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T.C. Kalkýnma Bakanlýðý GAP Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý Koordinasyonunda, Ýpekyolu Kalkýnma Ajansý 2015 Yýlý Gap 
Organik Tarým Deðer Zinciri Pilot Uygulamalarý Mali Destek Programý (Kâr Amacý Gütmeyen) kapsamýnda hazýrlanan bu yayýnýn 

içeriði Ýpekyolu Kalkýnma Ajansý, GAP Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý ve/veya Kalkýnma Bakanlýðý’nýn görüþlerini 
yansýtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Nizip Ticaret Odasý’na aittir.
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Tarihi ve kültürel zenginliðe sahip olan Nizip Ýlçemiz, Dünya arkeoloji tarihi açýsýndan önem 
taþýyan Belkýs Zeugma Antik Kentine sahip, ekonomik, kültürel ve coðrafi özelliklerinin yaný sýra önemli 
bir sanayi þehridir. Geniþ alanda üretimi yapýlan antep fýstýðý, zeytin, mercimek, buðday, arpa, baðcýlýk 
faaliyetleri ve çeþitli sanayi kuruluþlarý Ýlçemizi ekonomik yönden canlý tutmaktadýr.

Ýlçemizde yaþam standartýnýn yükseltilmesi ve sorunlarýn çözümünde ortak akýl üretme 
amacýyla Nizip Kaymakamlýðý bünyesinde oluþturulmuþ olan proje ofisimizin Ýlçemizde uyguladýðý 
projelerle tarým, turizm, altyapý ve sanayi gibi birçok alanda önemli adýmlar atýlmýþ olup, yapýlan bu 
çalýþmalar da Ýlçemizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluþlar ve STK lar ortak akýl ile hareket ederek 
Ýlçemizin geliþme ve kalkýnmasýna katký saðlamýþtýr.

Nüfus yoðunluðu kadar, ticari ve ekonomik faaliyetler açýsýndan da aktif olan Nizip, sanayisi ile 
de kalkýnmakta ve ön plana çýkmakta olup, iþlenmiþ antepfýstýðý, zeytin ve zeytinyaðý Nizip 
ekonomisinde ilk üç sýrada yer almaktadýr. Bölgemizde üretilen tarýmsal ürünler fazla olmasýna raðmen, 
üreticilerimiz ulusal pazara eriþim konusunda büyük sýkýntýlar yasamaktadýr. Bu sýkýntýlarý çözmek için 
uygulanmasý gereken yöntemler, organik tarým gibi standartlarý belirlenmiþ metotlarýn kullanýlarak 
organik tarýmsal üretiminin yaygýnlaþtýrýlmasýna baðlýdýr. Ýlçemizde organik tarýma teþvik edilebilecek 
çok sayýda üreticimiz bulunmasýna raðmen organik tarým uygulamalarý oldukça az oranlarda 
yapýlmaktadýr. 

Ekonomik ve ticari anlamda birçok illerle yarýþacak konumda olan Nizip Ticaret Odasý Ýlçemizin 
en önde gelen Sivil Toplum Kuruluþlarýndan biridir. Sanayici ve iþadamlarýna yönelik düzenlediði 
bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ve hali hazýrda uyguladýðý projelerle Ýlçemizin tarým, turizm, 
altyapý ve sanayi yönünden geliþmesine her zaman destek vermektedir.

Nizip Ticaret Odasý tarafýndan Ýpekyolu Kalkýnma Ajansýnýn desteðiyle; Kaymakamlýðýmýz, Gýda 
Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðümüz ve Nizip Zeytin Antep Fýstýðý Üreticileri Birliði Derneði 
ortaklýðýnda uygulanan“En Doðalýndan Nizip Organik Zeytini Projesi” kapsamýnda; Ýlçemizde organik 
tarým deðer zincirinin geliþtirilmesi amacýyla üreticilerimize yönelik eðitim programlarý ve saha gezileri 
düzenlenmiþ ve organik tarým sektöründe sürdürülebilir nitelikte bölgesel ve ulusal iþbirliklerinin 
güçlendirilmesi yönünde bir çok önemli çalýþma yapýlmýþtýr.

Projenin Ýlçemize kazandýrýlmasýnda emeði geçen Nizip Ticaret Odasý Baþkaný, Yönetim Kurulu, 
Genel Sekreteri ve proje personelleri ile proje uygulamasýnda görev alan tüm kurum ve kuruluþlara 
teþekkür ediyor, önümüzdeki dönemlerde de Nizip'in sosyo-kültürel ve ekonomik geliþimine katkýda 
bulunma amacýyla, ilçemizdeki Sivil Toplum Kuruluþlarý ile iþbirliðimizin artarak devam edeceðine ve 
Ýlçemiz halkýna önemli hizmetler sunulacaðýna inanýyor sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum.

Harun SARIFAKIOÐULLARI
Nizip Kaymakamý
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Ýlçemiz sanayisi birçok sektörüyle kalkýnmakta ve ülke ekonomisinde ön plana çýkmaktadýr. Bu 
sektörlerimizden en önemlilerinden biri ise zeytin ve zeytinyaðý sektörümüzdür. Ýlçemizin en önemli 
deðerlerinden olan Nizip zeytini ve zeytininden üretilen Nizip zeytinyaðý geçmiþten itibaren özellikle 
bölgemizde tercih edilen bir üründür. Bu nedenle ilçemizde zeytin üretiminin sürekli geliþiminin 
saðlanmasý ve sürdürülebilir sistemler ve yapýlar kurulmasý her zaman en önemli amaçlarýmýz 
olmuþtur.

Bugüne kadar Nizip Zeytinyaðý'nýn coðrafi iþaretinin alýnmasý, ortak akýl toplantýlarý, sektör 
analizi araþtýrmasý, tadým eðitimleri, operatörlük kurslarý düzenleyerek Nizip Antepfýstýðý ve Zeytin 
Üreticileri Birliði Derneði'nin kuruluþuna  destek saðladýk.2014 yýlýnda Nizip Zeytinyaðý Sektör Analizi 
Raporumuzda Zeytin ve Zeytinyaðýnýn swot analizi yapýlmýþ ve "organik tarýma elveriþli, uygun 
alanlarýn mevcudiyeti" fýrsat olarak deðerlendirilmiþtir. Nizip Ticaret Odasý olarak fýrsatý ilçemiz adýna 
güçlü yöne çekebilmek ,ilçemizin en önemli gelir kaynaklarýndan olan zeytinciliðe farklý boyutlar 
kazandýrmak ve bölgede üretilen ve iþlenen zeytinin ulusal ve uluslar arasý pazarda tanýtýlýp 
sürdürülebilir pazarlara eriþiminin saðlanmasý amacýyla T.C.Kalkýnma Bakanlýðý GAP Bölge Kalkýnma 
Ýdaresi Baþkanlýðý koordinasyonunda, Ýpekyolu Kalkýnma Ajansý 2015 yýlý GAP Organik Tarým Deðer 
Zinciri Pilot Uygulamalarý Mali Destek Programý kapsamýnda Ýpekyolu Kalkýnma Ajansý ve Gap Ýdaresi 
tarafýndan desteklenen ve finanse edilen “En Doðalýndan Nizip Organik Zeytini Projesi” ni hazýrladýk ve  
Haziran 2015  itibariyle bu projeyi hayata geçirdik. Amacýmýz ilçemizde potansiyeli yüksek olan bu 
ürünün organik sertifikalý olarak üretilmesi , üretiminin teþvik edilmesi , markalaþmasý ve farkýndalýk 
yaratýlmasýdýr. 

