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YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN POMOLOJİK VE 

BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Güler DEMİR 
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Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 

Danışman: Doç. Dr. Mücahit Taha ÖZKAYA 

Bu tezin amacı kendi bölgesinde yetiştirilen zeytin çeşitlerinin pomolojik ve 

biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi olup, SANTEZ projesi kapsamında Mardin, 

Hatay Mersin, Antalya ve Manisa illerini kapsamaktadır. 2014 ve 2015 yıllarına ait 

alınan zeytin meyve örneklerinde et oranı bakımından Tavşan Yüreği çeşidi en fazla et 

oranına sahip çeşit olmuş, en az ise Sarıulak çeşidi olmuştur. Bir kilogramdaki meyve 

sayısı bakımından ise Derik Halhalı çeşidi en fazla meyveyi içeren çeşit iken, en az 

meyveyi içeren çeşit ise Tavşan Yüreği çeşididir. Meyve indeksi bakımından ise 

„Saurani‟ ve Derik Halhalı çeşitleri en fazla meyve indeksine sahip çeşitler olup, en az 

meyve indeksinin Tavşan Yüreği çeşidinde olduğu belirlenmiştir. 2 yıl boyunca alınan 

yağ örneklerinde ise peroksit, UV absorbans ve toplam fenol miktarı bakımından en 

yüksek değer Savrani çeşidinde olmuştur ve Ayrıca tezde beş bölgeye ait toprak 

örneklerinde bünye, pH, EC (dS/m) özellikleri belirlenmiş ve yine bu beş bölgeden 

alınan meyvelere ait ağaçların yaprak ve topraklarında bazı makro ve mikro besin 

elementleri miktarları tespit edilmiştir.  
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The aim of this thesis is to determine the pomological and biochemical characteristics of 

the olive cultivars grown in its region and covers Mardin, Hatay, Mersin, Antalya and 

Manisa regions within the scope of SANTEZ project. In the olive fruit samples taken 

for 2014 and 2015, Tavşan Yüreği variety was the most meat type and at least Sarıulak 

variety in meat ratio. In terms of the number of fruits in a kilogram, Derik Halhalı 

variety is the most fruit type, while the least fruit variety is Rabbit Yüreği variety. In 

terms of fruit index, „Saurani‟ and Derik Halhali varieties have the highest fruit indices 

and it is determined that fruit index is at least in the variety of Rabbit. The highest value 

of peroxide, UV absorbance and total phenol content in the oil samples taken for 2 years 

was in the „Saurani‟ variety. Also the soil structure, pH, EC properties of the five 

regions in the thesis were determined and some macro and micro nutrient contents were 

determined. 
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1. GĠRĠġ 

Oleacea familyasının bir üyesi olan zeytin ağacının (Olea europaea L.) anavatanının 

Güneydoğu Anadolu bölgesini de içine alan Yukarı Mezopotamya ve Güney Ön Asya 

olduğu ifade edilmektedir. Günümüzde 20. yüzyılın bitkisi olarak gösterilen ve 

yüzyıllardır önemini yitirmemiş olan zeytin bitkisinin anavatanının Mardin, Hatay, 

Suriye ve Kıbrıs adasını içerisine alan bölge olarak kabul edildiği ve zeytin 

yetiştiriciliğinin M.Ö. 4000‟li yıllara kadar dayandığı bilinmektedir (Özkaya vd. 2009).  

TÜİK 2017 verilerine göre Türkiye‟de toplam zeytin üretimi 2.100.000 tondur (Anonim 

2017a).  Türkiye‟de tescil edilmiş 91 adet zeytin çeşidi bulunmaktadır.  

Ülkemiz, zeytin ağacının (Olea europaea L.) anavatanı olan Yukarı Mezopotamya'nın 

içinde yer aldığı için zeytin gen kaynakları açısından oldukça zengindir. Şırnak'tan 

başlayan gen kaynaklarımız Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz 

bölgelerini içine alan 35 ilde yer almaktadır. Üç bin yıl ömre sahip olan ve 8 bin yıllık 

bir tarımsal geçmişi olan bu zeytin ağacı her gittiği yere, binlerce yıllık süreçler içinde 

adaptasyonunu sağlamış ve o ekolojiye göre özellikler kazanmıştır. Bazı ağaçların üstün 

özelliklerini fark eden insanlar, bunları vejetatif olarak çoğaltarak yeni bahçeler tesis 

etmiş ve çeşitlerin oluşumu başlamıştır. Bu çeşitlerin bir kısmı yöresel çeşit özelliklerini 

muhafaza ederken bazıları da insan eliyle yaygınlaştırılmıştır.  

Zeytin ağacının meyvesinden elde edilen ve dünyanın en önemli gıdası olarak kabul 

edilen zeytinyağının içerdiği ve sağlık açısından çok değerli olan minör bileşenlerinin, 

bahçeden-sofraya kadar olan süreçte kaybolabildiği belirlenmiştir. Minör bileşenlerdeki 

kayıpların en aza indirilerek üretilen zeytinyağı “Butik Zeytinyağı” olarak 

değerlendirilmekte ve tadım yarışmalarında ödül almaktadır. Ancak zeytinyağındaki 

minör bileşenlerin miktar ve oranları üzerine toprak, yöney ve iklim gibi ekolojik 

faktörler ile çeşitlerin etkileri olduğu konusunun tartışılmaya başlanması, gen 

kaynaklarının önemini artırmıştır. Gen kaynaklarından kendi ekolojisinde ve çeşit 

özellikleri korunarak elde edilen zeytinyağları kimyasal içeriği yanında tadım özellikleri 

dikkate alınarak Coğrafi İşaret ile korumaya alınmıştır. Bu çalışmanın amacı kendi 

ekolojisinde yetiştirilen zeytin çeşitlerinin bazı yağ kalite parametrelerini saptayarak, bu 
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çeşitlerin yetiştiği yelerdeki toprak özellikleri ile (tekstür, pH, EC, bazı makro ve mikro 

elementler) çeşitlerin yapraklarında bazı besin maddelerini ortaya çıkartmaktır.  
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2. KURAMSAL TEMELLER 

2.1 Zeytinde Pomolojik ÇalıĢmalar 

Çeşitlerin yetiştiği yörelerde, pomolojik özelliklerinin belirlemesine yönelik olarak çok 

sayıda araştırma gerçekleştirilmiştir. Şeker vd. (2012)‟nin yaptıkları bir çalışmada Doğu 

Karadeniz bölgesinde yetişen „Butko‟, „Otur‟ ve „Sati‟ zeytin çeşitlerinin pomolojik 

özelliklerini belirlemişlerdir. Meyve örneklerini olgunlaşma zamanlarına göre kasım ve 

aralık aylarında toplayıp değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Evrenosoğlu vd. 

(2011)‟nin ise yaptıkları bir çalışmada Eskişehir ilinin orta Sakarya havzasında bulunan 

Sarıcakaya bölgesinde bulunan mikroklima alanda mevcut zeytin çeşitlerinin pomolojik 

özelliklerini incelemişlerdir. Buna benzer farklı lokasyon ve çeşitlere ilişkin pomolojik 

çalışmalar da bulunmaktadır. Efe vd. (2009)‟nin ise yaptıkları bir çalışmada zeytin 

yetiştiriciliğinde en önemli sınırlandırıcı iklim faktörü olan sıcaklığın zeytinin 

pomolojik özellikleri üzerine etkilerinin bariz olduğunu bunu yağ asidi kompozisyonu 

gibi biyokimyasal özellikleri üzerine de etkili olduğunu vurgulamışlardır. Bu çalışmaya 

konu olan zeytin çeşitlerinin anavatanlarının ekolojik özelliklerini incelediğimizde genel 

olarak Akdeniz iklim ve toprak özelliklerini gösteriyor olsa da, kendine özgü ekolojilere 

sahip olduğu görülmektedir. 

Vergari vd. (1998)‟nin zeytin çeşitlerinin geleneksel olarak morfolojik karakterlerine 

göre tanımlandığını belirtmişler ve zeytin çeşitlerinin morfolojik özelliklerine göre 

yapılan çeşit belirleme yöntemi bazı çeşitlerin benzerliklerinden dolayı yanlış olarak 

adlandırılmasına veya zeytin çeşidinin kesin olarak belirlenememesine ve bazı 

karışıklıklara yol açtığını ifade etmişlerdir. Bu morfolojik özelliklerin ise çevre 

faktörleri ve yetiştirme tekniklerine göre değişim gösterdiğini vurgulamışlardır (Ekinci 

2010).  

Canözer (1991), yaptığı çalışmada 88 adet yerli zeytin çeşidinin pomolojik özelliklerini 

tespit etmiştir.  
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2.2 Zeytinde Toprak ve Yaprak Elementleriyle Ġlgili ÇalıĢmalar 

Elloumi vd. (2009)‟nin zeytinliklerde yaptığı çalışmalar göstermiştir ki, gübre 

kullanımının zeytin verimi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Ayrıca Fernandez-Escobar 

vd. (2006)‟nın yaptığı çalışmada ise yağ kalitesi üzerine etkisinin olduğu da 

görülmüştür. Delgado vd. (1994)‟nin N, P, K ve B‟un zeytinlikler için gerekli önemli 

besin maddeleri olduklarını ifade etmişlerdir (Boulal vd. 2013). 

Shear ve Faust (1980), Jones (1985), yaprak analizi metodunun ağacın besin durumunun 

ve gübreleme ihtiyacının belirlenmesi için en iyi metot olduğunu belirtmişlerdir. 

Fernandez-Escobar vd. (2009b)‟nin yaprak analizinin, yıllık olarak yapılan gübreleme 

uygulamasının sonucunu yansıtabildiğini ifade etmişlerdir. Aynı zamanda zeytinlik için 

uygulanması gereken besin maddesi miktarını saptamak için iyi bir yaklaşım sağladığı 

belirtilmiştir. Belirli aralıklarla yapılan çalışmalarda zeytin ağacında meyve tutumu gibi 

karakteristiklerin çevresel ve besin durumlarından çok fazla etkilenen önemli bir genetik 

faktörü olduğu bulunmuştur Fernandez-Escobar vd. (2008)‟a göre her bir besin maddesi 

zeytin ağacının verimi üzerinde önemli bir rol oynamaktadır.  

Bu bakımdan zeytin meyvesinin mineral kompozisyonunu bilmek büyük önem 

taşımaktadır. Zeytinde makro besin elementlerinin miktarları potasyum, azot, fosfor, 

sodyum, kalsiyum, magnezyum ve miktro elementler olarak sırasıyla % 67.8, % 23.6, % 

2.6, % 2.5, kalsiyum % 2.1, % 1.1 ve % 0.2 sini oluşturmaktadır (Lopez vd. 2016). 

Makro Elementler 

Azot: Azotun bitki gelişimindeki rolü büyüktür ve genellikle diğer minerallere göre 

bitkide daha çok miktarda bulunur. Azot zeytin ağaçları için protein, nükleik asit ve 

klorofil gibi büyüme ve gelişme için mutlak gerekli olan birçok organik bileşiğin 

sentezlenmesi için gereklidir. Meyve verimi ve vejetatif gelişme için de temel element 

niteliğindedir. Yaprak klorofil düzeyini ve fotosentezi arttırarak sürgün gelişimini, 

çiçeklenmeyi ve meyve verimini teşvik eder. Azotun çiçeklenme ve meyve tutumu 



5 

 

öncesinde uygulanmasının bitki için yararlı olduğu ve büyüme ve gelişme ile verimi 

arttırdığı kanıtlanmıştır (Fernandez-Escobar vd. 2008). Ayrıca azot diğer elementlerin 

bitki için yarayışlılığını da arttırmaktadır. Azota çiçeklenme sırasında ve çekirdeğin 

sertleşmesi evreleri süresince ihtiyaç duyulmaktadır (Kailis ve Harris 2007). Azot 

eksikliğinde ağaçta sınırlı ve uzun ince bir büyüme ile birlikte seyrek yaprak ve çok az 

sürgün gelişimi görülür. Yapraklarda özellikle yaşlı olanlarında yaygın kloroz görülür. 

Genç yapraklar ise daha uzun süre yeşil görünümdedir. Bunun nedeni ise azotun 

çözülebilir formlarının yaşlı yapraklardan taşınmasıdır. Yani başlangıçta daha yaşlı 

sonra ise genç yapraklar etkilenmektedir. Meyvede ise meyve büyüklüğü ve bu 

meyvelerden elde edilen yağ etkilenmektedir (Kailis ve Harris 2007). Çiçeklenmeden 

önce su ve azot eksikliği birlikte, tozlanma periyodunu negatif bir şekilde etkilemiş, 

pistil aborsiyonunu arttırmış ve ovaryumda küçülmeye neden olmuştur (Fernandez-

Escobar vd. 2008). 

Fosfor: Fosfor bitkilerde dominant bir katyondur. Zeytin ağacı fosfora kök gelişimi ve 

çiçek tomurcuğu oluşumu için gereksinim duymaktadır (Kailis ve Harris 2007). 

Hücresel düzeyde ise fosfor hücre bölünmesi sırasında (fosfor RNA ve DNA yapısına 

katılır), meristematik dokunun gelişiminde, fotosentezle ilişkili olarak karbon dioksitten 

karbon oluşumunda, katalizör metabolizmasında (Trikarboksilik Asit Döngüsü) 

şekerlerin ve nişastanın kullanımında yani birçok biyokimyasal reaksiyon gereklidir 

(Kailis ve Harris 2007). Fosfor bitkide kök gelişiminin desteklenmesi konusunda önemli 

bir role sahiptir (Boulal vd. 2013). Eğer zeytin ağacında fosfor eksikliği varsa, aynı azot 

eksikliğinde olduğu gibi ağaç sınırlı ve zayıf bir büyüme gösterecektir. Yapraklar 

genellikle mat, genç yaprakların altında mavimsi renkte mor yaprak sapları ve damarlar 

gözlenir. Diğer taraftan azot ve fosfor eksiklikleri belirtileri benzer değildir. Zeytin 

ağaçları fosfora meyve verirken kısmen ihtiyaç duyarlar (Kailis ve Harris 2007).  

