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Dünya var olduğundan beri zeytin, Asya, Afrika, Avrupa komşu 
topraklarının kısaca Akdeniz ve çevresinin vazgeçilmez 

bitkisi olmuştur. Yaşamın her evresinde insan için en önemli bitki ve 
tüm dünyanın özlediği barışın simgesi, eğitimin parçası olmuştur. 

Zeytin Akdeniz’le eşleşmiş ve beslenmede önemli yer tutmuştur. 
Bugün Akdeniz diyeti dendiği zaman en önemli unsur zeytin ve 
zeytinyağıdır.  Çevrenin korunması açısından da zeytin değerli 
bir gösterge olarak yerini almış ve zeytin olan yerlere çevrenin 
korunması amacıyla yapılaşma, maden, taşocağı gibi konulara 
yasak getirilmiştir. O nedenle bugün çevre ve zeytin ayrılmaz ikili 
olmuştur. Şair Arif Şahan’ın dediği gibi;

Zeytin ekmektir, aştır.
Zeytin barışa taçtır.

Kıymayın efendiler…

Ülkemiz açısından zeytin, yetiştiriciliğin en önemli bitkilerinden 
biri olup gerek yağı gerek kendisi beslenmemizde vazgeçilmez 
değer olmuştur. Dünyaya göre zeytin ve zeytinyağında Türkiye her 
dönemde ilk altı içinde yer almıştır. 

Bu konu bu ekibe Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık tarafından 
teklif edilmiş ve yoğun bir çalışmayla bu kitap ortaya çıkmıştır. Bu 
vesileyle Sayın Fethiye Çolak Hanımefendiye ve değerli bilim insanı 
Sayın Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak’ a teşekkürü bir borç bilirim. 
Kitabın bölümlerini yazan değerli çalışma arkadaşlarım Sayın Dr. 
Tülin Pekcan, Sayın Yrd. Doç. Dr. Murat Güneri, Sayın Yrd. Doç. Dr. 
Fikret Keven Karademir ve Sayın Öğr. Gör. M.Sc. Selma Atabey’ e 
özverili çalışmaları nedeniyle şükranlarımı sunarım.

Beş bölümden oluşan bu kitap zeytinin tanımı, önemi, ekolojik 
istekleri ve gübrelemesi ile başlamıştır. Zeytin fidanı üretimi, bahçe 
tesisi, yıllık bakım işleri ile ikinci bölümü oluşturulmuştur. Üçüncü 
ve dördüncü bölüm de sofralık zeytin ve zeytinyağı ele alınmış, son 
olarak beşinci bölümde zeytinyağının mutfaktaki yeri ve zeytinyağlı 
yemeklerden örnekler verilerek geniş bir kitleye ulaşmak amaç 
edinilmiştir. Okuyucuların zeytin ile ilgili aradığını bu kitapta bulması 
dileğimizdir. 

Prof. Dr. İbrahim Yokaş

ÖNSÖZ
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Zeytin yetiştiriciliğinin tarihinin ilk insanlarıyla birlikte başladığı 
düşünülmektedir. Tüm kutsal kitaplarda yer verilen zeytinin, 

