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Somak oluşumu 
 

Bölgelere göre tarihler de 
farklılıklar olabilir. 

Nisan ayı ortalarından mayıs ayı 
başlarına kadar devam eder. 



Çiçeklenme dönemi yöre ve iklim şartlarına bağlı olarak 
mayıs ayı ortalarından başlar ve ay sonuna kadar devam 
eder. Zeytin çiçekleri rüzgarla tozlanır. 



Çiçeklenme döneminde ağaca hiç 
bir işlem uygulanmaz. 

Oluşabilecek mevsimler yüksek ısı farklılıkları ve 
yağmurlar meyve oluşumunu engelleyebilir. Çiçeklerin 
% 1- 1,5 meyve bağlaması yeterlidir. 



Meyve oluşumu 



Meyve gelişimi 



Meyve gelişimi 



Meyve gelişimi 



Meyve gelişimi 



Meyve gelişimi 



Olgun dönem 



Hasat şekilleri – Hiperentansif tarım 



Hasat  



Antioksidanlar ve fenol bileşenlerin 
yüksek olduğu dönem 

 



ERKEN HASAT 
 

• Kaliteli bir üretim için 
zeytinlerin yeşilden 
siyaha doğru 
döndüğünde , ala yada 
benekli olduğunda 
toplanması ,içerisindeki 
fenoller ve 
antioksidanlar açısından 
yoğun olduğu zamanda 
toplanması demektir. 

• Ülkemizde bölgelere ve iklim şartlarına bağlı 
olarak zeytin hasat dönemleri değişmektedir. 
Eylül ayı ortalarından başlayarak mart ayı hatta 
nisan ayı ortalarına kadar devam eden bir hasat 
sürecimiz bulunmaktadır. 

 

• Kimyasal ve duyusal  analizler bakımından 
kaliteli bir sızma zeytinyağına ulaşmak için  hasat 
zamanımızı iyi ayarlayıp zeytin içerisindeki 
fenollerin ve antioksidan maddelerin en yoğun 
olduğu ala veya benekli  zamanı seçmeliyiz. 
Zeytin toplanırken mutlaka 20 kg kasalara 
toplanmalı, arazide toplanan zeytin dolu kasalar 
güneş ışınlarından korunmalı, hava akışının 
olduğu yerlerde saklanmalıdır. Dalından 
koparılan meyveler ağaç ile bağlarını 
kopardığından beslenemeyecek ve  sıcağın ve 
ışığın etkisi ile içerisinde bulunan şekerin  de 
yardımıyla  hızla  oksitlenip fermente olmaya 
başlayacaktır. 



Erken hasat dönemine gelen zeytin 
meyvelerinin oluşum ve renkleri 

 



Olgun ve zamanı geçmiş zeytinler 



Kurumuş ve donmuş zeytinler 



Toplama ve nakliye 



YAPILMASI GEREKENLER 
 

• Zeytinlerimizi mümkün olduğunca yaralamadan 
toplamalıyız,toprağa düşen yada beklemiş 
zeytinleri topladığımız zeytinlere 
karıştırmamalıyız. İster el ile ister makinalar 
yardımıyla topladığımız zeytinleri en hızlı bir 
şekilde en geç 6-10 saat arasında fabrikaya 
ulaştırmalıyız. 
 

• Fabrika bahçesine gelen zeytinleri hiç 
bekletmeden yabancı madde temizliği yaptıktan 
sonra temiz bir su ile yıkayıp kırıcılara 
göndermemiz gerekmektedir. 

• Zeytin sıkım işleminden önce mutlaka 
makinaların temizlendiğinden emin olunuz. 
Özellikle malaksör  spirallerinin yüzeylerinde 
hamur kalıntıları olup olmadığını, dekantörün 
sökülerek temizlendiğine, aktarım pompa ve 
hortumlarında kalıntılar hamur kalıntıları 
olmadığına dikkat ediniz. Sizden önce hattan 
dip zeytini geçmiş ise zeytinleriniz in sıkım 
işlemine başlamayınız, randevu sistemi ile  
çalışmak  kaliteli yağa ilk adımdır, süprizlerle 
karşılaşmazsınız. 
 

