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Yağlı Hammaddelerin Sınıflandırılması 

  Yağlı tohumlar 

      ayçiçeği, çiğit, soya, kolza, kanola, 

mısır, kabak çekirdeği 

 

  Yağlı meyveler 

      zeytin, palm, fındık  
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•Altın rengi 

•Kalın doku 

•Güçlü lezzet ve aroma  

• En sağlıklı 

•En pahalı 

•Sızma daha keskin tatlı 

•Riviera hafif tatlı 

•Saf 

•Yaprakları barıĢı simgeler 

•Salata sosları ve soğuk 

yemekler için 

•Kendine güvenen,lider 

duruĢ 

•Sempatik 

•Tadı hafif 

•Görüntüsü hafif 

•Çocuklar için patates 

kızatması  

•Yaz aylarında daha 

çok kullanılır 

•Genç 

•Narin 

•Yoğun 

•Sıcak yemekler için 

• Eski margarin 

kullanıcıları 

•Eski alıĢkanlık 

•Kalp hastalıkları riskini 

azaltır 

•Annemizin mirası 

•Kalın bir dokusu ve       

ayçiçek yağından daha 

koyu bir rengi var 

 

 

Sıvı yağ çeşitlerinin ayrılan noktaları 

Source: Ipsos KMG  
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Uluslararası / Ulusal Zeytinyağı Kurum ve Örgütleri 

7 12.02.2019 



• Bitkisel Yağ Sanayicileri 

Derneği 1975 yılında 

kurulmuĢ ve aralıksız 37 

yıldır ülkemiz Bitkisel Yağ 

sektörüne ve sanayicisine  

hizmete devam etmektedir. 

Bitkisel    

Yağ 

Sanayicileri 

Derneği 
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• Dernek, sektör sorunlarının 

çözümü için her kesimle anında 

iletiĢim ve giriĢim sağlamakta, 

sektörü ve yağ sanayicisini 

ilgilendiren her türlü tedbir ve 

düzenlemelerde aktif görev 

üstlenerek her platformdaki 

saygın yerini sürdürmektedir. 

Bitkisel    

Yağ 

Sanayicileri 

Derneği 
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UZZK 

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi  

 

http://www.uzzk.org/ 
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http://uzzk.org/
http://uzzk.org/


IOC 

International Olive Council 

Uluslararası Zeytin Konseyi  
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Zeytindostu Derneği 

http://www.zeytindostu.org/ 
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http://zeytindostu.org/
http://zeytindostu.org/
http://zeytindostu.org/


ZEYTED 

 

Zeytin Teknikerleri Derneği 
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www.zeytin.org.tr 
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YABĠTED 

 

Yağ Bilimi ve Teknolojileri Derneği 

http://www.yabited.org/ 
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http://yabited.org/
http://yabited.org/
http://yabited.org/


Ege Zeytin ve Zeytinyağı  
İhracatçı Birliği 
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http://www.egebirlik.org.tr/ 
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Doğu Akdeniz Zeytin Birliği 

http://www.akdenizbirlik.org.tr/ 
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http://www.akdenizbirlik.org.tr/


TARĠġ 

http://www.tariszeytinyagi.com/ 
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http://www.tariszeytinyagi.com/


MARMARABĠRLĠK 

 
http://marmarabirlik.com.tr/tr/index.asp 
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http://marmarabirlik.com.tr/tr/index.asp


Bornova Zeytincilik AraĢtırma Ġstasyonu 

http://arastirma.tarim.gov.tr/izmirzae 
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http://arastirma.tarim.gov.tr/izmirzae


Edremit Zeytincilik Üretme Ġstasyonu 

http://www.tarim.gov.tr/bugem/edremitzeytin 
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http://www.tarim.gov.tr/bugem/edremitzeytin


Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi 

http://www.zztk.org.tr/ 
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http://www.zztk.org.tr/


BAÜ Edremit Zeytincilik Enstitüsü 
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http://zeytincilik.balikesir.edu.tr/ 
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     Yağlı Tohumlu Bitkilerin Önemi 

Dünya‟da ve Ülkemizde  Yağlı Tohumlu 

Bitkiler stratejik ürün olarak kabul 

edilmektedir. 

 

Yağlı tohumlardan yağ dıĢında elde edilen 

yağlı tohum küspeleri hayvan beslemede en 

önemli protein kaynağıdır. 
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Yağlı Tohum Üreten Ülkeler 
2011 Ülkeler Bazında  

Dünya Yağlı  

Tohum Üretimi 

  
Miktar  

(Milyon Ton) 

A.B.D. 91,2 

Brezilya 72,4 

Çin 57,8 

Arjantin 51,5 

Hindistan 35,5 

AB - 27 29,5 

Diğer 107,8 

Toplam 445,7 

Türkiye’nin payı % 0,05    (2,6 Milyon Ton) 

Kaynak: USDA Mart 2012 Raporu 
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Ayçiçeği Tohumu
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Kolza Tohumu
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Ülkelerin Yağlı Tohum Kırma Kapasiteleri 
(Milyon Ton) 
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Kaynak: Oil World 2011 
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Ülkelerin Yağlı Tohum ve Türevleri İhracatı 
 (Milyon Ton) 
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A.B.D. Brezilya Arjantin Ukrayna Çin

Yağlı Tohum Ham Yağ Küspe

Kaynak: Oil World 2011 

  Yağlı Tohum 

Ülkelerin Yağlı Tohum ve Türevleri 

Ġhracatı 

(Milyon T) Üretim Kırma Yağlı Tohum Ham Yağ Küspe 

A.B.D. 91,2 51,4 43,2 3,9 11,6 

Brezilya 72,4 36,8 29,3 8,7 13,7 

Arjantin 51,5 40,0 14,2 5,8 27,8 

Ukrayna 7,0 8,2 2,3 2,8 2,7 

Çin 57,8 80,0 0,2 0,0 1,8 
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Dünya Yağlı Tohum Ekim Alanı 
(Milyon Hektar) 

Kaynak: Oil World, 2011 
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Türkiye Yağlı Tohumlar Ekim Alanı 
(Bin hektar) 

Kaynak: TUİK, 2011 
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Ülkelerin Ayçiçeği, Soya ve Kolza Ekim 
Alanları  

(Milyon Hektar) 

Kaynak: USDA FAS, PSD Survey 
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  1990 1995 2000 2005 2010 

ABD 23,7 26,4 31,0 30,3 32,3 

ÇİN 13,8 15,8 18,0 17,9 16,8 

BREZİLYA 9,8 11,0 14,0 22,3 24,3 

HİNDİSTAN 10,0 13,5 13,0 17,6 17,3 

ARJANTİN 7,1 9,2 12,3 17,4 20,0 

MALEZYA 2,0 2,6 3,3 4,0 4,8 

UKRAYNA 1,8 2,1 3,1 4,4 7,3 

TÜRKİYE 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 
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Ukrayna Ayçiçeği Tohumu  

Kırma Kapasitesi 
(Bin Ton) 

Kaynak: UkrAgro Consult 32 12.02.2019 
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Kaynak: Oil World 2011 
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Dünya Ham Yağ Üretimi 
(Milyon ton) 
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Kaynak: USDA, Ağustos 2011 

TOPLAM 
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Bitkisel Yağ Sanayimiz 
6,4 Milyon ton faal, 1 Milyon ton gayri faal, toplam 7,4 Milyon ton 
tohum işleme (kırma) kapasitesi 
     - 88 Adet Faal, 22 Adet gayri faal, toplam 110 tesis 
 
3,9 Milyon ton faal, 0.7 Milyon ton gayri faal rafineri kapasitesi 
    - 81 Adet Faal, 19 Adet gayri faal, toplam 100 tesis 
     
     (Yeni yatırımlar hariç) 
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Türkiye Yağlı Tohum Üretimi 
(Bin ton) 

Kaynak: TUİK, BYSD 2011 
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Türkiye Bitkisel Ham Yağ Üretimi 
(Bin ton) 
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Kaynak: BYSD 37 12.02.2019 



Türkiye Yemeklik Likit Yağ Tüketimi 
2011 Yılı Tüketim Oranı 

AYÇĠÇEK 

YAĞI

83%

PAMUK 

YAĞI

5%

MISIR YAĞI

5%

KOLZA 

YAĞI

7%

TÜRKĠYE YEMEKLĠK LĠKĠT YAĞ ĠÇ TÜKETĠMĠ (BĠN TON) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AYÇĠÇEK YAĞI 412 452 537 579 658 705 661 649 665 766 781 

SOYA YAĞI 79 57 35 81 80 70 20 10 22 32 4 

PAMUK YAĞI 85 80 84 83 47 46 30 36 30 20 48 

MISIR YAĞI 90 108 71 102 134 133 120 91 87 51 47 

KOLZA YAĞI 5 8 4 5 10 13 20 104 98 83 70 

GENEL TOPLAM 671 705 731 850 929 967 851 890 902 952 950 

Kaynak: BYSD 38 12.02.2019 



Türkiye Likit Yağ & Margarin Tüketimi 
(Bin ton) 

Kaynak: BYSD, MUMSAD 
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Türkiye Bitkisel Yağ Arz-Talep Tablosu 2011 
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Kaynak: BYSD 40 12.02.2019 



 

NET  

İTHALATÇI  

BİR ÜLKE 
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Yağlı Tohum & Türevleri İthalatı 
(Bin Ton) 

Kaynak: TUİK 

YILLAR ĠTĠBARĠYLE YAĞLI TOHUM VE TÜREVLERĠ ĠTHALATI (BĠN TON) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Yağlı Tohum 1.114 538 798 1.378 1.254 1.844 1.661 2.095 1.949 1.723 2.735 2.322 

Ham Yağ 666 693 707 757 688 1.053 1.315 794 1.063 932 812 1.046 

Küspe 845 438 481 574 895 840 786 794 715 727 945 1.301 

TOPLAM 2.625 1.669 1.986 2.709 2.837 3.737 3.762 3.683 3.727 3.382 4.492 4.669 
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Yağlı Tohum & Türevleri İthalatı 
(Milyon Dolar) 

Kaynak: TUİK 

YILLAR ĠTĠBARĠYLE YAĞLI TOHUM VE TÜREVLERĠ ĠTHALATI (MĠLYON DOLAR) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

YAĞLI TOHUM ĠTHALATI 225 133 223 424 464 597 525 874 1.304 910 1.393 1.358 

HAMYAĞ ĠTHALATI 303 279 340 415 429 626 797 648 1.456 944 801 1.338 

KÜSPE ĠTHALATI 147 91 88 115 205 175 113 171 234 204 296 426 

TOPLAM 675 503 650 954 1.098 1.398 1.435 1.693 2.994 2.058 2.490 3.122 
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2011 Yılı Ayçiçeği Tohumu İthalatı 

Ukrayna

29%

Bulgaristan

28%

Moldova

22%

Romanya

15%Rusya 

Federasyonu

5%

Diğer

1%

Ayçiçeği Tohumu Ġthalatı 

  

Miktar  

(Ton) 

Değer 

 (Dolar) 

Ukrayna 261.022 172.490.177 

Bulgaristan 254.644 167.435.625 

Moldova 197.882 125.772.612 

Romanya 136.847 87.131.960 

Rusya 45.997 24.509.281 

Diğer 9.294 12.237.203 

TOPLAM 905.686 589.576.858 

Kaynak: TUİK, 2011 44 12.02.2019 



2011 Yılı Ayçiçeği Hamyağı İthalatı 

Ukrayna

72%

Rusya 

Federasyonu

17%Arjantin

10%

Diğer

1%

Kaynak: TUİK, 2011 

Ayçiçeği Ham Yağı Ġthalatı 

  

Miktar 

 (Ton) 

Değer  

(Dolar) 

Ukrayna 336.858 453.529.501 

Rusya 78.329 101.003.773 

Arjantin 48.580 66.488.190 

Diğer 6.092 8.042.639 

TOPLAM 469.859 629.064.103 
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2011 Yılı Ayçiçeği Küspesi İthalatı 

Ayçiçeği Küspesi Ġthalatı 

  

Miktar  

(Ton) 

Değer  

(Dolar) 

Ukrayna 353.300 90.152.173 

Rusya 168.828 39.552.082 

Romanya 35.753 9.343.436 

Moldova 6.509 1.697.290 

Bulgaristan 4.144 1.111.024 

TOPLAM 568.534 141.856.005 

Kaynak: TUİK, 2011 

Rusya 

Federasyonu

30%

Ukrayna

62%

Bulgaristan

1% Moldova

1%

Romanya

6%

46 12.02.2019 



Türkiye Toplam Likit Yağ & Margarin 
İhracatı (Bin Ton) 

  

2007 2008 2009 2010 2011 

Miktar 

 (Ton) 

Değer 

   (Dolar) 

Miktar 

 (Ton) 

Değer 

   (Dolar) 

Miktar 

 (Ton) 

Değer 

   (Dolar) 

Miktar 

 (Ton) 

Değer 

   (Dolar) 

Miktar 

 (Ton) 

Değer 

   (Dolar) 

Likit Yağ 118.731 141.890.850 264.298 454.723.000 267.261 312.194.594 182.043 249.984.781 447.477 771.479.987 

Margarin 111.291 114.787.079 143.369 204.759.464 90.510 92.995.368 101.052 124.400.514 121.385 181.492.316 

TOPLAM 230.022 256.677.929 407.667 659.482.464 357.771 405.189.962 283.095 374.385.295 568.862 952.972.303 

145

223

163

242

378

232

408
358

283

569

0

100

200

300

400

500

600

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

LĠKĠT MARGARĠN TOPLAM

Kaynak: TUİK, 2011 47 12.02.2019 



2011 Yılı Rafine Ayçiçeği Yağı İhracatı 

Irak

86%

Ġsrail

2%
Lübnan

2%

Diğer

6%

Suriye

4%

Kaynak: TUİK, 2011 

Rafine Ayçiçeği Yağı İhracatı 

  

Miktar  

Ton) 

Değer 

(Dolar) 

Irak 330.258 572.541.684 

Suriye 13.864 22.554.752 

İsrail 6.950 10.992.918 

Lübnan 6.579 10.812.774 

Diğer 49.412 33.624.699 

TOPLAM 407.285 650.526.827 
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Sektör Sorunları ve Çözüm Önerileri 

Ülkemizde yağlı tohumlu bitkilerin üretimi mutlaka 

artırılmalı ve dıĢa bağımlılık azaltılmalıdır. 

 

Yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin 

desteklenmesine artırılarak devam edilmelidir. 

Destekleme primleri gelir rekabetini yağlı tohumlar 

lehine olacak Ģekilde verim ve parite göz önüne 

alınarak belirlenmelidir. 
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2001-2012 Yılları Arası Desteklemeler 
(Krş/kg) 
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Pamuk Ayçiçeği Soya Kanola Aspir D.Mısır

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pamuk 7 8,5 9 19 26 29 29 27 42 42 42 46 

Ayçiçeği 7,5 8,5 11 13,5 17,5 20 20 18,9 21 23 23 24 

Soya 9 10 11,5 14 20 22 22 20,7 27,5 35 50 50 

Kanola 7 9 12 13 20 22 22 20,7 23 27,5 40 40 

Aspir           22 22 20,7 25 30 40 40 

D.Mısır       2,5 5.0 4 2 3,6 4 4 4 4 

Kaynak: TYDO 50 12.02.2019 



 

GAP üretim deseninde yağlı tohumlu bitkiler 

mutlaka 1. sırada yer almalıdır. 

 

 

Nadas alanlarında ve alternatif ürün projesinde 

yağlı tohumlu bitkiler üretimi devreye girmelidir. 
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Sulama yatırımlarına hız verilmeli, yeni sulanabilir 

ekim alanlarında yağlı tohumlu bitki ekimine ağırlık 

verilmelidir. 

 

 

Yağlı tohumlarda alım politikalarında lisanslı 

depoculuk sistemi devreye sokulmalı ve ürün 

değerini bulması için borsalar etkin hale 

getirilmelidir. 
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Dünya Biyodizel Üretimi 
(Milyon m3) 

Kaynak: OECD & FAO Sekretaryası 2008-2010 Ortalamaları 

Ülke Miktar Yüzde Pay 

A.B. 9,18 54,0% 

A.B.D. 1,65 9,7% 

Arjantin 1,57 9,3% 

Brezilya 1,55 9,1% 

Malezya 0,76 4,5% 

Avusturalya 0,62 3,7% 

Diğer 1,64 9,7% 

TOPLAM 17,01 100,0% 
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Ülkelerin Biyodizel ve  Biyoetanol Politikaları 

A.B.D. petrole olan bağımlılığını azaltma, enerji arz 
güvenliğini sağlama ve mısır stoklarını değerlendirmeyi 
hedeflemiĢtir. 

Brezilya petrolden kaynaklanan bütçe yükün azaltılması, 
enerji arz güvenliğinin sağlanması ve Ģeker kamıĢı 
stoklarını değerlendirmeyi amaçlamıĢtır. 

A.B. çevresel etkenlerin yanı sıra, kırsal kalkınmayı hedef 
olarak almıĢtır. Ana üretim hammaddesi kolzadır. 

Malezya petrole olan bağımlılığını azaltma ve elinde yüksek 
palm yağı stoklarını değerlendirme amacıyla biyodizel 
üretimine destek vermektedir. 

Çin yağlı tohumlu bitkilerde net ithalatçı konumunda 
olduğundan ve tarımsal hammadde temininde arz açığı 
bulunduğundan biyodizel sektörünü desteklememektedir. 
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Ülkemiz şartları gereği Biyodizelin zorunlu 
kullanımı için henüz erkendir. “Önce 
üretelim, sonra kullanalım.” 

Zorunlu biyodizel kullanımı uygulamasının 
yağlı tohum üretimleri kendine yeterliliğe 
ulaştıktan sonra düşünülmesi daha uygun 
olacaktır. 
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Bitkisel Atık Yağ 

BYSD olarak evsel atık yağların toplanması için 

patenti Derneğimize ait olan bitkisel atık yağ 

makinesi (BAYTOM) geliĢtirilmiĢtir Bitkisel Atık 

Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi 

ile Dernek olarak Kızartmalık Evsel Atık Yağ 

toplatılacak ve geri kazanıma yani Biyodizel veya 

biyoenerjiye verilecektir. 
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BAYTOM 
Bitkisel Atık Yağ Toplama Makinesi 

Dökülen atık yağı ayrıĢtırarak 
diğer sıvılardan ayrı depolar. 

Dökülen atık yağ miktarına 
göre promosyon verir (Para, 
bilet vb.) 

Dolduğunda GPRS üzerinden 
toplayıcıya uyarı verir. 
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BAYTOM 
Bitkisel Atık Yağ Toplama Makinesi 

(BAYTOM)‟a Ġngiltere, Fransa ve Almaya gibi 

ülkelerden de talep gelmiĢ ve bu ülkelere birer 

adet demonstratif amaçlı makine 

gönderilmiĢtir. 

Bu bağlamda yurtdıĢı patent müracaatı da 

yapılmıĢtır. 
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    Sektörün hedefi: 

İnsanlarımızın sağlıklı beslenmesi için daha fazla 
ve kaliteli bitkisel yağ tüketmesi, 

 

Yağlı tohum ihtiyacının ülke içinden karşılanması, 

 

Güven ve istikrar ortamında serbest rekabet 
şartlarında sektörün büyümesi ve ülkemiz 
ihtiyaçlarının karşılayacak hale gelmesidir. 
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Yağlı tohumlu bitkiler içerdikleri yağ, protein, karbonhidrat, 

mineraller ve vitaminler bakımından insan ve hayvan 

beslenmesinde önemli rol oynarlar. Yağlı tohumlu bitkiler yem 

ve gıda üretimiyle uğraĢan sanayi sektörü için de hammadde 

kaynağını oluĢtururlar. Dünyada, tohumlarında yağ içeren çok 

sayıda bitki olmasına rağmen yağ sanayinde önemini koruyan 

yağlı tohumlu bitkilerin baĢında; soya fasulyesi, ayçiçeği, 

pamuk (çiğit), kolza (kanola), yerfıstığı, susam, aspir, haĢhaĢ, 

mısır, palm ve Hindistan cevizi (kopra yağı) gelmektedir. 

Bunlar arasında çiğit, haĢhaĢ ve mısır gerçekte yağ üretimi 

amacıyla üretilen bitkiler olmayıp, yan ürün olarak elde edilen 

yağlarının sanayinin değiĢik sektörlerinde katma değer yaratan 

bitkilerdir.  
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Ülkemizde özellikle bir lif bitkisi olmasına rağmen 
tohumlarında içerdiği rafinasyon sonunda yaklaĢık % 15 ham 
yağ oranıyla yemeklik yağ sanayimizde bitkisel yağ olarak 
pamuk tohumu çok büyük bir potansiyel oluĢturmaktadır. 
Ülkemizde halen yağ bitkisi olarak öne çıkan ayçiçeği, soya, 
kolza ve aspir gibi bitkilerin mevcut üretim değerlerine 
bakıldığında; son yıllarda kolza ve aspir gibi ayçiçeğinin 
yanında alternatif  olabilecek yağ bitkilerinde bir sıçrama 
gözlenmekle beraber her yıl nüfuz artıĢına bağlı olarak 
yükselen bitkisel yağ açığımızı kapatacak düzeylerde 
olmadığı, bitkisel yağ üretim kapasitemizin çok altında 
kaldığı görülmektedir.  
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Ülkemizde 2011 yılına iliĢkin değerlere bakıldığında toplam 

2.732.051 ton yağlı tohum ithalatı karĢılığı 1.251.418.067 

dolar döviz ödenmiĢtir. Bu değere yağ, margarin ve küspede 

dahil edildiğinde 4.506.585 ton ithalat karĢılığı olarak 

toplam 2.346.749.282 dolar döviz ödemesi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Buna karĢılık 2010 yılında  yağlı tohum, 

bitkisel yağ, margarin ve küspe olarak 312.082 ton ihracat 

karĢılığı 431.012.138 dolar, 2011 yılında da aynı ürünler için 

toplam 628.644 ton ihracat karĢılığı 1.049.405.546 dolar 

döviz girdisi sağlanmıĢtır (Bitkisel Yağ Sanayicileri 

Değerleri, 2012). 
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YAĞ KULLANIMI 

Gıda İç Tüketimi

Gıda İhracatı

Yem, Boya,Sabun

Yerli Gıda

Gıda İhracatı

Yem, Boya, Sabun 

% 73.7 

%7.0 

%19.3 

% 74.6 

%6.7 

%18.7 

2010 
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ĠÇ TÜKETĠM SIVI YAĞ DAĞILIMI 

Ayçiçek

Mısır

Pamuk

Kanola

Soya
Ayçiçek

Mısır

Pamuk

Kanola

Soya

%77.7 

%14 

%3.5 
%2.4 %2.4 

%73.2 

%9.6 

%3.5 
%10.8 %2.9 
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YAĞLI TOHUM PROJEKSĠYONU (2015) 

 2010 yılında 70.5 milyon olan nüfusumuzun 2012 
yılında  % 1.58 yıllık nüfus artıĢ hızına göre 74.7 
milyona ulaĢtığı dikkate alındığında; aynı nüfus 
artıĢına göre toplam nüfusumuzun 2015 yılında 78.3 
milyona ulaĢacağı tahmin edilmektedir. 

