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Bilindiği üzere; Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK), 5488 Sayılı Tarım Kanunu ve
Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın 5 Nisan 2007 tarih, 26484 Sayılı Yönetmeliği ile tarım ürünleri
arasında ilk ürün konseyi olarak 21 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuştur. Buna göre, ulusal tarım
politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere bir araya gelen; zeytin ve zeytinyağı üreticileri ile
zeytin bitkisinden elde edilen asıl ve yan ürünlerin ticaretini yapan tüccarlar, sanayiciler ve/veya
bunların oluşturdukları birlikler, dernekler, kooperatifler, zeytin ve zeytinyağı ile ilgili araştırma ve
eğitim kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından meydana gelen Konseyimiz
zeytincilik sektörünün tamamını kucaklaşmış çatı kuruluşu olarak Yasa ve Yönetmeliğin verdiği
görev, yetki ve sorumluluklar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede Konseyimiz
kurumsal ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla gerek kendi sektörünün gerekse diğer sektörlerin
sorunlarına ülke penceresinden bakmak suretiyle yaklaşmaktadır. Bu noktadan hareketle;
İlgi yazınızda belirtildiği üzere; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2014 tarihinde
kararlaştırılan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Madde 4’ e göre 3573 sayılı
Kanunun 14. Maddesinin 1. ve 3. Fıkraları değiştirilerek Zeytin alanlarında Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin alınmak suretiyle tesisler yapılabileceği hükmü getirilmekte ve
buna karşın güya zeytinliklerin korunmasını güçlendirecek şekilde zeytinliklere her çeşit hayvan sokan
hakkında zarar görenin şikayeti üzerine 1-3 aya olan hapis cezası veya adli para cezasına
hükmolunacağı belirtiliyor. Yine mevcut haldeki Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması
Hakkında Kanunun Madde-20’ de yer alan “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3
kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani
olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda
yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır” hükmü yerine değişikliğe gidilerek yeni haliyle;
Madde 20- Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel
gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamaz ve işletilemez,
Ancak Kurul’un uygun görmesi şartıyla
a) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları,

b) İlgili bakanlıkça kamu yararı alınmış madencilik faaliyetleri,
c) Elektrik üretimine yönelik yatırımlar,
d) Petrol ve doğalgaz arama ve işletme faaliyetleri,
e) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar,
f) Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı,
g) Kamu yararı gözetilerek yol altyapı ve üstyapısı faaliyetlerinde bulunulacak yatırımlar için
zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
izin verilebilir.
Zeytinlik sahalarında yapılacak zeytinyağı fabrikaları, tarımsal işletmeler ile küçük ölçekli
tarımsal sanayi işletmelerinin yapımı ve işletilmesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
iznine bağlıdır.
Bakanlık bu maddedeki yetkilerini gerektiğinde valiliklere devredebilir.
İllerde verilen kararlara karşı karar tarihinden itibaren bir ay içerisinde Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığına itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
Birinci fıkra kapsamındaki yatırımları yapanlar bu faaliyetlerini izin amacına uygun çevreye
ve zeytinlik sahalarına zarar vermeyecek şekilde yürütmek ve oluşabilecek zararları telafi
etmekle yükümlüdür.
Her ilde, valinin başkanlığında, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü tarafından başkan
yardımcılığı ve sekreterya hizmetleri görevi yürütülmek üzere, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının
ildeki üst düzey temsilcilerinden ve Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığının merkez
teşkilatındaki ilgili biriminden birer üye ile üniversite, ziraat odası, zeytincilik konularında
ulusal ölçekte faaliyette bulunan kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşları veya sivil
toplum kuruluşlarının yerel temsilcilerinden iki kişi olmak üzere toplam dokuz kişilik Kurul
oluşturulur. Kurul en az beş üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alır. Kurul, yatırım talepleri ile
ilgili kararlarını bir aylık süre içerisinde vermek zorundadır.
Kurulun kuruluşu, çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan
yönetmelikle belirlenir.
Kurul, yatırım taleplerine ilişkin görüş bildirir, zeytinlik sahalarının geliştirilmesi, korunması,
verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapar.
Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen haller dışında zeytinlik sahaları
daraltılamaz. Belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı
içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma , zeytinlik alanının
%10’unu geçemez. Zeytin ağaçlarının sökülmesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin veya mahallindeki ziraat odasının uygun görüşü
alınır. Bu hâlde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve dökülemez. İzinsiz
kesenler veya sökenlere ağaç başına bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Milletlerarası anlaşma hükümleri uyarınca gerçekleştirilmesi öngörülen elektrik üretimine
yönelik yatırımlar ve bu yatırımlar ile ilgili her türlü yapılar hakkında bu maddede yer alan
sınırlayıcı hükümler uygulanmaz”. şeklinde değiştirildiği tarafımıza bildirilmiştir.
Buna göre; 20 Nisan 2010 tarihinde bugünküne benzer bir şekilde Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve
Köyişleri Komisyonunu ve Çevre Komisyonundan görüşülmeye dahi gerek duyulmadan çok kısa
sürede, Sanayi ve Ticaret Üst Komisyonuna getirilen ve sektörün haklı ve kararlı tutumu ve TBMM’
de milli iradenin tecelli etmesi neticesinde reddedilen Maden Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve
Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun değişiklik istemi,
ve Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunarak reddedilen Zeytincilik Yönetmeliği değişikliği bu kere
de “ Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytincilin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” nın zeytincilik sektörünün bundan önce de
yapılması istenen değişiklik tekliflerinde olduğu gibi sektörümüzün göz ardı edilerek ve adeta yok
sayılarak sadece madencilik sektörünün talepleri göz önüne alınarak getirilmesi, üstelik bu girişimin
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili tartışmalar ve yoğun gündemi olan Meclisimizin tatil süreci başta
olmak üzere oldu bittiye getirme çabası içinde hazırlanması sektörümüz tarafından bir kez daha endişe
ile karşılanmış, ve infiale neden olmuştur. Bu kez yapılmak istenen değişikler ile sektörümüz, bundan
önce 2 kez TBMM’ye getirilen ve reddedilen değişikliklerden ve kısaca Zeytincilik Yönetmeliğinde
yapılmak istenen ve Danıştay tarafından hukuka aykırı olduğu ifade edilerek iptal edilen değişiklik
tekliflerinin daha da acımasızı ve adeta maden lobisinin almak istediği bir intikamın yerine getiriliş
biçimini derinden hissetmektedir. Nitekim sektörümüzün henüz yeterince haberdar olamadığı halde
tüm yörelerden Meclis ve Komisyon Başkanlıkları ile Komisyon Üyelerimize gönderilmeye başlayan
ve çığ gibi artacak olan mesajlarda zeytincilik kanununda yapılmak istenen değişiklik teklifinin kabul
edilemez bulunduğu ifade edilmekte ve Zeytincilik Kanununda yapılmak istenen değişikliğe şiddetle
karşı çıkılmaktadır. Öncelikle Zeytincilik Kanunu’nun omurgası niteliğindeki 20’nci Maddesinin 1.
Fıkrasında ve diğer hususlarda yapılmak istenen değişiklikler ile ilgili Konseyimiz görüşleri şöyledir;
 Bilindiği üzere 3213 sayılı Maden Kanunu ve Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi 2003 ve 2010 yılında yılında da Meclisimiz ilgili Komisyonlarında ve
hatta genel kurulda görüşülmüş milli irade Zeytincilik Kanunu’nun değiştirilmemesi
yönünde olmuştur.
 Konseyimizce Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ortak bir hedef doğrultusunda hareket
edilerek, anavatanı Anadolu olan zeytini, gelecek altı yıl içinde öncelikle halihazırda
dünya beşinciliği konumundan İspanya’nın ardından ikinci sıraya taşımak, 21’nci
yüzyılın nihai hedefi olarak ta dünyada söz sahibi lider bir ülke olmasını sağlamak
olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızca zeytincilik
sektörü desteklenmiş, özellikle yeni dikim alanlarına yapılan fidan destekleri ile zeytin
ağacı varlığımız son altı yılda yaklaşık % 65 artarak 165 milyon adete yükselmiştir.
