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Görev Yeri: Sevilla/İSPANYA 

Eğitim Süresi: 1 ay (31 Aralık 2012 – 31 Ocak 2013) 

Konu: Sofralık ve Yağlık Zeytin Kalitesinin Değerlendirilmesi 

Eğitim Yeri: İspanya Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki İspanya Ulusal    
Araştırma Konseyi (CSIC)’ine bağlı Yağ Enstitüsü (Instituto De La Grasa - 
Seville), Gıda Biyoteknolojisi Bölümü, Sevilla /İSPANYA 

Danışman: Gıda Biyoteknolojisi Bölüm Başkanı Dr. Manuel Brenes 
Balbuena 

 

 

 

Dr. Manuel Brenes Balbuena Çalışma arkadaşları Çalışma arkadaşları 



Genel Bilgiler  
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Program akışına göre elde edilen bilgileri ve yapılan 
uygulamalar;  

Enstitü faaliyet alanı, hedefler, araştırma kapsamı, bölümler ve 
laboratuvarlar hakkında mukayese oluşturacak ve tecrübe 
kazandıracak geniş kapsamlı bilgiler alınmıştır.  

İspanya Endülüs Bölgesi Jaen İlinde bulunan dünyanın en büyük 
kooperatiflerinden olan, zeytinyağı üretimi ve paketlemesi yapan 
kooperatiflere teknik ziyaret yapılmış ve iş performansları ve 
çalışma prensipleriyle ilgili bilgiler alınmıştır. 

Zeytinin kalite kriterlerinin belirlenmesine yönelik yapılan bazı 
analizlerin uygulama ve değerlendirme için; İspanya piyasasında 
satışa sunulan sofralık zeytinlerde kalite kriterlerinin belirlenmesi 
için bazı analizler yapılmış, sonuçlar değerlendirilmiş ve 
yorumlanmıştır. 



Genel Bilgiler  
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Genel Bilgiler 

İber Yarımadası'nda 711-1492 arasında, Müslüman devletlerin hüküm 
sürdüğü Endülüs bölgesinde yer alan Sevilla (Arapça:İşbiliye), İspanya’nın 17 
özerk bölgesinden biri olan Endülüs bölgesinin başkentidir.  Denizden 
yüksekliği 12 m’dir.  Şehrin ortasından geçen Guadelquivir nehri  geçer. 

Arap ve Avrupa mimarisi izleri taşıyan şehirin başlıca tarihi yapıları, Endülüs 
Emevileri'nden kalan bir caminin üzerine inşa edilen ve Avrupa'nın üçüncü 
büyük katedrali olan Sevilla Katedrali, La Giralda minaresi, karşısında ise 
kocaman bahçeleriyle Alcazar Sarayı ve eskiden Yahudiler’n yaşadığı dar 
sokaklı turistik bölge Santa Cruz... 



1. Enstitü Tanıtımı 
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Enstitü Tanıtımı 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)  

Yağ Enstitüsü (Instituto De La Grasa - Seville), İspanyol Ulusal  
Araştırma Konseyi (CSIC)’ine bağlı bir Enstitüdür.  

CSIC, İspanya’da araştırma alanında faaliyet gösteren Ekonomi 
Bakanlığı’na bağlı kapsamlı bir devlet kurumudur.  

Ana hedefi, bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi sağlamak amacıyla 
araştırmaları teşvik etmek ve gerçekleştirmektir. 

Faaliyet alanı multidisipliner ve multisektörel olup, merkezde ve 
enstitülerde görev yapan 15.000’den fazla personeli (3.000’i araştırmacı, 
aynı sayıda doktora öğrencisi ve eğitim veren bilim adamları) 
mevcuttur.  

Ülkede araştırma ve geliştirme yapan personelin %6’sı CSIC’de görevli 
olup,  ülkedeki bilimsel üretimin % 20’si  burada gerçekleşmektedir. 



                                    Enstitü Tanıtımı 
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 Temel ve uygulamalı araştırmalar ile teknolojik gelişimlere yönelik her 
alanda çalışmalar yapan kurumun faaliyet alanı, 8 bilimsel ve teknik 
başlık altında toplanmıştır. 

 İnsan ve Sosyal Bilimler 

 Biyoloji ve Biyomedisin 

 Tabii Kaynaklar 

 Ziraat Bilimleri 

 Fizik Bilimi ve Teknolojileri 

 Materyal Bilimi ve Teknolojisi 

 Gıda Bilimi ve Teknolojisi 

 Kimya Bilimi ve Teknolojisi 
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Yağ Enstitüsü (Instituto De La Grasa); 1947 yılında, yağ endüstrisini 
geliştirmek ve ilerletmek amacıyla kurulmuş daha sonra faaliyet alanı 
genişletilmiştir.  

İki farklı lokalizasyonda hizmet vermektedir. Ana bina merkezde, diğer 
yerleşke ise Dos Hermanas/Bellavista’dadır. Organizasyonda bir yönetici ve 
iki yönetici yardımcısı bulunmakta ve bölüm başkanları dahil tüm 
yöneticiler seçimle göreve gelmektedir.  

Enstitüde 58 adet araştırmacı personel, 97 adet doktora örgencisi, 
teknisyen, projelerde kısa süreli çalıştırmak üzere sözleşmeli personel ve 
diğer personel bulunmaktadır.  

Kurumun cihaz altyapısı; 35 civarında HPLC, 20 civarında GC, 5 adet GC-
MS, 2 adet HPLC-MS, 1 adet Atomik Absorbsiyon, 1 adet Nükleer 
manyetik rezonans (NMR) spektroskopi, ile diğer laboratuvar cihazları 
bulunmaktadır.   