 KiĢi baĢına likit yağ tüketimimizin ise aynı 
dönemlerde 20 kg‟dan, 24 kg‟a ulaĢması 
beklenmektedir. 

 Bu durumda toplam yağ tüketimimiz 2015 yılında 
1.879.000 tona çıkacaktır.  
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KĠġĠ BAġINA TÜKETĠMLER 

KiĢi baĢına düĢen bitkisel yağ tüketimi  20 kg (AB 35 kg) 

KiĢi baĢına düĢen tavuk eti tüketimi 13 kg (AB 23 kg) 

KiĢi baĢına düĢen kırmızı et tüketimi 12 kg (AB 25 kg) 

KiĢi baĢına düĢen süt tüketimi 21.1 lt (AB 81 lt) 
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Türkiye‟nin kendi ham yağ ve yağlı tohum 

ihtiyacını karĢılayabilmesi için 950.000 - 1.000.000 

ha alana daha ihtiyacı bulunmaktadır. 
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TARLA ÜRÜNLERĠ DESTEKLEME DEĞERLERĠ (2012) 
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2009/2010 üretim sezonu 

Arz-

Kullanım 

Yağlı  Tohum Arz 

Y. 

Tohum  

Kullanım 

ĠĢlenen  

Yağlı 

Tohum 
Yağ Arz Kullanım 

Yurt Ġçi 

Yağlı 

Tohum 

Üretimi 

Ġthal 

Tohum 

Fullfat, 

Yem, 

Tohumlu

k 

Kırma 

Yurt Ġçi 

Tohum 

Ham 

Yağ  

Ġthal 

Tohum 

Ham 

Yağ  

Ġthal 

Ham 

Yağ 

Toplam 

Ham 

Yağ 

Arzı 

Diğer  Ġhracat Ġç Tüketim 

Toplam 

Yağ 

Kullanım 
Yem, 

Boya, 

Sabun 

Sıvı 

Yağ 

Margari

n 
Margarin 

Sıvı 

Yağ 

Ayçiçeği 1.000 659 __ 1.659 410 283 236 929 38 126 __ __ 746 910 

Soya 55 1.756 1.200 611 __ 110 10 120 49 10 5 20 32   116 

Mısır Özü 

Yağı ___ __ __ __ 20 __ 55 75 __ 20 __ __ 51     71 

Pamuk 1.150 10 60 1.100 144 __  5 149 91   8  __ 25 20   144 

Palm 

Yağı ___ __ __ __ __ __ 509 509 __ __ 83 415 __   498 

Kolza 

Yağı 110 307 __ 417 45 129 __ 174 20 10 5 29 103    167 

TOPLA

M 2.315 2.732 1.260 3.787 619 522 815 1.956 198 174 93 489 952 1.906 
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Ayçiçek yağı 
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Ayçiçek yağı 

Ayçiçek yağı, yağ oranı yüzde 39-45 arasında 

değiĢen ayçiçeği (Helianthus annuus L.) 

bitkisinin tohumlarından presleme, özütleme 

vb. iĢlemlerden geçirildikten sonra 

rafinasyona tabi tutularak elde edilen, berrak, 

sıvı halde ve yağ asitlerinin yapısını 

değiĢtirmek amacıyla esterleĢtirilmemiĢ 

yağdır. 
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Ayçiçeği dünyada ve ülkemizde en önemli yağ 
bitkilerinden biri olup, ülkemizde çoğunlukla yağlık 
olarak yetiĢtirilir. Dünya ayçiçeği üretimi son 
yıllarda 23 milyon ton civarında olup, Türkiye 
üretimde ve ekim alanlarında ilk on ülke arasında yer 
almaktadır. Ülkemizde yağlık ayçiçeği üretimi, 
genelde Trakya-Marmara Bölgesinde yoğunlaĢmıĢ 
iken, çerezlik üretimi ise, çoğunlukla Ġç ve Doğu 
Anadolu Bölgesinde, az miktarda diğer bölgelerde de 
ekimi yapılmaktadır. 
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Sıvı olarak ve margarin hammaddesi katı yağ 
üretiminde yaygın kullanım alanı bulan ayçiçek yağı 
açık sarı renkli, rafine edilerek kullanılabilen bir 
yağdır.  

Ayçiçek yağı yüzde 15 doymuĢ, yüzde 85 doymamıĢ 
yağ asidi içermekte, doymamıĢ yağ asitlerinin yüzde 
14-43'ünü oleik asit, yüzde 44-75'ini linoleik, en fazla 
yüzde 0.7'sini de linolenik asit oluĢturmaktadır.  
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Ayçiçek yağı; yüzde 0.025-0.31 hidrokarbonlar, 

yüzde 0.542-0.584 steroller, yüzde 0.008-0.044 

vakslar olmak üzere sabunlaĢmayan maddeleri 

içermektedir.  

Ayçiçek yağı üretiminde çözgen ekstraksiyonu 

iĢleminden sonra elde edilen yağsız küspe yan ürün 

olarak hayvan yemi üretiminde kullanılmaktadır. 

Yüksek protein içeriği nedeniyle ayçiçeği küspesi 

oldukça değerli bir yan üründür. 
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Ayçiçek yağı yağ asitleri bileĢimine göre; 

 

•Sınıf 1 Ayçiçek yağı 

•Sınıf 2 Yüksek oleik asit içerikli ayçiçek 

yağı olmak üzere iki sınıfa ayrılır. 
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Bazı cins tohumlarda yağ oranının % 50‟ye kadar 
çıkması, ayçiçeğini yağ eldesinde kıymetli bir bitki 
haline getirmektedir.  

Taze elde edilmiĢ 1. Sınıf soluk sarı renkte bir sıvı 
olup, hoĢa giden tadı ve kokusu vardır. Beslenme 
değeri ise zeytinyağınınkine yakındır. Titre bulanma 
derecesi 17–20ºC, donma derecesi 17-18ºC„dir. 
Vitamince zengindir. Genellikle yemeklik olarak 
tüketime sunulmaktadır. 
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Üretim Teknolojisi: 

 

Ülkemizde ayçiçeği tohumundan hem ayçiçeği yağı 
eldesinde üç yöntem uygulanmaktadır.   

 

a. Presyon (Mekanik sıkma) 

 

b. Ön Presyon (Mekanik sıkma ve ekstraksiyon) 

 

c. Direkt ekstraksiyon 
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Presyon, ilk yağ elde edildiği zamandan bu yana 

uygulanmaktadır. Ancak, bu yöntemde küspede yağ 

kalmaktadır. Direkt ekstraksiyonda ise, tohum 

doğrudan doğruya toplu değirmenlerden geçirilerek 

ufalanır, kavurma iĢlemine sokulur ve kavrulmuĢ iç 

ezilip pul haline getirilerek ekstrakte edilir. Bu 

yöntem ise daha çok büyük kapasiteler için 

uygundur.  
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• BileĢim  Ortalama (%)  

•  Su   7  

•  Ham Yağ  37  

•  Ham Protein  24  

•  Hazm olabilir Protein  13  

•  Ham Kül  4  

•  Azotsuz Öz Maddeler  28  

•  Selüloz   28  
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Ekstraksiyon, yağlı küspenin solventle muamele 

edilerek, içerdiği yağın hemen hemen tamamının 

alındığı iĢlemdir. Kullanılan çözücü hegzandır. 

Ekstraksiyon iĢlemi sonucu çıkan karıĢım (misella) 

vakum altında ısıtılarak hegzan ayrılır, yağ ise ham 

yağ tanklarına gönderilir. Yağı alınan küspe (% 1-2 

yağlı) ise desalvantizör denilen cihazda çözücüden 

ayrılır, kurutulur ve yem sanayiinde kullanılmak 

üzere yan ürün olarak depolanır. 
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Depolanan ham yağ ise fiziksel ve 

kimyasal yöntemler kullanılarak 

aĢağıdaki iĢlemlerden geçer ve 

yenilebilecek lezzete kavuĢturulur. 
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Bu iĢlemler sırasıyla Ģöyledir: 

Degumming, (yağ yıkama) iĢlemiyle ham 

ayçiçeği yağı içindeki fosfatidler 

uzaklaĢtırılır. 

Nötralizasyon iĢleminde, sodyum 

hidroksit ile muamele edilen ham yağı, 

içindeki serbest yağ asitlerin sabun 

Ģeklinde yağdan ayrılması sağlanır. 
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Beyazlatma aĢamasında kuru nötr yağ ağartma (beyazlatma) 

toprağı adı verilen aktif kil–aktif kömür ile vakum altında 

(80-100ºC'de) iĢleme sokulur. Böylece toprak tarafından renk 

maddeleri absorbe edilerek yağdan ayrılır. Toprak-yağ 

karıĢımı soğutulur. Filtre edilir ve topraktan ayrılır. 

Deodorizasyon‟da yağ, düĢük vakum altında  (2-5 mm Hg) 

yüksek sıcaklıkta (184 – 230ºC) buhar ile iĢleme sokularak 

koku veren maddelerden ayrılır, lezzet ve kokusu nötr olan 

yağ ele geçer. 
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Vinterizasyon (berraklaĢtırma) iĢlemi, aĢırı soğutulan 

(1-2, +2ºC) yağların soğukta süzülerek mevcut sterat 

ve mumlarından ayrılarak daha iyi  bir görünüme 

kavuĢturulmasıdır.  

 Bu dört iĢlemin tamamlanmasından sonra teneke 

kutulara konulan rafine yağlar satıĢ için depolanır.  
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Üretim ve Tüketim Miktarları (2002`ye Göre): 

 

• Üretim Kapasitesi: 850000 ton 

• Tüm yağlı tohumlu bitki yağları üretimi içindeki 

yüzdesi: 34% 

• Tüketim Miktarı: 466000 ton 

• Tüm yağlı tohumlu bitki yağları tüketimi içindeki 

yüzdesi: 40% 

 

85 

Ayçiçek yağı 

12.02.2019 



Ayçiçeğinde üretim artıĢını ekim alanı ve birim alan 

verimindeki artıĢla gerçekleĢtirebiliriz. Bugün ülkemizde 

toplam ayçiçeği ekiliĢ alanlarının yaklaĢık % 75.9‟u Trakya ve 

Marmara Bölgesinde yer almakta olup,yurtiçi likit bitkisel yağ 

tüketimi içinde ayçiçeği yağının payı yaklaĢık % 85 dir. Bu 

bölgemizde ekiliĢ alanları sınıra dayanmıĢtır. Ancak ekim 

alanını artırmada ana ve ikinci ürün tarımı olarak GAP ve 

Akdeniz bölgeleri ile Geçit bölgelerimiz potansiyel olarak 

görülmektedir.  
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Bunun dıĢında üretim deseninde meydana gelen 

değiĢikliklerle ve özellikle de Ģekerpancarı ekim 

alanlarındaki kısıtlamalar sonucunda  açığa çıkan 

tarım alanlarında ayçiçeği ekimi arttırılabilir.  

Verimi artırmada da özellikle orobanĢın yeni 

ırklarına dayanıklı hibrit ayçiçeği çeĢitlerinin 

ekiminin yaygınlaĢtırılması, hibrit çeĢitlerin istediği 

yetiĢtirme koĢullarının sağlanması etkili olacaktır.  
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 Ayçiçeği verimi bakımından Türkiye ortalaması (2010 yılı) 

206 kg/da iken bölgeler arasında en düĢük verim 79.8 kg/da 

ile Orta Anadolu bölgesinden elde edilmektedir.  

 Bunun nedeni bölgede kurak koĢullarda geniĢ sıra aralıkları 

ile ayçiçeği yetiĢtirilmesi, genellikle ülkemizin çerezlik 

üretiminin büyük bir kısmının bu bölgeden karĢılanması ve 

entansif ayçiçeği tarımının uygulanmayıĢıdır.  
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 Ayçiçeğinde Imidazolinone (IMI) herbisit grubuna dayanıklılığın 

yabani ayçiçeği bitkilerinde belirlenmesi ve bu genlerin geri 

melezlemeyle kültür çeĢitlerine aktarılması sonucunda, 

herbisitlere dayanıklı ayçiçeği çeĢitlerinin üretimde kullanılma 

olanakları sağlanmıĢtır. Böylece ayçiçeğinde büyük verim 

azalmalarına neden olan baĢta orobanĢ olmak üzere birçok 

yabancı ot kontrol altına alınabilmiĢtir. Herbisite dayanıklı bu 

çeĢitler ayçiçeği verimini, dolayısıyla üretimi artıracak önemli bir 

ıslah çalıĢması olarak görülmelidir.  
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 Ayçiçeğinde yağıĢlarla alınan su miktarı yeterli değil ise verim 

artıĢı için sulanması gerekmektedir. Kurak koĢullarda sulama ile 

% 100‟e varan bir verim artıĢı sağlanabilmektedir. Suya en fazla 

gereksinim duyduğu dönem çiçeklenmeden önceki ve sonraki 40 

günlük periyottur. Özellikle çiçeklenme ve döllenmenin olduğu 

10 günlük dönem ile çiçeklenmeden sonraki 20 günlük dönemde 

bitkinin su stresine girmesi halinde tohum ve yağ verimi olumsuz 

etkilenmektedir. Bu periyotlarda yapılacak 1-2 sulama ile verim 

düĢüklüğü önlenebilmektedir.  
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 2010 yılında  650 bin ha‟ın üzerine çıkmasına rağmen geriye dönük 

3 - 5 yıllık periyotlarda  görülen ayçiçeği üretimindeki yetersizliğin 

temel nedenlerinden biri ekim alanlarında görülen azalmadır. Bunun 

nedeni de fiyatlandırmada beklentilerin karĢılanmamasıyla 

uygulanan ekim nöbetinde 1 yıl buğday bir yıl ayçiçeği ekimi yerine 

2 yıl buğday 1 yıl ayçiçeği ekimine dönülmesidir.  Ayçiçeği-buğday 

Trakya yöresinde yetiĢtirilen iki ana ürün olup, fiyat açısından 

ayçiçeğinin buğday ile rekabet edebilmesi için ayçiçeği buğday fiyat 

paritesinin ayçiçeği lehine 2.5-3.0 arasında olması gerekmektedir.  
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ÇĠĞĠT (Pamuk Tohumu)  

93 12.02.2019 



94 

Pamuk bir lif bitkisi olmasına rağmen 

tohumlarında bulunan %17-21 oranındaki ham 

yağı ile de yan ürün olarak bitkisel yağ 

sanayimize katkı sağlamaktadır.  

ÇĠĞĠT (Pamuk Tohumu)  

12.02.2019 



Elde edilen kütlünün % 40‟ı lif, % 60‟ı çiğit olarak çırçırlama 

sonunda ayrıldığı düĢünüldüğünde, yaklaĢık 2010 yılı 

değerlerine göre yaklaĢık 48000 bin hektarlık  alandan 1.27 

milyon ton çiğit üretimi sağlanmıĢtır. Yağ fabrikalarında 

rafinasyon sonunda % 15 ham yağ elde edildiği 

düĢünüldüğünde, 2010 yılında 190 bin ton pamuk yağı elde 

edilerek bitkisel yağ üretimimize büyük bir katkı 

sağlayacaktır.  
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Pamuk ekiliĢ alanlarında 700 bin ha‟ lardan 2008 yılından 

itibaren 500 bin ha‟ lara düĢmesine rağmen çiğit üretiminde 

2010 yılı hariç devamlı bir artıĢ göstermiĢtir. Bunun en 

büyük nedeni kütlü verimi yüksek pamuk çeĢitlerinin 

tohumluk olarak çiftçiler tarafından değerlendirilmesinden 

kaynaklanmıĢtır. 
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GAP Bölgesinde planlı bir ürün deseniyle 

kontrollü bir pamuk ekimi ve üreticiyi tatmin 

edici fiyat politikaları gerçekleĢtirildiğinde, 

pamuğun yağ sanayisine katkısı artan hızla 

devam edecektir.   
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SOYA  

Soya yağı ve küspesi ile ve aynı zamanda aminoasitlerce zengin 

proteini ile dünyada birçoğu gıda sektöründe olmak üzere 250-

300 farklı alanda kullanıma sahip bir bitkidir.  

Ancak ülkemizde soya ile ilgili entegre yan sanayi tesislerinin 

kurulamayıĢı, sadece yağını çıkarıp kalanından küspe olarak 

yararlanma Ģeklindeki katma değeri yetersiz bir sanayi üretim 

metodunu geçerli kılmaktadır ki, bu da ekonomik potansiyel 

adına önemli bir kayıptır.  
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1980‟li yıllarda ilgili bakanlığın Çukurova, Ege ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tahıldan sonra 
aynı yıl ikinci ürün olarak soya ekimini teĢvik 
etmesi, kredi ve taban fiyatlarıyla devletçe ayni ve 
nakdi olarak desteklenmesi ile üretim yıldan yıla 
artarak 1987 yılında 112 bin ha ekiliĢ ve 250 bin ton 
üretim değeri ile zirve yapmıĢtı.  
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Bu yıldan itibaren destekleme kademeli olarak 

kaldırılınca hızla ekiliĢ ve üretim değerleri düĢmüĢ 

ve bugün 2010 yılı verilerine göre 23.470 ha ekiliĢ, 

86.540 ton üretim gerçekleĢmiĢtir.  

Soyanın yeniden üretiminin artırılması için entegre 

yan sanayi tesislerinin öncelikle kurulması yanında 

soyadaki sertifikalı tohumlarda 50 kr/kg olan üretim 

desteğinin arttırılarak sürdürülmesi gerekmektedir. 
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KOLZA  

Ülkemizde 1960‟lı yıllardan itibaren özellikle 

Trakya yöresinde yaygın olarak yetiĢtirilmeye 

baĢlanmıĢ olan kolzanın 6 bin hektar ekiliĢ, 6 bin ton 

olan üretimi 1979 yılına kadar sürekli bir artıĢ 

göstererek 1979 yılında 27.500 hektar ekiliĢe, 

43.000 ton üretime ulaĢmıĢtır.  
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Fakat aynı yılda kolza yağında bulunan yağ asitlerinden 

“Erusik asit”in insan sağlığına, küspesindeki 

“Glikosinolat” adı verilen toksik etkili kükürtlü bileĢiklerin 

yüksek oranlarda olmasıyla yem olarak kullanımında da 

hayvan sağlığına zarar vermesi nedeniyle ıslah edilmiĢ, 

erusik asitsiz ve glikosinolatsız (00 tipi) yeni kolza 

çeĢitlerinin üretilmesine kadar 2 yıl süre ile ekimi 

yasaklanmıĢtır.  
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 Daha sonra ilgili bakanlıkça ithal edilmiĢ olan kolza 

çeĢitlerinin Trakya çiftçisine dağıtılarak ekim teĢvik 

edilmiĢ ise de yaygınlaĢtırılamamıĢtır. Bunun da nedeni 

kıĢlık ekim zamanı geçtikten sonra çiftçiye tohumluk 

dağıtımı sonunda, üreticilerin çok düĢük verimlerle 

karĢılaĢmasından kaynaklanmıĢtır.  

 Tohumlarında % 40-45 oranındaki yağı ile daha çok sıvı 

halde ve katı olarak da margarin sanayinde üretici 

ülkelerde tüketimi hızla artmaktadır.  
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Yağındaki erusik asidin tamamen elemine edilmesinden sonra 

“Kanola” ticari ismiyle yağ bitkileri arasında soyadan sonra 

dünyada üretim bakımından 2. sırayı alan kolza bitkisi yağındaki 

yağ asitlerinden oleik asitçe zengin olması, omega-3 ve omega-6 

yağ asitleri grubuyla en sağlıklı yağlar içerisinde yer alarak kaliteli 

yağ özelliğini taĢımaktadır. Kolza ülkemizde son yıllarda ilgili 

bakanlıkça yeterli desteğin (Kg baĢına 40 krĢ) verilmiĢ olması 

yanında biyodizel olarak da kullanım olanaklarının ortaya 

çıkmasıyla son yıllarda hızla ekiliĢ ve üretim değerlerinde bir artıĢ 

gözlenmektedir. Bu anlamda 2007 verilerine göre 11 bin ha ekiliĢ, 

25 bin ton  üretim sağlanmıĢ iken 2010 yılında 31 bin hektar ekiliĢ 

karĢılığında 106450 ton üretime ulaĢılmıĢtır. Bu değerler bizleri 

umutlandırmaktadır.  
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Bugün tahıl üretimi yapılan her yerde yetiĢtirilebileceği göz önüne 

alındığında ve GAP bölgesinde sulamaya açılan tarım alanları da dikkate 

alındığında; 9.3 milyon ha alanda tarımı yapılan buğday alanlarının 1/5‟ 

inde kolza üretimi gerçekleĢtirildiğinde, yaklaĢık olarak 2 milyon ha alanda 

kolza üretimi yapılacağı ve ortalama 250 kg/da % 40 yağ içeren tohum 

verimi karĢılığında yaklaĢık 2 milyon ton ham yağ üretim potansiyelinin 

ortaya çıkabileceği öngörülmektedir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde sulanabilen alanlarda kolzadan sonra pamuk ve soya ekimi, 

ayrıca Orta Anadolu ve Geçit bölgelerinde Ģekerpancarı ekiliĢine konulan 

kotalar sonucunda ortaya çıkan yaklaĢık 300 bin ha alanda da ekim 

nöbetinde kolzaya yer verilmesi halinde ülkemizde ham yağ gereksinimi 

karĢılandığı gibi biyodizel üreticileri için de yeterli hammadde 

sağlanabilecektir. 
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 Kolzanın kıĢlık ve yazlık olarak ekilebilmesi, kıĢlık 

ekildiğinde haziran ayında yağ ve yem fabrikalarının 

hammadde sıkıntısı çektiği, hammadde fiyatlarının arz 

noksanlığından spekülatif olarak çok yükseldiği bir devrede 

hammadde sağlayarak atıl kapasitede çalıĢan yağ ve yem 

fabrikalarının tam kapasite ile çalıĢmalarına olanak vermesi,  
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 Yağ fabrikalarındaki iĢlenme aĢamasında ayçiçeği ve pamuk 

tohumu gibi yağlı tohumların önce kabuk ayırım iĢlemine 

tabi tutulmaları gerektiği halde kolza tohumlarının doğrudan 

doğruya öğütülmesi, ekiminden hasadına kadar tamamıyla 

mekanizasyona uygun olması, 

 Bir çok yağ bitkisine göre tohum ve yağ veriminin yüksek 

olması gibi avantajlarıyla diğer yağ bitkilerine göre bitkisel 

yağ açığımızın kapatılmasında daha fazla öne çıkmaktadır.  
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 Son yıllarda baĢta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkelerde 

fosil yakıt motorine alternatif olarak kolza yağından basit bir 

kimyasal reaksiyonla “Biyodizel” adı altında bir yakıt 

üretilmektedir. Biyodizel üretiminde en önemli kaynak kolza 

olup, hayvansal yağlar ve atık yağlar da bu amaçla 

değerlendirilmektedir.  

