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Konu: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 17 Mayıs 2017 tarihinde meclise sunduğu; 

Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla, bazı kanun ve kanun hükmünde 

kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun, 3573 Sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve 

Yabanilerin Aşılanması” Hakkındaki Kanunda Yapılacak Değişikliklerle ilgili Antalya Kent 

Konseyi Tarım Çalışma Grubu’nun görüşleri. 

 Zeytin; bütün dinlerde ve kültürlerde, barışı, dostluk ve kardeşliği, ölümsüzlüğü, 

bolluk ve bereketi temsil eden kutsal bir ağaçtır. Rivayete göre; Zeytin ağacı gölgesinde 

oturan Homeros’un kulağına şu cümleleri fısıldamıştır: “Herkese aitim, kimseye ait değilim. 

Sen gelmeden önce buradaydım, sen gittikten sonrada burada olacağım”.Zeytin gerçekten 

ölümsüz bir ağaçtır. Zeytinin insan sağlığı ve beslenmesindeki önemi herkes tarafından 

bilinmektedir.  

Türkiye, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu iklim özellikleri nedeniyle çok 

önemli bir zeytin üreticisi ülke konumundadır. Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde 800 

000 hektar alanda 170 milyona yakın ağaç miktarıyla İspanya ve İtalya’dan sonra üçüncü 

sıradadır. Ege ve Marmara bölgelerinde zeytin üretimi daha düzenli ve kapalı bahçeler 

şeklindedir.  Akdeniz bölgesinde ve özellikle Antalya’nın batı ve doğu ilçelerinde ise denize 

yakın alandan 800 m yüksekliklere kadar olan yamaçlarında, delice ağırlıklı makilik ve 

aşılanmış zeytinlikler olarak önümüze çıkar. 

Ülkemizde yaklaşık 500.000 üretici aile geçimini tümüyle zeytincilikten sağlamaktadır. 

1.200.000 tarım işçisi zeytincilik dolayısıyla iş olanağı bulmaktadır. Zeytin ve zeytinyağı 

sektörü bütün olarak düşünüldüğünde, 10 milyon vatandaşımız geçimini bu sektörden 

sağlamaktadır.  

3573 sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılanması Hakkındaki Kanun”Zeytin 

üretimini destekleyen ve koruyan bir yasadır. Son on beş yıldır yasa defalarca değiştirilmeye 

çalışılmıştır. 2012 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı yasaya aykırı olarak çıkardığı 

yönetmelikle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlığına destek vermiş, ancak yönetmelik 

Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Şimdi iptal edilen bu yönetmelik içeriği kanun değişikliği 

olarak tekrar gündeme getirilmiştir. 



3573 SAYILI KANUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER TASLAĞI  

MADDE 
NO 

YASADAKİ MEVCUT MADDE 
METNİ 

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI 

 
 

MADDE 
1 

 Madde 1’e aşağıdaki madde eklenmiştir. 
Madde 1/A- Bu Kanunda geçen; 
Zeytinlik Saha: Orman sınırları dışında kalan ve bir dekar alanda en az 15 kültür çeşidi veya yabani 
zeytin bitkisinin bulunduğu alanı,   
Kurul: Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu’nu ifade eder. 

 
 
 
 
 

 
MADDE 

14 

 
Zeytinliklere her çeşit hayvan 
sokulması, yerleşim sahaları hariç, 
zeytin sahalarına en az bir 
kilometre yakınlıkta koyun ve keçi 
ağılı yapılması yasaktır. Ancak çift 
sürme ve nakliyatta kullanılan 
hayvanlara ağızlık takılması şartıyla 
müsaade edilir.  
Bu hükme aykırı hareket edenler 
hakkında zarar görenin şikâyeti 
üzerine üç aya kadar hapis veya 
adlî para cezasına hükmolunur.  
Çiftçi mallarını korumakla yükümlü 
bulunanlarca düzenlenen 
tutanaklar aksi sabit oluncaya 
kadar geçerlidir. 

 
Zeytinlik sahalarda her çeşit hayvan otlatılması yasaktır. Zeytinliklerde hayvan otlatanlara 5.000 TL idari 
para cezası uygulanır.  
Çiftçi mallarını korumakla yükümlü bulunanlarca düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar 
geçerlidir. 
 
