
Pazar
Ülkemizdeki zeytinyağı pazarının öyküsü, birçok
sektörden farklı olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşundan öncesine dayanıyor. 1878 yılında
Midilli’nin Komi Köyü’nde zeytinyağı üretimine
başlayan Komili Ailesi’nin yağları, lezzet ve kalitesiyle 
Osmanlı Saray Mutfağı’na kadar ulaşmıştı. Lozan
Antlaşması’nı takip eden 1923 - 1924 mübadelesi
ile Ayvalık’a göç eden Komili Ailesi, üretimini
burada da sürdürerek, zeytinyağı sektörünün genç
Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kurucularından biri oldu.
 İspanya, İtalya, Yunanistan gibi kaliteli
zeytinyağlarıyla tanınan ülkelerle aynı coğrafi
kuşakta yer alan Türkiye, ürettiği zeytinyağının
kalitesine rağmen zeytinyağı kültürünü oluşturmak
ve tüketimi artırmak açısından bu ülkelerin biraz
gerisinde kaldı.

 Ülkede zeytinyağı, on yıllar boyunca neredeyse
sadece bölgesel olarak tüketildi. Bu durumun
oluşmasında, 1920’li, 30’lu, 40’lı yılların sermaye
birikimi, ulaşım ve dağıtım olanakları, tanıtım
faaliyetlerinin yetersizliği gibi birçok faktörün 
de etkisi oldu. 1950’lere gelindiğinde ise nüfus 
artışındaki ivmelenme ve köyden kente göç gibi 
etmenler, tüketicilerin temel ihtiyaç maddeleri 
talebini oldukça artırdı. Talepteki bu artış, çok 
daha ucuz olan margarinle karşılanmaya çalışıldı ve 
zeytinyağı üretimi geri plana itildi.
 Ülkedeki zeytinyağı pazarının
bugününü ve geleceğini anlamak
için dünyadan bazı rakamlara
da bakmak gerekiyor. Dünya
genelinde her yıl 3 milyon ton
zeytin üretiliyor. Bu üretimin
2 milyon tonu, Avrupa Birliği
ülkelerinde gerçekleşiyor.
Avrupa Birliği ülkelerinde
üretilen zeytin miktarının büyük
çoğunluğunu ise 1 milyon 460 bin
tonla İspanya karşılıyor. İspanya’yı
yüksek üretim hacimleriyle
Yunanistan ve İtalya izliyor.

Zeytinyağı üretimi konusunda diğer Akdeniz
ülkelerinin gerisinde kalan Türkiye, Komili’nin
gösterdiği çabaların ve yaptığı katkıların da
sayesinde, son yıllarda etkin bir üretim ve tanıtım
atağına kalktı. Bu olumlu gelişme sonucunda
Türkiye, yıllık 192 bin ton üretim hacmine ulaştı.
Ülke genelinde son beş yılda zeytinlik alanların
%20 oranında arttığı hesaba katıldığında, zeytinyağı
sektörünün beş yıl içinde 300 bin ton üretim
hacmine ulaşacağı öngörülüyor. Ve tahmin
edilebileceği gibi Türkiye zeytinyağı pazarının
zirvesinde, sektörün kurucusu ve öncüsü Komili
oturuyor.
 
Başarılar
1950’li ve 60’lı yıllarda düşen zeytinyağı tüketiminin
ardından Komili, 70’lerde önemli bir girişimde
bulundu. 1970’lerde sektörün en önemli
sorunlarından biri ambalaj sıkıntısıydı. Mevcut
ambalajlar, kare teneke kutular şeklindeydi ve
üretimde yaşanan sorunlar sızıntılara yol açıyordu.
Komili, bu sorunun üstesinden sunduğu yenilikçi
çözümlerle gelmeyi başardı. Zeytinyağını silindir
teneke kutularda, yeni tasarım ve logosuyla 
piyasaya çıkardı; “Yeni Komili Altın Kutuda” 
kampanyasıyla tüketici marka yakınlaşmasını sağladı. 
Aynı yıl, Komili zeytinyağının Türkiye’nin zeytinyağı 
başkenti Ayvalık’ta üretildiğini vurgulayan ve 
“içilecek nitelikte” olduğu sloganıyla desteklenen 
iletişimiyle pazarda önemli bir başarıya imza attı. 
1983 yılında Komili, Türkiye sınırlarını aşarak 
ülkemizin en büyük yağ ihracatçısı haline geldi.
 Komili’nin yenilikçi duruşu, ilerleyen dönemlerde
de kendinden söz ettirdi. Tüketiciye küçük
ambalajda kullanım kolaylığı sunan, maliyet avantajı
yaratan ve zeytinyağını daha çok haneye ulaştıran
plastik ambalajı da ilk kez Komili kullandı. Komili
bunu yaparken ambalaj kalitesini koruyabilmek
amacıyla, kendi kullanımı için bir plastik şişe tesisi
kurdu ve böylece sektörde önemli bir fark yarattı.
Şişe kapaklarında görülen sızma ve kullanım
sorunlarına yönelik olarak, kolay açılabilen ve yağın
sıçramadan dökülmesini sağlayan şişe kapakları,
yine ilk kez ve uzun süre boyunca sadece Komili
tarafından kullanıldı.
 1991’deki “Tabiatın Mucizesi” kampanyası,
tamamen zeytinyağının faydalarını anlatmaya ve
tüm pastayı büyütmeye yönelik çarpıcı bir iletişim
kampanyası oldu. Komili, zeytinyağının sağlığa
faydalarını konu alan, başarılı görsel ve metinlerden
oluşan reklamlarıyla tüm sektörü yeniden
yükselişe geçirdi.
 Komili, Ana Gıda’ya katılmasının ardından, çağdaş