 Dünya biyodizel üretiminin % 84 gibi önemli bir kısmı 

bilindiği üzere kolzadan karĢılanmaktadır. Bu açıdan da 

bakıldığında; son yıllarda ülkemizde gözlenen kolza ekiliĢ ve 

üretimindeki artıĢta biyodizel üreticilerinin de katkıları 

açıkça görülmektedir. 
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 Kolza; GAP, Trakya-Marmara, Orta Anadolu ve Geçit 

bölgelerimizde kıĢlık yağ bitkisi olarak eylül ayında çıkıĢ 

yapacak Ģekilde ekimi gerçekleĢtirildiğinde bu bölgelerde ekim 

nöbetine girebilecek en önemli alternatif bir yağ bitkisidir. 

Ancak yağının yağ kalitesinin bozulmaması için her yıl 

üreticilere tohumluk dağıtımının gerçekleĢtirilmesi 

sağlanmalıdır.  

 Üretici tohumluk değerlerinin pahalı olması nedeniyle kendi 

tohumluğunu kullanması durumunda, erusik asitçe zengin olan 

yakın akraba bitkisi yabani hardaldan tozlanarak yağın yemeklik 

kalitesini bozan erusik asit artıĢına neden olmaktadır.  
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Kolzanın yaygınlaĢtırılması için mutlaka tohumlukla ilgili 

düzenlemelerin önceden yapılması ve belli bir süre 

sözleĢmeli üretim yaptırılarak çiftçiye alım garantisinin 

verilmesi gibi özendirici tedbirlerin uygulamaya konulması 

gerekmektedir.  
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YERFISTIĞI  
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Yerfıstığı, tohumlarında %44-56 yağ içeren baklagil kökenli bir 

yağ bitkisidir. Ayrıca tohumları %22-30 oranında aminoasitçe 

zengin protein içerdiğinden besin değeri yüksektir.  

Ülkemizde mekanizasyonun tamamıyla tarımına girememesi 

nedeniyle tarımsal faaliyetlerinin büyük bir kısmı el emeğine 

dayalı yürütülmektedir. Bu nedenle birim yağ maliyetinin diğer 

yağ bitkilerine göre yüksek olmasından dolayı bugün yağ 

sanayinde değerlendirilememekte, genellikle çerez olarak 

tüketilmektedir.  

YERFISTIĞI  
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 Zeytinyağına yakın kalitede olan yerfıstığı yağının bileĢiminde bulunan 

“Tocopherol” antioksidan etkisiyle yerfıstığı yağının kolayca 

bozulmasını önlemektedir. Yerfıstığında yağlık çeĢitlerin üretime 

alınması yanında hasat ve harmanda mekanizasyonun 

gerçekleĢtirilmesiyle özellikle GAP bölgesinde erkenci çeĢitlerin 2. ürün 

olarak, geççi çeĢitlerin de ana ürün olarak ekim nöbetinde yer almasıyla 

yerfıstığı üretimi arttırılabilecektir.  

 Bugün yerfıstığı yağını azda olsa piyasada görmüĢ olmamız bizi mutlu 

etmekle birlikte birim yağ maliyetini düĢüremediğimiz takdirde diğer 

yağlarla rekabet edemez. Yerfıstığının yağ sanayine katkısı bu sorunlar 

çözülmedikçe beklenilemez.  
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SUSAM 

Tohumlarında % 40-60 arasında yağ içeren önemli bir yağ 

bitkisidir. Yüksek yağ oranına sahip, yemeklik yağ kalitesi 

çok yüksek olan susam yağından da yerfıstığı yağında 

olduğu gibi yetiĢtiriciliğinde insan iĢ gücü payının fazla 

olması, mekanizasyonun tam olarak uygulanamaması 

nedeniyle birim yağ maliyetinin diğer yağ bitkileriyle 

rekabet edemeyecek düzeyde yüksektir. Bu sebeple yağ 

sanayinde bugün için yağından istifade edilememektedir.  
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Ayrıca yerfıstığına göre birim alan tohum veriminin de çok 

düĢük olması, yağ sanayisi için önemini ekonomik açıdan 

kaybetmiĢtir. Ülkemizde en büyük tüketim alanı tahin 

üretimi yanında değiĢik gıda maddelerinde çerez olarak 

tüketimidir.  
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ASPĠR 
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Ayçiçeği yanında alternatif yağ bitkileri arasında kolza ile birlikte aspir de 

ülkemizde önemli bir potansiyel olarak görülmektedir. Özellikle bu bitkinin 

tuzluluğa ve kurağa dayanıklı olması GAP yöresinde, Orta Anadolu ve 

Geçit bölgelerimizde nispeten kurak koĢullarda üretimi yaygınlaĢtırılabilir. 

Bu anlamda son birkaç yılda ekim alanı 200 ha‟ın altında iken son yıllarda 

13-14 bin ha‟lara yükselmiĢ üretimi de 200 tonlardan 26 bin tona ulaĢmıĢtır. 

Tohumlarında ortalama % 35-40 civarında yağ içerir. Yağındaki yüksek 

linoleik asit oranı nedeniyle yemeklik yağ sanayinde kaliteli yağlar arasında 

yer almaktadır. Bitkisel yağ açığımıza yönelik olarak bakanlıkça aspir 

üretiminin de diğer yağ bitkileri gibi desteklenmesi yanında  biyodizel 

üreticilerinin taleplerinin de bu artıĢla önemli etkisi olmuĢtur. 

129 

ASPĠR 

12.02.2019 



130 

ASPĠR 

12.02.2019 



 Yeni, verimli aspir çeĢitlerinin devreye sokulması yanında 

kurağa dayanıklı olarak bilindiğinden sulanmadan 

yetiĢtirilen aspir bitkisinde, eğer sulama koĢulları sağlanırsa 

60-70 kg/da olan verimin 150 kg/da ve daha üstüne 

çıkabileceği görülebilecektir.  

 Bu takdirde yetiĢtirme tekniklerinin de yerinde ve 

zamanında uygulanmasıyla bitkisel yağ açığımızın 

kapatılabilmesinde büyük katkı sağlayacaktır. 
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 Ülkemizde yetiĢtirilen yağlı tohumlu bitkilerin durumu ve 

üretimlerinin arttırılması için yapılan bu değerlendirmelerin 

dıĢında, özellikle mısır, zeytin ve fındıktan elde edilen bitkisel 

yağlar da tüketilmektedir.  

 Ülke koĢullarında ayçiçeği, çiğit, soya, kolza, mısır ve zeytin 

dıĢında diğerlerinden ekonomik olarak yağ üretimi bugün için söz 

konusu değildir.  

 Bununla beraber alınacak tedbirlerle halen üretimleri yapılan yağlı 

tohumlu bitkilere ilaveten alternatif diğer yağ bitkilerinin de üretim 

potansiyelleri artırılarak bitkisel yağ açığımızın kapatılmasında 

katkı sağlanabilecektir.  
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Uzmanlar, sıvı yağların içinde en sağlıklı yağın fındık yağı 

olduğunu belirtiyor.  Fındıktan elde edilen yağın kolesterolü 

düĢürdüğü, kan Ģekerini düzenlediği ve kalp-damar 

hastalıklarına karĢı koruyucu etkisinin olduğu bildirildi.  

Alman Bild Gazetesi, yaĢam için en sağlıklı yağların 

bilimsel verilerini açıkladı. Bilimsel verilere göre fındık 

yağı, insan vücuduna en çok yararı olan yağ olarak 

belirlendi. Bild Gazetesi'nin haberine göre, fındık yağı insan 

vücuduna en az zarar veren, yararlı kolesterolü yükselten ve 

en hızlı yakılan yağ olarak birinci sırada yer aldı. 
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Ġkinci badem, üçüncü yer fıstığı yağı, dördüncü 
zeytinyağı, beĢinci soya, altıncı mısır yağının yer 
aldığı sıralamada, ayçiçek yağı ise en sonda 
bulunuyor. 

Bilimsel verilere göre, fındık yağında yüzde 83.42 
oranında oleik asit, yüzde 8.81 oranında linoleik 
asit, yüzde 5.68 oranında palmitik asit, yüzde 0.47 
oranında stearik asit ve yüzde 0.47 oranında 
palmioleik asit bulunuyor.  
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Fındık yağı ile ilgili bilimsel veriler, bu ürüne olan 
ilgiyi artırdı. Dünya artık doğal ve yaralı besinlere 
yöneliyor.  
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Fındık yağı E vitamini deposu. Özellikle pilav, 
kızartma ve yemeklerde çok sağlıklı. Günde 200 ton 
üretiyoruz ve cazibeli ambalajlarda market raflarını 
süslüyoruz. Bölgenin en önemli tarım ürününü tüm 
dünyaya ulaĢtırmaya çalıĢıyoruz. Bu ülkeyi seven 
insanları bu ürüne sahip çıkmaya davet ediyorum" 
dedi. Bu sitede uzun yıllar boyunca sağlıklı 
kalmanızı sağlayacak olan beslenme önerilerine 
ulaĢacaksınız.  
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Uzun ve sağlıklı yaĢamayı herkes ister. Hayatımız 
boyunca baĢarmayı amaçladığımız pek çok 
hedefimiz bulunur ve bunun için sağlıklı bir bedene 
ihtiyacımız vardır. Ancak çoğu kez doğru 
zannettiğimiz beslenme alıĢkanlıkları vücudumuzu 
yıpratır ve yaĢlanmamıza neden olur. YanlıĢ 
beslenme yöntemlerinin yol açtığı zararları 
okuyacak, sakınmanız gereken yiyecekleri 
öğreneceksiniz. Hayatınız çok değerlidir, onu en 
verimli ve güzel Ģekilde yaĢamak ise üzerinizdeki 
en büyük sorumluluktur.   
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Bir YaĢam Biçimi : ZEYTĠNYAĞI 
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Zeytinyağı, rengi, kokusu, lezzeti ve hazım 

kolaylığı ile tüm sıvı yağların, en değerlisi ve kralı 

olarak bilinir. "Delice" aĢılanmamıĢ yabani zeytin 

ağacıdır. Çekirdeklerin saçılmasıyla dağda bayırda 

kendi kendine yetiĢir. Köylülerin dağdaki deli 

zeytini sıkıp çıkardıkları ve ilaç gibi kullandıkları 

yağa da "çoral" adı verilir.  
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Zeytin ağacının (Olea europeae L) olgun 

meyvelerinden mekanik yolla elde edilen, oda 

sıcaklığında sıvı olan, berrak, yeĢilden sarıya 

değiĢen renkte, kendine özgü tat ve kokuda, doğal 

olarak tüketilebilen önemli bir bitkisel kaynaklı 

yağdır. 
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ZEYTĠNĠN ANAVATANI 
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TARĠHÇE 

12.000 YIL ÖNCESĠNE DAĠR ZEYTĠN ÇEKĠRDEĞĠ 

FOSĠLLERĠ BULUNMUġTUR  

    

8.000 YIL ÖNCE KÜLTÜRE ALINDIĞI SÖYLENĠR. 

BÜTÜN KUTSAL KĠTAPLARDA ZEYTĠNDEN 

BAHSEDĠLĠR. 

 

HAKKINDA BĠR ÇOK DESTAN VARDIR  
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TARĠHÇE 
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ĠZMĠR-ALĠAĞA 

BOZKÖY-BĠÇEROVA MEVKĠĠ 
 

AEOL KYME’si 
 

ZEYTĠNYAĞI  ĠġLĠĞĠ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



AEOL KYME’si 
ZEYTİNYAĞI İŞLİĞİ 

KAZI ALANI  

ĠZMĠR 

MERKEZ  

KYME 



KYME 
ANTİK KENTİ 

Erken Tunç 
BOZKÖY HÖYÜK 

ZEYTĠNYAĞI ĠġLĠĞĠ 

Neolitik  
yerleşme 





AEOL KYME’SĠ 

ZEYTĠNYAĞI ĠġLĠĞĠ  



kazı alanı 

7.10 m 5.40 m 
12.45 m 

Yol 
DERE ĠġLĠK 





96 nolu açma 















MHTRODWROS 

APIBAZOY 

CAIRE 
 

Aribaios’un oğlu 

Metrodoros 

Elveda 



AMALWIS  HRAKLEITOU  CAIRE 
Herakleitos’un oğlu Hamalois Elveda  

 













HBġ KRT 2010/106 HBġ KRT 2010/109 

HBġ KRT 2010/108 





ORPĠMENT 

monoklinik arsenik sülfür (As 2 S 3 ) 







ZEYTĠN SIKMA PRESĠ 

Çizim  

Serkan GÜÇHAN Arkeolog 

Celal OK Harita Teknikeri 



KLAZOMENAĠ  

ANTĠK KENTĠ  

ZEYTĠNYAĞI ĠġLĠĞĠ 

Kitapçığın’dan alınmıştır. 







Pithos 4 Pithos  7 

 









Amphora Boynu 





Antik yol  

Nekropol  







KYME 

2 km 

zeytinyağı iĢliği 



 

M.S  4 yüzyıl 

Kyzikos Darplı- Constans 
HBŞ KRT 126 

 

M.Ö 350-320 
HBŞ KRT 119 

M.Ö 2-1 yüzyıl 
HBŞ KRT 114  















DÜNYADA YAYILIġI 

DÜNYADA 37 ÜLKEDE 

YETĠġTĠRĠCĠLĠK 

YAPILMAKTADIR  

BUNUN 29 KUZEY 

YARIM KÜREDE  

8 ADEDĠ GÜNEY 

YARIM KÜREDEDĠR  
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DÜNYA ĠSTATĠSTĠKLERĠ 

Ülkeler Üretim 

Alanı % 

Üretim % Zeytinyağ  

Üretimi % 

İspanya 27,8 28,4 31,3 

Tunus 15,9 8,0 7,4 

İtalya 15,1 17,8 19,6 

TÜRKİYE 7,5 10,4 8,3 

Suriye 6,2 6,1 4,8 

Fas 5,6 3,6 3,1 

fao 1998 yılı verileri 
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TÜKETĠM 

ÜLKELER KĠġĠ BAġINA 

ZEYTĠNYAĞI TÜKETĠMĠ 

YUNANĠSTAN 21 

ĠTALYA 12 

ĠSPANYA 10 

TUNUS 10 

SURĠYE 6 

PORTEKĠZ 5 

TÜRKĠYE <2 
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TÜRKĠYE 
TÜRKĠYE DE 5 BÖLGEDE 35 ĠLDE  

YETĠġTĠRCĠLĠK YAPILMAKTADIR 
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ÖNEMLĠ ÇEġĠTLER 

Marmara Ege Güney 

D.Anadolu 

Gemlik Ayvalık Yağ. Nizip Yağlık 

Edincik su Memecik Kilis Yağlık 

Karamürsel Cakır Kalembezi 

Samanlı Domat Kan Çelebi 

Celebi Uslu Eğriburun 
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EDREMĠT KÖRFEZĠ 
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ZEYTĠN  
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DEĞERLENDĠRĠLMESĠ –1 (SOFRALIK) 

     YEġĠL SOFRALIK  

     

 KIRMA  

    ÇĠZME  

    KOKTEYL  

    DOLGULU 
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DEĞERLENDĠRĠLMESĠ-2 (sofralık) 

SĠYAH SOFRALIK  

SELE  

SALAMURA  
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DEĞERLENDİRİLMESİ YAĞ 

Dünyada naturel olarak  

tüketilebilen yağlardan birisidir.  
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ZEYTĠNYAĞ ELDE EDĠLMESĠ –1 (hasat) 

EL ĠLE HASAT 
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ZEYTĠNYAĞ ELDE EDĠLMESĠ-2  (hasat) 
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ZEYTĠNYAĞ ELDE EDĠLMESĠ  
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ZEYTĠNYAG ELDE EDĠLMESĠ (Nakliye) 

ELDE EDĠLEN ZEYTĠN YAĞLAR  

FABRĠKALARA SEVK EDĠLĠR 
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ZEYTĠNYAG ELDE EDĠLMESĠ (Yıkama) 

FABRĠKAYA GELEN ZEYTĠNLER YIKANIR YAPRAK 

VE YABANCI MADDELERDEN  TEMĠZLENĠR 
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ZEYTĠNYAĞ ELDE EDĠLMESĠ (Kırma) 

Meyve  içindeki hücrelerde ki yağı çıkarmak amacıyla 

meyve parçalanır.  

208 12.02.2019 



ZEYTĠNYAĞ ELDE EDĠLMESĠ (Yoğurma) 

Yoğuma iĢleminde amaç  

Yağı hücresel yapıdan ayırmak 

ve yağın damla boyutunu 

yükseltmektir. 
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ZEYTĠNYAĞ ELDE EDĠLMESĠ (Yağın ayrılması) 

Zeytin hamurundan katı kısım(prina) ile karasu ve yağın ayrılması 

210 12.02.2019 



ZEYTĠNYAĞ ELDE EDĠLMESĠ (santrifüjleme)      

Karasu ile yağın birbirinden ayırma iĢlemidir. 
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ZEYTĠNYAĞINI TANIYALIM (sızma) 

En seçkin zeytinlerden                                                  

üretilen Sızma zeytinyağı, kahvaltılarda ve            

salatalarda zeytinyağının o kendine has 

kokusunu ve lezzetini arayanlar için ideal bir 

seçimdir. %1'den az olan asit oranı ile Sızma 

zeytinyağı, kahvaltı ve salatanın yanı sıra 

piĢmiĢ sebzelere ya da Ġtalyanların yaptığı gibi 

makarnalara sos olarak eklenebilir.  
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ZEYTĠNYAĞINI TANIYALIM (natürel) 

Dolu dolu bir zeytin tadına sahip olan 

Naturel zeytinyağı, 

sağlıklı ve tadına doyulmaz yemekler için 

doğru seçimdir. 

Ġki tipi vardır. 1-Naturel Birinci (0,8-2 asit) 

2- Naturel Ġkinci (2-3.3 asit) yoğun zeytin 

tadı ve kokusu ile Naturel zeytinyağı, 

kahvaltı sofrasını ziyafet sofrasına, 

salata ve makarnayı ana yemeğe 

dönüĢtürür.  
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Extra virgin (Extra vergine)13 kasım 1960 da Ġtalyan 

mevzuatına girmiĢ. "Vergine"  isimlendirmesi aslında 

1936 yılına kadar dayanıyormuĢ. 

"Vergine" kelimesi türkçeye herkesin ilk aklına geldiğinin 

aksine "iĢlenmemiĢ" Ģeklinde de çevrilebilir. 

Zeytinyağındaki iĢlenmeden kasıt rafinasyon ise sonuç 

olarak "rafine edilmemiĢ" anlaĢılır. 

Vergine kelimesinin birincil karĢılığı ise "bakire" dir. 

Zeytinyağı kültürünü Ġtalyanlardan öğrenen  ülkelere 

aynen bakire olarak çevrilip girmiĢtir. Bizim ülkemizde 

"naturel sızma zeytinyağı" tanımlaması muhtemelen daha 

sonraları yapıldı. 
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Çeviri yapılırken bakir-bakire diyememiĢiz. Onun yerine 

iĢlenmemiĢ anlamında naturel demiĢiz. Doğal deseydik 

bari niye fransızca? Ġtalyanca bir kelimeyi birebir karĢılığı 

olmadığı halde fransızcadan devĢirme baĢka bir kelimeye 

çevirmek??? 

"Extra" ya gelince orada Ġtalyanlar da gitmiĢ fransızca bir 

kelimeyi kullanmıĢ. En iyi - Üstün nitelikli anlamında. 

Biz alakasız bir Ģekilde "sızma" demiĢiz. 

Ve o gün bugün tüketicisinden üreticisine hatta bilimadamına 

kadar herkesin kafası karıĢık. 

Zannediliyor ki Bir Ģekilde "sızarak" (leak) üretilen her 

zeytinyağı üstün nitelikli. 

Hatta pamuk filtreden geçirildiğinde sızma oluyor diyenler 

de var. "Naturel Birinci" ye ne demeli? Hemde Ģimdi 2.si de 

yok iken... Sorun 100 tüketiciye, en az 90 ı adındaki birinciye 

bakıp natürel sızmadan daha iyi olduğunu düĢünüyordur. 

12.02.2019 

http://2.si/


ZEYTĠNYAĞINI TANIYALIM (riviera) 

Rafine ve naturel yağların belli oranlarda 

karıĢımından elde edilen Riviera zeytinyağı, en 

fazla %1.5 olan asit oranıyla yemeklerde lezzet, 

zeytinyağlılarda hafiflik arayanların tercihidir.  
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ZEYTĠNĠN EZĠLMESĠ 

Eski Mısır' da çuvallara konan zeytinler taĢ ve ahĢap yalaklarda 

(çok büyük kaplarda) çiğnenmek suretiyle hamur haline getiriliyordu.  

Eski Yunan'da aynı yöntem bir farkla uygulanıyordu, zeytinleri 

takunyalı ayaklarıyla eziyorlardı. Böylece çekirdeklerin kırılması 

kolaylaĢıyordu. Ezme iĢi daha sonraki tarihlerde mermer merdanelerle 

yapılmaya baĢlandı.  

Eski Yunan'da zeytinin konduğu taĢ havuzda hem kendi etrafında 

hem de dairesel olarak zeytinlerin üzerinde dönen taĢ değirmenler 

keĢfedildi. Böylece zeytinler ezilerek hamur haline getiriliyordu.  

