
Ürün
Kataloğu

Bi lgem Zeyt in
www.bi lgemzeytin .com

BILGEM
ZEYTIN

2022
Organik Zeytinyağı 

AR-TUR Şarküteri



ÜRÜN
KATA-
LOGU

HİKAYEMİZ

ÜRÜNLERİMİZ

ZEYTİNYAĞLARI

SOFRALIK ZEYTİNLER İLETİŞİM

ÜRÜN LİSTESİ

SABUNLAR

DOMATESLER

MERAK EDİLENLER

Bilgem Zeytincilik   04

Neler Üretiyoruz?   08

Soğuk Sıkım Zeytinyağları   10

Yeşil & Siyah Zeytin   12 Sipariş Hattı             24   

Ürün Listesi   18

Sıvı & Katı Sabun             14

Domates & Biber             16

SSS     20

-



     

BİLGEM ZEYTİNCİLİK
Ülkemizde değeri  düşmeyen bir  emtia olan arsa almak üzerinde 
yoğunlaşırken :)  y ı l lardır  y azlar ımız ı  geçirdiğimiz Burhaniye,  Gömeç, 
Ayval ık ’da çevremizdeki  zeyt in ağaçlar ın ı  ve zeyt iny ağını  keşf im  
benim iç in BÜYÜK, insanl ık iç inse küçücük bir  adım olarak tar ihe 
geçt i .  Yaklaşık 6 ay YouTube’dan zeyt in ,  zeyt iny ağı ,  s ık ımı hakkında  
neredeyse tüm videolar ı  seyrett im.

 2017 yı l ın ın temmuz ayının kavurucu s ıcağında yolum Burhaniye/
Yunuslar Köyünün y aylasında Ekrem Ağabey i le kesişt i .  Babadan 
kalma zeyt inl iğ ini  satmak ve bunu kendis i  iç in önemli  bir  konuda  
değerlendirmek ist iyordu.  Böylece i lk zeyt inl iğ imiz i  almış bulunduk. 
Daha sonra Ekrem Ağabey’ in k ız kardeşinin y an tarafta bulunan  
zeyt inl iğ ini  de aldık .  Bu ik i  zeyt inl iğe,  Ekrem Ağabey bakıyor.   Bu arada 
i lk olarak Zeyt inDostu Derneğinin eğit imler ine,  daha sonra Sn.  Zeynep 
Delen’ in EPPEK’deki  bir  sohbet ine kat ı ld ım. Bir  sonraki  y az Sn.  Mücahit 
Kıvrak’ ın Edremit Meslek Yüksek Okulundaki  eğit imini  (bu y aştan son-
ra sabah 09:00 akşam 19:30 eğit im kolay deği l  ancak konu zeyt iny ağı 
olunca çok keyif l i )  tamamladım.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde Sn.  Renan Tunal ıoğlu,  Sn.  Yusuf 
Küçük önderl iğ inde tadım eğit imine kat ı ld ım. Bunlar ı  başka eğit imler  
de takip ett i .  Herkes iy i  tar ımla i lg i lenirken biz direk zeyt inl iğ imiz i  
organik tar ıma geçirmek iç in Sn.  Aycan Tit iz  danışmanl ığında çal ışmay a  
başladık ,  2021 Ağustos/Eylül  aylar ında başlay acak olan hasat i le  
beraber Yunuslar Zeyt inl iğ imizden elde edeceğimiz ürünler i le organik  
sert i f ikamızı  almayı amaçl ıyoruz.  Marka arayış ında Sevgi l i  Eş im Bi lge’nin 
ismini  verdiğimiz “BİLGEM ZEYTİNCİLİK” te karar k ı ld ık .  Logomuzun 
patent in i  aldık .  Sn.  Umut Karaman bir  tane daha logo çal ışmamız  
bulunuyor.  2019 senesinde erken hasat zeyt iny ağımızı  i lk  kez cam  
şişeye doldurduk.  Bu da biz im iç in önemli  bir  gel işme.  Eğer zeyt in , 
zeyt inci l ik  hakkında sorular ın ız varsa herzaman bana ulaşabi l i rseniz . 
Ben tabi i  k i  herseyini  bi lemem ancak s iz i  sorular ın ız cevaplay abi lecek 
kiş i lere yönlendirebi l i rm.