Halihazırda 165 bin ton olan ortalama zeytinyağı üretimimiz 2023 de 700 bin ton olarak
belirlenmiştir. Ayrıca Meclisimizde oy birliği ve yüksek nitelikli konuşmalar ve
zeytincilik hedefleri belirtilerek çıkarılan uygun bulma kanunu aracığıyla Ülkemizin 20
Şubat 2010 tarihinden itibaren 12 yıllık bir ayrılıktan sonra Uluslararası Zeytin Konseyi
(COI)’ ne yeniden üye olması da yüce meclisimizin iradesi ile ve zeytinciliğe verdiği
önem çerçevesinde gerçekleşmiştir.
 Bu hedef doğrultusunda zeytinciliğin sorunları ve yol haritası 2006 ve 2009 yıllarında iki
kez TBMM Zeytincilik Araştırma Komisyonlarında ele alınmıştır. Bu Komisyonlar, tüm
yörelerde kişi kurum ve kuruluşlarla görüşmüş, yurt içi ve yurt dışında zeytinliklerde,
zeytin ve zeytinyağı işleme ve üretim ve sanayi tesislerinde incelemelerde bulunmuş,
çalışmalar sonunda bilimsel niteliğe sahip iki rapor hazırlanarak kitap haline getirilmiş
ve güncelliğini korumaktadır. Bu raporlarda da görüleceği gibi milli irade Zeytincilik
Kanunun ilgili amir hükümlerinin korunması yönünde gerçekleşmiştir.
 Zeytincilik, Türkiye’ de yaklaşık 500 bin ailenin geçim kaynağını, işlenen tarım
alanlarının % 3,5’unu oluşturan bir sektördür. Zeytin üretimi tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de sağlıklı beslenmede,, istihdam sağlanmasında ve diğer sanayi kollarına
Pazar yaratmada, yüksek katma değeriyle doğrudan ve dolaylı yoldan 10 milyon kişinin
geçimini sağlamada, tarımsal ve sosyo ekonomik yönden ciddi bir önem taşımaktadır.
 Son 2 yıllık ortalamaya göre, zeytinyağı üretimimiz 165 bin ton olup bu üretimin değeri
yaklaşık 600 milyon dolardır. 2023 de bu değer yaklaşık 700 bin ton zeytinyağı için
yaklaşık 3 milyar dolar olacaktır

 Son 2 yıllık ortalamaya göre, sofralık zeytin üretimimiz yaklaşık 450 bin ton olup bu
üretimin değeri yaklaşık 900 milyon dolardır. 2023 de bu değer yaklaşık 3,5 milyar
dolardır.
 Bu ekonomik getiriler birkaç yıl veya 15-20 yıllık bir süre ile sınırlı değildir. Zeytinağacı
Anadolu’ da altı bin yıldır insanoğlunun, geçim, beslenme, sağlık ve güzellik kaynağı
olarak görevini sürdürmektedir. Dünya var oldukça da insanlığa ve çevreye hizmete
devam edecektir. Bu yönüyle yer yüzünde hiçbir madenin getirisi zeytin ağacının toplam
getirisi kadar olamaz.
