


Zeytin Bahçelerinde Hasat 
Tüm zeytinci ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de zeytin üretim masrafları 

içerisinde hasat masrafları halen en yüksek paya sahiptir. Bu nedenle hasat, 

zeytin yetiştiriciliğindeki en önemli sorunlardan biri  olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Ülkemiz zeytin yetiştiriciliğinin bazı önemli özellikleri Ülkemiz, alan ve ağaç sayısı 

bakımından dünyada zeytin yetiştiriciliği yapan ülkeler arasında 4. sırada yer 

almaktadır. Türkiye’nin toplam tarım alanlarının %3’ ünü zeytinlikler 

oluşturmaktadır. Bu zeytinlik alanların % 81’i meyilli ve yamaç,  % 19’u ise düz 

arazilerde yer almaktadır. Ortalama plantasyon yoğunluğu  100 ağaç/ha'dır 

Plantasyonlardaki ağaçların % 25’i yaşlı veya verimden düşmüş ağaçlardır. 



Yetistiricilikte ve Hasatta İşgücü Kullanımı 

 

 

İŞLEMLER 

KIR ARAZİ TABAN ARAZİ 

Kuru Koşullar Kuru Koşullar Sulu Koşullar 

BİİG*h/da % BİİG h/da % BİİG h/da % 

Top.İşleme 5.04 15.8 5.49 16.3 12.24 22.9 

Gübreleme 0.95 3.0 1.00 3.0 0.85 1.6 

Sulama - - - - 7.56 14.1 

Mücadele 0.62 2.0 0.82 2.4 1.69 3.2 

Budama 6.44 20.3 4.28 12.7 5.96 11.1 

Hasat 18.72 58.9 22.05 65.6 25.15 47.1 

TOPLAM 31.77 100.0 33.63 100.0 53.42 100.0 

Çizelge 1.  Ege Bölgesinde Kır ve Taban Arazideki Zeaytin Yetiştiriciliğinde 

İnsan İşgücü Gereksinimi ve Toplam İşgücü Gereksinimi İçindeki Payları (%).  
(*)BİİG : Birim İnsan İşgücü-Saat 
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YETİŞTİRİCİLİK İŞLEMLERİ

KIR ARAZİ (KURU) 
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YETİŞTİRİCİLİK İŞLEMLERİ

TABAN ARAZİ (SULU)

Yetiştiricilik işlemleri içerisindeki en büyük payı hasat almaktadır. 



En Uygun Hasat Zamanının Belirlenmesi 

 

Zeytinin Değerlendirme Şekli ve Hasat Zamanı 
Zeytinin değerlendirme amacına göre farklılıklar gösterir. 

Buna göre, genel olarak; zeytinin değerlendirme şekli ve hasat zamanı 

şöyledir. 

  Siyah Sofralık(Kasım-Aralık) 

Yeşil Sofralık (Eylül-Ekim) 

SOFRALIK YAĞLIK  

(Kasım-Aralık) 

ZEYTİN 

              Rengi Dönük (Ekim-Kasım) 



Sofralık Zeytin 

Zeytin ağacının belli cinslerinden meyveler uygun olgunluğa eriştiğinde 

toplanarak hasadı yapılan iri temiz ve sağlam tanelerin standartta belirtilen 

salamura işlemine tabi tutulduktan sonra yenilebilir tada getirilerek satışa 

sunulmak üzere üretilen bir üründür. 

 

Olgunlaşma  

Zeytinde aylarca süren yavaş ve uzun bir işlemdir. 

 

Bu Süre 

Coğrafi duruma, 

İklim şartlarına, 

Tarımsal uygulamalara, 

Zeytin çeşidine bağlı olarak değişmektedir. 



Yeşil Sofralık Olarak Değerlendirilecekse; 

Tanenin rengi, yaprak yeşilinden sarımsı renge dönmeye başladığı zaman 

hasada başlanır.  

Meyve kabuğunda menekşe kırmızısı renk görülmeye başlandığında, hasat 

tamamlanır. 
 

