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ZEYTİN AĞACININ 

FİZYOLOJİSİ

Ders Notu: 9
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Bu hayranlık uyandıran ve 

büyüleyici bir tabloyu andıran 

fotoğraf, elektron mikroskop 

altında (X-ray,nükleer manyetik 

rezonans ve cryonelectron

microscop setiyle) çekilmiş, 

100mikron ölçeğinde(0.1 mm) 

insan hücresinin şimdiye kadarki 

en detaylı görüntüsüdür.
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Bu fotoğrafa bakınca aslında dünyayı 

bitkiler yönetiyor. Biz insanları yediriyor, 

içiriyor, büyütüyor, sonra da biz ölünce 

bizi yiyerek kendisine yem ediyor. 
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Z E Y T İ N

Zeytin ağacı 39 bin yıl önce de vardı!

Botanik ismi Olea Europea Sativa olan “ehlileşmiş” 

türleri 6000 yıldan beri Anadolu’da ve Ortadoğu’da 

yetiştiriliyor.

4000 yıldan beridir de yağı çıkarılıyor.



Zeytinin Anayurdu ve Yayılışı
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Zeytinin Ekolojik İstekleri

Toprak

Tınlı, killi-tınlı, hafif kireçli, çakıllı  ve besin maddelerince zengin

Tuzluluk sorunu olmayan

Toprak pH’ sı 6-8

Toprak derinliği 1-2 metre

Drenaj Taban suyu 1m’den yakın ise

Yağış Yön Rakım

Yıllık 700-800 mm Güney yamaçlar Maksimum 800 m

İklim
Sıcaklık isteği ºC

Vejetasyon Dönemi

-7o-40o Dayanabildiği min ve max sıcaklıklar

5º-10º İlk sürgünlerin görülmesinden somak   oluşumuna  kadarki devre  ( Şubat-Mart )

15º-20º Çiçeklenme devresi ( Mayıs-Haziran ) 

20º-25º Meyve oluşumu ve büyüme devresi ( Temmuz-Ekim )

15º Olgunluk devresi   ( Ekim-Kasım )

5º Tam olgunluktan hasat sonuna kadar olan devre   ( Kasım-Ocak )
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ZEYTİNİN TOPRAK İSTEKLERİ

Zeytin ağacı diğer meyve ağaçlarına göre toprak istekleri bakımından çok 

seçici değildir.

Genellikle diğer ürünlerin yetiştirilemediği ekstrem koşullarda yetişebilen 

bir bitkidir.

Ülkemizde  zeytin yetiştiriciliği;

toprak;

--hafif bünyeliden ağır bünyeliye,

--pH’sı hafif asitten ekstrem alkaliye,

--kireç içeriği düşükten aşırıya,

--organik madde ve besin elementleri içerikleri düşükten yükseğe, 

kadar değişen topraklarda yapılmaktadır.27.12.2022 © zeytinist               kivrak@gmail.com      www.zeytin.org.tr 9



Fakir toprakların zengin ağacı
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ZEYTİNİN TOPRAK İSTEKLERİ

Zeytin ağacının iyi bir gelişme gösterip, optimum düzeyde ürün 

verebilmesi için;

Bünye                       tınlı, kili – tınlı

pH 6 – 8 

Tuzluluk                              0 – 4 mchos/cm

Kireç (%)          5 – 15 

Organik madde (%)          2 – 3 

Fosfor (ppm)                      7 – 20  

Potasyum (ppm)          200 – 320 

Kalsiyum (ppm)          1440 – 6120 

Magnezyum (ppm)       117 – 400 
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ZEYTİNİN TOPRAK İSTEKLERİ

Toprağın fiziksel özellikleri oldukça önemlidir.

Bu özelliklerin düzeltilmesi belirli bir süreyi gerektirir 

Bunun yanı sıra besin maddesi içeriklerindeki eksikliklerin giderilmesi 

gübreleme ile olur.

Zeytin tesis edilecek alanların toprak yapısı ne ağır, ne de hafif olmalıdır.

