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Zeytindostu Derneği 

• Zeytindostu Derneği internet ortamında oluşan bir paylaşım 
grubunun 2006 yılında Dernekleşmesi ile kurulmuştur 

• Derneğimizde temel prensibimiz sektörün tüm bileşenlerini bir 
araya getirmek ve makro menfaatlere yönelik faaliyetler 
gerçekleştirerek, sektör sorunlarına çözümler aramaktır 

• Ayrıca derneğimiz kuruluş amacı olan ‘’ sektörü ulusal ve 
uluslararası boyutta hak ettiği seviyeye çıkarmaktır’’ hedefinden 
hiç ayrılmadık.  

• Bütün gücümüzle bu hedef ekseninde çalışmalarımıza devam 
ediyoruz 

 



• Zeytindostu Zeytin ve Zeytinyağı Derneği,  ülkemiz zeytinciliğinin 
ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek büyüme potansiyeline sahip 
olduğunu kuruluşundan itibaren öngörmektedir 

• Gerek toplam ekonomik büyüklükler gerekse kalite bilincinde 
beklenen sıçrama, topraktan sofraya tüm zeytin ürünlerinin 
üretimi, ticareti ve denetiminin tüm bileşenler için hakkaniyet 
duygusu ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde sürdürülebilir şekilde 
gerçekleşmesine bağlıdır 

Derneğimizin Vizyonu 



• Bu sektörel büyüme sürecinde ilerlerken derneğimiz gücünü sivil 
inisiyatifin tüm sektör bileşenlerinin katılımıyla ortaya 
çıkmasından alır. Derneğimiz “Zeytindostluğu” nun sektörün 
genelinde ortak payda olduğunun altını çizer; bizler sektörel 
doğruların tesisinin ancak uzlaşı ve serbest piyasa ekonomisi 
koşulları içinde olduğuna dair sarsılmaz bir inanç taşırız. 

• Büyümenin ilk ayağı olan zeytin tarımında ivme,  gıda güvenliği, 
çevre koruma ve serbest rekabet koşulları sağlanarak iç tüketim ve 
dış ticaret hacminin artmasıyla muhakkak karşılığını bulacak ve 
ülkemiz dünya zeytinciliğinde kusursuz üretim ve adil ticaret 
hedefiyle büyük bir oyuncu olacaktır. 

Derneğimizin Vizyonu 



Derneğimizin Misyonu 

• Tüzüğünde belirtilen amaçlar çerçevesinde Türk Zeytincilik 
Sektörü’nün tüm ana ve yan kolları ile birlikte hızla büyümesini 
temin edecek düşünsel ve eylemsel altyapının kurulmasıdır 

 



Yönetim 
Kurulu 



Temsilcilerimiz 



ZEYTİNDOSTU DERNEĞİ ETKİNLİKLERİ 

• Dernek olarak sektörümüzü 
Ulusal ve Uluslararası boyutta 
hak ettiği seviyeye çıkarmak 
amacıyla yılmadan ‘’ortak akıl 
ve güç birliği’’ aramaya devam 
ediyoruz.  Birlik ve beraberlik 
içerisinde sektörümüzün 
sorunlarını çözmek için farklı 
illerde ''Ortak Akıl ve Güç 
Birliği Toplantıları'' 14 kez 
düzenledik.  

 

1. Ortak Akıl ve Güç Birliği Toplantıları 



2. Üretici Eğitimleri 

• Dernek olarak sektördeki kalite sorununun eğitim ve teknolojiyle 
çözüleceği bilinciyle kaliteli zeytin ve zeytinyağına ulaşmak için 
öncelikli olarak üretici eğitilmeli diye düşünüldü ve bir dizi üretici 
eğitimleri düzenlendi 

 



3. Zeytinyağı Tadım Eğitimleri 
• Zeytinyağının duyusal kriterleri konusunda hem üreticide, hem 

tüketicide ciddi bir bilgi eksiği olduğunu tespit edince 
eğitimlerimizin bir bölümünü zeytinyağı tadım eğitimleri oluşturdu. 
Bu eğitimlerde duyusal kriterler ve üretim aşamasında uyulması 
gereken doğru uygulamalar anlatıldı. Eğitimlere üretici tüketici 
ayrımı gözetmeden herkesi aldık. Bu eğitimlerin sonunda üreticiler 
uygun koşullarda zeytinyağı üretmeyi öğrenirken, tüketicilerde 
hangi yağı nasıl tüketeceğini öğrendi. 

