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Bu rapor Prof. Dr. Ummuhan Gökovalı ve 
Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Terzioğlu’nun 
katkılarıyla, Avrupa İklim Eylem Ağı  
(Climate Action Network Europe),  
İklim İçin 350 Derneği ve  
Milas Kent Konseyi tarafından hazırlanmıştır.

Climate Action Network (CAN) Europe (Avrupa İklim Eylem Ağı), 
iklim değişikliğiyle mücadele eden Avrupa’nın önde gelen sivil 
toplum koalisyonudur. 38 ülkeden 170’ten fazla üye organizasyonu 
ile 1.500’ün üzerinde sivil toplum kuruluşu ve 47 milyondan fazla 
yurttaşı temsil eder ve Avrupa çapında sürdürülebilir kalkınma, 
iklim ve enerji politikaları için çalışır. Daha fazla bilgi için 
https://caneurope.org/ 

İkl im İçin 350 Derneği ,  adını  atmosferdeki  karbondioksit 
miktarının güvenli üst sınırının milyonda 350 parçacık (ppm) olması 
gerektiğinden almaktadır. Başta kömür olmak üzere halk sağlığını, 
doğayı, iklimi tehdit eden fosil yakıt kullanımının, yaşanabilir bir 
yeryüzü için bir an önce sonlandırılması gerektiğini savunmaktadır. 
Bu çerçevede fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına 
adil  bir  geçişi  savunan kurum, bu yönde çeşit l i  çal ışmalar 
gerçekleştirmektedir. Daha fazla bilgi için: iklimicin350.org

Milas Kent Konseyi 2009’da Milas’ın sorunlarına yerel düzeyde 
demokratik katılımla çözüm getirmek üzere üzere kurulmuştur. 
Konseye, 110 kurum/kuruluş üyedir ve Kadın, gençlik, kent tarihi 
ve belleği, kent estetiği, ekoloji ve çevre, trafik güvenliği, tarihi ve 
kültürel miras konularında meclislerde çalışmalarını yürütmektedir. 
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Çalışmanın kapsamı ve amacı

Muğla iline bağlı Milas ilçesi Türkiye’de zeytin ve 
zeytinyağı üretimi açısından öne çıkan bölgeler-
dendir. İlçe 5 bin yıldan daha uzun süredir uygun 
doğa ve iklim koşulları sebebiyle insanların yer-
leştiği bir yer olmuştur. Karya Uygarlığı’ndan bu 
yana bölgede zeytincilik ve zeytinyağı üretimi en 
önemli tarımsal faaliyet olmuştur.

Türkiye Kasım 2021’de Paris Anlaşması’na taraf 
olmuş ve Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye için 
2053’te net sıfır ekonomi olma hedefi açıklanmıştır. 
Sonraki adım, Türkiye için karbonsuz ekonomiye 
geçişi ortaya koyan bir yol haritası çizilmesi işidir. 
Karbonsuz ekonomiye geçiş sadece ulusal ölçekli 
değildir ve bölgeler ölçeğinde dönüşümü planla-
mayı da gerektirmektedir. Bu çalışma kapsamın-
da bölge ölçeğinde bir ekonomik geçiş için örnek 
olmak üzere Muğla’nın Milas ilçesi ele alınmıştır. 
Yapılan masabaşı araştırmalarında Milas için dö-
nüşüme dair güçlü seçeneklerden biri olarak zeytin 
ve zeytincilik öne çıkmıştır. Çalışmanın amacı; Mi-
las’ta başta Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret 
(Cİ) tescili almış olan Milas zeytinyağı olmak üzere 
zeytine dayalı bir ekonominin geliştirilmesi olasılığı-
nı araştırmaktır. Bu kapsamda ayrıca zeytine dayalı 
yatırımların istihdam, vergi gelirleri, katma değeri, 
yatırım ihtiyacı vb hesaplanmıştır. 

