


Dünyada Zeytincilik ve Yayılışı 

 30 Ülke; Kuzey Yarım Küre   8, Ülke Güney Yarım Küre 22 Ülke 



Dünya’da Zeytincilik 
Eski çağlardaki zeytin yetiştiriciliği ve yağ üretimi konusunda az sayıda belge bulunmaktadır. 
İlk bilgiler zeytin ve zeytin yağı  üretiminin ilk olarak Anadolu, Suriye ve Filistin bölgesinden 
başladığını göstermektedir.  
Zeytin, Akdeniz havzasının doğu kısmından yani Mezopotamya’dan çıktığı ve  Güneydoğu 
Anadolu üzerinden Akdeniz’in kuzey ve güney sahilindeki ülkelere doğru yayıldığı kabul 
edilmektedir. Dünyada 37 ülkede zeytin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Dünyada yaklaşık 10 
milyon hektar alanda yetiştirilmektedir. 
Ağaç varlığının  % 97’si Akdeniz kıyısındadır. 
En önemli zeytinci ülkeler; 
İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Portekiz, Tunus Cezayir’dir .  
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 1. Ege, 2. Marmara, 3. Akdeniz, 4. Güneydoğu Anadolu, 5. Karadeniz. 

Türkiye’nin Zeytin Üretim Alanları 



Türkiye’de Zeytin Yetiştiriciliği 
Ülkemizde Akdeniz ikliminin hakim olduğu; 
Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde; 
Kuzeyde Artvin’den güneyde Hatay’a kadar uzanan kıyı boyunca Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde Mardin’e kadar olan illerde zeytincilik yapılmaktadır. 
Zeytinlikler; dağların denize paralel olarak uzandığı yerlerde kıyıya yakın alanlarda, dağların 
kıyıya dik olduğu yerlerde vadiler boyunca 100-150 km kadar içeriye giren alanlardadır. 



   Zeytin Ağacı Sayısı ve Dane Üretiminin  Dağılımı 

Beş Zeytinci Bölge İçinde Ağaç Varlığı Ve Üretim Kapasitesi İle Ege Bölgesi Birinci Sırada Yer 
almakta, Akdeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu Karadeniz Bölgesi İzlemektedir. 

Zeytinci 
Bölgeler 

Ağaç Sayısı 
(Bin) 

Ağaç Yüzdesi % Dane Üretimi 
 (Ton) 

Dane Üretimi 
(%) 

Ege 81.119 51.6 736.323 52.04 

Akdeniz 36.844 23.4 358.554 25.34 

Marmara 29.480 18.7 261.220 18.46 

Güneydağu 9.520 6.05 57.179 4.04 

Karadeniz 190 0.12 1724 0.12 

TOPLAM 157.153 100.0 1.415.000 100.0 



Genellikle diğer ürünlerin yetişmediği toprakları değerlendiren zeytin;  ülkemizde daha çok 
meyilli arazilerde yetiştirilmektedir. 
Mevcut ağaçlarımızın %70’i  verim çağında olmasına rağmen ağaç başı verim düşük 
düzeydedir. Son yıllarda nüfus artışı tüm dünya ülkelerini tarımsal ürün açısından üretim 
artışına zorlamaktadır. Verim ve kalite artışı için ilk etapta değerlendirme amacına uygun 
üstün nitelikli bitkisel materyalin kullanımı, sulama, gübreleme, budama, toprak işleme, 
hastalık ve zararlılarla mücadele gibi kültürel önlemleri tekniğine göre yapılarak 
gerçekleştirilir. Türkiye’de zeytin çoğunlukla tarımsal işletmelerde diğer ürünlerle birlikte yer 
almaktadır. Marmara Bölgesi, Edremit Körfezi ve Muğla-Milas gibi yoğun olarak zeytin 
yetiştirilen yörelerde zeytincilik mono kültür olarak bulunmakta halkın geçiminde önemli rol 
oynamaktadır. 



