


Zeytin Ağacı 
Kutsallığın, bolluğun, adaletin, sağlığın, gururun, zaferin, refahın, bilgeliğin, 

aklın, arınmanın ve yeniden doğuşun sembolüdür.  

 

Zeytin Ağacı 
Kahvaltılarımızda vazgeçilmez katığımız olan zeytin en sağlıklı bitkisel yemeklik 

yağ olan zeytinyağını verir. Çok uzun ömürlü olup ortalama ömrü 300-400 

yıldır. 1.000 yıl kadarda yaşayabilir. 12-15 m kadar boylanabilir. 7-8 

yaşında meyvesini vermeye başlar. 35'inci yaşına kadar verimi artar. 

 Sonra meyve veriminde azalma görülür. 100 yaşındaki zeytin 

ağaçlarının yenilenmesi gerekir. 10 bin yıllık geçmişi bulunan zeytin 

ağacının en kıymetli ürünü zeytinyağıdır.  Türkiye, zeytinin yetişme şartları 

açısından elverişli iklim şartlarına sahiptir.  



Zeytin ağacının en önemli özelliği ise hiçbir zaman ölmemesidir.  

Bu yüzden lakabı da ölmez ağaçtır.  

Ayvalık ve Edremit yöresinde 300 yıllık ağaçlardan halen ürün alınmakta ve 

budamayla gençleşen Ağaçlar sürekli kendini yenileyebilmektedir.  

Doğal afetlerde de ölmeyen bu ağacın, kendine gelebilmesi için asgari 5—6 

yıla ihtiyaç duymaktadır.  

Türkiye’de üreticinin zeytine olan ilgisinde son yıllarda ciddi artış vardır. Çünkü 

katma değeri yüksek olan bu ürün, üreticiye de iyi para kazandırmaktadır. 

İspanya krizi bu sene kalitesine ve asit oranına göre yağ fiyatlarını hayli 

arttırmıştır. Yağın kilosu 6—7 YTL olmuş ve ülkemizde üç yıl öncesine kadar 90 

milyon olan ağaç sayısı da 110 milyonu bulmuştur. Türkiye’de bir zeytin 

ağacından, bir hasat mevsiminde alınan ürün miktarı ortalama 9-10 kilodur. 

Diğer ülkelerde bu oran 25-30 kilodur. Aynı iklim ve coğrafi şartlara sahip 

Yunanistan bile ağaç başına bizden iki kat daha fazla verim almaktadır. 

Zeytin üretiminde ‘var yılı yok yılı’ kavramları vardır.  



Çünkü ağaç yapısı gereği bir yıl fazla ürün verirken, diğer yıl verimi 

düşmektedir.  

Zeytinde verim artışını sağlamanın birinci koşulu  budamadır. İspanya ve İtalya 

gibi zeytincilikte lider ülkelerde zeytin, aşağıdan taçlandırma denen yöntemle 

budanmaktadır. Dallar yukarı çıkmak yerine, zemine yakın hale getirilmektedir. 

Türkiye’de ise birçok üretici yukarı doğru budama yapmaktadır. Sebep ise keçi 

ve koyun zararından ağaçları korumaktır. 

Zeytindeki verimin artmasının ikinci önemli şartı sulamadır. ‘Damlama’ adı 

verilen sulama verimi arttırmakta; ama Türkiye’de elektrik enerjisi tarlalara 

ulaştırılmadığı için sulamalar, tankerlerle taşınarak yapılmakta ve bu da çok su 

isteyen zeytin ağaçlarına yetmemektedir. Verimdeki üçüncü önemli başlık ise 

hasat yöntemleridir. Üreticinin büyük bölümü maliyeti düşürüp günlük verimi 

arttırdığını düşünerek sırıkla vurarak zeytin hasadı yapmakta ve bu yöntem taze 

filizlerin kırılmasına sebep olmaktadır. Üretici bu yılın ürününü bir An önce, en az 

maliyetle toplamak isterken, gelecek yılın potansiyel ürününü de yok ettiğini 

görmemektedir. Hasatta en uygun yöntemler elle sıyırma, tarak kullanımı veya 

makine ile hasattır.  

 