Toprak derinliğinin zeytin ağacının kök yapısının gelişmesine imkan 

sağlayacak şekilde olması arzulanır.

Taban suyunun 1 m’den daha yakın olduğu yerlerde köklerin sudan zarar 

görmemesi için zeytinlik tesis edilmeden önce drenaj çalışması yapılmalıdır.
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Zeytin ağacının kökleri 1.5 metre derinlere inse de genel

olarak yer altında 80 cm civarında yoğunlaşır. Kökler toprağın

durumuna ve ağaçlar arasındaki aralığa göre ağacın tacının iki

üç misli büyüklükte geniş bir alan kaplar.



Yaprak   
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Yapraklar öyle güzel bir 

şekilde büyürler ki, 

birbirlerine 

dokunmazlar. (V)  
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Yaprağı 20 – 86 mm boyunda, 5 – 17 mm genişliğindedir. 

Yaprakların ucunda sivri bir çıkıntı bulunur. Yaprağın üst yüzü 

koyu gri – yeşil ve tüysüz, alt yüzü mavimsi – gümüşi renkte ve beyaz 

sık ipeksi tüylerle kaplıdır. Yapraklar ikinci yılı geçirdikten sonra tüyler 

dökülür. 
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Zeytin tanesi çeşidine göre büyük farklar gösterir.

İtalya’da yetiştirilen Carboncello çeşidi zeytinin meyvesi

yalnızca 1.5 gr gelirken, Cerignola’nın meyvesi 17 gr

gelmektedir. Yurdumuzda yetişen zeytin çeşitleri arasında en

irisi meyvesi 7,5 gr gelen İzmir Sofralık ve en küçük

meyvesi 1.75 gr gelen Kilis Yağlık çeşitleridir. Zeytinyağı

sudan yaklaşık %9 oranında hafiftir.
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Zeytin ağacı denizden 600 – 800 metre yüksekliklere kadar

yetişmesine rağmen bazı yerlerde farklılıklar gösterir. İspanya’da

zeytinciliğin merkezi Endülüs’te Granada bölgesinde 1200 metrede, Fas’ta

Atlas Dağlarında 1600 – 1700 metrede, Arjantin’de 2000 metre

yükseklikte zeytinlikler bulunur. Dünya üzerindeki zeytin ağacı varlığının

yaklaşık % 98’i Akdeniz havzasında bulunmaktadır. İtalyanlar dünya

zeytinyağı üretiminin % 33’ünü, İspanyollar % 22’sini, Yunanlılar %

11’ini, Amerikalılar % 5’ini tüketmektedirler.
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Zeytinin dikileceği arazi yapısına bakmak gerekir. Her bir dönüme 

dikilecek ağaç sayısı arazinin verimi ve sulanabilirlik durumuna göre değişir. 

Genelde verimli arazilerde 5x6, verimsiz sulama imkânı olmayan arazilerde 

7x7 ölçülerine göre dikilir. Çok verimli arazilerde 5x5 veya 6x6 şeklinde 

dikenlerde vardır. Normal verimli arazilerde dönüm başına 30 veya 35 ağaç 

gibi düşünülmelidir. Bilimsel yöntemlerle kurulan zeytinliklerden 3. yıldan 

itibaren ürün almaya başlamak olasıdır. Genelde genç ağaçlar 5. yılında tam 

ürüne otururlar. Zeytin çok uzun ömürlü (üç-beş yüzyıllık)bir ağaçtır. Hatta 

bununla ilgili atasözümüz bile vardır. 
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"İncir babadan, zeytin atadan". Çok uzun ömürlü olması 

nedeniyle yıllar geçtikçe verimi artmaya devam eder. Genelde 

15 yıllık olduğunda tam verime oturmuş olur. Bu tamamen 

yöntemine göre bakımla yakından ilgilidir.
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0. europaea oleaster
0. europaea sylvestris  

O. europuea sativa
0. europaea communis 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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ZEYTİNİN TAKSONOMİSİ

SINIF Magnoliopsida
ALT SINIF Asteridae
TAKIM Scroophulariales
FAMİLYA Oleaceae
CİNS Olea L.
TÜR Olea europaea L.
Alt Tür Olea europaea L subsp. sativa

Olea europaea L.subsp. oleaster

(Cronquist,1981)

Kromozom sayısı : 4627.12.2022 © zeytinist               kivrak@gmail.com      www.zeytin.org.tr 27



ZEYTİN AĞACI

Kahvaltılarımızda vazgeçilmez katığımız olan zeytini, en sağlıklı bitkisel

yemeklik yağ olan zeytinyağını verir.

