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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
ZEYTİN AĞAÇLANDIRMASI
Su kıtlığı çeken Ortadoğu ülkesi Suriye’de bile, kişi başına zeytinyağı tüketimi 6 kilogram 
olmasına karşılık, zeytin tarımına son derece elverişli ekolojik koşullara sahip olan ülkemizde bu 
rakam sadece 1 kilogram seviyelerinde. Yıllardır bitkisel yağ talebini karşılayamayan Türkiye, her 
yıl 600 bin ile 1 milyon ton arasında ham bitkisel yağ ithal ediyor. 
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Zeytin ağacının anavatanı Anadolu 
olmasına karşılık diğer Akdeniz 
ülkelerine kıyasla üretim ve tüketimimiz 
çok düşük dolayısıyla ihracatta 
yeterli seviyede değildir. Bunun 
en önemli nedeni modern tarım 
tekniklerinin uygulandığı büyük ölçekli 
plantasyonların yapılmamasıdır. Mevcut 
zeytinliklerin çoğu dağlık ve meyilli 
arazilerde olup doğa koşullarına terk 

edilmiş durumdadır.  İşte ibret verici 
rakamlar: Su kıtlığı çeken bir Ortadoğu 
ülkesi olan Suriye’ de bile kişi başına 
zeytinyağı tüketimi 6 kilogram olmasına 
karşılık, zeytin tarımına son derece 
elverişli ekolojik koşullara sahip olan 
ülkemizde bu rakam sadece 1 kilogram 
seviyelerinde. Yıllardır bitkisel yağ 
talebini karşılayamayan Türkiye, her 
yıl 600 bin ile 1 milyon ton arasında 
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Vakfı,  Menderes 
Oğlananası’ndaki 
900 dekarlık alanda 
30 bin adet  “Gemlik” 
ve “Ayvalık” çeşidi 
fidanla zeytin 
plantasyonu 
gerçekleştirdi.

ham bitkisel yağ ithal ediyor. Bu gerçekleri dikkate 
alan Vakfımız, 2002 yılının Mart ayında İzmir’e bağlı 
Menderes ilçesi Oğlananası Beldesi sınırları içinde 
Maliye Hazinesi’nden kiraladığı 900 dekarlık alanda 
30 bin adet “Gemlik” ve “Ayvalık” çeşidi fidanla 
zeytin plantasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. 
Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nün teknik 
desteklerinin yanı sıra Vakfımız bünyesinde zeytin 
uzmanı Ziraat Mühendislerinin sorumluluğunda 
çalışmalar sürdürülüyor. Zeytin ağaçlandırmasına İzmir 
Valiliği Çevre Koruma Vakfı 30 bin fidan tedarik ederek 
destek verdi. Ayrıca Coates Lorilleux zeytinlik için bir 
traktör temin etmiş, Lio Yağ Sanayi’de dikenli tel çit 
çalışmasına katkıda bulunmuştur..
Ege Orman Vakfı 2007 yılında ilk ürününü aldı ve 
kuruluşundan bu yana desteklerini esirgemeyen 

doğaseverlerle paylaştı. Zeytinliğin ürünleri 2008 
yılında Tariş tarafından dolumları yapılarak; 430 gramlık 
özel cam kavanozlarda Gemlik tipi sofralık siyah “Ege 
Orman Vakfı Zeytini” ve 500 ml’lik cam şişelerde 
naturel sızma “Ege Orman Vakfı Zeytinyağı” markası 
altında ambalajlandı. Zeytinler Tansaş Mağazalarında 
satışa sunuldu. Tariş ve Tansaş’la olan işbirliğimiz 
devam ediyor. 2011 ve 2012 yıllarında da Tansaş 
mağazalarında satılacak her bir kavanoz zeytin 
için bir fidan dikilecek. Ege Orman Vakfı zeytinliğin 
ürünlerinden elde edeceği gelirle ormanların 
korunmasına ve büyümesine daha fazla destek 
verecek. 
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