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Tarih : 11 Ağustos 2021 

Üyelerimize Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 

Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı
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Tarih : 12 Ağustos 2021 

                                 Üyelerimize Türkmenistan ile Yaşanan Sorunlar Duyurusu 

 

Tarih : 12 Ağustos 2021 

İzmir Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Tagem Ar-ge Inavosyan, Izmir Ticaret Borsası ve Hatay Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü Temsilcileri Borsamıza gelerek, ilimiz zeytin ve zeytinyağı üretimi, ticareti hususunda görüş 

alışverişinde bulunmuşlardır.Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. 
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Toplantıda Yönetim Kurulu Üyemiz Cemal Bulanık, hazırladığımız Zeytin İle ilgili 
Raporu sunmuşlardır. 

Hatay, zeytincilik konusunda Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biridir. Tarım İl 
Müdürlüğü verilerine göre; ilimizde toplam 552 bin 400 hektar arazi varlığının 275 bin 
578 hektarı yani yarısı, tarım alanı ve bu alanın yaklaşık yüzde 21’i zeytinliklerden 
oluşmakta ve yaklaşık 56 bin hektarda zeytin üretilmektedir. 

13,5 milyon zeytin ağacı bulunan Hatay’da zeytinyağlık ağaç sayısı 10 milyonun 
üzerindedir. Geriye kalan da sofralık zeytinlerden oluşmaktadır. Ağaç başına ortalama 
verim 20 kg’dır. Zeytin üretim miktarı 2019 yılında 136 bin 203 ton iken, bu 2020’de 
yüzde 50 düşüş yaşayarak ve 67 bin 212 tona gerilemiştir. Yağlık zeytin üretimi 2019’da 
117 bin 568 ton iken, 2020’de 53 bin 528 tona düşmüştür. Bu Türkiye üretiminin yüzde 
12’lik dilimine denk gelmektedir. Sofralık zeytin ise, 2019’da 18 bin 635 ton iken geçen 
yıl 13 bin 684 tona düşmüştür. Bunun da Türkiye üretimindeki payı yüzde 6’dır. 

Hatay, Türkiye genelinde sofralık Zeytin üretiminde 3, zeytinyağı üretiminde ise 4’üncü 
sırada; genel olarak bakıldığında Hatay, zeytin üreticiliğinde 81 il içerisinde 6. sırada yer 
almaktadır. Türkiye geneli zeytin üretiminin yüzde 12’si Hatay’da gerçekleşmektedir. 
Son 13 yılda zeytin ağacı sayısı yüzde 70 oranında artarken Hatay’da yeni dikilen ve 
meyve vermesi beklenen ağaçlarla birlikte önümüzdeki yıllarda rekoltenin yüzde 50 
oranında artması beklenmektedir. Zeytin ekim alanlarının her geçen gün arttığı sınır 
ilimizde Halhali, Karamani, Gemlik, Savrani, Sarı Haşabi türleri mevcuttur. 

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkileri dünyada ve ülkemizde kendisini çok daha 

kuvvetli hissettirmeye başlamasıyla birlikte İklim koşullarındaki bu değişimin, tarım ve 

bitki örtüsü, temiz su kaynakları, deniz seviyesi, insan sağlığı ve biyo çeşitlilik üzerinde 

etkileri şimdiden görülmeye başlamıştır. Tüm bunların yanında, iklim değişikliği sosyal 

ve ekonomik sorunlara neden olarak tarım üzerinde baskı oluşturabilmektedir. İklim 

değişikliği nedeniyle toprak ve su rejimleri değişime uğramakta, tarımsal üretim 

azalmakta ve gıda güvenliği tehlikeye girmektedir. Nitekim iklim değişikliğinin sebep 

olduğu kuraklık ve seller gibi ekstrem iklim olaylarının sık ve şiddetli bir şekilde 

yaşanmaya başlaması zeytin tarımı üretimi üzerindeki olumsuz yönde etkileri yoğun 