2019 bu sene (eski)  of is  komşular ım, S inan ve Serhan’a da bir  
zeyt inl ik aldık .  Onlar da zeyt inci l iğe gir iş  y apt ı lar.  2020 senesinde ik in-
ci  markamızın tesci l  sürecini  tamamladık .



2020 yı l ında bünyemize kat ı lan HacıOsman / Gömeç’deki  zeyt inl ikdeki 
120/130 y aşında olan ANTİK zeyt in ağaçlar ından hasat ett iğimiz zeyt-
in ler i  e leyerek,  sofral ık S iy ah ve Yeşi l  iç in de çal ışmay a başladık .   2021 
Eylül  aylar ında sat ışa hazır  hale gelecekler.  8 / 10 ay doğal olarak fer-
mente olmalar ı  gerekiyor.

 2020 Yı l ında Türkiye’de Zeyt inDostu Derneğinin Naturel  S ızma  
Zeytiny ağı Yarışmasında Alt ın Ödül kazandık .  2021 Yı l ında ise i lk 
kez yurtdış ında bir  y arışmay a kat ı ld ık ve İ taly a’da Gümüş Madaly a  
kazandık .  Zeyt inDostu Derneğinin y arışmasında da yine ödül aldık .

2022 yı l ında Amerika kıtasındaki  y arışmalara kat ı lmayı planl ıyoruz.

“Yani ,  öylesine  
c iddiye 
alacaksın ki 
y aşamayı ,
Yetmişinde bi le , 
meselâ,  zeyt in 
dikeceksin ,”



ÜRÜNLERİMİZ
Bilgem Zeytinci l ik olarak zeytiny ağları ,  sofral ık zeytinler ,  
doğal sabunlar üret iyoruz.  Zeytiny ağlarımızı  organik 
tar ım esaslarını  uyguladığımız kendi zeytinl ikler imizden,  
makinelerle hasat ediyoruz.  Tüm üret imimiz soğuk s ık ımdır. 

Çevre dostu makinelerle,  hava i le temas etmeden sık ı lan zeytinler imiz,  
krom tanklarda saklanıyor ve i lk anki  tazel iğini  hep koruyor.  Ödül alan 
zeytiny ağlarımızı  herhangi bir  farkl ı l ık olmadan zeytiny ağı severler 
iç in özenle sakl ıyor ve sat ışa sunuyoruz.

Soğuk
Sıkım
Zeytinyağları

Zeytinyağlı
Sabunlar

Sofralık 
Zeytinler



Can Paşa, Lara ve  
Kaan zeytiny ağlarımız
erken hasat ve olgun 
hasat seçenekleriyle,
zeytiny ağı severlerin 
sofralarında yerini  
almay a hazır.

ZEYTİNYAĞLARIMIZ

K A A N

Bilgem Zeytinci l ik Natürel Sızma Zeytiny ağı 
Kuzey Ege’de Burhaniye ve Gömeç’de yetişen  
Edremit/Ayval ık c insi  zeytinlerden, tam zamanında  
hasat edi lmiş,  çok kısa sürede sıkı lmış mahsul lerden  
özel olarak elde edi lmişt ir. 

NATUREL SIZMA  
SOĞUK SIKIM 
ZEYTİNYAĞLARI

C A N
P A Ş A

L A R A



DOĞAL FERMENTE  
SİYAH ÇEVİRME ZEYTİN

Kimy asal iş leme tabi  tutulmadığı 
iç in doğal zeytinin tadı  her tanede 
muhafaza edi lmişt ir.  Tercihinize 
bağl ı  olarak zeytiny ağı ,  baharat ve 
l imon i lavesiyle ser vis edi lebi l i r.

Zeytinler in olgunlaşması 6 – 7 ay 
sürmektedir.  Doğal ürünler iş leme 
şart lar ı  gereği farkl ı  renk tonlarında  
ve aynı zamanda hafif  acı l ıkta  
olabi l ir.

Zeytinler in olgunlaşması 6 – 7 ay 
sürmektedir.  Doğal ürünler iş leme 
şart lar ı  gereği farkl ı  renk tonlarında  
ve aynı zamanda hafif  acı l ıkta  
olabi l ir.  Tercihinize bağl ı  olarak 
zeytiny ağı ,  baharat ve l imon i lavesi 
i le ser vis edi lebi l i r.