Bu değirmenler büyüklüklerine göre insan, eĢek, at, katır veya 

öküz gücüyle döndürülüyordu.  
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Geçen zaman içerisinde zeytinyağı üretimindeki teknoloji 

durmadan ilerledi. Ġnsan ve hayvan gücüyle çalıĢan zeytinyağı ezme 

değirmenleri önce su sonra buhar, günümüzde ise modern zeytin ezme 

değirmenleri elektrikle döndürülmektedir.  

Çok eski yöntemlerden biride Filistin1de uygulanmıĢtır. Sepete 

konan olgun zeytinlerin kendi ağırlıklarının yaptığı basınçla sepetten 

dıĢarı süzülen yağın, sepetin yanına konan kaba damla damla 

birikmesiydi. Ġlkel yöntemlerden biride çok eski zamanlarda Suriye‟de 

uygulanmıĢ. Büyük havanlarda dövülerek elde edilen zeytin hamuru 

toprak küplere konmuĢ. Küplerdeki zeytin hamuruna ilave edilen sıcak 

suyun etkisiyle zeytinyağı yüzeye çıkarılmıĢ. Üst yüzeyde toplanan 

zeytinyağı avuçlanarak baĢka kaplara aktarılmıĢ.  
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ZEYTĠN HAMURUNUN SIKILMASI 

Çok çok eskilerde Suriye'de yapıldığı gibi hamura sıcak 

su ilave edilince üste çıkan zeytinyağının elle alınmasıdır. 

Yine eskilerde kıl veya bez çuvallara konan zeytin hamuru 

ayaklarla çiğnenirken üzerine sıcak su dökülürdü, böylece 

yağın süzülmesi sağlanırdı.  

Daha sonraları hamur dolu çuvallar iki kiĢi tarafından 

uçlarının tutulup ters yönde çamaĢır gibi sıkılarak 

zeytinyağı sızdırılmıĢ.  

Prensip: çuvallara konan zeytin hamurunun sıkılıp 

yağının çıkarılmasıdır. Bunun için daha sonraları ahĢap 

mengeneler kullanıldı. Bunlar önceleri kol gücü daha 

sonraları hayvan gücüyle çalıĢtırıldı.  
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YAĞIN AYRIġTIRILMASI 

Bu ayrıĢtırmada fizik kanunları insanoğluna tarih boyunca 

yardımcı olmuĢ. Zeytin hamurunun sıkıĢtırılması neticesi dıĢarı 

sızan zeytinyağı, zeytinin karasuyu ve küçük partiküllerin özgül 

ağırlıklarına göre dinlendirme esnasında ayrıĢması, saf zeytinyağı 

elde ediliĢine çok yardımcı olmuĢ. Zeytinyağının özgül ağırlığı 

karasu ve tortudan daha az olduğundan zeytinyağı hep üste çıkmıĢ. 

Üstte toplanan zeytinyağı da çeĢitli tekniklerle ayrıĢtırılmıĢ. 

Geçen zaman içerisinde geliĢen teknikler kolaylıkları da 

beraberinde getiriyordu. Sıkma neticesi elde edilen sıvıya sıcak su 

ilave edilip konulduğu kapta bir müddet dinlendiriliyordu. 

Zeytinyağı üste karasu ile tortu altta kalıyordu. Bu kapların altında 

bir musluk bulunuyordu. Bu musluk açılarak karasu akıtılıyor, 

zeytinyağı tabana gelince musluk kapatılıyordu. 
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ZEYTĠN VE ZEYTĠNYAĞI 
1. Zeytin 

2. Tarih Boyunca Zeytin Kültürü 

3. Zeytinyağı ve Beslenme 

4. Zeytinyağı ve Sağlık 

5. Ülkemizde Zeytinyağı 

6. Dünyada Zeytinyağı 

7. Dünyada Tüketim ArtıĢı 

8. Uluslararası ve Ulusal Kurum ve Örgütler 

9. Zeytinyağının Tanımı, Fiziksel ve Kimyasal Yapısı 

10. Zeytinyağının Sınıflandırılması ( Ek - IOOC Standardı) 

11. Standartlar (Ek - IOOC Standardı) 

12. Analiz Parametreleri ve Kriterler (Ek - IOOC Standardı) 

13. Duyusal Analiz (Degustasyon) 

14. Zeytinden Yağ Çıkarma Teknolojileri 

15. Depolama ve Muhafaza KoĢulları 

16. Filtrasyon Teknolojileri 

17. Rafinasyon Teknolojileri 

222 12.02.2019 



Z E Y T Ġ N 

Zeytin ağacı 39 bin yıl önce de vardı! 

Botanik ismi Olea Europea Sativa olan “ehlileĢmiĢ” 

türleri 6000 yıldan beri Anadolu‟da ve Ortadoğu‟da 

yetiĢtiriliyor. 

4000 yıldan beridir de yağı çıkarılıyor. 
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Zeytinin Anayurdu ve YayılıĢı 
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 Eski Mısır, Eski Yunan ve Roma mitolojilerinde 
zeytin ağacı ve zeytinyağı kutsanmıĢtır. 

Nuh tufanının bitiĢi zeytin dalıyla simgelenmiĢtir. 

Tevrat ve Ġncil‟de kutsanarak çok bahsedilir. 

Kur‟an-ı Kerim‟de “mübarek” kılınan bir nimet 
olarak bahsedilmiĢtir (Nur Suresi 35. Ayet). 

Hatta, insanın kusursuz yaratılıĢı konusunda Allah, 
zeytin üzerine yemin etmiĢtir (Tin suresi)  

Tarih Boyunca Zeytin Kültürü 
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Zeytinyağı ve Beslenme 
Akdeniz Beslenme Piramidi 
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Kalp ve Damar Sistemi 

Damar sertiğini önlemede etkili 

Kalp krizi riskini azalttığı tıbbi olarak ispat edilmiĢtir. 

Felçleri önlemede etkilidir. 

“Zararlı kolesterol” LDL (low-density lipoproteins) düzeyini 
düĢürür. 

“Zararsız kolesterol” HDL (high-density lipoproteins) 
düzeyini değiĢtirmez. 

Depresyonun etkilerini azaltmada etkili. 

 

Zeytinyağı ve Sağlık 
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Antioksidan Özellikler 
Vücudumuzda sürekli devam eden oksidasyon serbest 
radikallerin oluĢumuna neden olur. Serbest radikaller, 
antioksidanlar tarafından yeterince karĢılanmazsa, 
“oksidatif stres” oluĢur. 
Oksidatif Stres hücre ölümlerini artırır, hücrelerin daha 
hızlı yaĢlanmasına neden olur. 
Vitamin E (α-tocopherol), karotenoidler, fenolik bileĢenler 
(hidroksitirosol, oleuropein), vb. antioksidanları içerir. 
Zeytinyağı tüketimiyle alınan antioksidanlar, yaĢalanmayı 
geciktirmede ve kansere karĢı direnci artırmada etkilidir. 
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Sızma Zeytinyağının Ağrı Kesici Etkisi Ortaya Çıktı  

 

           ABD'li bilimadamları, yararları saymakla bitmeyen 

sızma zeytinyağının ağrı kesici etkilere de sahip olduğunu 

keĢfettiler. Philadelphia'da faaliyet gösteren Monell Kimya 

Merkezi araĢtırmacıları sızma zeytinyağında 'Ġbuprofen' adlı 

ağrı kesicilerde bulunan bir maddeye rastladılar. Düzenli 

olarak günde 50 gram soğuk presle sıkılmıĢ sızma zeytinyağı 

kullanımının, günlük olarak tavsiye edilen Ġbuprofen 

dozajının yüzde 10'una denk ağrı kesici etkisinin bulunduğu 

belirtildi. AraĢtırmada, önerilen düzeyde sızma zeytinyağı 

yemenin, migren gibi genellikle kronik ağrıların etkilerini 

azalttığı da ifade edildi.  
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Bugün dünyanın en önemli kanser ilacı köpek balığı 

kıkırdağıdır. Köpekbalığından çıkan squalene adlı 

madde sızma zeytinyağında 

bol miktarda bulunur Günde 100 cl zeytinyağı 

tüketimiyle köpekbalığı kıkırdağından alınacak kadar 

squalene alınır. Zeytinyağı kanser riskini % 50'ye 

yakın azaltmaktadır. 
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Zeytinyağı hücreleri korur. Zeytinyağının içinde 

bulunan Oleuropein adlı madde sayesinde hücreler 

yenilerek kansere karĢı hücreleri korur. Zeytin yağı 

üretim aĢamasında ısıyla temas etmemesi 

gerekiyor. Bu nedenle sızma yağ riveiraya göre 

daha sağlıklıdır. En doğrusu, kokusuna alıĢıp 

mümkün olduğunca az veya hiç rafine edilmemiĢi 

kullanmaktır. 
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Zeytin ağacının dalları, yaprakları ve reçinesi 

olduğu kadar, yağıda yıllardır ilaçların 

bileĢimlerinde yer alan doğal maddelerden birisidir, 

doğal bir ilaçtır. 

Yiyeceğin yanı sıra merhem olarak da kullanılan 

zeytinyağı; tahriĢin neden olduğu acı ile yanmayı 

giderici ve yumuĢatıcı özellikleri olan losyondur. 

Zeytinyağı, derinin foliküllerine penetre olabildiği 

için, gerek internal gerekse eksternal dokuların yara 

veya iritasyonunda ve enfeksiyonlara karĢı 

faydalıdır. 
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Sindirim sistemini etkiler; ister soğuk olsun, ister 

sıcak olsun zeytinyağı mideyi çepeçevre 

koruyucu bir tabakayla sararak mide asidini 

azaltır. Yemek öncesi veya sonrası alınan bir kaĢık 

zeytinyağı, mide zarını örtüp alkolün iĢlemesini 

önleyeceği gibi, karıĢık içkilerin yol açtığı 

sarhoĢluğu da azaltır. 
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Gastrit ve ülsere karĢı korumada etkin yardım 

sağlar. 

Hazmı en kolay olan zeytinyağı besinlerin 

barsaklar tarafından çok daha iyi emilmesini 

sağlayarak bağırsakların çalıĢmasını düzenler. 

IsıtılmıĢ olsun yada olmasın zeytinyağı gastrik 

asiditeyi azaltabilmektedir. TahriĢ giderici etkileri 

ülsere karĢı koruma sağlar. Bağırsaklardan yiyecek 

geçiĢini kolaylaĢtırmak suretiyle konstipasyona 

engel olur. 
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Zeytinyağı safra kesesinin kontraksiyonlarını 

(kasılma) ve safra salgılanmasını uyararak safra 

taĢı oluĢum riskini azaltır, hazmı kolaylaĢtırır. 

Dalakta taĢ oluĢumunu önler. Sarılığa ve karaciğer 

sancılarına iyi gelir. Oruç tutanlar, sahurda bir 

çorba kaĢığı zeytinyağı içerse safra kesesi ve 

barsakları rahatlatacaktır. 
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Sabah kahvaltıdan önce alınan 1 veya 2 çorba 

kaĢığı zeytinyağı -basit kronik kabızlığa - iyi gelir 

(daha iyi netice için suyla karıĢtırılabilir). Basur 

Ģikayetlerini giderir; sıcak olarak içilir. 
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Anne sütün dede bulunan E vitamini ve oleik asit 

içeriği ile zeytinyağı, normal kemik geliĢimine 

katkıda bulunur. Anne karnında ve doğumdan sonra 

bebeğin beyninin olduğu kadar, genel olarak sinir 

sisteminin geliĢimini de desteklediğinden, gebe ve  

emziren annelere özellikle yararlıdır. 
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Zeytinyağı yaĢlanmanın, hem genel olarak doku ve 

organlar, hem de beyin fonksiyonları üzerinde ki 

etkilerini geciktirmektedir. 
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Yüksek tansiyonu düĢürür; yaprakları ve dallarından 

çay yapılır. Taze yada kuru zeytin yaprağını 300 gr. 

suda 15 dakika kaynatıp, süzdükten sonra Ģeker 

ilave ederek 15 gün boyunca her sabah akĢam 

sıcak içmek faydalıdır. 
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Kan Ģekeri seviyesinin düĢmesine yardım eder. 

Ağrı, romatizma, burkulma ve adale incelmelerinde; 

zeytinyağı sürülür veya 200 gr taze çiçek ve yaprak, 

100 gr sarı papatya ile 1 kg zeytinyağını arada 

sırada karıĢtırarak iki saat 'benmari' içinde 

kaynattıktan sonra içindekileri süzüp ağrı veren 

yerler ovulur. Kapalı yanıklarda zeytinyağı sürülerek 

kullanılır. 
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Benmari usulü kaynatma 
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Kötü kolesterol LDL 'yi azaltırken, iyi kolesterol 

HDL'yi artırır.(Yüksek LDL kolesterolü seviyesine 

bağlı olarak yükselen kolesterol seviyesinin 

aterosklerotik kalp hastalığında nedensel rol 

oynadığı kuĢkusuzdur. Epidemiyolojik veriler koroner 

kalp hastalığı vakalarındaki düĢüĢün total veya LDL 

kolesteroldeki düĢüĢ ile beraber olduğunu 

göstermektedir.) 
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Diyetle alınan doymuĢ yağ asitlerinin (DYA - UFA) total 

kolesterol seviyesini yükselttiği iyi bilinmektedir. 

DYA - UFA ile tetiklenen kolesterol yüksekliği çoğunlukla 

LDL kolesterolündeki yüksekliğe bağlıdır. DYA – UFA ve 

hayvansal yağdan zengin diyetler HDL kolesterolü 

ve apo A-1 de de yükselmeye yol açar. Zeytinyağı 

sağlıklı lipid düĢürücü diyete yararlı katkıda 

bulunur. 
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Kalp dostu; zeytinyağı hayvansal yağların tersine 

kandaki kolesterol miktarını ve dolayısıyla kalp 

krizi riskini azaltır. Kan plateletlerinin 

toplanmasına engel olarak kan pıhtılaĢması riskini 

de yok eder. 
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Ġçerdiği linoleik asit yüzdesi nedeniyle anne 

sütüne benzeyen zeytinyağı, inek sütüne 

katıldığında anne sütüne yakın değer elde 

edilir. Sütü kesilen anneler yağsız inek sütüne 

biraz zeytinyağı katıp bebeğe verilebilir. 
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Ağrı, romatizma, burkulma ve adale incelmelerinde; 

zeytinyağı sürülür veya 200 gr taze çiçek ve yaprak, 100 

gr sarı papatya ile 1 kg zeytinyağını arada sırada 

karıĢtırarak iki saat 'benmari' içinde kaynattıktan sonra 

içindekileri süzüp ağrı veren yerler ovulur. Kapalı 

yanıklarda zeytinyağı sürülerek kullanılır. 
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Kanser 

Pek çok kanser türünün özellikle göğüs, 
prostat, sindirim sistemi kanserlerinin 
önlenmesinde etkili olduğu bilimsel 
çalıĢmalarda gösterilmiĢtir. 

Zeytinyağının içerdiği oleik asit, tekli 
doymamıĢ yağ asitleri, polifenoller ve squalen 
bu etkiyi artıran bileĢenler olarak 
gösterilmiĢtir. 

 

 

Zeytinyağı ve Sağlık 
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Yüksek Kan Basıncı (Hipertansiyon), ġeker Hastalığı, 

ġiĢmanlık 

 

Zeytinyağı içeren Akdeniz diyetinin Sistolik (büyük 

tansiyon) ve diastolik (küçük tansiyon) kan basınçlarını 

düĢürdüğü, ġeker hastalığı (diabet) riskini azalttığı, 

ġiĢmanlık (obezite) hastalığını engellediği gösterilmiĢtir. 

 

Zeytinyağı ve Sağlık 
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BağıĢıklık Sistemi 

 

Zeytinyağının yağ asidi bileĢiminin bağıĢıklık sistemini 

güçlendirdiği gösterilmiĢtir. 

 

Zeytinyağı ve Sağlık 
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Sindirim Sistemi  

 

Modern tıptan önce de geleneksel olarak sindirim 

sistemi rahatsızlıklarına çözüm olarak zeytinyağı 

kullanılırdı. 

Mide, ince bağırsak ve kalın bağırsağın sindirim 

kabiliyetlerini artırarak kabızlığı önler. 

Karaciğer ve pankreas salgılarını düzenler, kötü nefes 

kokusunu önler. 

Zeytinyağı ve Sağlık 
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Hamilelik ve Çocuk 

 

Hamilelikte bebeğin ve annenin  E vitamini ihtiyacını karĢılar. 

Emzirme döneminde anne sütünden bebeğe iletilen E 

vitaminini sağlar. 

Yeni doğan bebeğin geliĢimi için ihtiyacı olan zorunlu yağ 

asitlerini (Linoleik asit ve linolenik asit) sağlamakla kalmayıp, 

üstelik ANNE SÜTÜNDEKĠ oranlarıyla sağlar. 

 

Zeytinyağı ve Sağlık 
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YaĢlanma 

 

Kalsiyum ve diğer minerallerin emilimini artırarak, 

yaĢlılıkta ortaya çıkan osteoporoz (kemik erimesi) 

hastalığını önleyicidir. 

Zeytinyağını, içerdiği tekli-doymamıĢ yağ asitleri ile, 

beyin hücre zarlarını koruyucu etki göstererek, beyinin 

biliĢsel iĢlevlerini yaĢlanmanın olumsuz etkilerinden 

korumaktadır. 

YaĢlılığa bağlı hafıza kayıplarını ve Alzheimer hastalığına 

yakalanma riskini azaltmaktadır. 

 

 

Zeytinyağı ve Sağlık 
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Cilt 

GüneĢten gelen X ıĢınları gibi dıĢ etkenlerin oluĢturduğu 

oksidasyon ve yaĢlanmanın etkisiyle oluĢan cilt hücresi 

hasarlarını önleyici etkisi vardır. Çünkü lipid dağılımı 

insan cildine çok benzer. 

Oksidasyonlar sonucunda oluĢan serbest radikallerden 

korunmayı polifenollerle birlikte büyük ölçüde A,D,K ve 

E vitaminleri sağlar. Bu yüzden akne ve ekzama gibi cilt 

hastalıklarının spesifik tedavisinde kullanılır. 

Zeytinyağı ve Sağlık 
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Dünyada Tüketim ArtıĢı 
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Dünyada Tüketim ArtıĢı 
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Dünyada Tüketim ArtıĢı 
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Dünyada Tüketim ArtıĢı 
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Zeytinyağı : Zeytin ağacı meyvelerinin sadece mekanik yollarla 

çıkarılmıĢ yağıdır. Solvent ekstraksiyonu ve re-esterifikasyon 

yoluyla elde edilen yağlar ve baĢka çeĢit yağlarla hazırlanmıĢ 

karıĢımlar zeytinyağı tanımının dıĢındadır. 

Özgül ağırlığı 910 g/l (@20 °C). 

Rengi yeĢilden kahverengimsi sarıya kadar değiĢebilir. 

10 °C sıcaklıktan itibaren kısmen donmaya baĢlar. 

 

Zeytinyağının Tanımı, Fiziksel ve Kimyasal Yapısı 
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Kimyasal Yapısı : 

SabunlaĢan Maddeler (%97-99) 

Trigliseridler 

Digliseridler 

Serbest Yağ Asitleri 

Düz Zincirli DoymuĢ Yağ Alkolleri (Waxes) 

Terpenik Alkoller 

Zeytinyağının Tanımı, Fiziksel ve Kimyasal Yapısı 
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SabunlaĢmayan Maddeler (%1-3) 

Hidrokarbonlar : Squalene, Düz zincirli doymuĢ 

(parafinler), Terpenik yapılı, Steroid yapılı 

hidrokarbonlar. 

Tokoferoller, baĢlıca α-tokoferol (Vitamin E) 

Tri-terpenik Alkoller 

Steroller 

Fenolik maddeler 

Pigmentler 

Uçucu Maddeler, Aromalar 
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Zeytinyağının Tanımı, Fiziksel ve Kimyasal Yapısı 
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Trigliserid ve Serbest Yağ Asidi Yapısı 
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Zeytinyağının Tanımı, Fiziksel ve Kimyasal Yapısı 
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Trigliserid Dağılımı 
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Zeytinyağının Tanımı, Fiziksel ve Kimyasal Yapısı 
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Metil Ester DönüĢümü ve Yağ Asitleri Dağılımı 
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Zeytinyağının Tanımı, Fiziksel ve Kimyasal Yapısı 
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Fizikokimyasal özellikler  

 

Kimyasal olaylara eĢlik eden fiziksel 

değiĢimleri ve bileĢimle fiziksel özellikler 

arasındaki iliĢkileri ele alan özellikler olarak 

tanımlanmaktadır.  
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Zeytin meyvesinin fizikokimyasal özellikleri; 

 

 

  meyve büyüklüğü 

  meyve Ģekli 

  meyve rengi 

  meyve et rengi 

  boyuna ve enine simetri 

  meyve ağırlığı,  

  meyve hacmi,  

  1 kg. daki meyve sayısı 

 

 meyve boyu ve eni (boy/en 

oranı), 

 % et oranı,  

  % nem oranı,  

  % yağ oranı,  

  kırılma indisi, 

  UV ıĢınında özgül absorbans, 

  toplam klorofil, karotenoit ve   

feofitin a miktarları 
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Bu özellikler zeytinin olgunlaĢma sürecinde değiĢim 

göstermekte ve meyvenin olgunluk derecesinin 

belirlenmesinde kullanılabilen veriler sunmaktadır . 
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Fizikokimyasal özellikler;  

 çeĢit,  

 hasat zamanı,  

 bitkinin yetiĢtiği coğrafi konum,  

 iklim Ģartları,  

 yağıĢ,  

 periyodisite 

 ağaçların düzlükte veya yamaçta olması gibi faktörlerin 

etkisiyle farklılık göstermekte ve bu farklılıklar zeytin 

çeĢitlerinin birbirlerinden ayırdedilebilmelerini sağlamaktadır.  
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Canözer tarafından hazırlanan “Standart Zeytin ÇeĢitleri Kataloğu”nda tek 

hasat döneminde toplanmıĢ olan Ayvalık, Domat ve Gemlik zeytin 

çeĢitlerine ait meyvelerin bazı fizikokimyasal özellikleri aĢağıdaki 

Çizelgede verilmiĢtir.  