Çok uzun ömürlü olup ortalama ömrü 300-400 yıldır.

2.000 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. 
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Baharın sonlarına doğru yaprakların koltuğunda seyrek salkımlar 

halinde açan, küçük beyazımsı-sarı renkli, kokusuz çiçekleri vardır. 

Rüzgârların taşıdığı çiçek tozlarıyla döllenen çiçekler etli ve yağlı meyve 

verir. Meyve önce yeşil, olgunlaştıktan sonra da parlak siyah bir renk alır. 

Etli meyvenin içinde sert bir çekirdek vardır. Meyvenin etli kısmından ve 

çekirdeğinden elde edilen "yağı" bakımından çok değerli bir ağaçtır. Aynı 

zamanda ağacının çok heybetli ve estetik bir görünümü vardır. Odunu 

çürümeye karşı son derece dayanıklıdır.
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ÇİÇEKLENME
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Çiçek gözü başlangıcı, farklılaşması ve gelişimi genellikle ağacın 

performans geçmişine ve çevresel şartlara bağımlı, nispeten kısa ve sürekli 

bir süreç olarak bilinmektedir. Çiçeklenme, hemen hemen sadece önceki 

mevsim vejetatif olarak gelişen sürgünler üzerinde olmaktadır. İlkbahar ve 

yaz mevsiminde meyve dalları uzun dalcıklar oluşturarak gelecek yılın ürün 

dallarını meydana getirmektedir. Çiçekler iki yıllık dalcıklar arasında salkım 

şeklinde kendini gösterir. Renkleri beyaz olup halk arasında buna ‘somak’’ 

denir. Her salkımda ortalama 5 ile 65 adet çiçek bulunmaktadır. Çanak 

yapraklar yeşil renklidir.
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Çiçek formülü S(4)+P(4)+A2+G şeklindedir.

Yani çiçek yapraklar bileşik ve kısadır.

Her çiçekte 4 bileşik çanak yaprak(sepal) ; tabanlarında birleşmiş 4 beyaz taç 

yaprağı (petal) ; sarı iki loplu antere sahip 2 erkek organ (stamen) ; her biri 2 

adet tohum taslağı(ovul) içeren 2 karpel taşıyan yumurtalık (ovaryum) bulunur. 

Zeytinde ki çiçekler hermafrodit yapıya sahip olup zeytin çeşitlerinin çoğunda 

iki tip çiçek bulunmaktadır. Normal erselik yani tam çiçek ve eksik erkek 

çiçeklerdir. Erkek çiçekler taslak safhasında ovaryumda ki bir gerileme 

sonucunda oluşmaktadır.

Zeytinin kromozom sayısı 2n=46’dır.
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İyi çiçeklenmenin olduğu yıllarda, çiçeklerin % 1-2’sinin meyve tutması iyi bir ürün 

elde etmek için yeterlidir. Zeytin, anemofil bir bitkidir, yani çiçeklerinin tozlanması 

genellikle rüzgâr ile gerçekleşmektedir. Maksimum verim için somak başına 1 tam çiçek 

yeterlidir. Zeytinde çiçeklerinin tozlanması genellikle rüzgâr ile gerçekleşir. Çiçek 

tozlarının 7 km’ye kadar taşınabilmesine rağmen ticarî yetiştiricilikte iyi bir tozlanma için 

çeşitlere bağlı olarak tozlayıcı ağaçlara ihtiyaç olabilmektedir.
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Çeşitli böcekler de, tozlanmayı artırmaktadır. Dünya’da gıda 

