
 
 

ULUSLARARASI ZEYTİN RAPORU 

(Temmuz 2022) 

ULUSLARARASI SOFRALIK ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞI TİCARETİ 
 

Zeytinyağı – 2021/22 Yılları Hasat Yılı 
 
Zeytinyağı ve pirina yağı ticareti, 2021/22 hasat yılının ilk aylarında  (Ekim 2021-

Nisan 2022), aşağıda gözüken tabloda ilk 8 pazar ülkedeki rakamsal veriler ile 

belirtilmiştir. 

Bir önceki yıl aynı hasat dönemine göre karşılaştırıldığında ithalat; Japonya’da %8 

artış gösterirken, Çin’de değişim göstermemiş ve Avustralya’da -%17, Brezilya’da -

%17, Kanada’da -17%, Rusya’da -%17 ve ABD’de -6% düşüş göstermiştir. 

Hasat yılının ilk altı ayı (2021/2022) geçtiğimiz hasat yılı ile karşılaştırıldığında; AB içi 

satın alımlarında -%7, AB ithalatında da -%20 düşüş göstermiştir. 

 

 
Sofralık Zeytin - 2021/22 Hasat Yılı 
 
2021/22 hasat yılının ilk aylarında (Eylül 2021-Nisan 2022), bir önceki hasat yılının 

aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ithalat, Avustralya’da -%8, Brezilya’da -%21 ve 

Kanada’da -%13 düşüş gösterirken; ABD’de %4 artış göstermiştir.  

2021/22 hasat yılının ilk aylarında (Eylül 2021-Mart 2022), geçen hasat dönemiyle 

karşılaştırıldığında, AB içi satın alımlarında %1 artış gösterirken; AB ithalatında -%7 

düşüş göstermiştir. 

 
 

Zeytinyağı Üretici Fiyatları 
 
Sızma Zeytinyağı 
 
İspanya'da üretici fiyatları, 30 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında 3.38€/kg 

olarak gerçekleşerek bir önceki yılın hasat dönemine oranla %2,2 artış göstermiştir. 

İtalya’da üretim fiyatları, 30 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında 4.35€/kg olarak 

bir önceki yılın hasat dönemine oranla -%5,4 düşüş göstermiştir. 



 
 

Yunanistan'da fiyatlar, 30 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında 3.30€/kg olarak 

gerçekleşerek bir önceki yılın hasat dönemine göre %6,5 artış göstermiştir. 

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

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

oldu. 

 

Rafine Zeytinyağı 
 
İspanya’da üretici fiyatları 30 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında 3,27€/kg 

olarak gerçekleşmiştir. Fiyatlar bir önceki yılın hasat dönemine oranla %8,3 artışa 

sahne olmuştur. 

İtalya'da, bu kategoriye ilişkin veriler Aralık 2017’nin sonundan bu yana mevcut 

değildir. Elde edilen son verilere göre üretici fiyatı 3,56€/kg olarak gerçekleşip bir 

önceki hasat dönemine oranla %4 artış göstermiştir. 

Yunanistan’da bu ürün kategorisine ait veriler bulunmamaktadır. 

İspanya’da, 30 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında; sızma zeytinyağı (3,38€/kg) 

ile rafine zeytinyağı (3,27€/kg) arasındaki fiyat farkı 0.11€/kg iken, İtalya’da Aralık 

2017 itibarıyla 0.43€/kg olarak gerçekleşmiştir. 

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