Bu kapsamda eðitimler verdik, seminerler düzenledik ,Ýstanbul ve Ýzmir de stand açarak 
fuarlara katýldýk, ilçemiz dýþýnda bu projenin tanýnýrlýðýný ve sürdürülebilirliðini saðlamak için çeþitli 
reklam araçlarýný kullanarak farkýndalýk yarattýk.

Projede bizden desteklerini esirgemeyen Nizip Kaymakamlýðý , Nizip Ýlçe Tarým Müdürlüðü , 
Nizip Ziraat Odasý ve Naz-Der e teþekkürlerimi sunar ilçemizde  projelerin devam etmesini dileyerek 
sevgi ve saygýlarýmý sunarým.

 Mehmet ÖZYURT
NTO Yönetim Kurulu Baþkaný
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Ýlçemizde yetiþtiriciliði yapýlan yaklaþýk 139.000 dekardaki zeytin alanlarýnda,   herhangi bir kimyasal 

mücadele olmadan  doðal olarak organik zeytin üretimi yapýlmaktadýr. Ama zeytin yetiþtiricileri   

örgütlenemediðinden ve yeteri tanýtýmý  yapamadýklarýndan  piyasa ve tüketiciler tarafýndan bu organik 

deðerin kýymeti bilinmemektedir. 

Nizip Ticaret Odasý tarafýndan yürütülen ve Ýlçe Müdürlüðümüzün de ortaðý  olduðu “En Doðalýndan 

Nizip Organik Zeytini” projesi ile; çiftçilerimizin eðitimi,  gençlerimize ve öðrencilerimize, ilçemizde ve diðer 

illerimizde organik tarýmýn tanýtýmýnýn yapýlmasý ile Ýlçemizde yetiþtiriciliði yapýlan Organik Zeytin  ve Zeytin 

Yaðýnýn   önemi ve farkýndalýðýnýn önünü açmýþ bulunmaktadýr. 

Bundan sonraki hedefimiz; Ticaret Odamýz ve diðer kurumlarla birlikte elimizdeki bu deðeri 

kaybetmeden yine eski günlerdeki gibi adýný zeytinden alan “Yeþil Nizip” in organik zeytini ve zeytin yaðýný, 

zeytin yaðýndan yapýlan Nizip Yeþil sabununu aranýr bir marka haline getirmek olmalýdýr.

Ýlçemize bu proje ile baþta Ticaret Odamýz olmak üzere Gap Ýdaresi Baþkanlýðýna ,Ýpek Yolu Kalkýnma 

Ajansýna ve emeði geçen herkese Nizip Organik zeytin ve zeytin yaðýný tanýtýmýndan dolayý þükranlarýmý  

sunarým.

Mustafa YORGANCI
Nizip Ýlçe Gýda Tarým ve

Hayvancýlýk Müdürü
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Ýlçemizde yaklaþýk 200.000 dekar alanda 5 milyon aðacýn üzerinde zeytin yetiþtiriciliði yapýlmakta olup, 
ilçemizde yetiþtiriciliði Antep fýstýðýndan sonra 2.sýrada yer alan önemli sektörlerden birisidir. 
Dolayýsýyla ülke ekonomisine büyük oranda katký saðlamaktadýr. Ýlçe ve bölge ekonomisinde önemli bir 
paya sahip olan zeytincilik ve zeytin yaðý sektörünün proje kapsamýnda deðerlendirilip 
yaygýnlaþtýrýlmasý çiftçimiz açýsýndan büyük önem arz etmektedir.

Organik zeytin yetiþtiriciliðinde hedefimiz üretimde miktar artýþýnýn yanýnda ürünün kalitesinin de 
yükselmesidir.

Nizip Ziraat Odasý nýn ortak olduðu ve Nizip Ticaret Odasý'nýn yürüttüðü – en doðalýndan Nizip Organik 
Zeytini - projesi kapsamýnda verilen eðitim ve fuar katýlýmcýlýðý ile zeytinin pazar payýnda ve kalite 
yönünden doðrudan etkileyeceði kanaatindeyim.

Bölge olarak ihracatta ülke ekonomisi açýsýndan önem arz eden organik zeytin yetiþtiriciliði, böylelikle 
pazar aðýnýn büyümesinde ve kaliteli ürün yetiþtirilmesinde etkili olacaktýr.

Sýddýk DURMAZ

Nizip Ziraat Odasý Yönetim Kurulu

Baþkaný

Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarýndan biri zeytin ve zeytin yaðý 

sektörüdür. Ama ne yazýk ki hak ettiði deðeri bir türlü bulamamýþtýr. Halbuki en 

önemli besin kaynaðý olduðu gibi yaðlar içinde de saðlýða en uygun olanýdýr.

 Son yýllarda organik tarým dünyada hýzla yayýlmakta ve organik gýda 

pazarý da giderek büyümektedir.  Bölgemiz organik üretim için çok uygun iklim 

þartlara ve yüksek ihraç potansiyeline sahip olmasýna raðmen, dünya organik 

gýda pazarýndaki payý maalesef çok düþüktür.  Bunun sebebi de organik tarým 

belgesinin olmayýþý ve organik kimliði kazanamayýþýdýr. Aslýnda bizler 

atalarýmýzdan beri organik zeytin yetiþtiriciliði yapýyoruz . yani hiç kimyasal 

kullanmýyoruz desek yeridir.

Nizip Ticaret Odasý tarafýndan yürütülen ve  Derneðimizin de ortaðý  

olduðu “En Doðalýndan Nizip Organik Zeytini” projesi sayesinde çiftçilerimize organik  zeytin 

yetiþtiriciliði için bir farkýndalýk yaratýlmýþ ve çiftçilerimiz bu konuda bilinçlendirilmiþtir. Bazý çiftçilerimiz 

de bu proje sayesinde organik tarým sertifikasýna kavuþmuþ ve organik zeytin yetiþtiriciliðine baþlamýþtýr.  

Bu proje sayesinde bölgemizdeki ve ilçemizdeki zeytin yetiþtiriciliði inþallah hak ettiði deðeri bulacaktýr.

M. Maruf MARUFOÐLU
Nizip Fýstýk ve Zeytin Üreticileri

Birliði Derneði Baþkaný



1.GÝRÝÞ 

Bu proje T.C. Kalkýnma Bakanlýðý G!P Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý koordinas yonunda, 

Ýpekyolu Kalkýnma Ajansý 2015 yýlý GAP Organik Tarým Deðer Zinciri Pilot Uygulamalarý Mali 

Destek Programý (Kar Amacý Gütmeyen) kapsamýnda 2016 yýlý içerisinde yürütülmüþtür. 

"En Doðalýndan Nizip Organik Zeytini Projesi" bölgenin ihtiyaçlarý ve sorunlarý çerçevesinde 

hazýrlanarak Ýpekyolu Kalkýnma Ajansý'na sunulmuþ ve 2015 Yýlý Mali Destek Programý 

kapsamýnda baþarýlý bulunarak desteklenmiþtir.  Proje süresi 12 ay olarak belirlenmiþ olup, 

proje bütçesinin %75'i GAP Ýdaresi Baþkanlýðý  tarafýndan desteklenmiþtir.  