Potasyum: Potasyum, fotosentez, solunum faaliyetleri, karbonhidrat taşınımı, 

karbonhidrat sentezi, suyun hareketi ve azotlu gübreleri dengeleme olaylarında önemli 

fiziksel ve kimyasal fonksiyonlara sahiptir. Potasyum toprakta hazır bir şekilde 

kullanılabilir durumda değildir. Toprağın alt katmanlarındaki düşük sıcaklık, su ve 

potasyum emilimini azaltmaktadır. Absorbe edilen potasyumun ise birçoğu meyvede 
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olup bu da hasat ile topraktan uzaklaşmaktadır. Verim artışı yaprakta potasyum artışına 

bağlıdır. Bu nedenle yaprak analizi, potasyum uygulaması için şarttır (Kailis ve Harris 

2007). Potasyum zeytin ağacı için önemli besin maddelerinden biri olup zeytinde 

optimum büyüme ve gelişme için potasyum gübrelemesi gereklidir çünkü, meyvede 

bulunan yüksek potasyum konsantrasyonu hasat sırasında uzaklaşmaktadır. Potasyum 

yağ kalitesi, meyve gelişimi ve verimde önemli bir etkiye sahiptir (Elloumi vd. 2009). 

Potasyum olgunlaşma için ürün gelişiminde gereklidir (Boulal vd. 2013). Potasyum 

eksikliğinde bitkide önemli derecede bir yaprak dökümü görülür ve boğum araları ile 

sürgün gelişimi, toplam boğum sayısı normal olmasına rağmen azalır. Ancak ağacın 

soğuğa, kurağa ve hastalıklara dayanımı azalmaktadır (Kailis ve Harris 2007). 

Kalsiyum: Kalsiyum bitkide fiziksel ve biyokimyasal olmak üzere bazı fonksiyonlara 

sahiptir. Bu mineral, hücre duvarlarını güçlendirir, pektinlerle birlikte polisakkaritlerin 

stabilizasyonunu sağlar, birçok metabolik reaksiyonu kontrol eder ve genç köklerin 

gelişimini destekler (Kailis ve Harris 2007). Kalsiyum mobilitesi bitkilerde düşüktür, 

bitkide akış yönü meyveye değil, büyüme noktalarına doğrudur. Sofralık zeytini 

istenmeyen bir hale getiren yumuşak burun hastalığı, muhtemelen kalsiyum ve bor 

eksikliklerinden kaynaklanır, özellikle su stresi koşulları altında meydana gelmektedir. 

Fungal enfeksiyonlarda da meyvede aynı semptomlar görülür. Kalsiyum eksikliği 

ağaçta uçtan geriye doğru ölümler, yan köklerde artış, yapraklarda kloroz ve uç 

yapraklarda kıvrılma ile beraber uçlarda nekroz, meyve veriminde düşüşe yol açar. Bu 

bitkilerde oluşan meyvelerde yumuşak burun bozukluğu görülür (Kailis ve Harris 

2007). Kalsiyum eksikliği ile ülkemizde nadiren karşılaşılır (Özkaya vd. 2009).  

Magnezyum: Magnezyum bitkide klorofil sentezi, ATP ve ADP reaksiyonlarına 

katılım, nükleik asit sentezinde enzim aktivasyonunda karbon dioksit fiksasyonunda 

anahtar enzim olarak ve hücre membranlarında yapıya katılarak fizyolojik ve 

biyokimyasal rol oynamaktadır (Kailis ve Harris 2007). Eksikliği yapraklarda 

sararmaya ve buna bağlı klorozla birlikte yaprak dökümüne sebep olur. Zeytinde 

magnezyum eksikliği nadir olarak görülür (Kailis ve Harris 2007). 
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Mikro Elementler 

Zeytin ağacı bor, demir, çinko, mangan, bakır ve molibden elementlerine az miktarda 

gereksinim duymaktadır. Bu elementlerden herhangi birinin eksikliği, büyüme ve 

gelişme ile meyve oluşumunu azaltabilmektedir. Mikro elementlerin eksikliği yaygın 

olarak alkali (kireçli, kalkerli) topraklarda yaygın olup bu tip topraklarda mikro 

elementler okside formda tutulmaktadır (Kailis ve Harris 2007). 

Bor: Bor elementi zeytin ağacında en az hareketli olan elementtir. Bor toprak pH‟sına 

bağlı olarak borik asit ya da borat iyonu olarak bulunabilmektedir (Kailis ve Harris 

2007). Bor eksikliği zeytin ağaçlarında nadir olarak görülmektedir. Bor eksikliği, 

klorotik (sarı) yapraklar ve sağlıklı ağaçlara göre vejetatif gelişmede gecikme olarak 

ortaya çıkar. Buna ek olarak yaprak ucu nekrozunu izleyen yaprak dökülmesi, tomurcuk 

aborsiyonu, çiçeklenme oluşmaması ve anormal meyve görünümü de görülmektedir 

(Kailis ve Harris 2007). 

Demir: Demir eksikliği belirtileri sararmış, genç yapraklarla beraber yaprağın orta 

kısmının ve damarlarının damarlar arası alana göre daha yeşil olmasıdır. Meyveler de 

duyarlıdır ve bu durumda meyve yeşil sarı görünüm yerine soluk sarı bir renge sahip 

olabilmektedir. Toprak pH‟sının yüksekliğinden ya da mangan, çinko ve potasyum gibi 

iyonların birbirleri arasındaki rekabetten dolayı da demir eksikliği görülebilmektedir 

(Kailis ve Harris 2007). 

Bakır: Bakır, oksidasyon-redüksiyon tepkimeleri için önemli bir elementtir. Ayrıca 

fotosentez ve birkaç bitki hormonunun oluşması için de önemlidir. Kumlu topraklar 

sıklıkla bakırdan yoksundur. Bu problem aşırı miktarda fosfor gübresi kullanılmışsa çok 

daha şiddetli boyutlara ulaşmaktadır. Zeytin ağacında bakır eksikliği belirtileri, bodur 

büyüme, biçimsiz, rozet şeklinde ve solgun sarı-beyaz yapraklar biçiminde kendini 

göstermektedir (Kailis ve Harris 2007). 
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Çinko: Çinko‟nun birkaç enzimi aktive ettiği düşünülmektedir. Çinko eksikliğinde 

küçük solgun yeşil yapraklarla beraber yaprak aralarında kloroz görülmektedir. Bunun 

dışındaki belirtiler demir ve mangan eksikliklerine benzerdir (Kailis ve Harris 2007) 

Mangan: Mangan eksikliği, olgunlaşmamış yapraklarda klorotik beneklenme ile başlar 

ve demir eksikliğine benzer belirti gösterir. Çiçek tomurcukları genellikle gelişemez, 

sarıya döner ve aborsiyona uğrar (Kailis ve Harris 2007). 

Molibden: Nadir olarak görülen molibden eksikliği ile daha çok asitli topraklarda 

karşılaşılır. Yaşlı yaprakların damar aralarında kloroz şeklinde ortaya çıkan molibden 

eksikliği genç yapraklarda şiddetli biçimde kıvrılma olarak gözlenir (Kailis ve Harris 

2007). 

Zeytin yaprağında ve toprakta bulunuş miktarlarına göre bazı besin elementlerinin 

Çizelge 2.1 - 2.2‟de yeterlilik miktarları belirtilmiştir.  

Çizelge 2.1 Bazı makro ve mikro elementlerin zeytin yaprağında yeterlilik düzeyleri 

(El-Fouly vd. 2007) 

Mineral Madde Yeterli Düzey Alt Limit Üst Limit 

N (%) 1.5-2.0 1.4 - 

P (%) 0.1-0.3 - - 

K (%) 0.8> 0.4 - 

Ca (%) 1.0> - - 

Mg (%) 0.1< - - 

Fe (ppm) 35-66 - - 

B (ppm) 19-150 14 185 

Cu (ppm) 4-9 - - 

Mn (ppm) 20> - - 

Zn (ppm) 20-50 - - 
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Çizelge 2.2 Toprakta bazı önemli faktörlere ait sayısal veriler 

Besin Maddesi Yeterlilik Sınıfı Kaynak 

Çok Az Az Yeterli Fazla Çok Fazla 

N (g kg
-1

) <0.45 0.45-0.9 0.9-1.7 1.7-3.2 3.2< Silanpää, 1990 

P (mg kg
-1

) <2.5 2.5-8 8-25 25-80 80< Silanpää, 1990 

K (me 100g
-1

) <0.13 0.13-0.28 0.28-0.74 0.74-2.56 2.56< Silanpää, 1990 

K (mg kg
-1

) <50 50-140 140-370 370-1000 1000< Silanpää, 1990 

Zn (mg kg
-1

) <0.2 0.2-0.7 0.7-2.4 2.4-8 8< Silanpää, 1990 

Mn (mg kg
-1

) <4 4-14 14-50 50-170 170< Silanpää, 1990 

B (mg kg
-1

) <0.4 0.5-0.9 1-2.4 2.5-4.9 5< Wolf, 1971 

Fe (mg kg
-1

) 
Az Orta Yeterli Lindsay ve 

Norvell. 1978 <2.5 2.5-4.5 4.5< 

Cu (mg kg
-1

) 

Yetersiz Yeterli 

Follet. 1969 <0.2 0.2< 

<1 1-2 2-3 3-4 4< 

EC (mS cm
-1

) 
Tuzsuz 

Hafif 

Tuzlu 

Orta Derecede 

Tuzlu 
Tuzlu 

Maas. 1986 

0-4 4-8 8-15 15< 

Tuz (%) 
Tuzsuz 

Hafif 

Tuzlu 
Orta Tuzlu Çok Tuzlu 

Richards. 1954 

0-0.15 0.15-0.35 0.35-0.65 0.65< 

pH 
Orta Asit Hafif Asit Nötr 

Hafif 

Alkalin 

Kuvvetli 

Alkalin 

Richards, 1954 4.5-5.5 5.5-6.5 6.5-7.5 7.5-8.5 8.5< 

Bünye (% 

doygunluk) 

Kum Tın Killi Tın Kil Ağır Kil 

0-30 30-50 50-70 70-110 110< 

 

2.3 Zeytinyağında Biyokimyasal ÇalıĢmalar  

Majör bileşenlerden olan gliserol toplam yağ ağırlığının %98 den fazla bir kısmını 

temsil etmektedir. Yaklaşık % 2‟sini oluşturan minör bileşenler ise 230 dan fazla 

kimyasal bileşen içermektedir. (alifatik ve triterpenik alkoller steroller, hidrokarbonlar, 

uçucu bileşenler, ve antioksidanlar gibi). Natürel sızma zeytinyağının ana 

antioksidanları, karotenler ve fenolik bileşenlerdir. Bunlar lipofilik ve hidrofilik 

fenollerdir. Lipofilik fenoller (tokoferoller gibi) diğer bitkisel kökenli yağlarda da 

bulunabilirken, natürel sızma zeytinyağında bulunan bazı fenoller diğer yağlarda 

bulunmaz. Natürel sızma zeytinyağı diğer yağlardan fenolik kompozisyonu itibariyle 

farklılık göstermektedir. Meyve ağırlığının % 1-3 lük kısmı fenolik bileşenlerden 

oluşmaktadır. Natürel sızma zeytinyağında hidrofilik fenollerin kalitatif ve kantitatif 
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kompozisyonu yetiştirme koşullarından ve yağın sıkım koşullarından güçlü bir şekilde 

etkilenmektedir. Çeşit, ağacın yetiştiği iklim ve toprak koşulları, kültürel uygulamaların 

(sulama gibi), natürel sızma zeytinyağının fenolik kompozisyonunu etkilediği 

belirtilmektedir. Meyve olgunluğu da meyvenin fenolik bileşimini etkilemektedir, 

meyvede olgunluk düzeyi arttıkça oleuropein miktarının düştüğü belirtilmektedir 

(Servili ve Montodero 2002).  

Tous ve Romero (2010)‟nun zeytin çeşidi ve yetiştirildiği bölgenin zeytinyağı kalitesine 

etkisi üzerine yaptığı araştırmada, „Picual‟ zeytin çeşitlerinden elde edilen zeytinyağının 

aynı bölgede yetişmesine rağmen diğer „Arbequina‟, „Empeltre‟, „Morrut‟ çeşitlerine 

oranla oksidatif stabilitesinin daha iyi olduğu görülmüştür. Kıralan vd. (2008) yaptıkları 

bir çalışmada farklı ekolojilerden elde ettikleri zeytin çeşitlerine ait zeytinyağlarının 

oksidatif stabilitesini araştırmışlar, çeşit özelliğinin kalite üzerine etkisini 

belirlemişlerdir. Buna göre en yüksek oksidatif stabilite „Nizip Halhalı‟ çeşidinde tespit 

edilirken en düşük oksidatif stabilite „Kilis Yağlık‟çeşidinde bulunmuştur. 

Fenolik bileşenler ve uçucu maddeler, natürel sızma zeytinyağının tat ve kokusunun asıl 

sorumlusu olan bileşiklerdir. Bu ürünün tüketicide geniş bir beğeni yelpazesi 

oluşturmasının nedeni de bu bileşiklerdir. Gomez-Rico vd. (2008)‟nin zeytin 

meyvelerindeki minor bileşenler üzerine, çeşitlerin ve hasat olgunluğunun etkisi ve 

bunun natürel zeytinyağları ile ilişkisi konusundaki çalışmada, İspanya‟nın „Arbequine‟, 

„Cornicabra‟, „Morisca‟, „Picolimon‟, „Picudo‟ ve „Picual‟ zeytin çeşitlerini 

kullanmışlardır. Çalışmada çeşitlerin oleuropein içeriğinde belirgin farklılıklar olduğu 

tespit edilmiştir. Örneğin „Arbequine‟ çeşidinde 2230 mg kg
-1

‟dan 60 mg kg
-1 

seviyelerine yani başlangıç miktarının % 3 üne kadar düştüğü oysa „Cornicabra‟ 

çeşidinde 11600 mg kg
-1

‟dan 6340 mg kg
-1

 seviyelerine yani başlangıç seviyesinin 

%50‟sine kadar düştüğü tespit edilmiştir. Oysa „Picual‟ ve „Picolimon‟ çeşitlerinde 

meyvenin oleuropein içeriğinin, renk dönüşüm aşamasına kadar maksimum düzeye 

ulaştıktan sonra siyah olum aşamasında önemli derecede düştüğü bildirilmiştir.  

Natürel zeytinyağlarında bulunan ve tüketiciler tarafından beğenilerek lezzetli olarak 

tanımlanan duyusal nitelikler, uçucu bileşenlerce sağlanmaktadır (Angerosa vd. 2004). 
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Zeytinde bulunan fenolik bileşikler, zeytinyağının oksidatif stabilitesini ve duyusal 

özelliklerini etkilediği için oldukça önem taşımaktadır. Bu bileşikler zeytinyağının tat 

ve renk kriterleri üzerinde de önemli etkiye sahiptir (Esti vd. 1998). Škevin vd. (2003) 

fenolik bileşiklerin ve miktarının, zeytin çeşidine, meyve olgunluğuna, zeytinin 

depolanma koşullarına, yağ elde etme sistemlerine ve yağın depolama koşulları gibi 

birçok faktöre bağlı olduğunu ifade etmişlerdir (Köseoğlu 2006).  