Çalışma üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda 
dünyada, Avrupa Birliği’nde (AB) ve Türkiye’de zey-
tin ve zeytinyağı üretimi veriler aracılığı ile analiz 
edilmekte, coğrafi işaret (Cİ) kavramı, Cİ koruma-
sının ekonomik etkileri ve tescilli coğrafi işarete 
sahip zeytin ve zeytinyağları ile uluslararası alan-

da öne çıkan İtalya’dan “Toskana Zeytinyağları” ve 
İspanya’dan “Sierra de Segura Zeytinyağları” ile 
Türkiye’den “Gemlik Zeytini” ve “Güney Ege Zey-
tinyağları” örnek olarak ele alınarak detaylı bir 
şekilde incelenmektedir. İkinci kısımda Manisa-Ak-
hisar, Balıkesir-Edremit ve Muğla-Milas ilçelerinde 
zeytin ve zeytinyağı sektörüne yön veren ana ak-
törler ile yapılan derinlemesine görüşmelerin bul-
gularına yer verilmektedir. Üçüncü kısımda elde 
edilen bulgulardan yola çıkarak Milas’ta AB’den 
coğrafi işaret tescili almış Milas zeytinyağının daha 
iyi bir pazarlama ve Cİ örgütlemesi ile yaratabile-
ceği istihdam, gelir, ihracat ve vergi geliri gibi ek 
ekonomik katkılar ile zeytine ve zeytinyağlı sabuna 
dayalı yeni sektörlerin oluşturulması ile ortaya çı-
kabilecek potansiyel ekonomik etkiler tahmin edil-
mektedir. Son olarak çalışmanın amacına uygun 
yerel, ulusal ve uluslararası politika önermelerine 
yer verilmektedir

Milas’ta zeytin sektörüne dair 
hesaplamalar

Milas’ta yıllık ortalama yüz bin ton zeytin hasadı 
yapılmaktadır. Hasadın %20’si bölge ekonomisi 
için ek katma değer yaratmadan işlenmemiş 
zeytin olarak satılmakta ve bölge ekonomisi dı-
şına çıkmaktadır. Bu bölge ekonomisi için ciddi 
bir kayıptır. İşlenmeden ekonomi dışına çıkan yir-
mi bin ton zeytin, Milas bölgesinde zeytine dayalı 
imalat sanayinde değerlendirilirse Milas ekonomi-
sine ek gelir ve istihdam sağlayacağı hesaplanmış-
tır. Buna göre yirmi bin tonluk zeytin varlığının;

•  5 bin tonluk kısmının zeytin işlemede  
(50 adet zeytin işleme tesisi ile),
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dikkate alınmıştır). (Çalışanlara ödenen ücretler 
harcama olarak ekonomik döngüye çarpan meka-
nizması aracılığıyla dahil olmaktadır. Günümüzde 
Türkiye’deki marjinal tüketim eğilimi 0,75 (Yiğit, 
2020) ve vergi yükü 0,25 (Kalkınma Bakanlığı, 2018) 
olarak hesaplandığından Türkiye’deki çarpan katsa-
yısı yaklaşık 2,28 olarak hesaplanmaktadır.)

İstihdamın cinsiyete göre dağılımı incelendiğin-
de, özellikle sabun-şampuan, zeytin işleme ve 
konaklama tesislerinde kadın istihdamı oranı-
nın erkeklere göre daha yüksek olduğu görül-
mektedir. Kadın istihdamının toplam içindeki payı, 
zeytin işleme tesislerinde ortalama 1/2 iken, sa-
bun-şampuan ve konaklama tesislerinde ortalama 
2/3’ tür. Bölgede kurulacak zeytin işleme, sabun ve 
şampuan tesisleri hem bölgedeki istihdam açığını 
kapatmaya, hem de kadın istihdamının artmasına 
katkı sağlayacaktır. 