 



• Bu birliğin kuruluş amacı butik üreticilerin kümelenme modeliyle 
birlikte hareket etmesi ve birlikte hareket etmenin verdiği güçle 
sektörde daha aktif rol almasıdır.  

• Zeytin ve zeytinyağı sektöründe son yıllarda mevcutların yanında 
irili ufaklı pek çok markanın piyasaya girmesi rekabet ortamını 
daha da ezici hale getirirken, butik üretim yapan firmalar, 
pazarlama, pazar bulma ve tanıtım anlamında bir takım sıkıntılar 
yaşamaya başladılar. Butik üreticiler bu sıkıntılarını ortadan 
kaldıracak ve maliyetlerini hissedilir oranda azaltacak ortak 
platformda biraraya geliyorlar. Kümelenme modeliyle 
oluşturulacak bu güçbirliğine firma başvuruları gelmeye başlamış 
bile...  

 

4. Zeytindostu Butik Üreticiler Birliği 





5. Olivtech Fuarı 

• Vinolive Zeytin, Zeytinyağı, Şarap ve Teknolojileri Fuarı, 2011 yılında 
sadece zeytin ve zeytinyağı sektörüne yönelik olarak 1.Olivtech 
zeytin, zeytinyağı ve teknolojileri ismi ile ilk kez 3-6 Mart 2011 
tarihleri arasında Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi. 
Fuara yurtiçi ve yurtdışından toplamda 84 firma stantları ve 
temsilcileri ile katıldı. Sonrasında 2.Olivtech zeytin, zeytinyağı ve 
teknolojileri fuarı 19-22 Nisan 2012’de, 3. Olivtech zeytin, zeytinyağı 
ve teknolojileri fuarı 16 – 19 Mayıs 2013’de ve 4.Olivtech zeytin, 
zeytinyağı ve teknolojileri fuarı 10 – 13 Nisan 2014’de 
gerçekleştirildi.  



7. Zeytindostu Tadım Paneli 

• Göreve geldiğimiz günden itibaren dernek bünyemizde İzmir tadım 
panelini oluşturarak her ay dernek merkezinde tadımlar yaparak 
panelist arkadaşlarımızın duyusal analizlerde gelişmelerini sağladık 

•  6 ve 7.kalite ödülleri tadımlarını kendimiz yaparak büyük bir 
başarıya imza attık. Daha önce yurt dışında yapılan kimyasal ve 
duyusal analizlerin ülkemizde yapılmasını sağlayarak ekonomik 
yönden de başarılı olduk 

 



8. Derneğimiz Web Sitesi 

• www.zeytindostu.org dan derneğin idari yapısına, dernek 
faaliyetlerinin duyurusuna, sektörle ilgili haberlere, dernek basın ve 
fotoğraf arşivlerine, derneğin kurumsal üyelerinin listesine, dernek 
tüzüğüne, Zeytinyağı tebliğine, reklam veren firmalara vb. bir çok 
bilgiye  ulaşabilirsiniz. 

• Web sitemizin istatistiklerine baktığımızda www.zeytindostu.org ‘un 
tüm dünya tarafından takip edildiğini görmekteyiz.  

• Ayrıca sadece ülkemizde web sitemiz aylık olarak 350.000 hit 
almaktadır.  



9. Z&Z Akdeniz Kültürü Dergisi  
• İlk sayısı 2006 yılının Eylül ayında yayımlanan Z&Z (Zeytin ve 

Zeytinyağı Akdeniz Kültürü) Dergisi ile sektör ilgililerine ve 
kamuoyuna ulaşmaktadır.  

• Dergimiz, bu tarihten itibaren tamamen Dernek bünyesinde 
hazırlanmakta, İki aylık periyotlarla zeytin ve zeytinyağı sektörü ile 
ilgili tüm kurum, kuruluşlara, Türkiye genelindeki tüm Dernek 
üyelerimize ve kamuoyuna ulaşan Dergimizin Ekim 2015 itibariyle 
32.sayısı yayımlanmıştır.  

• ZZ Dergisi 27. Sayıdan itibaren hakemli bilimsel dergi olarak 
yayınlanmaya başlamıştır.  

• www.zzdergisi.org adresinden yayınlanmaya başlanmıştır. 

 



10. Zeytindostu Google Group  
2003 Yılından Beri Aktif… 

• Zeytindostu google grubu 2003 yılından bu güne aktif olarak varlığını 
devam ettirmektedir.  

• Zeytindostu google group aktif olarak hem dernek üyelerimiz hem 
de sektörle ilgilenenler tarafından kullanılmaktadır.  