Zeytinyağının polifenol içeriği ile aroması ve tadı arasında güçlü bir korelasyon vardır. 

Hydroxytyrosol, tyrosol, kafeik asit, kumarik asit, and p-hydroxybenzoic asit 

çoğunlukla zeytinyağının duyusal karakteristik özelliklerini etkilemektedir. Tyrosol ve 

bazı fenolik asitler kötü kaliteli bir zeytinyağında bulunurken, hydroxytyrosol iyi 

kalitede bir zeytinyağında bulunmaktadır. Pentanal, hekzanal, oktanal, and nonanal 

okside olmuş bir zeytinyağında başlıca komponentleri oluşturmaktadır. Zeytinyağında 

lezzet bileşenleri birçok faktörle ilişkilidir. Farklı çeşitlerden aynı yetiştirme ve iklim 

koşullarında farklı duyusal karakteristikte yağlar elde edilebilmektedir (Kristakis 1998).  

Mousa vd. (1996), rakım seviyesine göre yetişen zeytin ağaçlarının fenol içeriklerinin 

etkilendiğini gözlemiştir. Montedoro vd. (1992) zeytinin depolanması esnasında uçucu 

bileşenlerin değişimi üzerine çalışmışlar ve aldehit ile esterlerin depolama süreci 

boyunca azaldığını ifade etmişlerdir. Ayrıca toplam fenolik bileşikler de bu süre 

boyunca düşüş göstermiştir (Kristakis 1998). 

Oktar ve Çolakoğlu (1989) zeytinyağının kalite özellikleri üzerine etki eden faktörleri 

incelemişlerdir. Araştırıcılar, zeytinyağının analitik özelliklerinin zeytin çeşidine, iklim 

ve toprak şartlarına, yöreye, ağacın beslenme durumuna, mevsimlere ve yıllara, derim 

zamanına, olgunluk derecesine, zeytinlerin muhafaza şekline, yağa işleme teknikleri ve 

yağların depolanma şartlarına göre değişeceğini belirtmişlerdir. 

Zeytin meyveleri optimum olgunluk evrelerinde hasat edilmektedir. Meyveler ancak 

doğru bir sıkım aşamasından geçirildiğinde lezzetli ve benzersiz bir aroma elde 

edilmektedir. 
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Zeytinyağı üretim aşamasında yapılan hatalara göre zeytinyağlarının biyokimyasal 

değerleri değişmekte ve zeytinyağları bu değerlere göre de sınıflandırılmaktadır. 

Zeytinyağlarında bulunması gereken standart değerler Gıda Kodeksinde 

yayımlanmaktadır (Çizelge 2.3). 

 

Çizelge 2.3 Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğinde (2017/26) yer alan 

standartlar (Anonim 2017b). 
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Serbest Asitlik (% Oleik Asit 

Cinsinden) 

˃2.0 ≤0.8 ≤2.0 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 ≤0.3 ≤0.1 

Peroksit Değeri (meq aktif 

oksijen/kg yağ) 

- ≤20 ≤20 ≤5 ≤15 - ≤5 ≤15 

UV Absorbans E232 - ≤2.50 ≤2.60 - - - - - 

UV Absrobans E270 - ≤0.22 ≤0.25 ≤1.25 ≤1.15 - ≤2.0 ≤1.70 

 

Zeytinyağında kalite kontrolünde büyük önem taşıyan faktörlerden birisi de yağın 

duyusal özellikleridir (Özkaya vd. 2009, Çakraj vd. 2014). Zeytinyağının duyusal 

değerlendirmesi Avrupa Komisyon‟unun düzenlemesi ile IOC standartlarına 

dayanmaktadır. Panel test prosedürü belirli negatif nitelikleri ayırt etmenin yanı sıra 

meyvemsiliğin, acılık ve yakıcılığın ölçülmesine dayanmaktadır. Bu duyusal 

değerlendirme zeytinyağlarının “Natürel Sızma” “Natürel Birinci” veya “Lampant” 

olarak sınıflandırılmasını sağlamaktadır (Bongartz ve Obeg 2011).  
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3. MATERYAL YÖNTEM 

3.1 Materyal 

Çalışmada materyal olarak 5 bölgeden o bölgeye özgü çeşitlerin 2014 ve 2015 yıllarına 

ait meyve ve yaprakları, çeşidin yetiştirildiği bahçenin toprak örnekleri ve bu çeşitlerin 

meyvelerinden elde edilen yağlar kullanılmıştır. Bu çeşitler, Manisa‟da „Uslu‟, 

Antalya‟da „Tavşan Yüreği‟, Hatay‟da „Saurani‟, Mersin‟de „Sarı Ulak‟, Mardin‟de 

„Derik Halhalı‟ çeşitleridir. 

3.1.1 ‘Derik Halhalı’ çeĢidi 

Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin illerindeki zeytinliklerde yaygın olarak 

yetiştirilen bir çeşittir. Meyvenin en/boy oranının 1.95/1.61 cm, çekirdek en boy 

oranının 1.24/0.63 cm, 1 kg‟daki meyve sayısının 261 adet, et oranının ise %82.79 

olduğu belirtilmiştir (Özilbey 2011). Ancak daha sonra yapılan çalışmalar „Derik 

Halhalı‟ zeytin çeşidinin, diğer illerde yetiştirilen ve „Nizip Halhalı‟ veya „Hatay 

Halhalı‟ olarak isimlendirilen zeytin çeşitlerinden farklı olduğunu göstermiştir.  
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Çizelge 3.1 „Derik Halhalı‟ çeşidi özellikleri 

1. ADI VE SĠNONĠMLERĠ : Halhalı   

2. KÖKENĠ : Mardin ilinin Derik ilçesi 

3. COĞRAFĠ DAĞILIMI : Hatay, Gaziantep, K.Maraş, Mardin 

4.MORFOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ :  

AĞAÇ  

Kuvvetleri : Orta 

Taç yoğunluğu : Dallanma sık ve yaprak yoğunluğu oldukça fazla. 

Dalların Rengi : Yaşlı dallar sütlü kahverenginde, genç dallar ise 

bej renklidir. 

Dalların Açı Durumu : Yaşlı dallar dik, genç dallar geniş açılı. 

Gövdenin Kuvveti : Orta kuvvette. 

Gövdenin Rengi : Gri-bej. 

Gövde Yüzeyinin Durumu : Genellikle düzgün.  

YAPRAK  

ġekli : Uzun, dar, eliptik. 

Üst Yüzey Rengi  : Tüysüz, hafif puslu 000761 (lavanta yeşili) ve 

000858 (çimen yeşili) renginde. 

Alt Yüzey Rengi : Gri-yeşil 

Orta Damar : Belirgin 

Yan Damarlar : Silik 

Ağırlığı(100 Çekirdek) : 65.90 g 

Hacmi  (100 Çekirdek) : 60.50 cm3. 

Boyu : 12.37 mm 

Eni : 6.28 mm 

Boy/En Oranı : 496 

Meyvedeki %  Çekirdek : 17.21 

5. FĠZYOLOJĠK ÖZELLĠKLER  

GeliĢme Kuvveti : Orta düzeyde 

Verimi : Orta 

Periyodisite Durumu : Kuvvetli periyodisite gösterir. 

Çiçeklenme Dönemi : 16 Mayıs-3 Haziran 

Döllenme Durumu : Bilinmemekte 

Meyve Bağlama Dönemi  

YeĢil Olum Dönemi : Ekim ayının ikinci yarısı 

Siyah Olum Dönemi : Geç kararan bir çeşittir. Genellikle kasım ayının 

son haftasında siyah oluma ulaşır. 

Üretilme ġekli : Yeşil çeliklerin köklenme oranı çok yüksek 

değildir. Daha ziyade aşılama suretiyle üretilebilir. 

Etmenlere KarĢı Duyarlılığı : Soğuğa karşı aşırı duyarlı değildir. 

6. ÖNEMĠ                                                       : Yapılan anket sonuçlarına göre coğrafi dağılım 

alanı  içerisinde bu çeşide ait 2 milyon civarında 

ağaç bulunduğu söylenebilir. 

7. ÜRÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ : Yeşil olum döneminde hasat edilen ürün kırma 

tipinde işlenmekte, bir kısmı bölge içerisinde 

tüketilmekte, diğer kısmı ise komşu Arap 

ülkelerine ihraç edilmektedir. Ayrıca siyah olum 

döneminde toplanarak, siyah sofralık veya yağlık 

olarak da değerlendirilmektedir. 
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Şekil 3.1 „Derik Halhalı‟ çeşidine ait meyveler 

 

 

Şekil 3.2 „Derik Halhalı‟ çeşidine ait çekirdekler 

3.1.2 ‘Sarı Ulak’ çeĢidi 

Mersin‟in merkezi, Erdemli, Gülnar, Tarsus, Adana‟nın Seyhan, Kozan, Yumurtalık 

ilçelerindeki zeytinliklerde görülen Akdeniz Bölgesi çeşidimizdir. Meyvenin boy/en 

oranı 2.42/1.50 cm, çekirdek boy/en oranı 1.79/1.10 cm, 1 kg‟daki meyve sayısı 266 

adet, et oranı ise %7.85 olarak belirtilmiştir (Özilbey 2011). 
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Çizelge 3.2 „Sarı Ulak‟ çeşidi özellikleri  

1. ADI VE SĠNONĠMLERĠ : Sarı Ulak  

2. KÖKENĠ : İçel ilinin Tarsus ilçesi 

3. COĞRAFĠ DAĞILIMI : İçel ilinin; Merkez, Erdemli, Gülnar, Tarsus, 

Adana ilinin; Seyhan, Kozan, Yumurtalık 

ilçelerinde yetiştirilen bir çeşittir. Seyhan, Kozan, 

Yumurtalık ilçelerinde yetiştirilen bir çeşittir. 

4.MORFOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ :  

AĞAÇ  

Kuvvetleri : Oldukça kuvvetli. 

Taç yoğunluğu : Dallanma sık ve yaprak yoğunluğu oldukça fazla 

Dalların Rengi : Çok yıllık dallar sütlü kahverenginde, genç dallar 

ise bej-yeşil renkte Bej-yeşil renkte  

Dalların Açı Durumu : Yaşlı dallar dar açılı,1-2 yaşındaki genç dallar ise 

geniş açılıdır. 

Gövdenin Kuvveti : Oldukça kuvvetli 

Gövdenin Rengi : Koyu gri. 

Gövde Yüzeyinin Durumu : Gövde oluklu bir yapıda olup kabuk 

çatlaklarından dolayı pürüzlü görülür. 

YAPRAK  

ġekli : Orta uzun, geniş eliptik 

Üst Yüzey Rengi                                         : Puslu,000858 (leek green) ve 0960 (spinach 

green)  renginde.  (leek green) renginde Puslu, 

000858 (leek green) ve 0960 (spinach green 

renginde. 

Alt Yüzey Rengi : Gri 

Orta Damar : Belirgin değil,aya orta damara göre asimetrik. 

Yan Damarlar : Belirsiz 

Ucu : Yaprağın ortası geniş olup sap ve uca doğru 

daralır ve uç iğne ile son bulur. 

Sap Rengi : Bej-yeşil 

Ortalama Boy : 53.38 mm 

Ortalama En : 13.38 mm 

Boy/En Oranı : 3.98 

Sap Uzunluğu : 3.10 mm 

Sap Kalınlığı : 1.00 mm 

ÇĠÇEK  

Somak Uzunlukları : 16-27 mm arasında değişir. 

Ortalama Somak Uzunluğu :. 22.00 mm 

Somaktaki Çiçek Sayıları : 1-28 arasında değişir. 

Ortalama Çiçek Sayısı :.17 

MEYVE  

Büyüklüğü  : Orta 

ġekli  : Uzun silindirik 

Boyuna Simetri : Simetrik 

Enine Simetri : Simetrik 

En GeniĢ Nokta : Ortaya yakın kısmında bulunur. 

Omurga OluĢumu : Yok 

Ucu : Yuvarlak, memesiz 

Sap Cebi : Orta büyüklük ve derinlikte olup genellikle 

yuvarlak bazılarında mekik şeklinde 

YeĢil Meyve Rengi : Yeşilimsi-sarı renkte olup diğer çeşitler arasında 

bu tipik rengi ile ayırt edilebilir. 

YeĢil Meyvede Lentiseller : Küçük noktacıklar halinde görülür. 
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Çizelge 3.2 „Sarı Ulak‟ çeşidi özellikleri (devam) 

Olgun Meyve Rengi : Koyu vişne-siyah. 

Olgun Meyvede Lentiseller : Çok küçük noktacıklar halinde görülür. 

Olgun Meyve Et Rengi : Koyu mor renkteki meyve eti çekirdek evine 

doğru açılır. 

Olgun Meyve Eti Sertliği : Orta sertlikte 

Olgun Meyvede Et-Çekirdek Bağlantısı  : Oldukça kuvvetli 

Ağırlığı (100 Meyve) : 376.52 g 

Hacmi (100 Meyve) : 330.00 cm
3
 

1 kg. daki Meyve Sayısı : 266 

Boyu : 24.23 mm 

Eni : 14.97 mm 

Boy/En Oranı : 1.61 

%  Et Oranı : 71.85 

%  Yağ Oranı : 18.84 

%  Nem Oranı : 52.86 

ÇEKĠRDEK  

Büyüklüğü : Çok iri çekirdekli bir çeşittir. 

ġekli : Silindirik 

Boyuna Simetri : Simetrik, iki yanı omurgalıdır. 

Enine Simetri : Simetrik 

En GeniĢ Nokta : Ortaya yakın kısımda bulunur. 

Ucu : Sivri fakat iğnesiz 

Sap Kısmının ġekli : Geniş, yuvarlak 

Yüzeyi : Sap kısmına doğru derin oluklu ve pürüzlüdür. 

Yüzey Rengi : Açık kahverengi 

Ağırlığı(100 Çekirdek) : 105.99 g 

Hacmi  (100 Çekirdek) : 100.00 cm3 

Boyu : 17.86 mm 

Eni : 10.97 mm 

Boy/En Oranı : 1.62 

Meyvedeki %  Çekirdek : 28.15 

5. FĠZYOLOJĠK ÖZELLĠKLER  

GeliĢme Kuvveti : Kuvvetli gelişir. 