Ýlçemiz sanayisi birçok sektörüyle kalkýnmakta ve ön plana çýkmaktadýr.  Bu sektörlerimizden 

en önemlilerinden biri ise zeytin ve zeytinyaðý sektörümüzdür.   Ýlçemizin en önemli 

deðerlerinden olan Nizip zeytini ve zeytininden üretilen Nizip zeytinyaðý geçmiþten itibaren 

özellikle bölgemizde tercih edilen bir üründür.  Bu nedenle ilçemizde zeytin üretiminin sürekli 

geliþiminin saðlanmasý ve sürdürülebilir sistemler ve yapýlar kurulmasý her zaman en önemli 

amaçlarýmýz olmuþtur.  

Bu çalýþma ile, Nizip zeytin ve zeytinyaðýna yönelik olarak oluþan pazar ile ilgili inceleme ve 

analizler yapýlarak çeþitli grafik gösterimler ile yorumlanmýþtýr.  
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2.MEVCUT DURUM ÖZETÝ 

Tarým sektörü, geliþmiþlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkelerin ekonomik hayatlarýnda önemli 

bir yere sahiptir. Ýnsanlarýn beslenmesi için gerekli gýda maddesi ve hammadde üreten bu 

sektörün ikame kaynaðý bulunmamaktadýr. Sektör toplam istihdam içerisinde de önemli bir 

yere sahiptir. Dünyada gelirlerin artmasý ve ticaretin büyü mesiyle birlikte kiþi baþýna düþen 

tüketim artmaktadýr. Bu yüzden tarým üretiminin önümüzdeki on yýl içinde düzenli olarak, 

artmasý beklenmektedir. Dünya’da son yýllarda yaþanan çeþitli geliþmeler tarým sektörünü 

doðrudan veya dolaylý olarak önemli ölçüde etkilemiþtir. Sýkça yaþanmaya baþlayan iklim 

hareketlerindeki oynaklýk ve son yýllarda artan gýda fiyatlarý ile beraber ortaya çýkan gýda 

krizleri sadece tarým sektörünü deðil, dünya ekonomilerini de ciddi boyutlarda etkilemiþtir. 

Yapýlan öngörüler 2050 yý lýna kadar sadece dünya nüfusunun doyabilmesi için tarýmsal 

üretimin %70 oranýnda artmasý, geliþmekte olan ülkelerde ise bu oranýn %100 seviyesine 

çýkmasý gerektiðini belirtmektedir.  

Dünya tarým pazarýndaki büyüme, coðrafi olarak geliþmekte olan ülkelere doðru kaymaktadýr. 

Bu ülkelerde üretim maliyetlerinin daha düþük olmasý önemli bir etkendir. Geliþmekte olan 

ülkelerde tarým politikasýndaki reformlar tarýmsal üretime verilen desteðin niteliðinde 

deðiþikliðe yol açarak, üretim miktarý ve yeri üzerinde etki ler de bulunmaktadýr.  Dünyada 

nüfusun %23,5‘i tarýmsal alanda çalýþmaktadýr. Bu nüfusun 2013 yýlýnda dünyada ürettiði 

tarýmsal deðer 1.652 milyar dolarý aþmýþ durumdadýr. 2004 ve 2008 yýllarý arasýndaki % 3,4 yýllýk 

bileþik büyüme oranýyla 2008 yýlýnda 3,5 milyar tona ulaþan üretim miktarý, 2013 yýlýnda 3,9 

milyar tona ulaþmýþtýr. Dünya ekonomisindeki direkt payý ise %3,2 civarýnda seyretmektedir. 

Dünyadaki alanýn %37,5 i tarým alaný olarak kullanýlabilir durumdadýr. Avrupa, küresel üretimin 

% 25’ini oluþtururken, Asya-Pasifik bölgesi % 55’lik deðer payýyla tarýmsal üretimin 

çoðunluðunu oluþturmaktadýr.  
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Tarým sektörü, büyük ölçekten küçük ölçeðe çok geniþ bir üretici yelpazesine sahiptir. Yüksek 

makine ve arazi maliyeti, sektöre giriþ engellerini oluþturmaktadýr. Farklý çeþitlilikteki ürünler 

farklý müþteri kesimlerine hitap etmektedir. Sebze ve meyveler genellikle marketlere 

satýlýrken, hububat gibi tüketilmeden önce iþlenmesi gereken ürünler ise genellikle toptancýlar 

ve gýda þirketleri tarafýndan tercih e dilmektedir.  

 

Tablo 1. Tarýmýn Dünya Ekonomisindeki Payý  

  

 

Türkiye ve Dünya Zeytin Üretim Ýncelemesi  

Türkiye, coðrafi konumu, iklim olanaklarý, çoðunluðu genç olan 74,6 milyon üzerindeki nüfusu, 

artan alým gücü ve geniþleyen iç pazarý sayesinde pek çok ülkeye kýyasla oldukça avantajlý bir 

konumdadýr. Türkiye'deki endüstri tesislerinin büyük bölümü tarýmsal ürünleri hammadde 

olarak kullanmaktadýr. Bu durum, sanayinin geliþmesinde büyük önem taþýmaktadýr.  

 

Þekil 1.Türkiye Zeytin Yetiþtiriciliði – Genel Görünüm 

 

1.Ege      2.Marmara      3.Akdeniz      4.Güneydoðu      5.Karadeniz  

(Numaralar bölgelerin aðaç sayýsý ve üretim miktarlarýna göre çoktan aza doðru sýralanmýþtýr.)  
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Türkiye’de yoðun olarak Akdeniz ikliminin hâkim olduðu Ege  ve !kdeniz kýyýlarýnda yaygýn olan 

zeytin üretimi, bu bölgelerdeki tarým iþletmelerinin ana üretim dallarýndan birini 

oluþturmaktadýr. Türkiye Ýstatistik Kurumunun 2011 yýlý istatistiklerine göre 798.493 hektar 

olan Türkiye zeytin üretim alaný, toplam tar ým alanlarýnýn %2,3’ini ve bað-bahçe alanlarýnýn ise 

%22’sini oluþturmaktadýr.  

Türkiye’nin 1.479.922 ton olan üretimi yýllara göre farklýlýk göstermekle beraber %73’ü yaðlýk, 

%27’si sofralýk olarak deðerlendirilmektedir. Türkiye’nin tane zeytin üretiminin %55,4’ü ve 

yaðlýk zeytin üretiminin %51’i Ege bölgesinden saðlanmaktadýr. Sofralýk üretimin yaklaþýk %60’ý 

Marmara bölgesinden elde edilmektedir.  

 

Tablo 2. Türkiye Zeytin Üretimi  

 

 

Türkiye’deki zeytin üretimi detaylý olarak incelen diðinde son 10 yýllýk dönemde toplam aðaç, 

toplam üretim (Sofralýk ve yaðlýk olmak üzere) miktarlarý yukarýdaki þekilde verilmiþtir. Ýlgili 

deðerlendirme baþlýklarýnýn son 10 yýllýk dönemdeki yýl bazýnda deðiþim yüzdeleri de þekilde 

yer almaktadýr. Türkiye ’de toplam aðaç miktarýndaki en büyük artýþ 2007 döneminde 

gerçekleþmiþtir. 2007 yýlýnda 2006 yýlýna göre toplam aðaç miktarýnda %11.65’lik bir artýþ 

meydana gelmiþtir.  Son 10 yýllýk dönemde toplam aðaç miktarýnda sadece 2011 yýlýnda bir 

önceki yýla göre düþüþ gerçekleþmiþtir. Bu düþüþün oraný ise %1.17 olarak görülmektedir. 



Toplam üretim miktarýndaki en büyük artýþ 2011 yýlýnda %23,67’lik oran ile gerçekleþmiþtir. 

Son 10 yýllýk dönemdeki en büyük üretim düþüþü ise 2007 yýlýnda %39.11 ile oluþmuþtur.  

