra zeytin Tarım Satış Kooperatifi ve zeytinyağı konusunda çalışan Tariş bünyesi içinde 

zeytinyağ Tarım Satış Kooperatifleri mevcuttur.Kooperatiflerin istihsalin arttırılma¬ 

sında, maliyetin düşürülmesinde ve mahsulün daha iyi kıymetlendirilmesinde fazla etki¬ 

leri bulunmadığı düşünülerek yeni anlayışa göre (Zeytin Pazarlama Kurulları)nm faali¬ 

yete geçirilmesi zeytinciliğin gelişmesi yönünden faydalı olacaktır. 

Cemiyetler ve Federasyonlar: Bugün Ayvalık,Edremit ve Havran ilçelerinde 

Zeytin ve Zeytinyağı Müstahsilleri Cemiyeti bulunmaktadır.Her zeytinci ilçede bir zeytin 

ve zeytinyağı müstahsilleri Cemiyeti kurularak,bunların bilahere Federasyon halinde bir¬ 

leşmeleri, kendi problemleri hal yönünden lüzumlu görülmektedir, 



Devlet Kuruluşları: 

Teşkilât: Tarım Bakanlığının Zeytincilik Teşkilâtını tekrar kurması 

lazımdır. 

1933 Senesinde kurulan ve 18 senelik başarılı bir çalışmadan sonra 

1951 yılında kaldırılan zeytincilik teşkilâtının inkişaf eden zeytinciliğimizin ve 

artan istihsalimizin organizasyonu için teşkilâtın kurulmasını lüzumlu bulmaktayız. 

Müesseseler: Halen Zeytincilikle uğraşan iki müessese mevcuttur. 

Birisi Bornova Zeytincilik Enstitüsü diğeri Edremit Zeytincilik istasyonudur.Yalova 

Zirai Araştırma Enstitüsü ile Gaziantep Zirai Araştırma Enstitüsü,bölgelerinin zeytin¬ 

cilik problemleri ' . üzerinde çalışmaktadırlar. 

Mahalli özellikleri olan bölgelerde birer Zeytincilik istasyonu ku¬ 

rulmasına ihtiyaç vardır. 

Ziraî Araştırma: Zeytincilik ve zeytinyağı üzerinde araştırma yapa¬ 

bilecek yukarıda kaydettiğimiz iki müessese vardır.Bu Müesseselerin tesis,ekipman ve 

kalifiye personel ihtiyaçlarını karşılanarak,araştırma imkânı sağlanması ve diğer böl¬ 

gelerde de araştırma müesseseleri kurulması zarureti vardır. 

Zeytincilik üzerinde ele alınması lüzumlu olan başlıca araştırma mev¬ 

zuları şunlar olmalıdır: 

- Her sene istihsal edilen zeytinyağlarının fizikî ve kimyevî analiz¬ 

lerinin yapılması, 

- Zeytin ağacının ihtiyacı bulunan makro ve mikro elementlerin tesbiti, 

kullanma devresi,metodu, 

- Verimi yüksek varyetelerin tesbiti ve tamimi, 

- Dölleyici ve kısır varyetelerin tesbiti, 

- Hormonla yeşil çelik köklendirilmesi ( Mist propagation ) 

- Her bölgeye ve çeşide uygun budama metodunun tesbiti, 

- Zeytin ağaçlarının su ihtiyaçlarının tesbiti, 

- Randımanlı ve kaliteli zeytinyağı istihsal sisteminin tayini ile 

zeytinyağı sanayiimizin ıslâhı, 

- Yemeklik zeytin sanayiinin gelişmesi için araştırmaların yapılması ve 

teknik tesislerin kurulması, 
- Zeytin hastalık ve zararlıları konusunda mücade-le metodlarının tesbiti. 
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Eğitim: 

Zeytin müstahsiline teknik bilginin gitmesi ve müstahsilin teknik bil¬ 

gi ile teçhiz edilmesi suretiyle verimin ve dolayısiyle istihsalin attırılabileceği 

aşikârdır.Bugün zeytinci layıki vechiyle tekniğe uygun çalışamamakta ve bilmediği için 

istihsali artırıcı tedbirleri ya almamakta veya yanlış yapmaktadır.Müstahsilin kurs, 

neşriyat,radyo,sinema ve konferans gibi yayın vasıtalarından istifade etmek suretiyle 

eğitimi şarttır.Bu eğitim içinde yetişmiş zeytincilik teknisyeni ve zeytincilik mutahas- 

sısına ihtiyaç cardır.Bu da ancak zeytincilik teşkilâtının ihyası suretiyle temin edi¬ 

lebilir. 

Zeytin müstahsilinin bilgisini arttırmak amaciyle her türlü teknik ame- 

liyeleri ve bilhassa budama tekniğini göstermek ve öğretmek üzere her köyde kurs açıl¬ 

ması ve her zeytin müstahsilinin kendi ağaçlarına bakacak şekilde yetiştirilmesi lazım¬ 

dır. 

Bunun yanında,müesseselerin araştırma ve sonuçlarına teknik elemanlara 

mal etmek ve en iyi teknik bilgiyi vermek üzere her sene müesseselerde seminerler ter- 

tiplenmelidir. 

ZİRAÎ PAZARLAMA: 

Mahsul müstahsilden yağhaneye muhtelif surette intikal eder,Yağhaneci 

zeytinlik sahibidir.Kendi mahsulünü işler,müstahsil zeytinini işleme hakkı vererek 

yağhaneye de sıktırır,kendi yiyeceğini ayırır ve geri kalan yağını satar. 

- Müstahsil mahsulünü ağacında satar. 

- Hasat ederek zeytin danesini ya doğrudan yağhaneciye veya komisyoncuya 

satar. 

- Komisyoncu zeytini ya yağhaneciye veya tüccara verir,kilo üzerinde 2-5 

kuruş komisyon hakkı alır. 

Malsahibi zeytinliği ile bizzat meşğul oluyorsa istihsalini kendi 

yapmaktadır. Zeytini fabrikaya getirip yağını kendi namına çıkartıp deposunu almakta 

ve satışı ile meşğul olmaktadır. 

Malsahibi bizzat meşğul olamadığı veya kendi işleriyle zeytinliğinin 

ayrı yerlerde olduğu takdirde zeytinini icara verir. 
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Bazan bakımımı kendi yapar veya yaptırır,fakat mahsulü ağaç üzerinden satar.Zeytin bir 

sene bol ertesi sene az mahsul verdiğinden icar mukaveleleri daima çift sene üzerinden, 

2-4 veya nadiren daha uzun müddet için yapılır.İcar,ağaç başına muayyen bir miktar yağ 

veya para ile karşılanır.İcarın 4 sene veya daha uzun olması kiracıyı,daha fazla gelir 

sağlayabilmesi için iyi bakım ve masraf yapmasını teşvik eder.Bazan da icarcmm hasad 

esnasında ağaçları tahrip ettiği olur. 

Bütün bu hallerin ve şartların muhtelif fayda ve mahzurları vardır. 

Fakat netice itibariyle malsahibi ister kendi meşgul olsun,ister kiracısını tavzif 

etsin,zeytinyağı piyasası yukarıdan beri anlattığımız sebeplerle teşkilâtsız kaldıkça 

bir istikrara sahip olamayacaktır. 

Piyasada istikrarı fertler temin edemez.Devletin muhakkak surette doğru, 

dan doğruya ilgisi şarttır.Bugün memleketimizde zeytinyağı kooperatifleri teşkilâtı 

vardır.Bu teşkilât eksik çalışmakla beraber hiç bir surette piyasayı tanzim edememek¬ 

tedir.Bazı kooperatifler bir fabrikaya dahi sahip değildir.Örnek;Ayvalık gibi en mühim 

zeytin merkezlerinin birinde zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifinin fabrikası yoktur. 

Pazarlama usulleri de eksiktir.Bu itibarla ortak taahhüdünü yerine getirmemekte,bütün 
/me 

mahsulünü kooperatife vermektedir.Kooperatiflerin çalışmalarına en büyük engel sermaye 

ve kredi konularıdır.Sermayeleri kâfi gelmemekte Ziraat Bankasının bu kooperatiflere 

açtığı ve kanunen açmaya mecbur olduğu krediler çok ağır şartlara bağlıdır.Yüksek faiz 

ve masrafa tabi tutuldukları için kooperatifler lüzumlu tesisleri kuramamakta,ortakla 

rina faydalı olamamaktadırlar.Halbuki ortağı kooperatife bağlayacak amillerden biri 

iyi tesisat ve değerli bir pazarlamadır. 

Mevcutların istenilen ve beklenen neticeyi vermemesi yenilerinin kurul¬ 

masını önlemektedir.Evvelâ mevcutları iyi çalışabilir bir hale getirmek için her şeyden 

evvel sermaye durumunu düzeltmek ve kredi şartlarını hafifletmek,ucuz ve kifayetli 

kredi sağlamak,tesislerini kurmak şarttır.İyi bir idare ile muvaffak olmamalarına ve 

ortaklarına fayda sağlamamalarına imkân yoktur. Bu kooperatiflerin ihracatçı müessese¬ 

ler seviyesinde ihracata da yer vermeleri ve müstehlik pazarlarda satış teşkilâtı kur¬ 

maları zaruridir.İzmir zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin üzüm ve incime 

olduğu gibi zeytinyağında da doğrudan doğruya müstehlike hitap edecek teşkilâta sahip 

Oİ1T1ART temenni eHilin 
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PAZARLAMA, TESİSLERİ: 

Pazarlama tesisleri mevcut değildir.Zeytinyağı Tarım Satış Koopera¬ 

tifleri Birliği bile kendi sahalarında beklenen faaliyetleri gösteremediği,ortak tes¬ 

limatının asgariyi geçemediği ve kendi sahası dışında hiç bir faaliyete giremediği görül¬ 

mektedir. 

DEPOLAMA TESİSLERİ: 

Zeytinyağı ticaretinin tanzimi herşeyden evvel depoya ihtiyaç göster¬ 

mektedir .Yukarıda da bildirdiğimiz gibi bütün diğer müstahsil memleketlerde istihsal ve 

ihraç bölgelerinde ehemmiyetlerine göre ve memleketin bol senesinin ihtiyacını karşı¬ 

layacak şekilde depolar tesis edilmiş ve muhafaza altına alınan yağların evsafının korun¬ 

ması da bu suretle temin edilmiştir. 

Bizde de istihsal ve ihraç bölgelerinde de bu depoların tesisi zaru¬ 

ridir. İstihsalimiz son senelerde yeni yetişen genç ağaçlarımızın verime yatması neticesi 

süratli bir artış kaydetmektedir.Son senelerin vasatisi göz önünde tutulursa zeytinyağın¬ 

da her sene 5 şen bin ton bir artış olduğu görülmektedir.Önümüzdeki sene rekoltelerinin 

130 bin ton olması beklenmektedir.Bu ölçü ile dahi olsa İzmirde gerek ihracat ve gerek 

dahili istihlâk için asgari 20-25 bin tonluk depoya acele ihtiyaç vardır.Ayrıca Ayvalık, 

Edremit,Kuşadası gibi tâli ihraç limanlarımızda ve istihsal bölgelerinde ikişer bin ton¬ 

luk depoların tesisi ve bunların en kısa bir zaman içinde yetiştirilmesi zaruridir.Aksi 

takdirde deposuzluk yüzünden kiloda 50 kuruşluk bir fark meydana gelse müstahsil 40-50 

milyon lira zarara uğrayabilir.25-30 bin tonluk bir ihracat düşünüldüğüne göre deposuz- 

luktan büyük bir miktar dövizi de kaybetmiş olabiliriz.Görülüyorki bu ihtiyaç mübrem ve 

acil olduğu kadar memleketimiz zeytincilik ekonomisi için de önemlidir. 

Umumiyetle küçük ve orta müstahsilin deposu mahdut veya mefkut ol¬ 

duğundan yağlar zamanında aktarma edilemediği ve biriken tortu ile posa yağdan ayrılama- 

dığı için mayıstan sonra sıcaklar basınca yağların kalitesi bozulmakta,fena bir koku 

yapmakta ve neticede asidi yükselmekte,kıymetinden kaybetmektedir.Millî servet her vesile 

ile zarar görmekte müstahsilin geliri azalmaktadır. 
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Bu depoların mevcudiyeti ihracatçı için de faydalıdır.Kendisinin ekseri ah¬ 

valde stok yapması için kredi tasarrufunda bulunabilecek ve depolama masrafından ta¬ 

sarruf edecektir.Bu suretle daha iyi fiatla mal mubayaasına imkân vereceğinden aradaki 

farkı müstahsil kazanabilecektir. 

Grading ve Tesisleri: 

Zeytinde grading ve tesisleri yoktur.Yalnız mahsul hasadı iki devrede yapı¬ 

larak zeytin danesinin iki kaliteye ayrılmasına çalışılır.Birinci hasatta,ağustos-Eylul 

Ekim ayları içinde ağaçtan haşere tahribatı.kuraklık,rüzgârdan dökülmüş,kuru,yağ nis¬ 

peti düşük zeytinler toplanır,bunlara dip zeytini,alt zeytin veya koruk zeytini tabir 

edilir ve bu zeytinlerden yüksek asitli yağ çiKar.İkinci hasatta ağacın üzerindeki mah¬ 

sul toplanır,zeytin tazedir,yağlıdır ve hmmen yağhaneye götürülerek düşük asitli yağ 

istihsal edilir. 

Makiiye: 

Memleketimizde zeytin mahsulü zeytinliklerden yağhaneye daha ziyade hayvanla 

(deve,at,eşek),araba ve motorlu vasıtalarla nakledilir.Umumiyetle zeytinlikleri yağha¬ 

nelere bağlayan yollar araba ve motörlü araçların çalışmasına müsait değildir. 