Verimi : Orta düzeyde 

Periyodisite Durumu : Periyodisite gösterir. 

Çiçeklenme Dönemi : 15 Mayıs-14 Haziran 

Döllenme Durumu : Bilinmemekte. 

  

Meyve Bağlama Dönemi :  20 Mayıs-20 Haziran 

YeĢil Olum Dönemi : Ekim ayı 

Siyah Olum Dönemi : Kasım ayının ikinci yarısı  

Üretilme ġekli : Aşı ve yeşil dal çelikleri ile üretilebilir. Daha 

ziyade aşılama suretiyle üretilebilir. 

Etmenlere KarĢı Duyarlılığı : Isının kritik seviyeye düşmesi halinde sürgün, ince 

dal ve dalcıklarda kabuk çatlamaları, meyvelerde 

%90‟a varan oranlarda hurma oluşuma 

rastlanmaktadır. 

6. ÖNEMĠ  :Bu çeşidin ağaç sayısı 500.000 civarında olup 

Akdeniz Bölgesi ağaç varlığının %6‟sını,Türkiye 

genelindeki ağaç sayısının ise %0.6‟sını teşkil eder.  

7. ÜRÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ : Kendi ekolojisinde aile ihtiyacını karşılamak 

üzere, siyah ve yeşil sofralık olarak değerlendirilir. 
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 Şekil 3.3 „Sarı Ulak‟ çeşidine ait meyveler 

 

Şekil 3.4 „Sarı Ulak‟ çeşidine ait çekirdekler 

3.1.3 ‘Saurani’ çeĢidi 

Hatay ilindeki zeytinliklerde görülen yöresel çeşidimizdir. Meyvenin boy/en oranı 

2.17/.1.61 cm, çekirdek boy/en oranı 1.15/0.77 cm, 1 kg‟daki meyve sayısı 400 adet, et 

oranı ise %88.70‟tir (Özilbey 2011). 

 

 



19 

 

Çizelge 3.3 „Saurani‟ çeşidi özellikleri 

1. ADI VE SĠNONĠMLERĠ : Saurani, Savrani   

2. KÖKENĠ : Hatay ilinin Altınözü ilçesi        

3. COĞRAFĠ DAĞILIMI : Hatay ili civarında yetiştirilmektedir. Seyhan, 

Kozan, Yumurtalık ilçelerinde yetiştirilen bir 

çeşittir. 

4.MORFOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ : Orta düzeyde 

AĞAÇ  

Kuvvetleri :  Orta düzeyde. 

Taç yoğunluğu : Dallanma durumu iyi ve dallar giyimli. 

Dalların Rengi : Çok yıllık dallar sarımsı bej, yeşil renkte, genç 

dallar ise yeşil-sarı renkte. bej-yeşil renktedir. 

Dalların Açı Durumu : Dallar dağınık bir dağılım gösterir. Etek dalları 

geniş açılı ve sarkık görünümde. 

Gövdenin Kuvveti : Orta kuvvette 

Gövdenin Rengi : Bej 

Gövde Yüzeyinin Durumu : Genellikle düzgün  

YAPRAK  

ġekli : Orta uzun, geniş eliptik. 

Üst Yüzey Rengi    : Tüysüz, puslu, genellikle 000858(leek green) 

renginde 

Alt Yüzey Rengi : Gri-yeşil 

Orta Damar : Beyaz bir hat halinde belirgin ve aya orta damara 

göre simetriktir. 

Yan Damarlar : Belirsiz 

Ucu : Açık sarı renkli iğneli 

Sap Rengi : Sarı 

Ortalama Boy : 52.73 mm 

Ortalama En : 12.32 mm 

Boy/En Oranı : 4.28 

Sap Uzunluğu : 3.80 mm 

Sap Kalınlığı : 1.01 mm 

ÇĠÇEK  

Somak Uzunlukları : 13-18 mm arasında değişir. 

Ortalama Somak Uzunluğu : 14.8 mm 

Somaktaki Çiçek Sayıları : 8-15 arasında değişir. 

Ortalama Çiçek Sayısı : 10 

MEYVE  

Büyüklüğü  : Küçük 

ġekli  : Silindirik. 

Boyuna Simetri : Simetrik  

Enine Simetri : Simetrik 

En GeniĢ Nokta : Ortada bulunur. 

Omurga OluĢumu : Tek tarafta omurga çıkıntısı bulunur. 

Ucu : Uç aşağı doğru bükülmüş olup, uçta küçük bir 

meme bulunur. 

Sap Cebi : Genellikle yuvarlak, bazılarında karşılıklı iki 

yana doğru oluklu, mekik şeklinde 

YeĢil Meyve Rengi : Tipik zeytin yeşili renginde 

YeĢil Meyvede Lentiseller : Açık yeşil renkli noktalar halinde belirgin. 

Olgun Meyve Rengi : Parlak koyu siyah. 

Olgun Meyvede Lentiseller : Belirsiz 

Olgun Meyve Et Rengi : Açık yeşil-sarı. 

Olgun Meyve Eti Sertliği : Orta sertlikte 

Olgun Meyvede Et-Çekirdek Bağlantısı  : Oldukça kuvvetli 
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Çizelge 3.3 Saurani çeşidi özellikleri (devam) 
 
Ağırlığı (100 Meyve) : 295.90 g 

Hacmi (100 Meyve) : 275.60 cm3 

1 kg. daki Meyve Sayısı : 338 

Boyu : 21.72 mm 

Eni : 16.12 mm 

Boy/En Oranı : 1.34 

%  Et Oranı : 86.61 

%  Yağ Oranı : 29.18 

%  Nem Oranı : 57.51 

ÇEKĠRDEK  

Büyüklüğü : Küçük 

ġekli : Ortası geniş uç ve sap kısmına doğru daralan 

mekik şeklindedir. 

Boyuna Simetri : Orta kısımda sırt oluşturur ve aşağı doğru bükülür. 

Enine Simetri : Simetrik 

En GeniĢ Nokta : Ortada bulunur. 

Ucu : Belirgin 

Sap Kısmının ġekli : Dar, genellikle düz, bazılarında yuvarlak. 

Yüzeyi : Pürüzsüz olup düzgün dağılım gösteren 

damarlarla kaplı 

Yüzey Rengi : Bej-krem 

Ağırlığı(100 Çekirdek) : 39.60 g 

Hacmi  (100 Çekirdek) : 32.00 cm3. 

Boyu : 15.62 mm 

Eni : 6.85 mm 

Boy/En Oranı : 2.28 

Meyvedeki %  Çekirdek : 13.39 

5. FĠZYOLOJĠK ÖZELLĠKLER  

GeliĢme Kuvveti : Orta düzeyde 

Verimi : Taç hacmine göre oldukça verimli 

Periyodisite Durumu : Periyodisite gösterir. 

Çiçeklenme Dönemi : 16 Mayıs-9 Haziran 

Döllenme Durumu : Bilinmemekte 

Meyve Bağlama Dönemi : 21 Mayıs-14 Haziran 

YeĢil Olum Dönemi : Ekim ayı 

Siyah Olum Dönemi : Genellikle geç olgunlaşır. Kasım ayının ilk 

yarısında Meyvelerde ancak %60 oranında bir 

kararma olduğu gözlenmiştir. Tam olgunluk aralık 

ayına rastlar. 

Üretilme ġekli : Üretimi daha ziyade aşılama suretiyle yapılır. 

Daha ziyade aşılama suretiyle üretilebilir. 

Etmenlere KarĢı Duyarlılığı : Isının kritik seviyeye düşmesi halinde sürgün 

uçlarda kuruma, ince dal ve dalcıklarda kabuk 

çatlamaları şeklinde zararlanmalar meydana geldiği 

gözlenmiştir. 

6. ÖNEMĠ            : Daha ziyade Hatay ilinin ilçelerinde yaygın olan 

bu çeşidin toplam ağaç sayısı 500.000 civarında 

olup Türkiye genelindeki ağaç varlığının %6,6‟sını 

teşkil eder. 

7. ÜRÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ : Yağ bakımından zengin olan bu çeşit yağlık 

olarak değerlendirilir. Fakat aile ihtiyacını 

karşılamak üzere ev tipi siyah veya yeşil sofralık 

olarak da işlenebilir. 
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Şekil 3.5 „Saurani‟ çeşidine ait meyveler 

 

  
Şekil 3.6 „Saurani‟ çeşidine çekirdekler 

3.1.4 ‘TavĢan Yüreği’ çeĢidi 

Meyveleri tipik yürek şeklinde olduğundan bu isimle anılmaktadır. Meyvelerinin geç 

karardığı ifade edilmiştir. Meyvenin boy/en oranı 2.17/2.06 cm, çekirdek boy/en oranı 

1.85/0.96 cm, 1 kg‟daki meyve sayısı 114 adet, et oranı ise %86.43 olarak belirtilmiştir 

(Özilbey 2011). Ancak yapılmış çalışmalar göstermiştir ki bu çalışmada kullanılan 

Antalya Kepez‟de yetiştiriciliği yapılan ve meyvesi gibi çekirdeği de yürek şeklinde 

olan „Tavşan Yüreği‟ çeşidi farklıdır. 
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Çizelge 3.4 „Tavşan Yüreği‟ çeşidi özellikleri 

 
1. ADI VE SĠNONĠMLERĠ : Tavşan Yüreği, Ters Yaprak     

2. KÖKENĠ : Fethiye 

3. COĞRAFĠ DAĞILIMI : Muğla‟nın Fethiye, Antalya‟nın Akseki ve 

Karaman ilinde yetiştirilir. Seyhan, Kozan, 

Yumurtalık ilçelerinde yetiştirilen bir  .çeşittir. 

4.MORFOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ :  

AĞAÇ  

Kuvvetleri :  Genellikle kuvvetli 

Taç yoğunluğu : Dallanma sık ve dallar iyi giyimli. 

Dalların Rengi : İki ve daha yaşlı dallar gri renkli, genç dallar gri-

yeşil renkli. 

Dalların Açı Durumu : Ana dallar ve diğer yaşlı dallar dik açı oluşturur, 

genç dallar ise geniş açılı. 

Gövdenin Kuvveti : Kuvvetli 

Gövdenin Rengi : Koyu gri 

Gövde Yüzeyinin Durumu : Genç ağaçların gövde yüzeyi düzgün yaşlı 

olanların ise pürüzlü 

YAPRAK  

ġekli : Uzun, çok dar eliptik 

Üst Yüzey Rengi        : Hafif puslu, tüysüz genellikle 000858(spinach 

green) renginde 

Alt Yüzey Rengi : Hafif tüylü, gri-yeşil 

Orta Damar : Beyaz,ince bir çizgi halinde, aya orta damara göre 

simetrik 

Yan Damarlar : Belirsiz 

Ucu : En geniş nokta ortadadır. Sap ve uca doğru daralır. 

Uçta açık renkli bir iğne bulunur. 

Sap Rengi : Açık yeşil 

Ortalama Boy : 59.50 mm 

Ortalama En : 9.20 mm 

Boy/En Oranı : 6.47 

Sap Uzunluğu : 9.30 mm 

Sap Kalınlığı : 1.03 mm 

ÇĠÇEK  

Somak Uzunlukları : 14-22 mm arasında değişir. 

Ortalama Somak Uzunluğu : 22.70 mm 

Somaktaki Çiçek Sayıları : 8-15 arasında değişir 

Ortalama Çiçek Sayısı : 11 

MEYVE  

Büyüklüğü : Çok iri 

ġekli : Oval, yüreğe benzer ve bu benzerlikten dolayı 

çeşide “Tavşan Yüreği” adı verilir. 

Boyuna Simetri : Simetrik 

Enine Simetri : Simetrik 

En GeniĢ Nokta : Sap kısmı geniş ve uca doğru ovalleşir. 

Omurga OluĢumu : Yok 

Ucu : Düz, bazılarında yuvarlak. 

Sap Cebi : Yuvarlak, dar ve derin 

YeĢil Meyve Rengi : Canlı, tipik zeytin yeşili rengindedir. 

YeĢil Meyvede Lentiseller : Açık sarı renkli noktalar halinde olup meyveye 

çilli bir görünüm kazandırır. 

Olgun Meyve Rengi : Koyu mor-siyah 

Olgun Meyvede Lentiseller : Silik 
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Çizelge 3.4 „Tavşan Yüreği‟ çeşidi özellikleri (devam) 

 
Olgun Meyve Et Rengi : Koyu mor renkte olup, çekirdeğe doğru renk açılır, 

çekirdek evinin etrafı kirli sarı renktedir     

Olgun Meyve Eti Sertliği : Yumuşak. 

Olgun Meyvede Et-Çekirdek Bağlantısı :  Et çekirdekten kolay ayrılır. 

Ağırlığı (100 Meyve) : 608.17 g 

Hacmi (100 Meyve) : 595.80 cm3 

1 kg. daki Meyve Sayısı : 164 

Boyu : 27.60 mm 

Eni : 21,10 mm 

Boy/En Oranı : 1.31 

%  Et Oranı : 86.43 

%  Yağ Oranı : 20.20 

%  Nem Oranı : 56.50 

ÇEKĠRDEK  

Büyüklüğü : Meyveye oranla küçüktür 

ġekli : Badem şekline benzer. 

Boyuna Simetri : Simetrik 

Enine Simetri : Simetrik 

En GeniĢ Nokta : Meyvede olduğu gibi sap kısmı geniş olup uca doğru 

daralır. 

Ucu : Uçta küçük bir iğne vardır 

Sap Kısmının ġekli : Geniş, düz ve yuvarlak. 

Yüzeyi : Sık,dağınık ve derin oluklu olup pürüzlü bir 

yapıdadır. 

Yüzey Rengi : Kahverengidir 

Ağırlığı(100 Çekirdek) : 82.50 g 

Hacmi  (100 Çekirdek) : 79.90 cm3 

Boyu : 18.50 mm 

Eni : 9.75 mm 

Boy/En Oranı : 1.90 

Meyvedeki %  Çekirdek : 13.57 

5. FĠZYOLOJĠK ÖZELLĠKLER  

GeliĢme Kuvveti : Kuvvetli 

Verimi : Orta seviyede 

Periyodisite Durumu : Genellikle düzenli ürün verir. 