Yeşi l  Zeytinler imiz Kuzey Ege’de Burhaniye ve Gömeç’de 
yet işen Edremit/Ayval ık c insi  zeyt inlerden, yeşi lken  
özenle hasat edi l ir  salamura suyunda doğal  
fermantasyonuna bırakı larak l imon di l imleri  
ve zeytiny ağı i le ambalaj lanmışt ır.

S iy ah Zeytinler imiz de yine Kuzey Ege’de Burhaniye ve 
Gömeç’de yet işen Edremit/Ayval ık c insi  zeyt inlerden, 
özenle hasat edi l ir  ve bir  kat tuz bir  kat zeytin olarak 
ağzı  s ık ıca kapatı lan gıday a uygun kaplarda gün aşır ı 
çevri l i r.  Kendi suyunu salan zeytinler bu su içer is inde  
anaerobik fermantasyona uğrar ve muhafaza edi l ir.

SOFRALIK 
ZEYTİNLERİMİZ

YEŞİL  
SALAMURA  
ZEYTİN 



KATI SABUN / ADET SIVI SABUN / 300mlKATI SABUN / KG SIVI SABUN / 5000ml

Kuzey Ege’nin ,  üstün nitel ikl i  
zeyt iny ağlar ından,  gerçek saf doğal 
kat ı  sabun.  Saf zeyt iny ağı kul lanı larak 
üret i len s ıv ı  zeyt iny ağı sabunumuzu 
el  ve yüz temizl iğ inde ve banyoda  
rahatl ıkla kul lanabi l i rs in iz . 

Kuzey Ege’nin ,  üstün nitel ikl i  
zeyt iny ağlar ından,  gerçek saf doğal 
s ıv ı  sabun.  Saf zeyt iny ağı kul lanı larak  
üret i len s ıv ı  zeyt iny ağı sabunumuzu  
el  ve yüz temizl iğ inde gönül rahatl ığ ıyla  
kul lanabi l i rs in iz .

Kuzey Ege’nin ,  üstün nitel ikl i  
zeyt iny ağlar ından,  gerçek saf doğal 
kat ı  sabun.  Saf zeyt iny ağı kul lanı larak 
üret i len s ıv ı  zeyt iny ağı sabunumuzu 
el  ve yüz temizl iğ inde ve banyoda  
rahatl ıkla kul lanabi l i rs in iz . 

Kuzey Ege’nin ,  üstün nitel ikl i  
zeyt iny ağlar ından,  gerçek saf doğal 
s ıv ı  sabun.  Saf zeyt iny ağı kul lanı larak  
üret i len s ıv ı  zeyt iny ağı sabunumuzu  
el  ve yüz temizl iğ inde gönül rahatl ığ ıyla  
kul lanabi l i rs in iz .

ZEYTİNYAĞLI
SABUNLARIMIZ
Doğal Zeytiny ağl ı  Gerçek Saf Sıv ı  ve Katı  Sabunlar.  
BİLGEM ZEYTİNCİLİK,  Klasik Ege Lezzet i  Zeytiny ağı kul lanarak 
üret i lmişt ir.



Bilgem Zeytinci l ik Doğranmış Domates Sosu Burhaniye’de yet işen 
domateslerden ve biberlerden üret i lmişt ir.  Kabuğu temizlenen 
domatesler içer is ine biberler eklenerek odun ateşinde büyük 
 kazanlarda kaynatı l ı r.  Kaynatma sırasında tuz ve zeytiny ağı 
eklenir.  Can kavanozlara doldurularak,  ters çevri lerek s ız ınt ı  olup 
olmadığı  bir  gün beklenerek kontrol  edi l i r.  Daha sonra güvenl ik 
bandı ve et iket i le sat ışa hazır  hale getir i l i r.

DOĞRANMIŞ
DOMATES

DOMATES-BİBER
KARIŞIMI

Bilgem Zeytinci l ik Doğranmış Domates Sosu Burhaniye’de 
yet işen domateslerden ve biberlerden üret i lmişt ir. 