 

 Enstitü Tanıtımı 
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2009 brifingine göre Enstitüde, 67 adet araştırma projesi, farklı şekillerde 
66 adet araştırma sözleşmesi, 110 adet bilimsel yayın, 60 adet kongre 
katılımı, 6 adet patent, 8 adet doktore tezi ve 11 adet ileri egitim 
diploması araştırma hizmetleri kapsamında yer almıştır.  

Enstitüde 3 bölümden oluşmaktadır. 

1. Gıda Kalitesi ve Karakterizasyonu Bölümü (Ana binada)  

2. Bitki Fizyoloji ve Teknolojisi Bölümü (Ana binada) 

3. Gıda Biyoteknolojisi Bölümü (Bellavista /Dos Hermanas) 

 

 Enstitü Tanıtımı 

Av.Padre Garcia Tejero- merkez Bellavista /Dos Hermanas Bellavista /Dos Hermanas 
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Ana binada yönetimin dışında zeytinyağı 
duyusal laboratuvarı da yer almaktadır.  

Ayrıca kontrol hizmetleri de burada 
yürütülmektedir. 

Bellavista yerleşkesinde Gıda Biyoteknolojisi 
Bölümü, Almazara Zeytinyagı Fabrikası Birimi, 
Zeytinyağı Atık Değerlendirme Birimi ile Deneysel 
Ekstraksiyon ve Zeytinyağı Rafineri Fabrikası 
Birimi de yer almaktadır.  

 Enstitü Tanıtımı 
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1. Gıda Biyoteknolojisi Bölümü 

Bu bölümde sebze üretimi, besin kalitesi ve pazarlama ile birlikte kimyasal, 
biyokimyasal ve mikrobiyolojik alanlarında temel ve uygulamalı 
araştırmalar yapılmaktadır.  

Faaliyet Alanları; 

İspanyol stili sofralık zeytin üretiminde, hasat ve ürün nakliyesi ile 
atıkların işlenmesinde araştırmalar yapmak. Fermente olmadan 
olgunlaştırılmış yeni bir ürün yapmak 

Sofralık zeytin fermantasyonu ve muhafazasında gaz kullanmak (ozon vb) 
ve yeni teknolojileri uygulamak 

 Enstitü Tanıtımı 

BÖLÜMLER 
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1. Gıda Biyoteknolojisi Bölümü 

Mikrobiyolojik çalışmalar yapmak 

Bakteriyosin genini kullanarak ürünlerin fermantasyonu için  laktik asit 
bakteri starter kültürlerinin fermente kapasitesini artırmak 

Meyvelerin büyüme ve olgunlaşması sırasında kloroplast pigmentlerinin 
metabolik mekanizmalarını sınıflandırılmak 

İşleme ve depolama sırasında kloroplast pigmentlerinin 
transformasyonları konusunda araştırmalar yapmak 

Kloroplast pigmentlerinin üzerine biyokimyasal ve fiziko-kimyasal 
çevrenin etkisini araştırmak 

 Enstitü Tanıtımı 
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1. Gıda Biyoteknolojisi Bölümü 

Kloroplast ve kromoplast pigmentlerinin absorbsiyonu ve elverişliliği 
konusunda araştırmalar yapmak 

Kuşların tüylerindeki karotenoidlerin varlığını araştırmak 

Zeytinyağında ve sofralık zeytinde polifenolik ve oleosidik bileşenlerin 
antimikrobiyal etkisini araştırmak 

Bitkilerde tekstürden sorumlu hücre duvarının kimyasal ve biyokimyasal 
modifikasyonları konusunda araştırma yapmak 

Bitkilerdeki biyoaktif bileşenleri elde etmek  

 

 Enstitü Tanıtımı 
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2. Gıda Karakterizasyonu ve Kalite Bölümü 

Bu bölüm özellikle zeytinyağı ve zeytin ürünleri başta 
olmak üzere yenilebilir yağlar ile ilgili bilimsel ve 
teknik problemlerin çözümü ile teknolojik gelişmeler 
konularında çalışmaktadır.  

Faaliyet Alanları; 

Gıdalarda yapılan tağşişleri tespit etmek amacıyla 
yeni teknikler geliştirmek (zeytinyağına karıştırılan 
diğer yağların varlığını tespit etmek, değişkenli 
analizlerde kullanılan kemometrik metotlar 
geliştirmek) 

Ekstra natural sızma zeytinyağı kompenentleri (3-4 
dihydroxyphenolglycol, hydroxytirosol, ve esterler)’nin 
fonksiyonel özellikleri konusunda araştırmalar 
yapmak. 

 

 Enstitü Tanıtımı 

BÖLÜMLER 
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2. Gıda Karakterizasyonu ve Kalite Bölümü 

Gıdalardaki renk değişimleri ve tadın gelişiminde rol oynayan 
aminofosfolipidlerin rolü ve gıdaları işleme ve depolama sırasında natural 
içsel antioksidantların üretimi ile ilgili moleküler çalışmalar yapmak. 

Gıdalarda akrilamidin oluşmasında rol oynayan lipid oksidasyonunun 
rolünü tanımlama ile ilgili araştırma yapmak. 

Iberyan domuzundan üretilen ürünleri tanımlama ve yeni kalite kriterleri 
oluşturma. 

Zeytinyağı izlenebilirliği ve gıda güvenliği 

 Enstitü Tanıtımı 
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2. Gıda Karakterizasyonu ve Kalite Bölümü 

Uçucu bileşenlerin tespiti için yeni enstrümanlar ve elektronik 
sensörlerin dizaynı için araştırmalar yapmak.  

Natural sızma zeytinyağında bulunan fenolik bileşenlerin kimyasal 
analizleri ve bunların duyusal özellikler ile korelasyonları. Ayrıca bunların 
depolama sırasında oksidasyon prosesi için önemlerinin değerlendirilmesi.  