Yeşil Sofralık Zeytinlerde Olgunluk Kriterleri 

Renk sarımsı yeşile döner, 

Taneler normal iriliğe erişir, 

Doku sertliğini biraz kaybetmiştir.   
 

Siyah Sofralık Olarak Değerlendirilecekse  

Hasada taneler pembe-koyu siyah renk aldığı zaman başlanır. donlardan ve 

aşırı olgunlaşma nedeniyle, meyve eti sertliğini kaybetmeden, yumuşamaya 

dönmeden önce hasadın tamamlanması gerekir. 
 

Siyah Sofralık Zeytinde Olgunluk Kriterleri 

Çeşide has olgunluk rengini almıştır, 

Kararma kabuktan meyve etine geçmiştir, 

Taneler normal iriliğe erişmiştir. 



Yağlık Zeytinlerde Hasat Zamanı 

Zeytinlerin azami yağ randımanı; en iyi kalite özelliklerini vereceği devrede 

toplanması, en ideal hasat zamanıdır. 

Kalite ve miktar açısından en iyi sonuçları elde etmek en uygun hasat 

zamanını belirlemek için tüm zeytinci ülkelerde yaygın olarak kullanılan sadece 

meyve kabuk renginin  kullanıldığı  

olgunluk indeksinden  yararlanılır. 

 

Yağlık Zeytinin Hasadında Olgunluk Kriterleri 

Ağaçta  yeşil meyve kalmamıştır.  

Tüm meyveler karardığında yağ oranı maksimumdur.  

Kabuk etten kolayca ayrılır,  

Meyve iki parmak arasında sıkıldığında çekirdek kolayca ayrılır.  

sap çukurundan meyve suyu çıkar. 

Meyvenin zamanında hasat edilmesi İyi kalitede yağ elde edilmesini sağlar. 

Yere dökülen meyvelerin miktarı azalmış olur. 

Dolayısıyla bu meyvelerden elde edilecek, kalitesiz yağ miktarı da azalmış 

olacaktır. 



Geleneksel Hasat Yöntemleri 

 

Hasat Yöntemleri 

Bölge halkının sosyo-ekonomik  koşulları, 

Çeşit özellikleri, 

Ağaç ölçüleri gibi faktörlere bağlı olarak farklılıklar gösterir. 

 

Hasat Zamanı 

Hasatta kullanılacak yöntemler; 

 Yıllık ürünün nicelik ve niteliğine, 

Üretim maliyetine, 

 Gelecek yılların ürününe etki eder. 



Doğrudan Ağaç Üzerinden Toplama  

Kalite açısından hemen hemen en iyi toplama şeklidir. Olgunlaşan zeytinler elle 

sıyrılarak toplanır. Bu şekilde toplanan zeytinler hem sofralık, hem yağlık olarak 

değerlendirme açısından kalite özelliklerini korurlar. 
 

Yerden Toplama  

Bu yöntemde fizyolojik olarak olgunlaşan, ağaç dibine dökülen zeytinler yerden 

elle toplanır. 

bu yöntemle toplanan zeytinlerin sofralık değerleri düşüktür. Daha ziyade yağa 

işlenirler. Fakat yağa işlense bile, yere düşerken oluşan yara bere ve çizikler, 

yağın kalitesini düşürmektedir. 
 

Sırıkla Silkerek Toplama  

Bu yöntemde olgunlaşan zeytinler sırıklar vasıtasıyla çırpılarak dökülür ve 

toplanır. Çevremizde görülen en yaygın hasat yöntemidir. Fakat hasat 

sırasında, meyvenin ve ağacın göreceği zararlanmadan dolayı tavsiye 

edilmemektedir. 
 

Sırıklama İle Yapılan Hasat 

Sürgün ve dalların kırılmasına, bir sonraki yıl daha az meyve verimine sebep olur. 

Alternansı (zeytin ağacının bir yıl ürün verip bir yıl ürün vermemesi olayı) artırır. 

Hassas kültür çeşitlerinde dal kanserinin oluşumuna ve yayılmasına neden olur. 