• 6393 tane üyesi olan zeytindostu google grupta 10298 konu başlığı 
açılarak 18441 mail yayınlanmıştır. Bu mailler ile önemli bir bilgi 
birikimi sektöre hizmet etmektedir.  



11. Zeytindostu Takvimleri 

• Zeytindostu Prestij Takvimleri 
2008 –2015 yıllarında 
Zeytindostu takvimi ve Zeytinci 
takvimi olarak 2 dizayn şeklinde 
çıkarılmıştır.  

• 2015 yılı Zeytindostu Takvimini 
Dünya mutfaklarından lezzetlerin 
görselleri ve tarifleri süslemiştir.  

• 2015 yılı Zeytinci Takvimini ise 
zeytin ve zeytinyağının farklı 
görselleri ile Zeytinyağı 
hakkındaki doğru bilgiler 
süslemiştir. Bu takvimlerin her bir 
ayına sektörden firmaların 
reklâmları alınmıştır. Zeytindostu 
takvimi adını verdiğimiz takvime 
sektörün önemli zeytin ve 
zeytinyağı markaları katılmıştır ve 
bir prestij takvimidir.  

• Takvimler her türlü aktivitemizde 
bu sektörle ilgilenenlere 
dağıtılmıştır. 

 





Düzenleme Kurulu ve Jüri 

• Abidin TATLI 

• Özkan ARIKANTÜRK 

• İlke Veral COŞKUNER 

• Murat KÜÇÜKÇAKIR 

• Prof. Dr. Erdoğan OKTAY 

 















14.  Zeytindostu Slogan Yarışması 
• Zeytinyağının ülkemiz genelinde daha çok ve 

de daha kolay tanıtılabilmesi amacıyla 
“slogan yarışması” düzenlemeye karar 
verdik. Zeytinyağının en büyük talihsizliği 
tanıtım ve de kullanım eksikliğidir. Bu 
yarışma ile nihai tüketiciye çabuk ve etkili 
ulaşacağımız inancındayız. Sloganların kısa 
ama kesin etkisinden faydalanarak tüketicide 
daha kalıcı farkındalık oluşturabileceğimizi 
düşünüyoruz. Tüketiciyi bilinçlendirmek, 
zeytinyağını ve faydalarını gündemde tutmak 
için düzenlenen ‘’Slogan Yarışmasının’’ 
sonrasında dereceye giren eserler, tüm 
ulusal medyaya dağıtılacak, odalar, 
kooperatifler ve de sektörlerle 
paylaşılacaktır. Bu sloganların 
kullanılmalarını sağlayarak, Türk kamuoyuna 
zeytinyağı tanıtımı için akılda kalıcı mesajlar 
iletmiş olacağız. 

 

“Zeytine Dair Söyleyeceklerim Var!” 

Düzenleme Kurulu ve Jüri 

• Devrim BİLTAN 

• Hasan ACANAL 

• Doç. Dr. Mücahit Taha 
ÖZKAYA 

• Murat KÜÇÜKÇAKIR 

• Murat ÇETİN 

• Prof. Dr. Suat ÇAĞLAYAN 









15. Geleneksel Zeytindostu Yemekleri 

• 3. Geleneksel Zeytindostu Yemeği 11 Nisan 2014 Cuma günü Kaya 
İzmir Thermal’de Yapıldı 

• Aynı gecede 7. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nın 
ve 1. Zeytindostu Slogan Yarışması’nın ödül töreni yapıldı 

• 4. Geleneksel yemek ise 22 Nisan 2015 EGEA Restaurant Cafe, 
Akhisar’da Yapılacaktır 



16. Zeytinin Oskarları 2016 



17. Zeytindostu Yılın Bürokratı 





Sektörümüz İçin Hedeflerimiz 

•  160 Milyon’a dayanan zeytin Ağacı varlığımızda, ağaç başına 8 kğ 
olan verimin dünya genelindeki 20 kğ seviyesine çıkartarak Dünyaz 
zirvesindeki yerimizi almak 

• Üretim desteklemesinde 60 kuruş a çıkan rakamın 1 TL ye çıkarmak  

• İhracat desteklemesinin ton başına olan 1300 TL nin 2000 TL ye 
çıkmasını 

• Yeni yapılacak plantasyonlar çeit ve adaptasyon açısından Tarım 
Müdürlüklerinden ön rapoar hazıllığı ile yapılmasını sağlamak 

• Konriniu sistemlerin Dünya üreticiliğine parelel olarak 2 fazlı sitme 
geçişni sağlayarak  ZİOS Bölğelerinin kurulması (Akhisar Örneği) 