Gıdalarda ve yüksek oranda doymamış yağ içerikli fonksiyonel katkı 
maddelerindeki spesifik oksidasyon bileşenlerinin kantitatif analizleri için 
analitik stratejiler geliştirmek 

Kızartma yağı olarak kullanılan yağlarda fiziksel ve kimyasal değişimlerin 
analizi için analitik stratejiler geliştirmek ve bu yağları biyodizel olarak 
kullanılma potansiyelini araştırmak 

 

 

 Enstitü Tanıtımı 
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2. Gıda Karakterizasyonu ve Kalite Bölümü 

Diyabet, metabolik sendrom, kilo alma, yüksek tansiyon için beslenme 
şeklini belirlemek. Oksidatif stres markerleri, inflamasyon ve insülin direnci 
üzerine akdeniz diyetinin etkisini araştırmak.  

Kardiyovasküler sistem üzerine, zeytin prinasındaki yağın ve sızma 
zeytinyağındaki ikinci derece bileşenlerin (lesser) etkisi  

Trigliserid-zengin lipoproteinler ile insan vasküler hücreleri arasındaki 
interaksiyona sebep olan hücre ve moleküler mekanizmaları araştırmak 

 Enstitü Tanıtımı 
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3. Bitki Fizyoloji ve Teknolojisi Bölümü 

Bu bölüm, zeytin, çilek, ahududu, armut, portakal, nohut, ayçiçeği ve diğer 
yağlı tohumlar gibi ürünlerle ilgili temel ve uygulamalı araştırmalar 
yapmaktadır.  

Faaliyet Alanları; 

Meyve olgunlaşması ve gelişimini düzenleme mekanizmasını araştırmak. 

Bitkilerdeki biyoaktif peptitler ve proteinlerin karakterizasyonu. 

Lipid kompozisyonları yükseltilen ayçiçeği mutantlarının genetik, 
biyokimyasal ve moleküler karakterizasyonu 

Yağlı tohumlarda oleik asit denatürasyonunun düzenlenmesi.  

Bitkiler hasat sonrası kaliteyi devam ettirmek ve bitkilerde koku ve 
aromayı (organoleptik kalite ve natural antioksidantlar) sınıflandırmak için 
teknikler geliştirmek  

 

 Enstitü Tanıtımı 

BÖLÜMLER 
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Endüstriyel İşleme ve Çevre Birimi 

Bu birim 3 alt birimde oluşmaktadır; 

1. Zeytinyağı Fabrikası; 

Hedef, zeytinyağı üretiminde kullanılan yeni teknolojileri geliştirmek için 
araştırmalar yapmaktır. Zeytinyağı kalitesini geliştirmek, zeytinyağı sektörü 
için sonuçlar elde etmek, araştırmacı ve teknik personeli eğitmek hedefler 
arasında yer almaktadır.  

Bu birimde laboratuvarda zeytinleri zeytinyağına işlemek için kullanılan 
Abencor sistem mevcuttur. Malaksasyon 30 dk’da, santrifüj 1,5 saatte, 
dekantasyon ise 30 dk-1,5 saat arasında olmaktadır. 

 

 Enstitü Tanıtımı 
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Endüstriyel İşleme ve Çevre Birimi 

2. Zeytinyağı Atık Değerlendirme 

Bu birimde zirai ve gıda endüstrisinden kaynaklanan katı ve sıvı atıkların 
yeniden kullanılması üzerine araştırmalar yapılmaktadır.  

Başta anaerobik prosesler olmak üzere çeşitli deneme prosesleri 
araştırılmakta ve geliştirilmektedir.  

Özellikle ayçiçeği tohumlarının ektraksiyonu sonucu ortaya çıkan atıklar 
ile zeytinyağı ekstraksiyonu için iki fazlı santrifüjden ortaya çıkan kalıntılar 
(zeytinyağı prinası, karasu (alperujo)) üzerine araştırmalar yoğunlaşmıştır. 

  Ayrıca atıklardan protein de ekstrakte edilmektedir. 

 Enstitü Tanıtımı 
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Endüstriyel İşleme ve Çevre Birimi 

3. Deneysel Ekstraksiyon ve Zeytinyağı Rafineri 
Fabrikası 

Tohumlardan yağı elde etmek ve rafine etmek için 
yeni teknikler geliştirmek,  

Lampante yağı işlemek,  

Zeytinyağı kalitesi ve tadını geliştirmektir.  

 Enstitü Tanıtımı 



3. Teknik Ziyaretler 
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 Teknik Ziyaretler 

Jaén ilinde zeytinlikler, zeytinyağı fabrikaları ve kooperatiflere ziyaret  

Kilometreler boyunca, gözün alabildiği her yer zeytin ağaçları ile kaplı 
olan Jaén ilinde bulunan zeytinlikler, zeytinyağı fabrikaları ve kooperatifler 
için teknik ziyaret organize edilmiştir.  

Enstitüde özel sektör işbirliği ile yürütülen proje için zeytin yaprak 
örnekleri ve zeytinyağı fabrikalarından zeytinyağı atık (alperujo) örnekleri 
alınmıştır. Bu örnekler farklı dönemlerde alınmakta ve fenolik bileşenler 
tespit edilmektedir.  
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İspanya 1.59 milyon ton zeytinyağı, 513.000 ton sofralık zeytin 
üretimiyle dünya lideri konumundadır. [Türkiyede 180.000 ton zeytinyağı (dünya 

beşincisi), 430.000 ton sofralık zeytin (dünya ikicisi)] üretmektedir (International Olive Oil 

Council-2013 verileri).  

Endülüste yaygın zeytin çeşitleri; Picual, Hojiblanca, Manzanilla, 
Lechín, Verdial and Picudo’dur.   

İspanya zeytinyağı üretiminin %45’ini gerçekleştiriren Jaén ili, Dünya 
Zeytinyağı Başkenti olarak da anılmaktadır. 550.000 hektarlık zeytinlik 
alanıyla İspanyol zeytinlik alanların %25’in üzerinde bir kısmını ve 
Endülüs’ün %42’sini temsil etmektedir. Bu da şu anlama gelmektedir; Jaén 
dünya toplam zeytinyağı üretiminin % 20 sini karşılamaktadır.  