Saha ziyaretleri kapsamında zeytin ve zeytinya-
ğı tesislerinin yatırım maliyetlerine dair elde edilen 
bilgilere göre; küçük ölçekli bir zeytinyağı üretim 
tesisinin 6 milyon TL, küçük ölçekli bir zeytin işle-
me tesisinin 2 milyon TL ve son olarak, sabun ve 
şampuan tesisisinin 10 milyon TL civarında yatırım 
maliyeti olacağı tahmin edilmektedir. (Yatırım mali-
yetlerine dair bilgi yöredeki yerel zeytin sektörü iş-
letme sahiplerinden edinilmiştir. Yatırım maliyetleri 
tahminleri 2021 yılına aittir.) 

Çalışma kapsamında Milas’ta zeytin sektö-
rünün gelişmesi önündeki engeller de incelen-
miş ve şu sonuçlara varılmıştır: Zeytin ağacı ba-
kımı konusunda eksiklikler bulunmaktadır, sofralık 
zeytin işleme konusunda ilçe potansiyelini değer-

lendirmemektedir. Henüz Milas’ta kaç adet zeytin 
ağacı olduğu bile coğrafi bilgi sistemi ile tespit edi-
lememiştir. Akhisar ve Edremit ile karşılaştırıldığın-
da zeytin, zeytinyağı ve bunlara dayalı ürünler üret-
me konusunda Milas henüz yolun başındadır. Bu 
yüzden de Milas zeytin, zeytinyağı ve bunlara 
dayalı ürünler açısından birçok önemli ekono-
mik potansiyel taşımaktadır.  

AB Coğrafi işaretli Milas Zeytinyağı 
üretimin potansiyeli

Mevcut üretim süreçlerine dahil olan zeytin 
miktarını artırmanın yanı sıra Milas’ta üretilen 
AB coğrafi işaret tescilli Milas zeytinyağının üre-
tim oranının ve fiyatının AB’deki muadillerinin 
seviyelerine ulaşması da yöreye ekonomik açı-
dan katkıda bulunacaktır. Çalışma kapsamında 
örnek olarak Toskana Zeytinyağı alınmış ve Cİ’li 
üretimin toplam içinde %4’lük orana ulaşması he-
def olarak belirlenmiştir. Hedeflenen üretim oranı 
ve fiyatlara ulaşılması durumda AB coğrafi işaret 
tescilli üretimin Milas’ta 800 tona ve fiyatının da or-
talama 75 TL’ye yükselebileceği varsayılabilir (2021 
yılı fiyatları ile). Bu durumda Cİ tescilli zeytinyağı-
nın yarattığı değer 4,5 milyon TL’den 60 milyon 
TL’ye artış gösterebilecektir. Ayrıca uluslararası 
pazarlama ve reklam gibi faaliyetlerle coğrafi işa-
ret tescilli olan bu yağın ihracatının yapılması da 
mümkündür. Halihazırda Milas’tan ihraç edilen 
zeytinyağı miktarı düşüktür. AB coğrafi işaretli 
Milas zeytinyağı etrafında iyi örgütlenmiş bir 
üretici birliği ile bu potansiyel değerlendirildi-
ğinde önemli bir ihracat geliri kazanma olasılığı 
bulunmaktadır. Bu potansiyel coğrafi işaret bel-
gesindeki üretim koşullarına uygun olarak üretilen 

•    15 bin tonluk kısmının zeytinyağı üretimin-
de (15 adet zeytinyağı tesisi ile),

•    Üretilen zeytinyağının 500 tonluk kısmı-
nın sabun ve şampuan üretiminde (5 sa-
bun-şampuan üretim tesisi ile) değerlendi-
rilmesi mümkündür.

Mevcut yağhanelerin atıl kapasite ile çalıştığına 
dair saha ziyaretleri kapsamında edinilen bilgiye 
dayanarak yeni zeytinyağı tesisi kurma ihtiyacının 
uzun dönemde ortaya çıkabileceği değerlendiril-
miştir. Bu sebeple mevcut kapasitenin tam olarak 
kullanılması ve bunun istihdam etkisi dolaylı şe-
kilde ve uzun dönemde ortaya çıkabilir. Bölgede 
yeni kurulacak zeytin işleme, sabun ve şampuan 
gibi doğrudan zeytine dayalı tesisler dışında, zeytin 
atıklarının değerlendirildiği pirina ve/veya gastro-
turizm imkanlarının geliştirilmesi ile konaklama te-
sislerinin kurulması sayesinde doğrudan istihdam 
artışı sağlamak mümkün olabilecektir. Zeytin ve 
zeytinyağına dayalı yatırımlarla geliştirilebilecek tu-