olarak hissedilmeye başlamıştır. Bu etki sadece üretimin miktarını değil aynı zamanda 

elde edilen yağın kalitesinde ve kompozisyonunda da değişimlerin oluşmasına neden 

olmaktadır.  
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İçinde bulunduğumuz yılın Nisan sonu, Mayıs ayı başlarında yani tam çiçeklenme 

döneminde zeytinlik alanların yoğun olduğu Bölgemizde 35-40 0 C’ye yaklaşan aşırı 

sıcakların etkisi ile çiçeklerin yanması, kuruması ile yer yer üretim miktarında ciddi 

olumsuzluklar yaşanmıştır. İl genelinde yağışların 5 aydır görülmemesi sebebiyle 

meyveler küçük kalmış ve buruşma tespit edilmiştir.  Yaz aylarındaki aşırı kuraklık da 

yağlanmayı olumsuz etkilemiş, istenilen dane büyüklüğüne ulaşılamamıştır. İlimiz 

genelinde yaşanan kuraklık sonucu hasatta %20 - % 30 kayıp beklenmektedir.  

Yöreye özgü, asit oranı ve aromasıyla aranan bir tat olan zeytinyağı imalatı ise, Altınözü 
ve Antakya ve Hassa ilçelerinde çok önemli bir yere sahiptir. İlimizde  87 adet zeytinyağı 
prese tesisi faaliyette bulunmaktadır. Bu tesislerin toplam işleme kapasiteleri yaklaşık 
22 bin ton civarındadır. İşletmelerde kapasite kullanım ortalama oranı ise sadece yüzde 
16 dır.  

Zeytinyağı üretimi sonucunda sıvı ve katı olmak üzere iki tip atık/artık oluşmaktadır. 

Bunlardan sıvı atıklar karasu ve yıkama suyu olarak ayrılmaktadır. Karasuyun içeriği, işlenen 

zeytinlerin olgunluk derecesine ve türüne göre değişmektedir. Ayrıca zeytin ağaçlarının 

yetiştirildiği toprağın cinsi, iklim şartları ve zeytinlerin depolanması, yağ elde etme 

yöntemleri ve bu sırada kullanılan su miktarları ile atık suyun biriktirildiği ortamın farklı 

olması da atık suyun içeriğinde belirgin farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  

Bu tesisler zeytini işlerken, gerek içerdiği yüksek miktardaki yağdan, gerek yüksek 
miktardaki kimyasal oksijen ihtiyacı, gerekse de düşük moleküler ağırlıklı fenolik 
maddeler nedeniyle arıtılabilirliği güç olan bir atık ortaya çıkarmaktadır. Kirlilik yükü 
son derece yüksek olan ve karasu denilen bu atık, kimi işletmeler tarafından yağ üretim 
tesisleri yakınlarındaki arazilere veya Asi Nehri başta olmak üzere su kaynaklarına 
verilmektedir.  

O nedenle zeytinyağı üretiminin yoğun olduğu havzalardaki kirlilik gün geçtikçe 
artmaktadır. Halbuki karasu bir ortama verilmeden önce fiziksel, kimyasal, biyolojik 
arıtma ortamlarından geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sahip olduğu asidik özelliği 
ile dönüşü olmayan çevre felaketlerine yol açabilmektedir. Asi’ye dökülen karasu, ışık 
geçirgenliği ve oksijen miktarında azalma meydana geldiğinden nehir suyundaki fauna-fl 
ora sistemi tehlikeye girmektedir. Bu kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin düşük olduğu 
Asi Nehri’nin durgun olan yerlerinde toplu balık ölümleri yaşanırken, canlı türleri de yok 
olmaktadır. Karasuyun diğer bir tehlikesi de kontrolsüz olarak tarım topraklarına 
bırakılmasıdır. Bu durum toprağın gözenekli, fiziksel, kimyasal özelliklerini etkileyerek, 
toprak kalitesini değiştirip bitki gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Çözüm olarak: 
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1. Tesisin kapasitesine göre oluşacak karasuyun hacmine uygun sızdırmaz lagün inşaa 