Expolive 2011 fuarı Jaén’da düzenlenmiştir. 

Jaen bölgesinde çok büyük zeytinyağı kooperatifleri bulunmaktadır. 
Bunlardan bazıları ziyaret edilmiş ve teknik bilgi alınmıştır. 

 

 Teknik Ziyaretler 
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JEANCOOP (http://www.jaencoop.com) 

Jaencoop, ikinci sınıf büyüklüğünde bir kooperatif olup 11 yağ 
fabrikasının bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Bu kooperatifte 
zeytinyağları paketlenmekte ve Cazorliva adı ile piyasaya sürülmektedir. 
Yılda 50 bin ton zeytinyağı paketlenmektedir. Bu kooperatifte kimyasal ve 
duyusal laboratuvarlar da bulunmaktadır. 

 Teknik Ziyaretler 

http://www.jaencoop.com/
http://www.jaencoop.com/
http://www.jaencoop.com/
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COOP. VERA-CRUZ; 

Zeytinyağı üretimi yapılmaktadır. Bu kooperatif modern ekipmanla 
çalışmakta olup, bilgisayarlı sisteme bağlıdır. Tüm fabrika sadece 2 
personel tarafından idare edilmektedir.  

 Teknik Ziyaretler 
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S.C.A. VIRGEN DEL PİLAR; 

Bu zeytinyağı fabrikası modern cihaz ve ekipmanla donatılmıştır.  

Santisteban del Puerto (Jaén)’de bulunmaktadır. 

(http://www.cooperativadelpilar.com/default.asp). 

 Teknik Ziyaretler 

http://www.cooperativadelpilar.com/default.asp
http://www.cooperativadelpilar.com/default.asp
http://www.cooperativadelpilar.com/default.asp
http://www.cooperativadelpilar.com/default.asp
http://www.cooperativadelpilar.com/default.asp
http://www.cooperativadelpilar.com/default.asp
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S.C.A NTRA SRA. DE GUADALUPE (Ubeda); 

Bu kooperatifte yılda 20 bin ton zeytin işlenmekte olup, modern cihaz ve 
ekipmanla donatılmıştır. 

 Teknik Ziyaretler 
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 Teknik Ziyaretler 



4. Zeytin kalite kriterlerinin          
belirlenmesine yönelik 
analizlerin gözlemlenmesi ve 
yapılması 
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Kurutulmuş Siyah Zeytinleri Paketleme (MAP); 

 

Suyu alınmış siyah zeytinler vakum, modifiye 
atmosfer (nitrojen/karbondioksit) altında ve 
koruyucu olan potasyum sorbat ile 
paketlenmiştir. Paketlenmeden önce renk, 
nemlilik ve su aktivitesi ölçülmüştür. Oda 
sıcaklığında bekletilmiş (aylar) ve raf ömrü 
sırasında kalitesi test edilmiştir.  

 

 Zeytinde bazı kalite kriter analizleri 
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Kimyasal Analizler 

Tuz (NaCl) İçerigi: Volhard titrasyon metodu kullanılmıştır.   

Süzülmüş 5 ml salamura ve zeytin suyu 100 ml distile su ile tamamlanır. 
İndicator olarak potassium cromate 5-6 damla damlatılır. 0.1 N silver 
nitrate solusyonu ile pembe renk oluşana kadar titre edilir.  
% NaCl=NxV    N:0.97 (%97), V:Titrasyonda kullanılan silver nitrat hacmi. 

Not: Zeytin kuru ise pulp aynı miktar distile su konur ve zeytin ile su karışımı iyice 
karıştırılır. Süzülür ve aşağıdaki formüle göre hesaplanır.  % NaCl=NxVx2 

 

 Zeytin kalite kriter analizleri 
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pH: Salamuranın pH’sı Beckman model 45 pH meter ile ölçülür. 

 Serbest asit ve combined asit içerigi; 

Combined asitlik, salamurada yer alan organik  

asitleri  ifade etmektedir. Bunlar başlıca sodyum 

 acetat ve sodyum laktat’tır.  

Siyah zeytindeki asitler:CH3-COOH (acetic acid) or CH3-COONa (Sodium 
acetate) 

Yeşil zeytindeki asitler: LacH (lactic acid) or LacNa (Sodium lactate) 

Metod: 0.5 N NaOH ile titrasyon and Metrohm 670 Titroprocessor. 

25 ml salamura kullanılmıştır. Serbest asitlik Metrohm 670 
Titroprocessor ile titrsyonla ölçülmüştür.  

0.5 NaOH titrasyonda kullanılmış ve pH 8.3 oluncaya kadar devam 
edilmiş ve % olarak ifade edilmiştir.   Combined asitlik,  pH 2.3 oluncaya 
kadar 0.5 N HCl ile titrasyon yapılmıştır. Sonuçlar Eq/L. olarak ifade 
edilmiştir  

 

 Zeytin kalite kriter analizleri 
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Instrumental Analizler 

 

Fenolik Bileşenlerin Analizi; 

Metot: Ekstraksiyon ve HPLC de okuma 

 

 Zeytin kalite kriter analizleri 
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   Fiziksel Analizler 

   Renk Ölçümleri;  Metot: Scale CIELAB 

Zeytinlerin renkleri BYK-GARD-ner Model 9000 Color-view 
spectrophotometer  ile ölçülmüştür. 700 nm de reflektans (yansıma) 
olarak ifade edilmiştir. Düşük reflaktans değeri koyu renkli zeytinleri 
göstermektedir. Her ölçüm 10 adet ve 2 tekerrürlü olarak yapılmıştır. 
Örneklerin L, a ve b verileri belirlenmiştir.  