Geleneksel Hasat Yöntemlerinde Karşılaşılan Problemler 
 

Meyvedeki Zararlanma 

Hasat sırasında vurma, çarpma ve darbelerden dolayı meyvede oluşan 

yaralanmalar, kayıplar. 
 

Vejetatif Organlardaki Zararlanma 

Yine özellikle sırıklama ile hasatta dal, filiz ve gözlerde meydana gelen hasarlar 

ile bir sonraki yılın verimi negatif yönde etkilenmektedir. Peryodisite daha sert 

bir şekilde görülmektedir. 

Çeşitli hastalıklar bir ağaçtan diğerine bulaşmaktadır. İşgücü Teminindeki 

Zorluklar ve Maliyet Kısa bir zaman dilimine sıkıştırılması gereken yoğun işçilik 

faaliyetlerinin hem maliyeti yüksek olmakta, hem de işgücü temini 

zorlaşmaktadır. 



Zeytin Hasadının Mekanizasyonu 
 

Mekanik Hasatta Kullanılan Küçük Alet ve Makineleri 

Mekanik Aletler 

Esası bir süpürge ve tırmıktan ibaret olup yerdeki zeytinleri toplayacak şekilde 

tertiplenmiştir. 
 

Havalı Cihazlar 

Bunlar ağacın dibindeki zeytinle beraber daha aşağı yoğunluktaki parçaları 

emebilen, aspiratörlerdir. 
 

Mekanik Hasatta Kullanılan Küçük Alet ve Makineler 

Basit Çekme Aletleri 

Bunlar el ile kullanılan taraklardır. Küçük boylu ağaçlardan oluşan işletmelerde 

yararlı olmaktadır. 



Hareketli Aletler 

Elde veya sırtta taşınabilir dal sarsıcıları,  

Pnömatik (Hava Kompresörlü) çırpıcılar, 

Elektrik enerjisi ile çalışan sıyırıcılar, 

Bu aletlerin etkinlikleri zayıftır. Büyük makinelerin ulaşamadığı geleneksel 

zeytinlikler içindir. 
 

Büyük Makineler 

Traktöre Takılır Tipte Gövde ve Ana Dal Sarsıcıları 

Bu makinelerde iki türlü sarsma hareketi vardır. 

Tek yönlü sarsma hareketi, 

 Çok yönlü sarsma hareketi. 
 

Büyük Makineleri 

Tam Teçhizatlı Hasat Makineleri, mekanik hasadı gerçekleştirmek üzere, 

üretilen makineler kullanıldıkça hasatta insanın rolü gittikçe daha da 

azalmaktadır. Tam bir mekanizasyona ancak bir kişi tarafından sevk edilebilen, 

kullanılabilen ve zeytinleri toplayabilen bir makine ile erişilebilir. Makine tek bir 

kişi tarafından yönetilir. 



Çeşitli Hasat Yöntemlerinin Karşılaştırılması 

Çalışma koşullarının zorluğu, işgücünün pahalı ve temininin güç olması, ayrıca 
elde edilen ürünün kalitesi, ağaç üzerinde olumsuz etkileri nedeniyle klasik 
hasat yöntemlerinin zeytinciliğin bu günkü ihtiyaçlarına yeteri kadar cevap 
vermediği görülmektedir. 

Meyveyi düşürme konusunda en uygun çözümün; gövde yada dalların 
sarsılmasıyla elde edilir. Bu amaçla çeşitli tip ve yapıda sarsıcılar geliştirilmiştir. 

        



Hasat Yöntemleri
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Kütle İş Başarıları 



Tutunma Kuvvetini Azaltıcı Kimyasal Madde Uygulamaları 

Hasat için tane tutum kuvvetini azaltıcı çeşitli kimyasal maddeler üzerinde 

(Etherel ve Alsol) denemeler yapılmıştır. Önemli oranda yaprak dökülmeleri 

görülmüştür. Yağda toksik kalıntı problemi ortaya çıkmıştır. Bu konu ile ilgili 

daha fazla çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 

Kullanılacak Kimyasal Maddeler Şu Özellikleri Taşıması Gerekir 

Tek bir pülverizasyonda etkili olmalı, 

Vejetatif sisteme zarar vermemeli, 

Yağda kalıntı bırakmamalı, 

Pahalı olmamalı. 
 