Halbuki yağhanelerle zeytinlikler arasındaki yolların iki bakımdan ehemmiye¬ 

ti vardır.Toplanan zeytin halen zeytinlik bölgelerimizde yolların çok fena oluşu ve 

bazan hiç yol olmayışı sebebiyle;ancak deve sırtında taşımatc suretiyle nakledilmekte¬ 

dir.Bugün 3,5 nihayet 10 kilometreden gelen 100 kiloluk bir çuval üç lira ile fabrika¬ 

ya gelmekte bu da yağın kilosuna 15 kuruş bir masraf demektir.Halbuki muntazam yol şe¬ 

bekesi kurulduğu ve münakalenin motörlü vasıtalarla yapılması sağlandığı takdirde bu 

masraf üçte bire inecektir. 

Yolsuzluğun ikinci mühim zararı amele randımanının azalmasına sebep oluşudur. 

Bu da zeytin toplama masrafının bir kat daha arttırmaktadır.Zeytin toplamaya gelen 

amele civar köylerden ve bazan uzun mesafelerden iş yerine gelmekte ve senenin en kısa 

günleri olan bu aylarda iş saati büsbütün kısalmaktadır.Yarım yevmiyelik bir iş zor 

meydana gelir. 

Zeytin maliyetinin hesabında bütün müstahsil memleketlerde 100 kiloluk bir çu¬ 

val zeytinin toplanmasında bir toplayıcı yevmiyesi hesap edilir,biz de ise bunun üç 

-misli dahi kâfi gelmez.Bu sebeple yağın maliyeti yükselir. 
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Pazarlama Payları 

Müstahsil ile yağhaneci arasında üç çeşit muamele mevcuttur. 

Müstahsil mahsulünü yağhanede ya zeytin danesinin kilosu üzerinden bir 

işleme ücreti öder veya çıkan yağın yüzdesi üzerinden bir işleme hakkı verir,bu yüzde 

dört ile on arasında değişir.Ve yahutta yağhaneci tasiriye hakkı olarak yalnız pirine 

ile iktifa eder.Bilhassa Güneydoğuda mengeneler pieinasına çalışmakta ve pirinayı 

bilâhere mengeneci tekrar sıkarak kendi haklarını almaktadırlar. 

Yukarıda kaydettiğimiz her üç halde de pirina daima yağhaneye kalır,adet 

böyledir. 

Memleketimizde pirina ve zeytinyağı pahalı olduğu devrelerde yağhaneci 

işleme hakkını düşürür,şayet pirina ve zeytinyağı fiatları düşerse işleme hanları yük¬ 

selir. Mahsulün az olduğu seneler,yağhaneci kampanya müddetini uzatabilmek için işleme 

hakkını indirerek,müstahsilin tercih etmesi yolunu güder. 

Son senelerde Amerika Birleşik Devletlerinden istihsal fazlası Türk parası 

karşılığı PL.480 Sayılı Kanun uyarınca ithal edilen don yağları sabun sanayiine ucuz 

verildiği için pirina ve dolayısiyle pirina yağları çok düşmüş,adeta alınıp satılamaz 

olmuş ve yağhaneciler zeytinin kilosunu iki kuruşa işlerken beş kuruşa çıkarmışlardır. 

Bu fark bir kilo zeytinyağından 15 kruş eder ve yağın maliyetinin 15 kuruş 

artması demektir . 

İstihsal edilen yağlar yüzde hesabı ile alınan hakları da yüzde 4-6 dan 

c/o 8-10 na yükseltmişlerdir.Bu fark da zeytinyağının kilosunda 20-25 kuruşluk bir artma 
demektir. 

Yağhaneciye kalan pirinayı,pirina fabrikaları ihtiva ettikleri yağ nispe¬ 

tine göre aldıklarından,yağhaneci pirina da fazla yağ bırakır ve bu suretle müstahsil 

daha az yağ alır.Ayvalık,Edremit,Burhaniyeyi içine alan körfez bölgesinde zeytin kilosu 

üzerine,İzmir ve Aydında istihsal edilen yağın yüzdesi itibariyle,Güneydoğuda ise men¬ 

geneler pirinasına sıkarlar. 
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Pazarlamada Verimlilik: 

Zeytin zaten çok çabuk bozulan bir meyve olduğu için tasirhanele-rin istih¬ 

sal bölgelerinin içinde ve küçük üniteler içinde dağınık olarak tesisi zaruri ve fayda¬ 

lıdır. Sanayide toplu imalât maliyeti düşürür düşüncesi zeytin sanayiinde cari olamaz. 

Zeytin tasirhaneye değil,tasirhane zeytin bölgesine gitmelidir.Bu prensip kabul edildik 

ten sonra 100 zer bin ağaçlık her bölgede iki baskılı bir tasirhane kurulması düşünüle¬ 

bilir.Bu vesile ile nakliyeden de tasarruf edilir.Çünki tasirhanede pazar yerine 5 kile 

zeytin yerine bir kilo yağ taşınmış olacaktır. 

Zeytinyağı Dış Ticareti: 

Cihan harbinden evvel Güney Amerika ve Amerika Birleşik Debletlerinde zey¬ 

tinyağı büyük istihlak sahaları sağlamaktaydı.Harplerin tesiri ile münakale imkânları¬ 

nın ortadan kalkması ve harplerin uzun sürmesi sebebiyle zeytinyağı müstehliki bölgele— 

diğer yağlara kaymış ve bir daha da zeytinyağı istihlâki imkânı sağlandığında ayni 

nispette geri dönmemiştir.Bu sebepledir ki,Arjantin başta olmak üzere Birleşik Amerika 

Devletleri istihlâk seyri bu azalışın başlıca sebeplerini teşkil etmiştir.Bilhassa Ar¬ 

jantin o senelerde 45-50 bin ton zeytinyağı ithalâtı yapirken kendisi müstahsil durum** 

geçmiş ve fakat harp seneleri zarfındaki istihlâk azalışı tesirleri altında kalarak is¬ 

tihsali artınca ihracatçı duruma geçmiştir.Amerika Birleşik Devletlerinin 60 bin tonu 

geçen ithalatı ise bugün 25 bin tona düşmüştür.Bu sebeple de dünya ticaretine ayrılan 

kısım ancak 190 bin tonu bulmaktadır ve bu da dünya istihsalinin $ 15 ni ancak bulmak 

tadır. 

Fakat yapılan ithalâtın memleketler itibariyle incelenmesinde mühim bir 

olayla karşılaşmaktayız.İthalâtın 3/4 nü yine müstahsil memleketler tarafından yapıldı 

ğı ve bu memleketler arasında İtalya başta geldiği görülür.Demek ki;zeytinyağı istihla¬ 

kinin dünya ticaretine arzolunan kısmında dahi yine müstahsil memleketler daha mühim 

bir yer almakta ve hiç istihsali olmayıp doğrudan doğruya ithalâtı olan memleketleı 

dünya ticaretindeki hissesi daha az olmaktadır.İthalât tablosunun bu bakımdan incelen¬ 

mesinde azalışlara mukabil Brezilya,Avustralya gibi memleketlerde bir miktar istihlâk 

artışı olduğu görülmektedir. 
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Dig Ticaret Politikası: 

Zeytinyağı istihsalinde gayemiz memleket yağ ihtiyacını karşılamakla bera¬ 

ber fazlasını ihraç etmek ve memlekete döviz sağlamaktır.Zeytinyağı güzel bir döviz kay¬ 

nağıdır .Fakat bugün için bilhassa sanayiimizin geriliği bu inkişafı güçleştirmekte ve 

inkişaf sahasının genişlemesine engel olmaktadır.İhracatımızın daha ziyade ham yağ it¬ 

hal eden İtalyaya müteveccih olduğu ve hatta bu nispetin $95 e kadar geldiği görülür. 

Halbuki diğer ihracatçı memleketlerin ihracat tabloları incelendiğinde yaptıkları ihra¬ 

catın 80-90 memlekete olduğu görülür.Bu kadar geniş imkânları zeytinyağı sanayilerinin 

tekâmülüne ve ihracatçı tüccar kitlesinin kudretine borçlu oldukları görülür.Memleketi¬ 

miz düne kadar arizi ihracatçı durumunda olup uzun seneler hiç ihracat yapmadığı ve 

mahsulün çok bol olduğu senelerde arizi olarak ihracat imkânları bulduğu görülür.Ve 

bu sebeple de zeytinyağı ihracatçısının müstekar çalışma imkânları bulamaması yüzünden 

esaslı bir şekilde teşekkül edemediği tebellür eder.Ancak son senelerin istihsalinin 

artışı memleketinbundan böyle daimî ihracatçı memleketler arasına katılabileceğini ve 

son senelerin ihracatı da bu hadisenin tahakkuk ettiğini göstermektedir.Hatta durum 

öyledir ki;dahili istihlâk istihsal artışını takip edemediğinden memleketimiz artık 

ihracat yapmak mecburiyetinde dahi bulunuyor demektir.Bu itibarla zeytinyağı ihracatı¬ 

mızın idamesi ve müstakar bir hale gelmesi ve inkişafı çareleri üzerinde durmak memle¬ 

ketimizin döviz ihtiyacını karşılamaya yardımcı bir ihraç maddesi olarak ele almak la¬ 

zımdır. 

Her sene 25 bin ton zeytinyağı ihracını bir plan ve programa bağlamak za- 

ruretindeyiz ve bu ihracattan azami derecede istifade sağlayabilmek için sanayimizin 

inkişafını o nispette süratlendirmeliyiz.Nitekim ham yağ ile işlenmiş yağ arasında ton 

başına 100 dolar fark olduğu kabul edilse senelik 25 bin tonluk bir ihracatta işleme 

payı olarak 2,5 milyon dolar bir döviz fazladan kazanılmış ve memleket mahsulünün kıy- 

metlendirilmesinden mütevellit fazla gelir memlekette kalmış olacaktır. 

Türkiye hem müstehlik ve hem de başlıca ihracatçı bir memleket olmak du¬ 

rumunda bulunduğuna göre teşkilâtlanması ve evvelki sayfalarda sözü geçen tedbirlerin 

alınması zaruridir. 
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İhracatı teşvik edecek tedbirler: 

I- Maliyetin düşürülmesi; 

Zeytin Bölgelerinin yol şebekesinin ıslâhı ve ikmali, 

Zeytincilik Teşkilatının kurulması ve teknik çalışmaların zeytinci her 

müstahsile götürülmesi. 

Zeytincilin her sahasında ihtiyacımız olan araştırmaların bir an evvel ya¬ 

pılması bunun için lüzumlu eleman yetişmesi ve tesislerin bir an evvel kurulması, 

Gübre mevzuunun ele alınması, 

İşçi ücretlerinin yeniden gözden geçirilmesi, 

Toplama ameliyesinin daha rantabl ve yağın kalitesini bozmayacak usullerin 

tatbiki ve mümkünse makinalaştırılması, 

II- Malın kıymetlendirilmesi bakımından: 

Zeytinyağı sanayiinin kifayetli ve modem teçhizatla mücehhez bir hale 

getirilmesi, 

takibi, 

Pazarlama usullerimizin ıslâhı,alıcı piyasaların layyıkiyle ve zamanında 

Tağşişin önlenmesi, 

Stok müessesesinin kurulması, 

Taban fiat tesbiti, 

Her sahada lüzumlu kredilerin ihtiyacı karşılayacak miktara ulaştırılması 

ve şartların hafifletilmesi, 

İstihsal bölgelerinde ve ihraç limanlarında kifayetli depolar tesisi, 

6/307 Sayılı Kara rname ile sağlanan Vergi iadesinin yeniden gözden geçi¬ 

rilerek kifayetli bir duruma getirilmesi, 

Ortak Pazar Memleketlerinin Yunanistan lehine tanıdıkları gümrük resminin 

bize de tanınması,mezkûr memleketlere ihraç edeceğimiz emtia listesine zeytinyağının ilâ¬ 

vesi 



- 48 -

Nütrisyonel Faktörler: 

Normal beslenme şartları altında insanın hergün protein,karbon hidraz 

ve yağ adı verilen belli başlı üç cins gıdadan muayyen nispttlerde alması gerektiği her¬ 

kesçe bilinmektedir.Günde en az 2800 kaloriye ihtiyacı olan insanın bu miktar kalorisini] 

% 15-25 ni yani 420-600 kalorisini yağlar ile karşılaması lazımdır.Bir gram yağ 9 kalori 

ihtiva ettiğine göre bir insanın günde 45-65 gram yağ alması icap etmektedir.Bu insan ba¬ 

şına yılda 16-24 Kg.yağ demektir.16-24 Kg.lık rakam halen memleketimizde istihlâk edilen 

yağın 2-3 misline tekabül etmektedir.Zira halen insan başına yılda tüketilen 9 kilo yağ 

16 Kg.lık normal beslenme standardının çok altındadır.9 kilo yağın 2.3 Kg.mı zeytinyağı 

teşkil etmektedir. 

Zeytinyağının diğer yağlardan pek ayrılmayan kalori değeri yanında,ken¬ 

disine has lezzet ve sağlık verici vasıfları dolayısiyle sıvı ve diğer yağlardan ayrılır 

ve daha kıymetlidir.Bazı bilginler yağları ihtiva ettikleri Oleik asit nispetine göre 

kıymetlendirirler ve haki hata- aşağıda görüldüğü gibi dünya piyasasında yağların oleik 

asit miktarı yükseldikçe fiatı artmaktadır. 