• Malaksörde hamur karıştırma işlemi 
yapılırken kapaklarını açmayınız, fabrika 
içerisinde sigara içmelerine,çay demleyip 
,yemek yapmalarına asla izin vermeyiniz. 
Kalite kadar hijyeninde önemli olduğunu 
unutmayınız. 
 

• Sıkım işlemlerinizde malaksörün dış ceket 
sıcaklığında 25 C geçmeyiniz.Soğuk sıkım 
yapılmasına özen gösteriniz. 
 



Kasa mı? Çuval mı? 



Fabrika bahçelerinde bekleyen zeytin 
çuvalları 



Bekleme süreleri günleri hatta haftaları 
bulan zeytinler 



Yıkama suyu ne zaman değiştirilmelidir 



Disk kırıcı ve çekiç kırıcı 



Taş kırıcılı sistemler 



Taş kırıcı ve yaprak ayırma 



 



Malaksör temizliği 







Dekantör temizliği 



Dekantör yatağında kalan hamur 
kalıntıları 



Bağlantı hortumları temizliği 



Stoklama tankları 



Krom nikel tanklar ve aktarma 
elemanları 



Zeytinyağının kalitesini etkileyen en 
önemli faktörler; Işık,hava,ısı,nem ve 

su 

• Ağızları açık bir şekilde 
hava ile temas ettirilen 
yağlar oksidasyona 
uğrayarak bozulurlar. 

 



Zeytinyağı tadımı  



NASIL TADIM YAPILIR ? 

• Tadımı duyularımızla yaparız. 

• Tadımda kullandığımız duyular;  

• Koklama 

• Tatma 

• Dokunma 

 

• Zeytinyağında tadımı zorunlu kılan 
nedenler ? 

• Zeytinyağını sınıflandırmak için 

• Zeytinyağı  üretiminde kaliteyi arttırmak 
için 

• Hatalı üretimleri bulmak ve zamanında 
müdahele  ederek iyileştirmek için 

• Tüketici bilgi ve bilincini arttırmak için. 

• Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak 
için 

 



TADIM KURALLARI 

• Tadım  günü kendinizi iyi hissetmiyorsanız, hastalığınız (grip,nezle) varsa  tadım ekibine 
girmeniz doğru değildir. 

• Bir gün öncesinden alkol  almamanız ,sigara içmemeniz ,yoğun aromalı yiyecekler  yememeniz  
ve sabahında dinç bir şekilde uyanmanız gerekmektedir. 

• Tadıma gelirken yolda kimse ile tartışmamalısınız. 

• Tadım saatinden bir saat evvel hafif bir kahvaltı (Acı,kokulu,olmayacak) yapmalısınız. 

• Tadıma gelirken Parfüm,şampuan,deodorant, spey,oje,ruj,kolonya,kokulu sabun ,saç jölesi, 
kullanmamalısınız. 

• Tadım günü rahat elbiseler giyip (deri ve ürünleri hariç) gelmelisiniz. 

• Kendinizi rahat hissetmiyorsanız tadıma katılmamanız gerekmektedir ve panel başkanına 
bildirebilirsiniz. 

• Tadım ekibi 8-12 arası kişilerden oluşur. 



Kaliteli yağlar plastik veya pet şişelerde 
yol üzerlerinde satılmaz. 



Zeytinyağı parfüm gibi , taze ve ferah 
bir kokuya sahiptir. 



Üretim ve ambalaj da sıra dışı 
olmalısınız. 



Ürettiğiniz yağlar kişiliğinizi 
yansıtmalıdır. 



Sizin farkınız nedir? 



Pazar araştırması yapmadan zeytinyağı 
üretilmez. 

 



Dinlediğiniz ve öğrendiklerinizi uygulayarak kaliteli üretime katkıda bulunacağınız için 
teşekkür ederim.  

Serdar Öçten ÜNSAL – Zeytinyağı Tadım Uzmanı – Zeytindostu Derneği Tadım Eğitimleri 
Koordinatörü 