bir anlayışın eseri olan yeni ambalajına geçiş yaptı
ve yeni şişe tasarımıyla zeytinyağını dolabın alt
rafından tezgah üstüne çıkarmayı başardı.
 
Tarihçe
Komili’nin tarihçesinden önce, zeytin ve
zeytinyağının fazla bilinmeyen tarihine kısaca
bakmakta yarar var. Dünya üzerinde yetişmekte
olan ağaçların en eskisi olarak bilinen zeytin
ağacının tarihi, 39 bin yıl öncesine dayanıyor.
Mitolojide ve botanikte “Ölmez Ağacı” olarak da
bilinen, barış, sağlık ve bereketi simgeleyen zeytin
ağacı, bu takma ismini, oldukça uzun ve zahmetli bir
büyüme evresi geçirmesinden ve çok uzun ömürlü
olmasından alıyor.
 Ölümsüz ağacın nimetlerini insanlığa sunmak için
yola çıkan Komili’nin öyküsü, 1878 yılında, Midilli’nin
Komi Köyü’nde başladı. Henüz marka, markalaşma
gibi kavramların olmadığı 1800’lü yıllarda, kurucu
Hasan Komili’nin “kalitesiz ürünle alıcıyı bir kez,
kendini ise ebediyen kandırırsın” sözü, kuşaklar
boyunca Komili’ye yol gösterdi. 1923 yılında
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte
Komili, Ayvalık’ın bereketli topraklarına taşındı.
 1947 yılında bayrağı babasından devralan Necmi
Komili, “Komili Oğulları Kollektif Şirketi”ni kurdu ve

Komili markasını tescil ettirerek,
bir şirket bünyesinde üretime
geçti. 1950’li yıllarda İstanbul’a
taşınan Necmi Komili, 1960
yılında o zamana göre çok yeni
olan kontinü sistemle zeytinyağı
üretimine başladı ve günlük
50 ton kapasiteye ulaştı.
Necmi Komili, 1970 yılında
Türkiye’nin ilk fiziki rafinasyon
tesisini kurdu.
   Babası Necmi Komili’nin
yenilikçi anlayışlarını devam ettiren
Halis Komili, hem tüketici taleplerini 

karşılayabilmek hem de satış ve pazarlamayı 
göz ardı etmemek amacıyla 1975 yılında Komili 
Pazarlama’yı kurdu. 1980 yılında, Ayvalık’taki bütün 
üretim birimleri son teknolojiyle yenilendi. 1992’de 
Unilever çatısı altına giren Komili, 1 Kasım 2008’de 
Anadolu Grubu’na katıldı. Komili bugün, bir 
Anadolu Grubu şirketi olan Ana Gıda bünyesinde 
faaliyetlerine devam ediyor.
 
Ürün
Komili markası altındaki ürün yelpazesi; Komili
Sızma Zeytinyağı, Komili Özel Ürünler Sızma
Zeytinyağları, Komili Riviera Zeytinyağı, Komili
Ayçiçek Yağı ve Komili Mısır Yağı olmak üzere
beş kategoride toplanıyor.
 Başta Ayvalık ve Körfez Bölgesi olmak üzere
Ege’nin en iyi zeytinlerinden elde edilen, %0.8’i
aşmayan asit oranıyla zeytinyağının en doğal,
en aromatik hali olan Komili Sızma, nefis kokusu
ve mükemmel lezzetiyle tüm yemeklerde
kullanılabiliyor. Komili Sızma, yoğun, aromatik
tadına daha iyi varabilmek için özellikle başlangıçlar,
salatalar ve kahvaltılarda öneriliyor.