Oleik asit Fiatı (dolar) 
%  ton  

Zeytinyağı 81,6 560 

Yerfıstığı 60 298 

Mısır yağı 45 -

Ay çiçeği 35 252 

Pamuk yağı 30 248 

Soya yağı 28 231 

Milletlerarası Kardiyoloji Kongresinde oleik asidin kalbin iyi bir şekilcü 
çalışmasını,kalp adalelerinin kimyevî bünyesini olumlu değişikliğe soktuğuna dair bir 
tebliğ vermişlerdir. 

Zeytinyağının insan bünyesindeki fizyolojik tesirlerine ait literatürlerde 

pek çok malumat vardır. 

Zeytinyağının hazmolma değeri diğer yağlara nazaran yüksektir.Zeytinyağının 

hazmolma değeri 99,3,tereyağının 98,6 ve soya yağının ise 95,9 dur. 

Prof.Dr.Stewarte1a göre zeytinyağı diğer yağlara nazaran kandaki kolestırın 

maddesini büyük bir nispetle azaltmaktadır. 



Karîii plazmasında fibrini eşme hadisesiyle meydana gelen pıhtılaşmayı 

zeytinyağı yendiği zaman kolayca parçalandığını ilim adamları bulmuşlardır. 

Prof.Dr.Sanz İbanez;zeytinyağı ile beslenen farelerin diğer yiyecekler¬ 

le beslenenlere nazaran radyo aktiviteye daha fazla mukavemet ettiklerini ve ölümden 

döndüklerini tesbit etmiştir. 

Görüldüğü gibi zeytinyağının diğer yağlardan farklı özellikleri mevcut 

bulunmaktadır. 

Tüketimin Bölgeler itibariyle Dağılışı: 

Türkiyede istihsal edilen zeytinyağının büyük kısmı istihsal edildiği 

bölgelerde tüketilir.Bunun ortalama nispeti % 60 dır.Zeytincilikle uğraşan iki milyon 

zeytinci yağ olarak yalnız zeytinyağı kullanır. 

Tüketimin fo 40 ı da zeytin bölgeleri dışındaki bölgelerde sarfedilir. 

Zeytin yetiştirmeyen bu bölgelerdeki tüketim yalnız şehir ve kasabalara inhisar eder. 

Yukarıda kaydettiğimiz gibi Türkiyede insan başına düşen zeytinyağı tü¬ 

ketimi diğer zeytinci memleketlere nazaran çok düşüktür,bugünkü tüketim miktarı yeterli 

değildir. 

Beslenme Politikası: 

Türkiyede beslenme problemlerini ele alan ve bir tesbit edilmiş beslenme 

politikası takip edecek bir millî kuruluş mevcut değildir. 

Sağlık Bakanlığı gibi,Tarım Bakanlığı gibi çeşitli Bakanlıklar kendi 

yönlerinden beslenme ile ilgili bazı çalışmalar yapıyorlarsa da bunlar yetersizdir. 

Henüz Türkiyenin bir beslenme politikası yoktur ve bu politika içinde zeytinyağının 

yerinin ne olması lazım geldiğine dair bir bilgi mevcut değildir. 

Gıda Tağşişi Meselesi: 

Gıda maddeleri nizamnamesi diğer gıda maddelerinde olduğu gibi zeytin¬ 

yağının tağşişini menetmektedir.Halbuki mevcut kontrol müesseselerinin yetersizliği 

sebebiyle gıda nizamnamesi tam bir şekilde tatbik edilememekte ve zeytinyağına diğer 

nebati yağlar karıştırılarak satılmaktadır. 

Zeytinyağı pahalı bir yağ olduğu için diğer ucuz nebati yağlar karıştı¬ 

rılmak suretiyle pahalıya satılmakta ve yüksek kazanç sağlanmaya çalışılmaktadır. 
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Piyasada zeytinyağının tağşişi o kadar yaygın bir durum almıştır ki kârlı bir 

iş sahası olarak gören her gözü açık yeni yeni markalar ve firmalar kurmaktadırlar. 

Tağşiş önlenmelidir.Kontrol teşkilâtı yeterli bir hale getirilmeli,kontrol 

müesseseleri teçhiz olunmalı,tağşiş yapanlar ticaretten menedilmeli ve ağır cezalar veril¬ 

melidir. 

Etiketleme: 

Yeni hazırlanan yemeklik zeytinyağı standardı etiket mevzuunu ele almıştır. 

Bundan böyle etiketler yeterli bir duruma girecektir. 

Katkı Maddeleri: Zeytinyağına herhangi bir katkı maddesi koymak gıda madde¬ 

leri nizamnamesince yasaktır. 

Kontrol mevzuatı: Kontrol mevzuatı,kontrol teşkilâtı ve kontrol mekanizma¬ 

sı yetersizdir. 

ZEYTİNYAĞININ İSTİHSAL TEKNİĞİ: 

Zeytin ianesinden fizikî yolla yağ çıkarılması ameliyesi üç esas üzerine 

kurulmuştur. 

Birincisi zeytinin ezilmesi ve hamur haline getirilmesi, 

İkincisi hamurun sıkılması,presyonu, 

Uçüncüsü de yağın sudan ayrılması ameliyesidir. 

Zeytinin bu üç safhada işlenmesi diğer sahifede görüleceği üzere memleket¬ 

lere, şartlara ve an'arıelere göre çeşitli şekillerde tatbik sahası bulur ve umumiyetle 

memleketimiz yağhanelerinde zeytin taşta ezilir,biri kuru,ikisi sulu üç baskıya tabi 

tutulur ve yağ karasudan dağarlarda ayrılır. 



Muhtelif İsleme Kademeleri: 

Tek kademeli isleme 
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Aşagida zeytinin işleninceye kadar beklemesinden, istihsâl edilen yağın depo¬ 

lanmasına kadar geçirdiği safhaları teknik yönden anlatacak sonra da her bölgede Tas¬ 

ladığımız klâsik bir yağhanenin işleme durumunu inceleyeceğiz. 

ZEYTİNLERİM İSLENİNCEYB KADAR BEKLEMESİ. 

Zeytin İanelerinden iyi bir yemeklik yağ elde edebilmek için duneler hnsad olu¬ 

nur olunmaz hemen işlenmeleri lâzımdır. Aksi halde hasaddan sonra bugün tatbikatta ya¬ 

pıldığı gibi yığınlar halinde ve çuvallar içinde bekletilmeğe tabi tutulan zeytinlerin 

muhtevalarındaki yağ, bekleme süresi ve bekletilme şartları ile ilgili olarak bazı fak¬ 

törlerin tesirile bozulmakta ve yemeklik bir yağ evsafını kaybetmektedir. Bu bakımdan 

yağlık zeytinlerin hasadından işleme anına kadar olan müddet içinde muhafazaları büyük 

bir önem taşımaktadır. Memleketimizde umumiyetle yığınlar halinde bekleyen 

zeytinlerde ısı artışı meydana gelerek kimyevî reaksiyonlara sebep olmaktadır. Zeytin 

danesinin muhtevasında mevcut lipaz fermenti bu bekleme esnasında bir miktar asitleş- 

me yapmakta ve zeytin daneleri üzerinde gelişen çeşitli mikroorganizmalar yağın kali¬ 
tesi üzerinde menfi etkiler husule getirmektedir. Zeytinyaığlarışda çok müsait bir ge¬ 

lişme ortamı bulan küf, maya ve gramnegatif’lerin yağı parçaladıkları ve dolayısiyle 

serbest yağ asitleri miktarını arttırdıkları malumdur. Bir zeytin yığınında bu rnikro- 

organizmlerden 200 çeşidi tecrit edilmiş bulunmaktadır. Gerek zeytin danesinin fazla 

su ihtiva etmesi ve gerekse hasad mevsiminin en yağışlı mevsime rastlaması sebebile 

zeytinler ıslanmakta ve mikroorganizmalar için en iyi kültür ortamı teşkil etmektedir. 

Zeytinyağı sanayimizin de yetersiz olduğu ve işlemek için zeytinin bekletilmeğe mec¬ 

bur kalındığı düşünülürse, zeytinlerin iyi şartlarda muhafazasına çare aramanız lâzım 

gelmektedir. 

5575 sayılı Zeytincilik Kanunu ve bu kanunun 12927 sayılı nizamnamesinde zeytin 

yığınları hakkında hüküdıler vardır. Nizamnamenin 54. maddesi " Toplanan zeytinlerin 

her nerede olursa olsun yüksekliği 50 cm, i geçen yığınlar ve çuvallar içinde istif 

halinde bekletilmesi yasaktır" 55. maddesi de " Tâsirhanelere getirilen taze zeytinle¬ 

rin en kısa zaman zarfında işlenmesi mecburidir " denmektedir. Fakat maalesef bu hü¬ 

kümler hiçbir yerde tatbik edilmemektedir. 

Memleketimizin birçok yerlerinde de zeytinin çürümesi ile fazla yağ alınacağı 

kanaati vardır. Zeytinler yığın halinde bekleme esnasında sularım oldukça kaybeder¬ 

ler. Ve böylece zeytinin randımanı yükselir. Bu zahirî görünüşe müstahsil yağda bir 

artış var diye inanır. Diğer taraftan yığın halinde bekleyen zeytinlerin hücre gışa- 

ları gevşer veya parçalanır ve zaten tazyiki az olan yağhaneler böyle zeytinleri iş¬ 

lemede ve yağın çıkarılmasında kolaylık görürler ve bu hâl yağ randımanına olumlu et¬ 

ki yapar. 
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ZEYTİNİN KEREVETLERDE MUHAFAZASI GEREKİR. 

Üst üste konabilen ızgaralı kerevetlerde zeytin 10-15 cm. kalınlıkta bekletil¬ 

diğinden, zeytinlerin .arasından hava cereyanı mümkün olmakta ve bozulmayı meydana ge¬ 

tiren mikroorganizmaların faaliyetlerini arttıran ısı yükselmediği için canlıların bo¬ 

zucu faaliyetleri durmaktadır. Kerevetler 1501175X10 cm. ebadında, altları ızgaralıdır 

ve 100 Kg. zeytin alır. Bir haftadan fazla kerevetlerde zeytin bekletilmemelidir. Zey¬ 

tin bekleme depolarının havadar olması tabanlarının beton bulunması da lâzımdır. 

ZEYTİNLERİN YIKAMASI. 

Zeytin toplaması Sonbaharın sonu ve Kış aylarında yağmurlu ve çamurlu günlerde 

yapıldığından daneler pis olur. İyi kalitede yağ temini için zeytinin yıkanması lâzım¬ 

dır. Elle temiz toplanan zeytinlerin yıkanmasına ihtiyaç yoktur. Fakat umumiyetle sı¬ 

rıkla hasad yapıldığına göre zeytin danesi yere düşecek, kirlenecek ve yerden toplanıp 
ken, yaprak, filiz, taş, toprak da alınacaktır. Gerek kirlenen zeytinlerin temizlenme¬ 

si ve gerekse yabancı maddelerden ayrılabilmesi için yıkanması şarttır. 

Halbuki memleketimiz yağhanelerinde zeytinin yıkanması mevzuubahis değil lir ve 

bu sebeple istihsâl edilen zeytinyaşlarının kalite düşüklüğünün bir sebebi de zeytin¬ 

lerin hiç yıkanmadan sıkılmasıdır. Bugün otomatik yıkama makinaları mevcuttur. 

ZEYTİNLERİN EZİLMESİ. 

Zeytinin çeşidine, iklim, toprak ve bakım şartlarına bağlı olmak üzere zeytin¬ 

deki yağ nisbeti değişiklikler gösterir. Zeytin danesinin ortalama 3/4 ünü etli kısım 
l/d ini de çekirdek teşkil eder. Zeytinde yağ' et kısmında teraküm etmiştir. Hakikaten 
danede mevcut yağın fo 96-98 i et kısmında, fo 2-4 ü çekirdekte bulunmaktadır. Et kıs¬ 

mında f 40-45 meyve suyu (karasu), fo 23-28 yağ ve fo 7-12 kabuk ve nesiç bulunur. Fi¬ 
zikî usulle danedeki yağın ancak fo 18-24 miktarı alınabilmektedir. Geri kısmı pirina 
dediğimiz küspede kalır. 

Zeytinin kimyevî terkibi ortalama şöyledir: 

Su fo 50 
Yağ f 22 
Ham protein fo 1,6 

Karbonhidrat yo 19,1 

Ham sellüloz fa 5,8 
Kül f 1,5 

100 

Bu durumda zeytin danesinin yarısı su, 1/5 inden biraz fazlası yağ, l/o i 

karbonhidratlı maddeler diğer kısmı da sellüloz ve küldür. 

Fizikî sistemin ilk kademeleri olan ezme işinde zeytin danesi olduğu gibi, çe¬ 

kirdeği çıkarılmadan ezilir. 

Ezme işinde umumiyetle taş kullanılır, buna zeytin değirmeni denir. 



Değirmenler dayanıklı granit taşından yapılır ve taşlar ikilidir, pek nadir üç 
taşlı değirmenlere de rastlanır. Taşlar un değirmenlerinde olduğu gibi yatık değil dik 

çalışır. Normal ebadları ( 1.40 X 0.40 ) dır. Taşların tekne kenarları bazan 40 cm. ba- 

zan da taşların seviyesinden yüksek olur. Dönen taşın altına hamuru vermek üzere kürek¬ 

ler ve paletler vardır. Değirmenin kapasitesi 300-600 kilo arasında daneâir, normal da¬ 

kikada 12-13 dönüş yapar ve 12-20 dakika arasında zeytinleri hamur haline getirir. 