 

Fizikokimyasal özellikler Ayvalık Domat Gemlik 

Ağırlık (100 meyve)  364.80 g  530.30 g  372.80 g 

Hacim (100 meyve)  360.00 cm3  525.80 cm3  370.00 cm3  

Meyve sayısı/kg  274  189 268 

Boy 23.40 mm  26.70 mm 22.33 mm 

En 19.14 mm  19.48 mm 17.91 mm 

% Et Oranı 85.26  83.76 85.86 

% Yağ Oranı 24.72  20.57 29.98 

% Nem Oranı 55.74  55.89 45.05 
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 100 Meyve Ağırlığının ve Bir Kg‟daki Dane 

Sayısının Belirlenmesi 

           

 Zeytin çeĢitlerinden tesadüfi olarak 100‟er adet 

meyve alınarak hassas terazide tartıldı.  Bu iĢlem 3 

defa tekrarlanarak aritmetik ortalamalar alındı.  
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Et/Çekirdek Oranının ve % Et Oranının Belirlenmesi 

 

           Tesadüfi olarak seçilen 10‟ar adet zeytin hassas 

terazide tartıldı.  Bu meyvelerin etli kısımları çekirdek 

kısmından ayrılarak her parça ayrı ayrı tartıldı.  Bütün 

meyve ağırlığından çekirdek ağırlığı çıkartılarak etli 

kısmın ağırlığı bulundu.  Etli kısmın ağırlığı ile 

çekirdek ağırlığı birbirine oranlandı.  Bu iĢlem 3 defa 

tekrarlanarak aritmetik ortalamalar alındı.  

12.02.2019 



 Bulgular 

 100 Meyve Ağırlığı 

 ÇeĢide bağlı olarak zeytin meyvelerinin ağırlığı 2-12 g gibi 

geniĢ sınırlar arasında olabilirse de, genellikle 3-4 g civarındadır. 

Genel olarak zeytin meyvesinin ağırlığı Kasım ayının ortalarına kadar 

artmakta ve daha sonra nem kaybıyla azalmaya baĢlamaktadır. 
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1 kg daki Dane Sayısı 
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 % Et Oranı 

  Genellikle danelerin meyve eti oranı % 66-85 arasında 

değiĢmekte olup çeĢit ve olgunluk derecesine bağlı 

olarak değiĢiklik göstermektedir. OlgunlaĢma 

sürecinde meyvelerin et oranları artmakta, ancak her 

çeĢide göre farklılık gösteren belli bir olgunluk 

derecesinden sonra ise azalmaktadır. 
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Et/Çekirdek Oranı 
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% Nem Oranı 

 Zeytin meyvesindeki nem oranının takip edilmesi, 

meyvenin yağ içeriği açısından  en uygun hasat 

tarihinin belirlenmesinde önemlidir.  Ancak bir çeĢit 

için nem oranı her zaman bu bakımdan güvenilir 

veriler sunmaz.  Çünkü danelerdeki su içeriği üzerine 

sıcaklık ve yağıĢ durumu gibi ani değiĢiklikler 

gösteren mevsimsel faktörler ile yetiĢme koĢullarının 

büyük etkisi bulunmaktadır. Meyvelerin nem oranları 

genellikle olgunlaĢma sürecinde azalır.  
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ÇeĢitler Aylar % Nem 

Ayvalık 

Ağustos 59.13 

Eylül 62.48 

Ekim 61.79 

Kasım 61.95 

Aralık 52.99 

Domat 

Ağustos 65.25 

Eylül 66.42 

Ekim 67.48 

Kasım 63.79 

Aralık 57.05 

Gemlik 

Ağustos 61.82 

Eylül 61.08 

Ekim 61.19 

Kasım 58.92 

Aralık 45.34 

280 12.02.2019 



 % Yağ Oranı 

 Meyvelerde yağ artıĢı sadece trigliserit sentezinden 

kaynaklanmamakta, aynı zamanda olgunlaĢmanın 

sonlarına doğru meyvede görülen su kaybından dolayı 

göreceli olarak da oluĢur.  Bu nedenle zeytin 

meyvelerinde yağ tayininin kurumadde üzerinden 

yapılması gerekir.  
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ÇeĢitler Aylar % Yağ % Yağ (KM'de) 

Ayvalık 

Ağustos 4.87 11.91 

Eylül 8.89 23.71 

Ekim 9.10 23.82 

Kasım 17.41 45.77 

Aralık 24.82 52.79 

Domat 

Ağustos 2.54 7.31 

Eylül 6.20 18.66 

Ekim 6.74 20.73 

Kasım 13.17 36.39 

Aralık 17.76 41.36 

Gemlik 

Ağustos 5.71 14.95 

Eylül 11.54 30.75 

Ekim 12.23 31.51 

Kasım 21.48 52.28 

Aralık 31.86 58.28 
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Ayvalık, Domat ve Gemlik zeytin çeĢitlerinin meyve ağırlığı (g),  dane sayısı, 

et/çekirdek oranı, % et, % yağ ve % yağ (KM‟de) bakımından çeĢitler arası 

farklılığa iliĢkin varyans analiz sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***p0.001 seviyesinde önemli; **p0.01 seviyesinde önemli; *p0.05 seviyesinde 

önemli 

 

 

 

 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Kareler 

toplamı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması F oranı 

100 Meyve 

ağırlığı 919.953.480 2 459.976.740 54.233*** 

Dane sayısı/1 kg 150.001.111 2 75.000.556 31.628*** 

Et/Çekirdek 24.900 2 12.450 11.968*** 

% Et 442.007 2 221.004 11.719*** 

% Nem  313.922 2 156.961 6.659** 

%Yağ  397.797 2 198.898 3.368* 

% Yağ (KM'de) 1.205.150 2 602.575 2.652 
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Ayvalık, Domat ve Gemlik zeytin çeşitlerinin meyve ağırlığı (g),  dane sayısı, 

et/çekirdek oranı, % et, % yağ ve % yağ (KM’de) bakımından aylar arası farklılığa 

ilişkin varyans analiz sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***p0.001 seviyesinde önemli; **p0.01 seviyesinde önemli  

Varyasyon kaynağı 

Kareler toplamı Serbestlik derecesi Kareler ortalaması F oranı 

100 Meyve ağırlığı 244.475.378 4 61.118.844 2.370 

Dane sayısı/1 kg 70.318.756 4 17.579.689 3.922** 

Et/Çekirdek 34.673 4 8.668 10.223*** 

% Et 559.264 4 139.816 8.288*** 

% Nem 866.388 4 216.597 19.801*** 

% Yağ 2.368.721 4 592.180 46.473*** 

% Yağ (KM'de) 9.387.545 4 2.346.886 68.983*** 
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Ayvalık, Domat ve Gemlik zeytin çeşitlerinin meyve ağırlığı (g),  

dane sayısı, et/çekirdek oranı, % et, % yağ, % nem ve % yağ 

(KM’de) arasındaki korelasyon katsayıları (n=45)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**p0.01 seviyesinde önemli; *p0.05 seviyesinde önemli 

  

Dane sayısı/1 
kg Et/Çekirdek % Et % Nem % Yağ 

% Yağ 
(KM'de) 

100 Meyve ağırlığı -0.954** 0.797** 0.791** 0.391** -0.099 -0.004 

Dane sayısı/1 kg -0.795** -0.826** -0.394** 0.050 -0.060 

Et/Çekirdek 0.950** 0.275 0.150 0.299* 

% Et 0.271 0.166 0.302* 

% Nem  -0.843** -0.704** 

% Yağ           0.969** 
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 SONUÇ 

  

 Aynı lokasyonda yetişen zeytin çeşitlerinin bazı fizikokimyasal 

özelliklerinin çeşide ve olgunlaşma dönemine bağlı olarak 

değişiklik gösterdiği ortaya çıkmıştır. Bundan sonra yapılacak 

çalışmalarda lokasyon farklılıklarının söz konusu bileşenler 

bakımından incelenmesi ve bunun yanında zeytinyağlarında 

kaliteye etkileri olan diğer unsurların da araştırılması 

gerekmektedir.   

 

 Böylece ülke zeytinlerinin genel karakterizasyonu yapılmış 

olacak ve çeşitlerin yetiştikleri lokasyonlara göre ekonomik, 

duyusal, oksidatif ve sağlık yönünden optimum olgunluk 

dereceleri ortaya konularak bu yönlerden en değerli çeşitler 

tespit edilebilecektir.  
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 Zeytin meyvesi   

 

%1-2      meyve kabuğu (epikarp) 

%63- 86 meyve eti (mesokarp) 

%10-30  meyve çekirdeği (endokarp)  

%2-6      çekirdek    içerir. 
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%1-2 Epikarp (kabuk) 

%63-86 Mesokarp 

            (meyve eti) 

%10-30 Endokarp (çekirdek)  

%2-6 Çekirdek içi 
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Zeytinde bulunan yağın önemli bir kısmı 

mesokarp kısmında,  

mevcut suyla kısmi  emülsiyon halinde 

bulunur. 
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Zeytin meyvesi yaklaĢık % 40 oranında su ve % 

20-35 oranında yağ içermektedir.  

Zeytin meyvesinde yer alan lipoprotein 

karakterindeki komponentlerin varlığı göz önünde 

bulundurulduğunda; zeytinyağı üretiminde sıvı-

katı faz ayrımı iĢlemini etkileyen faktörlerin yağ 

verimi üzerindeki önemi daha belirgin hale 

gelmektedir. 
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Zeytin daneleri, yağ randımanı ve kalitesi açısından 

optimum olgunluğa geldiği zaman, ki genelde bu zaman 

olgunlaĢma indeksinin 3-3.5 olduğu zamandır- hasat 

edilerek bekletmeksizin zeytin sıkma tesislerine getirilerek 

oksidatif ve mikrobiyal bozunmaya yola açmayacak Ģekilde 

bir an önce iĢlenmesi gerekmektedir 
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Zeytinyağı doğal hali ile yemeklik olarak tüketilebilen  yağ 

olması nedeniyle, diğer yemeklik bitkisel yağlara kıyasla 

daima ayrıcalıklı bir ürün olarak değerlendirilmiĢtir. 

Kendine özgü tat ve kokusu yanında, özellikle sahip olduğu 

yağ asitleri bileĢimi, oksidatif bozulmalara karĢı direnç 

gösteren bir özellik kazanmasını sağlamıĢtır. Özellikle son 

yıllarda zeytinyağının sağlıklı beslenme yönünden özgün 

değerini ortaya koyan yoğun araĢtırma sonuçlarının Dünya 

kamu oyuna sunulmasından sonra, bilinçli tüketicinin 

beğenilerini üzerine toplamıĢ ve tüketimi oldukça süratli bir 

tırmanıĢa geçmiĢtir.           
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Gerek zeytin meyvesinin üretilmesi, gerekse yemeklik yağa 

ve yemeklik salamuraya iĢlenmesi aĢamalarında özgün teknik 

ve teknolojileri gerektirmesi, zeytinyağının ulusal ve uluslar 

arası piyasalarda daima yüksek fiyatla satılmasına yol 

açmıĢtır. Bunun doğal bir sonucu olarak da, zeytinyağı her 

zaman haksız kazanca yönelik eylemlerin odak noktasını 

oluĢturmuĢtur. Bu nedenle hem ürünü hem de üreticinin, 

sanayicinin ve tüketicinin haklarını korumak üzere, 

zeytinyağının standardize edilmesi ve üstün niteliklerine ait 

kimi önemli kriterlerin belirlenmesi, kaçınılmaz bir 

zorunluluk haline gelmiĢtir. 
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Sızma zeytinyağının kalitesi; zeytin ağacının yetiĢme 

koĢulları, hasadı, depolanması ve iĢlenmesi gibi bazı 

faktörlere bağlıdır. Zeytin türü, yetiĢtiği bölgenin 

iklim koĢulları, zeytinlerin budanması, aĢılanması ve 

sulanması zeytinyağı kalitesini önemli ölçüde 

etkilemektedir. Zeytinlerin hasat zamanının doğru 

belirlenmesi zeytinlerin kalitesini etkilemekte ve buna 

bağlı olarak zeytinyağı kalitesini de etkilemektedir.  
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Sadece iyi kalitede zeytin kullanılması iyi kalitede 

zeytinyağı elde edileceği anlamına gelmemelidir. 

Ġyi kalitede zeytin kullanımıyla yakalanan kalite; 

zeytinin zeytinyağına iĢlenmesinde de 

korunmalıdır. 
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Zeytinyağı kalitesi ve verimini etkileyen 

faktörler 

Zeytin çeĢidi 

Sulama, gübreleme, budama, zirai zararlılarla 

mücadele 

Hasat Ģekli ve hasat zamanı (zeytinin olgunlaĢma 

derecesi) 

Zeytinlerin depolanma Ģekli ve süresi 

Zeytinyağı üretim sistemleri ve iĢlem parametreleri 
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Zeytinyağı Üretim AĢamaları 

 Ön iĢlemler 

 Sıvı fazın (yağ ve karasu)      

   katı fazdan uzaklaĢtırılması 

 Yağ ve karasuyun ayrılması 
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Zeytinyağı Uygulama Merkezi 

• Geliştirme 

• Üretim & Tedarik 

• Uluslararası Pazarlama 
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Zeytinyağı üretiminde amaç ;  

  ekonomik olarak, 

  kaliteli, 

  rafine edilmeksizin doğal haliyle tüketilebilen  

zeytinyağını üretmektir. 
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Zeytinyağı Teknolojisinin Amaçları 

Yağ kalitesini korumak 

Üretim verimliliğini arttırmak 

Tesis kontrolünü geliĢtirmek 

Çevre üzerindeki etkiyi azaltmak 

Operatörlerin iĢ güvenliği standartlarını arttırmak 

Üretimde hijyeni garanti etmek 
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Yağ Fabrikası ĠĢletmeciliğinin Temel BileĢenleri 

Üretim Kontrol  

- Zeytinyağının kalitesini arttırmak 

- Zeytinyağının kalitesini çeĢitlendirmek 

- Verimliliği maksimum seviyeye çıkartmak 

- Kalite / Verimlilik iliĢkisini arttırmak 

302 12.02.2019 



Zeytin‟in BileĢenleri 
- SU 40 – 70% 

- YAĞ 6 – 25% 

- FENOLĠK BĠLEġENLER 0,5 – 2,5% 

- KATILAR 50 – 60% 

 

Orta kısım, pulp: 

70 – 80% 

Yağ oranı: 16,5 – 23,5% 

İç kısım, çekirdek: 

15 - 28% 

Yağ oranı: 1 – 1,5% 

Dış kısım, deri: 

1,5 – 3,5% 
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Hammadde: Zeytin ve Tesis 
ÇeĢitler 

• Organoleptik karakteristikler 

• Yağ içeriği 

• Endüstriyel verimlilik 

OlgunlaĢma AĢaması 

• Organoleptik karakteristikler  

• Endüstriyel verimlilik 

Meyvenin nemliliği 

• Endüstriyel verimlilik 

• Yağ kalitesi 
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Kalite Miktar 

- Asit oranı 

- Peroksit sayısı 

- K232 K270 

- Panel testi 

- Verimlilik 

- Pirinadaki yağ 
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Kalite 

< 0,8%  

< 20 

< 2,50  < 0,20  

Kusursuz 

Meyvesel duyum  

- Asit oranı 

- Peroksit sayısı 

- K232 K270 

- Panel testi 
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Kalite ve Üretim 

Kimyasal Parametreler Organoleptik Parametreler 

- Asit oranı  

- Peroksit sayısı 

- K232 K270 

-Isıl iĢlem 

-Küf 

-Sirkemsi 

-Toprak tadı 

-Yaprak tadı 

-Acılık 

-Metalik 

-EkĢilik 

-PiĢmiĢ 

-Tortu-posa 
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Miktar ve Üretim 

Verimlilik 

Pirinadaki yağ kalıntısı 
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Zeytinyağı 

Zeytin 

Üreticisi 

Tüketici 

Tarım 

Üretim 

Hasat 

Tarımsal 

Öğeler 

Zeytinyağı Üretim 

Teknolojisi 

 

Pazarlama 

Depolama 

Ambalaj 

SatıĢ 
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Zeytin Hasadının Anahtar Parametreleri 

– Parazitlerin verdiği zarar %5‟in altında 

– Zeytinin derisine zarar vermeden ağaçtan toplama 

– Zeytini, ısınma ve fermantasyona imkan vermeden 

depolama (Havalandırılan bir mekanda yer alan 

küçük plastik kasalarda)  

– Hasattan sonraki 2 gün içinde üretim 
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Variazione del numero di perossidi  

In funzione del periodo di estrazione 
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Variazione dell'acidità libera in funzione del  

periodo di estrazione 
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Zeytinyağı Kalitesi ve Hasat Dönemi 
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Kaliteli Yağ Üretimi Ġçin Kritik Parametreler 

Kaliteli üretim, aĢağıdaki noktalara zeytinlikte 

dikkat etmekle sağlanabilir: 

 

Bahçe (toprağın iĢlenmesi) 

Zeytin çeĢidinin seçimi ve yetiĢtirme tekniği 

Gübreleme 

Hasadı yapılan zeytinin olgunluğu (kısmi ve doğal renk) 
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Kritik Parametreler  (devam..)   

• Kalitenin Korunması Ġçin:  

• Meyveye zarar verilmesini önleyen hasat teknikleri 

• Zeytini, ısınma ve fermantasyona imkan vermeden 

depolama (Havalandırılan bir mekanda yer alan 

küçük plastik kasalarda) 

• Depolama zamanı:max. 2 gün 

• Modern yağ çıkarma sistemleri (hijyenik ve denetim 

altında tutulan) 
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Ġki Fazlı Kontinü Santrifüjleme Sistemi 

 

Ġki fazlı dekantörlerde proses suyu kullanılmaz ve pirina, 

zeytinin tüm meyve suyunu ihtiva eder. Bu sistemler üç 

fazlı sistemlerde kullanılan suyun çevre için sorun teĢkil 

etmesi nedeniyle 1992 yılında zeytinyağı üretim 

sisteminde suyun kullanımı olmaksızın veya zeytinlerin 

rutubetine bağlı olarak suyun çok az kullanılması ile yağ 

fazının ayrılmasını sağlayan yeni bir dekantör sistemi ile 

imal edilmiĢlerdir.  
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Ġkibuçuk Fazlı Kontinü Santrifüjleme Sistemi 

 

Ġkibuçuk fazlı kontinü santrifüjleme sistemleri pirinadaki 

mevcut nemi azaltmak ve zeytinyağının kalitesini daha 

yükseltmek için geliĢtirilmiĢtir. Sistemde ilk sıkım 

gerçekleĢtikten sonra aynı dekantörle, aynı anda ikinci 

sıkım gerçekleĢtirilerek, pirinadaki yağ alınır ve yüksek 

verimin ve yüksek kalitenin bir arada olduğu bir ürün ortaya 

çıkar (Anonymous,2005). 
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Üç Fazlı Kontinü Santrifüjleme Sistemi 

 

1965 yılında zeytinyağı, zeytin hamurundan yağ, su ve 

pirinayı ayıran üç fazlı santrifüj sistemi sayesinde ekstrakte 

edilmeye baĢlanmıĢtır (Ranelli vand Martinelli, 1995).  

 

Bu sistemlerde yoğurmadan sonra hamur dekantöre 

verilirken basınçlı su ilave edilmektedir. Ġlave edilen bu su 

ile sistemden çıkan atık su (karasu) miktarı artmaktadır. Bu 

karasu çevre ile ilgili problemleri ortaya çıkarmaktadır. 
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Klasik (Sulu) Sistem 

 

Zeytinler dik taĢ değirmenlerde ezilip hamur 

haline getirilir. Zeytin hamuru koko ipliğinden 

dokunmuĢ torbalara konarak preslerde sıkılır. 

Sıkım önce kuru sonra genellikle bazı yörelerde 

2 defa sıcak su ( 50 - 60oC) kullanmak suretiyle 

yapılmaktadır. Kullanılan sıcak su, 

zeytinyağında oksidasyona ve dolayısıyla yağ 

kalitesinin düĢmesine neden olmaktadır.  
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Abencor Sistemi 

 

Zeytinleri zeytinyağına laboratuvarda iĢlemek için kullanılan 

değirmene ABENCOR adı verilmektedir. Bu sistemde 

zeytinler çekiçli bir kırıcı ile kırılmıĢ ve ortam sıcaklığında 

20 dakika karıĢtırma iĢlemine tabi tutulmuĢlardır. Daha sonra 

karıĢan hamur santrifüjlenerek yağ, pirina ve karasu fazı 

ayrılmıĢtır. Yağ ile birlikte ayrılan karasu doğal dekantasyon 

ile yağdan ayrılmıĢtır. Daha sonra yağ tekrar hidrofil 

pamuktan filtre edilerek içindeki son safsızlıklar da elimine 

edilmiĢtir. 

12.02.2019 



319 12.02.2019 



320 12.02.2019 



Zeytinyağlarının ÇeĢitleri Nelerdir? 

1-Naturel Zeytinyağları:  

   a) Naturel Sızma Zeytinyağı:  

   b) Naturel Birinci Zeytinyağı:  

   c) Naturel Ġkinci Zeytinyağı: (tebliğden 

kaldırılmıĢtır) 

 

2- Rafine Zeytinyağı:  

 

3- Riviera Zeytinyağı: 
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1-Naturel Zeytinyağları:  

    Zeytin ağacı meyvesinden, doğal özelliklerini 
değiĢtirmeyecek bir sıcaklıkta sadece mekanik veya 
fiziksel iĢlemler uygulanarak elde edilen, berrak, yeĢilden 
sarıya değiĢebilen renkte, kendine özgü tat ve kokuda 
olan doğal halinde gıda olarak tüketilebilen yağlardır.  
Naturel zeytinyağları kendi içinde 2 grup altında piyasaya 
verilirler.  
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a) Naturel Sızma Zeytinyağı: Kokusu ve tadında kusur 
olmayan, serbest asitlik derecesi(oleik asit cinsinden) en 
çok % 0.8 olan naturel zeytin yağıdır. Naturel sızma 
zeytinyağı her tür yemeklere uygun olmakla beraber 
salatalar için idealdir. 
 
b) Naturel Birinci Zeytinyağı: Kokusu veya tadında çok 
hafif kusurları bulunabilen, serbest asitlik derecesi (oleik 
asit cinsinden) en çok % 2 olan naturel zeytinyağıdır. 
 
c) Naturel Ġkinci Zeytinyağı: Kokusu veya tadında tolere 
edilebilen kusurları bulunan, serbest asitlik derecesi (oleik 
asit cinsinden) en çok % 3.3 olan naturel zeytinyağıdır. 
(yönetmelikten çıkarıldı) 
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2- Rafine Zeytinyağı: 

   Zeytin ham yağının yapısında değiĢikliğe yol 

açmayan metodlarla rafine edilmesi sonucu elde edilen, 

sarının değiĢik tonlarında rengi olan kendine özgü tat ve 

kokuda bir yağdır.  