üretiminin yüzde 90’ı 82 bitki türünden elde edilmektedir. Bu bitki türlerinin 

yüzde 63’ü de bal arıları tarafından yapılan polinasyona (tozlaşmaya) 

gereksinim duymaktadırlar. Bunun için yaşanabilir bir dünya istiyorsak 

arılara bir muhtacız. Bitki ve meyve üretenlerin bal arılarından ve arıcılardan 

kaçmaları meyve ve bitkilerine zarar vermenin yanında % 100 fayda 

sağlamaktadır. Arıcıların en çok sıkıntı çektiği bir durumda yer problemidir.
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Aslında biz bunları arıcılara değil üretim yapan çiftçi ve meyve 

yetiştiren üreticiye anlatmalıyız aslında onlar arıcılara muhtaç bilselerdi 

bitkilerinin tam tozlanamadığı için ürün kayıplarının yaşandığını onlar 

arıcıların peşinden koşardı. Biz arıcılara bugün bunları anlatarak onların 

doğaya ve bitki üretimine katkılarını anlatacağız." dedi. Korkmaz, "Etkin 

polinasyon için pek çok bitkide böceğin etkisi çok fazla olduğu için en önemli 

polinasyon etkeni de böcekler olmaktadır. Bu amaçla böceklerin verimlilik 

üzerine etkisini saptamak için yapılan çalışmalarla katkı düzeyi saptanmıştır.
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Ancak en önemli tozlayıcı böcek olan bal arılarının etkisi daha fazladır 

bitkiler arıların tozlaşmasına muhtaçtır. Çiçeklenme için soğuklama ihtiyacının da 

karşılanması gerekmektedir. +7.2 C altında 50-60 saatlik soğuklama 

ihtiyaçlarından,



Cinsiyet durumu : Andromonoecie

Tam bir zeytin çiçeğinde;
4 Çanak yaprak
4 Taç yaprak
2 Erkek organ
1 Dişi organ bulunmaktadır.

Ovaryum ;
2 Karpel
2 Çift tohum taslağı

Meyve tutumu açısından birisinin
döllenmesi yeterlidir

Çiçek yapısı

Yumurtalığın yapısı
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2015 yılında 

ülkemizdeki 

çiçeklenme 

haritası
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Arı altıgen bir kutunun içerisinde dünyanın en özel sütüyle sürekli beslenir. On binlerce kardeşiyle birlikte 

kendisine dadılık eden işçiler yetişinceye kadar on bin kez doyurulur. Bu hızla altın günde ilk ağırlığının 1500 

katına ulaşır. Kutusundan çıkar çıkmaz kimseden ders almadan ve beklemeden yuvasındaki atık maddeleri dışarıya 

taşır ve yuvayı yeni kardeşleri için temizler. Önce vücudunun salgıladığı mikrop öldürücü sıvıyı yuvaya sürer. 

Ardından da yeni doğan binlerce kardeşiyle uyum içinde kanatlarını vantilatör gibi çırparak kirli havayı dışarıdaki 

temiz havayla değiştirir. İnsanlara bir kilo bal bırakabilmek için 40 bin kardeşiyle birlikte 6 milyon çiçeği dolaşır. 

Bir kilo bal uğrunda yün bin kanat çırpmayı yada dünyanın etrafında 7 defa dönmeyi göze alır.     



Zeytin arılarla tozlaşmaz. 

27.12.2022 © zeytinist               kivrak@gmail.com      www.zeytin.org.tr 43



27.12.2022 © zeytinist               kivrak@gmail.com      www.zeytin.org.tr 44



ÇİÇEK TOMURCUKLARININ OLUŞMASI
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Fizyolojik Ayrım

Morfolojik Ayrım
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Çiçek yapısı : Salkım ( Somak )
1 yıllık sürgün
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SOMAK GELİŞİMİ
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Çiçek Tomurcuklarının Oluşması



5-60
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Çiçeklenme Başlangıcı
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Tam Çiçeklenme
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A B C