Bizim yağhanelerimizde değirmene kapasitesinden fazla zeytin atarlar. Dedirmeni 

zorlatıp yıpratması ve zeytinlerin iyi ezilmemesine sebep olurlar. Normal kapasitede 

400 kilo zeytini 12 dakikada ezen değirmen, 600 kilo atınca zeytinin normal hamur hali¬ 

ne gelmesi için yarım saat dönmesi icabeder ve zaman israfına da sebep olur. Bazı hal¬ 

lerde zeytin iyi ezilmeden değirmenden çıkarılır, hamur içinde hiç kırılmamış danefber 

vardır ve böyle daneli hamur nekadar iyi sıkılırsa sıkılsın yağı tam alınamaz, daneler 

hamurun sıkışması esnasında kalkan vazifesi yapar. 

Zeytin hamurunun muayyeş. bir incelikte olması, parmaklar arasında ovalandığı za¬ 

man kalın kum hissini vermesi lâzımdır. 

Çamurlu, fazla beklemiş ve yeşil zeytinler taşın altından kaçarlar ve ezilmezler. 

Bu şekil zeytin ezilirken kıvamına göre pirina atmak, kuru dip zeytinleri de ezerken 

su vermek icabeder. Ege Bölgesinde değirmen yapan birkaç firma mevcuttur. 

KIRMA M&KÎNALARI. 

Değirmenlerin ezme işine kolaylık olmak üzere zeytin danesini 3-4 parçaya böl¬ 

mek üzere ezme işinden evvel zeytinler kırma makinalarına sevkedilirler. Kırma makina- 

sı iki dişli çelik silindirin dönerek arasından geçen zeytini kabaca kırmasından iba¬ 

rettir. İstenilen kıvamda zeytini kırnak üzere ayarlanabilir. Saatte 800-1000 kiİm zey¬ 

tin kırarlar. Her tasirhanede zeytinlerin değirmenden evvel kırma makinasmdan geçiri¬ 

lerek zeytinlerin kolayca kırılmasını temin etmek, hem zeytinin daha iyi hamur haline 

gelmesi hem de taşın yükünü azaltmak üzere lüzumlu görülmektedir. 

Memleketimizde ise kırma makinası pek az kullanılmaktadır. 

Bazı yeni ithâl edilen ünitelerde değirmen bulunmakta, kırma ve ezme işi kırma 

makinasma verilmektedir. Hiçbir zaman bir kırma makinası değirmenin gördüğü ezme işini 

yapamamakta ve zeytin hamurunu sık ma elverişli kıvama sokamamaktadır. 
/gerek 

Memleketimizde kırma makinası' MKE Kurumu ve gerekse özel fimalar tarafından ya¬ 

pılmaktadır. 

ZEYTİNLERİN SIKILMASI. 

Hamurun sıkım işi hidrolik preslerde veya yağcı tabirile cenderelerde, baskılar¬ 

da yapılır. Memleketimizdeki preslerin çoğu Rankındemas marka veya yunan yapılıdır. Bu 

presler 4 kolonlu olup azamî basıncı 200 atmosferdir ve motor gücü ile çalışır. Sıkımı 

temin eden presin pistonuna tazyik gücü pomparyadan gelir. Pomparya sıkıştırdığı suyun 

tazyiki ile pistona kaldırma hareketi verir ve bu sebeple zeytinyağı sanayiinde baskı¬ 

lara hidrolik pres denir 
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Bir kuru iki sulu üç sıkım yapılır ve her sıkım 7-8 dakika ve sıkımın tamamı 25 

dakika devam eder. Bukadar kısa müddet sıkım neticesi pirinada fazla yağ kalır. Hem 

tazyik azlığı, hem de kısa zaman içinde sıkımın bitirilmesi sebebile pirinada kalan yağ 

çok fazladır. Ortalama İ° 10 olarak hesabedilir. İlk baskı kuru, ikinci ve Uçüncüsü su¬ 
ludur demiştik. Kullanılan su umumiyetle 70-80 derecedir. Ve yağın oksidasyon ve parça¬ 

lanmasını kolaylaştırır. Yağ tazelik, tad ve bilhassa aromasından kaybeder. Tasirhane- 

lerde ısıtılıp hamurun içine atılan suların çok zaman evsafları da iyi değildir. 

Hamurun preste sıkılabilmesi için torbaya konulması lâzımdır. Torba jüt, kıl, 

nylon'dan yapılmakta ve sık sık su ile yıkanması icabetmektedir. Memleketimizde torbalar 

yalnız kampanya bitince yıkandığı ve kampanya içinde hiç yıkanmadığından torbalar her 

türlü zeytin hamurunun koku ve pisliğini alırlar. Taze zeytin hamurlarına da istenmeyen 

bu kokular ve pisliklerdeş. kat,arlar. Zeytinyağı sanayiimizde zeytinin sıkımı işinde 

halli gereken pek çok problem vardır. 

Kuru sıkım tabir edilen süperpreslerde hem atmosfer basıncının yüksekliği, hem 

bir baskının 45 dakika devam etmesi ve hem de sıcak su kullanılmaması bakımından eski 

sistem 4 kolonlu hidrolik preslere nazaran büyük tercih sebepleri vardır. MKE Kurumu 

süperpresler ithâl etmektedir. 

ZEYTİHYİĞİNİN KARASUDAN AYRILMASI. 

Memleketimizde zeytinyağı, tortu ve sudan İ<> 80 polima ve dağarlar vasıtasile ay¬ 

rılır. Burada üst tarafda toplanan yağlar toplanarak alınır ve dibe çöken tortu ve su¬ 

dan ayrılmış olur. Yağı alınan karasu tasirhanenin dışında Belediyelere veya şahıslara 

ait tuzak denilen havuzlarda biriktirilerek üste çıkan yağ tekrar toplanır ve bu suların 

İ° 1-2 yağ ihtiva ettiği görülür. Bu İ° 1-2 yağ, tasirlıanede kıymetlendirilemeyen ve zayi 
olup giden yağ demektir. 

Bu iptidai sistemin terkedilerek yağın sudan ayrılmasında santrifüj kullanmak 
lâzımdır. 

Polimada yağ sudan 5 saat dinlendirilerek ayrıldığı halde santrifüjler yağı su¬ 

dan sür'atle ve bir değişikliğe uğratmadan ve el işinden tasarruf ederek ayırırlar. Po- 

limalar çok yer işgal eder, santrifüj ise az yer işgal eder ve kullanılışı da kolaydır. 

MKE Kurumu santrifüj imâl etmektedir. 

ZEYTİNYAĞLARININ DEPOLANMASI. 

Zeytinyağı ister polimada isterse santrifüjde ayrılsın, sudan ve posadan tamamen 

âri değildir. Depoda dinlendirilmesi, suyun ve posanın dibe çökerek ayrılması lâzımdır. 

Depoda dinlendirme suretiyle kalan su ve posa polimalardan ayrılanlar da çok, santri¬ 

füjlerde işlenenlerde azdır. Santrifüjde % 0,8 - 0,9 posa ve su kalır. Yağların ihtiva 
ettikleri bulanıklık pamuklu filtrelerden süzülür. 



TİPİK BİR ZEYTİNYAĞI FABRİKASININ 

ÇALIŞMA TARZI 

ZEYTİNLERİN FABRİKAYA GETİRİLMESİ. 

Zeytinlerin fabrikaya getirilme işi* takriben 100 kiloluk jüt çuvallarda araba 

traktör, deve, kamyon gibi vasıtalarla yapılır. Zeytinyağı fabrikaları arasında kuvvet

li rekabet elduğu için bu çuvallar fabrikacılar tarafından zeytin doldurulmak üzere müs

tahsile verilir. Muhtelif vasıtalarla gelen dolu çuvallar fabrikanın avlusunda sırt ha

malları tarafından indirilip bir köşeye istiflenir, üstüne bir parti numarası takılır. 

Bu parti numarasıyla her müstahsilin malı ayrılmış olur. Tasir sırası gelen zeytinlerin 

çuvallarını hamallar sırtlarına alarak kantara getirirler. Ekseriya 6 çuval birden tartı

lır ve bu ameliyeyi müteakip çuvallar, ikinci kata çıkarılmak üzere, ayni usulle vincin 

altına götürülür. 

Umumiyetle yağhaneler iki katlı veya tek katlı olarak inşa ediLııişlerdir. Meka

nik kuvvetini tasirhanenin enerji kasnağından alarak çalışan bir vinç vasıtasile çuval

lar ikinci kata çıkarılır ve bu katta bulunan •* huni ağızlarının etrafına çekilir. 

Buradaki çuval çekme işi, avluda yapılandan çok daha rasyonel bir şekilde küçük teker

lekli el arabalarile yapılır, dolayısiyle burada çok az işçi kullanılır. Tasir edilmek 

üzere avludan yukarı çekilen zeytinlere yeni bir parti numarası verilir ki, bu numara 

ile zeytinler fabrika içinde işlenir ve çıkan yağlar tefrik edilir. 

Zeytin hunileri umumiyetle dört ilâ altı çuval zeytini alacak kapasitededirler. 

Ağızlarında ıskaralar bulunur. Bunlar çuvallardan çıkması ve öğütme taşlarını bozması 

muhtemel büyük yabancı cisimlerin tutulması için konmuştur. 

ZEYTİNLERİN ÖĞÜTÜLMESİ (EZİLMESİ). 

Hunilerin alt ağızları öğütme taşlarına açılır. Düz bir değirmen taşı üzerinde 

dikey olarak bir mihver etrafında dönen iki değirmen taşını ihtiva eden kırma ve hamur 

yapma mahalleri, yerden takriben, bir metre yükseklikte kurulmuştur. Bu değirmenler 400 

ilâ 600 kilo zeytini bir defada öğütecek cesamettedirler. Bu öğütme işini taşçı denilen 

bir usta idare eder. Zeytinlerin hunilerden taşlara azar azar akmasını, danelerin kuru

luk derecesine göre su vermeyi, hamurun tam kıvamında olmasını sağlamak ve baskıların 

hamur ihtiyacını aksatmadan temin etmek bu ustanın vazifesidir. Hamurun kıvamı yağ is

tihsâlinde mühim bir faktördür. Hamur çok taneli olursa baskıda layıkı veçhile sıkıla

maz. Çok ince olursa sıvaşır ve yağ ile beraber torba deliklerinden kaçarak zayi olur. 

Değirmenlerin kenarındaki kapak hamur teknesine açılır ve ezilerek hamur hali

ne gelen zeytinler, bu kapaktan hamur teknesine akar. Bu işi de taşçı idare eder. Kalın 

saçtan yapılmış hamur teknesi değirmenin bütün hamulesini alacak büyüklüktedir ve yerden 

takriben seksen santim yüksek kenarlıdır. 
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ZEYTİN HAMURUNUN İŞLENMESİ VS YAĞ İSTİHSALİ. 

Zeytin hamurunu işleyen ve baskılarda yağ istihsâlini sağlaman personel beher 

baskı için beş kişidir. Bu beş işçinin yaptıkları işe göre isimleri şöyledir:Hamur ta¬ 

şıyıcı (gavatacı), torba bağlayıcı, baskı ustası, yan baskıcı, torba silkici. Yaptık¬ 
ları işe gelince: haraur taşıyıcı, saçtan yapılmış ve silme doldurulduğu takdirde altı 

kilo hamur alan bir çanak ile tekneden hamur alarak torba bağlayıcıya getirir. Bu işçi¬ 

ye gavatacı denir, bu rumcada çanak demektir. Gavatacılar onaltı ile umsekiz yaşların¬ 

daki gençler arasından seçilir. Bunların gavatalarını eksik veya fazla doldurmamaları¬ 

na dikkat edilir. 

Yerden takriben bir metre yükseklikteki bir masaya hamur torbasını koyan torba 

bağlayıcı, nebati liften mamul, yalnız bir kenarı açık 60X60 cm. ebadındaki bu torba¬ 
nın ağzını gavatacının geldiği istikâmete açar, hamur taşıyıcı da çanağındaki hamuru 

onun içine boşaltır. Bundan sonra torba bağlayıcı açık ağızlı tarafını kendine doğru 

çevirerek, eliyle hamuru torbanın içine yeknesak bir şekilde dağıtır. Hamurun muntazam 

şekilde dağılması, baskılarda sıkılma esnasında tazyikin her tarafa müsavi olarak ya¬ 

pılmasını sağlamak bakımından mühimdir. Torbayı bu şekilde hazırlayan işçi bunu hemen 

yanında bulunan yerdeki torba teknesine koyar. Bundan sonra diğer tarafına getirilmiş 

olanlardan bir boş torba alarak ayni ameliyeyi tekrar eder. Torba bağlama masaları es¬ 

kiden tahtadan yapılırdı. Bunların zamanla aşınması ve hafif olmaları öebebile bu ma¬ 

salar şimdi, beton veya demir ay,aklı olarak, üstleri de, torbaların sürtünerek yıpran¬ 

masını asgariye indirmek için mermerden veya saçtan yapılmak yoluna gidilmektedir. 

Zeytin baskısının torba kapasitesine göre 70-30 torba biribiri üstüne yerdeki 

tekneye istif edilir. Bu tekneler saçtan yapılmalıdır, yerden yükseklikleri 20 cm. ka¬ 
dardır. Torbaların kendi tazyiki neticesinde süzülen yağlar bu teknelerde toplanır ve 

zaman zaman hamur taşıyıcı tarafından maşrabalarla teknelere alınır ve bu teknelerle 

baskılardan istihsâl edilen yağların toplandığı dinlendirme kaplarına veya havuzları¬ 
na dökülür. 

Bu teknelerde bekleyen torbalar, sıkılma zamanı yaklaşınca baskıcı tarafından, 

yerden takriben 1,5 metre yükseklikte bulunan baskılar seviyesindeki sete teker teker 

aktarılır. Bu sırada bir evvelki sıkma işini bitiren baskılara bu torbalar, usta tara¬ 

fından setten teker teker alınarak baskının içine istiflenir. Bu istifin çok muntazam 

olması elzemdir. Ve bu husus ustanın maharetinden beklenir. 