Kabuğu temizlenen domatesler içer is ine biberler  
eklenerek odun ateşinde büyük kazanlarda kaynatı l ı r.  
Kaynatma sırasında tuz ve zeytiny ağı eklenir. 
Cam kavanozlara doldurularak,  ters çevri lerek s ız ınt ı  olup 
olmadığı  bir  gün beklenerek kontrol  edi l i r.  Daha sonra  
güvenl ik bandı ve et iket i le sat ışa hazır  hale getir i l i r. 



BILGEM
ZEYTIN

ÜRÜN 
L ISTESI

2022

ÜRÜN LİSTESİ

CAN PAŞA 

LARA

KAAN

SOFRALIK ZEYTINLER

ZEYTİNYAĞLARI

ZEYTİNYAĞLI SABUNLAR

DOMATES & BİBER

Erken Hasat - Naturel Sızma Zeytinyağı 0,5 lt.   

Olgun Hasat - Posalı Naturel Sızma Zeytinyağı 3 lt.

Olgun Hasat - Posalı Naturel Sızma Zeytinyağı 5 lt. 

Olgun Hasat - Posalı Naturel Sızma Zeytinyağı 4x5 lt. 

Yeşil Salamura Zeytin 1 Kg.      

Sıvı Sabun 300 ml      

Doğranmış Domates      

Sıvı Sabun 5000 ml              

Domates & Biber Karışımı                

Katı Sabun (1 Adet)                 

Katı Sabun 1 Kg.                

Siyah Çevirme Zeytin 1Kg.     

Erken Hasat - Naturel Sızma Zeytinyağı 5 lt.          

Güncel fiyatlar ve stokd durumu için lütfen www.bilgemzeytin.com  
adresini ziyaret edin.



Posal ı  Zeytinyağı (Fi ltrelenmemiş) Nedir?
Zeytiny ağımızı ,  soğuk s ık ım iş leminden sonra Krom tanklarda, hava (oksi jen) i le 
temasını  önleyerek,  ikl imlendir i lmiş alanlarda sakl ıyoruz.  Bir  süre dinlendikten 
sonra teneke ve cam şişeye doluma başl ıyoruz.  Zeytiny ağımızı  s iz lere en saf 
hal iyle ulaşt ırmak ve iç indeki  y ararl ı  maddeler in (antioksidan ve y ararl ı  y ağ 
asit ler i)  f i l trelenme sırasında azalmasını  önlemek amacıyla f i l trelemeden posal ı  
olarak sunuyoruz.  Biz de kendi kul lanımımızda posal ı  zeyt iny ağının f i l trel i  
zeytiny ağına göre daha lezzetl i  olduğunu deneyimliyoruz.

Soğuk Sıkım Zeytiny ağı Nedir?
Soğuk sık ım zeytiny ağı üret imi ,  zeyt inler in mekanik iş lemle kır ı larak hamur  
sıcakl ığının 27˚C’nin alt ında kontinü s istemde 2 faz üret im yöntemi i le s ık ı lması 
şekl inde elde edi l ir.  Burada önemli  olan zeytin hamuruna ıs ı l  iş lem uygulamadan  
zeytiny ağı elde edi lmesidir.  Zeytiny ağı ıs ı l  iş lem görmediği  iç in içer is inde bulunan  
çok değerl i  bi leşenler tamamen korunmuş olur ve besin değerini  h iç kaybetmemiş  
olur.  Hem sağl ık açıs ından hem de lezzet açıs ından soğuk sık ım sızma  
zeytiny ağları ,  s ıcak s ık ım zeytiny ağlarına göre daha değerl idir.  Bi lgem Zeytinci l ik  
olarak üret imimizin tamamı soğuk sık ımdır.

Ürünleriniz i  nası l  satın alabil ir im?
Bilgem Zeytinci l ik olarak ürünler imizi  aracı lar olmadan siz lere  
ulaşt ır ıyoruz.  S ipariş ler iniz iç in intertet s itemizde ürünler imizin yer aldığı  
sayfamızı  z iy aret edebi l ir  ve al ışveriş iş lemlerini  gerçekleşt irebi l irs iniz .  

www.bi lgemzeytin.com/urunler

Ürünler imizi  almak iç in Instagram sayfamızı  z iy aret edebi l ir  ve oradan da  
sipariş ler iniz i  i letebi l irs iniz .

https://www.instagram.com/bi lgem_zeytinci l ik/  

Hangi kargo şirketi  i le gönderim sağl ıyorsunuz?
Anlaşmalı  olarak ARAS Kargo i le çal ış ıyoruz.