 

  Serbest asitlik derecesi (oleik asit cinsinden) en çok 

% 0.3 „tür. Bu yağ piyasada, „‟ Kızartma Yağı‟‟ olarak da 

pazarlanmaktadır.  
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3- Riviera Zeytinyağı:  

 

  Rafine zeytinyağı ile doğal halinde gıda olarak 

tüketilebilecek naturel zeytinyağlarının karıĢımından 

oluĢan, yeĢilden sarıya değiĢen renkte, kendine özgü tat ve 

kokuda bir yağdır. 

   Serbest asitlik derecesi (oleik asit cinsinden) en çok 

% 1.5 „tur. 

   Zeytinyağının canlı ve kuvvetli kokusuna pek alıĢık 

olmayanlar bu tip zeytinyağını tercih edebilirler.  
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Eskiden yağ almaya gelen deneyimli tüccarlar 

zeytinyağının asitlik oranını ölçmek için ilginç bir yöntem 

kullanırlardı. ÇeĢitli yağ küplerinden küçük bir ölçekle 

aldıkları yağları minik bir tabağa koyarak küpün üstüne 

bırakırlar, pamuktan fitil yaparlar ve bütün örnekleri eĢ 

zamanlı olarak, yağ kandili gibi yakarlardı. Ġs yapmadan 

en uzun süre yanan yağ, asidi en düĢük olan yağ demekti. 

Bu asidi düĢük “ince yağ”a karĢın, asidi yüksek “kalın 

yağlı” kandil doğal olarak daha çabuk yanıp bitiyor. 
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• Naturel  Sızma Zeytinyağı = Extra virgin olive oil 

 

• Naturel  Birinci Zeytinyağı = Virgin olive oil  

 

• Naturel  Ġkinci Zeytinyağı = Ordinary virgin olive oil 

 

• Rafine  Zeytinyağı = Refined olive oil  

 

• Riviera Zeytinyağı = Olive oil 
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Karasu ve Pirinanın değiĢik dillerde yazılımı 

Türkçe Fransızca Ġngilizce Ġtalyanca Ġspanyolca 

Karasu  Margines 

(Eau de  

végétation)  

Vegetation 

Water 

(Vegetable 

water)  

Acqua di 

vegetazione  

Alpechín 

(Aguas de 

vegetación)  

Pirina Grignon  Olive-pomace  Sansa  Orujo  
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AROMALI ZEYTĠNYAĞLARI 
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AROMA TERAPĠ 

• Kokuyla tedavi yöntemidir. 

• Ġnsana huzur ve rahatlık verir. 

• Duyusaldır. 
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Zeytinyağının içinde uçucu maddeler vardır. 

Uçucu maddeler olduğu gibi zeytinyağının 

absorbe etkisi de vardır yani kokuyu dağıttığı 

gibi bünyesine de alma özelliği vardır. 

Kekikli, fesleğenli, sarımsaklı, portakallı, 

bergamotlu v.b. aromalı zeytinyağları üretimi 

yapılmaktadır.  
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Örneğin; bergamut limona benzeyen pütürlü bir 

yüzeyi, hafif acı bir tadı olan fakat mükemmel bir 

kokusu olan ve Akdeniz bölgesinde yetiĢen bir 

meyvedir. Hatta kokusunun çok güzel olmasından 

dolayı bergamot esansı parfümlerin hemen hemen 

hepsinde kullanılır.  
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Balinanın ensesinde bulunan yağ torbacığı çok 

kıymetli bir esans olarak kullanılır.  
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Mekanik usullerle meyveden çıkarılan 
naturel zeytinyağı onu diğer yağlardan 
ayıran aromatik özelliklere ve tat 
özelliklerine sahiptir. 
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Mucizevi bitkinin Ģifa kaynağı suyuna 

(zeytinyağına), doğal aromasının yanında meyve 

ve sebzelerinde Ģifalı özü katılarak ortaya farklı 

bir damak tadı çıkar. 
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Zeytinyağının absorbe özelliği vardır. 

Kokuyu emer ve bünyesine alır. 
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Natürel yemeklik zeytinyağlarına değiĢik 

baharatları meyve ve sebzeler veya bunların doğal 

aroma katkıları katılarak çeĢnilenmesi ile elde 

edilen tat ve koku dıĢındaki diğer özellikleri 

natürel zeytinyağı özellikleri taĢıyan yağlardır. 
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Aroma olarak kullanılacak maddeler zeytinyağı 

üretimine kırıcıdan itibaren ilave edilir. Böylece 

kırıcıda kırılan zeytinlerle aroma maddesi birlikte 

ezilip yoğrularak homojen bir karıĢım haline 

getirilir. Üretim esnasında malaksörün üstü kapalı 

olmalıdır. Esansın uçup havaya karıĢmadan ve 

oksidasyona  maruz kalmadan üretim yapılabilmesi 

kapatılması gerekmektedir. 
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Aromalı yağ üretimi yapılır iken kap ve aletlere 

koku siner ve bu koku su ile çıkmaz. Separatörde ilk 

gelen yağda kokusu, aroması çok olan yağı önden 

atılır daha sonra aromasız yağ atılarak kap ve 

aletlerdeki kokunun temizlenmesi sağlanır. 
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Kekik ve defneyaprağı kullanılır iken yaprak yeĢil ve 

taze iken atılırsa klorofilden dolayı yağ daha yeĢil 

olur. KurumuĢ yaprak atılırsa yağ daha sarı bir yağ 

elde edilir. 
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Aromalı zeytinyağı doğrudan natürel 

yenilir zeytinden yapılmalıdır. 
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AROMALI ZEYTĠNYAĞININ ELDE 

EDĠLME BASAMAKLARI 
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Ġlk basamak 

Zeytinler yıkanır ve temizlenir. 
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Yaprakların yıkanması ve zeytinin yıkanması 
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AYRIġTIRILMASI 

• Yaprak, toprak, taĢlar 

• Parazitik etkenler 
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ÖNEMLĠ 

Yıkama suyunun değiĢtirilmesi veya 

titreĢim eleğinin üstünden temiz su ile 

yıkanması önemlidir! 
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Merkezkaç kuvvetle çalıĢan makinelerin aĢınmasını 

önlemek için verimli yıkama Ģarttır. 
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KĠL YAĞI EMER 

 

Toprak, yağın tadını değiĢtirir bozar. 
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Yapraklar, yağa yeĢil bir renk ve acı bir tat verir. 
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Dallar, sert acı bir tat verir ve tanin salgılar. 
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Seçilen aroma turunçgillerden ise kabuğu 

hafif soyulmalıdır. 

351 12.02.2019 



ĠKĠNCĠ BASAMAK 

KIRMA 
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Elevatörden kırıcıya aroma cinsine göre tercih 

edilen meyve ve sebzeler, zeytinle birlikte verilir. 
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Ortalama 100 kg zeytine 5 kg meyve veya sebze 

ilave edilir. 

Tabi bu damak tadına ve tercihe göre değiĢebilir. 
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Üçüncü basamak 

YOĞURMA 
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DĠKKAT! 

Yoğrulma iĢlemi gerçekleĢirken aromanın 

uçmaması için malaksörün üstü kapanmalıdır. 
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Yoğurmanın Amacı 

Hücresel yapıdan yağın ayrıĢması 

 

Yağ damlacıklarının büyüklüğünü arttırarak merkezkaç 

kuvvetiyle ayrıĢmaya uygun hale getirmek 
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MEKANĠK: Yağ damlacıklarını arttırmak için 

hamurun sürekli yoğrulması 

 

BĠYOKĠMYASAL: Yağ damlacıklarını saran 

lipoprotein zarını, enzimatik etkiyle parçalamak 

358 12.02.2019 



SERBEST YAĞIN BĠRĠKĠMĠ ĠÇĠN 

HAMURUN VĠZKOSĠTESĠNĠN DOĞRU 

OLMASI GEREKĠR. 
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OKSĠDASYONDAN KORUNMALIDIR. 
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Dördüncü basamak 

AYRIġTIRMA 
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DEKANTÖR 
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Katı / sıvı ayrıĢtırma bölümü 

 

  EKSTRAKSĠYON 
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Sıvı / sıvı ayrıĢtırma bölümü 

 

     YAĞ VE SU 
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Son basamak  

SEPARATÖR 
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2 FAZLI üretim sistemi kalite açısından 

daha iyi sonuç verir. 
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Aromalı zeytinyağı separatöre  

gelerek ayrılarak çıkar.      
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DĠKKAT! 

Yağ ĢiĢesinin içerisine süslemek amacıyla bütün  

sarımsak atılmaz. Çünkü sarımsak canlı bir 

organizma olduğu için bir süre yağ onu içinde 

muhafaza etse de bir süre sonra zehire dönüĢür.  
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AROMALI ZEYTĠNYAĞI ÇEġĠTLERĠ 
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BERGAMUTLU 

MANDALĠNALI 

PORTAKALLI 

LĠMONLU 

SARMISAKLI 

BĠBERĠYELĠ 

ACI BĠBERLĠ 

KIRMIZI BĠBERLĠ 

DEFNELĠ 

KEKĠKLĠ 

FESLEĞENLĠ 
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Tadım – Organoleptik Değerlendirme (Degustasyon) 

► Olumlu Tadlar 

 Taze meyvemsi tad 

 Tatlı 

 YeĢil yaprak 

 Yakarlık 

 Hafif acılık 

 

► Olumsuz Tadlar 

 Küflü 

 Rutubet-küf 

 Sirke-Ģarap-ekĢi-asidik 

 Çamur 

 Metal 

 Ransid (eskimiĢlik, kokuĢmuĢluk) 
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Zeytinden Yağ Çıkarma Teknolojileri 

2500 Yıl Önce Ġzmir/Urla (Klazomenai) Modern Tesisi 
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Zeytinden Yağ Çıkarma Teknolojileri 

Yakın zamana kadar kullanılan Taş Kırma / Sulu Baskı Sistemi : 

KIRMA - YOĞURMA KATI / SIVI AYIRMA YAĞ / SU AYIRMA 

377 12.02.2019 



Zeytinyağı üreticileri Ģöyle derler: Sulu sistem 

yağ, lezzetlidir, evlere gider. Kontinü sistem 

yağsa, piyasaya. Mengeneye girmeyen torbadan 

sızan yağsa, en iyisidir. Değirmen, zeytin 

tanesinin zarını öğütemez. Kontinü ise parçalar 

ve zarlardaki acılık, yağa geçer. Bu acılık, 10-15 

gün dinlendirilen yağdan uçar ve klorofil tadı 

kalır.  

 

YANLIġ BĠLGĠ ! 
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Zeytinden Yağ Çıkarma Teknolojileri 

Günümüzde kullanılan Modern “Kontini” Sistem : 
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YIKAMA – KIRMA - YOĞURMA 

YIKAMA 

MAKĠNASI 

DĠġLĠ TĠP KIRICI 

ÇEKĠÇLĠ TĠP 

KIRICI 

YOĞURUCU 

(MALAKSÖR) 
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Dekantöre hamur halindeki 
zeytin pompalanır. 
Hamur, helezonun borusu 
içinden kanatlara ulaşır. 
Santrifüj etkisi ile prina, kızıl su 
ve zeytinyağı olarak 3’e ayrışır. 
Prina, helezon kanatları ile ileri 
taşınır ve küçük gövdeden Prina 
Yer Helezonuna dökülür.  

Helezon içindeki kızıl su, arka 
kapaktan geçerek kanallar 
vasıtası ile vibrasyona gider. 

 

Prina ve kızıl sudan ayrışan 
zeytinyağı, beklerden geçerek 
vibrasyona akar.  

 

Dekantörden çıkan prina, yer 
helezonu ve rampa helezonu 
vasıtası ile dışarı atılır. 

Prina 
yığını 

Kızıl su, vibrasyonun sol 
haznesine kanallardan geçerek 
gelir, elekte süzülür ve 
hazneden dışarı atılır. 

Zeytinyağı, vibrasyonun sağ 

haznesine kanallardan geçerek 

gelir, elekte süzülür ve Yağ 

Pompası aracılığı ile Seperatöre 

pompalanır. 

Santrifüj Dekantasyon 
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Ayıklama ve 

Yıkama 

Kırma 

Yoğurma 

Yağ Çıkarma 

Yağın ayrılması 

Kara su Yağ 

Su 

Pirina + Su 

Su 

Ġki Fazlı Üretim 
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Zeytin 

Yıkama 

Kırıcı 

Malaksör 

Su 

Sulu Pirina 

Separatör 

Yağ 

Su 

Yağ 

 

Ġki Faz 

Dekantör 
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Ayıklama ve 

Yıkama 

Kırma 

Yoğurma 

Yağ Çıkarma 

Su AyrıĢtırma Yağ AyrıĢtırma 

Kara Su Yağ Kara Su Yağ 

Su Pirina 

Su 

Üç Fazlı Üretim 
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Zeytin 

Yıkama 

Kırıcı 

Malaksö

r 

Su 

Dekantör 

Su 

Pirina Kara Su 

Yağ 

Separatör 

Üç Faz 
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Santrifüj etkisiyle tortu, su ve 

yağ olarak ayrıĢır. 

Tortu, tamburun ortasından 
deĢarj edilir. 

Tortu  Tortu  

Su haznesi  

Yağ haznesi  

Su  

Yağ  

Santrifüj Separasyon 
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392 

Sudan ve tortudan ayrıĢan yağ, çanakların içinden 
geçerek yağ haznesine çıkar. 

 

ArıtılmıĢ temiz yağ, yağ haznesinden depolama 
tanklarına aktarılır. 

 

ArıtılmamıĢ yağ üst hazneden separatöre beslenir. 
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393 

Kara su, çanakların üstünden su haznesine ve 

oradan dıĢarı atılır. 
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Kitlesel Denge 

Zeytin 
100 

Su %50 
Yağ %20 
Pirina %30 

Ayıklama 
Ve 

Yıkama 

Çöp 
Yaprak 
Toprak vs. 

Kırıcı 3 Faz ARA 2 Faz 

Malaksör Malaksör 

Su 10 

Su Dekantör 
Dekantör 

Yağ 
Seperatörü Su 

Seperatörü 

Yağ Yağ 

seperatör 

  posa 

  posa 

posa 

yağ 

karasu 

Katı madde 

nem yağ 

yağ 
karasu 

pirina 

  posa 
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Karasuyu anlat burada 
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KARASUYUN ARıTıLMASı 
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Blower 

Kostik 
Tankı Blower Çökeltme 

Havuzları 

Posa 
Alma 
Hattı 
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Köpük Tutucu Elekler 
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Atık 
Su 
Pompası 

 
Gelen 
Kızıl Su 
Hattı 

Temiz Su Girişi 
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Pompa 



YARI OTOMATİK DOLUM 
MAKİNELERİ ve ÖZELLİKLERİ 



• ÖZELLİKLER 

• Dipten veya üsten dolum 

• 316 paslanmaz çelik gövde 

• Tek pistonlu 

• Pnomatik 

• Volumetrik yarı otomatik 
dolum 

• % 0.5 hassasiyet 

• En az 10 cc, en fazla 

    5000 cc dolum 



• ÖZELLİKLER 

• Dolum kapasitesi 1500 
şişe/saat(1lt şişe için) 

• Gaga sayısı 12 adet. 

• Dolum gramaj ağırlığı 
minimum 0.5  maximum 
4 kilogram. 

 



TAM OTOMATİK DOLUM 
MAKİNELERİ 

ve ÖZELLİKLERİ 



• ÖZELLİKLER 

• Dolum hacmi 100 cc 1500 cc 
arasındadır. 

• Kapasite saatte 2000 adet. 

• Çalışma sistemi PLC kontrolü 
vakumlu. 

• Gramaj ayarı vakum sistemi 
ile seviye kontrolü. 

• Çalışma hava basıncı 6 atü. 

• 316 ve 304 paslanmaz çelik 
gövde. 

• Konveyör boyu 4 m hız 
kontrol cihazlı. 

 



• ÖZELLİKLER 

• Hacimsel dolum sistemi 

• Otomatik beslemeli 
konveyör bant 

• 220 veya 380 volt elektrik 
kullanımı. 

• Dakika üretim kapasitesi 
minimum 20 maximum 80 
adet. 

• Dolum gramaj ağırlığı 
minimum 50 maximum 900 
gram. 



BİLGİSAYAR DESTEKLİ DOLUM 
MAKİNESİ ve ÖZELLİKLERİ 



• ÖZELLİKLER 

• Bu sistemin en önemli 
özelliği mükemmel bir 
mekanik sistemin 
parametrelerini kontrol 
edebilen bir PC 
bilgisayardır. 

• Temel olarak ürün akışı ve 
dolum sistemi ürün 
değişimi ve temizleme 
için hiçbir ölü alan 
içermeyen ideal tüp boru 
sisteminden 
oluşmaktadır. 



YÜKSEK HIZLA ÇALIŞAN DOLUM 
MAKİNESİ ve ÖZELLİKLERİ 



• ÖZELLİKLER 

• Saatte 8000 adet ve üzeri 
dolumlar için kullanılan 
makinelerdir. 

• Bu makinelerin hızı, kullanılan 
dolum kafası adedi ve dolum 
hacmine göre dakikada 300 
şişeye kadar çıkabilmektedir. 

• Makine, bir adet konveyör her 
iki tarafa da boş şişeleri 
taşırken, birinci taraftaki 
şişelerin dolumu esnasında 
ikinci tarafta boş şişelerin 
doluma hazır hale gelmesi 
şeklinde çalışmaktadır. 





• ÖZELLİKLER 

• Dipten veya üstten dolum 

• 304-316 paslanmaz çelik gövde 

• Volumetrik tam otomatik dolum 

• PLC ve dokunmatik ekran 

• Dijital gramaj ayarı 

• Minimum 10 cc maximum 5000 cc dolum 

• Elektro-Pnomatik 

• % 0.5 hassasiyet 

• Online modem ve Kapalı kabin 

 

 



ZEYTİNYAĞ DEPOLANMASI 

• Çeşitli sistemlerle elde edilen naturel 
zeytinyağı tüketiciye sunulmadan 
önce, kalitesinde meydana 
gelebilecek bozulmaların önlenmesi 
için uygun koşullarda saklanması 
gerekmektedir. 

  



TANKLARIN ÖZELLİKLERİ 

• Tanklar sıvı geçirgenliği olmayan maddelerden imal 
edilmelidirler. 

• Tankların yapımlarında kullanılan maddeler yağa 
karşı fiziksel ve kimyasal olarak stabil olmalıdır. 

• Yağı bozucu koku ve tatları bünyesine almamalı 
oksidasyona neden olacak metalleri içermemelidir. 

• Yağları hava ve ışıktan korumalı, yağı sabit sıcaklıkta 
tutmalıdır. (ısı tercihen 15 ºC olmalıdır.) 



• YER ALTI TANKLARI 

• Bu tankların iç yüzeyleri uygun bir 
maddeyle ve yeterince kaplanmalıdır. 

• Bu sayede iyi bir depolama sağlarlar. 

• Hava ve ışıktan korurlar. 

• İstenilen en uygun sıcaklık derecesini 

temin ederler. 

• YER ÜSTÜ TANKLARI 

• Geleneksel yer altı tanklarının 
yapılmasında karşılaşılan zorluklar 
nedeniyle bunlara alternatif olarak 
daha basit ve kullanımı daha kolay 
yer üstü tankları imal edilmiştir. 

• Uzun yıllar boyunca zeytinyağları, 
içleri kalaylı ve galvanizli saç 
bandonlarda, emaye döşeli kaplarda 
alüminyum depolarda oldukça iyi 
şartlarda depolanmışlardır. 

• Ancak yapılan çalışmalar göstermiştir 
ki zeytinyağının kalitesini en iyi 
koruyarak muhafaza etmek için en 
uygun materyal paslanmaz çelik 
tanklardır. 







• Doğrudan güneş ışığı görmeyen serin yerlerde 
saklanmalıdır.(en uygun sıcaklık 14-15 ºC) 

• Yabancı koku olmayan yerlerde ağzı kapalı 
olarak muhafaza edilmelidir. 

• Renkli cam şişelerde, renkli camlı 
damacanalarda ve içi laklı teneke kutularda 
dolu olarak saklanmalıdır.  

ZEYTİNYAĞI NASIL MUHAFAZA EDİLMELİ ..? 



AZOT GAZI ALTINDA DEPOLAMA 





• Oksijen gıda ürünlerinin ve zeytinyağının en 
büyük düşmanıdır. Oksijen açısından zengin bir 
ortam, çok sayıda bakteri ve küfün üremesine 
yol açarak gıda ürünlerinin kalitesini 
düşürmektedir. Bu nedenle, AZOT altında 
depolamak ürünün raf ömrünü arttırmakta, 
birçok gıda ürünü ilk günkü tazelikte uzun süre 
saklanabilmektedir.  



Depolama ve Muhafaza 

► Ġdeal Depolama ve Muhafaza KoĢulları : 

 Serin (15-20 C) 

 Karanlık 

 Havadan arındırılmıĢ 

 Kokusuz 

 Tortudan arındırılmıĢ 

424 12.02.2019 



ZEYTĠNYAĞININ DEPOLANMASI  

Zeytinyağı kalitesine hangi unsurlar ne kadar etki etmektedir ? 

olgunluk 

derecesi

%50
zeytin hasat 

tekniği

%30

zeytinyağının 

depolanması

%5

yağ üretim 

tekniği

%15
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    Zeytinyağının Depolanması 

 

ÇeĢitli sistemlerle elde edilen natürel zeytinyağı tüketiciye 
sunulmadan önce, kalitesinde meydana gelebilecek 
bozulmaların önlenmesi için uygun koĢullarda saklanması 
gerekmektedir.  

 

Etkin ve sağlıklı bir depolama yapabilmek için zeytinyağının 
biyolojik ve kimyasal özellikleri ile depolama materyallerinin 
bazı özelliklerinin tam olarak bilinmesi gerekmektedir. 
 

Günümüz zeytinyağı sanayii daha büyük üretim ünitelerine 
doğru yol aldıkça iĢletmelerde kullanılan depolama tanklarının 
kapasiteleri de üretim potansiyeli ile orantılı olarak 
artmaktadır. 
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Depolamada kullanılan tankların özelliklerini kısaca belirtmek gerekirse;  

1-) Tanklar sıvı geçirgenliği olmayan maddelerden imal 
edilmelidirler.  
 

2-) Tankların yapımlarında kullanılan maddeler yağa karĢı 
fiziksel ve kimyasal olarak stabil olmalıdır. 
 