Ege Bölgesi  
Bölgede uzun bir geçmişe sahip olan zeytincilik bölge içinde önemli bir tarım kolu olup halkın 
ağırlıklı geçim kaynağını oluşturmaktadır. Ege Bölgesi 82 milyon civarında ağaç varlığı ile 
büyük bir zeytincilik  potansiyeline sahiptir. Türkiye’nin toplam ağaç varlığının %51.6’si bu 
bölgededir. Bölgede zeytincilik teknik açıdan ileri düzeyde olmasına rağmen ağaç başına 
verim düşüktür. Türkiye toplam dane üretiminin %52’i bu bölgeden sağlanmaktadır.  
Elde edilen ürünün; 
%20.8’i sofralık, 
%79.2’i yağlık olarak değerlendirilmektedir. 



Bölgenin En Önemli Çeşitleri;   
Balıkesir körfez yöresinde “Ayvalık”,  
İzmir, Aydın ve Muğla illerinin yer aldığı Güney Ege Bölgesinde “Memecik” zeytin çeşididir. 
Son yıllarda özellikle entansif zeytin yetiştiriciliği ile önemli bir gelişme kaydetmiş bulunan  
Manisa yöresinde “Domat” ve “Gemlik” zeytin çeşitleri . 
Marmara Bölgesi çeşidi olan Gemlik zeytini de bölgede yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Bölgenin  diğer çeşitleri; 
Ak Zeytin, Aşı Yeli, Çakır Çilli, Dilmit, Erkence, Eşek Zeytini (Ödemiş), Girit Zeytini, Hurma 
Kaba, Hurma Karaca, İzmir Sofralık, Karayaprak , Kiraz, Memeli, Taş Arası, Tavşan Yüreği, Yağ 
Zeytini, Yerli Yağlık. 



Ayvalık 
Farklı yörelerde Edremit yağlık, Midilli, Şakran da denilmekte Ege 
bölgesinin kuzeyinde körfez yöresinde Balıkesir’in Edremit, Ayvalık, 
Havran, Burhaniye ilçelerinde  İzmir ve Çanakkale ‘de yoğun olarak 
bulunmaktadır. Bunun yanısıra fidan satışlarıyla İçel, Antalya, Adana, 
K.Maraş ve Mardin’e kadar yayılmıştır. 
Meyveleri  ve çekirdekleri  orta büyüklükte olup % 24.7 oranında yağ 
içerir, yağlık olarak değerlendirilir. Yağı altın sarısı renginde, meyve 
kokusu içeren, aromatik kimyasal ve duyusal özellikleri bakımından 
birincidir. Son yıllarda meyve eti renginin pembeye döndüğü dönemde 
“Pembe Çizme Zeytin” tipinde değerlendirilir. Siyah olum döneminde 
hasat edilerek siyah sofralık olarak “Sele” tipinde    değerlendirilir. 



Memecik 
Farklı yörelerde Taş arası, Aşı yeli, Tekir, Gülümbe, Şehiryağlık gibi 
isimler verilir. 
Ege Bölgesinin güneyinde yoğun olarak bulunur 
İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Antalya, Sinop Kahramanmaraş 
ve Kastamonu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafi dağılım gösterir 
Meyveleri ve çekirdekleri iri olup % 28.6 oranında yağ içerir.  
Sofralık veya yağlık olarak değerlendirilir. 
Yağı koyu yeşilimsi sarı renkte, meyve kokusu kuvvetli kimyasal ve 
duyusal özellikler bakımından Ayvalık çeşidinden sonra gelir. 
Yeşil olum döneminde hasat edilen meyveler ”İspanyol Usulüne” göre 
işlenerek dış pazar isteklerine uygun özellikte ürün elde edilir. 
Siyah olum döneminde hasat edilen meyveler de “siyah sofralık” 
olarak değerlendirilir. 