köklü geçmişi ile ölümsüz ve tarih ötesi bir ağaç olduğu bilinmektedir. 
Zeytin, bitkiler aleminde (Lamiales takımı (eski sistematikte 
Ligustrales takımı diye geçer), Oleaceae familyası, Olea cinsi içinde 
yer alan bir bitkidir. Bu tür içinde meyvesi yenen kültür zeytini ve 
yabani zeytin (delice) olmak üzere iki alt tür bulunmaktadır. Dünyada 
ve ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalar, zeytinin yalnızca 
lezzetli bir besin değil aynı zamanda yüksek kaloriye sahip önemli 
bir besin kaynağı olduğunu ortaya koymaktadır. Beslenme açısından 
zeytin sofralık zeytin ve zeytinyağı olarak değerlendirilmektedir. 
İncil, Tevrat ve Kur’an da zeytin ve zeytinyağına ait ayetlerde 
önemi belirtilmektedir. Zeytin üretimi, Dünya’da büyük oranda 
Akdeniz çevresindeki ülkelerde yapılmaktadır. Bunun dışında; 
Çin, Avustralya, A.B.D., Meksika, Arjantin, Peru ve Şili’de de az da 
olsa üretim söz konusudur.  2005-2014 yılları arasındaki 10 yıllık 
dönemi kapsayan ortalamaya göre her yıl Dünya’da 18.376.787 
ton, Türkiye’de ise 1.522.651 ton zeytin üretilmektedir. Türkiye’nin 
Dünya zeytin üretimindeki payı % 8.29’dur.  Türkiye, bu oran ile 
Dünya’da üretimde; İspanya, Yunanistan ve İtalya’nın ardında 4. 
sırada yer almaktadır. Zeytinin diğer meyve türleri içerisinde en 
önemli farklarından biri ömrünün oldukça uzun olmasıdır. Birkaç 
yüzyıl yaşayabilir. Kök sağlam kaldığı müddetçe kendini yenileme 
kabiliyetinin yüksek olmasından dolayı çok daha uzun yaşama 
kabiliyeti vardır. Zeytin ağacı kök, gövde, dal, tomurcuk, çiçek, 
yaprak ve meyve olmak üzere birçok organa sahiptir. Zeytin ağaçları 
kendi haline bırakılırsa 15-20 m’ye kadar boylanabilen taç teşkil 
ederler. Ağaç formu budama şekline göre değişmektedir. Ağacın 
boyu budama ile kontrol altına alınabilmektedir. 

Zeytin fidanlarının üretilmesinde generatif ve vejetatif üretim 
olmak üzere 2 farklı üretim yöntemi kullanılmaktadır. Geleneksel 
(extansif) zeytincilikte, verim düzenli değildir ve yüksek üretim 
maliyetleri gerektirmektedir. Bu nedenle günümüzde erken ürüne 
yatma, yüksek ve her yıl düzenli ürün verme,  makinalı tarım ile 
maliyetlerin düşürülmesi gibi hedefleri içinde barındıran modern  
(entansif) zeytinciliğe yönelme olmaktadır. Bahçe tesisi kapama 
(belirli sıralarda düzenli bir şekilde sadece zeytin çeşitlerinden 

GİRİŞ



ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI

2

oluşan) bahçeler şeklinde kurulabileceği gibi, doğada kendiliğinden 
yetişmiş yabani zeytinlerin yerinde aşılanması yoluyla da kurulabilir. 
Ancak böyle bahçelerde sıralar muntazam olmaz, kültürel işlemler 
güç bir şekilde yerine getirilmektedir. Ağaçların her yıl hem yeterli 
ürün vermesi hem de yeterli sürgün (yaprak) oluşturması üretimin 
sürdürülebilir olması açısından istenen bir durumdur. Her yıl yeterli 
ve düzenli bir şekilde ürün almak için budama yapılması zorunludur. 
Budama ile ağacın vejetatif (sürgün oluşturma) ve generatif (meyve 
verme) gelişimi dengelenmiş olur. Ağaç daha iyi ışık ve hava 
aldığından gelişimi, hastalık ve zararlılar ile ekstrem iklim şartlarına 
dayanıklılığı artmaktadır. 

Sofralık zeytin (Olea europaea L. spp. sativa) ve ürünleri Akdeniz 
diyetinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ürünler içerdikleri 
antioksidatif, antimutajenik, antikarsinojenik, antiglisemik özellik 
gösteren doğal fenolik antioksidan maddeler nedeniyle fonksiyonel 
gıda olarak tanımlanmaktadırlar. Ülkemizde yeşil zeytin,  siyah 
zeytin ve çeşitleri olarak üretilir. Sofralık zeytin, yüksek oranda yağ 
içerdiğinden kalori değeri fazla, bunun yanı sıra biyolojik değeri de 
oldukça yüksek bir gıda maddesidir. Beslenmemizde olduğu kadar, 
ekonomimizdeki yeri de son derece önemli olan zeytinciliğimiz, 
büyük oranda yağa işlenerek değerlendirilmektedir. Zeytinler 
danenin siyahlaştığı, et kısmının menekşe mor renk aldığı zaman 
hasat edilmelidir. 

