
 
 

ULUSLARARASI ZEYTİN RAPORU 

 (Temmuz - Ağustos 2018) 

ULUSLARARASI SOFRALIK ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞI TİCARETİ 
 
2017/2018 Zeytinyağı Üretimi 

Zeytinyağı ve pirina yağı ticareti, 2017/2018 yılının ilk dokuz ayında (Ekim 2017 - Haziran 

2018), Brezilya'da %29, Kanada’da %9, ABD'de %2 artış göstermiştir. Japonya’da ise bir 

önceki yılın aynı dönemine göre sabit kalmıştır.  

Bununla birlikte ithalat, Avustralya'da %5, Haziran ayına kadar olan üretim yılının ilk sekiz 

ayında Rusya'da % 1 oranında düşüş göstermiştir. Haziran ayı veriler ise henüz mevcut 

değildir. 

Ekin yılının ilk altı ayında ise Çin ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 düşüş 

göstermiştir. 

Yılın ilk sekiz ayında AB Serbest Ticaret Bölgesi’nde, ithalat %98 artış gösterdi. 

Bu artışta en büyük rolü alan ülke, bir önceki yılın aynı dönemine göre %118 artışla Tunus 

olmuştur. 

2017/2018 Sofralık Zeytin Üretimi 

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

%11 artış gösterdi.  

Piyasanın geri kalanında bir önceki yılın aynı dönemine göre Brezilya’da %5, Avustralya’da 

%4, ABD’de ise %3 düşüş gösterdi. 

Rusya’da ilk sekiz ayda ithalat %1 düşüş gösterdi.  

Çin’de yılın ilk altı ayında, ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 düşüş gösterdi.  

2017/2018 yılının ilk dokuz ayında sofralık zeytin AB ticareti ile büyüme gösterdi.  

Zeytinyağı Üretici Fiyatları 

Sızma Zeytinyağı 

İspanya'da üretici fiyatları, son iki ayda sabit kalarak 2018 Ağustos sonu itibariyle 2,77€/kg 

olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine oranla ise -%27'lik bir düşüşe sahne oldu. 

İtalya’da üretici fiyatları, Temmuz ayının son haftalarında bir miktar toparlanarak 4,55€/kg 

olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine oranla ise -%26’lık bir düşüşe sahne oldu.  

 

Yunanistan'da üretici fiyatları, son birkaç haftada iyileşerek Ağustos sonu itibariyle 2,78€/kg 

olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine oranla ise -%26 düşüşe sahne oldu. 

Tunus’ta üretici fiyatları, Haziran 2018’in son haftalarında sabit kalarak 3.43€/kg olarak 

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

 



 

 

Rafine Zeytinyağı 

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

fiyatları ile aynı eğilimi göstermektedir 

İspanya'da fiyatlar, geçtiğimiz birkaç haftada hafifçe yükselmeden önce keskin bir şekilde 

düşüş göstererek Ağustos 2018'in sonunda 2,45€/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 göstermiştir. 

Yunanistan’da bu ürün kategorisine ait veri bulunmamaktadır. 

Haziran 2018'in sonunda, İspanya'da rafine edilmiş zeytinyağı (2.45€/kg) ve sızma 

zeytinyağı (2.77€/kg) arasındaki fiyat farkı 0,32€/kg olarak gözlemlenmiştir. 

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

0,63€/kg olarak gözlemlenmiştir. 

 

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