Domat 
Manisa’nın Akhisar, Turgutlu, Saruhanlı, İzmir’in Kemalpaşa, Bornova, 
Selçuk,  Aydın’ın Söke, Karacasu, Kuyucak ilçelerinde yetiştiriciliği 
yaygındır. 
Meyveleri iri, çekirdekleri orta büyüklükte etten kolay ayrılır. 
% 20.6 oranında yağ içerir. 
Yeşil olum döneminde hasat edilen meyveler çeşitli yollarla 
tatlandırıldıktan sonra çekirdekleri çıkarılıp çekirdek boşluğuna biber, 
havuç, badem v.s. Doldurularak “Dolgulu Zeytin” şeklinde işlenir 



Eşek  Zeytini 
İzmir’in Ödemiş ilçesi ve civarında yetiştirilen bir çeşittir. 
Meyveleri ve çekirdekleri çok iridir. 
Meyve % 21.8 oranında yağ içerir. 
Meyve eti sert olduğundan beklemeye dayanıklıdır.  
İç piyasada yeşil sofralık olarak değerlendirilir. 
Son yıllarda dış piyasanın da iri zeytine talebinin artması bu çeşidin önemini artırmıştır. 



Çekişte 
Kırma, Memeli diye isimlerle de anılır. 
Fakat bölge çeşidi  olan Memeli çeşidinden farklıdır. 
Bu çeşit İzmir’in Ödemiş,   Kiraz, Torbalı,  
Aydın’ın Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde yetişmektedir. 
Meyveleri iri,  
Çekirdekleri orta büyüklükte % 26.9 oranında yağ içerir 
Genellikle yeşil sofralık olarak “ Kırma Zeytin” tipinde işlenir. 
Yağ oranı yüksek olduğundan yağlık olarak da değerlendirilir. 



Erkence 
İzmir yağlık veya yerli yağlık diye isimlendirilir.          
İzmir’in zeytinci ilçelerindeki  eski zeytinliklerde bu çeşide rastlanır. 
Erken olgunlaştığı için bu ismi aldığı söylenir. 
Ege Bölgesinin en erken olgunlaşan çeşididir. 
Yağ oranı %25.4 civarındadır. 
Yağlık olarak değerlendirilir. 
 Yağ kalitesi iyidir. 
İzmir’de nemli deniz rüzgarlarının hakim olduğu Karaburun, Çeşme, 
Urla ve Foça ilçelerinde “Phoma Oleae” adı verilen bir mantarın 
etkisiyle çeşidin meyveleri ağaç üzerinde acılığını kaybeder meyveler 
kahverengi bir renk alır. 
Tatlandırma işlemine tabi tutulmadan yenebilir Buna “Hurma  
Zeytin” denir 



Uslu       
Manisa’nın Akhisar, İzmir’in Kemalpaşa, Selçuk, Muğla’nın Merkez, ve 
Yatağan ilçelerinde bu çeşidin ağaçları yetiştirilmektedir. 
Meyveleri ve çekirdekleri  orta iriliktedir. 
Yağ oranı  % 21.5 civarındadır. 
 Meyveleri soğuğa hassas olup erken soğukların vuku bulduğu bölgelerde  
hasat soğuklardan önce yapılmalıdır. 
Meyve eti yumuşak olduğu için hasat ve taşıma sırasında dikkatli 
olunmalıdır. 
Meyveleri tam olgunluk döneminde parlak koyu siyah renkte  tadı iyi 
olduğundan siyah sofralık olarak değerlendirilir. 



Marmara Bölgesi 
Bölgede zeytinciliğin geçmişi çok eskilere uzanmaktadır.   
Özellikle Mudanya, Gemlik ve İznik gibi yörelerde mono kültür şekilde tarım yapılarak 
burada yaşayan insanların %90’ının geçim kaynağını oluşturmaktadır. 
Marmara Bölgesi yaklaşık 29.4 milyon ağaç sayısı ile Türkiye'nin toplam ağaç varlığının 
%18.7’sini oluşturmaktadır. Bölgede elde edilen ürünün önemli bir kısmı sofralık olarak 
değerlendirilmektedir. 
Bölge 261.220 ton dane üretimi ile Türkiye üretiminin %118.46’sını  sağlanmaktadır Bölgede 
mevcut ağaç varlığının %73’ünü siyah sofralık olarak değerlendirmeye elverişli olan 
“Gemlik” çeşidi oluşturmaktadır.  