D E F

Açımdan taç yaprakların dökümüne kadar çiçek gelişim safhaları27.12.2022 © zeytinist               kivrak@gmail.com      www.zeytin.org.tr 61
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Canlılık süresi 4-5 gün

27.12.2022 © zeytinist               kivrak@gmail.com      www.zeytin.org.tr 65



Yumurtalığın canlılık 
süresi 18 gün

Tam çiçek

Erkek çiçek
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5 taç yapraklı çiçek zeytin tutar, 6 taç yapraklı çiçek zeytin tutmaz.
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Çiçeklenme esnasında meydana gelen ;

* Aşırı sıcaklar (30°C üstü)

* Kuraklık

* Serin ve nemli hava şartları

* Şiddetli rüzgarlar

* Sisli havalar

* Uzun süren yağmurlar

Boncuklu meyve oluşumunu arttırmaktadır.
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2.EKOLOJİK KOŞULLAR

* Sıcaklık * Yağışlar   * Rüzgar
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TOZLAŞMA



TOZLANMA: Çiçek tozlarının erkek organ başçığından dişicik tepesine 

taşınmasıdır.

Kendine Tozlanma ( Aoutogami): Aynı kalıtsal yapıya sahip 

Yabancı Tozlanma (Allogami): Farklı kalıtsal yapıya sahip

Zeytin çiçeklerinin tozlanması büyük ölçüde rüzgarla 

gerçekleşmektedir (anemophily).

27.12.2022 © zeytinist               kivrak@gmail.com      www.zeytin.org.tr 73



Döllenmeden sonraki
embriyo gelişimi

DÖLLENME : Erkek ve dişi gametlerin birleşmesidir.

Karpeller
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Zeytin, ürün yılında bol miktarda çiçek meydana getirmektedir.

Çiçeklemenin yüksek olduğu yıllarda, çiçeklerin % 1-5 ‘nin meyve tutması, iyi bir

ürün elde etmek için yeterlidir.
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Meyve Tutum Oranı 

% 1-5
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Normal gelişme şartları altında, ağaç üzerinde sadece döllenmiş ovaryumlar

kalırken, döllenmemiş ovaryumların çoğu dökülmektedir.

Bununla birlikte bazı çeşitlerde yıllara göre değişen oranlarda boncuklu meyve

oluşumu görülmektedir.
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Zeytinde boncuklu meyve oluşumunun tozlanma eksikliğinden kaynaklandığı

belirtilmektedir (Martin et al., (1994); Lavee (1998); Cuevas et. al., (2001).

Ancak, bu durumun her zaman geçerli olmayabileceği de ifade edilmiştir (Ayerza

and Coates, 2004).
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A- İki bölmeli boncuklu meyve
B- Kararmış tohum taslakları
C- Normal gelişen bir meyve

A B C
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Somaklar üzerinde farklı boncuklu meyve tipleri.
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Tam çiçeklenmeden yaklaşık 45 gün sonra
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Tam çiçeklenmeden yaklaşık 45 gün sonra
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Tam çiçeklenmeden yaklaşık 6 ay sonra 
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Normal gelişen 

meyveler
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Normal gelişen 
meyveler
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Olgunlaşan erkek organdan dağılan çiçek tozlarının (polenlerin), 

çeşitli vasıtalarla dişi organın tepeciği üzerine gelmesine tozlaşma denir.

Tozlaşmanın başarılı olabilmesi için, bitkiler çok fazla polen üretir. Böylelikle 

çiçek tozlarının dişi organ tepeciklerine ulaşma olasılığı artar. Polenlerin 

dışında bulunan dış gömlek, uçuşmalarına yardımcı olacak yapı kazanmıştır. 

Milyonlarcası rüzgârla uçuşan çiçek tozlarının yalnızca çok az bir kısmı dişi 

organa ulaşır. Ancak, bu genellikle bitkinin neslini sürdürmesi için yeterli 

sayıdadır.
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Tozlaşma, böcekler aracılığıyla da yapılır. Böcek vücudu üzerinde 

birçok çıkıntı ve kıllar vardır. Çiçek tozlarının yapısı da böceklere yapışmaya 

uygundur. Böcekler, vücutlarına yapışan çiçek tozlarını çiçekten çiçeğe 

taşırlar. Yağmur ve akarsular, kuşlar, insanlar, diğer birçok hayvanlar da 

tozlaşmayı sağlayabilir.