 Zeytinin çeşidi, toplanma zamanı ve zeytinyağı
üretim tekniğine göre oluşturulan “Komili Özel
Ürünler” arasında Erken Hasat, Taş Baskı, Soğuk
Sıkma, 0.3 ve Organik Sızma yer alıyor.
 Zeytinyağı ile sağlıklı yemekler pişirmek
isteyenlerin favorisi Komili Riviera Zeytinyağı,
özenle dengelenmiş hafif aromasıyla sıcak çeşitler
başta olmak üzere, hafif ve lezzetli olması istenen
tüm yemeklerde kullanılıyor.
 Komili Ayçiçek Yağı, en çıtır kızartmalardan en
hafif hamur işlerine kadar tüm sıcak yemeklerde
keyifle kullanılabilirken, yerel tatlar, yöresel
yemekler ve kızartmalar için Komili Mısır Yağı
öneriliyor.
 
En Son Gelişmeler
Ambalajlarını yenileyen Komili’nin yeni zeytinyağı
şişesinin tasarımı, “TSE Altın Ambalaj Ödülü”ne ve
Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda “Bronz Ödül”e
layık görüldü. Bu ödüller, Komili’yi dünyanın en
prestijli ambalaj ödülleri yarışması olan “World
Star”a taşıdı. Gamze Güven imzalı Komili şişesi,
Türkiye’yi başarıyla temsil ederek burada da 
yiyecek kategorisindeki ödülün sahibi oldu. 
Komili şişesi, “Design Turkey Endüstriyel Tasarım 
Ödülleri”nde kazandığı “Üstün Tasarım Ödülü” ve 
“Observoir du Design” 13 Label ile de başarısını 
kanıtladı. 2011 yılında relansmanı yapılan özel seri 
ürünleri için Türkiye’de ilk kez kontrollü akıtma 
sağlayan “Jumpn’Pour” kapaklar tasarlandı ve 
piyasaya sunuldu.
 Komili, 2011 - 2012 sezonunda tek bahçeden
elde ettiği “Soğuk Sıkma Özel Üretim’’ zeytinyağı
ile dünyanın önemli yarışmalarından altın, gümüş
ve bronz ödüllerle döndü. Belçika “International
Taste&Quality Institute” tarafından gerçekleştirilen
“Superior Taste Awards” yarışmasında iki altın
yıldız, “Olive Japan 2012’ ve “The Los Angeles
International Extra Virgin Olive Oil Competition”
yarışmalarında gümüş ve “Oil China Competition

2012” yarışmasında bronz ödüle layık görüldü.
 2012 yılında gerçekleştirilen etiket değişikliği
ve bu değişikliği tüketiciye yansıtan kampanyayla
Komili, sektöre ışık tutacak bir yeniliğe imza attı.
Türkiye’de zeytinyağı kullanımının gerek alışkanlık
gerekse fiyat gibi sebeplerden dolayı sadece soğuk
yemekler ile kısıtlı kalmasından yola çıkarak, 
kullanım alanını genişletecek, zeytinyağı tüketimini 
teşvik edecek bir çalışma başlatıldı. Komili 
ambalajları üzerine “soğuk”, “sıcak”, “çıtır ve 
hafif”, “yerel lezzetler” gibi yönlendirmeler 
yerleştirildi ve sıvı yağ çeşitlerinin hangi yemeklerde 
kullanılabileceği vurgulandı. Komili’nin yeni etiketleri, 
“Ustaların Lezzet Sırrı” ve “Sıcak - Soğuk Lezzetler” 
reklam kampanyalarının desteğiyle, hangi yağın 
nerede ve nasıl kullanılması gerektiğine dair güçlü 
bir algı yarattı. Aynı yıl, sektörün lideri olarak 
büyük zincir marketlerde kategori giydirme ve 
stand çalışmaları da yürüten Komili, “sıcak - soğuk” 
iletişimine bu mecralarda da yer verdi.
 