İstifleme işi bittikten sonra baskıdaki torbalar hidrolik pres sistemi ile sı¬ 
kılmağa başlanır. Birinci sıkmaya kuru sıkma denir, çünkü zeytin hamuruna su ilâve e- 

dilmeden yapılır. Beher santimetre kareye 200 kilo tazyikine kadar birinci sıkma ame- 

liyesi devam eder ki, bunun aşağı yukarı 15 dakika sürmesi icabeder. Bu müddet herbir 

baskı için mevcut olan iki kollu tulumbadan tekini ç,alıştırmakla sağlanır. Daha az bir 

müddet için de bu tazyike erişen baskılarda yağ hamurundan iyice ayrılmak için kâfi 
zaman bulamamış olur. Sıkma esnasında baskıdaki torbaların sağa sola kaymamasına usta 
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dikkat eder, eğer kayna vaki olursa elindeki tahta kadran yardımile torbaları düzeltir. 
Birinci baskı bittikten sonra torbalar baskıdan usta ve yan baskıcı tarafından 

baskının arasındaki zemine inâirir ve hepsi indikten sonra tekrar birer birer baskıya 

konulmaya ve bu esnada herbir torbanın içine bol miktarda su verilmeye başlanır. Torba¬ 
ları koyan yan baskıcı, suyu veren de ustadır. Verilen su çok sıcaktır. Eskiden baskı 

ustasının yanma bir varil içine sıcak su konur ve usta bir maşraba ile alarak bu suyu 

torbaların içine dökerdi. Son senelerde doğrudan doğruya tazyikli ve hortumla su veril¬ 

meğe başlanmış, böylece hem iş gücünden mühim bir tasarruf sağlanmış, hem de hamurun 

her tarafına bol su vermek imkân dahiline girmiştir. 

Bu şekilde su verilerek ikinci defa baskıya sıralanan torbalar, tulumbanın her 

iki kolu da çalıştırılarak, 6-7 dakikada santimetre kareye 150 kilo tazyikine kadar sı¬ 

kılır. Bundan sonra torbalar, aynen birinci seferde olduğu gibi, yan tarafa indirilir 

ve tekrar su verilerek baskıya istiflenir. Buna ikinci su verme tabir edilir ki, tor¬ 

balar çift tulumbayla 200 kilo tazyike kadar sıkılır. Bu tazyikteki tulumbalar yarım 

dakika kadar bekletilir ve bu esnada yan baskıcı elindeki hortumla torbaların önünü ve 

iki yanını yıkar, böylece kalan son yağlar da torbalardan akıtılmış olur. 

YAĞLARIN TOPLAMASI. 

Baskıların dibindeki deliklere bağlı hortumlar vasıtasile yağ, kanallara ve osa- 

dan da toplama havuzlarına gider. Fabrikalardaki yağ toplama havuzları eskiden, her 

baskıya ait 4-5 adet olmak üzere, biribirile üst kenardan irtibatlı havuzlar şeklinde 
idi. Baskıdan gelen yağ hep birinci havuza akar, o dolunca su ile karışık olan yağ sı¬ 

rayla diğer havuzlara kendiliğinden akardı. Bu sistemde havuzlardaki yağ daimi olarak 

hareket halinde bulunduğundan, yağın sudan iyi ayrılmadığı müşahade edilmiş olduğundan 

birçok fabrikacılar, yerlerinin müsaadesi nisbetinde, her baskıya müstakil olan 4-5 

havuz tahsis etmek yoluna gitmişlerdir. Bu şekilde yağ, daha uzun zaman havuzlarda din¬ 

lenmek imkânını bulmakta, dolayısiyle yağ ve su ayırımı daha tatminkâr olmaktadır. Bu 
şekilde havuzlarda toplanan yağlar, maşrabalarla ve kaydırma tabir edilen tenekeden ma¬ 

mul yassı çanaklar vasıtasile toplanmakta ve dinlenme kaplarına aktarılmaktadır. Yağ¬ 

ları toplanan havuzların kızıl suları dağar tabir edilen ve umumiyetle fabrikanın ha¬ 

ricinde bulunan havuzlardan geçerek denize akmaktadır. Dağar havuzları yekdiğerile ir¬ 

tibatlı havuzlardır. Burada toplanan az miktarda son kalıntı yağların da 

müşteriye ait olması normal kabul edilmektedir. Bazı fabrikalarda her parti için, bu 

partinin sonunda dağar yağlarını toplama usulü kabul edilmekte, diğer bir kısım fabri¬ 

kalarda ise, bir iş günü sonunda dağarlar toplanmakta ve çıkan çuval adedine göre his¬ 

selere taksim edilmektedir. Dinleme havuzlarında ayrı ayrı yağ toplamanın bir faydası 

da her parti bitiminde bu havuzları tamamen boşaltmak ve içlerini bol su ile temizle¬ 

mek imkânının bulunmasıdır. 

Fabrikanın yer müsaadesi nisbetinde müşteri yağları bir iki gün dinlenmeye bı¬ 

rakılır ve bundan sonra fabrika haricindeki depolara sevkedilir. Depolara sevketme işi 

50 şer kiloluk standard güğümler vasıtasile yapılır. Yağları dinlenme kaplarından bu 
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güğümlere, maşraba ve kaydırma ile bir usta işçi doldurur. Güğümlere su kaçırmamaya ve 

yeter miktarda doldurmaya dikkat etmesi bu işçiden beklenir. 

Türkiyede 1200 adet bulunan mengenelerimizin diğer bölgelerimizdeki çalışma sis¬ 

temleri de aynidir. Ve pirinada kalan yağ miktarı değişiklikler gösterebilir. Bugünün 

tekniğine ve düşünüşüne uygun olmayan mengenelerin en kısa zamanda kaldırılması lâzım¬ 

dır. 

MMGBHELER ( MAHŞERE ). 

Memleketimiz zeytin danesi istihsâlinin l/j ini işleyen mengeneler, zeytinyağı 
sanayii bakıtnmdan en ileri bölge olarak kabul ettiğimiz körfez bölgesinde bile 75 adet 

bulunmaktadır. Bilhassatgüaey doğu Anadoluda mahşere tabir edilen mengeneler orta çağ¬ 

dan beri hiç bir değişikliğe uğramamış ve çok iptidai durumdadır. 

Mengenelerde taşı çeviren hayvanın gübre kokusu ve zemini toprak yerden atın ve 

işçilerin kaldırdıkları toz tamamen yağa intikal etmekte ve ekser ahvalde çiğ yenen 

zeytin yağı sıhhi tedbirlere riayet edilmeden iptidai ve pis işlenmektedir. 

Güney Doğu Anadoluda bir mengene şöyle çalışır : mahserelerde hayvan ve insan 

gücünden istifade edilir.Taşı hayvan ( At) çevirir,taş 35 cm. kalınlığında ve 80-90 cm. 

kutrundadır.Bir seferinde 80-85 kilo gelen bir çuval zeytini 1.5-2 saatte ezer.Kürek 

tertibatı olmadığı için bir işçi daima zeytini taşın altına iter,zeytin kıvanınca ezi**. 

ünce hamur kazanı ( Curun ) na alınır.(As Zembili) adı verilen ve sazdan örülmüş tor¬ 

balara konur.Herbir as zembili 6 kilo hamur alır,içi hamur dolu olan zembiller (Muhul) 

demirine geçirilir,muhul demiri her sıkım için 7 As zembili .alır. Zembiller (Alt taban) 

ile (Üst taban) arasında (Ayı) ları iki işçi tarafından (Şem'e) üzerinde çevrilmesi ne¬ 

ticesi meydana gelen tazyikle sıkılır. 

Sı kımı yapan mengenenin tamamına birden (Şedde) denir.Şeddenin bütün akşamı ah¬ 

şaptır .Meydana gelen yağ ile kara su (Teşt) adı verilen bakır kazana alınır.Teştler 

içinde yağ üste çıkar ve kara sudan ayrılır.lağlar keçi derisinden yapılmış tulumlar 

içinde evlere taşınır.Kahsereci ücret almaz $ 16-17 yağ ihtiva eden pirina kendine 

kalır,bu pirinayı (Halle) denen kapta kavurur,Şeddede sıkar ,tekrar yağ elde eder. 

Elde ettiği bu yağ kendi işleme hakkıdır.Kavrulmuş pirinaya (Bürün) derler ve yakacak 

olarak kullanırlar. 

Mahşere 24 saatte bir ton zeytin işler ve 75 gün çalışarak 75 ton zeytin sıkar, 

bunun neticesi 30 ton pirina elde edilir. 
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ZEYTİNYAĞI TASÎR SİSTEMİNİN İPTİDAİLİĞİ SEBEBİYLE 

MEYDANA GELEN ZARAR 

Bu Zararları şöyle sıralıyabiliriz : 

Presyon kifayetsizliğinden pirinada fazla yağ kalmaktadır. 

Türkiyede ortalama pirinada kalan yağ miktarının 12 olduğu»süper preslerde ise 

> 6 nisbetinde yağ kaldığı ve aradaki zayiat farkının % 6 civarında bulunduğu kabul 

dilmektedir. 

Son dört senelik ortalamaya göre senelik yağa ayrılan zeytin danesi miktarının 

00.000 ton olduğu tahmin edilmektedir.Ye bundan yan ürün olarak fo 40 hesabiyle 200.000 

on pirina elde edilmiştir.Yukarıda kaydettiğimiz gibi pirinadaki % 6 yağ zayiatımız 

00.000 ton pirinada 12.000 ton yağ demektir.Pirinada 12.000 ton zeytinyağı kilosu beş 

liradan 60.000.000 lira etmektedir ki bu doğrudan doğruya zeytin müstahsilinin hakkı 

olup da alamadığı paradır.Pirina ne kadar yağlı kalırsa yağhaneci pirinayı o kadar yük¬ 

sek fiatla satmakta ve pirinanın fazla yağlı kalmasından daha fazla menfaat sağlamakta¬ 

dır .Hele pirinasına çalışan mengenelerde işleme hakkı olarak yağ ve herhangi bir ücret 

almadığı için mengeneci hakkını pirinayı tekrar sıkarak çıkan yağdan karşılar .Bu du¬ 

rumda müstahsilin zeytini mümkün olduğu kadar mengenede sıkılmadan pirinası yağlı bıra¬ 

kılır. 

Zeytinvağ sanayiinin kapasite yetersizliğinden yüksek asitli Yağ istihsal edilmek- 

tediri 

Memleketimizde pres ve mengene başına düşen zeytin miktarı diğer zeytinci memleket¬ 

lere nazaran yüksek olduğundan bilhassa bol mahsuldü senelerde zeytin işlenmek için uzun 

müddet bekletilmektedir. 

Bekleyen zeytinler mikroorganizmaların en iyi yaşama vasatını teşkil ettiklerinden 

zeytin danesi içindeki yağların terkibini teşkil eden yağ asitlerinin serbest hale geç¬ 

mesine ve dolayısıyle yüksek asitli ,yemeklik vasfını kaybetmiş yağlar elde edilmesine 

sebeb olmaktadır. Halbuki bilginler (Zeytin tasir sistemi ne olursa olsun zeytinin taze 

olarak günlük işlenmesini) şart koşmakta ,yağın kalite ve veriminde taze işlemenin en 

büyük faktör olduğunu kabul etmektedirler. 
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Son dört senelik istihsal ortalamamış bulunan 10®.000 ton zeytinyağının İ° 60 

nın yani 60.000 Tonunun rafine ihtiyacı olan 4—5 asitli ve daha yukarı asitte bulun¬ 

duğu söylenebilir. 

Bu asitli yağlar gerek rafine edilmeleri dolayısıyla bir zayiata uğramaları 

ve gerekse sanayie ayrılmaları hasebiyle ucuz satılmalarından esas kıymetlerini bula¬ 

mamaktadırlar .Düşük asitli yemeklik zeytinyağları ile yüksek asitli rafine ihtiyacı 

bulunan veya sanayie ayrılan zeytinyağlar arasındaki fiat farkı asgari ola rak bir 

lira hesaplanırsa bu 60.000 ton zeytinyağında 60.000.000 demektir. 

Yukarıda kaydettiğimiz gibi Akdeniz memleketleri içinde İtalyada pres başına 

S 40, İspanyada 100, Bizde ise 300 ton zeytin danesi düşmekte ve zeytinyağ sanayiimiz 

yetersiz bir durum arz etmektedir. 

Yağın Karasudan ayrılmasında suda çok yağ kalır : 

Zeytin yağının istihsali esnasında yağın sudan ayrılması çok iptidai usulle 

yapılır.Yukarıda da gördüğümüz gibi poiima ve dağar tabir edilen ufak havuzlar için¬ 

de »zeytinyağının yoğunluğunun sudan az oluşu ve su yüzüne çıkması suretiyle maşra¬ 

palarla toplanan yağlar sudan ayrılırr 

Yapılan hesaplar % 1 nisbetinde yağın sudan ayrıl-;madiğini ve su için¬ 

de zayi olup gittiğini göstermiştir. 

Memleketinizde istihsal edilen zeytinyağlarının % 90 nisbetinde yağın 

sudan ayrılma muamelesinin bu iptidai sistem içinde aneak % 10 istihsalin 

santrifüjler vasatısile yapıldığı tahmin edilmektedir* durum muvacehesin¬ 

de nllık ortalama 100.000 tonluk istihsalin 90.000 tonu polima ve dağarlar 

dan geçtiğine ve % 1 zayiata uğradığına göre 900 ton zeytinyağı su ile be¬ 

raber akıp gitmektedir. 

