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ULUSLARARASI ZEYTİN RAPORU 

 (Eylül 2018) 

ULUSLARARASI SOFRALIK ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞI TİCARETİ 
 
2017/2018 Zeytinyağı Üretimi 

Zeytinyağı ve pirina yağı ticareti, 2017/2018 hasat yılının bitimine iki ay kala (Ekim 2017 - 

Temmuz 2018) Brezilya'da %29, Kanada’da %12, ABD'de %4, Rusya’da %2, Avustralya ve 

Japonya’da %1 artış göstermiştir. Çin’de ise Nisan 2018’den beri veri bulunmamaktadır. 

Fakat ürün yılının ilk altı ayında, bir önceki yıla göre %8 düşüş gerçekleşmişti. 

Bununla birlikte ithalat, üretim yılının ilk dokuz ayında AB’de %91 artmıştır. Bu artışa en fazla 

katkı Tunus tarafından sağlanmıştır. 

AB içi ticaret ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 düşüş göstermiştir. 

2017/2018 Sofralık Zeytin Üretimi 

Kanada’da sofralık zeytin ticareti, 2017/2018 hasat yılının ilk on bir ayında (Eylül 2017 - 

Temmuz 2018) %10 artış gösterdi.  

Piyasanın geri kalanında bir önceki yılın aynı dönemine göre Avustralya’da %3, Brezilya’da 

%3.4 ve ABD’de ise %2.6 düşüş gösterdi. 

2017/2018 yılının ilk on ayında sofralık zeytin AB içi satın alımları, bir önceki yılın aynı 

dönemine oranla % 5 artmış ve AB ithalatının %16 artacağını göstermektedir. 

Zeytinyağı Üretici Fiyatları 

Sızma Zeytinyağı 

İspanya'da üretici fiyatları, istikrarlı seyrederek 2018 Eylül sonu itibariyle 2,76€/kg olarak 

gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine oranla ise -%25'lik bir düşüş göstermiştir. 

İtalya’da üretici fiyatları, Eylül ayında 5€ barajının üstüne çıkarak 5.09€/kg olarak 

gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine oranla ise -%7’lik bir düşüş göstermiştir.  

 

Yunanistan'da üretici fiyatları, son haftalarda hafif bir düşüş göstermiş, Eylül sonu itibariyle 

2,68€/kg olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine oranla ise -%31’lik bir düşüşe 

sahne olmuştur. 

Tunus’ta üretici fiyatları, Haziran 2018’in son haftalarında sabit kalarak 3.42€/kg olarak 

gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine oranla ise -%18’lik bir düşüşe sahne oldu.  

Tunus için veriler Haziran ayından beri mevcut değildir. 
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Rafine Zeytinyağı 

İspanya ve İtalya'da rafine edilmiş zeytinyağı üretici fiyatları, genel olarak sızma zeytinyağı 

fiyatları ile aynı eğilimi göstermektedir. 

İspanya'da fiyatlar, önce keskin bir şekilde düşüş göstermiş, geçtiğimiz birkaç haftada 

hafifçe yükselmiştir Eylül 2018'in sonunda 2,43€/kg olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı 

dönemine oranla ise -%34 düşüşe sahne oldu.  

İtalya'da, yağ kategorisine ilişkin veriler Aralık 2017’nin sonundan bu yana mevcut değildir. 

Elde edilen son verilere göre üretici fiyatı 3,55€/kg olarak gerçekleşip bir önceki yılın aynı 

dönemine oranla %4 artış göstermişti. 

Yunanistan’da bu ürün kategorisine ait veri bulunmamaktadır. 

Eylül 2018'in sonunda, İspanya'da rafine edilmiş zeytinyağı (2.43€/kg) ve sızma zeytinyağı 

(2.76€/kg) arasındaki fiyat farkı 0,33€/kg olarak gözlemlenmiştir. 

İtalya'da, bu iki kategori arasındaki fiyat farkı daha yüksek olup Aralık 2017 verilerine göre 

0,63€/kg olarak gözlemlenmiştir. 

 

Kaynak: “Uluslararası Zeytin Konseyi”(International Olive Council) 