Zeytinden sofralık olarak kullanılabildiği gibi yağı çıkartılarak da 
faydalanmak mümkündür. Zeytinyağı, zeytin (Olea europeae L.) 
ağacının olgun meyvelerinden hiçbir kimyasal işlem uygulanmadan 
diğer bitkisel yağlardan farklı olarak, fiziksel veya mekanik yolla 
elde edilen, besleyici değeri ve sağlığa yararları uluslararası 
boyutta kabul edilmiş, oda sıcaklığında sıvı olan, berrak yeşilden 
sarıya değişen renkte, kendine özgü tat ve kokuya sahip, ham 
olarak tüketilebilen yağdır. Dünyada zeytinyağı üretimi 2,8 milyon 
ton civarındadır. Dünyada önemli zeytinyağı üreticisi ülkeler, 
AB üyesi ülkelerden İspanya, İtalya, Yunanistan’dır. Bu ülkelerin 
dünya üretimindeki payları sırasıyla %43, %17 ve %11’dir. Dünya 
zeytinyağı üretiminin çok büyük bir kısmı (%71) AB üyesi ülkeler 
tarafından karşılanmaktadır. Diğer önemli üretici ülkeler ise sırasıyla 
Tunus (%6), Suriye (%5), Türkiye (%5) ve Fas’tır (%4). Türkiye 
dünya zeytinyağı üretiminde 139 bin ton ile 6. sırada yer almaktadır. 
Geriye kalan çok sayıda ülkede ise dünya zeytinyağı üretiminin 
%9’unu karşılamaktadır. Zeytinyağı renk, koku, görünüş, elde 
ediliş şekli, tazelik gibi unsurlara dayanılarak sınıflandırılmaktadır. 
Zeytinyağı üretmede prina ve karasu ortaya çıkan atık olarak 
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çevresel değerlendirme anlamında dikkat edilmesi gereken önemli 
unsurlardan biridir. Yağı alınmış pirina, kükürt içermemesi ve düşük 
kül yüzdesi nedeniyle yenilenebilir enerji kaynağı olarak dikkat 
çeken atık bir maddedir. Prina yakıt olarak Türkiye’nin en ekonomik, 
çevreci ve minimum kül oranıyla en verimli alternatif yakıtıdır. 
Zeytin karasuyu, içerdiği yüksek organik kirlilik nedeniyle çevre 
kirlenmesine sebep olurken; içerdiği azot ve potasyum gibi çok 
önemli bitki besin maddeleri ile organik maddeler nedeniyle uygun 
işlemler sonucu toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini de dikkate 
alınarak sıvı ve katı gübre olarak kullanılabilmektedir.