Son 10 yýllýk dönemde sofralýk zeytinde en büyük üretim artýþý 2011 yýlýnda %46.67’lik oran ile 

gerçekleþmiþtir. Bu dönemde en büyük üretim düþüþü ise 2013 yýlýnda %18.75’lik oran ile 

gerçekleþmiþtir.  

Son 10 yýllýk dönemde yaðlýk zeytin üretimindeki en büyük art ýþ 2008 yýlýnda %53.46’lýk oran 

ile, en büyük üretim düþüþü ise 2007 yýlýnda %48.76’lýk oran ile gerçekleþmiþtir.  

 

Tablo 3. Türkiye Zeytin Üretimi - Toplam !ðaç  

 

 

Ülkemizdeki son 10 yýllýk dönemdeki toplam aðaç miktarýna 5 ve 10 yý llýk dönemler halinde 

baktýðýmýzda 2015 yýlýndaki toplam aðaç miktarýnýn 2006 yýlýna oranla %9.94’lük artýþ 

gösterdiði görülmektedir. Son 5 yýllýk döneme bakýldýðýnda 2015 yýlýndaki toplam aðaç miktarý 

2010 yýlýna oranla %33.05’lük artýþ göstermiþtir.  
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Ülkemizdeki son 10 yýllýk dönemdeki toplam aðaç miktarýna 5 ve 10 yýllýk dönemler halinde 

baktýðýmýzda 2015 yýlýndaki toplam zeytin üretim miktarýnýn 2006 yýlýna oranla %3.78’lik düþüþ 

gösterdiði görülmektedir. Son 5 yýllýk döneme bakýldýðýnda 2015 yýlýnd

miktarý 2010 yýlýna oranla %20.14’lük artýþ göstermiþtir.  

Tablo 4.Türkiye Zeytin Üretimi - Üretim Miktarý 

 

 

Ülkemizdeki son 10 yýllýk dönemdeki toplam sofralýk zeytin üretim miktarýna 5 ve 10 yýllýk 

dönemler halinde baktýðýmýzda 2015 yýlýndaki toplam sofralýk zeytin üretim miktarýnýn 2006 

yýlýna oranla %3.78’lik düþüþ gösterdiði görülmektedir. Son 5 yýllýk döneme bakýldýðýnda 2015 

yýlýndaki toplam sofralýk zeytin üretim miktarý 2010 yýlýna oranla %20.14’lük artýþ göstermiþtir.  

Tablo 5. Türkiye Zeytin Üretimi - Sofralýk Zeytin Üretim Miktarý  
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Ülkemizdeki son 10 yýllýk dönemdeki toplam yaðlýk zeytin üretim miktarýna 5 ve 10 yýllýk 

dönemler halinde baktýðýmýzda 2015 yýlýndaki toplam yaðl ýk zeytin üretim miktarýnýn 2006 

yýlýna oranla %7.35’lik artýþ gösterdiði görülmektedir. Son 5 yýllýk döneme bakýldýðýnda 2015 

yýlýndaki toplam yaðlýk zeytin üretim miktarý 2010 yýlýna oranla %25.00’lik artýþ göstermiþtir.

 

Tablo 6. Türkiye Zeytin Üretimi - Yaðlýk Zeytin Üretim Miktarý  

  

 

Dünya’daki tane zeytin üretimi istatistiklerine baktýðýmýzda Türkiye’nin 4.sýrada olduðunu 

görmekteyiz. Dünya’daki tane zeytin üretiminin %9.3’ünü Türkiye gerçekleþtirmektedir. En 

büyük üretim ise %33.7’lik oran ile Ýspanya, %14.7’lik oran ile Ýtalya ve %11.8’lik oran ile 

Yunanistan’da gerçekleþmektedir.  

 

Tablo 7. Dünya Tane Zeytin Üretimi  

11



Dünya zeytin üretimindeki verimliliðin incelendiði aþaðýdaki tablo incelendiðinde Türkiye’nin 

verimlilik sýralamasýnda 6.sýrada olduðu görülmektedir. Dünya üretim sýralamasýnda 4. Sýrada 

olan ülkemizin verimlilik sýralamasýnda 6.sýrada olmasý verimlilik açýsýndan sorun olduðu 

yönünde yorumlanabilir.  

 

Tablo 8. Dünya Zeytin Verimi (kg/da) 

 

 

Ülkemizin zeytin veriminin yýl bazýnda incelendiði aþaðýdaki grafikte son 10 yýllýk dönemde 

verimliliðin daha stabil hale geldiði ancak 90’lý yýllardaki verimlilik seviyelerin yakalanmadýðý 

görülmektedir.  

 

Grafik 1. Türkiye Zeytin Verimi (kg/da) 
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Türkiye’nin tane zeytin üretiminin yer aldýðý yukarýdaki þekli incelediðimizde 20 yýllýk 

dönemdeki üretim miktarýnýn seyri görülmektedir.  

 

Grafik 2. Türkiye Tane Zeytin Üretimi  

 

 

2.2.Organik Üretim 

Dünya’daki organik üretim ile ilgili üretim miktarý ve organik tarým alanlarýný incelediðimizde 

bu alandaki lider ülkenin Ýspanya olduðu görülmektedir. Tüm ürün çeþitlerin için toplam 

verilerin yer aldýðý bu tabloya göre Ýspanya Dünya üzerindeki organik tarým alanlarýnýn 

%28.4’üne sahiptir.  

Tablo 9. Dünya Organik Zeytin Üretimi  

 

Ýspanya’yý %28.1 ile Ýtalya ve %26.5 ile Tunus takip etmektedir. Türkiye’nin organik üretimdeki 

payý ise oldukça düþük olarak görülmektedir. Türkiye, Dünya üzerindeki organik tarým 

alanlarýnýn %0.9’una sahiptir. Bu rakam organik tarým alanýnda çok küçük bir paya sahip 

olduðumuzu göstermektedir. 
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Organik Üretim - Konvansiyonel Üretim Algýsý Deðerlendirmesi 

Aþaðýdaki grafiklerde üreticiler ile yapýlmýþ çalýþma sonuçlarý paylaþýlmýþtýr. Bu çalýþmada 

organik üretim ile konvansiyonel üretim arasýndaki farklar ve algýlar ortaya konmuþ ve 

yorumlanmýþtýr.  

Yapýlan araþtýrmada organik yöntem ile yapýlan üretim sonucu oluþan piyasa fiyatlarý ile 

konvansiyonel üretim sonucu oluþan fiyatlar karþýlaþtýrýlmýþtýr. Bu rapor doðrultusunda 

odaklanýlan ürünler olan zeytin açýsýndan tablo incelenir ise organik siyah zeytinin fiyatýnýn 

konvansiyonel siyah zeytin fiyatýna oranla %68 daha yüksek olduðu görülmektedir. Ayný 

kýyaslama yeþil zeytin için yapýldýðýnda fiyat farkýnýn %171 olduðu görülmektedir.  

 

Tablo 10. Organik Zeytin Üretimi Fiyat Karþýlaþtýrmasý  
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Organik zeytin yetiþtiren üreticilerin organik tarým tercihlerinin nedenleri incelendiðinde 

yukarýdaki þekilden elde edilen sonuçlar ile baðlantýlý olarak, üreticilerin ekonomik gelir farký 

sebebi ile organik üretimi tercih ettikleri belirlenmiþtir.  

Ekonomik faktörlerin dýþýnda en yüksek orana sahip ikinci faktör ise “Saðlýk Faktörleri” 

olmuþtur. Bu faktör için %39.8 oranýnda “Etkili”, %43.8 oranýnda ise “Orta Derecede Etkili” 

cevaplarý alýnmýþtýr.  