Satın aldığım ürünlerin tesl imatı  ne kadar sürede gerçekleşir?
İstanbul iç i  tesl imatlar kargoy a veri ldikten sonra 48 saat iç inde;  İstanbul dış ı 
ise 2-3 iş  günü iç inde y apı lmaktadır.  İstanbul ve Ankara’da adresin y akınl ığına  
göre elden adrese tesl im de y apı labi lmektedir.

Kargo ücretini  kim ödüyor?
200 TRY üzeri  s ipariş ler iniz iç in kargo ücret i  ödemezsiniz .  200 TRY alt ındaki  
sipariş ler inize 20 TRY al ıc ı  ödemel i  olacak şeki lde kargo ücret i  
y ansıt ı lmaktadır.

Nasıl  fatura alabil ir im?
Fatura talepler iniz iç in,  fatura bi lgi ler iniz i  s ipariş s ırasında notlar kısmına 
ekleyebi l ir  vey a bi lgemzeytin@gmail .com ‘a mesaj atabi l irs iniz .

Ödeme yöntemleri  nedir? Kapıda ödeme y apabil ir  miyim?
Kapıda ödeme özel l iği  henüz akt ive edi lmemişt ir.  Havale / EFT i le s ipariş  
verebi l irs iniz .  Havale / EFT iş lemi gerçekleşt irdiğinizde biz i  haberdar ederseniz  
sipariş iniz in daha hız l ı  iş leme koyulmasını  sağlay abi l irs iniz .

Kargo bi lgi lerimi nası l  öğreneceğim?
Sipariş iniz i  tamamladıktan sonra faturanız ı ,  ürün bi lgi l ier ini  ve kargo takip 
numarasını  tarafınıza e-posta i le göndereceğiz .

Kargomu tesl im al ırken nelere dikkat etmeliyim?
Kargonuzu tesl im almadan önce lütfen hem dış ambalaj ını  hem de iç ini  kargo  
personel inin y anında açarak kontrol  ediniz .  Kargonun ezik,  y ırt ı lmış , 
k ır ı lmış ,  pasl ı  vb.  gibi  hasarl ı  olduğu durumlarda, kargo görevl is ine mutlaka  
hasar tespit  tutanağı tutturunuz ve bu tutanakla bir l ikte,  kargoyu tesl im 
almadan iadesini  isteyiniz .  Tesl im aldığınız ürünler in or i j inal  ambalaj lar ını  
atmayınız .  İade vey a değişt irme y aparken bu ori j inal  ambalaj la geri  
gönderiniz .

Ürünleriniz i  hediye olarak alabil ir  miyim?
Ürünler sekmesinin alt ında kurumsal hediyeler kısmına girerek armağan etmek  
istediğiniz ürünler ve kiş i  sayıs ı  hakkında bi lgi  verirseniz ,  en kısa sürede  
i let iş ime geçip eşsiz zeytiny ağlarımızdan, doğal sabunlarımızdan ve lezzetl i 
zeyt inler imizden istekler inize özel  hediyeler hazır lay abi l ir iz .



ÖDEME YÖNTEMLERİ KARGO ÜCRETLERİ

Havale / EFT i le verdiğiniz s ipariş sonrası  
y aptığınız havale / EFT iş leminden biz i  
haberdar ederseniz s ipariş in iz in daha  
hız l ı  iş leme koyulmasını  sağlay abi l i r iz .

Al ıc ı  Adı  :  Tahir  Aşkın Soyer
Banka Adı  :  İŞBANK
Şube :  CADDEBOSTAN / İSTANBUL (1082)

IBAN :  TR310006400000110820749916

200 TL ve üzer i  al ışver iş ler in izde  
kargo ücrets izdir.  Diğer durumlarda  
kargo ücret ler i  al ıc ıy a aitt i r.



Zeytinl iklerimiz
Yunuslar Köyü, Burhaniye / Balıkesir

Karaağaç Mevkii, Gömeç / Balıkesir

Hacıosman, Gömeç / Balıkesir

 

bilgemzeytin@gmail.com

T +90 312 490 7195