Promosyon
Türkiye’nin lider zeytinyağı markası Komili, tarihi
boyunca sektörün gelişimine ışık tuttu, ilklerin
markası oldu. Geçmişten bugüne gerçekleştirilen
tüm faaliyetlerinde zeytinyağının lezzetli ve sağlıklı
olduğunu vurgulayan Komili, ülkemizin zeytin
kültürünü zenginleştirmeye, zeytine ve zeytinyağına
hak ettiği değeri kazandırmaya yönelik birçok
projeye de imza attı.
 1995 yılında dikkatler “Akdeniz Mutfağı”nda
zeytinyağı kullanımına çekildi. Bu sayede zeytinyağı,
Akdeniz kültürünün vazgeçilmez öğelerinden biri
olarak zihinlerde yer edindi. Komili, 1997 yılında
dökme zeytinyağına karşı tüketicileri markalı,
güvenilir, ambalajlı ürünlere yönlendiren “Zeytin 
Ağacı” kampanyasını başlatarak tüm sektörün 
genişlemesini sağladı. 2005 yılında Komili’nin 
lezzeti ve geleneği temsil eden yüzü vurgulandı. 
“Geleneksel Türk Zeytinyağı” kampanyasıyla Komili, 
zeytinyağının Türk mutfağındaki yerini tüketiciye bir 
kez daha hatırlattı. 2012 yılında gerçekleştirdiği ve 
hangi yağın hangi yemekte kullanılması gerektiğini 
vurgulayan “Sıcak - Soğuk Lezzetler” kampanyası, 
Komili’nin en ses getiren çalışmalarından biri oldu.
Komili, ülkede zeytinyağı kültürünün gelecek
kuşaklara taşınması ve toplumsal belleğimizin
korunması amacıyla da birçok önemli çalışma yaptı.
“Trilye’den Yusufeli’ne, Adatepe’den Derik’e Hayat
Ağacıyla Yaşayanlar” ve “Ağaçtan İnsana Zeytinyağı
Anıtları” adlı kitaplarla zeytinin yarattığı eşsiz kültüre
ışık tuttu. Komili ayrıca, kültürel mirasın korunması
adına gerçekleştirilen özverili bir çalışmanın eseri
olan “Zeytinden Damlayanlar” belgesel filmini de
arşivlere kazandırdı.
 Dünyanın bilinen en eski zeytinyağı işliği, 
İyonlar tarafından M.Ö. 6. yüzyılda Antik 
Klazomenai’de (günümüzde İzmir’in Urla ilçesi) 
kurulmuştu. Anadolu’daki zeytinyağı üretimi ve 
ticareti konusunda bugünün tarihçilerine ışık 
tutacak nitelikteki Klazomenai için yapılan kazı ve 
araştırmaların en önemli destekçilerinden biri
Komili oldu. Komili, bu girişimiyle yurt dışında da
halkla ilişkiler ödülleri kazandı.
 Dünyada, şifa kaynağı olan yüksek orandaki
oksijeni ve bu oksijenin
zeytine verdiği kusursuz
lezzeti ile tanınan 
Ayvalık yöresinin 
üretimine ve
kalkınmasına asırlık 
tarihi boyunca destek 
olan Komili, her yıl 
düzenlenen
“Ayvalık Zeytin Hasatı
Günleri”nin de ana
sponsorluğunu 
üstleniyor. Hasat 
süresince düzenlenen etkinliklerde Ayvalık 
halkını ve sektörün önde gelenlerini bir araya 
getiriyor, sektörün gelişimine öncülük edecek tüm 
etkinliklere gönülden destek veriyor.

Marka Değerleri
2008 yılından bu yana Ana Gıda bünyesinde
gelişimini sürdüren Komili, Türkiye’nin ilk ve
en köklü zeytinyağı markası... Komili’nin eşsiz tat
ve kokuya sahip zeytinyağları, Ayvalık ve Körfez
Bölgesi’nin en iyi zeytinlerinden, 135 yıllık deneyim,
bilgi birikimi ve hassas kalite kriterleriyle tüketicinin
damak tadına en uygun şekilde, modern teknoloji
ile donatılmış tesislerde elde ediliyor.
 Sektörün lider markası olarak Komili, Türkiye’de
zeytinyağı kültürünün gelişmesi ve tüketiminin
artırılması misyonuyla üreticinin ve tüketicinin
bilinçlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve 
maliyetlerin düşürülmesi gibi konularda çalışmalarını 
sürdürüyor.

www.komilizeytinyagi.com.tr  
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Komili
›	“Komi”, Yunanistan’ın Midilli Adası’nda
 bulunan bir köydür. Komili Zeytinyağı,   
 “Komili Hasan ve Çocukları” tarafından ilk   
 kez Komi Köyü’nde üretilmiş, ismini bu   
 köyden aldı.

›	Komili, ününün Komi Köyü’nden Osmanlı
 Sarayı’na yayılmasının ardından, 1923’te
 Ayvalık yöresine taşındı, saraydan sonra
 halkın mutfağında da yer edindi.

›	Komili 1878 yılından günümüze ulaşan,
 Türkiye’nin en eski markalarından biri ve
 2013’te 135. yılını kutluyor.

›	2010 yılında lanse edilen Komili 
 “Konuşan Şişe” ambalajı, Anadolu’nun zeytin  
 toplayan kadını ve zeytin ağacının mitolojik
 anlamlarından esinlenerek tasarlandı. 

›	Komili Özel Seri şişesi, Türkiye’de Şişecam
 tarafından üretilen ilk özel tasarımlı cam
 zeytinyağı şişesidir. Bu şişeler organik boya ve
 “Jumpn’Pour” kapak kullanılarak üretildi. 