27.12.2022 © zeytinist               kivrak@gmail.com      www.zeytin.org.tr 97

DÖLLENME
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Tozlaşma ile dişi organın tepeciğine konan polen, buradaki nemli ve yapışkan sıvıya 

tutunur ve polenin dış gömleği açılır. Dişicik borusuna doğru bir uzantı oluşur. Bu uzantıya 

polen tüpü denir. Polen tüpü yumurtalığa kadar uzanır ve yumurta hücresini bulur ve birleşir.

Erkek üreme hücresi çiçek tozu (polen) ile dişi üreme hücresi yumurtanın birleşerek, 

çekirdeklerinin kaynaşması olayına döllenme denir. Döllenme sonucu döllenmiş yumurta 

hücresi zigot oluşur. Kısa süre içinde bölünmeye başlayan zigot, bitkinin küçük bir taslağı 

olan embriyoyu meydana getirir.

Bu aşamadan sonra, çiçekte çanak ve taç yapraklarla erkek organın görevi bitmiştir. 

Bu organlar sararır, solar ve dökülür.
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ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE MEYVE VE TOHUM

Döllenmeden sonra bitki, embriyonun ve besin deposunun bulunduğu bir 

yapı oluşturmaya başlar. Tohum taslağı denen ve tohumu oluşturacak olan 

bu yapı, yumurtalık içinde meyve ile birlikte gelişir. Bitkinin tohumu 

olgunlaşır.
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EMBRİYO + ÇENEK (BESİ DOKU) = TOHUM
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Bitki türüne göre tohumlar birçok farklılıklar gösterir. Ancak, tüm 

tohumlarda üç yapı bulunur. Bunlar;

1- Tohum Kabuğu: Tohumu sarar, dış etkilerden korur. Çimlenme sırasında 

suyla şişerek patlar.

2- Embriyo: Zigotun bölünüp çoğalmasıyla oluşur. Bitkinin küçük bir 

taslağıdır. Kök, gövde, yaprak taslaklarını içerir.

3- Çenek (Besi Doku): Embriyoya bağlı besin deposudur. Çimlenme 

sırasında embriyonun beslenmesini sağlar.
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Fasulye, nohut gibi bitkilerde besi doku yoktur. Embriyo besinini çenek 

yaprak içinden alır.

Döllenmiş tohum taslağı (embriyo) tohumu oluştururken, başta yumurtalık 

olmak üzere çiçeğin diğer kısımları gelişerek meyveyi oluşturur. O halde 

tohum ve tohumu çevreleyen kısımların hepsine meyve denir.
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Meyvenin temel görevi tohumu korumak ve tohumun taşınıp dağılmasına 

yardımcı olmaktır.

Gerçek Meyve: Yalnız yumurtalığın gelişmesiyle oluşan meyvedir. 

Ör: Portakal, limon, kavun, böğürtlen.

Yalancı Meyve: yumurtalıkla beraber çiçeğin diğer organlarının da 

gelişmesiyle oluşan meyvedir.

Ör: elma, armut, incir. Bunlarda etli ve tatlı kısımlar çiçek tablasından 

oluşmuştur.
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Besin ve su biriktirerek etlenen meyvelere etli meyveler denir. Erik, kayısı, 

kiraz, domates, üzüm gibi.

Bazı bitkilerde meyve etlenmez. Bunlara kuru meyve denir. Fındık, ayçiçeği, 

haşhaş, kestane, bakla, fasulye gibi.



MEYVE GELİŞİMİ
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TAM ÇİÇEKLENMEDEN 2 HAFTA SONRA
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Meyve olgunlaştığında fotosentez olayı artık

işlevsiz hale gelir, yeşil renk kaybolur, klorofil

yerine antosiyaninler geçer.