Çiçeklenme Dönemi : 15 Mayıs-6 Haziran 

Döllenme Durumu : Bilinmemekte 

Meyve Bağlama Dönemi :  20 Mayıs-10 Haziran 

YeĢil Olum Dönemi : Ekim ayının ilk haftası 

Siyah Olum Dönemi : Kasım ayının ikinci yarısı 

Üretilme ġekli : Aşı ile veya çelikle yapılabilir. 

Etmenlere KarĢı Duyarlılığı : Meyvede olduğu gibi sap kısmı geniş olup uca doğru 

daralır. Meyve eti yumuşak olduğu için zeytin sineği 

ve zeytin güvesine karşı duyarlıdır. Tam olgun meyve 

taşıma ve işleme sırasında özel dikkati gerektirir. 

6. ÖNEMĠ    : Türkiye genelindeki ağaç varlığı 30.000 özellikle 

Antalya ve civarında sofralık zeytin üretiminin teşvik 

edilmesi halinde bu çeşit yaygınlaşma şansına sahiptir. 

7. ÜRÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ : Ürünü özellikle yeşil sofralık olarak değerlendirilir 

ve Antalya yöre halkı tarafından tercih edilir. Muğla ili 

civarında ise siyah olum döneminde hasat edilen 

meyveler siyah sofralık olarak işlenir. Meyvelerinin 

yağ kapsamı çok yüksek olmadığı için zorunlu 

kalınmadıkça yağlık olarak değerlendirilmez. 
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Şekil 3.7 „Tavşan Yüreği‟ çeşidine ait meyveler 

 

 
Şekil 3.8 „Tavşan Yüreği‟ çeşidine ait çekirdekler 

3.1.5 ‘Uslu’ çeĢidi 

Manisa‟nın Akhisar ilçesi ve civarındaki zeytinliklerde yaygın olan bir çeşit olduğu 

belirtilmiştir. Son yıllarda Ege Bölgesi‟nin diğer yerlerindeki zeytinliklerde de 

görüldüğü ifade edilmiştir. İzmir‟de Kemalpaşa, Selçuk ve Muğla‟da bazı zeytinliklerde 

bu çeşide rastlanmıştır. Meyveleri erken olgunlaşmaktadır. Meyvenin boy/en oranının 

1.32 cm, çekirdek boy/en oranının 2.37 cm, 1 kg‟daki meyve sayısının 224 adet, et 

oranının ise 87.70  olduğu belirtilmiştir (Özilbey 2011). 
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Çizelge 3.5 „Uslu‟ çeşidi özellikleri 

1. ADI VE SĠNONĠMLERĠ : Uslu  

2. KÖKENĠ : Manisa ilinin Akhisar ilçesi.  

3. COĞRAFĠ DAĞILIMI  Seyhan, Kozan, Yumurtalık ilçelerinde yetiştirilen 

bir çeşittir. 

4.MORFOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ : Manisa‟nın Akhisar ve Turgutlu, İzmir‟in 

Kemalpaşa ve Selçuk, Muğla‟nın Merkez ve Yatağan 

ilçelerinde yetiştirilen bir çeşittir. 

AĞAÇ  

Kuvvetleri : Sulanan koşullarda çok kuvvetli gelişir. 

Taç yoğunluğu : Dallanma sık ve dallar yoğun yapraklı 

Dalların Rengi : Yaşlı dallar gri, genç dallar ise gri-yeşil renkli 

Dalların Açı Durumu : İki ve daha yaşlı dallar dik veya dar açılı, etek 

dalları ise geniş açılı 

Gövdenin Kuvveti : Kuvvetli 

Gövdenin Rengi : Gri 

Gövde Yüzeyinin Durumu : Dik ve yüzeyi düzgün 

YAPRAK  

ġekli : Uzun, orta geniş eliptik 

Üst Yüzey Rengi     :  Hafif puslu, koyu yeşil, genellikle 0960(spinach 

green) bazılarında 000858(leek green) renkte 

Alt Yüzey Rengi : Yeşilimsi-gri 

Orta Damar : İç bükey bir hat halinde tüm yaprak boyunca 

belirgin çoğunlukla aya orta damar göre asimetrik 

Yan Damarlar : Silik 

Ucu : Genellikle uçta açık renkli küçük bir iğne bulunur. 

Bazı yaprakların ucu düzdür. 

Sap Rengi : Açık yeşil 

Ortalama Boy : 59.60 mm 

Ortalama En : 12.40 mm 

Boy/En Oranı : 4.80 

Sap Uzunluğu : 3.90 

Sap Kalınlığı : 1.02 mm 

ÇĠÇEK  

Somak Uzunlukları : 24-34 mm. Arasında değişir. 

Ortalama Somak Uzunluğu : 28.90 mm 

Somaktaki Çiçek Sayıları : 6-19 arasında değişir 

Ortalama Çiçek Sayısı : 11 

MEYVE  

Büyüklüğü  : Orta 

ġekli  : Oval 

Boyuna Simetri : Asimetriktir. Uç kısım hafif aşağı doğru bükümlü 

Enine Simetri : Simetrik 

En GeniĢ Nokta : Orta kısma yakın yerde bulunur. 

Omurga OluĢumu : Yok 

Ucu : Yuvarlak, memesiz 

Sap Cebi : Yuvarlak, dar, orta derinlikte 

YeĢil Meyve Rengi : Parlak, yeşil 

YeĢil Meyvede Lentiseller : Belirgin beyaz renkli noktalar halinde görülür. 

Olgun Meyve Rengi : Parlak koyu siyah 

Olgun Meyvede Lentiseller : Belirsiz 

Olgun Meyve Et Rengi : Krem renginde 

Olgun Meyve Eti Sertliği :.Yumuşak 

Olgun Meyvede Et-Çekirdek Bağlantısı : Çekirdek etten kolay ayrılır. 



26 

 

Çizelge 3.5 „Uslu‟ çeşidi özellikleri  (devam) 

Ağırlığı (100 Meyve) : 353.40 g 

Hacmi (100 Meyve) : 340.00 cm3 

1 kg. daki Meyve Sayısı : 283 

Boyu : 23.92 mm 

Eni : 18.12 mm 

Boy/En Oranı : 1.32 

%  Et Oranı : 85.17 

%  Yağ Oranı : 21.50 

%  Nem Oranı : 60.61 

ÇEKĠRDEK  

Büyüklüğü : Orta 

ġekli : Uzun oval 

Boyuna Simetri : Asimetriktir. Meyvede olduğu gibi uç kısım belirgin 

olarak aşağı doğru bükümlüdür. 

Enine Simetri : Belirgin bir sırt oluşumu bulunur. 

En GeniĢ Nokta : Ortada 

Ucu : Uçta belirgin, sivri bir iğne bulunur. Bu yapı sofralık bir 

çeşit için önemli bir sakınca teşkil eder. 

Sap Kısmının ġekli : Dar ve yuvarlak 

Yüzeyi : Damarlı ve hafif pürüzlü 

Yüzey Rengi : Bej 

Ağırlığı(100 Çekirdek) : 52.40 g 

Hacmi  (100 Çekirdek) : 50.60 cm3 

Boyu : 17.14 mm 

Eni : 7.17 mm 

Boy/En Oranı : 2.39 

Meyvedeki %  Çekirdek : 14.83 

5. FĠZYOLOJĠK ÖZELLĠKLER  

GeliĢme Kuvveti : Sulanan ve gübrelenen şartlarda gelişmesi çok   

kuvvetlidir. O nedenle bu çeşit için sık aralık ve 

mesafelerin uygulanmaması gerekir. 

Verimi : Taç hacmine göre verimi orta düzeyde. 

Periyodisite Durumu : Genellikle iyi bakım şartlarında yetiştirilen bu çeşit 

düzenli ürün verir. 

Çiçeklenme Dönemi : 12 Mayıs-4 Haziran 

Döllenme Durumu : Bilinmemekte 

Meyve Bağlama Dönemi : 25 Mayıs-9 Haziran 

YeĢil Olum Dönemi : Ağustosun son haftası ile Eylül başı arasındaki döneme 

rastlar. Erken kararan bir çeşittir. 

Siyah Olum Dönemi : 1-30 Kasım 

Üretilme ġekli : Üretimi aşılama suretiyle veya çelikle yapılabilir. 

Etmenlere KarĢı Duyarlılığı : Ağacın odun dokusu yumuşak olduğu için zeytin dal 

kanseri Zeuzeura gibi hastalık ve zararlılara karşı  

duyarlıdır.Soğuğa karşı hassastır.Don ihtimali 

olabilecekzeytin için geçit sayılan yön ve yörelerde bu çeşide 

yer vermekten kaçınmak gerekir. Erken soğuklara maruz 

yörelerde hasadı soğuklardan önce yapmakta yarar vardır. 

Aksi halde önemli ölçüde meyve dökümü ve kalite kayıpları 

ile karşılaşılabilir. Meyve eti yumuşak olduğu için hasat, 

taşıma ve işleme sırasında dikkatli olmayı gerektirir.    

6. ÖNEMĠ         Bu çeşidin Türkiye genelindeki ağaç sayısı 900.000 civarında 

olup toplam ağaç varlığının yaklaşık % 1‟ini teşkil 

etmektedir.  

7. ÜRÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Meyvelerin tam olgunluk dönemindeki parlak koyu siyah 

rengi ve tat yönünden üstünlüğü ile Ege bölgesinin siyah 

sofralık olarak değerlendirilmeye en uygun çeşitlerden biri 

olduğu tespit edilmiştir. Siyah sofralık olarak en uygun hasat 

zamanı Kasım ayıdır. 
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Şekil 3.9 „Uslu‟ çeşidine ait meyveler 

 

 
Şekil 3.10 „Uslu‟ çeşidine ait çekirdekler 

 

3.2 Yöntem 

3.2.1 Zeytinde yapılan analizler 

Meyve Eni (mm): Her çeşit için, 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 30 meyvede 0.01 mm 

hassasiyetli dijital kumpasla meyve eni ölçülerek belirlenmiştir. 

Meyve Boyu (mm): Her çeşit için, 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 30 meyvede 0.01 mm 

hassasiyetli dijital kumpasla meyve boyu ölçülerek belirlenmiştir. 

Çekirdek Eni (mm): Her çeşit için, 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 30 çekirdekte 0.01 

mm hassasiyetli dijital kompasla çekirdek eni ölçülerek belirlenmiştir. 
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Çekirdek Boyu (mm): Her çeşit için, 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 30 çekirdekte 0.01 

mm hassasiyetli dijital kompasla çekirdek boyu ölçülerek belirlenmiştir. 

Meyve Ġndeksi (Boy/En): Her örneğin meyve boyunun meyve enine bölünmesiyle 

hesaplanmıştır. 

100 Meyve Ağırlığı (g): Her çeşit için 3 tekerrürlü olarak rastgele alınan 100‟er 

meyvenin 0.01 g hassasiyetli teraziyle tartılmasıyla elde edilmiştir. 

100 Çekirdek Ağırlığı (g): Her çeşit için 3 tekerrürlü olarak rastgele alınan 100‟er 

meyveden çıkarılan çekirdekleri 0.01 g hassasiyetli teraziyle tartılmasıyla elde 

edilmiştir. 

Et Oranı (%): 100 adet meyve ağırlığından 100 adet çekirdek ağırlığı çıkartılarak elde 

edilen net ağırlığın toplam ağırlığa bölünmesiyle elde edilmiştir. 

 

Olgunluk Ġndeksi: Zeytinlerin olgunlaşma indeksleri (Oİ), Uceda ve Frias (1975) 

tarafından geliştirilen yöntem kullanılarak belirlenmiştir. Burada: n0, n1, n2,……,n7 

aşağıdaki 8 kategorinin her birine ait zeytin miktarıdır. Zeytin ağacından toplanan 

meyvelerden rastgele alınan 100 adet örnek zeytinler enlemesine ortadan ikiye kesilerek 

kabuktan iç kısma kadar renk profili incelenmiş, gözlenen renk 0-7 aralığına sahip bir 

skalada puanlandırılmıştır. Puanlamada 0, tamamen yeşil zeytin tanesini temsil ederken; 

7, renk dönüşümü tamamlanmış ve rengi tamamen siyaha dönmüş zeytinleri temsil 

etmektedir. 

0 : Kabuk rengi koyu yeşil olan zeytinler 

1 : Kabuk rengi sarı veya sarımsı-yeşil olan zeytinler  

2 : Kabuk rengi kırmızımsı lekeli sarımsı olan zeytinler (Kabuk Rengi < ½ ) 

3: Kabuk rengi kırmızımsı veya açık menekşe olan zeytinler (Kabuk Rengi > ½ ) 

4 : Kabuk rengi siyah ve meyve eti hala tamamen yeşil olan zeytin (İç renklenme yok) 

5 :Kabuk rengi siyah ve meyve eti kalınlığının yarısına kadar menekşe rengi olan 

zeytinler (İç rengi < ½) 

6 : Kabuk rengi siyah ve meyve etinin çekirdeğe kadar olan kısmı menekşe rengi olan 

zeytinler (İç rengi > ½) 

7 : Kabuk rengi siyah ve meyve eti tamamen koyu renk olan zeytinler 
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Şekil 3.11 Zeytin meyvesinde olgunluk evreleri 

3.2.2 Zeytin yaprağında yapılan analizler 

Alınan çeşitlere ait ortalama 80-100 adet yaprak örneğinde 3 er tekerrür halinde ağacın 

her bölgesinden o ağacı temsil edecek ve yapraklardan su kaybını minimum düzeyde 

tutmak için sürgünleriyle beraber olacak biçimde Temmuz ayı sonunda alınmıştır. Kese 

kâğıtları içerisine konulan yaprak örnekleri alındığı bölge, çeşit adı ve tarih belirtilerek 

etiketlenmiş yine yapraklardan su kaybını minimum düzeyde tutmak amacıyla buz 

kalıpları arasında en kısa sürede analize alınmak üzere Ankara Toprak Gübre ve Su 

Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü‟ne getirilmiştir. 

 

 

Şekil 3.12 Zeytin yapraklarının analiz öncesi öğütülmesi 
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Toplam Azot (%): Bitki örneklerinin helyum (He) ve oksijen (O2) ortamında yakılarak 

ısı iletkenleri yardımıyla belirlenmiştir (Horneck ve Miller 1998). 

Toplam Fosfor, Potasyum (%): Kacar ve İnal (2008) tarafından bildirildiği şekilde 

yakılan bitki örneklerinden elde edilen çözeltinin argon plazmaya püskürtülmesiyle 

ICP-OES‟te belirlenmiştir. 