 Zeytin ağaçların ilki ve ölümsüzdür. Tüm din kitaplarında bahse konu edilen kutsal
zeytin ağacının doğumu 6000 yıl önce anavatanı Anadolu gerçekleşmiştir. Tarihte
zeytincilikle ilgili ilk kanunlar olan Solon Kanunlarında zeytinliklerin düzenlenmesine
ilişkin kararlar yer almış ve zeytin ağacını kesenlerin ölümle cezalandırılmasına karar
verilmiştir. Üyelik yolunda çalışmalar içinde bulunduğumuz Avrupa Birliğinde ise zeytin
ve zeytinyağı 136/66 EEC tüzüğü ile 1966 yılından itibaren başlayan ve AB toplam
mevzuatının yaklaşık %3 üne tekabül eden ve 5000 sayfayı bulan tüzüklerle
düzenlenmiştir. Buna göre zeytin üreticisi başta olmak üzere tüm sektör, zeytin ve
zeytinyağı üretimi desteklenmiş, köyden kenti önlemek üzere daha az kayırılmış yöreler
başta olmak üzere ilave destekler verilmiştir. Ayrıca Avrupa Birliğinde (EEC) 2019/93
sayılı Tüzük ile geleneksel zeytin sahalarında zeytinliklerin muhafaza edilmesi için
yardım verilmektedir. Dünyanın en büyük zeytin üreticisi olan İspanya’ da uçsuz
bucaksız zeytinlikler hiçbir surette madencilik veya sanayi tehditi altında değildir. Başta
maden olmak üzere kimyasalların kısıtlanması ile zeytin ağacı yaban hayvanları özellikle
tavşan ve keklikler için adeta doğal bir barınak haline dönüşmektedir.
 AB Zeytin ve Zeytinyağı Mevzuatının tüm içeriği incelendiğinde ülkemizdeki zeytin ağacı
sayımızın AB’ ye giriş sürecine kadar mümkün olan en üst sayıda arttırılmasının icap
ettiği ulusal menfaatlerimiz açısından önemlidir. AB ulusal garantilenmiş miktara konu
olan zeytinyağı miktarını ve bu oranda yardımlarını belirli sayıda ağaca ve bunlardan
elde edilen ürüne vermektedir. Bu anlamda AB Üyeliğimiz gerçekleşinceye kadar geçen
sürede mevcut ağaç sayımız ulusal garanti miktarı ve üretim yardımlarına esas tutarları
oluşturacaktır. Dolayısıyla nedeni ne olursa olsun zeytin ağaçlarının kesilmesine,
alanlarının daraltılmasına neden olabilecek bu tür teklifler ya da girişimler ne ulusal
menfaatlerimiz ne de AB politikamız ile bağdaşmayacaktır.
 Zeytincilik Kanunun 20 nci maddesinin 1nci fıkrasında “zeytinlik sahaları içinde ve bu
sahalara 3 km mesafe”….. hususu gelişigüzel değil bilimsel gerekçelerle hazırlanmıştır.
Zira, herdem yeşil bir bitki olan zeytinde fotosentez üniteleri olan yaprakların herhangi
bir madde ile güneş ışığını geçirmeye engel film tabakası halinde kaplanması ile bitkinin
fotosentez aktivitesinin azalması, vejetatif gelişmesi için kullanacağı bitki besin
maddeleri üretimindeki azalış nedeni ile gelişmesinin gerileyeceği, ayrıca çiçeklenme
döneminde polen tozunun tutunarak çimlenmesine yarayan özel sıvı ile nemli bulunan
dişicik tepesinin dışarıdan herhangi bir su çekici madde ile kaplanması halinde polen
tozunun çimlemeyeceği ve yumurtalığın döllenememesi sonucu meyve tutumu
olmayacağı bilinmektedir. Ayrıca toz, duman gibi unsurların meteorolojik olaylarla ve
hava akımıyla oldukça uzak mesafelere taşındığı da bilinmektedir. Örneğin, 2007/2008
üretim sezonunda Suriye üzerinden gelen tozlu ve sıcak hava akımının atmosferde
değişimi ile havadan çaur şeklinde yağması ile Antakya, Kilis, Nizip vb gibi yöre
zeytinlerinin çiçeklenme döneminde döllenmeyi olumsuz etkileyerek verimsiz bir yıl
yaşanmasına neden olmuştur. Bu duruma zaman zaman daha uzak ülkelerden (Sahra
Çölü) kalkan toz bulutları da neden olabilmektedir. Bu örnekle madenlerin neden
olacağı toz veya duman ile kirli atıkların rüzgarın ve yer altı sularının taşıma etkisi ile
Km’ lerce taşınabileceği ve bu nedenle 3 km sınırının keyfi olmayıp mesafenin daha da
arttırılması gerektiği bilimsel olarak görülmektedir.