 

 
 
 
 
 

MADDE 
20 

Zeytinlik sahaları içinde ve bu 
sahalara en az 3 kilometre 
mesafede zeytinyağı fabrikası hariç 
zeytinliklerin vegatatif ve generatif 
gelişmesine mani olacak kimyevî 
atık bırakan, toz ve duman çıkaran 
tesis yapılamaz ve işletilemez 
 
Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı 

Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve 
çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamaz ve işletilemez. Ancak, alternatif 
alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla; 
 a) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları, 
 b) İlgili bakanlıkça kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri, 
 c) Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar, 
 ç) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri, 
 d) Petrol ve doğalgaz arama ve işletme faaliyetleri, 
 e)Hazırlanmış imar planlarına rağmen mevcut yerleşim alanlarının genişlemesine engel olduğu 



fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal 
sanayi işletmeleri yapımı ve 
işletilmesi Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının iznine bağlıdır.  

 
 

tespit edilen sahalarda yapılacak imar planı değişimleri, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafındanzeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilebilir. 
Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde Valiliklere devredebilir. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları 
ile 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nda tanımlanan tarımsal işletmelerin yapımı ve 
işletilmesi ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine bağlıdır.  

Birinci fıkra kapsamındaki yatırımları yapanlar bu faaliyetlerini izin amacına uygun, çevre ve 
zeytin sahalarına zarar vermeyecek şekilde yürütmek, oluşabilecek zararı telafi etmekle ve kendilerine 
tahsis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirmekle yükümlüdürler. 

Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu; her ilde Valinin başkanlığında, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
ile Maliye Bakanlığının ildeki üst düzey temsilcileri ile Bakanlık Araştırma Enstitüsü,  Ziraat Fakültesi 
(Bahçe Bitkileri Bölümü) ve Ziraat Odalarından birer üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. 
Kurulun sekretaryahizmetleri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülür. Kurul, en az 
beş üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alır.  

“Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu, yatırım taleplerine ilişkin görüş bildirmek, zeytinlik sahaların 
geliştirilmesi, korunması, verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izlemenin 
yapılması, ülkesel ve yerel ölçekli yatırım planlarının uyumunun denetlenmesi, ortaya çıkan 
olumsuzlukların belirlenmesi ve bununla ilgili sorunları giderici önlemlerin alınması görevlerini yerine 
getirir. Yatırımı talep edenkurum/kuruluş tarafından yatırım talebi ile birlikte yatırıma ilişkin fizibilite 
raporu Kurula sunulur. Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu yatırım talepleri ile ilgili kararlarını bir aylık süre 
içerisinde vermek zorundadır. 

“Zeytinlik sahalarda yapılacak yatırımlarla ilgili usul ve esaslar ile Zeytinlik Sahaları Koruma 
Kurulunun kuruluş, çalışma, usul ve esasları Yönetmelikle belirlenir.” 
Birinci fıkrada şartlı izin verilen yatırımlara ait sahalar hariç zeytinlik sahalardaraltılamaz. Zeytin 
ağaçlarının sökülmesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu 
iznin verilmesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı konu uzmanı araştırma enstitülerinin ve 
mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşüalınır. Bu hâlde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin 
ağacı kesilemez ve sökülemez. İzinsiz kesenler veya sökenlere ağaç başına ikibin Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. 
 

 



 
DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ  GÖRÜŞLER 
 
MADDE 1:  

Dekarda 15 adet altında kültür veya yabani zeytin ağacının bulunması halinde, alanın 
zeytinlik olarak kabul edilmemesi, zeytinliklerimizin büyük bölümünün yok olmasına neden 
olacaktır. Bu da üretimimizi ciddi oranda düşürecektir. Yapılacak değişiklik bu alanların tarım dışına 
çıkarılmasına yol açacaktır. Rantın yüksek olduğu Antalya gibi yerlerde zeytinliklerimiz hızla 
yapılaşmaya ve tarım dışı uygulamalara açık hale gelecektir. Zeytincilikte rakiplerimiz olan İspanya 
ve İtalya’da dekarda 3 adet ve üzeri zeytin ağacının olduğu alanlar zeytinlik olarak kabul 
edilmektedir. 