900 ton zeytinyağı kilosu beş liradan 4,5 milyon lira etmektedir. 

Hakikaten Ayvalık körfezine dökülen zeytinyağı fabrikalarının sulara 

deniz suyu üzerinde bir zeytinyağı tabakası meydana getirmekte ve her dene 
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Ayvalık belediyesi tarafından Körfeze akan zeytinyağları 40-50.000 liraya 

satılmaktadır, bu şekil zayiat Ayvalığa nazaran daha geri bir durum arzeden 

diğer bölgelerinizde çok fazladır, 

bir kampanya içinde ortalama bir santrifüj 150-160 ton zeytinyağı iş¬ 

ler Polinnlardan geçen 90.000 ton zeytinyağı için 60Q adet santrifüje ihti¬ 

yaç vardır, ^ir santrifüj 20.000 lira olduğuna göre 600 santrifüj için sar- 

fedilecek parayekûnu 12 milyon liradır. Bövlece azamî 3 senelik zeytinyağı 

zayiatı ile bütün yağhanelerinizin santrifüj ile teçhiz edilmesi mümkündür. 

Zeytinyağı ihracatımızı yüksek asitli yağlarla yapabiliyoruz. 

Son dört senedir ihraç ettiğimiz 70.000 ton zeytinyağının tamamı ham 

yağ tabir edilen ve rafine ihtiyacı bulunan 5 asitli yağlardır, -‘-'u yağlar 

ithal edilen memleketlerce meselâ İtalya gibi rafine edilmekte ve bilahara 

yemeklik hale getirilerek kendi etiketi altında daha yüksek fiatla ihraç 

olunmaktadır. Dünya zeytinyağ ticaretinde 5 asitli ham zeytinyağ ile ye¬ 

meklik zeytinyağ arasında her zaman ton başına 100 dolara yakın fiat farkı 

bulunmakta ve memleketimiz ihraç ettiği zeytinyağlarının tonunda bö-'lece 

100 dolar zarar görmektedir. 

Dört senede ihraç edilen 70,000 ton zeytinyağında bu yedi milyon do¬ 

lar,,yahu t İ'ürk parası karşılığı 70 milyon lira demektir. 

Zeytinyağı Sanayiimizin iptidai ve yetersiz oluşu sebebiyle iyi kali¬ 

teli yağ ihraç edemememizin ikinci bir zararı da Avrupa’da i'ürk Zeytinyağla¬ 

rının tanıtılnamasıdır. İhraç edilen ham yağlar müstehlike Türk Yağı olarak 

iıtikal etmemektedir. 

Zeytinyağ sanayiimizin yetersiz ve iptidaî oluşundan d&iayı dört mad¬ 

de halinde sıraladığımız zararlarımızın yekûnu yılda 150 milyon lira civa¬ 

rındadır. 

Yukarıda zeytinyağı fabrikasyonunu incelerken gördüğümüz gibi tesir 

sistemimizin her kısmında iptidailik ve•yetersizlik sebebile daha bir çok 

zararlar meydana gelmektedir. Biz burada belli başlılarını kaydettik. 

. /. . 
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Zeytinyağı ^anayiinizin geliştirilmesi ve İslahı şarttır, "u takdirde 
nujus başına gelir ve istihsal ile döviz imkânları artacak, istihdam imkan¬ 
ları yaratılacak, zeytinciliğin gelişmesi sağlanacak, beslenme hedeflerinin 
gerçekleştirilmesi i ;in uygun nitelikte ve miktarda zeytiııyağ istihsal edi¬ 
lecektir. 

Zeytinyağı Sanayiinin İnkişafı engelliyen sebepler; 

Zeytinyağ diğer nebatî yağlardan ayrı olarak tâ ir edilmesini mütea¬ 
kip naturel halde yenebilecek bir karakter alır, ^eytin danesinden yağın çı 

karılmasına ait muamele ister iptidai ister modern, n*şekilde olursa olsun 

zeytinyağ rafinasyona tabi tutulmadan kullanılabilecek bir- durura arzetmekte- 

dir. J-)u avantajı onun her yerde her vaziyette tasirini mümkün kılmakta ve 

mekanik bir güce ihtiyaç ve luzum göstermeden işlenebilmesini sağlamaktadır, 

^u hal zeytinyağ sanayiinin inkişaf etmemesindeki amillerden başlıcasmı 

teşkil etmektedir. 

Zeytinyağ sanayii makineleri ithal malı olarak daima pahalı alınıp 

satılmış ve oldukça mühim bir tesis sermayesini icap ettirmiştir. Diğer zi¬ 

raat alet ve ma ki na lan gibi gümrük nuaf'i.etine tabi ve kredili bir sistem 

dahilinde tevzj. edi lmediğinden pahalı bir sanayi halinde kalmıştır. Şimdiye 

kadar yerli sanayiimizin gücü zeytinyağ sanayiimiz üzerinde olumlu tesirler 

icra edememiş ve inkişafında önayak olamamıştır. 

Zeytin mahsulünün bir sene olup bir sene olmaması keyfiyeti de zeytin¬ 
yağ sanayiimizin yeterli hale gelmemesinden mühim rol oynamış, her sene ay¬ 

ni iş günü çalışmama endişesi bu sanayi üzerinde yatırım yapılmasını engel¬ 

lemiştir. 

Zeytin mahsulünün her sene değişik miktarlarda idraki, piyasa istik¬ 

rarsızlığına sebep olmakta, zeytinin az olduğu seneler fiatların memnun e- 

dici,bol olduğu seneler ise düşmesi, bu sanayi kolunun emniyet altında ça¬ 

lışmasına ve dolaysile cazip şekle girmesine engel olmuştur. 

Zeytinyağ sanayi mevsimlik çalışmakta ve yılda çalıştığı iş günü top¬ 

lama ortalama 75-90 gün arasındadır. 3/4 ünde her hangi bir faaliyet göste¬ 
rememekte ve kapalı kalmaktadır. Mevsimlik bir çalışma içinde bulunan zey¬ 

tinyağı sanayi sermaye yatırımı bakımından fazla alâka çekmemektedir. 

n -."-h n.rcg eir«PY> ahvalde cia Yenen bir gıda maddesi olması sebebiyle 



“64- 

hiç bir kontrol müeyyidesi bulunmayışı daipti dailiğin önemli sebeplerinden¬ 
dir. 

şimdiye kadar Hükümetler zeytinyağı üzerinde koruyucu bir politika 
takip etmemişler, bilâkis sık sık fiat tahditleri, narhlar koymak suretiy¬ 

le zeytincilerin sıkıntı çekmelerine sebebiyet vermişler ve sanayiin geliş¬ 

mesine mani olmuşlardır. 

Türkiyede mevcut Zeytinyağ Tâsir Makinalarma ait 
Vilâyetler itibarile listedir. 

Zeytin Fabrika 
ağacı ve 

Vilâyet adı 
miktarı 

(I960 yılı 
Yağhane 

Adedi 
rr es 

Adedi 
Mengene 
Adedi 

büper 
Adedi 

pres Taş 
Aded 

İzmir 9.961.22? 155 217 67 20 225 

.Balıkesir 8.245.000 108 205 53 24 223 

Aydın 9.644.000 86 119 73 16 169 

Çanakkale 2.954.550 67 70 68 - 125 

î/ia ni ka 1.470.450 60 78 52 1 114 

Muğla 8.678.750 44 49 148 8 207 

Bursa 4.950.915 39 44 117 1 178 

Gazi antep 3.784.500 13 13 190 10 191 

İçel 747.257 7 10 47 - 58 

İ stanbul 220.000 4 4 7 - 15 

Kocaeli 400.250 3 3 24 - 27 

Anta 1ya 574.115 3 3 10 - 11 

Ha tay 2.731.970 2 4 270 - 275 

Tekirdağ 60.000 1 1 6 - 8 

Maraş 200.000 - - 5 - 5 

Diğer Vilâ. 643.026 - - - - -

Yekûn 

\ 

54.845.000 592 820 1137 80 1831 
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Ya tının: 

^undan evvelki bölüşlerde gördüğünüz üzere zeytin danesi ve dolay- 

sile zeytinyağı istihsalimiz muntazam bir artış seyri içinde bulunmaktadır. 

Bugünkü zeytin istihsalimizi kıymetleddirme gerek teknik güç ve 

gerekse kapasite yeıersizliği çeken zeytinyağı sanayiimizin ikinci beş yıl¬ 

lık plân devresinde artan zaytin danesi istihsali karşısında tamamen yeter¬ 

siz bir durum arzedeceği izahtan varestedir. 

ikinci beş yıllık plânda Tarım sektörü içinde zeytin ağacı ve zey¬ 

tin danesi istihsalinin ulaşacağı hedef şöyle tesbıt edilmiştir. 

1968 1969 1970 1971 1972 

Ağaç miktara (Milyon) 69 71 73 75 77 

Zeytin danesi ( ton ) 700.000 500.000 750.000 600.000 800.000 

Zeytinyağı sanayiimiz bu istihsal artışmaparalel olarak bir İslah 

ve kapasite artışı haıblesiııe tabi tutulmazsa ileride yemeklik zeytinyağ is¬ 
tihsali imkânsız bir durum arzedecektir. 

4 senelik ortalamaya göre işlenen zeytin dane miktarı 500.000 ton¬ 

dur. Bu miktarın 200.000 tonu hemen yasaklanması lâzım gelen tamamen iptidai 

mengene ve şartlarda, 200/000 tonu da kısmen İslahı mümkün,100.000 tonu da 
iyi yağhaneleri? işlenmektedir, "u durumda ikinci beş yıllık plân devresi 

içinde zeytin .danesi istihsali 800.000 tona erişeceğine ve bunun 100.000 to¬ 

nu yemekliğe ayrıldıktan sonra yağlık için 700.000 ton kalacağına göre Tür¬ 

kiye'nin 500.000 ton zeytin işliyebilecek yeni zeytinyağı fabrikası kurulma¬ 

sı lüzumu doğmaktadır. 

1 likama, 1 kırma, 1 taş, 2 pres, 1 potnparya ve 1 santrifujdan 

müteşekkil zeytinyağı fabrikası 1 ünite olarak kabul edildiğine ve bu üni¬ 

tenin 75 günlük bir kampanyada günde 17 tondan 1250 ton zeytin işliyeceği 

hesap edildiğine göre 500.000 ton zeytin için tam 400 ünite ~e ihtiyaç var 
demektir. 

Makina ve Mmya Endüstrisi ^urumu halen zeytinyağı ma ki na lan imal 

etmektedir. Böyle bir ünite zeytinyağı fabrikası makina lan MKE kurumunca 

250.000 liraya satılmaktadır. Bina ve diğer lüzumlu tesisler içinde 150.000 

lira ’ — bir ünite işliyebilir bir durumda 400.000 liraya mal o- 
lacaktır. 

I 
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400 Ünite için 160 milyon liralık bir yatırıma ihtiyaç vardır ki, 
bu yatırım miktarı zeytinyağı sanayiinin iptidailiği ve yetersizliği sebebiy¬ 
le meydana gelen iki senelik zarardan daha az bulunmaktadır. 

Eakina ve Kiraya Endüstrisi Aurumunun imal etmekte olduğu zeytin¬ 

yağı sanayi makinalarınm diğer ziraat alet ve makinalarmda olduğu gibi 4i_ 
rai Donatım 1Yurunu vasıtasile uzun vadeli kredi esasına göre tevzii faydalı 
olacaktır. 
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Islah Yatırımı : 

Yeniden kurulacak 400 ünite zeytinyağı fabrikasının dışında kalan ısla¬ 

ha muhtaç 200 zeytinyağı fabrikasına da birer santrifüf eklenecektir. 

200 santrifüj 20.000 liradan 4-000.000 liraya ihtiyaç göstermektedir. 

Islahı mümkün 200 fahrikanın; zeytin bekleme, yıkama, kırma, ezme, sık¬ 

ma, depolama kısımlarında mevcut eksiklikleri tamamlamak, eskileri yenilemek 

üzere her bir fabrika için 100.000 liradan 20.000.000 liralık bir ıslah ve ye¬ 

nileme kredisine lüzum vardır. 

Zeytinyağı Depolama Tesisleri : 

İstihsâldeki dalgalanmalara parelel olarak fiatlarda da iniş çıkışlar 
olduğunu ve bol mahsüllü seneler zeytin müstahsilinin düşen fiatlar karşısın¬ 

da maliyetinden aşağıya mahsulünü satmak mecburiyetinde kaldığını ve bu duru¬ 

mun hiçbir zaman istihsâl artışını teşvik eder mahiyette görülmediğini yukarı¬ 

da raporumuzun muhtelif yerlerinde kaydetmiş bulunuyoruz. 

Müstahsili koruyucu tedbirler alınması meyanında fiat istikrarını sağla¬ 

mak için her sene maliyet hesaba alınarak taban fiat tesbiti ve ilânı, taban 

fiat esasına göre müdahale mubayaasına gidilmesi ciheti en önemli tedbirler¬ 

den biri sayılmalıdır. Halen memleketimizde böyle bir müdahale sonucu mubayaa 

edilecek zeytinyağlarını koyacak bir depolama müessesesi yoktur. Zeytinyağı 

ihracatçısı bir memleket olmamız dolayısile bol senelerde zeytinyağını depo 

etmek ve yok senede ihracını sağlamak üzere de depolama tesislerine ihtiyaç 

sonsuzdur. İthâl yağları için de bu depolardan istifade edilebilir. En âcil 
tedbir olarak depolama müessesesini kurmak yeteri kadar depo tesisine gitmek 

icap etmektedir. 

İhraç limanı ve Ege Bölgesi zeytinciliğinin merkezi olan İzmir'de 20.000 
tonluk,diğer istihsâl merkezleri olan Ayvalık, Edremit, Aydın ve Milâs'da da 
2.000 tonluk depolar kurulmalıdır. 