rizm ve sanayi işletmeleri seçenekleri incelendiğin-
de kısa dönemde 650 ve uzun dönemde toplam-
da 755 kişilik istihdam yaratılması potansiyeli 
olduğu hesaplanmaktadır. Uzun dönemde orta-
ya çıkacak toplam 755 yeni işin 525’inin niteliksiz 
sayılan işlerde, 230’unun ise nitelikli sayılan işlerde 
olduğu hesaplanmaktadır.

Zeytin işleme ve sabun-şampuan tesisleri tam 
zamanlı (12 aylık) çalışma düzenine uygundur. Bu 
nedenle istihdam, ücret ödemeleri ve harcamalar 
sürekli yani 12 aylık olarak değerlendirilmelidir. 
Zeytinyağı tesislerinin ise sezonluk yani 6 ay faa-
liyet gösterdiği varsayılabilir. Bu çerçevede yeni 
kurulacak tesislerde bir yıl içerisinde toplamda 
31,8 milyon TL’lik ücret ödeneceği ve bu ödeme-
lerin harcanması ile yaklaşık 72,8 milyon TL’lik 
bir çarpan etkisi yaratacağı diğer bir ifadeyle 
çalışanların bu ücretlerle yerel ekonomiye 72,8 
milyon TL katkı yapacağı tahmin edilebilir (Üc-
ret hesaplamalarında 2021 yılı ücret düzeyleri 

Tesis türü Tesis 
sayısı

Tesis başına 
çalışan 
sayısı

Toplam 
çalışan sayısı

Çalışma 
ayı

Ücretler 
toplamı  

(ayda, TL)

Ücretler 
toplamı  

(yılda, TL)

Çarpan
etkisi

Zeytinyağı 15 7 105 6 489.777 2.938.662 6.700.149

Zeytin işleme 50 10 500 12 1.931.475 23.177.700 52.845.156

Sabun ve şampuan 5 16 80 12 285.425 3.425.094 7.809.214

Pirina 3 10 30 6 121.955 731.732 1.668.350

Butik otel 2 20 40 12 131.081 1.572.967 3.586.365

Toplam 75 755 2.959.713 31.846.156 72.609.235
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zeytinyağı oranının toplam üretim içindeki payının 
artırılması ile daha da genişleyebilir.

Milas’ta zeytin etrafında gastroturizm 
fırsatları:

Zeytin ve zeytinyağı dünyada sadece tarım 
ürünü ya da imalat sanayi ürünü olmanın öte-
sine geçerek tarihsel ve kültürel zenginliği ile 
turizm ürünü olarak da değerlendirilmektedir. 
Örneğin, bu çalışma kapsamında incelenen İtal-
ya-Toskana[1] ve İspanya-Sierra de Segura[2] gibi 
bölgelerde “zeytinyağı turizmi”, “zeytinyağı ro-
tası” adı altında ulusal ve uluslararası turizm 
faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Zeytinyağı 
turizmi zeytincilikle ilgili faaliyetlere dayalı olarak 
oluşan ve gastronomi, doğa, kültür unsurlarını da 
içinde barındıran ve yeni gelişen bir agroturizm fa-
aliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır (Arıkan Saltık ve 
Çeken, 2017). Zeytin ve zeytinyağı turizmi, turistle-
re zeytin hasadından başlayıp satışına kadar tüm 
süreci deneyimleme imkanı sunar. Turlarda zeytin 
bahçelerine ziyaretler düzenlenmesi ve insanların 
zeytin hasadına ve zeytinyağı yapım sürecine dahil 
olması, zeytin ve zeytinyağı tadım kursları, zeytin-
yağlı yemek kursları, zeytinyağından sabun yapıl-
ması gibi faaliyetler yer almaktadır. Ayrıca tarihi 
zeytinyağı üretim tesislerini ve zeytin ve zeytinyağı 
müzelerini[3] gezmek de zeytinyağı turizminin bir 
parçasıdır. Son yıllarda özellikle pandemi sonra-
sında insanların doğada daha fazla zaman geçirme 
isteği tematik turizme ilgiyi artırmıştır. Bu ihtiyaca 
yönelik düzenlenen zeytin bahçeleri içinde konak-
lama, spor, yeme-içme gibi imkanları olan yeni te-
sisler ve bu tesisler için oluşan ulaştırma hizmetleri 
yöre ekonomilerini canlandırmaktadır. 