Türkiye’nin siyah sofralık zeytin üretiminin %48’i Marmara Bölgesinden sağlanmaktadır. 
Bursa ili ağaç varlığı ve zeytin dane üretimi ile bölgede zeytinciliğin yoğun olarak yapıldığı bir 
yöredir Bölge kuzey rüzgarlarına ve soğuklara açıktır. Bazı yıllar sıcaklığın düşmesiyle 
soğuktan zararlanmalar olur. Bölgenin en yaygın çeşidi Gemlik çeşididir. 
Bölgenin diğer çeşitleri;  
Edincik Su, Beyaz Yağlık, Çelebi(İznik), Çizmelik (Tekirdağ), Erdek Yağlık, Eşek Zeytini 
(Tekirdağ), Samanlı, Şam, Karamürsel Su,  Siyah Salamuralık’dır. 



Gemlik 
Bu çeşit için Trilye, Kıvırcık, Kaplık, Kara gibi isimler kullanılır. 
Marmara Bölgesinin önemli zeytin çeşididir. 
 Bursa, Tekirdağ, Kocaeli,Kastamonu, İzmir,Manisa, Aydın, İçel, Adana, 
Antalya ve Adıyaman illerinde yetiştirilmekte olup oldukça geniş bir 
alana yayılmıştır. 
Kamu kurumları ve özel sektör tarafından üretilen zeytin fidanlarının % 
80’ne yakını Gemlik  çeşididir. Zeytinciliğin yapıldığı bütün bölgelerde 
bu çeşide rastlanır. 
Meyve ve çekirdekleri orta irilikte % 29.9 oranında yağ içerir. 
Asıllında siyah sofralık olarak değerlendirilir. 
Meyveleri yağ bakımından zengin olduğundan sofralık kalite dışındaki 
taneler yağlık olarak değerlendirilir. 



Samanlı 
Tatlı zeytin olarak ta adlandırılan bu çeşit Karamürsel ve İznik civarında 
yetişmektedir. 
Meyveleri ve çekirdekleri orta büyüklükte, 
% 20.8 oranında yağ içerir. 
Meyvelerindeki acılık maddesi oldukça düşüktür. 
Kendi ekolojisinde yeşil sofralık olarak değerlendirilir. 



Çelebi 
Bursa’nın; İznik, Orhangazi, Gemlik,  
Kocaeli’nin; Gölcük,  
Bilecik’in Osmaneli, Gülpınar ilçelerinde yetişmektedir. 
 Meyveleri çok iri, çekirdekleri büyüktür. 
 % 20.8 oranında yağ içerir. 
Yeşil sofralık olarak değerlendirilir. 



Akdeniz Bölgesi 
Bölgede turunçgil, muz, sebze, sera ve süs bitkilerinin yetiştiriciliği ile ekonomik açıdan 
rekabet edemeyen zeytin  bir gelişme kaydedememiştir. 
37 milyon civarındaki ağaç varlığı ile Türkiye ağaç varlığının %23.4’ünü oluşturmaktadır. 
Akdeniz bölgesi dane üretimi 358 ton olup Türkiye dane üretimi içindeki payı %25.34 
oranındadır. Elde edilen zeytinin %65’i yağlık olarak değerlendirilir Hatay, bölgede en önemli  
zeytin yetiştiriciliği yapan ildir. Mersin bölgede ikinci sırayı alıp onu Antalya ve Osmaniye izler 
Akdeniz bölgesindeki zeytinliklerin çoğu ormandan açma olup delicelerin aşılanmasıyla 
oluşturulmuştur. Bölgenin en önemli ve yaygın olan çeşidi “Halhalı”dır. 
Yağlık ve sofralık olarak değerlendirmeye elverişlidir. 



Antalya, Isparta, İçel, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş Karaman illerinde zeytincilik 
yapılmaktadır. 
Türkiye’nin güneyinde yer alan bu bölgede Toros dağları ile Akdeniz arasındaki dar şerit 
halindeki alanlarda zeytin plantasyonları yer almaktadır. Zeytin  bu bölgede diğer kültür  
bitkileri ile rekabet halindedir. Bölgenin mahalli çeşitleri yanında Ege ve Marmara bölgesinin 
çeşitleri de yayılım göstermektedir. 
Bölgenin  diğer çeşitleri;  
Büyük Topak Ulak, Çelebi (Silifke), Elmacık, Halhalı (Hatay), Karamani, Sarı Habeşi, Sarı Ulak, 
Saurani, Sayfi ve Küçük Topak Ulaktır. 