Toplam Demir, Bakır, Çinko ve Mangan (mg kg
-1

): Kacar ve İnal (2008) tarafından 

bildirildiği şekilde yakılan bitki örneklerinden elde edilen çözeltinin argon plazmaya 

püskürtülmesiyle ICP-OES‟te belirlenmiştir. 

3.2.3 Toprak örneklerinde yapılan analizler 

Toprak örnekleri araziyi temsil edecek şekilde çeşitli noktalardan zig-zag olarak yön 

değiştiren bir çizgi üzerinden alınmıştır. Örnekler, 0-20 cm, 20-40 cm ve 40-60 cm 

derinliklerden toprak burgusu ve el küreği ile Temmuz sonu Ağustos ayı başında 

alınmış olup, derinliklerine göre ayrı ayrı etiketlenerek naylon poşetlere aktarılmıştır. 

Belirtilen analizler yapılmak üzere, Ankara Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez 

Araştırma Enstitüsü‟ne getirilmiştir.  

pH tayini: Suyla doygun toprakta cam elektrotlu pH metre ile belirlenmiştir (Richards, 

1954). 

Tekstür tayini: Toprak örneklerinin kum, silt ve kil fraksiyonları Bouyoucos (1951) 

tarafından bildirildiği şekilde hidrometre yöntemine göre belirlenmiştir. 

Toplam Azot, (%): Toprak örneklerinin helyum (He) ve oksijen (O2) ortamında 

yakılarak ısı iletkenleri yardımıyla belirlenmiştir (Horneck ve Miller 1998). 
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Alınabilir Fosfor, (kg da
-1

): Sodyum bikarbonat (NaHCO3) ekstraksiyon (0,5 M 

NaHCO3, pH: 8,5) yöntemiyle Olsen vd., (1954) tarafından bildirildiği şekilde 

belirlenmiştir. 

Alınabilir Potasyum, (kg da
-1

): Nötral amonyum asetat (1 N CH3COONH4, pH:7,0) 

ekstraksiyonunda belirlenmiştir (Jackson 1958). 

Alınabilir Demir, Bakır, Çinko ve Mangan, (mg kg
-1

): Lindsay ve Norvel (1978) 

tarafından bildirildiği şekilde dietilen triamin penta asetik asit ekstraksiyonu (DTPA) 

[0,005 M DTPA+0,01 M kalsiyum klorür (CaCI2)+0,1 M tri etanol amin (TEA) 

ekstraksiyonunda ICP-OES‟te belirlenmiştir. 

Alınabilir Bor, (mg kg
-1

): Topraktan sıcak su ekstraksiyonu (Berger ve Troug, 1939) 

sonrası, azometin-H çözeltisi ile renklendirilerek spektrofotometrede belirlenmiştir (Wolf, 

1971). 

3.2.4 Zeytinyağında yapılan analizler 

Tez çalışmasında bazı biyokimyasal analizlerin yapılması ana projenin yapısı gereği 

mümkün olamamıştır. Ancak yapılabilen bazı analizler ile yine ana projede yapılan 

duyusal analizleri burada değerlendirmeye alma imkanı ortaya çıkmıştır. 

2014 yılında „Saurani‟, „Tavşan Yüreği‟ ve Uslu, 2015 yılında ise Derik Halhalı, 

„Saurani‟, „Sarı Ulak‟, „Tavşan Yüreği‟ ve Uslu çeşitlerinden üretim aşamasında elde 

edilen numunelerde analizler yapılmıştır. 

Serbest Asitlik Tayini: Zeytinyağında asitlik tayini asitlik derecesi ile serbest yağ 

asitleri tayinini kapsar. Bu analiz zeytinyağının bozulması (acılaşma) ve yağın kalitesi 

hakkında fikir verir. Zeytinyağlarının kalitelerine göre sınıflandırılmalarında bir ölçü 

kabul edilmektedir. Yağlardaki asit sayısı (asitlik derecesi) “1 g yağın nötrleştirilmesi 

için gerekli potasyum hidroksitin mg olarak ağırlığı” şeklinde belirtilir. Buna asit 
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yüzdesi de denir. Zeytinyağı, ana madde olarak 1 mol gliserin ile 3 mol oleik asidin 

esterleşmesinden oluşan gliseril trioleat içerir. Aynı zamanda zeytinyağı, esterleşmeye 

girmemiş serbest yağ asitleri (oleik asit) de içerir. Serbest yağ asitliği (asidite), yağlarda 

bağlı olmayan toplam yağ asitlerinin yüzde miktarının ifadesidir. Zeytinyağı %75 

oranında oleik asit gliseritleri taşıdığından yağlarda bağlı olmayan yağ asitleri toplamı 

oleik asit yüzdesi olarak belirtilir. Serbest kalan oleik asit miktarının az olması 

durumunda zeytinyağı üstün kaliteli ve lezzetlidir. Birçok etkenden dolayı serbest kalan 

oleik asit sayısı arttıkça zeytinyağında acılık ortaya çıkar. Kaliteli zeytinyağında serbest 

yağ asidi oranı yani asidite çok düşük olur. Eğer zeytinyağındaki asitlik derecesi 

istenilen düzeyde değilse, başka bir analize gerek kalmadan yağın kalitesi hakkında fikir 

yürütülebilir. Zeytinin toplanmasından ezilmesine hatta tüketim aşamasına gelmesine 

kadar asiditeyi etkileyen pek çok faktör vardır. Bunların yanında zeytinin yetiştiği 

bölgenin iklimi, arazi şartları, ağaçların bakımı, kullanılan gübre ve sulama gibi etkenler 

de asiditeyi etkiler. Bu durumda zeytinyağındaki asidite oranının asla sıfır olmayacağı 

söylenebilir. Asit oranı çok düşük (sıfıra yakın) çıksa bile mutlaka belli bir asitlik söz 

konusu olacaktır. Örneklerde asitlik tayini, AOCS Ca-5a-40‟ yöntemi (2001) 

kullanılarak tespit edilmiş ve oleik asit üzerinden hesaplanmıştır. Örneklerde serbest 

yağ asitliği kütlece % olarak ve oleik asit üzerinden bir formül yardımıyla 

hesaplanmıştır. Buna göre harcanan her 1 ml 0,1 N NaOH çözeltisi 0,028 g oleik aside 

eşdeğerdir. Elde edilen sonuç virgülden sonra iki haneli olarak % oleik asit cinsinden 

yazılır: 

Peroksit Değeri: Zeytinyağının oksijen ile etkileşimi sonucu yağ içerisinde peroksit 

oluşur. Peroksit yağın yapısını bozarak onun zeytinyağı özelliklerini göstermesini 

engeller. Bu istenmeyen bir durumdur. Zeytinyağları üretim koşullarının etkisi, 

depolanma ortamındaki oksijen, sıcaklık, metal iyonu, ışık vb. etkiler sebebiyle 

bozulabilir. Zeytinyağındaki bozulmanın derecesi peroksit sayısı tayini ile belirlenebilir. 

Peroksit sayısı, yağlarda bulunan aktif oksijen miktarının ölçüsü olup 1 kg yağda 

bulunan aktif oksijeninin miliekivalen (mili eşdeğer) olarak miktarıdır. Peroksit 

miktarının belirlenmesi yağın bozulma derecesi ve daha ne kadar saklanabileceği 

hakkında fikir verir. Yüksek peroksitli yağ, düşük olana göre daha hızlı bozulur. 

Peroksit değeri tayini zeytinyağı kalitesinin kontrolü için asitlik tayini ile beraber 
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yapılması gereken ilk analizdir.  Örneklerde peroksit değeri tayini AOCS Cd 8-53‟e 

(2001) göre yapılmıştır. Peroksit tayini, potasyum iyodürün yağdaki peroksit oksijeni ile 

okside olarak iyodun serbest hale geçmesi, bu serbest haldeki iyodunda tiyosülfat ile 

titre edilerek miktarının bulunması ilkesine dayanır. 

UV absorbans (K232) ve (K270): UV-Vis spektrofotometresi metodu kullanılarak 

yapılmıştır. Zeytinyağının 232 nm ve 270 nm‟de ölçülen özgül absorbans değerleri 

oksidasyona dayanıklılarının bir ölçütü olarak değerlendirilen önemli bir kalite 

kriteridir. 232 nm‟de ölçülen özgül absorbans değeri oksidasyonun birinci basamağı 

olan hidroperoksitlerin ve konjugedienlerin; 270 nm‟de ölçülen özgül absorbans 

değeride oksidasyonun ikinci basamağı olan karbonilik bileşikler ile konjugetrienlerin 

göstergesidir. Peroksit değeri yüksek olan zeytinyağlarında K232 değeri çok yüksek, 

limit dışı çıkar. 

Toplam Tokoferol: Tokoferoller iki temel mekanizma ile antioksidan olarak etki 

etmektedirler. Birinci mekanizma, yapılarındaki fenolik hidrojen atomunu yağın serbest 

radikaline vermeleriyle oluşan elektron verici zincir kırma mekanizması, ikincisi ise 

serbest oksijenlerin temizlendiği veya doyurulduğu alıcı zincir kırma mekanizmasıdır. 

İkinci mekanizma elektron alma açısından güçlü serbest oksijenleri indükleyerek 

oksidasyonu engellemektedir AOCS Standart Metodu (Ce 8-89) kullanılarak zeytinyağı 

örneklerinin tokoferol miktarları Agilent marka HPLC cihazı ile tespit edilmiştir. 

Toplam Fenolik Madde Miktarı (TFM): Olgun zeytinlere nazaran yeşil zeytinlerden 

elde edilen zeytinyağlarında  Karoten ve fenolik madde içeriği daha yüksek,  tokoferol 

içeriği daha düşüktür. Ekstraksiyon metodu göz önüne alındığında, 2 fazlı dekantör, 3 

fazlıya göre, fenolik maddelerin korunması açısından daha üstündür. Fenollerin, 

tokoferol ve Karotene göre sudaki çözünürlükleri daha fazla olduğundan, 3 fazlı 

dekantörde ılık su eklemesi yapıldığından, elde edilen yağda fenollerin miktarı 

azalmaktadır. Zeytinyağı örneklerinde toplam fenolik madde analizleri Folin-Ciocalteou 

spektrofotometrik metodu kullanılarak tespit edilmiştir. 
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Duyusal Analizler: Zeytinyağı örneklerinde meyvemsilik acılık ve yakıcılık değerleri 

panelistler tarafından belirlenmiştir. Bu amaçla Ayvalık Ticaret Borsası‟nın kurduğu 

Zeytinyağı Tadım Laboratuvarı‟ının olanakları kullanılmıştır.  
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4. BULGULAR VE TARTIġMA 

4.1 Zeytinde Pomolojik Verilere Ait Bulgular 

„Saurani‟ çeşidi için 3 tekerrür halinde meyve örnekleri alınmış ve olgunluk skalasına 

göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre 90 adet meyvenin 47 adedinin meyve 

kabuğu sarımsı yeşil, 22 tanesi meyve kabuğu renk değişimi<1/2, 21 tanesinin ise 

meyve kabuğu koyu yeşil olarak tespit edilmiştir. 

„Tavşan Yüreği‟ çeşidi için 3 tekerrür halinde meyve örnekleri alınmış ve olgunluk 

skalasına göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre 90 adet  meyvenin 80 

adedinin meyve kabuğu sarımsı yeşil, 5 tanesi meyve kabuğu renk değişimi<1/2, 3 

tanesinin meyve kabuğunun koyu yeşil, 2 tanesi ise meyve kabuğu renk değişimi>1/2  

olarak tespit edilmiştir. 

„Uslu‟ çeşidi için 3 tekerrür halinde meyve örnekleri alınmış ve olgunluk skalasına göre 

sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre 90 tane  meyvenin 51 tanesinin meyve 

kabuğu sarımsı yeşil, 18 tanesinin meyve kabuğu koyu yeşil 10 tanesinin meyve kabuğu 

renk değişimi<1/2, 8 tanesinin meyve eti beyaz, 2 tanesinin meyve kabuğu renk 

değişimi>1/2 ve 1 tanesinin ise meyve eti morluğu yarıdan az olduğu belirlenmiştir. 

Elde edilen bu sayılara göre 2014 yılında olgunluk düzeyi bakımından en fazla çeşitlilik 

gösteren çeşit „Uslu‟ çeşididir. 

„Derik Halhalı‟ çeşidi için 3 tekerrür halinde meyve örnekleri alınmış ve olgunluk 

skalasına göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre 90 adet meyvenin 84 

adedinin meyve kabuğu sarımsı yeşil, 6 tanesinin ise meyve kabuğu renk değişimi<1/2, 

olarak tespit edilmiştir. 

„Sarı Ulak‟ çeşidi için 3 tekerrür halinde meyve örnekleri alınmış ve olgunluk skalasına 

göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre 90 adet meyvenin 87 adedinin meyve 
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kabuğu sarımsı yeşil, 2 tanesi meyve kabuğu renk değişimi<1/2, 1 tanesinin ise meyve 

kabuğu koyu yeşil olarak tespit edilmiştir. 