Erken Hasatın Avantajları  

Elde edilen yağlar, düşük asitlikte,daha aromatik duyusal özellikleri 

bakımından kaliteli ve kusursuz olur. 

Oksidasyon (acılaşma) iyidir.  

Ultraviole ışığında soğurma değerleri düşükdür. 

Taneler fazla zedelenmeden toplanabildiği için, zeytin tanesi içindeki mevcut 

yağ kolayca bozulmaz. 

Olgun bir zeytine göre meyve etinin sert olması nedeniyle dış etkenlere karşı 

daha dayanıklıdır. Uzun süre bozulmadan bekleyebilir. 



Tanelerin dolu, rüzgar, fırtına gibi iklim koşullarından etkilenmesi önlenmiş olur. 

İçerdiği fazla miktardaki fenolik maddeler klorofil doğal antioksidan görevi 

yapar. Yağı koruyarak depolama süresini uzatır. Çeşide ve olgunluğa bağlı 

olarak daha yeşil ve acıdır. E vitamini ile birlikte çok sayıda antioksidan madde 

içerdiğinden hücreleri yeniler Dokuların ve organların yaşlanmasını geciktirir. 

Erken Hasadın Dezavantajları  
 

Yağ Randımanları 

siyah veya olgun hasat edilen zeytinlere göre daha düşüktür 
 

Erken Hasat Yağları 

Daha fazla oranda klorofil içermesi nedeniyle, ışıkta bırakılması halinde daha 

çabuk okside olur, 

Tanenin sapa tutunma kuvveti daha fazla olduğu için, hasat biraz daha 

zordur, 

Hasat tam hasat devresinden sonra gecikirse zeytinde besin maddeleri birikimi 

veya çiçek farklılaşmasında,  fizyolojik karışıklıklar ortaya çıkar. 

Çiçek tomurcuğu azalmasına neden olur. 

Ürün düşüklüğüne sebep olur. 



Türkiye Zeytinliklerinin Hasat Açısından Değerlendirilmesi 

Türkiye zeytinliklerinin hasadın planlanması açısından büyük oranda 

yenilenmelidir. 

İşletmelerde zeytinle birlikte, karışık olarak bağ, antepfıstığı ve tütün gibi diğer 

tarımsal ürünlere de  yer verilmektedir. 

Karışık yetiştiricilik hasatla ilgili problemlere yol açmaktadır. Zeytinliklerin  %19 ’u 

ovada, 

%81 ‘i dağlık-yamaç arazide ve parçalı durumdadır. İşletme başına parsel 

sayısı 3-7‘ dir. 

Bölgemizde genellikle, tek gövdeli yetiştiricilik hakimdir. Taç oldukça sıktır ve 

çoğunlukla budanmamıştır. Bu nedenle tüm bölgelerde hasada uygun 

budanmalıdır. 

 

Yani  

Hasat-budama ilişkisi hiç unutulmamalıdır. 80-100 cm.’lik tek bir gövde 

üzerinde,  maksimum 3-4 ana dal taşıyan, sarkık dalları elimine edilmiş, rijit-

dikine gelişen bir yapı oluşturulmalıdır. 



Sonuç 
Hasat konusunda mevcut plantasyonlar genellikle uygun koşullar 

sunmamakta.  

Hasat makinelerinin karlılığı, uzun bir kullanım periyodu 

gerektirmektedir. 
Ancak zeytin yetiştiriciliğinin daha modern ve karlı olabilmesi için, 

zeytin yetiştiricilerinin işletmelerini ticari bir girişim olarak görmeleri 
zeytini gerçek bir yatırım unsuru olarak düşünmeli, teknolojik gelişim 

ritmini izlemeye çalışmaları gerekmektedir. 