Parlaklık=L; L=0 (Siyah) ve =100 (Şeffaf beyaz), a=kırmızı/pembe (-) ve 
yeşil (+); b= mavi (-) ve sarı (+). 

 Zeytin kalite kriter analizleri 
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Tekstür (Sertlik) 

Metod: Sertlik,  Instron Universal Test cihazı  (Canton, MA)  
kullanılarak yapılmştır.  

Zeytinler (18, 21 veya 24 (3’ün katları) tartıldı. Her bir ölçümde 
3 zeytin kullanıldı.  8 ölçüm yapıldı ve ortalamaları alındı. Sertlik 
N/100 g zeytin olarak ifade edildi. 

Örnek: 88.56 g/24 adet zeytin=3.69    N=268 

268x100/3x3.69 

 Zeytin kalite kriter analizleri 
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Zeytinyağında duyusal analiziler de yapılmıştır. 

Endülüs bölgesinde yoğun olarak tüketilen ve zeytinyağı 
üretiminde kullanılan Picual (Sevilla), Picual (Jaen), Hojiblanca ve 
Arbequina zeytin çeşitlerinden elde edilen yağlarda duyusal 
analizler yapılmıştır.  

Analizler sonucunda Picual (Sevilla), Hojiblanca ve Arbequina 
çeşitlerinden elde edilen zeytinyağının kusursuz olduğu; 

Picual (Jaen) çeşidinden elde edilen zeytinyağının kusurlu 
(kızışma) olduğu tespit edilmiştir.  Picual (Jaen) çeşidinden elde 
edilen zeytinyağındaki kızışma, zeytin hamurundan yağı çıkarmak 
için fazlı sistem yerine baskı (presleme) sistemin kullanılmış 
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 Zeytin kalite kriter analizleri 
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Zeytinyağında duyusal analiziler de 
yapılmıştır. 

Zeytinyağı üretiminde picual çeşidi en 
fazla kullanılmaktadır. Bu çeşitten elde 
edilen yağlar sert olup, 10 üzerinden 
meyvemsi kokuları 5-6, acılık (bitter) 7-8, 
yakıcılık (punget) 6-7 olduğu,  

Hojiblanca için sırasıyla; 4-5, 3-5, 5-6 
olduğu,  

Arbequina çeşidi için ise sırasıyla; 2-3, 0-1; 
1-2 olduğu (çok hafif) tespit edilmiştir.  

•Genellikle Picual ve Arbequina 
çeşitlerinden elde edilen yağlar 
karıştırılarak kullanılmaktadır. 

 Zeytin kalite kriter analizleri 



5. İspanya piyasasında satışa 
sunulan farklı şekillerde 
işlenmiş sofralık yeşil ve siyah 
zeytinlerin bazı kalite 
özelliklerinin değerlendirilmesi 
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İspanya marketlerinde satılan farklı şekillerde işlenmiş sofralık 
yeşil ve siyah zeytinler marketten alınmış, bazı kalite kriterleri (tuz, 
serbest ve combined asitlik, pH, renk, tekstür (sertlik), ve duyusal 
analizler) belirlenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.  

11 adet farklı ticari zeytin ürün materyal olarak kullanılmıştır.  

Örneklere ait ticari isimler, özellikleri, içerikleri ve ambalaj 
materyali Tablo 1’de;  resimler şekil 1’de sunulmuştur.  

Kimyasal analizler (pH, serbest ve combined asitlik, Tuz), fiziksel 
analizler (renk ve tekstür (sertlik)) 4. bölümde verilen metotlara 
göre yapılmıştır.  

Duyusal analizler Dr. Manuel Brenes (1. Panelist) ve Dr. Fatma 
Güngör (2. Panelist) tarafından yapılmıştır.  

 

 

 

 

İspanya piyasasında satışa sunulan bazı zeytinlerin kalite özellikleri  
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İspanya piyasasında satışa sunulan bazı zeytinlerin kalite özellikleri  

Örnek No:1 Örnek No:2 Örnek No:3 

Örnek No:4 Örnek No:5 Örnek No:6 
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İspanya piyasasında satışa sunulan bazı zeytinlerin kalite özellikleri  

Örnek No:7 Örnek No:8 Örnek No:9 

Örnek No:10 Örnek No:11 



Tablo 1. İspanya’da yaygın tüketilen farklı işleme özelliklerini sahip sofralık zeytin örnekleri ve özellikleri. 

 
 

46 

Örnek 
no 

Ticari 
markası 

Özellikleri İçindekiler 
Ambalaj 
materyali 

1 Serpis 

İspanyol stili yeşil zeytin, 
Manzanilla çeşidi, 
çekirdekli. 

 Su, Manzanilla çeşidi, çekirdekli yeşil 
zeytin, tuz, sitrik asit, laktik asit ve ascorbik 
asit. Pastörize edilmiş.  

Teneke 
kutu 

2 Serpis 

İspanyol stili yeşil zeytin, 
Manzanilla çeşidi, çekirdeği 
çıkarılmış ve hamsi balığı ile 
doldurulmuş, diyet ve tuzu 
% 35 oranında azaltılmıştır.  

 Su, Manzanilla çeşidi yeşil zeytin, % 6 
oranında hamsi ve sodyum alginat ile 
doldurulmuş, tadı zenginleştirmek için 
monosodyum glutamat, tuz, sitrik asit.  
Pastörize edilmiş.  

Teneke 
kutu 

3 Serpis 

İspanyol stili yeşil zeytin, 
Manzanilla çeşidi, 
çekirdekli.  

Su, Manzanilla çeşidi, çekirdekli yeşil zeytin, 
tuz, sitrik asit, laktik asit ve ascorbik asit.  

Plastik 
ambalaj 

4 Jolca 

İspanyol stili yeşil zeytin, 
Manzanilla çeşidi, 
çekirdeksiz.  