Coğrafi konumu ve iklimi nedeniyle bitkisel ve hayvansal 
üretim şekli ve çeşitleri oluşmakta ve bunlar besin olarak 
kullanılabilmektedir. Ancak bu besinlerin ne şekilde kullanılacağı, ne 
şekilde işleneceği toplumun gelenekleri, kültürü ve öğrendikleriyle 
değişim göstermektedir. Bunlara eski dönemlerdeki göçler ve 
dönemlerindeki teknolojik gelişmeler, diğer kültürlerden etkilenmeler 
ile yeni teknik ve besin işleme şekilleri ilave olarak toplumların 
yemek kültürleri gelişim ve değişimler göstermekle birlikte temeldeki 
kendi kültürlerine bağlılık nedeniyle her toplumun kültürü birbirinden 
farklılıklar gösterir. Türk mutfak kültürünün oluşumunda Osmanlı’nın 
payı büyüktür. Çok uluslu oluşu, çok dinli anlayış ve üç kıtaya yayılan 
toprak hâkimiyetiyle Osmanlı İmparatorluğu, mutfak kültürünü 
zenginleştirmiştir. Türklerin et ve et ürünlerinin ağırlık kazandığı 
mutfağı, yöresel Anadolu mutfakları, Ege adaları ve kıyılarındaki 
zeytinyağı ve balık, güneyden gelen et yemekleri mezeler ve 
şerbetli tatlılar, Bizans ve Roma mutfak kültürünün de etkisiyle daha 
da zenginleşerek adeta bir mutfak imparatorluğu da oluşturmuştur. 
İmparatorluğun geniş alanlara yayılmasıyla birlikte Ortadoğu, Güney 
Akdeniz ve Avrupa yemekleri de bu kültüre dâhil olarak Anadolu 
mutfak kültürünü daha da zenginleştirmiştir. Osmanlı mutfağında 
zeytinyağı en çok tüketilen yağlar arasında, kuyruk yağı ve sadeyağ 
ile birlikte yerini almıştır. Zeytinyağı öncelikle saray mutfaklarında 
kullanılan bir yiyecek maddesi olup daha sonra halk mutfağında da 
bu yağ türü yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Bu bilgileri 
kanıtlar şekilde Osmanlı Dönemi’nin ünlü edebiyat dergisi ‘Servet-i 
Fünun’ un 1894 yılına ait bir sayısında Ayvalık ile ilgili çok ilginç 
rakamlar verilmektedir. 11 mahalle, 1 cami, 12 kilise, 6 manastır, 
26 sabunhane, 40 tabakhane, 78 zeytinyağı değirmeni, 25 yel 
değirmeni, 2 otel, 2 lokanta, 3 gazino, 5 meyhane, 70 kahvehane, 7 
zeytinyağı ve un fabrikası, 45 fırın, 1 kıraathane, 95 dükkân, 4773 
ev, 1 hükümet ve gümrük dairesi, 1 askeri hastane, 3 askeri karakol 
ve 1 telgrafhane var olduğu belirtilmiştir. Ege yemek kültürünün 
temelini zeytinyağı oluşturur. Etli yemekler, sebzeler, pilav ve 
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dolmalar tamamen zeytinyağlı olarak pişirilir. Zeytinyağı Akdeniz 
diyetinin başlıca yağ kaynağıdır ve bu yağdan yapılan yemeklerle 
beslenenler de kroner kalp hastalıkları ve çeşitli kanser türlerinin 
daha düşük düzeyde görülmesi bu bölgedeki insanların zeytinyağı 
tüketimiyle ilişkilidir.

Yukarıda kısaca belirtilen bilgiler doğrultusunda beş bölüm içe-
ren bu çalışmadaki bölümler; 

1. Zeytinin tanımı, önemi, ekolojik istekleri ve zeytinde 
gübreleme,

2. Zeytin fidanı üretimi, bahçe tesisi ve yıllık bakım işleri,

3. Sofralık zeytin,

4. Zeytinyağı,

5. Zeytinyağının mutfaktaki yeri ve zeytinyağlı yemekler.

şeklinde sıralanmış ve bu doğrultuda irdelenmiştir. 

TURNAGÖL
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1. ZEYTİNİN TARİHÇESİ

Zeytin yetiştiriciliği tarihin ilk insanlarla birlikte başladığı 
düşünülmektedir. Tüm kutsal kitaplarda yer verilen zeytinin, 

köklü geçmişi ile ölümsüz ve tarih öncesi bir ağaç olduğu bilinmektedir. 
Kökü tarih öncesine dayanan yabani zeytin ağacının kaç bin 
yaşında ve ana yurdunun tam olarak neresi olduğu konusunda bilim 
adamları arasında bir görüş birliği yoktur.

Zeytinin kültüre alınması 5500 yıl kadar önce yabani Akdeniz 
zeytini “Oleaster”in, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika boyunca görülen 
insan göçlerini takip ederek başladığı düşünülmektedir. Zeytin, 
M.Ö. 3000 yıllarında Akdeniz’in doğu kıyılarında kültüre alınan ilk 
meyve türlerindendir. Olea europaea; O. europaea  var. sativa ve 
O. europaea  var. oleaster olarak iki ana gruba ayrılan zeytinin; 
birincisi ehlileştirilmiş tüm zeytinleri, ikincisi ise yabani zeytinler 
olarak tanımlanan bütün tipleri içermektedir. 

