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ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu Pazar araştırma projesi Burhaniye Ticaret Odasına üye işletmelerinin üye zeytinyağı işletmelerinin 

ihracat potansiyellerinin geliştirilmesi için hazırlanmıştır. 

Çalışmanın temel amacı zeytinyağı üreticilerinin hangi hedef pazarlara yönelmeleri gerektiğini ortaya 

koymak ve daha hızlı, daha az maliyet ile ihracat işlemlerinin gerçekleştirmeye çalışmaktır. Araştırma 

işletmelerimize hedef pazarların zeytinyağlarına olan taleplerindeki değişimi irdeleyebilecek bir bakış 

açısı sunmaktır. Bu anlamda daha sonraki yıllarda yapılacak Pazar araştırmalarına da yol gösteri olması 

beklenmektedir. 

DÜNYA İTHALAT GÖSTERGELERİ  

Romanya’nın zeytinyağı ithalatı 2018 yılı itibariyle 16.467.000 dolar mertebesindeydi.  

           

            Kaynak: Trademap 

Bu pazardan; 

İtalya; 7.218.000 dolar  

İspanya; 5.128.000 dolar  

Yunanistan; 3.180.000 dolar pay almaktadır.  

Türkiye’nin ise hiç ithalatı olmadığı görülmektedir.  

 

Kaynak: Trademap 



Hedef ülke Romanya 2018 yılında 3213 ton Zeytinyağı ithalatı yaptığı ve Ton başına 5125 

dolar ortalama ödeme yaparak 16.467.000 dolar ithalat gerçekleştirmiştir.  

2018 yılı ticaret dengelerine baktığımızda ise -16.436.000 dolar satıldığı bir cari açığı olduğu 

ve Romanya’nın direk ithalatçı ülke olduğu görülmektedir.   

Yapmış olduğu ithalatı ortalama 1,347 km uzaktaki mesafeden temin etmektedir. 

(Ülkemizin uzaklığı ortalama 700 ile 1000 km ) 

2014 / 2018 yılları arasında %11 değer artışı gerçekleştiği miktar artışının ise %5 olarak artış 

gösterdiği görülmektedir. 

DÜNYA TİCARET GÖSTERGELERİ  

 

Kaynak: Trademap 

Türkiye’nin ihracat göstergelerine baktığımızda ortalama 5196 km ye ihracat yaptığı 3770 

dolara ton başına sattığı görülmektedir.  

Dünya ihracat göstergelerine baktığımızda İtalya’nın 5658 dolara ortalama ile ihracat yaptığı  

İspanya’nın ise 3986 dolar Yunanistan’ın ise 4268 dolar ton başına ihracat yaptığı 

görülmektedir.  

DÜNYA İHRACAT TİCARET GÖSTERGELERİ  

 



Romanya’nın zeytinyağı ithalatını 2017 yılını 2018 yılına göre kıyasladığımızda; 

Bir önceki yıla göre ithalatında 3.881.000 dolar artış ile %27 büyüme gerçekleştiği görülmüş. 

Büyüyen bir Pazar halini almıştır.  

Bu pazarda ise; 

Yunanistan’ın 1.044.000 dolar artışla %49 büyüdüğü  

İspanyanın 1.495.000dolar artışla %41 büyüdüğü İtalya’nın ise 508.000dolar ile %8 Pazar 

payını büyüttüğü görülmektedir.  

ROMANYA DÜNYA İTHALATI  

 

Kaynak: Trademap 

 

 

 

 

 

 

 

 