20.000 tonluk deponun hazırlanmış bir projeye göre 10.000.000, 2.000 ton¬ 

luk 4 depo için de 5.000.000 lira ki cem'an depolama tesisleri için 15.000.000 
liralık yatırıma ihtiyaç vardır. 

Depolama tesisleri kurulduğu takdirde, bir fiat istikrarına gidilebile¬ 

ceği gibi, varilli sevkiyatm , varil masrafı, yüklenmesi, indirilmesine ait 

munzam masraflardan kaçınılmış, varilli nakliyattaki % I kabul edilen akma 
sızma zayiatı önlenmiş, çeşitli kaplarda bozulan yağların evsaf değiştirmesi¬ 

nin önüne geçilmiş de olunacaktır. 
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İKİNC İ BEŞ YILLIK PLÂN DEVRESİNDE ZİRAAT 
SEKTÖRÜ İÇİNDE ZEYTİNCİLİK YATIRIMI 

Yatırım Projesi Pro .i e İçin Konan Tahsisat 

Zeytincilik Tesisi 

Zeytin Aşılama ve Geliştirme 

Zeytin Araştırma 

İnşaatlar 
Alet Malzeme Mubayaası 

Taşıt Mubayaası 

15.515.000 

80.250.000 

600.000 

1.577.000 

438.000 

670.000 

Yekûn...... 99.050.000 

Yatırım Programı : 

Birinci Beş Yıllık Plân Devresinde İl Teknik Ziraat Müdürlükleri tara¬ 

fından zeytin müstahsiline bedelsiz dağıtılan ve en olumlu bir çalışma olarak 

kabul olunan delice fidanları tevziatına İkinci Beş Yıllık Plân Devresinde de 
devam edilecek ve 5 sene içinde 15.515.000 liralık 5 milyondan fazla delice 

fidanı dağıtılacaktır. Resmî sektörün dağıttığı bu delice fidanı yanında bir 

milyon da zeytin müstahsili kendi temin ettiği fidanlarla zeytinlik tesis ede¬ 

rek her sene zeytin ağacı miktarı 2 milyon artacaktır. Bu yeni kurulan zeytin¬ 

likler vasıtasile de istihsâl muntazam bir seyir içinde yükselecektir. 

Mevcut mahsuldar zeytin ağaçlarının verimlerini arttırma çalışmaları ara¬ 

sında, zeytin müstahsiline zeytin ağaçlarında verimin bakım tedbirleri alınmak 

suretile nasıl arttırıldığı demonstrasyon zeytinlikleri kurularak gösterilecek, 

çeşitli budama, gübreleme ve bakım kursları açılacak, budama tatbikatları yapı¬ 

lacak, mevcut su imkanlarından istifade edilerek zeytinliklerin sulanmaları sağ¬ 

lanacak, aşılama işlerine devam edilecek ve istihsâlin arttırılması için yapı¬ 

lacak bu çalışmalarda İkinci Beş Yıllık Plân Devresi içinde 85.250.000 liralık 

yatırım uygulanacaktır. 

Plân çalışmaları içinde zeytinciliğe ayrılan yatırım daima hedefine u~ 

laşmış, birinci beş yıllık çalışmaların ortasında 1964-65 kampanyasında zeytin¬ 
yağı istihsâli ulaşılması lâzım gelen hedefi geçmiştir. 

Ağaç başına verimi, dünya ortalamasına yaklaştırdığımız takdidde bugiân 

için yıllık zeytinyağı istihsâlinde 35.000 tonluk bir artış vuku bulacak, ha¬ 
len 63 milyon bulunan zeytin ağacımızı 150 milyona çıkardığımız takdirde zey¬ 

tinyağı istihsâlimiz 300.000 tona erişecektir. Türkiye’nin gelecekteki zeytin¬ 

yağı kapasitesini 300.000 ton olarak heâap etmekteyiz. 



İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN DEVRESİNLE- 

TÜRKİYENİN ZEYTİNYAĞI ARZ PROJEKSİYONU: 

Sene Ağaç miktarı Zeytin dane 
ton 

Yemekliğe ayrılan 
ton 

Yağlığa ayrılan 
ton 

Elde edile 
yağ ton 

1968 69.000.000 700.000 80.000 620.000 125.000 

1969 71.000.000 500.000 60.000 440.000 90.000 

1970 73.000.000 750.000 90.000 660.000 135.000 

197i 75.000.000 600.000 70.000 530.000 105.000 

1972 77.000.000 800.000 100.000 700.000 140.000 

Not: Arz projeksiyohu dolu ve boş seneler dikkate alınarak ve asgarî hadler kullanı¬ 

larak tanzim edilmiştir.İstihsâlin kaydettiğimiz miktarları geçmesi beklenmek¬ 
tedir. 

TÜRKİYENİN ZEYTİNYAĞI TALEP PROJEKSİYONU, 

Sene Nüfus °jo 3 Nüfus başına tüketim Tüketim (Kilo) 
    artışı Zeytinyağı 

1968 34.102.364 2.588 

1969 35-057.230 2.666 

1970 36.038.832 2.746 

1971 37.047.919 2.828 

1972 38.085.260 2.913 

Not: Nüfusun senede $ 2,8 arttığı hesap edilmiştir. 

TÜRKİYENİN ZEYTİNYAĞI İHRACI: 

Sene İhraç (Ton) 
1968 20.000 

1969 15.000 

1970 25.000 

I97I 20.000 

1972 25.000 

Not: Birinci beş yıllık plân devresinde senelik ortalama ihracatın 13.000 ton olacağı, 

ikinci beş yıllık devrede ise 21.000 ton hesap edildiği ve rakamların yüksek tu¬ 

tulmasından kaçınıldığını kaydetmek isteriz. 

88.256.918 

93.462.575 

98.962.632 

104.771.515 

IIO.942.362 



lo 

TÜRKİYE' de 
İKİNCİ BEŞ YILLIK PLİN DEVRESİNDE 

MİLYON ADET ZEYTİN AĞACI SAYISI 

BİN TON 
(İstihsal) 

ZEYTİN DANESI İSTİHSALİ 

BİN TON 
(İstihsal) 

ZEYTİNYAĞI İSTİHSALİ 
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Ziraı Maliyet : 

Memleketimiz zeytinliklerinde teknik bakım tedbirleri bölgeden bölgeye 

değişir ve bazı taşlık, kayalık sahalarda yalnız hasad zamanı zeytinliğe gidi¬ 

lir ve herhangi bir bakım tedbiri alınmaz. 

Marmara Bölgesi ve Körfez'de zeytinlikler muntazam sürülür, ağaçlar bu¬ 

danır ve gübre verilmeye çalışılır. Yeni yeni toprak su muhafaza tedbirleri a- 

lınmaya başlamıştır. 

Bu şartlar muvacehesinde bütün Türkiye'ye şâmil bir zeytin maliyeti çı¬ 

karmak güçlükler arzetmektedir. 

Zeytinliğine iyi bakanlar ağaç başına £0-25 kilo zeytin danesi aldıkla¬ 

rı halde hiç bakmıyanlar 3-4 kilo mahsul alırlar ve böylece Türkiye ortalaması 

ağaç başına 9 Kg. zeytin denesidir. Bu durum gözönüne alınarak maliyet hesapla¬ 

nırken iyi bakılan ve ağaç başına 20 kilo zeytin danesi istihsâl edilen zeytin¬ 
likler ele alınmıştır. 

Zeytinyağı Maliyeti : 

Bir dekarda 10 ağaç olduğuna ve ağaç başına 20 kilodan 
200 kilo mahsul alındığına göre ; 

İki kat çift sürme : 

Bir çift 30 liradan ve günde 2 dekar sürdüğüne göre 

Gübreleme : 

a) Organik ( Çiftlik ) gübre : 

Ağaç başına 90 kilo ve kilosu 8 kuruştan 
( üç yılda bir ) 
b) Kimyevi .sübre : 

Beher ağaca 2 kg. Amonyum sülfat, 2 kg süperfosfat 
ve I kg. potasyum sülfatın iki yılda bir tatbik edil¬ 
diğine ve ortalama kilosunun 60 kuruştan olduğuna göre 
Budama ; 

20 lira yevmiyeli bir usta 5 ağaç budayacağına ve buda¬ 
manın iki yılda bir yapılacağına göre 

Ver&iler ve salma : 

Koruma, arazi, ziraat odası vergileri 
Hasad : 

Bir sırıkçı, 2 toplayıcı 100 kilo dane toplayacağına 
ve 25 lira alacaklarına göre 

Mahsülün nakli : 

30.00 

20.00 

15.00 

24.00 

50.00 

5.00 

Kilosu ortalama 5 kuruştan 10.00 
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Sermayenin faizi : 

(l54) liranın % 7 den çevirme kredisi 11.00 
Amortisman : 

Dekarda mevcut 10 ağacın beheri 100 liradan 1000 
liranın $1.5 dan amortismanı 15.00 

Toplam   180.00 

Dekardan 200 kilo zeytin danesi alındığına 
ve 180 lira masraf yapıldığına göre bir kilo 
zeytin danesinin maliyeti     180.00 4- 200 

Bir kilo zeytinyağ 5 kilo zeytinden istihsâl 
edilmekte olduğundan ................ — ...... 5 X 90 

$ 10 İstihsâl kârı       

Bir kilo zeytin 5 kuruşa tasir edildiğinden... 5X5 

Bir kilo zeytinyağının maliyeti.   

Bu maliyet 4-5 asit zeytinyağını içine alır. 

Zeytinyağı fabrikalarının tasir ücreti olarak zeytin danesinin kilosu 

başına aldıkları 5 kuruşluk işleme hakkı karşılığında yaptıkları masraflar ve 

katma değerin hesabı bilgi toplama föylerinin gelmesinden sonra mümkün olacak¬ 
tır. Memleketimizde mevcut zeytinyağı fabrikaları gerek tesis ve gerekse işlet¬ 

me sermayeleri miktarları bakımından birbirlerine hiç benzerlik arzetmezler ve 

Uniform değildirler. Bu bakımdan işçilik, ham madde, yardımcı madde, amortisman 

faiz gibi değerler biribirinden farklıdır. Föylerin kıymetlendirilmesi neticesi 

ortalama bir maliyet ve katma değer bulunabilecektir. 

Zeytinyağı sanayiinin giderleri arasında; işçilik, tasir torbası, çuval, 

yağ kapları, zeytin ve zeytinyağı nakliyesi, enerji maddeleri, makina yağları, 

temizlik malzemeleri ve diğerleri vardır. Gelirleri ise; zeytinyağı ve prinadır. 

Yağhanelerin işleme hakkı olarak aldıkları para veya zeytinyağ ile fabrikaya ka¬ 
lan prinanın değerleri hemen hemen aynidir. 1.000 ton zeytin işliyen fabrika ki¬ 

losu 5 kuruştan işleme hakkı olarak 50.000 lira, zeytin danesinin $ 4^nisbetinde 
400 ton kalan prinadan da tonu 150 liradan 60.000 lira gelir temin eder. Yağha¬ 

nelerde, işleme hakkının masrafları karşıladığı, prinanın kârı teşkil ettiği be¬ 
yan edilir. 

= 90 Krş. 

= 450 Krş. 

= 45 Krş. 

= 25 Krş. 

520 Krş. 
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TEDBİRLER: 

I- İstihsalin arttırılması tedbirleri: 

1- Tarım Bakanlığının zeytincilik teşkilâtını tekrar kurması lazımdır. 

1933 Yılında kurulan ve 1939 yılında çıkan 3573 Sayılı Zeytincilik 

Kanunu ile kanunî bir hüviyet alan Zeytincilik Teşkilâtı 18 senelik başarılı bir çalış¬ 

madan sonra 1951 yılında kaldırılmıştır. 

İnkişaf eden zeytinciliğimizin ve artan istihsalimizin zeytincilik 
teşkilâtı ile takviyesi çnk lüzumlu bulunmaktadır.Plan devresi içinde hazırlanan zey¬ 

tincilik projelerinin realize edilebilmesi için zeytincilik teşkilatının muhakkak ku¬ 
rulması lazımdır. 

2- Gerek kurulacak zeytincilik teşkilatı ve gerekse mevcut araştırma 

müesseselerimiz için lüzumlu mutahassıs ve araştırmacıların Dış Memleketlerde ihtisas 

yaptırılarak iyice yetişmeleri ve sağlam bir yabancı lisana vakıf olmaları üzerinde 

durulmalıdır. 

3- Mevcut 63 milyon mahsuldar zeytin ağacımızın verimleri dünya orta¬ 

lamasına nazaran düşüktür.Zeytin ağaçları üzerinde alınacak teknik kültürel tedbirler 

(budama,gübreleme,toprak hafriyatı,Toprak-Su muhafaza,sulama,mücadele,hasat) verimin 
arttırılmasında en etkili faktörlerdir. 

Mevcut mahsuldar ağaçların verimlerinin yükseltilmesinde aşağıdaki 

kültür tedbirleri dikkate alınmalıdır. 

a) Kurslar: 
Bugün zeytin müstahsili zeytinliğine layikiyle bakacak yeterlikte 

teknik bilgiye sahip değildir.Zeytin müstahsilinin bilgisini arttırmak ve bilhassa 
budama tekniğini göstermek ve öğretisek üzere her zeytinci köyde bir kurs açılması ve 
her zeytin müstahsilinin kendi ağaçlarını budamaya çalışması faydalı olmaktadır. 