„Saurani‟ çeşidi için 3 tekerrür halinde meyve örnekleri alınmış ve olgunluk skalasına 

göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre 90 adet meyvenin 68 adedinin meyve 

kabuğu sarımsı yeşil, 9 tanesi meyve kabuğu renk değişimi<1/2, 6 tanesinin meyve 

kabuğu koyu yeşil, 6 tanesinin meyve eti beyaz, 1 tanesinin ise meyve kabuğu>1/2 

olarak belirlenmiştir. 
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Çizelge 4.1 Toplanan meyvelerin pomolojik ölçüm sonuçları 

 2014 2015 

Pomolojik Kriterler Saurani TavĢan 

Yüreği 

Uslu Derik 

Halhalı 

Sarı Ulak Saurani TavĢan 

Yüreği 

Uslu 

Meyve Sayısı (adet/kg) 335 232 233 393 367 319 254 367 

Meyve Boyu (cm) 2.27 2.28 1.70 2.20 1.82 2.20 2.27 1.89 

Meyve Eni (cm) 1.60 2.05 1.31 1.55 1.39 1.59 2.06 1.42 

Meyve İndeksi (boy/en) 1.41 1.12 1.29 1.41 1.30 1.38 1.13 1.33 

Et Oranı (%) 85.00 84.00 86.00 81.00 74.00 79.00 88.00 82.00 

100 adet meyve ağırlığı (g) 318.93 445.84 458.81 260.33 299.0 333.54 453.91 273.69 

100 adet çekirdek ağırlığı (g) 45.79 69.73 61.60 47.38 76.93 66.78 53.82 46.58 

Çekirdek Eni (cm) 0.69 0.86 0.96 0.59 0.82 0.73 0.86 0.88 

Çekirdek Boyu (cm) 1.14 1.26 1.33 1.13 1.51 1.01 1.28 1.52 

 

 

Çizelge 4.2 Toplanan 90 meyvenin renk dağılım tablosu  

 2014 2015 

Olgunluk Ġndeksi Saurani TavĢan 

Yüreği 

Uslu Derik 

Halhalı 

Sarı Ulak Saurani TavĢan 

Yüreği 

Uslu 

Meyve Kabuğu Koyu Yeşil (0) 21 3 18 - 1 6 - - 

Meyve Kabuğu Sarı, Sarımsı Yeşil 47 80 51 84 87 68 - - 

Meyve Kabuğu Renk Değişimi<1/2 22 5 10 6 2 9 12 3 

Meyve Kabuğu Renk Değişimi>1/2 - 2 2 - - 1 12 6 

Meyve Eti Beyaz - - 8 - - 6 60 17 

Meyve Eti Morluğu Yarıdan Az - - 1 - - - 6 31 

Meyve Eti Morluğu Yarıdan Az - - - - - - - 18 

Meyve Eti Çekirdeğe Kadar Siyah-Mor - - - - - - - 15 

 90 90 90 90 90 90 90 90 

 

3
7
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„Tavşan Yüreği‟ çeşidi için 3 tekerrür halinde meyve örnekleri alınmış ve olgunluk 

skalasına göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre 90 adet meyvenin 60 

adedinin meyve eti beyaz, 12 tanesi meyve kabuğu renk değişimi<1/2, 12 tanesinin 

meyve kabuğu>1/2, 6 tanesi ise meyve eti morluğu yarıdan az olarak belirlenmiştir. 

„Uslu‟ çeşidi için 3 tekerrür halinde meyve örnekleri alınmış ve olgunluk skalasına göre 

sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre 90 adet  meyvenin 31 adedinin meyve eti 

morluğu yarıdan fazla, 17 tanesinin meyve eti beyaz, 15 tanesinin meyve eti çekirdeğe 

kadar siyah-mor, 6 tanesinin meyve kabuğu renk değişimi>1/2 ve 3 tanesinin ise meyve 

eti kabuğu renk değişimi<1/2 olduğu belirlenmiştir. 

„Derik Halhalı‟ çeşidi 1 kilograma düşen meyve sayısı ve % et oranı bakımından 

çeşitler arasında oldukça yüksek bir değer göstermektedir ancak 100 adet meyve ağırlığı 

2015 yılı içerisinde en düşük çeşit olmuştur. Bu durum meyvenin küçük taneli 

olmasından kaynaklanmaktadır.  

„Sarı Ulak‟ çeşidi 1 kilograma düşen meyve sayısı bakımından „Saurani‟ çeşidine yakın 

özellik göstermiştir. „Saurani‟ çeşidine göre % et oranı daha düşük olmasına rağmen 

100 adet meyve ağırlığı daha fazladır.  

„Saurani‟ çeşidinde 1 kilograma düşen meyve adedinin 2014 yılından 2015 yılına 

azaldığı ancak 100 adet meyve ağırlığının arttığı görülmektedir. Bu durum sürgünlerde 

yaprak sayısının azalarak meyve sayısının azaldığını ancak çeşide ait ağaçların daha iri 

meyve oluşturduklarını göstermektedir. Meyve eti oranının artmış olması da bunu 

kanıtlamaktadır. 

„Tavşan Yüreği‟ çeşidinin 2014 yılından 2015 yılına 1 kilograma düşen meyve sayısını, 

100 adet meyve ağırlığını ve % et oranını arttırmış olduğu görülmektedir. Ancak yıllar 

arası fark belirgin değildir. 



39 

 

„Uslu‟ çeşidi 1 kilograma düşen meyve sayısı bakımından 2014 yılından 2015 yılına 

önemli bir artış göstermiştir. Buna karşın 2015 yılında 100 adet meyve ağırlığı yaklaşık 

olarak yarı yarıya azalmıştır. 

4.2 Toprak Örneklerine ĠliĢkin Bulgular 

Çizelge 4.3 Hasat yapılan zeytin bahçelerinin farklı derinlikteki toprak yapısı ve bünyesi 

 Konum Toprak 

Yapısı 

0-20 cm 20-40 cm 40-60 cm 

2
0

1
4
 

ANTALYA/KEPEZ- 

KİRİŞÇİLER KÖYÜ 

Kum (%) 48.1 46.2 24.3 

Silt (%) 27.6 31.3 22.5 

Kil (%) 24.3 22.5 39.2 

Bünye SCL L CL 

HATAY/ALTINÖZÜ 

SARIBÜK KÖYÜ 

Kum (%) 19.5 29.2 31.5 

Silt (%) 24.7 23.9 26.0 

Kil (%) 55.8 46.9 42.5 

Bünye C C C 

MANİSA/AKHİSAR 

SÜLEYMANKÖY 

Kum (%) 38.0 39.0 43.9 

Silt (%) 26.7 24.8 43.1 

Kil (%) 35.3 36.2 13.0 

Bünye CL CL L 

2
0

1
5
 

ANTALYA/KEPEZ 

KİRİŞÇİLER KÖYÜ 

Kum (%) 48.3 45.2 38.3 

Silt (%) 26.9 30.3 21.8 

Kil (%) 23.9 22.6 38.9 

Bünye CL CL CL 

HATAY/ALTINÖZÜ 

SARIBÜK KÖYÜ 

Kum (%) 18.5 27.2 30.5 

Silt (%) 21.7 23.5 25.9 

Kil (%) 53.8 45.9 41.5 

Bünye C C C 

MANİSA/AKHİSAR 

SÜLEYMANKÖY 

Kum (%) 36.2 37.6 41.9 

Silt (%) 23.7 21.5 43.2 

Kil (%) 35.4 36.1 12.5 

Bünye CL CL L 

MARDİN/DERİK 

ZEYTİN PINARI 

Kum (%) 29.8 25.9 26.3 

Silt (%) 20.5 20.3 18.9 

Kil (%) 42.5 52.1 55.7 

Bünye C C C 

MERSİN/TARSUS 

SIRAKÖY 

Kum (%) 56.1 68.9 64.7 

Silt (%) 20.9 14.8 15.1 

Kil (%) 23.0 15.1 19.2 

Bünye SCL SL SL 

Not: SCL: Kumlu-Killi-Tın; L: Tın; CL: Killi-Tın; C: Kil; SL: Kumlu-Tın 
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Antalya Kirişçiler Köyünden alınan toprak numunelerinde derinlere inildikçe kil 

oranının arttığı tespit edilmiştir. Arazinin taşlı nedeniyle yüzey toprağında kum oranı 

fazla bulunmuştur. 

 

Oldukça dik bir eğime sahip ve sürekli işlenen toprakta (Hatay) kil nedeniyle 

yaşanabilecek sorunlar bertaraf edilmiştir. Manisa Akhisar Köyünden alınan toprak 

numunelerinde yüzeye çıkıldıkça tınlı toprak varlığı olduğu görülmektedir. Kil 

mineralleri ise toprağın derinlerine gittikçe artmaktadır. Antalya Kirişçiler Köyünden 

alınan toprak numuneleri killi-tınlı toprak bünyesi özelliği göstermişlerdir. 2014 e göre 

kumlu bir özellik göstermemesinin nedeni arazinin homojen olmamasıdır. 

Zeytin örneklerinin alındığı toprakların kimyası incelendiğinde bütün arazilerin tuzsuz 

ve hafif alkali olduğu görülebilmektedir (Çizelge 4.4). Zeytin ağacının genel olarak 

istemiş olduğu bir toprak kimyasına sahip arazilerde yetişen zeytin ağaçlarının 

meyveleri kullanılmıştır. 

 

Hasat edilen zeytin bahçelerinin farklı derinliklerdeki topraklarında mevcut makro ve 

mikro besin maddesi içeriklerine ait veriler Çizelge 4.6 ‟da verilmiştir. Çizelge 4.6‟da 

verilen veriler dikkate alındığında genel olarak toprakların organik maddece zayıf 

olduğu bunu fosfor ve potasyumun izlediği görülebilir. Ancak Antalya-2015 ve Mersin-

2015 fosfor düzeylerinin yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.  

 

Bor eksikliğinin Manisa-2014 hariç yetersiz olduğu görülmektedir. Demir için 

incelediğimizde ise Manisa-2014 ve Manisa-2015 hariç bütün toprak örneklerinde 

demir eksikliği olmadığı tespit edilmiştir. Toprak örneklerinde farklı derinliklerde bakır, 

çinko ve mangan seviyelerinde de yeterlilik olmadığı görülmektedir. Bu veriler de 

göstermektedir ki zeytin yetişen alanlar bakımlı bahçeler de olsalar genel olarak fakir 

topraklardan oluşmaktadır. 
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Çizelge 4.4 Hasat yapılan zeytin bahçelerinin farklı derinlikteki toprak kimyası 

 Konum Toprak 

kimyası 

0-20 Cm 20-40 Cm 40-60 Cm 

2
0

1
4
 

ANTALYA/KEPEZ- 

KİRİŞÇİLER KÖYÜ 

pH 7.93 7.83 7.89 

Alkalilik 

Durumu 

Hafif Alkali Hafif Alkali Hafif Alkali 

EC (dS m
-1

) 0.40 0.39 0.38 

Tuzluluk 

Durumu 

Tuzsuz Tuzsuz Tuzsuz 

HATAY/ALTINÖZÜ 

SARIBÜK KÖYÜ 

pH 7.82 7.83 7.94 

Alkalilik 

Durumu 

Nötr Hafif Alkali Hafif Alkali 

EC (dS m
-1

) 0.81 0.73 0.36 

Tuzluluk 

Durumu 

Tuzsuz Tuzsuz Tuzsuz 

MANİSA/AKHİSAR 

SÜLEYMANKÖY 

pH 7.90 7.89 7.90 

Alkalilik 

Durumu 

Hafif Alkali Hafif Alkali Hafif Alkali 

EC (dS m
-1

) 0.65 0.54 0.49 

Tuzluluk 

Durumu 

Tuzsuz Tuzsuz Tuzsuz 

2
0

1
5
 

ANTALYA/KEPEZ 

KİRİŞÇİLER KÖYÜ 

pH 7.69 7.71 7.47 

Alkalilik 

Durumu 

Hafif Alkali Hafif Alkali Nötr 

EC (dS m
-1

) 0.52 0.63 0.63 

Tuzluluk 

Durumu 

Tuzsuz Tuzsuz Tuzsuz 

HATAY/ALTINÖZÜ 

SARIBÜK KÖYÜ 

pH 7.47 7.74 7.83 

Alkalilik 

Durumu 

Nötr Hafif Alkali Hafif Alkali 

EC (dS m
-1

) 0.69 0.97 0.72 

Tuzluluk 

Durumu 

Tuzsuz Tuzsuz Tuzsuz 

MANİSA/AKHİSAR 

SÜLEYMANKÖY 

pH 7.69 7.82 7.72 

Alkalilik 

Durumu 

Hafif Alkali Hafif Alkali Hafif Alkali 

EC (dS m
-1

) 0.26 0.51 0.77 

Tuzluluk 

Durumu 

Tuzsuz Tuzsuz Tuzsuz 

MARDİN/DERİK 

ZEYTİN PINARI 

pH 7.71 7.84 7.72 

Alkalilik 

Durumu 

Hafif Alkali Hafif Alkali Hafif Alkali 

EC (dS m
-1

) 0.64 0.96 0.55 

Tuzluluk 

Durumu 

Tuzsuz Tuzsuz Tuzsuz 

MERSİN/TARSUS 

SIRAKÖY 

pH 7.82 7.73 7.61 

Alkalilik 

Durumu 

Hafif Alkali Hafif Alkali Hafif Alkali 

EC (dS m
-1

) 0.58 0.81 1.14 

Tuzluluk 

Durumu 

Tuzsuz Tuzsuz Tuzsuz 
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Çizelge 4.5 Hasat yapılan zeytin bahçelerinin farklı derinlikteki toprakların makro ve mikro besin maddeleri 

Yıl Konum Makro-mikro besin maddeleri 0-20 cm 20-40 cm 40-60 cm Yeterli 

2
0

1
4
 

 

ANTALYA/KEPEZ- 

KİRİŞÇİLER KÖYÜ 

Azot (g kg
-1

) 0.17 0.17 0.16 0.9-1.7 

Fosfor (mg kg
-1

) 5.49 6.33 12.50 8.0-25.0 

Potasyum (me 100g
-1

) 0.09 0.09 0.05 0.28-0.74 

Bor (mg kg
-1

) 0.30 0.44 0.42 1.0-2.4 

Demir (mg kg
-1

) 5.37 5.17 4.60 2,5-4.5 

Bakır (mg kg
-1

) 1.76 1.04 1.07 2.0-3.0 

Çinko (mg kg
-1

) 0.84 0.73 0.88 0.7-2.4 

Mangan (mg kg
-1

) 10.35 12.07 12.76 14.0-50.0 

HATAY/ALTINÖZÜ 

SARIBÜK KÖYÜ 

Azot (g kg
-1

) 0.14 0.14 0.13 0.9-1.7 

Fosfor (mg kg
-1

) 3.54 3.35 13.88 8.0-25.0 

Potasyum (me 100g
-1

) 0.28 0.11 0.11 0.28-0.74 

Bor (mg kg
-1

) 0.47 0.40 0.49 1,0-2,4 

Demir (mg kg
-1

) 8.04 7.76 8.56 2.5-4.5 

Bakır (mg kg
-1

) 1.93 1.23 0.73 2.0-3.0 

Çinko (mg kg
-1

) 0.56 0.27 0.11 0.7-2.4 

Mangan (mg kg
-1

) 5.19 6.87 6.34 14.0-50.0 

MANİSA/AKHİSAR 

SÜLEYMANKÖY 

Azot (g kg
-1

) 0.14 0.14 0.13 0.9-1.7 

Fosfor (mg kg
-1

) 6.29 3.19 3.17 8.0-25.0 

Potasyum (me 100g
-1

) 0.33 0.18 0.16 0.28-0.74 

Bor (mg kg
-1

) 2.05 1.82 1.56 1.0-2.4 

Demir (mg kg
-1

) 1.64 1.43 1.22 2.5-4.5 

Bakır (mg kg
-1

) 1.64 1.43 1.22 2.0-3.0 

Çinko (mg kg
-1

) 0.81 0.53 0.29 0.7-2.4 

Mangan (mg kg
-1

) 0.24 0.19 0.04 14.0-50.0 

  