3-) Yağı bozucu koku ve tatları bünyesine almamalı, 
oksidasyona neden olacak metalleri içermemelidir. 
 

4-) Yağları hava ve ıĢıktan korumalı, yağı sabit sıcaklıkta 
tutmalıdır. Isı tercihen 15 º C olmalıdır. 
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Zeytinyağı Nasıl Muhafaza Edilmeli ? 

Zeytinyağı doğrudan güneĢ ıĢığı görmeyen serin yerlerde saklanmalıdır.  

 

Saklama için en uygun sıcaklık derecesi 14- 15 C‟dir. 
 

Zeytinyağı her türlü kokuyu çeker, içine alır. Bu nedenle yabancı koku 
olmayan yerlerde ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir. 
 

Zeytinyağları renkli cam ĢiĢelerde renkli camlı damacanalarda ve içi laklı 
teneke kutularda dolu olarak saklanmalıdır.  

 

Plastik bidonlar, kalaysız teneke veya saç kaplar uygun değildir. 

 

Zeytinyağı ağzı açık olarak uzunca bir süre hava ile temas 
ederse yağ bozulmaya baĢlar; asitliği de yükselir. 
 

Usulüne uygun olarak saklanan naturel zeytinyağları özelliklerini 
kaybetmeden 2 yıl; riviera ve rafine zeytinyağları 1.5 yıl dayanırlar. 
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ZEYTĠNYAĞININ DEPOLANMASI  

Üretilen natürel zeytinyağları ambalajlama yapılana kadar 

çeĢitli tanklarda depolanmaktadır.  

 

Zeytin ağacının peryodisite özelliği nedeniyle zeytinyağı 

üretiminin yıldan yıla yarı yarıya ulaĢabilen oranlarda 

değiĢmesi zeytinyağı üreticilerinin yıllık gereksinimlerini 

garanti altına almak için zeytinyağını dökme halinde 

depolamaya yöneltmektedir.  
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ZEYTĠNYAĞININ DEPOLANMASI 

ĠĢletmelerde tespit edilen kalite sınıfı sayısına göre yeterli 

kapasite ve sayıda depolama bölümlerinin olması 

önemlidir. 

 

Ambalajlama öncesi büyük miktarlardaki zeytinyağının 

depolanmasında tanklar kullanılmaktadır.  

 

       1. Yeraltı sarnıçları (tankları) 

 

       2. Yerüstü tankları ( metal tanklar) 
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ZEYTĠNYAĞININ DEPOLANMASI 

Depolamada kullanılacak tanklar hangi özellikleri 

taĢımalıdır? 

 

Sıvı geçirgenliği olmayan malzeme 

Oksidasyona neden olacak metalleri içermemelidir 
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Yer Altı Tankları :  

Geleneksel yer altı tankları zeytinyağı depolanması için 
zamanında en çok kullanılan ve en uygun olanlarıdır. 

 

 Bu tanklar iç yüzeylerinin uygun bir maddeyle ve 
yeterince kaplanmaları Ģartı ile; 
 

 

- Ġyi bir depolama sağlarlar, 
- Hava ve ıĢıktan korur ve, 
- Ġstenilen en uygun sıcaklık derecesini temin ederler. 
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1-  Yeraltı Sarnıçları (Tankları)  

Genellikle taĢ ve çimentodan inĢa edilip, taban ve duvarları 

izolasyon maddeleriyle kaplanmaktadır.  

 

Ġzolasyon maddeleri hangi özellikleri taĢımalıdır?  

 

oksidatif faaliyete izin vermemeli  

aside dayanıklı olmalı  

kolay temizlenebilmeli  

kolay uygulanabilmeli  

bakteri faaliyetine izin vermemeli  

ekonomik olmalıdır  
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1-  Yeraltı Sarnıçları (Tankları) 

Ġzolasyon malzemesi çeĢitleri: 

 

emayeli karo  

fayans  

cam  

epoksi reçineler  
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1-  Yeraltı Sarnıçları (Tankları) 

Uzun süreli depomala sırasında zeytinyağı karasu fazından 

özenle ayrılmıĢ olsa bile, sarnıçların tabanında zeytin 

meyvesinin etinden kaynaklanan pulp maddeleri içeren, tortulu 

bir su fazının toplanması söz konusudur. Bu olumsuz durumu 

ortadan kaldırmak için yer altı sarnıçlarının tabanları eğimli bir 

Ģekilde inĢa edilerek, hem tortulu su fazı ile yağın temas 

yüzeyinin azaltılması, hemde tortulu su fazının dipten 

kolaylıkla alınabilmesi sağlanmaktadır.  

 

pulp deĢarj iĢlemi        oksijen bakımından zenginleĢtirme  

 

                                                                   oksidatif faaliyet 
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1-  Yeraltı Sarnıçları (Tankları) 

Özenle temizlenmiĢ ve kurutulmuĢ sarnıçlara yağın 
aktarılmasından önce sarnıç içinde inert bir atmosfer 
oluĢturmak için CO2 yada azot gazlarının verilmesi, yağın 
kalitesini korumak açısından uygulanabilecek etkin bir 
alternatif olarak düĢünülmelidir.  
 
Sarnıçların iç yüzeyinin uygun bir maddeyle ve yeterince  
kaplanması ile; 
iyi bir depolama sağlanır 
hava ve ıĢıktan zeytinyağı korunur 
yaz aylarında yüksek sıcaklıktan, kıĢ aylarında yağın 
donmamasını sağlayarak, 15 °C civarındaki sıcaklıkta 
zeytinyağı muhafaza edilir 
yağlarda çok değerlikli metallerin bulaĢıklığı önlenir. 
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Yer Üstü Tankları :  

Geleneksel yer altı tanklarının yapılmasında karĢılaĢılan 
zorluklar nedeniyle bunlara alternatif olarak daha basit ve 
kullanımı daha kolay yer üstü tankları imal edilmiĢtir. 

 

 Uzun yıllar boyunca zeytinyağları, içleri kalaylı veya 
galvanizli saç bandonlarda, emaye döĢeli kaplarda alüminyum 
depolarda oldukça iyi Ģartlarda depolanmıĢlardır.  

 

Ancak yapılan çalıĢmalar göstermiĢtir ki zeytinyağının 
kalitesini en iyi koruyarak muhafaza etmek için kullanılan en 
uygun materyal paslanmaz çelik tanklardır. 
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2- Yerüstü Tankları (Metal Tanklar) 

Kalaylı / galvanizli sac bidonlar 

Emaye döĢeli kaplar                                         Paslanmaz çelik tank 

Alüminyum depolar  

 

Paslanmaz çelik tankların tabanları küresel yada konik bir formda 

yapılarak, deponun dibine çöküp bir katman oluĢturan karasu ve 

posadan oluĢan karıĢımın gerektiğinde tahliye muslukları 

vasıtasıyla alınması kolaylaĢtırılmıĢtır.  

439 12.02.2019 



2- Yerüstü Tankları (Metal Tanklar) 

Zeytinyağı depolamada kullanılan çelik tanklar 
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2- Yerüstü Tankları (Metal Tanklar) 

Tankların yerleştirildiği yerlerde, yağda yabancı tat ve koku 
oluşmasına neden olabilecek başka ürünlerin 
bulunmamasına itina gösterilmelidir. 
  
Zeytinyağı bu tanklar içinde ışık ve havanın temasından iyi bir 
şekilde korunup, tankların paslanmaz çelikten yapılmış olması 
nedeniyle metal bulaşıklığı da söz konusu olmamaktadır.  
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2- Yerüstü Tankları (Metal Tanklar) 

Ancak bunların ısıl iletkenliği yüksek olduğundan özellikle 

sıcak yaz aylarında bulundukları ortamın sıcaklığından 

korunamamakta ve bu dönemlerde sıcaklık 15 °C‟nin üzerine 

çıkmaktadır.  

 

Sıcaklığın yağlarda oksidatif tepkimeleri en fazla hızlandıran 

faktör olduğu dikkate alındığında, bununla ilgili önlemlerin 

izolasyon veya ortamın iklimlendirilmesi yoluyla alınması 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
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ZEYTĠNYAĞININ AMBALAJLANMASI 

Ambalajlama sırasında da ambalaj materyalinin seçiminden 

baĢlayarak, gerek metal kontaminsyonu ve sıcaklık artıĢını 

engellemek, gerekse yağın hava ve ıĢıkla temasının 

engellenmesine daima özen göstermek gerekmektedir.  



yağı alınacak zeytinin kalitesi: hastalıklı, böcek yeniği, vb olup 

olmadığı zeytinin hasattan sonra yağ sıkımına kadar nerde hangi 

koĢullarda saklandığı zeytinden yağ alma (ekstraksiyon) metodu 

yağın alınmasından paketlenmesine kadar geçen sürede yağın nerde 

ve hangi koĢullarda saklandığı zeytinin cinsi, o hasat yılının iklim 

özellikleri, zeytinin üretildiği yerin deniz seviyesinden yüksekliği 

zeytinin tarımı sırasındaki uygulamalar: sulama, tarım ilacı 

kullanma,.. 

zeytinin yetiĢtiği toprağın özellikleri 

zeytinin hasatının nasıl yapıldığı: hasar vermeden, toprağa 

değdirmeden olmalı 

hasat sırasında zeytinin olgunluk durumu 

hasattan sonra zeytinin yağı alınacak fabrikaya nasıl taĢındığı 

yağın ambalajı (metal olmamalı, ıĢık geçirmemeli,..) 

Ambalajlanmasından kullanımına kadar geçen süre (raf ömrü) 
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ZEYTĠNYAĞININ AMBALAJLANMASI 

Ġdeal bir ambalaj malzemesi için dikkat edilecek hususlar: 

 

Ambalaj malzemesinin yağ geçirgenliği 

Toksik etki ve yağa migrasyon 

Kalitenin muhafazası, sıkı kapatılabilmesi 

Oksidatif değiĢikliklere karĢı koruyucu olmalı ve atmosferik 

oksijenin etkisinden, ıĢıktan, ısıdan, katalizör olan 

metallerin etkisinden yağı koruması 

Basınç ve kırılmaya karĢı dayanıklılık, kullanıĢlılık, estetik 

Ambalaj maliyeti 
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ZEYTĠNYAĞININ AMBALAJLANMASI 

Tüketici ambalajlarına dolum söz konusu olduğunda 
üzerinde durulması gereken en önemli nokta, ambalajlama 
öncesi berrak bir görünüĢ sağlamak üzere yapılan ve 
parlatma olarak adlandırılan filtrasyon iĢlemidir. 
  
Bu iĢlem sırasında yağın tüm önlemlere karĢın geniĢ bir 
yüzeyde hava ile teması söz konusudur ve yağın oksidasyon 
stabilitesi düĢmektedir. Bu nedenle filtrasyon iĢleminden 
sonra, yağın bir inert gaz atmosferinden geçirilerek, içerdiği 
hava oksijeninden arındırılması yağın kalitesinin 
korunmasında büyük yarar sağlamaktadır.  
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ZEYTĠNYAĞININ AMBALAJLANMASI 

Hidrolik ve manuel kapamalı filtre presler 
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ZEYTĠNYAĞININ AMBALAJLANMASI 

Zeytinyağı ambalajlamada kullanılan malzemeler:  

 

teneke  

cam  

plastik (pvc, polyetilen) 

özel kaplanmıĢ karton kutular 
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1. Teneke Kutular 

Teneke kutularda aranacak nitelikler: 
 
Sert olmaları  
İçindeki ürünü iyi bir şekilde korumaları 
Ulaşım ve depolama dayanıklılığı  
İstiflenebilme özellikleri  
 
Ancak bunların kalay kaplamalarının kusurlu ve dağılımının 
homojen olmadığı durumlarda, bu kutulara konan ürünün 
kalitesinde bozulmaya, kutuların korozyona uğramasına ve 
paslanmasına neden olabilmektedir.  
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1. Teneke Kutular 

Bu kutuların dolumunda tepe boĢluğunun mümkün 

olduğunca az bırakılması hava nedeniyle oluĢacak 

oksidatif faaliyeti önemli ölçüde önlemektedir. 

Teneke kutular yağları ıĢığa karĢı muhafaza ederek 

tokoferol, β-karoten ve klorofil kayıplarını oldukça alt 

seviyede tutmaktadır.  
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2. Cam ġiĢeler 

Cam ĢiĢelerin olumlu özellikleri nelerdir? 

Kimyasal olarak nötr olmaları  

Ġçlerine giren maddeyle reaksiyona girmemeleri 

Çekici tasarımları  

Ġçlerindeki mamulü göstermeleri  

     

Cam ĢiĢelerin olumsuz özellikleri nelerdir? 

Kırılgan oluĢu  

Diğer malzemelere göre daha ağır olması 
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2. Cam ġiĢeler 

Cam ĢiĢelerin ıĢık geçirgenliği ile ilgili dezavantajı 

renklendirilmek suretiyle giderilebilmektedir. Kahverengi 

(amber) ve yeĢil renkli cam ĢiĢeler elde etmek mümkündür. 

Görülebilir ıĢık amber renkli ĢiĢe camından %10-40 oranında 

geçebildiği halde, Ģeffaf ĢiĢe camında bu oran %85-90 dır.  

 

Zeytin yağları cam ĢiĢelerde ambalajlı olarak uzun süre 

doğrudan güneĢ ıĢığına maruz bırakılmamalı ve vitrinlerde 

bekletilmemelidir. Bu husus ürün etiketinde de belirtilmelidir. 
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Natürel Zeytinyağlarının  

Fotooksidasyonu Üzerinde  

Renkli Cam Ambalajlama  
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Dikkat: yağ içinde bulunduğu kabın, ortamın 

kokusunu hemen emer! 
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Karanlık, ıĢık geçirmeyen kaplarda, oda sıcaklığından biraz daha 

düĢük, piĢirme yaptığınız ocaktan da uzak bir yerde, yani serin bir 

yerde saklanmalıdır. Soğukta, buzdolabında zeytinyağı bulanıklaĢır, 

hafifçe katılaĢır; zeytinyağlı yemeklerinizi buzdolabına koyunca nasıl 

olduğunu hatırlayın, bu normaldir, tekrar dıĢ ortam sıcaklığına 

getirdiğinizde eski haline dönecektir. Hem yağın kendisini hem de 

zeytinyağlılarınızı saklarken paslanmaz çelik, cam veya porselen 

kaplar kullanın; plastik kaplar kullanmayın (zeytinyağlılarınızı 

saklarken de); yağ, PVC‟yi emebilir. 
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      .  

Türk piyasasında sıklıkla tüketilmekte olan bazı markalı-

ambalajlı ve butik natürel zeytinyağlarının renkli amber cam 

ve beyaz Ģeffaf ĢiĢelerde bir hafta süre ile oda sıcaklığında (25 

± 1 C) iki ayrı koĢulda (1400 lüx floresans ıĢığı altında ve 

karanlıkta) depolanması sürecinde gerçekleĢtirilen ve peroksit 

değeri (PV), renk ve klorofil düzeyi değiĢimlerini içeren kalite 

analizleri ile ambalaj ve depolamanın fotooksidasyona 

etkisinin belirlenmesi araĢtırılmıĢtır.  
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Natürel zeytinyağları,  

 zeytin meyvesinden  

mekanik veya fiziksel yöntemlerle 

elde edilen ve  

 yıkama,  

  dekantasyon,  

 santrifüjleme ve  

  filtrasyon dıĢında  

     herhangi bir iĢlem görmemiĢ olan ve yağın bozulmasına 

sebep olabilecek koĢullara (ısıl iĢlem vb.) maruz kalmamıĢ 

olan yağlardır.  
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Peroksit değeri (PV), yağların oksidasyonunda 

oluĢan hidroperoksitlerin direkt olarak ölçümüne 

dayanmaktadır. Natürel zeytinyağları için kabul 

edilen yasal üst limit, maksimum 20 meq 

O2/kg‟dir. Hava oksijeni ve ıĢık etkisi, ilerleyen 

zaman içerisinde yağın kalitesini azaltarak 

peroksit sayısının yükselmesine neden 

olmaktadır. 
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460 

Lovibond sistemi, özellikle meyve yağlarının renginin  

belirlenmesinde geniĢ ölçüde kullanılmakta olup, CIE 

(Commission International de l’Eclairage–International  

Commission on Illumination) ve Lovibond renk değerleri, 

yağların görünür ıĢığı (visible light) geçirgenliğine 

(transmisyonuna) dayalı olarak spektrofotometre vasıtasıyla 

gerçekleĢtirilmektedir. 
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Klorofil, zeytinyağının rengini veren önemli renk 

bileĢenlerinden birisi olup, klorofil ve dönüĢüm yaptığı 

feofitinler zeytinyağında 1-20 ppm arasında değiĢir. 

YeĢil renk pigmenti olan klorofilin yüksek düzeyi, zeytin 

meyvesinde olgunlaĢmamıĢlığın göstergesidir. 

OlgunlaĢmamıĢ formda mevcut olan klorofil olgunlaĢma 

süreci içinde dereceli olarak kaybolarak sarı ve kırmızı 

karotenoidlere dönüĢür. 
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Tetrapirol kimyasal yapıda olan Klorofil yapısında dihidro 

formunda porfirin halkası ve merkezde Mg+2 metal atomu 

içerir. Erken hasat edilen zeytinlerden elde edilen yağların 

klorofil içerikleri daha yüksektir. Ocak -ġubat aylarına doğru  

konsantrasyonları düĢmektedir. Zeytinyağının klorofil içeriği  

üzerinde kullanılan ekstraksiyon sistemi önemlidir. Direkt 

santrifüj yöntemi preslemeye göre yağa, % 20-40 

oranında daha fazla klorofil kazandırmaktadır. 
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Yağda fotooksidasyon,ıĢık ve tetikleyiciler etkisiyle yağların 

bozulmasına yol açabilmektedir. Fotooksidasyon 

otooksidasyondan farklı olarak otokatalitik olarak 

gerçekleĢmemekte ve ıĢık etkisinin ortadan kalkması ile 

geniĢ ölçüde durmaktadır.  Fotooksidasyon, yağın  

indüksiyon periyodunu uzatan ve bozunmasını geciktiren 

tokoferol ve BHA (butillenmiĢ hidroksi anisol)gibi 

antioksidanlarca engellenememektedir. 
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Karotenler, tekli oksijen etkinliğini bastıran yani yağlarda 

fotooksidasyonu önleyici etki oluĢturan ajanlardır. 

Fotooksidasyonda Ortamda klorofil, feofitin, rose bengal gibi 

pigmentlerin varlığı fotokimyasal tepkimeler için 

duyarlılaĢtırıcı etki oluĢturarak fotooksidasyonu tetikleyici 

rol oynarlar. Fotooksidasyon hızına sıcaklığın etkisi son 

derece azdır. 
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Singlet oksijen doymamıĢ yağ asidindeki çift bağ ile direkt 

olarak reaksiyona girmektedir. IĢık enerjisinin yağdaki 

oksijen aktarımı genellikle klorofil ya da feofitin 

(magnezyum içermeyen klorofil) vasıtasıyla 

gerçekleĢtirilmekte olup hidroperoksit oluĢumu görünen 

ıĢık tarafından baĢlatılabilmektedir. 

465 12.02.2019 



Piyasada tüketilen bazı markalı-ambalajlı ve butik 

natürel zeytinyağlarının farklı ambalaj tipi ve 

farklı ıĢık koĢullarında depolanması sürecinde 

peroksit değeri (PV), renk ve klorofil  

düzeyi değiĢimlerinin fotooksidasyona etkisinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Daha sağlıklı 

zeytinyağlarını tüketmemiz gerekmektedir.  
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GerçekleĢtirilen çalıĢmada, Türk piyasasında sıklıkla 

tüketilmekte olan bazı markalı-ambalajlı ve butik natürel 

zeytinyağlarının renkli amber cam ve beyaz Ģeffaf 

ĢiĢelerde, belirlenen sürede oda sıcaklığında (25 ± 1 C) iki 

ayrı koĢulda (1400 lüx floresans ıĢığı altında ve karanlıkta) 

depolanması ile uygulanmıĢ olup iliĢkin sızma  

zeytinyağlarının peroksit değerleri (PV), renk ve klorofil 

düzeyi değiĢimleri saptanmıĢtır. Ambalaj tipi ve 

depolamanın fotooksidasyona etkisi  belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. 
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Natürel zeytinyağlarının fotooksidatif stabilitesi üzerinde, 

Yağlık zeytinin genetik varyete (genotip) özellikleri, 

olgunlaĢma derecesi,yetiĢtirme koĢulları (bölge  

klimatolojik koĢulları, toprak, sıcaklık) ve en önemlisi 

zeytin meyvesine natürel yağ eldesi için uygulanan  

mekanik veya fiziksel yağ iĢleme prosesindeki 

(yıkama, dekantasyon,santrifüjleme ve filtrasyon) 

farklılıkların etkinliği de söz konusudur. 
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Ambalajlama da tetra pak ambalajlar da 

kullanılmaktadır. Arteoliva buna bir örnektir.  

469 12.02.2019 



3. Plastik ġiĢeler 

Plastik ambalajların olumlu nitelikleri nelerdir? 

Ġçeriğin dıĢ etkenlerden korunması  

Kimyasal ve bakteriyolojik bulaĢmaların önlenmesi  

Kolay iĢlenebilir olması  

TaĢıma ve kullanım kolaylıkları  

 

Bu ambalajlarla ilgili dezavantaj ise uygun plastik 

malzemelerin kullanılmaması halinde gıda ile plastik 

arasında migrasyonun söz konusu olmasıdır.  
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3. Plastik ġiĢeler 

Zeytinyağı muhafazasında kullanılan polietilen (PE) 
malzemesi termoplastik hammadde olup, saf olarak 
kullanılmasında insan sağlığı açısından FDA‟ya göre bir 
sakınca görülmemektedir.  
 
Yoğunluğu düĢük polietilen tipleri koku yapabilmektedir. Orta 
ve yüksek yoğunluklu polietilen tiplerinde bu durum söz 
konusu olmamaktadır . 
 