Organik üretim tercih sebebi “Çevre Koruma Faktörü” açýsýndan incelendiðinde bu faktörün 

etkili olmadýðý %39.2 “Az Etkili” ve %22.2 “Hiç Etkili Deðil” seçenekleri ile ortaya çýkmýþtýr.  

Araþtýrma sonucunda en düþük oran “Sosyal Faktörler” baþlýðýnda gerçekleþmiþtir. 

Katýlýmcýlarýn %50.5’i sosyal faktörlerin hiç etkili olmadýðýný, %25.5’i ise bu faktörün az etkili 

olduðunu belirtmiþti. 

 

Tablo 11. Organik Zeytin Yetiþtiren Üreticilerin Organik Tarým Tercih Nedenleri
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Konvansiyonel zeytin üretimi ile organik zeytin üretiminde teknik bilgi ihtiyaçlarýnýn 

karþýlaþtýrýldýðý aþaðýdaki tabloda konvansiyonel üretimdeki  bilgi ihtiyacýnýn organic zeytin 

üretimindeki teknik bilgi ihtiyacýna oranla daha düþük olduðu görülmektedir.  

Tabloda yer alan verilere göre, konvansiyonel zeytin üretimindeki teknik bilgi ihtiyacýna “Az” 

yanýtý verenlerin oraný %46.4, “Orta” yanýtý veren lerin oraný %28.8, “Fazla” diyenlerin oraný 

%20, “Çok fazla” diyenlerin oraný %4.8 olarak gerçekleþmiþtir.  

Tabloda yer alan verilere göre, organik zeytin üretimindeki teknik bilgi ihtiyacýna “Çok az” 

yanýtý verenlerin oraný %5.6, “Az” yanýtý verenlerin ora ný %8.8, “Orta” yanýtý verenlerin oraný 

%28.0, “Fazla” diyenlerin oraný %27.2, “Çok fazla” diyenlerin oraný %30.4 olarak 

gerçekleþmiþtir.  

 

Tablo 12. Konvansiyonel Zeytin – Organik Zeytin Teknik Bilgi Ýhtiyacý
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Konvansiyonel zeytin üretimi ile organik zeytin üretiminde pazarlama bilgisi ihtiyaçlarýnýn 

karþýlaþtýrýldýðý aþaðýdaki tabloda konvansiyonel üretimdeki pazarlama bilgisi ihtiyacýnýn 

organik zeytin üretimindeki pazarlama bilgisi ihtiyacýna oranla daha düþük olduðu 

görülmektedir.  

Tabloda yer alan verilere göre, konvansiyonel zeytin üretimindeki pazarlama bilgisi ihtiyacýna 

“Çok az” yanýtý verenlerin oraný %1.6, “Az” yanýtý verenlerin oraný %8.8, “Orta” yanýtý verenlerin 

oraný %12, “Fazla” diyenlerin oraný %52.8, “Çok fazla” diye nlerin oraný %24.8 olarak 

gerçekleþmiþtir.  

Tabloda yer alan verilere göre, organik zeytin üretimindeki pazarlama bilgisi ihtiyacýna “Çok 

az” yanýtý verenlerin oraný %1.6, “Az” yanýtý verenlerin oraný %2.4, “Orta” yanýtý verenlerin 

oraný %4, “Fazla” diyenlerin oraný %28, “Çok fazla” diyenlerin oraný ise %64 olarak 

gerçekleþmiþtir.  

 

Tablo 13. Konvansiyonel Zeytin – Organik Zeytin Pazarlama Bilgisi Ýhtiyacý  
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Konvansiyonel zeytin üretimi ile organik zeytin üretimindeki danýþmanlýk ihtiyaçlarýnýn 

karþýlaþtýrýldýðý aþaðýdaki tabloda konvansiyonel üretimdeki danýþmanlýk ihtiyacýnýn organik 

zeytin üretimindeki danýþmanlýk ihtiyacýna oranla daha düþük olduðu görülmektedir.  

Tabloda yer alan verilere göre, konvansiyonel zeytin üretimindeki danýþmanlýk ihtiyacýna “Çok 

az” yanýtý verenlerin oraný %100 olarak gerçekleþmiþtir. Konvansiyonel üretim yapan 

üreticilerin hepsi, bu üretim yönteminin danýþmanlýk ihtiyacý gerektirmediðini belirtmiþlerdir.  

Tabloda yer alan verilere göre, organik zeytin  üretimindeki danýþmanlýk ihtiyacýna “Çok az” 

yanýtý verenlerin oraný %68.8, “Az” yanýtý verenlerin oraný %16, “Orta” yanýtý verenlerin oraný 

%12, “Fazla” diyenlerin oraný %0,8, “Çok fazla” diyenlerin oraný ise %2.4 olarak gerçekleþmiþtir.   

 

Tablo 14. Konvansiyonel Zeytin – Organik Zeytin Danýþmanlýk Ýhtiyacý  

  

 

2.2.Nizip Zeytin Üretimi 

2.2.1.Sofralýk Zeytin Üretimi 

Nizip ülkemizdeki önemli zeytin üretim alanlarýndan biridir. Nizip’teki  sofralýk zeytin üretim 

istatistikleri incelendiðinde toplam üretim alanýnýn 2012 yýlýnda bir önceki yýla göre %66.19 

oranýnda, 2013 yýlýnda bir önceki yýla göre %47.89 oranýnda düþüþ gösterdiði görülmektedir.  

Son 5 yýllýk dönem kapsamýnda üretim miktarý açýsýndan deðerlendirme yapýldýðýnda 2015 

yýlýnda bir önceki yýla göre %328.32 oranýnda artýþ gerçekleþmiþtir. Bu dönemdeki en büyük 

düþüþ ise 2014 yýlýnda bir önceki yýla oranla %69.59 ile oluþmuþtur. 
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Son 5 yýllýk dönem kapsamýnda aðaç baþýna ortalama verim kg cinsinden deðerlendirildiðinde 

2015 yýlýnda bir önceki yýla oranla %333.33’lük artýþ gerçekleþmiþtir. Bu dönemdeki en büyük 

düþüþ ise 2014 yýlýnda bir önceki yýla oranla %70.00 ile oluþmuþtur.  

Son 5 yýllýk dönem kapsamýnda toplam aðaç sayýsý incelendiðinde 2012 yýlýnda bir önceki yýla 

oranla %27.55, 2013 yýlýnda ise bir önceki yýla oranla %43.06 oranýnda düþüþ gerçekleþtiði 

görülmektedir.  

 

Tablo 15. Nizip Zeytin Üretimi | Sofralýk Zeytin 

 

 

2.2.2.Yaðlýk Zeytin Üretimi  

Nizip ülkemizdeki önemli zeytin üretim alanlarýndan biri olduðu gibi zeytinyaðý konusunda da 

önemli bir rol sahibidir. Bu açýdan Nizip’teki yaðlýk zeytin üretim istatistikleri incelendiðinde 

toplam üretim alanýnýn 2013 yýlýnda bir önceki yýla göre %5.05 oranýnda artýþ gösterdiði, 2012 

yýlýnda ise bir önceki yýla göre %20.32’lik oran ile düþüþ gösterdiði görülmektedir.  

Son 5 yýllýk dönem kapsamýnda üretim miktarý açýsýndan deðerlendirme yapýldýðýnda 2015 

yýlýnda bir önceki yýla göre %279.32 oranýnda artýþ gerçekleþmiþtir. Bu dönemdeki en büyük 

düþüþ ise 2014 yýlýnda bir önceki yýla oranla %78.27 olarak oluþmuþtur.  