Büyük Topak Ulak 
Topak aşı olarak da adlandırılır. 
Adana’nın Tarsus, Seyhan; 
Hatay’ın İskenderun;  
İçel’in Anamur, Erdemli;  
Isparta’nın Sütçüler,  
ilçelerinde yetiştirilmektedir. 
Meyveleri iri,  
Çekirdekleri meyve büyüklüğüne göre küçük 
% 20.2 oranında yağ içerir 
Meyve eti yumuşak olduğundan hasat ve taşıma sırasında dikkat 
edilmelidir. 
Etli ve lezzetli olan bu çeşit genellikle yeşil sofralık olarak “Çizme 
Zeytin” tipinde işlenerek değerlendirilir. 



Sarı ulak 
İçel’in; Merkez, Erdemli, Gülnar, Tarsus, Adana’nın; Seyhan, Kozan, 
Yumurtalık ilçelerinde yoğun olarak yetiştirilmektedir. 
Meyveleri orta irilikte,  
Çekirdekleri çok iri 
% 18.8 yağ içerir 
Sıcaklığın kritik seviyeye düşmesi durumunda sürgün, ince dal ve 
dalcıklarda çatlamalar meyvelerde soğuktan dolayı hurmalaşma 
görülür. 
Kendi ekolojisinde aile ihtiyacını karşılamak için yeşil ve siyah sofralık 
olarak değerlendirilir. 



Saurani 
Hatay’ın; Altınözü İlçesi ve civarında yoğun olarak görülen bir çeşittir. 
Meyve ve çekirdekleri küçük 
% 29.2 oranında yağ içerir. 
Sıcaklığın kritik seviyeye düşmesi durumunda sürgün uçları kurur, ince 
dal ve dalcıklarda kabuk çatlamaları şeklinde zararlanmalara rastlanır. 
Yağ içeriği yüksek olduğundan genellikle yağlık olarak değerlendirilir. 
Ayrıca aile ihtiyaçlarını karşılamak için yeşil ve siyah sofralık olarak ta 
kullanılır. 



Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
Zeytincilik  Akdeniz ikliminin etkisi altındaki yörelerde önem taşımaktadır.  
Aslında bu bölge  zeytinciliğe tahsis edilebilecek alanlar yönünden büyük bir potansiyele 
sahiptir. Fakat yağışlar zeytinciliğin yayılmasını engellemektedir. 9.5 milyon civarında ağaç 
varlığı ile Türkiye ağaç varlığının % 6.05’ini oluşturur. Bölgede dane üretimi 57.179 ton olup 
Türkiye dane üretimi içindeki payı %4.04 oranındadır. Zeytinler genellikle bağ ve antep fıstığı 
ile karışık tesis edilmiştir. Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin illerinde zeytincilik 
yapılmaktadır. Bölge büyük miktarda zeytincilik potansiyeline sahip olmasına rağmen  yüksek 
sıcaklık ve yetersiz yağışlar. Zeytinciliğin yayılmasını olumsuz yönde etkilemektedir.  



Antep fıstığı yetiştiriciliğinin daha kolay ve ekonomik olması zeytinin üretim giderlerinin 
pahalı olması  iyi fiyat  bulamayışı ve  bölgenin sosyo ekonomik yapısından dolayı zeytincilik 
gereken ilgiyi bulamamaktadır. Bunların yanında elde edilen zeytinin işlenmesi için gerekli 
altyapı tesisleri yeterli değildir. Bölge zeytin çeşitliliği  bakımından en zengin bölgedir 
Bölgenin en yaygın çeşitleri; 
Kilis Yağlık, Nizip Yağlık, Halhalı (Derik), Eğriburun (Nizip), Kan Çelebi gibi çeşitlerdir. 
Bölgenin diğer çeşitleri ;  
Belluti, Eğriburun (Tatayn), Halhalı,Çelebi, Hamza Çelebi, Hırhalı Çelebi, Hursuki, İri Yuvarlak, 
Kalem Bezi, Mavi, Melkabazı,Tespih Çelebi, Yağ Çelebi, Yağlık Çelebi, Yağlık Sarı zeytin, 
Yuvarlak Çelebi, Yuvarlak Halhalı, Yün Çelebiö Zoncuktur.   