Polimerizasyon sırasında vinil klorür monomerleri polivinil 
klorüre dönüĢür ve ham madde üzerinde serbest vinil klorür 
miktarı insan sağlığına zarar vermeyecek kadar azalır ise 
PVC‟nin kullanımında bir sakınca bulunmamaktadır.   
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3. Plastik ġiĢeler 

Zeytinyağı ambalajlanmasında kullanılan PVC ĢiĢelerin ham 
maddesi olan PVC, üzerinde en fazla tartıĢılan polimerizasyon 
ürünüdür. Çünkü yapısındaki VC monomerinin kansorejen 
olduğu bilinmektedir. Ancak, polimerizasyon sırasında vinil 
klorür monomerleri polivinil klorüre dönüĢür ve ham madde 
üzerinde serbest vinil klorür miktarı insan sağlığına zarar 
vermeyecek kadar azalır ise PVC‟nin kullanımında bir sakınca 
bulunmamaktadır. PVC ĢiĢelerine hammaddenin elde edilmesi 
sırasında UV ıĢınları tutucu Tinuvin (P) maddesi katılmakta 
ancak buda belli koĢullarda yağa geçebilmektedir. Yine imalat 
sırasında hammaddeye katılan stabilizatörler ki bunlarında 
gıdaya geçmesi halinde oranının 0,5 ppm geçmesi 
yasaklanmıĢtır.  
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4. Özel KaplanmıĢ Karton Kutular 

Bu ambalajlar aseptik Ģartlarda doluma uygun olup, ürünlerin 

raf ömürlerini uzatmaktadır. 

  

Aseptik ambalaj hangi katmanlardan oluĢmaktadır? 

 

neme karĢı koruyucu polietilen 

sağlamlaĢtırıcı, güçlendirici, karton  

yapıĢtırıcı polietilen  

oksijen, koku ve ıĢığı engelleyen aseptik alüminyum folyo  

sıvı tutucu polietilen 
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4. Özel KaplanmıĢ Karton Kutular 

Aseptik ambalaj ve aseptik ambalajlanmıĢ zeytinyağı  
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4. Özel KaplanmıĢ Karton Kutular 

Bu ambalajın  zeytinyağı ambalajlamada ilk ticari kullanımı 
2005 yılında tetra prizma aseptik ambalajıyla Ġspanya da 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Karton kutu zeytin yağında oksidasyonu 
engellemekte ve raf ömrünü iki katına çıkartmaktadır. Bu 
ambalajı kullanan Ġspanyol firması, diğer ambalajlarda bir yıl 
raf ömrü olan ürünlerinin raf ömrünü bu ambalajla iki yıla 
çıkartmıĢtır.  
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SONUÇ 

Sıcaklık etkisiyle hacmi geniĢleyen yağ, depolama kapları için 

ciddi problemler oluĢturabilmektedir. 

 

Kimyasal bakımdan yüksek sıcaklıklar oksidasyonu artırır. 

Peroksit sayısının hızla artmasına neden olur. 

 

Çok düĢük sıcaklıklar ise, homojen olmayan bir yağ meydana 

getirir. Bulanıklığa sebebiyet verebilir. 

 

Yağı özellikle oksidatif bozulmalardan korumak için sıcaklığın 

15 °C‟nin üzerine çıkmamasına, ıĢık ve hava ile temasının 

önlenmesine dikkat edilmelidir. 
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SONUÇ 
IĢıkta yine kimyasal yağda cereyan eden reaksiyonlarda 
sıcaklık gibi rol oynamaktadır. IĢığın yağın oksidasyonunu 
hızlandırıcı etkisi vardır. 
 
Yağda özellikle hidrolitik acılaĢmayı önlemek için yağ 
içerdiği tortulu su fazından en etkin bir Ģekilde ayrılmalıdır. 
 
Yağın çok değerlikli metal iyonları ile bulaĢmamasına önem 
verilmelidir. 
 
Zeytinyağı her türlü kokuyu çekip, içine aldığı için her zaman 
yabancı koku olmayan yerlerde ağzı kapalı tanklarda ve 
ambalajlarda muhafaza edilmelidir. 
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SONUÇ 

Natürel zeytinyağlarının depolanması veya 

ambalajlanması söz konusu olduğunda yağ ile 

temas edecek yüzeyin asite karĢı inert olması çok 

daha fazla önem kazanmaktadır. Çünkü natürel 

zeytin yağları %1‟e kadar asitlik içermekte ve 

bununda büyük çoğunluğu oleik asit cinsindedir. 

Bu durumda bu yağların metaller üzerine aĢındırıcı 

etkisini artırıp metal kontaminasyonu riskini 

artırmaktadır. 



1000 tonluk paslanmaz çelik depoların oluĢturulması 

 teĢvik edilmelidir.  

30  tonluk paslanmaz çelik bir depo 10 – 15 bin $ kadardır.  
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DEPOLAMA TANKLARININ ÖZELLĠKLERĠ 



AZOT GAZI ALTINDA DEPOLAMA 
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Oksijen gıda ürünlerinin ve zeytinyağının en 

büyük düĢmanıdır. Oksijen açısından zengin bir 

ortam, çok sayıda bakteri ve küfün üremesine yol 

açarak gıda ürünlerinin kalitesini düĢürmektedir. 

Bu nedenle, AZOT altında depolamak ürünün raf 

ömrünü arttırmakta, birçok gıda ürünü ilk günkü 

tazelikte uzun süre saklanabilmektedir.  
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Filtrasyon 

► Geleneksel Pamuklu Filtre : 

 Yağda kolloidal olarak dağılmıĢ 

%0.3 – 0.7 oranındaki rutubet ve 

tortu giderilerek yağ berraklaĢtırılır. 

 Geleneksel filtrelerde pamuk, 

absorban olarak kullanılır. 
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Filtrasyon 

► Modern “Topraklı” Filtre : 

 GeniĢ yüzey alanlı plakalar üzerinde, 

Diatomit Toprağı (Kieselguhr) ve Toz 

Selüloz karıĢımından “kek” tabakası 

oluĢturulur. 

 Yağ kekten geçerken içerdiği rutubet ve 

tortu selüloz tarafından absorbe edilir. 
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KİMYASAL Rafinasyon FİZİKSEL Rafinasyon 
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Rafinasyonun Tanımı : 

Yemeklik yağ sanayi açısından 
rafinasyon, değiĢik kaynaklardan 

elde edilen ham yada yarı 
iĢlenmiĢ yağlara, gıda olarak 

tüketilebilecek bir nitelik 
kazandırmak üzere, uygulanan 

arıtma iĢlemlerinin tümü 
Ģeklinde tanımlanabilir. 



Kısaca berrak ve normal tatta yağ 
elde etmek için ham yağda 

bulunan ve istenmeyen tüm 
maddelerin yağdan 

uzaklaştırılması olarak 
tanımlayabiliriz. 



    Yağlara nötr bir tat ve koku kazandırmak, 
sağlık açısından sakınca oluĢturan maddelerden 

kurtarmak üzere ham yağların bir arıtma, 
saflaĢtırma iĢlemlerinden geçirilmesi 

gerekmktedir. Rafinasyonun temel olarak amacı 
yağ dıĢı safsızlıkların yağın trigliserid yapısına 

ve tokoferollere mümkün olduğunca en az zarar 
verecek Ģekilde yağdan uzaklaĢtırmaktır. Bu 

maddelerin bir kısmı doğrudan yağın elde 
edildiği maddeden kaynaklanırken diğer bir 
kısmı ise ham yağın elde edilmesi sırasında 

yağda ve ham maddedeki çeĢitli bileĢenlerin ısı, 
ıĢık, su, oksijen ve birtakım mikroorganizmalar 

gibi faktörler etkisinde oluĢan, kimyasal ve 
biyokimyasal bozulma tepkimeleri sonucunda 

meydana gelmektedir. 
     



  Ham yağlardan uzaklaĢtırılması gereken madde 
çeĢitliliği, doğal olarak oldukça yüksek bir sayıya 

ulaĢmakta ve bu nedenle yağların arıtılması, hiçbir 
zaman tek bir iĢlem sürecinde 

gerçekleĢtirilmemektedir. Yağda çözünebilme 
özellikleri esas alındığında, rafinasyon iĢlemi 

kapsamında ham yağdan uzaklaĢtırılması gereken 
safsızlıklar, yağda çözünen maddeler, 

çözünmeksizin süspansiyon oluĢturan maddeler ve 
katı partiküller halinde bulunan maddeler Ģeklinde 

üç ana gruba ayrılmaktadır.  
     Ham yağlar ne kadar özenli ve temiz elde edilirse 

edilsin mutlaka rafine edilmelidir. Çünkü tüketici 
açık renkli, kokusuz, serbest yağ asidi bulunmayan 
ve berrak yağ satın almak ister. Rafine edilmeden 

tüketilen tek bitkisel yağ, iyi kalite zeytinlerden elde 
edilen zeytin yağıdır. Fakat kötü vasıfta olan zeytin 

yağları da rafine edilir. 



ĠġLETMEDE RAFĠNASYON BÖLÜMÜ 4 
ÜNĠTEDEN OLUġMAKTADIR 

 
• Asitliğin giderilmesi 

(nötralizasyon) 

• Renk açma ve koku giderme 
(deoderizasyon) 

• Vinterizasyon ünitesi 
(soğuklama) 

• Ağartma ünitesi 
(topraklama) 

 



Asitlik giderme (nötralizasyon) 

 

 Nötralizasyon aslında asitlik gidermede kullanılan yöntemlerden biri 
olup, yağdaki serbest asitliğin baz çözeltileri ile nötralize edilmesi 

anlamına gelir. 
Yağlı hammaddelerin gerek olgunlaşma evrelerinde gerek depolama, 

ham yağ ve rafine yağ üretim aşamalarında çeşitli etkenlere bağlı 
olarak serbest asit içerikleri yükselmektedir.  

Ham yağların yemeklik yağ olarak tüketilebilmeleri için serbest yağ 
asitlerinin yağdan uzaklaştırılması gerekmektedir 

Ġşletmede nötralizasyon ünitesinde ham yağdaki katı partiküller, 
süspansiyon oluşturan maddeler ve yağdaki serbest asitlik alınmaktadır. 
Yağdaki serbest asitliği almak için kostik (NaOH), süspansiyon oluşturan 
maddeleri almak için ise fosforik asit ( H3PO4 ) kullanılmaktadır. Asitlik 

giderme işleminde yaygın olarak kullanılan yöntem; serbest yağ 
asitlerinin sodyum hidroksit gibi çözeltilerle sabunlaştırarak, oluşan 

sabunun yağdan uzaklaştırılmasıdır. 



Renk Açma ve Koku Giderme (deoderizasyon) 

 

 

 

Doğal  renk maddelerinden bitkisel kaynaklı yağlarda en yaygın 
olarak bulunanları alfa ve beta karoten, ksantofil, klorofidir. 

Ancak uygun koĢularda depolanmayan düĢük kaliteli 
hammaddelerden elde edilen yağlar, doğal renk maddeleri 

yanında, oksidatif tepkiler sonucu oluĢan ve yağa koyu renk 
veren bileĢenleri de içermektedir 

Kimyasal rafinasyonun son aĢamasını deodorizasyon iĢlemi, yağa 
istenmeyen tat ve koku veren maddellerin yüksek sıcaklık ve 

düĢük basınç altında, su buharının da sürükleyici etkisi ile 
yağdan uzaklaĢtırılması amacıyla uygulanır. 

 
Deodorizasyon iĢleminin amaçları Ģu Ģekilde sıralanabilir; 

 
•Uçucu tat ve koku maddelerinin uzaklaĢtırılması, 
•Yağda kalan serbest yağ asitlerinin uzaklaĢtırılması, 
•Özellikle palm yağındaki karotenoidlerin yüksek sıcaklıkta 
okside olarak renksiz          bileĢenlere dönüĢtürülüp, yağın 
renginin açılmasının sağlanması, 
•Yağda kimyasal değiĢiklikler oluĢturarak daha stabil ürün elde 
edilmesi 
 



VĠNTERĠZASYON (SOĞUKLAMA) 
 

Yemeklik yağlarda uygulanan iĢlem olup, yağı 
bulandırmasını önlemek için yapılır. Rafinasyonu biten 

yağ, kristalizöre alınır, istenen kristalizasyon derecesine 
kadar, örneğin 0 - 10C’ye kadar soğutululur. Bu sayede 

yemeklik yağlarda bulunan erime noktası yüksek 
triglesitler ve mumsu maddeler yağdan alınır.  
Winterizasyonda, rafine edilmiĢ yemeklik yağ 

winterizasyon kazanlarına alınır. Kazanlarda soğutulmuĢ 
sıvı ya da havanın dolaĢabildiği spiral borular vardır. Bu 

borular, sayesinde yağ istenilen dereceye soğutulur. 
Soğuyan yağ speratörlerden geçirilerek donan sterin 

kısmı yağdan ayrılır. 



AĞARTMA ÜNĠTESĠ 
(TOPRAKLAMA) 

Bitkisel kaynaklı hammaddelerden elde 
edilen yağların renkleri , içerdikleri ve 

kendine özgü renk veren lipokromlardan 
kaynaklanır. Burada yapılan iĢlem renk 

açıcı absorban topraklar kullanılarak belirli 
iĢlem sıcaklığında yağın rengi açılır. Bu 

ağartma toprakları piyasada tonsil, alsil, 
frankonit, klarit, nötrol, filtrol, florida 

toprağı ve bentonit gibi değiĢik ticari ad ve 
patent altında bulunmakadır. ĠĢletmede bu 
yönde kullanılan topraklar tonsil ve bensan 
dır. Bu topraklar killi topraklar olup yüzey 

alanları geniĢtir. 



• Degumming: 
 Fosfatidler + H3PO4 + H2O ------ Hidrate Fosfatidler 

 

• Nötralizasyon: 
 R-COOH (FFA) + NaOH ----- R-COONa + H2O (Soapstock) 

 (OluĢan Soapstock santrifüj separasyonla ayrılır) 

 

• Yıkama: 
 Nötr yağda kalan sabun ve hidrate fosfatidler suyla yıkanarak, sulu faz yağdan 

santrifüj separasyonla ayrılır. 

 

• Ağartma: 
 Asitle aktive edilmiĢ Ağartma Toprağı (Bentonit ve/veya Montmorillonit) 

bünyesindeki H+ ile yağdaki pigmentler iyon değiĢim reaksiyonları oluĢturur. 
Pigmentler toprak tarafından “ADSORBE” edilir. 

Rafinasyon Teknolojileri 
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Rafinasyon Teknolojileri 
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Rafinasyon Teknolojileri 

505 12.02.2019 



Rafinasyon Teknolojileri 
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DOLGULU KOLON 
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Rafinasyon Teknolojileri 
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Rafinasyon Teknolojileri 
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PĠRĠNA YAĞI 
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ZEYTĠNYAĞI VE PRĠNA YAĞI ARASINDAKĠ FARK 

 Zeytinyağı: 

   Sadece zeytin ağacı meyvelerinden elde edilen,  hiçbir 
kimyasal iĢlem görmeden doğal hali ile tüketilebilen, oda 
sıcaklığında sıvı olan bir yağdır.  
 

 Prina yağı: 

   Prinanın organik çözücüler ve fiziksel yöntemlerle 
özetlenmesi sonucu elde edilen, yeniden esterleĢme 
iĢleminden geçmemiĢ, diğer yağlar ve karıĢımları ile 
karıĢtırılmamıĢ yağlardır. 
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PĠRĠNA NEDĠR? 

Pirina (zeytin küspesi): 

• Zeytin ağacı meyvesinin fiziksel iĢlemler 

uygulanarak yağının ve suyunun büyük kısmı 

alınmıĢ küspesi. 
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PĠRĠNA YAĞI 3 ÇEġĠTTEN OLUġUR! 

• HAM PĠRĠNA YAĞI 

• RAFĠNE PĠRĠNA YAĞI 

• KARMA PĠRĠNA YAĞI 

   OLMAK ÜZERE 3 ÇEġĠTTĠR. 
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HAM PĠRĠNA YAĞI 

Pirina yağının karakteristik özelliklerini taĢıyan 

rafinasyon veya teknik amaçlı kullanıma uygun 

pirina yağıdır. 
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RAFĠNE PĠRĠNA YAĞI 

Ham pirina yağının doğal trigliserit yapısında 
değiĢikliğe yol açmayan yöntemlerle rafine 
edilmeleri sonucu elde edilen, rengi açık sarıdan 
kahverengi sarıya kadar değiĢebilen, serbest yağ 
asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 0,3 
gramdan fazla olmayan, yemeklik olarak 
kullanılan bir yağdır.  
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KARMA PĠRĠNA YAĞI 

Doğrudan gıda olarak tüketilebilecek natürel 

zeytinyağları ile rafine pirina yağı karıĢımından 

oluĢan, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 

100 gramda 1 gramdan fazla olmayan, yemeklik 

olarak kullanılabilen bir yağ. 
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KISACA PĠRĠNA YAĞI ÜRETĠM AġAMALARI 

ZEYTĠNYAĞI ÜRETĠCĠSĠ 

SOFRALIK YAĞLIK ZEYTĠNYAĞI FABRĠKASI 

ZEYTĠNYAĞI KARASU TORTU PRĠNA YAĞI 

PRĠNA YAĞI 

PĠRĠNA YAĞI KURU PRĠNA RAFĠNASYON 

YEMEKLĠK PRĠNA YAĞI 

ENDÜSTRĠYEL PRĠNA YAĞI 
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ÜLKEMĠZDE PĠRĠNA YAĞININ YERĠ 

  1.Türkiye‟de yıllara göre değiĢmekle birlikte 

ortalama 110 bin ton zeytinyağı, bunun 1/9‟u kadar 

yani 12 bin ton kadar da pirina yağı üretilmektedir. 

 

   2. Türkiye‟de kapasiteleri ortalamanın üzerinde 

olmasına rağmen var olan 18 pirina fabrikasının 

sadece 4 tanesi Modern Sistemle çalıĢmaktadır. Bu 

nedenle de üretilen endüstriyel pirina yağı daha 

çok sabun bir miktarda diğer sanayi dallarında 

kullanılmaktadır.   
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ÜLKEMĠZDE PĠRĠNA YAĞI ĠÇĠN YAPILMASI 

GEREKENLER! 

 Türkiye’de pirina yağının yemeklik olarak üretilmesi için 
dikkate alınması gereken konular aşağıdaki gibi 
sıralanabilir  

 

 1. Türkiye, artan nüfusu ile bitkisel yağ açığını karĢılamak 
üzere her yıl yaklaĢık 500,000 ton üzerinde bitkisel yağ 
ithal etmektedir. Pirina yağı da bitkisel kökenli bir yağdır 
ve ithal edilen diğer bitkisel yağların bir kısmı yerine 
kullanılabilir.  

   2. Türkiye pirina yağını üretebilecek potansiyele ve bilgi 
düzeyine sahiptir. Pirina yağının Türk Gıda Kodeksi'nde 
belirtilen yemeklik vasıfta üretimi ekonomik olursa, iç ve 
dıĢ pazarı etkileyecektir. 
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ÜLKEMĠZDE PĠRĠNA YAĞI ĠÇĠN YAPILMASI 

GEREKENLER 

   3. Türkiye'de yemeklik pirina yağının üretiminde rakibi 
zeytinyağı değil diğer bitkisel yağlar olmalıdır. Böylece 
zeytinyağının üstün nitelikleri daha belirginleĢip tağĢiĢ 
engellenebilecektir. Hızlı denetleme sistemleri 
geliĢtirilmelidir.        

             

   4. Pirina yağı Türk Gıda Kodeksi'ndeki vasıfta olmadığı 
konumda diğer sanayi dallarında da önemli katkılar 
sağlamaktadır. Pirina yağının iyileĢtirilmesi ve kullanım 
alanlarının geliĢtirilmesi konularındaki bilimsel 
araĢtırmalara hız verilmelidir. 
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ÜLKEMĠZDE PĠRĠNA YAĞI ĠÇĠN YAPILMASI 

GEREKENLER 

 5.Pirina yağının yemeklik olarak üretilmesini dolayısı ile 
tüketilmesini sağlamak amacı ile pirinanın taze olarak 
iĢlenmesi, buna imkan yok ise, daha zeytinyağı fabrikasında 
iken kurutulması amacı ile zeytinyağı fabrikalarına yeterli ve 
modern kurutma tesislerinin eklenmesi 

  

   6.Pirina fabrikaları ile zeytinyağı fabrikalarının karĢılıklı 
anlaĢmaya giderek, pirinanın günlük olarak iĢleme 
olanaklarının sağlanması böylece pirina fabrikalarında, 
pirinanın iĢleninceye kadar geçireceği bekleme döneminin en 
aza indirilmesi  
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  7.Pirina fabrikalarında mevcut kurutma 

sistemlerinin de tekniğine uygun Ģekilde 

iyileĢtirilmesi.  

  8.Pirina fabrikalarının çalıĢma sistemlerinin 

modernize edilerek sürekli sisteme 

dönüĢtürülmesi ve faaliyetlerini tam kapasite 

kullanım ile devamlarının sağlanması  

522 

ÜLKEMĠZDE PĠRĠNA YAĞI ĠÇĠN YAPILMASI 

GEREKENLER 
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DÜNYADA PRĠNA YAĞI 

   Dünya prina yağı üretiminde söz sahibi ülkeler: 

   -Ġspanya (%70) 

   -Ġtalya (%15)  

   -Yunanistan (%11) 

   -Portekiz (%3)   

   -Tunus (%1) 

   Dünya yemeklik pirina yağı üretiminde büyük rol 
oynamaktadır. 

   Türkiye‟nin yemeklik pirina yağı üretimi ise 
istatistiklere yansıyacak düzeyde değildir.   

            

523 12.02.2019 



DÜNYADA PRĠNA YAĞI 

   Dünya‟nın ve AB‟nin büyük zeytin üreticisi 

ülkeleri Ġspanya, Ġtalya ve Yunanistan‟da üretilen 

pirina yağının sadece yemeklik kalitede olması 

ve bu ülkelerde endüstriyel pirina yağının 

üretilmemesi dikkat çekmektedir. Bunun nedeni, 

söz konusu bu ülkelerde zeytinyağı teknolojisi 

yanında, pirina yağı teknolojisinin de oldukça iyi 

olmasından kaynaklanmaktadır  
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DERS NOTLARI SÜREKLĠ YENĠLENMEKTEDĠR. 

LÜTFEN DAHA ÖNCE ĠNDĠRDĠĞĠNĠZ DERS 

NOTU VAR ĠSE  

ONUN ĠLE SAYFADAKĠ  

DERS NOTUNUN TARĠHLERĠNĠ 

KARġILAġTIRINIZ VE  

YENĠ TARĠHLĠ OLAN DERS NOTUNU TERCĠH 

EDĠNĠZ. 

NOTLARDA HATALI ve  

EKSĠK BĠR YER GÖRDÜĞÜNÜZDE LÜTFEN 

BĠLDĠRĠNĠZ.  
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