Su, Manzanilla çeşidi yeşil zeytin, tuz, sitrik 
asit, laktik asit ve ascorbik asit. Koruyucu: 
Potasyum sorbat 

Plastik 
ambalaj 

İspanya piyasasında satışa sunulan bazı zeytinlerin kalite özellikleri  



İspanya piyasasında satışa sunulan bazı zeytinlerin kalite özellikleri  

 
Tablo 1. İspanya’da yaygın tüketilen farklı işleme özelliklerini sahip sofralık zeytin örnekleri ve özellikleri. 
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Örne
k no 

Ticari 
markası 

Özellikleri İçindekiler 
Ambalaj 
materya
li 

5 Carrefour 

İspanyol stili yeşil zeytin, 
Manzanilla çeşidi, çekirdegi 
çıkarılmış ve kırmızı biberle 
doldurulmuş.  

Su, Manzanilla çeşidi yeşil zeytin, % 6 
oranında kırmızı biber ve sodyum alginat ile 
doldurulmuş, tuz, sitrik asit, laktik asit, 
askorbik asit.  

Teneke 
kutu 

6 
Carrefour 
(selecciỏn) 

İspanyol stili yeşil zeytin, 
Manzanilla çeşidi, çekirdegi 
çıkarılmış ve kırmızı biberle 
doldurulmuş.  Aragon 
orijinli.   

Su Manzanilla çeşidi yeşil zeytin, % 6 
oranında kırmızı biber (piquillo cv.) 
doldurulmuş, tuz, sitrik asit, laktik asit, 
askorbik asit.Pastörize edilmiş. 

Teneke 
kutu 

7 Serpis 
Kalifornian stili siyah zeytin. 
Çekirdeksiz.  

Su, Cacereña* çeşidi siyah zeytin, tuz, laktik 
asit, Stabilizer olarak Ferrous lactate*** ve 
natural baharatlar. 

Teneke 
kutu 

8 La Espaňola 
Kalifornian stili siyah zeytin. 
Çekirdeksiz.  

 Su, Cacereña* çeşidi siyah zeytin, tuz, sitrik 
asit, Stabilizer E-585 (ferrous gluconate*) . 

Teneke 
kutu 



İspanya piyasasında satışa sunulan bazı zeytinlerin kalite özellikleri  

Tablo 1. İspanya’da yaygın tüketilen farklı işleme özelliklerini sahip sofralık zeytin örnekleri ve özellikleri. 
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Örnek 
no 

Ticari 
markası 

Özellikleri İçindekiler 
Ambalaj 
materyali 

9 
Carrefour 
(selecciỏn) 

Natural siyah zeytin. 
Empeltre çeşidi. Aragon 
orijinli.  

Su, Empeltre** çeşidi siyah natural zeytin, 
tuz, laktik asit, baharat.  

Cam şişe 

10 Baresa 

Natural siyah zeytin. 
Empeltre çeşidi. Aragon 
orijinli.   

 su, Empeltre* black olives natural, salt, 
acidulant: lactic acid. 

Cam şişe 

11 La Espaňola 

İspanyol stili yeşil zeytin, 
Manzanilla çeşidi, 
çekirdeği çıkarılmış ve 
hamsi balığı ile 
doldurulmuş.  

Su, Manzanilla çeşidi yeşil zeytin, tuz, % 6 
doldurulmuş (hamsi, stabilizer:E-401(sodium 
alginate), tadı zenginleştirmek için; E-
621(monosodium glutamate); sitrik asit. 

Teneke 
kutu 

*: Cacereña, Batı İspanya zeytin çeşidi 
**Empeltre , Kuzey İspanya zeytin çeşidi. 
***: Ferrous lactate and ferrous gluconate, siyah rengi devam ettirmek için kullanılır. USA ve EU’da kullanılır.  

 
 
 



İspanya piyasasında satışa sunulan bazı zeytinlerin kalite özellikleri  

Tablo 1. İspanya’da yaygın tüketilen farklı işleme özelliklerini sahip sofralık zeytin örnekleri ve özellikleri. 
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Örnek 
no 

Ticari 
markası 

Özellikleri İçindekiler 
Ambalaj 
materyali 

9 
Carrefour 
(selecciỏn) 

Natural siyah zeytin. 
Empeltre çeşidi. Aragon 
orijinli.  

Su, Empeltre** çeşidi siyah natural zeytin, 
tuz, laktik asit, baharat.  

Cam şişe 

10 Baresa 

Natural siyah zeytin. 
Empeltre çeşidi. Aragon 
orijinli.   

 su, Empeltre* black olives natural, salt, 
acidulant: lactic acid. 

Cam şişe 

11 La Espaňola 

İspanyol stili yeşil zeytin, 
Manzanilla çeşidi, 
çekirdeği çıkarılmış ve 
hamsi balığı ile 
doldurulmuş.  

Su, Manzanilla çeşidi yeşil zeytin, tuz, % 6 
doldurulmuş (hamsi, stabilizer:E-401(sodium 
alginate), tadı zenginleştirmek için; E-
621(monosodium glutamate); sitrik asit. 

Teneke 
kutu 

*: Cacereña, Batı İspanya zeytin çeşidi 
**Empeltre , Kuzey İspanya zeytin çeşidi. 
***: Ferrous lactate and ferrous gluconate, siyah rengi devam ettirmek için kullanılır. USA ve EU’da kullanılır.  
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Tablo 2: Zeytin örneklerine ait sonuçlar 

Örnek 
no 

pH Serbest 
asitlik, 

% 
laktik 
asit 

olarak 

Combi
ned 

asitlik 
(Eq/L) 

Tuz 
(%) 

Renk 
Teksture 
(Sertlik) 
(N/100 g 

taze 
zeytin)** 

Duyusal Özellikler  

 

 

I II 
Ort

. 
  I II Ort. 