• Akdenizin Doğusundaki üretimin fiyat politikalarının belirlendiği 
merkez haline gelmek 

 

 



• Nicelik olarak gelişecek sektörün nitelik olarak gelişmesi ve Dünyada hak 
ettiğimiz yere gelebilme çalışmalarımızın parçası olarak; 

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Zeytin Müsteşarlığı kurulması için gerekli 
girişimlerde bulunmak 

• Zeytindostu Derneği Tadım Panelini Akridite etmek 

• Kaliteye yönelik eğitimlerimizi daha yaygın hale getirmek 

• Zeytindostu Akademisi Kurmak 

• Natürel sızma kalite yarışması  ve Fotoğraf yarışmalarını Uluslararası boyuta 
taşımak 

• 6 Dalda yapılması planlanan yarışmaları geleneksel hale getirmek 

• Sektör bileşenlerini bir araya getirdiğimiz Ortak Akıl ve Güçbirliği Toplantılarını 
daha sık ve yaygın hale getirip güncel sorunların hızla çözüm mercilerine 
aktarılmasını sağlamak 

 

 

Derneğimizin Hedeflerimiz 





15. 8. Ulusal Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite 
Yarışması 

• Sektörün bir sorunu olan ‘‘Kalite’’ sorununun, nasıl çözüleceği 
konusunda firmalara yol göstermesi için Ulusal boyutta zeytinyağı 
kalite yarışmaları düzenledik  

• Sektörümüzde zeytinyağı kalitesinde bilincin arttırılması ve Natürel 
sızma olarak kusursuz üretim yapan firmaların isimlerinin 
duyurulması adına düzenlediğimiz Zeytindostu Kalite Ödüllerinin 
(Yarışmasının) bu yıl 8. si sonuçlanmıştır 

• Buna Göre 35 Firma 

• 17 Altın 

• 15 Gümüş  

• 5 Bronz Madalya ile ödüllendirilmiştir 

 



Duyusal Analiz Paneli 

• Zeytindostu Derneği   Aydın Ticaret Borsası 
Dilşen OKTAY     Nazan ELGÜN 
Birsen PEHLİVAN    Burcu KESER 

    Feridun KAYKI     Hakan GÖKALP 

    Nurdan KAYKI  

    Ahmet ÇAĞLIBULANIK    Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi 

     Fügen Durlu ÖZKAYA    Gülşah SATIROĞLU 

 

• Zeytincilik Araştırma İstasyonu  Ayvalık Ticaret Odası 

 Oya KÖSEOĞLU    Hakan Gülören 

 Mehmet ULAŞ 

 Elif Burçin BÜYÜKGÖK 

 

• Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

 Nurdan AKBAŞ 

 Sema DEMİR 

 Filiz ÇAVUŞ 

 



Düzenleme Kurulu ve Jüri 

• Müge NEBİOĞLU 
Düzenleme Kurulu Başkanı 

• İsmail KANTARCIOĞLU 
Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 

• Hüseyin BOZKURT 
Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 

• Prof. Dr. Aytaç Saygın GÜMÜŞKESEN 
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi 

• Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK 
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 

• Prof. Dr. Mihriban KORUKOĞLU 
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi 

• Harun SEÇKİN 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

• Erdal KUZUCU 
Bursa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 



Duyusal Analiz Paneli 

 



Madalya Alan Firmalar 

       ALTIN 
• TUAY ZEYTİNİN EFENDİSİ 

• BEYZADE 

• MENTEŞE SOM  

• NAR GOURMET 

• ZEYTİNSELİ 

• KARAKAŞ ÇİFTLİĞİ 

• AURELINE 

• NAZMİ SEDAT KÖKSALAN 

• SİLİSYA 

• MAHMUT ÇEVİK 

• SEROLİVA 

• ELEA 

• SEROLİVA 

• BÜYÜKAKÇA 

• SAFİTAD 

     GÜMÜŞ 
• OVİLO 

• GÜLPINAR 

• BALCATEPE 

• ÖZEM 

• SEMERCİOĞLU 

• FROMİDA 

• AYVALIK KÖKLÜ 

• ZEYTİNSELİ 

• İZORYA 

• GÜVEN ASA 

• ALYATTES 

• ALHATOĞLU 

• RAVİKA 

• DÜET 

• ORFE 

 

 

        BRONZ 
• İDAMİS 

• TOY KONAĞI 

• TUNA 

• NAR GOURMET 

• İNANÇ ERDOĞAN 








