
TARİŞ ZEYTİNYAĞI BİRLİĞİ 

GÜNEY EGE VE EDREMİT KÖRFEZ 

BÖLGESİ COĞRAFİ İŞARETİ 
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 Akdeniz uygarlığının sembolü olan zeytin ağacı, tarih 
boyunca bu bölgede kurulan tüm uygarlıkların temelini 
oluşturmuştur. Zeytinin anavatanının ve gen merkezinin 
Güneydoğu Anadolu olduğu eskiden beri bilinmektedir.  

 
 Güneydoğu Anadolu' da ilk yerleşimini tamamlayan zeytin, 

Batı Anadolu' ya ve oradan da Ege adaları yolu ile 
Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya' ya kadar uzanmıştır.  

 
 Arkeolojik ve jeolojik buluntular da zeytinin M.Ö. 6000 yılından 

beri kullanıldığını göstermektedir  

 

. Bugün için dünya üstünde bulunmuş en eski zeytinyağı tesisi, 
M.Ö. 6. Yüzyıla aittir ve İzmir' in Urla ilçesi yakınlarındaki antik 

Klazomenai kentinde bulunmaktadır.  
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 Zeytinyağı; zeytin meyvesinin mekanik yollarla 
işlenmesiyle elde edilen, bitkisel yağlar içerisinde 
fiziksel yöntemlerle doğal olarak üretilip tüketilebilen 
tek yağdır.  

 
 Zeytinyağı üretiminde klasik sistemler (pres) ve 

modern sistemler (santrifüj) olmak üzere iki farklı 
yöntem kullanılmaktadır.  

 
 Klasik sistemlerden kontinü sistemlere geçişte; zeytin 

işleme maliyetlerinin özellikle de iş gücü maliyetinin 
düşürülmesi ve zeytinin bahçede/depolarda 
bekleme süresini azaltmak, bunun için de yüksek 
kapasiteye sahip dekantörleri kullanarak, zeytinyağı 
kalitesini iyileştirmek asıl hedef olmuştur. 

http://www.tariszeytinyagi.com/index.php


ÜRETİM (1.000 ton) 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

AB ÜLKELERİ 2.118 1.938 2.224 2.199 2.233 

İSPANYA 1.236 1.030 1.401 1.375 1.600 

İTALYA 510 540 430 430 440 

YUNANİSTAN 327 305 320 320 310 

PORTEKİZ 36,3 53,4 62,5 62,5 71,8 

UZK ÜYESİ AB DIŞI ÜLKELER 548 666 692,5 731 834 

TUNUS 170 160 150 120 180 

SURİYE 100 130 150 180 200 

FAS 85 85 140 130 120 

TÜRKİYE 72 130 147 160 191 

ARJANTİN 27 23 17 15 15 

CEZAYİR 24 61,5 26,5 50 54,5 

ÜRDÜN 21,5 18,5 17 21 22 

UZK ÜYESİ OLMAYAN AB DIŞI 

ÜLKELER 46,5 64,5 56,5 80 75 

AVUSTURALYA 12 15 18 18 19 

FİLİSTİN 8 20 5,5 25 10 

ŞİLİ 6,5 8,5 12 16 22 
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KAYNAK:UZK 
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Ülkeler Tüketim (1000 ton) Nüfus (2011)milyon Kişi başı tüketim/kg 

İspanya 592,70 47,20 12,60 

İtalya 724,50 60,80 11,90 

Yunanistan 212,50 10,90 19,50 

Suriye 135,50 23,00 5,90 

Fas  90,00 32,30 2,80 

Tunus 40,00 10,40 3,80 

Türkiye 150,00 74,70 2,00 

ABD 275,00 313,50 0,90 

Avustralya 41,50 22,50 1,80 
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EDREMİT KÖRFEZ BÖLGESİ ZEYTİNYAĞLARI 

Türk Patent Enstitüsü 

tarafından 29.08.2004 

tarih ve 87 numaralı 

Edremit Körfez Bölgesi 

Zeytinyağları Coğrafi 

İşareti tescil edilmiştir. 
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COĞRAFİ SINIRLARI 

 Kazdağları ve Marda ile 

çevrelenen Edremit Körfez 

Bölgesi; Ezine, Ayvacık 

(Küçükkuyu); Edremit, 

Havran, Burhaniye, 

Gömeç, Ayvalık, Altınova; 

Dikili, Bergama, Zeytindağ, 

Aliağa(Şakran) ilçelerini 

kapsayan bölgedir. 