1 3,9 3,9 3,9 0,65 0,05 3,96 

L: 51,96 52,61 52,29 
  

2421 

  

Tuz* ve asitlik dengeli degil. 
Pastörize bir ürün. Tuz ve 
asitlikten ziyade pH önemli ve 
pH limiti <4.3 olmalı. (asidi 
yüksek ama kusur yok) 

a: 4,46 4,49 4,48 

b: 39,76 38,82 39,29 

2 4,4 4,1 4,3 0,50 0,07 2,41 

L: 51,99 52,60 52,30   

1793 

  

Düşük tuz, yüksek asit, tat, 
Sodium glutamate ile 
maskelenmiş. 

a: 5,33 5,32 5,33 

b: 37,84 37,46 37,65 

3 3,6 3,4 3,5 0,78 0,04 6,66 

L: 51,39 51,42 51,41   

2428 

  

Asit ve Tuz yüksek ama dengeli 
olduğu için tat güzel.  

a: 4,60 4,97 4,79 

b: 35,29 34,29 34,79 

İspanya piyasasında satışa sunulan bazı zeytinlerin kalite özellikleri  
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Tablo 2: Zeytin örneklerine ait sonuçlar 

Örnek 
no 

pH Serbest 
asitlik, 

% 
laktik 
asit 

olarak 

Combi
ned 

asitlik 
(Eq/L) 

Tuz 
(%) 

Renk 
Teksture 
(Sertlik) 
(N/100 g 

taze 
zeytin)** 

Duyusal Özellikler  

 

 

I II 
Ort

. 
  I II Ort. 

4 4,0 3,9 4,0 0,52 0,03 4,20 

L: 51,04 51,86 51,45   

2072 

  

Asit ve Tuz düşük ve  dengeli. 
Tat  güzel. 

 

a: 5,01 4,79 4,90 

b: 36,93 37,65 37,29 

5 3,9 3,6 3,8 0,51 0,03 4,05 

L: 51,93 53,08 52,51   

1629 

  

Asit ve Tuz dengeli.  

 

a: 4,98 5,26 5,12 

b: 36,28 35,76 36,02 

6 3,7 3,4 3,6 0,53 0,02 2,85 

L: 54,57 54,40 54,49   

1351 

  

Kusur var.  Hafif Zapateria  
(bozuk deri konusu ve yağ asidi  

konusu karışımının algılanması-
fermantasyon kaynaklı) 

 

a: 4,73 4,53 4,63 

b: 39,08 41,97 40,53 

İspanya piyasasında satışa sunulan bazı zeytinlerin kalite özellikleri  
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Tablo 2: Zeytin örneklerine ait sonuçlar 

Örnek 
no 

pH Serbest 
asitlik, 

% 
laktik 
asit 

olarak 

Combi
ned 

asitlik 
(Eq/L) 

Tuz 
(%) 

Renk 
Teksture 
(Sertlik) 
(N/100 g 

taze 
zeytin)** 

Duyusal Özellikler  

 

 

I II 
Ort

. 
  I II Ort. 

7 6,7 6,6 6,6 0,02 0,03 2,67 

L: 15,50 15,96 15,73   

1967 

  

pH nötr,  için standartta sınır 
yok, düşük tuz ve tat güzel. 

  

a: -0,80 -0,09 -0,45 

b: -1,56 -1,62 -1,59 

8 7,5 7,2 7,4 0,02 0,03 2,58 

L: 14,97 14,65 14,81   

2194 

  

pH nötr,  için standartta sınır 
yok, düşük tuz ve tat güzel. 

  

a: 1,48 1,76 1,62 

b: 0,52 0,73 0,63 

9 4,1 4,0 4,0 0,75 0,06 2,54 

L: 25,37 26,35 25,86 
  

1345 

  

Tuz düşük, tad kötü ama kusur 
yok. Aragon orijinli, natural 
üretim. Çok fazla tercih 
edilmiyor.  

  

a: 11,44 11,12 11,28 

b: 5,64 5,16 5,40 

İspanya piyasasında satışa sunulan bazı zeytinlerin kalite özellikleri  
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Tablo 2: Zeytin örneklerine ait sonuçlar 

Örnek 
no 

pH 
Serbest 
asitlik, 

% laktik 
asit 

olarak 

Combi
ned 

asitlik 
(Eq/L) 

Tuz 
(%) 

Renk 
Teksture 
(Sertlik) 

(N/100 g taze 
zeytin)** 

Duyusal Özellikler  

 

 

I II Ort.   I II Ort. 

10 4,4   4,4 7,23 

L: 22,36 21,39 21,88   

1448 

  

Tat güzel, Aragon orijinli, 
natural üetim, fazla tercih 
edilmiyor.   

a: 7,62 7,76 7,69 

b: 3,41 3,11 3,26 

11 4,5 4,2 4,3 0,54 0,08 4,82 

L: 50,85 51,24 51,05   

1448 

  

Tat güzel, Aragon orijinli, 
natural üetim, fazla tercih 
edilmiyor.   

a: 4,56 4,38 4,47 

b: 38,53 37,45 37,99 

İspanya piyasasında satışa sunulan bazı zeytinlerin kalite özellikleri  

*: ABD için % 2 tuz. 
**: Sertlik sonuçları Newton olarak kaydedildi. Örnek: 88.56/24=3.69 g/zeytin; 268 newton; (268X100)/3 adet zeytin 
x3,69)=2421 N/100g taze zeytin 
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Sonuçlar ve Tartışma 

Sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde; 

pH; İspanyol stili yeşil zeytinlerin pH değerlerinin, Kalifornian stili 
siyah zeytinlere göre daha düşük olmuştur. pH ile ilgili tüm 
sonuçlar, IOC (International Olive Oil Council-Uluslararası 
Zeytinyağı Konseyi) Sofralık Zeytin Standardında belirtilen pH 
değerleri ile uyum içindedir. 