Milas, pekçok açıdan zeytin-zeytinyağı turiz-
mi için elverişli bir yöredir. İlçenin Bafa Kapıkırı 
köyünün zeytin turizmi kapsamında zeytin yü-
rüyüş rotası, kamp ve foto-safari gibi rotaların 
oluşturulmasına uygun olduğu belirtilmektedir 
(Özçatalbaş vd., 2019). Ayrıca Milas’a bağlı Kıyıkış-
lacık, Kazıklı, Selimiye, Çomakdağ, Kızılağaç, İkiztaş, 
Ketendere, Kapıkırı, Sakarkaya, ve Çukurköy köyle-
ri yürüyüş rotaları için uygundur. Milas’ta yaşayan 
anıt zeytin ağaçlarını görmek isteyenler için bir gezi 
rotası “Anıt Zeytin Ağaçları Rotası” olarak düzen-
lenebilir (Özçatalbaş vd., 2019). Milas’ta 2014 yılın-

dan beri her yıl ekim ayında hasat şenlikleri yapıl-
maktadır. Hasat şenlikleri zamanında Milas’a yakın 
turizm bölgelerinden günlük ve/veya birkaç günlük 
paket turlar düzenlenerek hem Milas’ın coğrafi ve 
doğal güzellikleri hem de Cİ tescilli zeytinyağı tanı-
tımı yapılabilir.  Bu turlar sayesinde ilgili diğer sek-
törlerin de (konaklama, yeme-içme, hediyelik eşya) 
canlanması sağlanabilir.

Yunanistan’da 1999 yılında başlayan Zeytin 
Ağacı Rotası, UNESCO tarafından 2003 yılında Kül-
türlerarası Diyalog ve Sürdürülebilir Kalkınma Ulus-
lararası Kültür Rotası olarak ve 2005 yılında Avrupa 
Konseyi tarafından Avrupa Konseyi Kültür Rotası 
olarak resmen tanınmıştır[5]. Türkiye, bu rota 
içinde yer almaktadır, diğer yandan Türkiye’nin 
kendi potansiyel zeytinyağı rotasını belirleyip, 
ilgili rotayı Avrupa Komisyonu’na sertifikalandır-
masına ve uluslararası düzleme taşımasına ihti-
yaç vardır (Büyük ve Can, 2020). Bu çerçevede Mi-
las ve yöresinin bu zeytin rotasına dahil edilmesi de 
Milas’ın uluslararası tanınırlığına katkı sağlayacaktır. 
Zeytin ve zeytine dayalı turizm, zeytinyağı turizm ar-
zını oluşturan zeytinyağı işletmeleri, satış mağazala-
rı, zeytinyağı müzeleri, turizm işletmeleri, eğitimler, 
çalıştaylar ve festivaller gibi unsurları içermektedir. 
Zeytinyağı turizmin gelişimine katkı sağlayacak pay-
daşlar ise zeytin üreticileri, yöre halkı, yerel yönetim-
ler, turizm işletmecileri, bakanlıklar ve eğitim kurum-
larıdır (Arıkan Saltık ve Çeken, 2017). 