 Kilis Yağlık  
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en önemli yağlık çeşididir. 
Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Mardin illerindeki 
zeytinliklerde yoğun olarak bulunmaktadır. 
Meyveleri çok küçük çekirdekleri meyveye oranla iridir. 
Çeşidin en önemli sorunu boncuklu meyve oluşumudur. 
Meyveleri % 31.8 (40) oranında yağ içerir. 
Yüksek oranda yağ içeren bu çeşit yağlık olarak değerlendirilir. 



Nizip Yağlık 
Gaziantep’in Nizip; 
Kahramanmaraş’ın Merkez; 
 Mardin’in Cizre;  
ilçelerinde bu çeşidin ağaçlarına rastlanmaktadır. 
Meyveleri  %27.4 oranında yağ içerir. 
Yağlık olarak  değerlendirilir. 



Halhalı 
Bölgenin önemli çeşididir. 
Mardin, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde bu çeşit ağaçları 
vardır. 
Meyveleri orta büyüklükte, çekirdekleri iri olup  
% 21.9 (40) oranında yağ içerir. 
Yeşil olum döneminde hasat edilen meyveler “Kırma Zeytin” tipinde 
işlenir. 
Bölge içinde tüketimden kalan zeytini , Arap ülkelerine ihraç edilir. 
Siyah olum döneminde hasat edilen meyveler siyah sofralık ve yağlık 
olarak değerlendirilir 



Karadeniz Bölgesi 
Bölgede zeytincilik Artvin, Trabzon, Samsun ve Sinop illerindeki mikro klimalar dışında 
gelişme imkanına sahip değildir. Çoğunlukla bölgenin ekonomik yapısını oluşturan ürünlerin 
yanında son sıralarda yer almaktadır diğer ürünlerin ekili-dikili olduğu alanlarda kenar ağacı 
konumundadır 190 bin civarında ağaç varlığı ile Türkiye’nin toplam ağaç varlığının %0.12’sini 
kapsamaktadır. Bölgede dane üretimi 1724 ton olup Türkiye dane üretimi içindeki payı %0.12 
oranındadır. Elde edilen ürünün yaklaşık %77’si küçük aile işletmelerinde sofralık olarak 
değerlendirilir. Bölgenin  kendi yöresel çeşitleri yanında son yıllarda diğer bölgelerden gelen 
çeşitlere de rastlanır. 
Bölge çeşitleri;  
Butko, Görvele, Marantelli, Patos, Otur, Sati, Samsun Salamuralık, Samsun Kuzlamalık, 
Samsun Kırmızı Uzlamalık, Samsun Yağlık, Sinop No.1, Sinop No.2, Sinop No.4, Sinop No.5, 
Sinop No.6, Trabzon Yağlıktır. 



Marentelli 
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaygın olan bölge çeşididir. 
Meyvesi  ve çekirdekleri  iri olup erken olgunlaşır. 
Bölge çeşitleri içinde en az yağ içerir. 
Soğuğa karşı dayanıklıdır. 
Yöresinde yağlık olarak değerlendirilir. 
 
Patos 
Trabzon ve civarında yaygın olan bölge çeşididir. 
Meyveleri küçük,çekirdekleri iri olup % 26.8 oranında yağ içerir. 
Meyveleri erken kararır, olgunluk dönemi uzundur. 
Genelde yöresinde sofralık olarak değerlendirilir. 
 
Otur 
Artvin ve civarında yaygındır. 
Meyveleri iri, çekirdekleri orta irilikte olup yüksek oranda yağ içerir. 
Erken olgunlaşır fakat olgunluk periyodu uzundur. 
Soğuğa dayanıklı olduğundan geçit bölgeler için önerilebilir. 
Yağlık ve sofralık olarak değerlendirilir. 