 

Serbest asitlik; en yüksek serbest asitlik 3. ve 1. örnek (İspanyol 
stili yeşil zeytin) ile 9. örnekte (natural zeytin) meydana gelmiştir. 
En düşük serbest asitlik ise Kalifornian stili (7. ve 8. örnekler) 
zeytinlerden elde edilmiştir. IOC Sofralık Zeytin Standardında 
belirtilen serbest asitlik dikkate alındığında, 3., 1. ve 9. örneklerin 
asit içeriği yüksek çıkmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

İspanya piyasasında satışa sunulan bazı zeytinlerin kalite özellikleri  
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Sonuçlar ve Tartışma 

 

Tuz; ortalama tuz seviyeleri % 4.82-2.41 arasında değişmiştir. 
Sonuçlar IOC Sofralık Zeytin Standardında belirtilen tuz oranlarına 
uygun çıkmıştır. 

 

Asit&Tuz dengesi; salamurada tuz konsantrasyonu ile asit oranı 
önemli parametredir. Bu iki parametrenin dengede olması 
gerekmektedir. Örneğin; % 5 tuz içeren bir salamuranın serbest asit 
seviyesinin % 0.5 olması gerekmektedir. Ayrıca pH da önemli bir 
parametre olup, salamuranın tuz, pH, ve serbest asitliğinin 
dengede olması zeytinlerin gıda güvenliği ve muhafazası açısından 
önem arz etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

İspanya piyasasında satışa sunulan bazı zeytinlerin kalite özellikleri  
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Sonuçlar ve Tartışma 

 

Asit ve tuz dengesi dikkate alındığında; 3., 4., 5. ve 11. örneklerin 
(İspanyol tipi yeşil zeytin, manzanilla çeşidi) dengeli olduğu 
görülmüştür. Bu sonuçlar IOC Sofralık Zeytin Standardında 
belirtilenlerle uyum içindedir. 

 

Tekstür; örneklerde tekstür (sertlik) öçümleri yapılmıştır. Tablo 2 
incelendiğinde; sertliğin uygun olduğu sadece natural siyah 
zeytinde sertliğin yeterli olmadığı tespit edilmiştir.   

 

Renk; Zeytin örneklerinde siyah, yeşil ve natural zeytin için 
öngörülen renklere uygun renkler bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

İspanya piyasasında satışa sunulan bazı zeytinlerin kalite özellikleri  
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Sonuçlar ve Tartışma 

 

Duyusal analizler: İspanyol insanı, hamsi ile doldurulmuş,  düşük 
tuz ve düşük asit içerikli ispanyol stili yeşil zeytini severek 
tüketmektedirler ve oldukça fazla tercih edilen bir üründür. Ayrıca 
kırmızı biber ile doldurulmuş,  düşük tuz ve düşük asit içerikli 
ispanyol stili yeşil zeytin de oldukça rağbet gören bir üründür.  

 

Siyah zeytinde ise düşük tuz içeriğine (<% 2) sahip, siyah renkli 
ürünler tercih edilmektedir. Natural siyah zeytin, % 7 oranında tuz 
içermesine karşın yüksek oranda içerdikleri yağdan dolayı iyi bir 
tada sahip olmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

İspanya piyasasında satışa sunulan bazı zeytinlerin kalite özellikleri  



6. Değerlendirme 
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Zeytincilikle ilgili yetiştiricilik, mekanizasyon ve işleme 
teknolojileri, markalaşma problemlerini çözen İspanya gerek 
sofralık gerekse zeytinyağı üretimi yönünden dünya piyasalarında 
lider konumunda olduğu ve bu seviyeyi korumak hatta daha ileri 
düzeye taşımak için konuyla ilgili yoğun araştırma faaliyetleri 
yürüttükleri gözlemlenmiştir Sofralık zeytin kalitesi, İspanya’da 
analitik metotlarla (asitlik, tuz, renk, tekstür, vs) kontrol 
edilmektedir. 

Aynı zamanda zeytinlerin ticari sunumlarına da (kırmızı biber ve 
hamsi ile doldurma, çekirdeksiz sunum vs) önem verildiği, 
marketlerde çok sayıda farklı sunumların olduğu görülmüştür.  Bu 
pazarlama gücünü ve tüketim oranını arttırmaktadır.  

 

 

Değerlendirme 
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Zeytin kooperatiflerinin çok büyük ve modern yapıda olduğu; 
sofralık zeytin ve zeytinyağı üretmek ve paketlemek için yeni 
teknolojileri kullandıkları gözlemlenmiştir.  

 

Enstitüde zeytinyağı fabrikasının olduğu birim laboratuvarında 
Abencor sistem (kırma, öğütme, malaksasyon (yoğurma) ve 
santrifüj) mevut olduğu görülmüştür. Bu sistemle meyvelerdeki 
yağ içeriği Enstitü laboratuvarlarında kontrol edilmektedir. Bu 
metot kooperatiflerin zeytinden ekstrakte edeceği % yağ oranını 
tespit edebilmeleri yönünden önem arz etmektedir. 

 

Değerlendirme 
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Sonuç olarak; 

Kısaca başta sofralık zeytine ve zeytinyağı ile ilgili kullanılan 
teknoloji ve test teknikleriyle ilgili bilgilere sahip olunmuş 

laboratuvarda analizlerin uygulanması,  

sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması ile ilgili ayrıntılı 
bilgiler edinilmiştir.  

Zeytinlikler ve dünyanın en büyük ve modern kooperatifleri 
ziyaret edilmiş ve zeytinyağı fabrikalarının çalışma prensipleriyle 
ilgili bilgiler alınmıştır.  

Bu bağlamda, bu eğitimin genel anlamda zeytin kalite 
kriterlerinin belirlenmesine yönelik analizlerin uygulanması 
açısından yararlı olduğu düşünülmüştür.  

 

Değerlendirme 
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Teşekkürler… 
fatmagungor@bursagida.gov.tr 
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Fotoğraflar 