Son 5 yýllýk dönem kapsamýnda aðaç baþýna ortalama verim kg cinsinden deðerlendirildiðinde 

2015 yýlýnda bir önceki yýla oranla %275.00’lik artýþ gerçekleþmiþtir. Bu dönemdeki en büyük 

düþüþ ise 2014 yýlýnda bir önceki yýla oranla %77.78 olarak oluþmuþtur.  
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Son 5 yýllýk dönem kapsamýnda toplam aðaç sayýsý incelendiðinde düzenli bir artýþ olduðu 

görülmektedir. Ýlgili dönemde en çok artýþ 2013 yýlýnda bir önceki yýla oranla %15.82 olarak 

gerçekleþmiþtir. Diðer yýllardaki artýþlar düþük seviyede kalmýþtýr.  

 

Tablo 16. Nizip Zeytin Üretimi | Yaðlýk Zeytin  
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Ýpekyolu kalkýnma Ajansý ve GAP idaresi ile sözleþme imzalandýktan hemen  sonra ilk olarak 

Proje ekibinin oluþturulmasý ve proje ofisinin kurulmasý ile iþe baþladýk. Nizip Ticaret Odasý nda proje 

ortaklarýna yönelik 24/08/2015 tarihinde bir toplantý yapýldý. Gerçekleþen toplantýya; NTO Genel 

Sekreteri Serpil GÜNDOÐDU, proje ortaklarýmýzdan Nizip Zeytin-Antep Fýstýðý Üreticileri Birliði Derneði 

(NAZ-DER) Temsilcisi Bülent ÖZDEMÝR, Nizip Kaymakamlýðý Proje Ofisi Mehmet ÇÝÇEKÇÝ, Nizip Gýda 

Tarým Ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü Ziraat Mühendisi Mehmet YAÞAR ve proje koordinatörü Füsun 

ÖZERCAN katýldý.  Toplantýda ; Projenin faaliyetleri, çýktýlarý hakkýnda bilgiler verilerek, projede 

izlenebilecek yol haritasý belirlendi. Proje takvimi ve ortaklarýn sorumlu olduðu faaliyetler tekrar 

incelendi. Ayrýca projenin faaliyetleri arasýnda yer alan 40 üreticiye A dan Z'ye organik tarým eðitiminin 

hangi çiftçilerin alabileceði hakkýnda fikir paylaþýmý yapýldý.

Proje ekibinin oluþturulmasý

ve proje ofisinin kurulmasý

En Doðalýndan Nizip Organik

Zeytini Projesi Faaliyetleri
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Proje Tabelasýnýn Yapýlmasý

Proje sahibi ve ortaklarý ile Ýpekyolu Kalkýnma Ajansý ve Gap Ýdaresi Baþkanlýðý logolarýnýn yer aldýðý 

proje tabelasý oluþturularak Nizip Ticaret Odasýnda uygun bir yere asýlmýþtýr. Bu sayede yürütmekte  

olduðumuz projenin odamýzý ziyaret eden konuklar tarafýndan ve üyelerimiz tarafýndan bilinirliði de 

saðlanmýþ oldu. 

PROJE ORTAKLARIMIZ PROJE ORTAKLARIMIZ 

NAZ-DER
NÝZÝP ZEYTÝN - ANTEP FISTIÐI
ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ DERNEÐÝ

PROJE ÝÞTÝRAKLERÝMÝZPROJE ÝÞTÝRAKLERÝMÝZ

METÝN EKFIRAT - AKFIRAT
ZEYTÝNYAÐI ve FISTIK ÝÞLEME TESÝSÝ

DENÝZ TARIM ÜRÜNLERÝ 
TÝC. VE SAN. A.Þ.
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5000 adet broþür , 500 adet afiþ hazýrlanarak ilçemizde çeþitli yerlere daðýtýlmýþ ve Nizip 

Ticaret odasýnýn stand açarak katýldýðý 15-18 ekim 2015 tarihindeki Doðal, Organik ve 

Saðlýklý Ürünler EXPONATURA'15  ve 27-30 Nisan 2016 Olivtech  6.Zeytin, Zeytinyaðý ve 

Teknolojileri Fuarýnda da   kullanýlmýþtýr. 

Afiþ ve 
Broþürlerin 
Tasarýmý ve 
Basýlmasý

TRC1/15/GAPODZ-2/0015  
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?A dan Z ye Organik Tarým eðitimi 19-

23 Ekim 2015 tarih ve 09.00-17.00 saatleri 

arasýnda Nizip Ticaret Odasý toplantý 

salonunda 5 gün olarak gerçekleþtirildi. Çiftçi 

ve üniversite örgencisi kesiminden katýlýmcý 

saðlandý .Bu eðitim baþlýðý altýnda Organik 

Tarým Yönetmeliði, Organik Tarým Kanunu, 

Organik Tarýmda Uyulmasý Gereken Kurallar, 

Organik Tarýmda Ýzinli Kimyasallar, Entegre 

Mücadele / Biyoteknolojik Prosesler gibi alt 

baþlýklarda detaylý bir içerik þeklinde Organik 

Tarým Uzmaný Nevin Çobanoðlu tarafýndan 

sunularak katýlýmcýlarýmýz bilgilendirilmiþtir.  

Bu eðitimde amaçlarýmýzýn baþýnda Nizip'te 

organik zeytin üretiminin teþvik edilmesi, 

organik zeytin üretim altyapýsýnýn 

geliþtirilmesi ve organik tarým sektöründe 

ilgili aktörler arasýnda sürdürülebilir nitelikte 

bö lgese l  ve  u lusa l  i þb i r l i k le r in in  

güçlendirilmesi hedeflenmiþtir.

A dan Z ye Organik Tarým
Eðitim Programý 5 Gün
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A`dan Z`ye Organik Tarým Eðitiminden sonra 
organik tarým için þartlarý uygun olan çiftçilere 
organik tarým uzmaný tarafýndan danýþmanlýk hizmeti 
verildi. Projede 8 çifti için danýþmanlýk hizmeti 
verilmiþtir.  Organik Tarým danýþmaný tarafýndan 
sisteme dâhil olan her çiftçi için bir dosya hazýrlandý. 
Bu dosyada çiftçinin sisteme dâhil olduðu tarihteki 
iþletmesine ait mevcut durumunu gösterir bilgiler, 
gerçekleþtirilen bireysel görüþmeler ile iþletmenin 
mevcut durumundaki yýllýk deðiþimlerini gösterir 
bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diðer hususlar yer aldý. 
Çiftçilerle birebir görüþülüp , arazileri bizzat 
danýþman tarafýndan ziyaret edilerek yerinde 
incelemelerde bulunularak gerçekleþmiþtir. 
Danýþmanlýk hizmetinin ardýndan da  sertifikasyon 
süreci baþlatýldý.

Organik Tarým Danýþmanlýk

Hizmetinin Alýnmasý
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Hareket hayatýn doðasýnda. Sokaklar, caddeler , yollar bitip tükenmek bilmeyen bir enerjiyle 

dolup taþýyor. Ýnsanlar zamanlarýnýn büyük bölümünü dýþarýda, bir yerden bir yere giderken geçiriyor. 