Milas hem içinde barındırdığı 27 antik kent, He-
katomnos Anıt Mezarı, Kutsal Alanı (2012) ve Beçin 
Ortaçağ Kenti (2012) gibi UNESCO Dünya Mirası ge-
çici listesinde yer alan[4] arkeolojik değerleriyle (Öz-
çatalbaş vd., 2019), hem Çomakdağ-Kızılağaç ma-
hallesinin hala yaşayan 500 yıllık kültürel değerleri 
ve yaşam biçimi ile, hem de sahip olduğu 120 km 
uzunluğundaki kıyı şeridi ve koyları ile zeytin-zey-
tinyağı turizmi fırsatlarını zenginleştirecek diğer 
önemli kültür ve turizm değerlerine de sahiptir.

Bu bağlamda, öncelikli olarak Milas için zeytin 
ve zeytinyağı turizmini merkeze alan bir bölgesel 
dönüşümün adımlarını ortaya koyacak bir plana ih-
tiyaç vardır. Bu plan, turizm, sanayi, tarım gibi farklı 
sektörlerin birbirini tamamladığı ve beslediği bir 
yaklaşımla, Milaslıları dahil eden bir metodla hazır-
lanmalıdır. 
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Milas’ta termik santrallere verilen 
mali desteklere dair bir karşılaştırma

Eğer Milas’ta zeytine dayalı (zeytin, zeytinyağı, 
sabun) 70 yeni küçük ölçekli tesis inşa edilirse 
bunların toplam yatırım maliyetinin 240 milyon 
TL civarında olacağı ve 685 yeni iş yaratacağı 
hesaplanmaktadır. Milas’ta işletmede olan Yeni-
köy ve Kemerköy Termik Santrallerine 2021 yılında 
sadece kapasite mekanizması kapsamında kamu 
kaynaklarından verilen destek miktarı 260 milyon 
TL’dir. Milas’taki termik santrallere sağlanan 
kapasite mekanizması teşvikinin yalnızca bir 
senelik kısmının Milas’ta zeytin sektörüne akta-
rılması ile bir yıl içinde bahsedilen küçük ölçekli 
yatırımların hepsi gerçekleştirilebilir. Zeytin ve 
zeytinyağı sektöründeki bu yeni yatırımın, Mi-
las’ın kömür madenciliği sektöründeki istihda-
mın (800 kişi civarında) büyük kısmı kadar yeni 
iş yaratması da mümkün gözükmektedir.

Bu çalışma, Milas’ta zeytin sektörünün tek 
başına sahip olduğu potansiyeli ortaya koyarak 

2053 net sıfır emisyon vizyonuna uygun bir böl-
gesel dönüşümün mümkün ve gerçekçi olduğunu 
gösteren bir başlangıç çalışması niteliğindedir. İl-
çenin diğer ekonomik olanaklarını bütüncül olarak 
değerlendiren, yörenin iklim nötr bir gelecek için 
dönüşümünü hedefleyen, kapsayıcı ve katılım-
cı bir planlama sürecinin yürütülmesiyle Milas’ta 
doğrudan kömür sektöründeki tüm istihdamın 
(1800-2000 civarında) başka sektörlere kaydırıl-
masının mümkün olduğu görülmektedir. Bu geçiş 
sürecinde ortaya çıkacak yeni işlerin, insan onu-
runa yaraşır, yoksullukla mücadeleyi önceleyen, 
sosyal içermeyi sağlayan ve yeşil işler olması iklim 
nötr bir ekonomiye adil bir şekilde geçişi sağlaya-
cak temel unsurlardır. 

[1] Daha detaylı bilgi için https://www.visittuscany.com/en/the-
me/wine-and-olive-oil-roads/, ve https://www.arttrav.com/tus-
cany/olive-oil-tours-in-tuscany/, 10.08.2021.
[2] https://www.turismosierradelsegura.es/, 12.08.2021.
[3] Dünyadaki zeytinyağı müzeleri için bakınız https://www.
internationaloliveoil.org/olive-world/olive-museums-routes/, 
10.08.2021. 26 Kasım Dünya zeytin günü olarak kutlanmaktadır.
[4] https://mugla.ktb.gov.tr/TR-158975/gecici-listede-olanlar.html, 
08.10.2021.
[5] olivetreeroute.gr, 10.10.2021.
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