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Madde 1- Bu Yönetmelik; ekolojik yönden uygun bölgelerde
ve zeytin yetiştiriciliğine elverişli sahalarda zeytinlik kurulmasını
sağlamak, mevcut zeytinliklerde ürünün miktar ve kalitesini
yükseltmek ve maliyeti düşürmek, birim alandaki verimi artırmak,
zeytinyağı ve sofralık zeytin işletmelerindeki teknolojik yapıyı günün
koşullarına uygun hale getirmek üzere gerekli teknik, ekonomik, ticari
ve sosyal tedbir ve organizasyonları sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.

ZEYTĠNCĠLĠĞĠN ISLAHI, YABANĠLERĠNĠN
AġILATTIRILMASINA DAĠR YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK TASLAĞI

MADDE 1- 3/4/1996 tarih ve 22600 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Zeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair
Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
Madde 1- Bu Yönetmelik; ekolojik yönden uygun bölgelerde
ve zeytin yetiştiriciliğine elverişli devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki sahalarda zeytinlik kurulmasını sağlamak, mevcut
zeytinliklerde ürünün miktar ve kalitesini yükseltmek ve maliyeti
düşürmek, birim alandaki verimi artırmak, zeytinyağı ve sofralık
zeytin işletmelerindeki teknolojik yapıyı günün koşullarına uygun hale
getirmek üzere gerekli teknik, ekonomik, ticari ve sosyal tedbir ve
organizasyonları sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki
tanımlar eklenmiştir.
Küçük Ölçekli Tarımsal ĠĢletme: Üretim faktörlerini
kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal ürünlerin üretimi için
tarımsal faaliyet yapan ve iĢletme içerisinde tarımsal ürünlerin
üretimden sonra koruma ve/veya iĢlemesini yaparak mamul veya
yarı mamul hale getirmeye yönelik ekonomik faaliyette bulunan
elli kiĢiden az yıllık çalıĢan istihdam eden iĢletmeler,
Zeytinlik Saha: Orman sınırları dıĢında bulunan ve
Devletin hüküm ve tasarrufunda olan yabani zeytinlik, antepfıstığı
ve harnupluklar ve her nevi sakız çeĢitleri veya tapuda bu Ģekilde
kayıtlı sahalar ile orman sınırları dıĢında olup da 17/10/1983
tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının
Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında bulunmayan zeytin
yetiĢtirmeye elveriĢli makilik ve fundalıklardan oluĢan en az 25
dekarlık alan,
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki

Madde 23- Zeytinlik sahaların içerisinde ve bu sahalara en az
üç kilometre mesafede, zeytinyağı fabrikası hariç, zeytinin vegetatif ve
generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bulunan, toz ve
duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.
Zeytinlikler içinde zeytinyağı fabrikası ve küçük ölçekli
tarımsal sanayi iĢletmesi tesis etmek isteyenler, mahallin en büyük
mülki amirine baĢvururlar. Bunun üzerine Müdürlüklerce yerinde
yapılacak inceleme sonunda düzenlenecek rapor, Bakanlığa
gönderilir.
Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, ilgili mevzuat
çerçevesinde mahallin en büyük mülki amiri tarafından gerekli
izin verilir. Aksi takdirde olumsuz cevap baĢvuru sahibine yazı ile
tebliğ edilir. Ġzin alınmaksızın yapılan fabrikaların iĢletilmesi
yetkililerce men edilir. Kaçak iĢletildiği takdirde umumi
hükümlere göre kanuni takibat yapılır.

şekilde değiştirilmiştir.
Madde 23- Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç
kilometre mesafede zeytin ağaçlarının bitkisel geliĢimini ve
çoğalmalarını engelleyecek kimyevi atık, toz ve duman çıkaran tesis
yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı
fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal iĢletmelerin yapımı ve
iĢletilmesi Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı’nın iznine bağlıdır.
Ancak; alternatif alan bulunmaması ve Çevresel Etki
Değerlendirme Raporu (ÇED)’na uygun olması, bitkilerin
vegetatif ve generatif geliĢimine zarar vermeyeceği Bakanlık
araĢtırma enstitüleri veya üniversiteler tarafından belirlenmesi
durumunda;
a) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları,
b) Bakanlıklarca kamu kararı alınmıĢ plan ve yatırımlar,
c) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim
tesisleri,
ç) Ġlgili Bakanlıkça kamu kararı alınmıĢ madencilik
faaliyetleri petrol ve doğal gaz arama ve iĢletme faaliyetleri,
d) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar,
için, yukarıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak isteyenler, ilgili
Bakanlıkların onaylı belgeleri ile mahallin en büyük mülki amirine
baĢvurur. Müracaat sahibi, çevrede oluĢabilecek ÇED raporu ile
belirlenmiĢ zararları önleyecek tedbirleri almak koĢulu ve dikim
normlarına uygun, eĢdeğer büyüklükte il/ilçe müdürlüğünce
uygun görülecek alanda zeytin bahçesi tesis eder.
Olumsuz cevap baĢvuru sahibine yazı ile tebliğ edilir. Ġzin
alınmaksızın yapılan faaliyetlerin yürütülmesi yetkililerce men
edilerek, umumi hükümlere göre kanuni takibat yapılır.
Bu madde kapsamında valiliklerce verilen kararlara
yapılan itirazlar, Bakanlık tarafından değerlendirilerek karara
bağlanır.
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

Madde 27 -Zeytin ve zeytin ürünlerinin işlenmesi,
“Madde 27- Zeytin ve zeytin ürünlerinin işlenmesi,
depolanması, depo ve işletmelerin özellikleri, sağlık şartları, depolanması, depo ve işletmelerin özellikleri, sağlık şartları,
işletmelerde kullanılan her türlü alet, ekipman ve kapların nitelikleri işletmelerde kullanılan her türlü alet, ekipman ve kapların nitelikleri
sofralık zeytin işletmelerinin kuruluşu ve işletilmesinde 24/6/1995

tarih ve 560 sayılı "Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine
Dair Kanun Hükmünde Kararname" ile "25/11/1994 tarih ve 22122
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sofralık Zeytinlerin Nitelikleri ile
Zeytin Salamurahanelerinin ve Yarı Mamul Zeytin Muhafaza
Ünitelerinin Teknik Şartları, Teknolojik Kontrol ve Muayeneleri ile
ilgili Yönetmelik hükümlerine ve Bakanlıkça belirlenen sağlık ve
temizlik şartlarına uyulması zorunludur.

sofralık zeytin işletmelerinin kuruluşu ve işletmesinde 11/6/2010
tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu ile bu Kanun hükümleri uyarınca çıkarılacak
yönetmelik ve diğer mevzuata göre Bakanlıkça belirlenen sağlık ve
temizlik şartlarına uyulması zorunludur.”

Yürürlük
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri
Bakanı yürütür