 Zeytin dünyada ve ülkemizde stratejik bir üründür. Bu önemi de gün geçtikçe
artmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 10 milyon kişinin doğrudan ve dolaylı geçim
kaynağıdır. Alt Komisyonda yapılan ve zeytinciliğimizi doğrudan ilgilendiren Zeytincilik
Yasasında değişiklik yapılıyor olmasına rağmen görüşmelerde, ne Konseyimizin ne de
tek bir sektör temsilcisinin bilgi ve görüşüne başvurulmamıştır. Kaldı ki 5 Haziran 2004
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5177 Sayılı Maden
Kanunu’nun TBMM Komisyon görüşmelerinde yukarıdaki değişiklik benzeri önergeler
en geniş biçimde araştırılmış ve ret edilmiştir. Yüce Meclisimizin bu konu hakkında
verdiği karar, bugünlerde tekrar gündeme getirilerek tartışması bile yapılmadan
geçirilmek istenmesi, Ülkemiz açısından manidardır.
 Zeytincilik Yasası’nın 20. Maddesi yasanın omurgası niteliğindedir. Böylesi bir
değişiklikte yasa bütünüyle hükümsüz hale dönüşecektir. Bu teklifin önce Madencilik
Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği tarafından verilişi ve bugünlerde de ondan daha
vahşi bir biçimde ve sektörümüzle adeta alay edercesine ve intikam niteliğinde getirilen
değişiklik talebi sektörümüzce asla kabul edilemez ve sözün bittiği yer olarak
görülmektediri.
 Bilindiği gibi, 1 Aralık 2009 tarihinde TBMM’ de “2005 Uluslararası Zeytinyağı ve
Sofralık Zeytin Anlaşması’na Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 5929 Sayılı
Kanun” kabul edilmiştir. Genel Kurulda kanun ile ilgili yapılan görüşmelerde bütün
siyasi parti sözcülerinin ülke ve dünya zeytinciliğinin artan önemine ve zeytinciliğimize
dair yüksek nitelikli konuşmalar yaptığı tutanaklarla sabittir. Alt Komisyonunuzda
yapılan değişiklik ise bu duruma tezat teşkil etmektedir.
 Türkiye zeytin ağacının genetik anavatanıdır, zeytinin tüm dünyaya yürüyüşünün
başlangıç noktasını teşkil etmektedir ve zeytin bu anlamda dünya mirasıdır. Değişiklik,
bu potansiyel ve değerin ortadan kaldırılması anlamına da gelecektir.
 Ülkemiz son yıllarda, zeytincilik alanında ulusal ve uluslararası arenada önemli
büyüklüklere ulaşmıştır. Marka ülke hedefine hızla yürümektedir. Yurt içinde onlarca
milyar büyüklüğü ile ifade edilecek ekonomik değerde yatırımlar yapılmıştır. Böylesi bir
değişiklikle bu yatırımların kaynağı ortadan kaldırılmış olacaktır.
 Bugüne kadar zeytincilik yasasında yapılmak istenen değişiklik girişimlerine sektör
başta olmak üzere bilim dünyası da karşı çıkmıştır. Zeytinci yörelerdeki bütün siyasi
partiler, ortak bildiri ile Zeytincilik Yasasında değişiklik yapılmaması istemini
TBMM’ne başvurusu ile bildirmiştir. Zeytinci bölgeler ve Ülkemizin diğer yörelerinde
yaşayan 100 bini aşkın kişinin imzalı dilekçesinin TBMM Başkanlığına verilmiş olması
da bu konudaki toplumsal hassasiyetin en yakın örneğini göstermektedir.