edilmesi ve bu yolla karasuyun buharlaştırılması, 

 2. Tesiste yerinde arıtma sisteminin kurulması ve bu yolla karasuyun arıtılması, 

 3. Karasuyun, zeytinyağı üretim tesislerine hizmet verecek bir merkezi arıtma tesisinde 

arıtılması, 

 4. Karasuyun, zeytinyağı tesislerine hizmet verecek bir merkezi gazlaştırma tesisinde 

bertarafı,  

5. Üç fazlı üretimden iki fazlı üretime geçiş. 

Hatay’da yılda yaklaşık olarak 70 bin ton atık ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda dikilen ve 
meyve vermesi beklenen ağaçlarla birlikte yüzde 50 büyüyecek rekolte de göz önünde 
bulundurulduğunda, önlem alınmazsa zeytin karasuyu sorunun çevresel felaketlere 
neden olacağı kaçınılmaz gibi görünmektedir. Konunun uzmanları, standartlara uygun 
buharlaştırma havuzu yaptırılması ve farklı sistemlerle karasu sorununun ortadan 
kalkabileceğini söylüyor. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, en kısa 
zamanda önlemler alınması gerekmektedir. Sanayici ile ortak projeler geliştirilip, teşvik 
ve hibe kaynakları açılarak zeytinyağı işletmelerine yol gösterilmelidir. 

Zeytincilik üzerine yapılan Ar-Ge çalışmalarının daha yüksek bütçeler ile  desteklenmesi 

ve sektörün modern tekniklere ulaşımının sağlanması gerekmektedir. Zeytinin 

toplanmasından zeytinyağı elde edilmesinde, işlenmesinden depolanması ve 

ambalajlanmasına kadar olan süreçte kalite kayıpları sıkça gerçekleşmektedir. Bu 

kayıpların önüne geçebilmek için üretici ve sanayicilere kalite kayıpları konusunda 

bilgilendirme amaçlı eğitimler verilmeli, hasat sezonunda kontroller yapılmalı, kaliteli 

yağlar prim sisteminde içerinde ayrıca değerlendirilmelidir.  

Ayrıca zeytinyağı ticareti yapan, bölgelerinde üreticilerden zeytinyağı toplayarak 

toptan ya da parekende ticareti ile uğraşan kişilerin yetkilendirilmesi için 

eğitilerek sertifika almaları sağlanmalıdır. Lisanslı Depoculuğun teşvik edilmesi, 

modern laboratuvarlarda kalite kontrolleri doğru bir şekilde yapılarak sağlıklı 

depolama sistemlerinin kurulması teşvik edilmelidir. 

Kalite değerleri yükseltilmeli, paketleme tesislerinin kurulması ve zeytinyağı üretiminin 

ihracata yönelik olması için günün koşullarına uygun, uluslararası rekabet yapılabilecek 
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şekilde destekleme modeline geçilmelidir, “Kaliteli Türk Zeytin ve Zeytinyağı” konsepti 

ile devlet tarafından hedef pazarlarda etkili tanıtım faaliyetleri başlatılmalıdır. 

Zeytin ile ilgili bir diğer problemiz ise ilimiz içerisinde bulunan ilçelerde ki farkı 
destekleme hesap yöntemleridir. Örneğin zeytin üretimi yapılan ilçelerde destekleme 
miktarları belirlenirken ağaç başına ürün miktarları göz önüne alınarak hesaplama 
yapılmaktadır. Bu hesaplama yapılırken Altınözü´nde ağaç başına 80 kilo ürün alınacağı, 
başka ilçelerde ise bu miktarın ağaç başına 100-120 kilo olacağı planlanarak 
hesaplamalar yapılıp desteklemeler bu şekilde dağıtılmaktadır. Yapılan bu hesaplama 
yöntemi ile Altınözü ilçemizdeki zeytin üreticilerimiz mağdur edilmekte diğer 
ilçelerimize nazaran alacakları destekleme yarıya düşmektedir. Altınözü´ndeki zeytin 
üreticilerimizin talebi destekleme fiyatları belirlenirken ilçeler arasındaki bu 
dengesizliğin giderilmesi Altınözü de diğer ilçelerdeki zeytin üreticileri kadar 
destekleme almalıdır. 

Sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir ticaret kısacası sürdürülebilir sektör için değer 

zinciri içinde tüm halkaların eşit olarak yer alması ve haksız rekabetin önlenmesi büyük 

önem arz etmektedir. Bu kapsamda hem üretici maliyetlerini düşürücü tedbirlerin 

alınması, hem ihracatçımızın uluslararası pazarda rekabet edebilmesi ve hem de 

tüketicimizin makul fiyatlardan ürünü tüketebilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu 

bakımdan bütüncül bir yaklaşımla tüm sorunlar ele alınmalı, analiz edilmeli ve çözüm 

yolları uygulanmalıdır.  

Hatay'a özgü zeytin türlerinin ciddi anlamda araştırılarak veriminin yükseltilmesinin 
zamanı gelmiştir. Zeytin ağacı sayısının arttırılması, teknolojiden de yararlanılarak yeşil 
ve siyah zeytin ürünlerinin ambalajlama ve uzun süreli saklama tekniklerinin 
yaygınlaştırılması için üniversitenin, sivil toplum kuruluşlarının, bakanlık yetkililerinin, 
en önemlisi Hataylı çiftçinin bîr araya gelerek Hatay'a ait zeytin markası yaratmasını, bu 
coğrafyaya ait zeytin türlerinin geliştirilmesini bekliyoruz. 

 
Tarih : 12 Ağustos 2021 

Kuşak ve Yol Zirvesi Kayıt Kodu Üyelerimize Duyuruldu. 
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Tarih : 13 Ağustos 2021 

Kazakistanda Yaşanan İşçi Sorunları Duyurusu 

 

Tarih : 17 Ağustos 2021 

Genel Sekreterimiz Metin Kuseyri Yayladağı Şenköy  Birlik Beraberlik ve Dayanışma yemeğine 

katılmıştır. Yemekte Çiftçilerimizin  sorunlarına da dinleyerek tarım ile ilgili sorun çözümler 

görüşülmüştür.  
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Tarih : 19-20 Ağustos 2021 

           Antakya Ticaret Denetim Şube Müd.Metin Bahçecioğlu  

          ziyareti. 

 

 

 

Tarih : 25 Ağustos 2021 

İşyerleri için Afet Farkındalık Eğitimi Duyurusu 

 



 

ANTAKYA TİCARET BORSASI Sayı:08/2021 
Ağustos 

ONLİNE BÜLTEN 

 

 

Tarih : 25 Ağustos 2021 

Binalarda Yenilenilebilir Enerji –Solar ve Jeotermal ve Enerji 

Verimliliği Duyurusu 
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Tarih : 26 Ağustos 2021 

Covid-19’a karşı aşımızı olalım, kendimizi ve sevdiklerimizi salgından koruyalım 

 

 

Tarih : 28 Ağustos 2021 

Doğaka Bülten 26.sayı için Başkanımızın Zeytin ile ilgi yazı gönderildi. 

Tarih : 30 Ağustos 2021 
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Milletimizi bağımsızlığa,ülkemizi Cumhuriyete kavuşturan büyük zaferimizin 99 yıldönümünü kutlar, başta Ulu Önderimiz 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz. 

 

 

Tarih : 30 Ağustos 2021 

Automechanika Dubai 2021 Fuarı Duyurusu 

 

Tarih : 31 Ağustos 2021 

Bağışlarda Vergi İndirimi Duyurusu 
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Tarih : 31 Ağustos 2021 

TUBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme 

Çağrısı Bilgilendirme Semineri Duyurusu 
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Tarih : 31 Ağustos 2021 

Pakistan Demiryolları Hastaneleri Duyurusu 

 