Bu hareketli dünyaya ayný hareketlilikle karþýlýk veren yepyeni bir medya , Outdoor TV . Ulaþmak 

istenilen hedef kitleye zamana baðlý kalmaksýzýn ulaþma imkaný da saðlýyor. Kýsa ve sürekli tekrarlarla 

insanlarýn ilgisini çekip daha fazla hatýrda kalma yönünden de üstünlüðü tartýþýlmaz. Seçimimizi TV'nin 

olanaklarýný açýk havayla birleþtiren Outdoor TV olarak kullandýk.Bu baðlamda  Ýzmir`in 7 önemli 

noktasýnda ( Bayraklý Sakarya Caddesi , Bayraklý Smyma Meydaný , Bayraklý Anadolu Caddesi , 

Karþýyaka Bostanlý , Karþýyaka Maviþehir , Karþýkaya Belediye Önü , Narlýdere Belediye Önü ) 7 gün 

boyunca Outdoor TV reklamý kullanýlmýþtýr. Her bir ekranda 15 saniyelik gösterim , toplamda 6000 

saniye  olan , gün içerisinde de 400 defa reklam tekrarý olan renkli canlý ekranda yayýnlanmýþtýr.

Outdoor TV Reklamlarýnýn Verilmesi
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Yürütmekte olduðumuz proje kapsamýnda projemizin tanýnýrlýðýný saðlamak ve daha fazla hedef 

kitleye ulaþmak açýsýndan Ortadoðu Business dergisi ve Sun Express havayollarýnýn dergisi olan 

Suntimes dergisinin Nisan 2016  sayýsýna reklam verilmiþtir.

Ulusal Dergiye Reklam Verilmesi

27-30 Nisan 2016
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15-18 Ekim 2015 tarihinde Doðal, 

Organik ve Saðlýklý Ürünler EXPONATURA'15  

Fuarýna ve 26-30 Nisan 2016 Olivtech  6.Zeytin, 

Zeytinyaðý ve Teknolojileri Fuarý na stand açarak 

katýlým saðlanmýþtýr.

Exponatura 2015 Fuarý, doðal, organik 

ve saðlýklý ürünler sektöründe Türkiye, Avrupa 

Birliði ve Ortadoðu baþta olmak üzere birçok 

ülkeden sektör profesyonelleri, iþ adamlarý, 

perakende, toptancý, distribütör, temsilcilikler 

ve tüm ilgililer için baþarýlý iþ baðlantýlarý 

kurabilecekleri profesyonel bir ticaret platformu 

oluþturuyordu. ilçemizin bu konularda 

potansiyeli olduðundan bu fuara katýlýmýmýz 

önem arzediyordu. 15-18 Ekim 2015 tarihinde 

Doðal ,  Organik ve Saðl ýk l ý  Ürünler  

EXPONATURA'15  Fuarýna Nizip Ticaret Odasý 

olarak stand açarak katýlým saðladýk. 

Anadolu'nun altýn sývýsý zeytinyaðý ve 

barýþýn meyvesi zeytin… Ýlçemizin en önemli 

deðerlerinden olan Nizip zeytini ve zeytininden 

üretilen Nizip zeytinyaðý…ve bunu uluslararasý 

ekonomik bir deðere dönüþecek olan fuar …  

Olivtech  6.Zeytin, Zeytinyaðý ve Teknolojileri 

Fuarý. Olivtech fuarýnda bu yýl 55 il ve 42 ülkeden 

toplam 254 katýlýmcý ve 15.063 ziyaretçi yer aldý. 

Nizip Ticaret Odasýndan da 35 firma katýlým 

saðladý. 3 firma oil bar da ürünlerini sergiledi ve 

zeytinyaðlarý tadým testinden geçti.

Zeytin ve zeytinciliðin geliþmesi, organik zeytin üretiminin teþvik edilmesi ve uluslararasý         
pazarlarda bu ürünlerin hak ettiði yeri bulabilmesi için bu tür fuarlara 

katýlým ilçemizdeki zeytinyaðý sektörü için oldukça faydalý  
olmuþtur.

Fuar Ziyaretlerinin Yapýlmasý

DOÐAL, ORGANÝK VE SAÐLIKLI ÜRÜNLER

EXPONATURA'15 (15-18 EKÝM 2015)

OLÝVTECH  6.ZEYTÝN, ZEYTÝNYAÐI VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI
(27-30 NÝSAN 2016)
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Ýþletmelerin ürün ya da Teor ik b i lg in in 

hizmetlerini uzun dönemli koruyacak gerçeklerle desteklendiði, 

,rekabetçi üstünlüðü saðlayan b i l g i n i n  b e c e r i y e  

markalaþma olgusu günümüzde çok d ö n ü þ m e s i n e  k a t k ý  

önem kazanan kavramlardan biri saðlanmasý amacýyla 

olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Proje kapsamýnda ; 

Ýhracat firmalarýnda bilinmesi Markalaþma , Satýþ ve 

gereken temel finans bilgilerine Pazarlama ,Ýhracat ve Dýþ 

i h t i y a ç  d u ya n  v e  y ö n e t i m  Ticaret konulu eðitimler 

kadrolarýnda görev alan ve görevi verilmiþtir. 03 Mayýs'ta 

gereði, finansal tablolarý ve bilgileri b a þ l a ya n  e ð i t i m l e r  

doðru yorumlayarak genel durum hakkýnda Yöndes Yönetim Danýþmanlýk &Enformasyon 

rakamsal deðerlendirmeler yapabilme ve ihracat Sistemleri San. ve Tic. Ltd Þti. eðitimcilerinden 

iþlemleri ile ilgili takip ve yorumlama becerisi Hulusi OFLAS ve Yüksel BÝLEK tarafýndan 

kazanmasý düþünülen kadrolara her dönemde gerçekleþtirilerek  3 gün sürmüþtür.

ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu eðitimlere Nizip Meslek Yüksekolkulu 

Daralan pazarlar ve artan rekabet, satýþ ndan çok sayýda öðrenci  ve halkýmýz katýlým 

temsilcilerinin öneminin giderek artmasýna saðladý. Eðitimlerin sonunda katýlýmcýlara katýlým 

sebep olmaktadýr. Satýþ elemaný olmak isteyen ve belgesi verildi.

halen satýþ mesleðini icra eden kiþilerin 

kendilerini ve yeteneklerini fark etmeleri, 

müþterilerini tanýma ve analiz etmeleri, 

müþterilerinde güven yaratmalarý, müþterilerini 

anlama ve ihtiyaçlarýna cevap verebilmeleri ve 

müþterilerini satýn alma eylemine nasýl 

yönlendirmeleri gerektiðinin kilit noktalarýnýn 

neler olduðu kavramlarý iþletmeler için önem arz 

etmektedir.