 Zeytinlik Saha tanımında getirilen en az 25 dekarlık alanın hiçbir bilimsel temeli
yoktur. Bu değişiklik ile 25 dekardan az olan özel mülkiyete konu zeytinliklerin
yönetmelik kapsamında değerlendirilmeye alınmamasının önü açılmaktadır. Ege'deki
köylünün üreticinin, üç beş dekar zeytinliği zeytinden sayılmayacak böylece kolayca
madencilik faaliyetine ve diğer yatırımlara açılabilecektir. Oysa Avrupa Birliğinin (EC)
2366/98 sayılı Tüzük Madde 4 “zeytin ağacı” kavramı üzerinde durmuş, bazı kavramları
aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır:
 “üretimdeki zeytin ağacı”:
ehlileştirilmiş türlerden, daimi şekilde yerleşmiş,
muhtemelen birbirinden tabanda iki metreden yakın duran birden fazla gövdeye sahip,
yaş veya sağlık göz önünde bulundurulmaksızın yaşayan bir zeytin ağacı,



“zeytin yetiştirilen parsel”: ilgili Üye Devlet tarafından tanımlanan şekilde bir zeytin
ağacı parseli veya bu tür bir tanım yoksa bir başka zeytin ağacına 20 metreden daha
yakın olan üretimdeki zeytin ağaçları tarafından kaplanmış 10 ardan daha büyük bir
alana yayılan süreğen bir arazi parçası, (1 ar 100 metrekare olup 10 ar 1 dekar alandır).



“dağılmış zeytin ağaçları”: zeytin yetiştirilen bir parsel üzerinde bir ağaç grubu tesis
etmek için gerekli koşulları karşılamayan üretimdeki zeytin ağaçları,



“zeytin ağaçlarıyla kaplı alan”: zeytin yetiştirilen bir parselin alanı veya her dağılmış
zeytin ağacı için 1 arlık bir alan. Üye Devletler’in zeytincilik parsellerinin asgari
boyutunu belirlemektedir. Asgari boyut 10 ar’dan daha büyük olmamalıdır. 1 ar 100
metrekareye eşittir. Dolayısıyla asgari boyutun bir dekardan daha fazla olmaması
gerekmektedir.
Burada görüldüğü gibi Zeytin ağaçları ile kaplı alan 1 ar yani 100 metrekare, ile 10 ar
yani 1 dekar (1000 metre kare) alanı ifade etmektedir. Dolayısıyla 25 dekar gibi bir
alanın hangi kritere ve/veya hangi örneğe göre alındığının bilimsel hiçbir açıklaması
bulunmamaktadır. Bize göre zeytinlik saha tanımına 25 dekarlık bir ölçek koymanın asıl
hedefi; Çevresel Etki ve Değerlendirme Yönetmeliğinin 28- (Değişik madde: 30/06/2011 27980 S. R.G. Yön./6. md.)(*) Madencilik projeleri;Ruhsat hukuku ve aşamasına
bakılmaksızın, a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak)
açık işletmeler,…”şeklindeki düzenlemesine elverişli hale getirerek, 25 dekarın altındaki
zeytinliklerin bulunduğu alanlarda ÇED sürecinin bertaraf edilmesidir.
Madde 5 son paragrafta yer alan Milletlerarası anlaşma hükümleri uyarınca
gerçekleştirilmesi öngörülen elektrik üretimine yönelik yatırımlar ve bu yatırımlar ile
ilgili her türlü yapılar hakkında bu maddede yer alan sınırlayıcı hükümler
uygulanmaz”. şeklinde değiştirilmekte oysa zeytincilik sektörünü ilgilendiren
Uluslararası Zeytin Konseyi Zeytin ve Zeytinyağı Anlaşması hükümleri, Avrupa Birliği
Tüzükleri hiçe sayılarak açıkça zeytincilik sektörüne üvey evlat muamelesi yapılmak
istenmektedir.

Sonuç olarak, tüm dinlerde ve tüm kutsal kitaplarda övgüyle söz edilen ve üzerine
yemin edilen ölümsüz zeytin ağacına yapılmak istenen veya yapılacak kötülüklerin
emsalleri ile sabit olarak maddi ve manevi yaşamda şiddetle karşılığını bulduğunu, ona
yapılan iyiliklerin ise kutsandığını hatırlatarak, bundan öncekiler gibi bu kere de
Zeytincilik Yasamızın mevcut halinde değiştirilmeksizin bırakılmasını aksi bir istemin ise
kabul edilemez ve sözün bittiği yer olacağını yaklaşık on milyon sektör temsilcisi adına
hatırlatır, saygılarımızı sunarız.