Zeytinin ana yurdu De Candolle ve Pelletier’e göre, Anadolu, 
Suriye ve İran; bazı araştırıcılara göre ise Girit, Yunanistan  belki 
de Kuzey Afrika, Atlas Dağları, Aşağı Mısır’dır. Yabani zeytinin 
ilk defa nerede ve kimler tarafından bulunduğu bilinmemekle 
birlikte, zeytinin asıl yurdunun Güneydoğu Anadolu ve özellikle 
Mardin, Maraş ve Hatay üçgeni olabileceği en güçlü olasılıktır. 
Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde örneğin güneyde Akdeniz’de 
Toros’ların eteklerinde Antalya ve İçel’de, batıda Muğla’da, Aydın 
Çine’de kendi kendine yetişen ve çoğalan yabani zeytin ağaçlarının 
(delice) bolluğu, Bafa ve Kuşadası yörelerinde ormana dönüşmesi, 
İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa’ya kadar yer yer kendini 
göstermesi, zeytin ağacının ana yurdunun Türkiye olabileceği savını 

BÖLÜM 1
ZEYTİNİN TANIMI, ÖNEMİ, EKOLOJİK 
İSTEKLERİ VE ZEYTİNDE GÜBRELEME

Dr. Tülin Pekcan
Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir.
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desteklemektedir(45). Zeytinin dünya üzerindeki yayılışı ile ilgili en çok 
kabul edilen teori; Ortadoğu’da Güneydoğu Anadolu Mezopotamya 
Suriye, Filistin ve Mısır’ın Gebze bölgesini içine alan bölgede ilk 
kültürel zeytinciliğin başladığı buradan da Doğu Akdeniz’e oradan 
da Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yayıldığı teorisidir(8).

Günümüze kadar yapılan arkeolojik çalışmalar, M.Ö. 3000’li 
yıllarda Halep ile Antakya arasında Ebla’da yağ üretinin yapıldığını 
göstermektedir.  Buradaki tabletlerdeki yazılarda “ kralın 8000 adet 
hayvanı ve binlerce zeytini varmış” cümlesi zeytinin ilk kültüre alındığı 
bölgeyi işaret etmektedir. Başka bir görüş ise zeytin yetiştiriciliğinin 
kökeninin Suriye-İsrail-Filistin bölgesi olduğunu göstermektedir. Ünlü 
kültür tarihçisi(9) “zeytin, üzüm ve incir”adlı eserinde bu ağaçların 
Sami kültürünün ürünleri olup Doğu Akdeniz Kültür göçünün etkisi ile 
bütün Akdeniz’e yayıldığını anlatmaktadır. Zeytin ağacının dikilmesi 
ve yayılması Fenikeliler tarafından yapılmıştır(8).

Milattan önce bininci yılın ilk yarısında, zeytin Nimrod-Kalkhu 
bulgularında Asur’da büyük ölçüde yaygınlaşmıştır. Zamanın Asur 
sözlüklerinde zeytin kelimesi geçmektedir. M.Ö 6. yüzyılda, zeytin 
tüm Akdeniz havzasında yaygın şekilde üretilmiş; Trablusgarp, 
Tunus ve Sicilya adasına ulaşarak, oradan da güney İtalya’ya 
geçmiştir. Zeytin yetiştiriciliği daha sonra  Calabria’dan Liguria’ya 
kuzeye doğru yayılmıştır. Romalılar zeytin yetiştiriciliğini Akdeniz 
kıyısındaki ülkelerde barışçı amaçlarla o kadar yaygınlaştırdı ki 
kuzey Afrika’ya ulaşıldığında Berberiler yabani zeytini aşılamayı 
biliyorlardı.

Zeytin yetiştiriciliği İspanya’da Fenikelilerin deniz egemenliği 
sırasında (M.Ö. 1050) tanıtılsa da, ancak Skipyo (M.Ö. 212) 
tarafından ve Romalıların egemenliği sırasında ( M.Ö. 45) gelmiştir.