4
2
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Çizelge 4.5 Hasat yapılan zeytin bahçelerinin farklı derinlikteki toprakların makro ve mikro besin maddeleri (devam)  

 
Yıl Konum Makro-mikro besin 

maddeleri 

0-20 cm 20-40 cm 40-60 cm Yeterli 

2015 ANTALYA/KEPEZ 

KİRİŞÇİLER KÖYÜ 

Azot (g kg-1) 0.13 0.14 0.12 0.9-1.7 

Fosfor (mg kg-1) 10.39 10.81 7.65 8.0-25.0 

Potasyum (me 100g-1) 0.12 0.23 0.48 0.28-0.74 

Bor (mg kg-1) 0.31 0.28 0.29 1.0-2.4 

Demir (mg kg-1) 4.97 5.10 3.66 2.5-4.5 

Bakır (mg kg-1) 1.55 1.01 1.02 2.0-3.0 

Çinko (mg kg-1) 0.64 0.32 0.75 0.7-2.4 

Mangan (mg kg-1) 11.53 12.06 11.67 14.0-50.0 

HATAY/ALTINÖZÜ 

SARIBÜK KÖYÜ 

Azot (g kg-1) 0.10 0.06 0.05 0.9-1.7 

Fosfor (mg kg-1) 1.50 0.41 0.20 8.0-25.0 

Potasyum (me 100g-1) 0.27 0.56 0.35 0.28-0.74 

Bor (mg kg-1) 0.30 0.25 0.33 1,0-2,4 

Demir (mg kg-1) 7.99 6.76 7.63 2.5-4.5 

Bakır (mg kg-1) 1.64 1.01 1.10 2.0-3.0 

Çinko (mg kg-1) 0.63 0.20 0.02 0.7-2.4 

Mangan (mg kg-1) 4.99 5.66 7.68 14.0-50.0 

MANİSA/AKHİSAR 

SÜLEYMANKÖY 

Azot (g kg-1) 0.06 0.09 0.08 0.9-1.7 

Fosfor (mg kg-1) 3.80 7.96 7.02 8.0-25.0 

Potasyum (me 100g-1) 0.49 0.76 0.28 0.28-0.74 

Bor (mg kg-1) 0.26 0.29 0.28 1.0-2.4 

Demir (mg kg-1) 1.26 1.34 1.56 2.5-4.5 

Bakır (mg kg-1) 1.62 1.16 1.15 2.0-3.0 

Çinko (mg kg-1) 0.76 0.36 0.19 0.7-2.4 

Mangan (mg kg-1) 0.14 0.28 0.03 14.0-50.0 

  

4
3
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Çizelge 4.5 Hasat yapılan zeytin bahçelerinin farklı derinlikteki toprakların makro ve mikro besin maddeleri (devam)  

 
Yıl Konum Makro-mikro besin 

maddeleri 

0-20 cm 20-40 cm 40-60 cm Yeterli 

2015 MARDİN/DERİK 

ZEYTİN PINARI 
Azot (g kg-1) 0.08 0.10 0.10 0,9-1.7 

Fosfor (mg kg-1) 2.67 2.98 12.12 8.0-25,0 

Potasyum (me 100g-1) 0.19 0.30 0.65 0.28-0.74 

Bor (mg kg-1) 0.22 0.22 0.26 1.0-2.4 

Demir (mg kg-1) 4.82 5.38 5.73 2.5-4.5 

Bakır (mg kg-1) 1.03 1.24 1.30 2.0-3.0 

Çinko (mg kg-1) 0.34 0.13 0.13 0.7-2.4 

Mangan (mg kg-1) 10.37 11.37 10.85 14.0-50.0 

MERSİN/TARSUS 

SIRAKÖY 

Azot (g kg-1) 0,08 0.11 0.26 0.9-1.7 

Fosfor (mg kg-1) 10.37 15.88 46.45 8.0-25.0 

Potasyum (me 100g-1) 0.59 1.12 0.98 0.28-0.74 

Bor (mg kg-1) 0.41 0.40 0.56 1.0-2.4 

Demir (mg kg-1) 6.18 2.25 2.48 2.5-4.5 

Bakır (mg kg-1) 0.87 0.30 0.31 2.0-3.0 

Çinko (mg kg-1) 0.52 0.08 0.08 0.7-2.4 

Mangan (mg kg-1) 7.65 2.94 3.10 14.0-5.,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
4
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Çizelge 4.6 Hasat yapılan zeytin ağaçlarından toplanan yapraklardaki makro ve mikro besin maddeleri 

  Toplam N Toplam P Toplam K Toplam B Toplam Fe Toplam Cu Toplam Zn Toplam Mn 

(%) (±) (%) (±) (%) (±) ppm (±) ppm (±) ppm (±) Ppm (±) ppm (±) 

2
0
1
4
 

Tavşan Yüreği 0.42 - 0.01 - 0.71 - 8.75 - 15.03 - <0,01 - <0,02 - 3.34 - 

Uslu 0.52 - 0.09 - 0.19 - 10.11 - 18.42 - <0,01 - <0,02 - 9.10 - 

Saurani 0.69 - 0.02 - 0.66 - 17.42 - 70.01 + <0,01 - 8,11 - 4.60 - 

2
0
1
5
 

Tavşan Yüreği 1.16 - 0.07 - 0.01 - 17.56 - 89.06 + <0,01 - <0,02 - 12.72 - 

Uslu 1.03 - 0.07 - 0.63 - 16.98 - 32.83 - <0,01 - <0,02 - 9.05 - 

Saurani 1.22 - 0.06 - 0.36 - 11.23 - 188.53 + <0,01 - 8.11 - 11.83 - 

Derik Halhalı 0.10 - 0.03 - 0.65 - 13.20 - 49.80 + <0,01 - <0,02 - 26.61 + 

Sarı Ulak 0.93 - 0.07 - 0.41 - 16.88 - 22.66 - <0,01 - <0,02 - 15.88 - 

Yeterlilik durumu 1.5-2.0 0.1-0.3 0.8> 19-150 35-66 4-9 20-50 20> 

4
5
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4.3 Zeytinyağında Yapılan Analizlere Ait Bulgular 

Her bir bahçeden yapılan hasat sonrası elde edilen zeytinyağından alınan numunelerde 

yapılan bazı biyokimyasal analizlere ait bulguları değerlendirdiğimizde bütün 

numunelerin “Naturel Sızma Zeytinyağı” standardında olduğu görülmektedir. Oleik asit 

cinsinden serbest asitlik yüzdesi açısından (Çizelge 4.7) değerlendirildiğinde, Saurani 

zeytin çeşidi dışında kalan çeşitlerin çok düşük bir asitlik gösterdiği görülmektedir. 

Bunun nedeni de 2014-2015 sezonunda yaşanan zeytin sineği vuruğunun daha başında 

olmasıdır. 

Çizelge 4.7 Zeytinyağında serbest asitlik (%) 

Serbest asitlik (%) 2014-2015 2015-2016 

Derik Halhalı - 0.2 

Saurani 0.5 0.2 

Sarı Ulak - 0.1 

Tavşan Yüreği 0.1 0.1 

Uslu 0.1 0.2 

 

Peroksit açısından (Çizelge 4.8) değerlendirildiğinde Sourani çeşidinde standart dışı 

kalacak kadar yüksek bir değere ulaşması meyve kalitesine bağlıdır. 

Çizelge 4.8 Zeytinyağında peroksit (meq O2/kg oil) 

Peroksit (meq O2/kg oil) 2014-2015 2015-2016 

Derik Halhalı - 13 

Saurani 18 15 

Sarı Ulak - 14 

Tavşan Yüreği 10 13 

Uslu 8 10 

 

UV Absorbans değerleri açısından değerlendirildiğinde K232 ve K270 değerlerinde de 

(Çizelge 4.9 ve Çizelge 4.10) „Saurani‟ zeytin çeşidine ait zeytinyağında yüksek bir 

değer elde edilmiştir. 
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Çizelge 4.9 Zeytinyağında UV absorbans (K232) 

UV absorbans (K232) 2014-2015 2015-2016 

Derik Halhalı - 1.5 

Saurani 2.2 2.0 

Sarı Ulak - 1.5 

Tavşan Yüreği 1.9 1.8 

Uslu 1.8 1.4 

 

Çizelge 4.10 Zeytinyağında UV absorbans (K270) 

UV absorbans (K270) 2014-2015 2015-2016 

Derik Halhalı - 0.08 

Saurani 0.17 0.18 

Sarı Ulak - 0.07 

Tavşan Yüreği 0.14 0.12 

Uslu 0.13 0.08 

 

Tokoferol miktarının (Çizelge 4.11) her iki sezon içinde „Tavşan Yüreği‟ zeytin 

çeşidinden elde edilen zeytinyağında olduğu görülmektedir. „Saurani‟ ilk yıl düşük bir 

değer verirken ikinci yıl Derik Halhalı‟dan sonra üçünü sırada bir tokoferol içeriğine 

sahip olduğu gözlenmiştir. 

Çizelge 4.11 Zeytinyağında Tokoferol (ppm) 

Tokoferol (ppm) 2014-2015 2015-2016 

Derik Halhalı - 354.8 

Saurani 235.4 335.7 

Sarı Ulak - 213.9 

Tavşan Yüreği 318.6 388.2 

Uslu 235.3 245.5 

 

Toplam Fenol açısından zeytinyağları karşılaştırıldığında (Çizelge 4.12) en yüksek 

değerin Sourani‟den elde edilen zeytinyağında elde edildiği görülmektedir. 
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Çizelge 4.12 Zeytinyağında Toplam Fenol (ppm) 

Toplam Fenol (ppm) 2014-2015 2015-2016 

Derik Halhalı - 298 

Saurani 535 345 

Sarı Ulak - 216 

Tavşan Yüreği 178 358 

Uslu 398 345 

 

Sonuç olarak Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğine (Çizelge 2.3) göre 

bütün zeytinyağları natürel sızma sınıfındadır. 

4.4 Duyusal Analiz Sonuçları 

2014 yılında periyodisite nedeniyle Derik Halhalı ve „Sarı Ulak‟ zeytin çeşitlerinden 

meyve alınamaması nedeniyle sadece 3 çeşitten zeytinyağı üretilmiştir. 2015 yılında ise 

bütün zeytin çeşitlerinde hasat yapıldığı için 5 çeşitten zeytinyağı üretilmiştir. 

Meyvemsilik açısından değerlendirildiğinde (Şekil 4.1) her iki yılda da elde edilen 

bütün zeytinyağlarında 10 üzerinden 4 birime yakın bir değer elde edilmiştir. Sadece 

Sourani çeşidinde meyvemsilik diğer çeşitlere göre bir miktar düşüklük göstermektedir. 

 

Şekil 4.1 Zeytin çeşitlerine ait meyvemsilik değerleri 
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Acılık açısından değerlendirmede (Şekil 4.2) ise 2015 yılı zeytinyağlarında 2014 yılına 

göre daha yüksek acılık elde edilmiştir. „Saurani‟, Uslu, „Tavşan Yüreği‟ zeytin 

çeşitlerinde acılık daha yüksek tespit edilmiştir.  

 

Şekil 4.2 Zeytin çeşitlerine ait acılık değerleri 

Zeytinyağı numunelerinde yakıcılık açısından değerlendirildiğinde (Şekil 4.3) „Saurani‟ 

çeşidinin en yüksek yakıcılığa sahip olduğu ve bunu „Tavşan Yüreği‟ çeşidinin takip 

ettiği görülmektedir. Tıpkı acılıkta olduğu gibi yakıcılıkta da 2015 zeytinyağları daha 

yüksek puan almıştır. 

 

 

Şekil 4.3 Zeytin çeşitlerine ait yakıcılık değerleri 
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

2014 ve 2015 yıllarına ait zeytin meyve örneklerinde et oranı bakımından „Tavşan 

Yüreği‟ çeşidi %88 ile en fazla et oranına sahip çeşit olmuş, en az ise %74 ile „Sarı 

Ulak‟ olmuştur. 1 kilogramdaki meyve sayısı bakımından ise „Derik Halhalı‟ çeşidi 393 

adet ile en fazla meyveyi içeren çeşittir en az meyveyi içeren çeşit ise „Tavşan Yüreği‟ 

çeşididir. Meyve indeksi bakımından ise „Saurani‟ ve „Derik Halhalı‟ çeşitleri en fazla 

meyve indeksine sahip çeşitler olup, en az meyve indeksinin „Tavşan Yüreği‟ çeşidinde 

olduğu görülmüştür. 24 ay boyunca alınan yağ örneklerinde ise bütün çeşitlerde 

meyvemsilik acılık ve yakıcılık değerlerinin genel olarak azaldığı Natürel Sızma 

özelliğini ilk kaybeden (10.ayda) çeşidin „Saurani‟ çeşidi olduğu, buna karşın filtre 

edilmiş Beylik ve „Tavşan Yüreği‟ çeşitlerinin Natürel Sızma özelliklerini 24.ayda 

kaybettikleri görülmüştür. Yapılan toprak analizlerinden elde bulgular 5 bölgeye ait 

toprakların tuzsuz ve hafif alkalin özellikte olduklarını göstermiştir. Ayrıca yine bu 

bölgelerden alınmış yaprak ve toprak örneklerinde birbiriyle uyuşur şekilde Azot, 

Fosfor, Bor ve Mangan eksikliği tespit edilmiştir. 

Zeytin ağacında toprak ve yaprak besin durumu, toprak yapısı ve çeşit özelliği çeşidin 

pomolojik özelliklerini etkilerken, yağın duyusal özelliklerini yani meyvemsilik acılık 

ve yakıcılık özellikleri üzerinde de belirleyici rol oynamaktadır. Özellikle yaprak besin 

durumunun belirlenmesi doğru bir gübreleme ve doğrudan kalite faktörlerine etki 

etmesi bakımından üzerinde durulması gereken noktalardan birisidir. Yağ özellikleri 

yönüyle mükemmel tat ve duyusal özelliklere sahip olan çeşitlerimizin daha çok 

bilinmesi ve daha üstün kalitede yağlar elde edilebilmesi için ağacın mevcut durumu ve 

potansiyeli iyi bir şekilde değerlendirilmeli ve ait olduğu bölgede yetiştiriciliği 

yapılmalıdır. 
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