Zeytin müstahsiline açılacak kurslar yanında teknik usta yetiştir¬ 

mek üzere,teknik Ziraat ve teknik bahçıvanlık okulları mezunları zeytincilik enstitü¬ 

sünde kısa devreli kursa tabi tutularak her zeytinci ilçede yeterli miktarda teknik 
usta bulundurulması temin edilmelidir. 

b) Demonstratif çalışmalar: 

Zeytin müstahsiline zeytin ağaçlarında verimin bakım tedbirleri 

alınmak suretiyle nasıl arttırıldığı demonstration zeytinlikleri kurarak göstermek 

lazımdır.Bu arada yol güzergâhlarındaki zeytinliklerde toplu budama tatbikatları ya¬ 
pılması faydalar sağlamaktadır. 

C) Toprak-Su Muhafaza tedbirleri: 

Zeytinliklerimiz umumiyetle meyilli arazilerde bulunduklarından 

Toprak-su muhafaza tedbirleri alınmasını icap ettirmekte ve zeytin müstahsiline teras¬ 
lamaya ait örnek çalışmalar yapılmalıdır. 
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d) Sulama: 

Sulama zeytin mahsulünün artmasında büyük tesirler icra etmektedir. 

Ufak gayretler göstererek sulama imkânlarına kavuşacak zeytinliklerimiz her bölgede 

mevcuttur.Toprak altı ve toprak üstü sulardan azami istifade edilmelidir. 
e) Aşılama işleri: ..j) 

UV * / \ 
Gerek birinci beş yıllık plan devresindefaağıtilan (1-1,5) milyon 

deliecenin ve gerekse İkinci Beş yıllık planda dağıtılacak delicelerin aşı işleri ve 
bakımları yatırım çerçevesi içinde yapılmalıdır. 

f) Gübreleme: 

Halen zeytinliklerimizde organik madde noksanlığı vardır.Bilhassa 

kuraklık çeken zeytinliklerimizin yeşil ve organik gübrelerle gübrelenmesine,noksan 

kalan kısmının mineral gübrelerle tamamlanmasına önem vermelidir. 

g) Çeşitli zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadelenin Devlet mücade¬ 

lesinden çıkarılarak zeytin müstahsiline intikali ve müstahsilin mücadeleyi benimsemesi 
ve mücadele ilaçlarının ucuzlatılması lazımdır. 

h) Yeni Zeytinlikler kurmak suretiyle istihsalin arttırılması: 
Birinci Beş yıllık plan içinde olumlu neticeler veren bedelsiz delice 

fidanı dağıtımına ikinci beş yıllık plan içinde de devam edilmeli,her sene asgarî 
1 milyon delice fidanı dağıtılmalıdır.Bağlarımızda gittikçe azalan delice fidanlarına 

yardımcı olmak üzere aşılı fidan üretimine hız verilmeli ve üretim kapasitesi arttırıl¬ 
malıdır. 

4- Ormanla Münasebet: 

Ormanla bitişik zeytinlik sahalarında orman kadastrosu sırasında or¬ 

man hududtları içine alınmış bulunan tapulu ve tapusuz sahipli mahsuldar zeytinliklerin 

orman dışına çıkarılması ve bunların bakımlarının temini, 

Orman sahası ve tahdidi içinde olup,orman vasfı kalmamış,maki flora¬ 

sından ibaret ve hatta her hangi bir nebat örtüsü görülmeyen zeytinciliğe elverişli 

geniş sahalar mevcut bulunmaktadır.Bu sahaların orman bünyesi dışında bırakılarak,zey¬ 

tinciliğe tahsisi geniş imkânlar sağlayacaktır , 
Devlet Yabanî zeytinliklerinin ormanla olan ilişkileri halledilmeli, 

yatırım programı içinde müstahsile dağıtılacak delice fidanlarının ormandan sökülmesinde 

kolaylık tanınmalıdır. 

5- Müstahsilin ihtiyacı bulunan kontrollü kredinin kolaylıkla sağlanması, 

6- Zeytin müstahsillerinin kredi temini yönünden en çok şikâyet ettik¬ 
leri husus toprak baremlerinin düşüklüğüdür.Toprak baremlerinin ıslâhı gerekmektedir. 

7- Tapusuz ve mahsuldar sahipli zeytinliklerin kısa formalite ile tapu- 

landırılması suretiyle kredi ve bakım işlerinin imkân dahiline alınması lazımdır. 
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8- Zeytinliklerimizin bulunduğu sahalardaki yol şebekesi iptidaî ve ye¬ 

tersizdir .Zeytinlik yollarının ıslâh ve ikmali,motorlu vasıtaların çalışabileceği evsafta 

olması,zeytinliklerin daha iyi bakılmasına ve maliyetin düşmesine sebep «lacaktır. 

9- Zirai asayiş: 

Zeytinciliğe müsait pek çık beş sahamız mevcuttur ki zirai asayiş bu¬ 

lunmadığı için sahibi tarafından zeytinlik tesis edilememekte ve hali vaziyette kalmak¬ 

tadır. Ayni şekilde iyi bir zirai asayiş düzeni olmadığı için mahsuldar zeytin ağaçları da 
çeşitli şekilde hayvanların zararına uğramaktadır.Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu ve tat¬ 
bikatı yeniden ele alanmalı ve zirai asayiş temin edilmelidir. 

10- Başak: 

Zeytinlikler daha hasat edilirken başakçı tabir edilen kimseler zey¬ 

tinliklere girmekte ve geri kalan mahsulü toplayıp götürmektedirler.Başakçıların bu tazyi 
ki zeytinin erken acele ve bütün bölgenin birden toplanmasına,ağaçlarda zarar meydana 

gelmesine,fabrikaların sıkışmasına sebep olmaktadır.Başakçıların önlenmesi lazımdır. 

11- SINAYİ TEDBİRLER: 

1- İptidai ve yetersiz bir durum arzeden zeytinyağı sanayiimizde ıs¬ 

laha elverişli olanlarının ıslahı ve bilhassa yenilerinin kurulması hususunda yatırımlar 
kısmında kaydettiğimiz; 

a) Yeniden kurulacak 400 yeni ve modern fabrika için (l60) milyon 

b) Islâha muhtaç 200 fabrikanın eksiklerini tamamlamak için 20 milyon, 
c) 200 santrifüj için 4 milyon lira, 
d) 28 j&fcgta* tonluk toplama tesisleri için 15 milyon liralık bir 

zeytinyağı sanayi fonu tesisi gerekmektedir.Bu fon en sene gibi uzun vadeli ve ^ 3 faiz¬ 
li olmalıdır. 

2- Zeytinyağı fabrikası makina ve aletleri imala başlayan makina ve 

Kimya Endüstrisi Kurumunun seri imalata geçmesi ve halen pahalı olan makinaların ucuzlat 
ması icap etmektedir. 

3- Zeytinyağı sanayiinde her geçen gün yeni inkişaf ve yenilikler 

meydana gelmekte ve memleketimizde de yeni sanayiinin tecrübesi faydalı mütalâa edilmek¬ 
tedir .Yeniliklerin memleketimize kolayca girebilmesi için zeytinyağı sanayiine tatbik 
edilmekte olan °/o 50 gümrük vergisinin İo 10 na indirilmesi,kotalara konulması ve Fuarla¬ 
rımızda kontenjan tanınması gerekmektedir. 

4- Zeytinyağı sanayiimizin ıslah ve yenilenmesini temin etmek için 

muhakkak kanuni bir mecburiyet lazımdır.İnsan ve hayvan gücü ile gayri sıhhî şartlar 
altında çalışan mengene ve yağhanelerin beş sene zarfında yenilenme cihetine gitmeleri 
mecburiyeti konmalıdır. 
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III- EKONOMİK TEDBİRLER; 

1- Diğer mahsullerin kıymetlendiremediği kıraç ve meyilli toprak

ları en iyi şekilde değerlendiren zeytin ağacı;geç mahsule yatması,bir sene verip bir 

sene vermemesi ve fiatlarda bir istikrar bulunmayışı sebebiyle zeytincilik ile geçinen 

milyonlarca ailenin hayatlarının idamesi için Akdenizin belli başlı zeytinci memleketle
ri zeytini milli bir dava haline getirmişler ve her memleket kendi bünyesine göre zey

tinciyi korumak üzere bir teşkilat kurmuştur.Bu memleketler içinde yalnız memleketimizde 
bir teşekkül yoktur. 

Zeytinciliğimizi,zeytinyağcılığımızı ve diğer nebati yağcılığımızı 

kapsayan bir teşkilât kurulması suretiyle planlanmış bir nebati yağ politikamızın bulun

ması şart haline gelmiştir. 

2- Mahsulün seneden seneye gösterdiği dalgalanmaların fiatlara 

tesiri ve zeytin müstahsilinin malını iyi kıymetlendirememesi müstahsilin geçimini zor

laştırmakta, istihsalin arttırılmasına teşvik etmemektedir. 

Her sene maliyet dikkate alınarak taban fiat tesbiti ve bir 
fon ayrılarak müdahele mübayaası yapılması en mühim tedbirler meyanındadır. 

3- Her sene muntazam bir şekilde fe P.L.480 Sayılı Kanuna uyarak 
istihsal fazlası zirai maddeler tertibinden Türk parası karşılığı Amerika Birleşik Dev

letlerinden ithal edilen 50-60 bin ton tutarındaki nebati ve 20-25 ton tutarındaki 

den yağları,şimdiye kadar kendi yerli ürünlerimizin iyi bir şekilde kıymetiendiriİmesi

ne,nebati yağcılığımızın daha ç-'k inkişafına mani olmuştur.Bazan 60 bin ton birden ithal 
edilen nebati yağ,piyasayı devamlı bol yağ baskısı altında tutarak yerli yağlarımızın 

maliyetinden aşağı düşmesine,bazan da gümrüksüz ithal edildiği için piyasaya ucuz ve

rilmesinden yeri yağlarımızın fiat rekabetine dayanamamasma ve müstahsilimizin sıkıntı

lara düşmesine sebep olmuştur. 

Nebati yağ ve don yağı ithalatının piyasada baskı yapmayacak 
şekilde ceste ceste yapılması,gümrüğe tabi tutularak fiatlarmın yerli istihsalimizi 

baltalamayacak şekilde tesbiti icap etmektedir. 
4- Her sene gümrüksüz olarak ithal olunan 60 bin ton nebati yağ 

ile 25 bin ton don yağını»çalışma konusuna girmediği halde Et ve Balık Kurumu ithal et

mekte ve adı geçen müesseseye ithal yağlarından 60-70 milyon lira kalarak diğer konular
daki zararlarını kapatmaktadır.Büyük yekûn tutan bu paraların kurulacak nebati yağ teşki

latına sermaye olması ve nebati yağcılığımıem istihsalinin arttırılması,zeytinyağı sana

yiinin yenilenmesi suretiyle zeytin mahsulünün iyi kıymetlendirilmesi»müstahsilin korun

ması için sarfedilmesinden daha tabii ne olabilir. 

5- Ticaret Bakanlığının nebati yağ ile ilgili bütün çalışmaların

da Tarım Bakanlığını ve müstahsil teşekküllerini davet etmesi adet haline getirmelidir. 



IV- PAZARLAMA TEDBİRLERİ: 

1- Yemeklik zeytinyağı standardının tatbiki mecburî standart- 

arasına alınması, 

2- Gıda maddeleri nizamnamesi»kontrol müesseselerinin yeter¬ 

sizliği sebebiyle tam bir şekilde tatbik edilememekte ve zeytinyağına diğer yağlar 
karıştırıldığı gibi zeytinyağı üzerinde her türlü hileler yapılmaktadır.Önleyici ted¬ 
birler meyanında tağşiş yapanlara ağır cezalar verilmelidir. 

3- Raporumuzun 47 inci sahifesinde kaydettiğimiz ihracatın 

teşviki için alınması lazım gelen tedbirlerle beraber aşağıdaki hususlar dikkate alın¬ 
malıdır . 

Memleketimiz 5 asit ham zeytinyağı ihraç etmektedir.Bunun ye¬ 

rine kutulu zeytinyağı ihracatına yönelmesi memleket ekonomisi için pek çok faydalar 

sağlayacaktır. Kutulu zeytinyağı ihracatını teşvik etmek için; 
a) ÎVİK Komisyonunca kutulu zeytinyağına verilen 7,6 oranındaki 

vergi iadesinin zeytinyağına ihraç gücü kazandırmadığı hesaba katılarak % 20 nispeti¬ 
ne yükseltilmesi, 

b) Kutulu zeytinyağı ihracatında kullanılacak tenekelerin düşük 

fiatlarla verilmesi, 

d) 261 Sayılı Kanunun gayesi ihraç maddelerimize dış pazarlarda 
rekabet gücü kazandırmak olduğuna göre,adı geçen kanunun gerekçesinin 3"bölümünde 

zikredilen sübvansiyon davranışının kutulu ihracat için bir şekil bulunarak kullanıl¬ 
ması lazımdır. 

d) Sübvansiyon şekilleri arasında»kutulu zeytinyağı ihracına mal 
veren zeytinyağı müstahsiline ihracatçı kanaliyle teşvik ödeneği ödenmesi ve bu öde¬ 
neğin P.L.480 yağları ithalmdan elde edilecek kârdan karşılanması da düşünülebilir. 

e) Kutuların dış ambalajları için gerekli evsafta mukavva koliler 
sadece İzmit Kağıt ve Sellüloz Fabrikaları tarafından imal edilmektedir.SEKA Müessese- 
si ihracatçının mukavva ihtiyacını hemen karşılamalı ve piyasadan daha pahalıya satın 
alınması önlenmelidir. 

f) Teneke tahsislerinin aracı tüccar yerine doğrudan doğruya zey¬ 
tinyağı ihracatçısına ihtiyaçları nispetinde verilmesi cihetine gidilmelidir. 
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