Zeytin yetiştiriciği Anadolu’da yaklaşık 6 bin yıl önce başlamıştır. 
Bunun en güzel kanıtlarından bir tanesi İzmir Urla’da bulunan 
Klazomenai’de yapılan kazılarda bulunan işliğin 6. yüzyıla ait 
olduğu düşünülmektedir. Bu işlik zeytin yağ üretim kapasitesinin 
yanı sıra, antik kentte ve deniz aşırı ülkelerde Klazomenai’ye 
özgü amforalardan çok sayıda bulunması, bu yörenin ihtiyaçlarını 
karşılamasının yanında dış satıma yönelik olduğunu göstermektedir.   
Yakın Doğu’da zeytin yetiştiriciliğine ait en eski kalıntıların İsrail ve 
Ürdün’de kalkolitik döneme (M.Ö. 3700-3200) kadar gitmesi meyve 
ağacının ilk yetiştirildiği Ön Asya’da, Suriye ve İran’nın kesiştiği 
yayda oturanlar olduğunu doğrulamaktadır. Bu halklar, tarım ve 
ticarete yatkınlıkları ile yabani zeytin ağaçlarını aşıladılar. Onları 
daha sık yapraklı ve daha çok yağ veren bir kültür bitkisi haline 
getirdiler. İlk önce Akdeniz kıyı şeridi boyunca geliştirdiler, sonra da 
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başka yerlerde çoğalttılar. Yabani zeytin, oleaster’in aşıyla bir kültür 
bitkisi olan sativa’ya M.Ö. 4000’lerde Adana, Gaziantep’ten başlayıp 
Suriye, Lübnan, İsrail’e inen Akdeniz kıyı şeridinde yayıldığı ve bu 
mucizeyi Samilerin başardığı sanılmaktadır. Ancak, meyvasının 
sıkılıp yağının çıkarılması, zeytin yağının yaygınlaştırılması 
yaklaşık 1500-2000 yıl daha gerektirmiştir. Tunç çağında Akdenizde 
zeytinciliğin yaygınlaştığı görüşü sadece o döneme ait olan zeytin 
çekirdeklerinden değil, bulunan yağ presleri, saklanan kaplar, 
vazolardan anlaşılmaktadır(45).

2. SİSTEMATİKTEKİ YERİ

Zeytin, bitkiler aleminde Lamiales takımı (eski sistematikte Li-
gustrales takımı diye geçer), Oleaceae familyası, Olea cinsi içinde 
yer alan bir bitkidir. Bu cins içinde yaklaşık 20’den fazla tür olduğu 
kabul edilmektedir. Bu türlerden Olea europaea oldukça önemlidir. 
Çünkü bu tür içinde meyvesi yenen kültür zeytini ve yabani zeytin 
(delice) olmak üzere iki alt tür bulunmaktadır. Kültür zeytini Olea 
europaea sativa, yabani zeytin (delice) ise Olea europaea oleaster 
olarak isimlendirilmektedir.  Olea europaea sativa alt türüne dahil 
pek çok zeytin çeşidi bulunmaktadır. Yabani zeytinlerin yaprakları, 
kültür zeytin yapraklarına göre daha küçük, etlimsi ve dikenli bir ya-
pıya sahiptir. Aynı şekilde meyveleri de daha küçüktür. Ege bölge-
sinde Ak delice ve Kara delice olmak üzere anaç olarak kullanılan 
iki farklı tip delice bulunmaktadır. Ak delice kuvvetli büyürken, Kara 
delice çok yavaş büyümektedir.     

3. BESİN DEĞERİ ve BESLENMEDEKİ ÖNEMİ

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalar, zeytinin 
yalnızca lezzetli bir besin değil aynı zamanda yüksek kaloriye 
sahip önemli bir besin kaynağı olduğunu ortaya koymaktadır. 
Beslenme açısından zeytin sofralık zeytin, ve zeytinyağı olarak 
değerlendirilmektedir. İncil, Tevrat ve Kur’an da zeytin ve 
zeytinyağına ait ayetlerde önemi belirtilmektedir.

Zeytinin yetiştirildiği Akdeniz ülkelerinde “Akdeniz diyeti” olarak 
bilinen diyet yağının kaynağıdır. Türk Standartlarında sofralık zeytin, 
“kültüre alınmış zeytin ağacı (Olea euroaea sativa) meyvelerinin, 
tekniğine uygun olarak acılığının giderilip, laktik asit fermentasyonuna 
tabi tutularak veya tutulmayarak gerektiğinde laktik asit ve /veya diğer 
katkı maddeleri ilave edilen, pastörizasyon veya sterilizasyon işlemine 
tabi tutularak veya tutulmadan elde edilen mamuldür” şeklinde 



ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI

8

tanımlanmaktadır(38). Zeytinyağı ise “ Sadece zeytin ağacı, Olea 
euroaea L. meyvelerinden elde edilen yağlardır.” Çözücü kullanılarak 
ekstrakte edilen veya reesterifikasyon işlemi ile doğal trigliserid yapısı 
değiştirilmiş yağlar ve diğer yağlarla karışımı bu tanımın dışındadır” 
olarak tanımlanmaktadır(42). Epikarp ve mezocarp zeytin meyvesinin 
yenilebilen kısmını oluşturmakta bu da yaklaşık meyvesinin % 70-
85 kadarıdır. Sofralık zeytin besin içeriği bakımından çok iyi bir gıda 
matriksini oluşturmaktadır.  Zeytin meyvesi su, yağ, karbonhidrat, 
protein, lif, pektin, polifenoller, vitaminler, organik asitler ve mineral 
elementlerden oluşmaktadır (Tablo 1.1)(47).

Bileşenler Miktarlar %

Su 35-42

Yağ 25-38

Ham Protein 1.9-2.5

Ham Selüloz 1.7-2.0

Kül (mineral maddeler) 6-9

Karbonhidratlar (glikoz ve diğerleri) 2.8-6.2

Polifenoller 1’den az

Aromatik Maddeler 1’den az

Renk Maddeleri 1’den az

Enzimler 1’den az

Alkoloidler 1’den az

Pektinler 1’den az

Tablo	1.1. Zeytin meyvesinin bileşimi

Sofralık zeytindeki mineral elementler, besinsel ve toksikolojik 
açıdan önemlidirler(43). Makro elementler fosfor, potasyum, sodyum, 
kalsiyum, magnezyum ve kükürt, mikro elementler ise bor, bakır, 
demir ve manganezdir. Na en bol bulunan elementtir (18,144–5706 
mg kg-1). Ancak, zeytin Ca (337–850 mg kg-1), (82–1180 mg kg-1), 
Mg (51–197 mg kg-1) ve P (57–144 mg kg-1) açısından da çok iyi bir 
kaynaktır. Fe konsantrasyonları da olgun zeytinde de (58–131 mg 
kg-1)  yüksektir ama yeşil zeytinde büyük ölçüde düşüktür  (3.5– 7.7 
mg kg-1). Cu (1.7–11.0 mg kg-1), Zn (1.5–3.6 mg kg-1), ve Mn (0.2–
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1.5 mg kg-1) elementleri diğer bitkilere benzer konsantrasyonlara 
sahiptir(21). 

Diyetsel lif (DF), zeytin meyvesinin olgunlaşması sırasında ve 
hasat öncesi süreçte, hücre duvarı polysakaritlerinin biokimyasal 
değişimiyle bağlantılıdır(14). 

Sofralık zeytin diyetsel lif için iyi bir kaynak olup, buna ek olarak 
da yüksek bir hazım oranına sahiptir (18,22) .Sofralık zeytinin diyetlik 
lif oranı porsiyonda 2 ile 5 g/100g arasındadır(21), yani lif kaynağı 
olarak kabul edilebilir(20). 

Yapılan bir araştırmada, taze meyvede diyetlik lif yaklaşık %12 
iken kurutulmuş örneklerde bu yaklaşık %20’ye çıkıyor(18).

Sofralık zeytin Akdeniz diyetinin en önemli bileşenlerinden 
birisidir. Akdeniz diyeti temel olarak zeytin meyvesi ve onun 
ürünlerinin tüketimine dayanmakta ve insan sağlığına tartışmasız 
yararlı etkileri olduğu bilinmektedir; bundan dolayı da, zeytin meyvesi 
üzerine çalışmalar farklı bilimsel disiplinlerden araştırmacıların 
ilgisini çekmektedir. Epidemilojik çalışmalar bu diyetsel modellerin 
kanser riskini (meme ve kolon) azalttığını(37) buna ek olarak 
kardiyoviskular ve diğer kronik hastalıklara karşı koruyucu olduğunu 
göstermektedir(15). Çok sayıda epidemilojik araştırma, meyve alımı 
ile koroner kalp hastalıkları ve bazı kanserler arasında ters bir ilişki 
olduğunu göstermiştir. Polifenol gibi bu diyetsel bileşenlerin birçok 
yapı taşı, bileşenlerin koruyucu rollerine katkıda bulunabilmektedir. 
Sofralık zeytin tüketimi, antioksidan aktivitelerinde ve birçok 
hastalığı önlemekte temel bir rol oynayan, çok fazla sayıda natürel 
antioksidan sağlamaktadır(36). 