Geliþim Eðitimleri 3 Gün
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   “En Doðalýndan Nizip Organik Zeytini” projesi kapsamýnda ortaokul seviyesindeki 200 öðrenciye 
yönelik “Organik Tarým” konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.
Toplantý Nizip Ticaret Odasý Genel Sekreteri Serpil Gündoðdu'nun “En Doðalýndan Nizip Organik 
Zeytini” projesi bilgilendirme sunumuyla baþladý.
Ziraat Mühendisi Mehmet Yaþar son yýllarda gerek tarýmsal ilaçlarýn, gerekse gübrelerin bilinçsizce 
kullanýmý bitkisel üretimde artýþýn yanýnda kalitesiz ve insan saðlýðýný tehdit edecek ürünlerin ortaya 
çýkmasýna neden olduðunu, kimyasal tarým ilaçlarý toprakta birikmekte, bitki saðlýðýný olumsuz yönde 
etkileyerek ekolojik dengeyi de bozduðu belirterek öðrencileri Organik Tarým ve önemi  hakkýnda 
bilgilendirdi.
     Ziraat Mühendisi Mehmet Yaþar "Çevre dostu bir üretim tarzý olan organik tarým, çevre kirliliðinin 
önlenmesi, kaynaklarýn geri dönüþümle kazanýmý, temiz ve kaliteli gýda üretimini olanaklý ve sürekli 
kýlacaðýný , dayanýklý tür ve çeþitlerin seçilmesi ve üretime kazandýrýlmasý ile organik tarýmýn önemli 
bileþenlerinden biri olan doðal kaynaklarýmýz verimli kullanýlýp biyolojik çeþitliliðimiz korunmuþ olacaðýný 
da belirtti. 
      Çocuklar bizim geleceðimiz. Onlara ne kadar önem verir, ne kadar iyi eðitir, ne kadar donanýmlý hale 
getirirsek geleceðimiz de o kadar teminat altýnda olacaktýr. Bizler bu anlamda bir adým daha atarak 
onlara önem verdiðimizi gösterdik ve bu çalýþmayý yaparak bir farkýndalýk yarattýk. 

Bilgilendirme Semineri
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Organik Zeytin Üretimi Sektör 
Çalýþtayý ve Organik Nizip Zeytini 
Proje Kapanýþ toplantýsý Nizip Ticaret 
Odasý Meclis Toplantý Salonu'nda 
24/05/2016 tarihinde gerçekleþtirildi.

Saygý duruþu ile Ýstiklal 
Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan 
toplantýya NTO Yönetim Kurulu 
Baþkaný Mehmet Özyurt, Meclis 
Baþkaný Mustafa Doktoroðlu, Nizip 
Ziraat Odasý Baþkaný Sýddýk Durmaz, 
NTO Disiplin Kurulu Baþkaný Bekir 
Karabacak, NAZDER baþkaný Maruf 
Marufoðlu, zeytin ve zeytinyaðý 
sektöründen çok sayýda firma 
temsilcileri de katýldý.

Ça l ý þ tayda  ve  kapan ý þ  
toplantýsýnda katýlýmcýlara projede 
y ü r ü t ü l e n  v e  t a m a m l a n a n  
faaliyetlerle ilgili bilgi verildi. GAP 
Organik Küme Projesi Özel Sektör ve 
Giriþimcilik Koordinatörü Ahmet 
Tokdemir, Ýpekyolu Kalkýnma Ajansý 
Gaziantep Yatýrým Destek Ofisi 
Koordinatörü Vakkas Koca, Harran 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan 
Yardýmcýsý Yrd.Doç.Dr. Ebru Sakar, 
Yöndes Yönetim Danýþmanlýk 
Danýþma Kurulu Baþkaný Nesrin Serin 
ve Çaðdaþ Erekli tarafýndan birer 
sunum yapýldý. Sunumlarýn ardýndan 
soru- cevap þeklinde istiþare yapýlarak 
sektörün durum deðerlendirilmesi de 
gözden geçirilmiþ oldu.

Toplantýnýn sonunda NTO 
Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet 
Özyurt tarafýndan projeye destek 
verenlere teþekkür edilerek plaket 
takdim edildi.

Proje çalýþtayý ve kapanýþ 
toplantýsý
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Projemiz, bu kapsamda organik tarým deðer zincirinin geliþtirilmesi, organik tarým sektöründe ilgili 
aktörler arasýnda sürdürülebilir nitelikte bölgesel ve ulusal iþbirliklerinin güçlendirilmesi genel amacýný 
taþýmýþtýr. Nizip zeytinini ulusal ve hatta uluslararasý pazarlama taþýmak için, organik zeytin üretiminin 
teþvik edilmesi ve farkýndalýk yaratýlmasý gerekliliði ortadadýr.“En Doðalýndan Nizip Organik Zeytini 
Projesi” kapsamýnda gerçekleþtirilen çalýþmalar ile bölgemizde oluþturulan farkýndalýk, bu çalýþmalarýn 
devamlýlýðý ve üreticilerin organik üretime yöneltilmesi için oldukça önemlidir.
Projemiz kapsamýnda yapýlan eðitim ve seminer çalýþmalarý ile üreticilerin ve bölge halkýnýn Organik 
Üretim konusunda farkýndalýk seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmýþtýr. Bu çalýþmalar, danýþmanlýk ve 
belgelendirme çalýþmalarý açýsýndan üreticilerin bilgi ve bilinç seviyesinin artýrýlmasý açýsýndan oldukça 
önemli olmuþtur. Eðitimler hedeflenen sayýlara ulaþýlarak baþarý ile tamamlanmýþtýr.
Danýþmanlýk ve belgelendirme çalýþmalarýnda ise proje baþlangýcýnda hedeflenen sayýlara 
ulaþýlamamýþtýr. Bunun nedeni olarak;organik üretim ile ilgili belgelendirme süreçlerinin uzun yýllara 
yayýlmasý, organik üretime nazaran iyi tarým uygulamalarýna teþvikin hemen verilmesi ve teþvik alan 
çiftçi sayýsýnýn ilçemizde oldukça yüksek olmasý , birincil üreticinin organik üretim hakkýndaki mevcut 
bilinç seviyesinin düþük olmasý gibi etkenlerin varlýðý söylenebilir. Bu etkenler proje ekibimiz tarafýndan 
dikkate alýnmýþ olup, bundan sonra yapýlacak çalýþmalar için önemli birer veri olacaktýr. Bu etkenlerin 
iyileþtirilmesi için gerekli çalýþmalar planlanacaktýr.
Projenin bir diðer önemli ayaðý ise Nizip Organik Zeytini konusundaki pazarlama ve markalaþma 
çalýþmalarý olmuþtur. Bu baþlýk altýndaki tüm çalýþmalar titizlikle tamamlanmýþtýr. Proje ve platform ile 
ilgili olarak oluþturulan web siteleri projenin sürdürülebilirliðinin saðlanmasý için oldukça önemlidir. 
Özellikle Organik Zeytin Üreticileri Platformu, Nizip Zeytini'nin etkin tanýtýmýnýn saðlanmasý, diðer 
bölgelerdeki mesleki kuruluþlar ve sivil toplum kuruluþlarý ile ortak çalýþmalar gerçekleþtirilmesi, bilgi 
alýþveriþinde bulunulmasý, ortak sorunlarýn belirlenmesi ve bunlarýn çözümünün saðlanmasý için 
gerekli çalýþmalarýn planlanmasý açýsýndan oldukça kritik bir rol edinmektedir. Bu konularda sýkça 
desteðini aldýðýmýz Yöndes Yönetim Danýþmanlýk ̀  a tekrar teþekkür ediyorum.
Pazarlama ve markalaþma çalýþmalarý açýsýndan diðer önemli çalýþmalar ise fuarlara katýlým, verilen 
reklamlar ve pazar analizi raporunun oluþturulmasý olmuþtur. Oluþturulan bu pazar analizi raporu ile 
Nizip Ticaret Odasý'nýn Nizip Zeytini ile ilgili uzun yýllardýr yaptýðý çalýþmalara eklenecek ve bundan 
sonra yapýlacak çalýþmalar için önemli bir kaynak olacak bir rapor oluþturulmuþtur.
Nizip zeytininin ulusal ve uluslararasý pazarlara eriþimini kolaylaþtýracak projeler geliþtirmeye ve 
hazýrlanan projelere destek olmaya Nizip Ticaret Odasý olarak devam edeceðiz.

SONUÇ : 

Füsun ÖZERCAN
Proje Koordinatörü
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