Yasa değişikliği ile “Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu” oluşturulmaktadır. Benzer kurul;5403 
sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı” kanununa göre “Toprak Koruma Kurulları” adında bütün 
illerde vardır. Ne yazık ki bu kurullar tarım alanlarının korunmasından ziyade amaç dışı kullanımına 
da onay veren kurumlar halini almışlardır. Bu kurullarda çoğu zaman “Kamu Yararı” konusu tarım 
toprakları aleyhine işletilmiştir.   

 
MADDE 14: 

Yürürlükteki yasanın 14. maddesinde yer alan “zeytin sahalarına en az bir kilometre 
yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması yasaktır ibaresi” yeni taslakla kaldırılmıştır. Değişiklik taslağı 
ile hapis cezası da kaldırılmış, bunun yerine sadece para cezası konulmuştur. Bu değişiklik, 
zeytinliklere zarar verilmesini önlemiş olmayacaktır, hatta bu ağılların yapılmasını teşvik ederek 
zeytinliklerin daha fazla zarar görmesine sebep olacaktır.  

 
MADDE 20: 

Mevcut Yasadaki zeytinliklere 3 km mesafede, zeytinliklere zarar verebilecek tesislerin ve 
yatırımların kurulması kesinlikle yasaklanırken, değişiklikle bu madde esnetilmiş, oluşturulan 
“Zeytin sahaları Koruma Kurulu” marifetiyle bu alanların zeytinlik ve tarım dışına çıkarılmasına 
olanak sağlanmıştır. 

Taslak değişiklikte öngörülen “Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu” oluşumu daha önce 5403 
sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanunundaki Toprak Koruma Kurullarının benzeridir. Kurul, 
yine kamu ve bürokrat ağırlıklı bir oluşumdur.   

 
Ayrıca taslak da yer alan kamu yararı ibaresinin çok genel ve soyut kaldığı, herhangi bir 

ölçüsü olmadığı, her türlü yatırım için ilgili bakanlıkça kamu yararı kararı alınabileceği 
görülmektedir. Bu durumda herhangi bir bakanlığın vereceği kamu yararı görüşü doğrultusunda 
zeytinlik alanlarının yok olmasının önü açılabilecektir. Hatta Bakanlık yetkisine verilmekle 
kalınmamış kamu yararı verme yetkisi Valiliklere bırakılmıştır.  

   
  SONUÇ  
 

Zeytinlik Sahalarının bugüne kadar olduğu gibi yasa ile korunması esastır. Gücünü yasadan 
almayan bir koruma anlayışının, Kurul’daki kişi ve kuruluşların inisiyatifine bırakılması doğru 
değildir. 

Zeytinlik alanlarının, alandaki zeytin ağacı sayısını düzenleyerek zeytinlik sahası olmaktan 
çıkarılması ve oluşturulacak kurul marifetiyle zeytinliklerde tarım dışı tesislerin kurulmasına izin 
vermek bu ülke zeytinciliğine ve tarımına zarar verecektir. Bu yasa değişikliği  bu alanların tarım 
dışına çıkarılmasını sağlayacaktır. 

Bu yasa değişikliği kabul edildiği taktirde; gerek kamu, gerekse de özel yatırımlar ile 
gelişmekte olan ülkemiz zeytin ve zeytinyağı üretimi olumsuz yönde etkilenecek ve 450 bin ton 
üretim ile Dünya ikinciliği hedefinin tutturulması yolunda sorun yaşanacaktır. Sağlık faydalarının 
bilinirliğinin artması ile son dönemde tüketimi artmakta olan zeytinyağının imajı zeytinlik alanların 



yakınında yapılacak madencilik ve benzeri çevresel zararları olan faaliyetler nedeni ile olumsuz 
etkilenecek ve tüketimin azalması halinde ise toplum sağlığı zarar görecektir. 

İlgili yasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi ile özellikle kırsal bölgelerin istihdamına önemli 
katkı sağlayan zeytincilik zarar görecek, ülkemizin işsizlik oranı daha da artacaktır. 

Sonuç olarak; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 17 Mayıs 2017 tarihinde meclise 
sunduğu; Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla, bazı kanun ve kanun 
hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarıları içerisinden, 3573 sayılı 
“Zeytinciliğin ıslahı ve Yabanilerin aşılanması” hakkındaki kanununçıkarılması gerekir. 

 
 
 

29.05.2017 
ANTALYA KENT KONSEYİ 
TARIM ÇALIŞMA GRUBU



 