Sofralık zeytin temel olarak tekli doyamamış yağ asitleri içerdiğinden, 
sofralık zeytin tüketimi kardiyovaskular hastalıkları önler ve korur, 
kolesterol seviyesini regüle eder, LDL kolesterol reseptörü mRNA 
transkriptini uyarır ve meme kanseri riskini azaltır(4, 33). 

Akdeniz bölgesindeki kardiyovaskular hastalığın oluş sıklığının 
azalmasının zeytin ürünlerinin tüketimine dayandırıldığı gayet iyi 
bilinmektedir

Sofralık zeytin Türk halkının beslenme alışkanlığında önemli 
yerdedir. Sadece aperatif olarak değil, kahvaltıda da kullanılması 
sofralık zeytini, ülkemiz ve Akdeniz ülkeleri diyetlerinin temel besini 
yapmakta ve günde 5-10 adet sofralık zeytin tüketiminin günlük po-
lifenol alımına eşit olduğu kabul edilmektedir.

Zeytinyağı majör (%98) ve minör bileşenler (%2)’sini oluşturmasına 
rağmen ikiyüzden fazla kimysasal bileşiğe sahiptir (Tablo 1.2)(4).
Majör bileşenleri yağ asitleri ve trigliseritler oluştururken minör 
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bileşenleri ise lipidler (hidrokarbonlar), steroller, fenolik maddeler, 
tokoferoller, uçucu bileşenler, yağ alkolleri (diterpen, alkoller ve 
mumlar), mono ve digliseritler ve renk maddeleri meydana getirir. 
Çoğunlukla polifenoller, tokoferoller, karotenoidler, skualen ve 
klorofiller natürel sızma zeytinyağında antioksidan etki gösteren 
minör bileşenlerdir. Kimyasal kompozisyonu;  zeytin ağacının yetiştiği 
ekolojik koşullar, uygulanan tarımsal teknikler, zeytinin olgunlaşma 
durumu, ekstraksiyon, işleme teknikleri, depolama teknikleri ve 
uygulanan ısıl işlemler etkilemektedir. Bu faktörlere bağlı olarak 
sağlık üzerine olan etkileri de farklılık gösterebilmektedir. 

Biyomolekül ve Besin Değeri 100 g (~109 ml)

Karbonhidrat ve protein 0 g

Yağ 100 g

Doymuş 14 g

Tekli doymamış 73 g

Çoklu doymamış 11 g (Omega 
3/6:<1.5 g/3.5 g-21 g)

E vitamini 14 mg

K vitamini 62 mg

Tablo	 1.	 2.	 100 gram (~109 ml) Zeytinyağında Bulunan 
 Biyomoleküller ve Besin Değeri

Oksidatif stres, serbest radikaller vücudumuzda besinlerin 
oksijen kullanarak enerjiye çevrilmesi sırasında oluşan metabolik 
yan ürünlerdir. Serbest radikaller (reaktif oksijen türleri) kararsız 
bir yapıdadırlar ve kararlı hale gelmek için hücrelere saldırarak 
hasar oluştururlar. Antioksidanlar ise serbest radikalleri etkisiz hale 
getirerek hücreleri bu hasarlardan korurlar. Serbest radikaller ve 
antioksidanlar vücutta dengede olmalıdır ki, antioksidanlar serbest 
radikalleri etkisiz hale getirebilsin. Eğer serbest radikal seviyesi, 
antioksidan seviyesine göre artar ise serbest radikaller hücrelerde 
oksidatif hasarlara yol açar buda kalp damar hastalıkları kanser ve 
bazı kronik hastalıkların artışları ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. 
Son yıllarda yapılan çalışmalar özellikle Akdeniz ülkeleri başta olmak 
üzere, kronik hastalıklarda mortalite oranları ile antioksidan içerikli 
sebze-meyve alımı arasındaki ters ilişkiye dikkat çekmektedir. 

Zeytinyağının sahip olduğu hidroksitirosol ve oleuropein 