 

 

 

 
VARYETE 

Ayvalık/Edremit 
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Erken hasat zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarında meyvemsi 

ve aromatik değerler daha belirgin, renk daha koyu tonda ve 

daha yoğun kıvamdadır. Zeytin meyvesinin kendine has tadı, 

kokusu ve aroması ile birlikte taze ot (çimen) kokusu ve elma 

aroması hissedilir. Damakta ve dil ucunda hafif ve geçici bir 

acılık ve yakıcılık hissedilmesi aranan bir özelliktir. Aralık ayı 
ortalarından sonra zeytin hasadından elde edilen zeytinyağları; 

berrak, altın sarı renkte ve daha akışkan kıvamdadır. Olgun 

zeytinin kendine has tad ve kokusunun yanı sıra erken hasat 

zamanında damakta bıraktığı elma tadı ve kokusu daha belirgin 
hale gelir. Erken hasat döneminde hissedilen geçici yakıcılık 

etkisinin azalması ve dil ucunda tatlılık bırakması bu tür 

zeytinyağlarının en belirgin özelliğidir. 
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Türk Patent Enstitüsü 

tarafından 27.09.2004 tarih 
ve 79 numaralı Güney Ege 

Zeytinyağları Coğrafi İşareti 

tescil edilmiştir. 
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COĞRAFİ SINIRLARI 
 
İzmir/ Foça, Menemen, 
Kemalpaşa, Ödemiş, Tire, 
Torbalı, Bayındır, Selçuk; Aydın/ 
Kuşadası, Ortaklar, Germencik, 
Erbeyli, İncirliova, Köşk, Nazilli, 
Kuyucak, Atça, Sultanhisar, 
Buharkent, Yenipazar, Koçarlı, 
Söke, Dalama, Çine, Bozdoğan; 
Muğla/ Milas, Yatağan, Bodrum, 
Fethiye, Ortaca, Köyceğiz, 
Marmaris, Dalaman ilçelerini 
kapsayan bölgedir. 
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 Koyu yeşilimsi-sarı renkli ve kuvvetli meyve kokulu 

olup, erken hasatta bu yoğun meyve tadı ve acılığı 

daha fazla hissedilebilir. 
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  Zeytinyağı; ağaçtan toplanmış zeytinlerden elde edilmeli, dip zeytini 

olarak tabir edilen kendiliğinden yere düşmüş ve uzun süre bekleyerek 

bozulmaya uğramış zeytinler kullanılmamış olmalıdır. 

 

 Hasadı gerçekleştirilen zeytinlerin sıkım işlemi en fazla 48 saat içinde 

tamamlanmış olmalıdır. 

 

 Ürünün biyolojik ve duyusal özelliklerinin zarar görmemesi için yağın 

ekstraksiyon işlemi sırasında, uygun hamur sıcaklığının sağlanıp 

sağlanmadığı gözlenmiş olmalıdır. 

 

 Üretimi gerçekleştirilen zeytinyağları, sıkımından ambalajlanmasına kadar 

her aşamada diğer zeytinyağları ile karışmayacak şekilde muhafaza 

edilmelidir.  
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 Üst Denetim Kurulu; Tescil başvurusu yapılan coğrafi işaretin; 555 

sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde söz konusu ürünün 

üretimi, işlenmesi, pazarlanması, tescilli menşe işaretinin kullanım 

biçimi, ürünün üzerinde belirtilmesi, etiketleme şekilleri ile yukarıda 

açıklanan tanım ve koşullara uygunluğunu denetler. 

 

 

 Teknik Alt Denetim Kurulu; Coğrafi işaretin tescil kapsamındaki il 

ve ilçelerde bulunan üretici kuruluşları ve bağımsız kamusal 

kuruluşlardan oluşur. Kendi denetim bölgeleri içindeki zeytinyağı 

üretimini miktar ve kalite kontrol olmak üzere iki açıdan denetler. 
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İŞARETLER 

VARYETE HOLOGRAM 
LOGO 



TANITIM 
 Damak tadına 

göre tercihler. 

 

 Pusulanız kuzeyi 
gösteriyor ise 
Edremit körfez 
bölgesi yağları. 

 

 Pusulanız 
Güneyi 
gösteriyor ise 
Güney Ege 
yağları. 



   

 

 

 

 

 Logo kullanım hakkına sahip üreticilerin ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışında 

tüketiciler arasında farklılığının anlaşılmasına olanak verir. 

 

 Üreticinin ürününe değer katar .  

 
 Üst Denetim ve Alt Teknik Denetim Kurulları tarafından organize edilen 

kontroller menşe tayini ve şartnamelere uyumu garanti ederek tüketicinin 

korunmasını temin etmektedir. 

 

 Bu logonun varlığı tüm tüketiciler için, ürünün özel tabiatının coğrafi 

menşesinde saklı olduğuna dair hakiki bir garantidir. Bu nedenle ürünler 

daha fazla güven uyandıracaktır. 

 

  Gıda güvenliği açısından izlenebilirliği sağlar. 

 

   Tüketiciye seçme hakkı verir. 

 

 

NEDEN COĞRAFİ İŞARET ? 

NEDEN LOGO ? 
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        TEŞEKKÜRLER 