5 HAZİRAN DÖLLENMEDEN 1 AY SONRA

TAM ÇİÇEKLENMEDEN 1 AY SONRA
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TAM ÇİÇEKLENMEDEN 5 AY SONRA
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Meyvelerde Fenolojik Dönemler

Yeşil Olum Pembe Olum Siyah Olum
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5.MEYVE DÖKÜMLERİ

Çiçeğin açımından olgunluğa kadar, çiçek ve meyve 

devresinde önemli dökümler olmaktadır.

Meyve dökümleri;

1-Meyve Tutumu – Ağustos başlangıcı arasında % 50-55 

2-Ağustos - Eylül ortası arasında % 10-15

3-Eylül ortası - Ekim sonu arasında  % 8-10
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Meyve Dökümlerinin Nedenleri

1. Döküm evresi (% 50-55)

* döllenme yetersizliği

* beslenme noksanlığı

* toprak neminin azlığı

* küçük meyveler arası rekabet 

2. Döküm evresi (% 10-15)

* zeytin güvesi

* zeytin sineği (1.devre zararı)

* kuraklığın devamı

3. Döküm evresi (% 8-10)

* zeytin sineği

* rüzgar ve fırtınalar. 
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VERİMSİZLİKLERİN NEDENLERİ

1.  DÖLLENMEYLE İLGİLİ SORUNLAR

2.  EKOLOJİK KOŞULLAR

3.  KÜLTÜREL UYGULAMALAR
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1-DÖLLENMEYLE İLGİLİ SORUNLAR

A – Morfolojik kısırlık

B – Çiçek Tozu Oluşturamama (sitolojik kısırlık)

C – Uyuşmazlık 
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A – Morfolojik kısırlık

Bir zeytin ağacı, bazı durumlarda bol miktarda erkek çiçek meydana

getirebilmekte ve yeterince tam çiçek oluşmaması nedeniyle üründe bir azalma

meydana gelebilebilmektedir (Griggs et al., 1975; Martins et al., 2006).

Beslenme bozukluğu, su noksanlığı ve çiçek tomurcuklarının

farklılaşma zamanındaki optimum olmayan sıcaklıklar ve çeşitlerin genetik

yapıları tam çiçek oranına etki yapmaktadır.
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B – Çiçek tozu oluşturamama (sitolojik kısırlık)

Yapılan çalışmalarda az sayıda zeytin çeşidi bu durumu göstermektedir.

Chemlal (Cezayir), Cerasola (İtalya) ve Lucques, Tanche (Fransa) çeşitleri

sitolojik kısırlığına örnek olarak gösterilmektedir (Cirik, 1988).

Çiçek tozu ana hücrelerinin bölünmesi, mikrosporların gelişimi sırasındaki

anormallikler ve beslenme eksikliğinden dolayı sitolojik kısırlık meydana

gelmektedir.
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C – Uyuşmazlık

Morfolojik bakımdan gayet iyi oluşmuş bir çiçekte, çiçek tozu ve

ovaryum normal faaliyet gösterebilecek durumda olsalar bile genetik

faktörlerin meydana getirdiği hormonal ve enzimatik etkiler nedeniyle

döllenme meydana gelmemektedir.
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Uyuşmazlığın Bazı Nedenleri ;

Çiçek tozunun dişicik tepesinde çimlenmemesi.

Çiçek tozunun çimlenmesi fakat dişicik borusunda çok az ilerlemesi.

Çim borusunun çok yavaş gelişmesi ve bu süre zarfında yumurta hücrelerinin dejenere olması.

Çim borusunun yumurta hücresine ulaşıp, nüfuz etmesi fakat gametlerin uyuşmaması.

Zigotun meydana gelmesi, fakat embriyo gelişmesinin büyümenin herhangi bir safhasında durması.
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Tozlaşma sorunu



Çiçeklenme

( Sıcak ve kurak ) - ( Serin ve nemli ) – (Şiddetli rüzgar)

Boncuklu Meyve
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Boncuklu Meyveler
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Kendine verimsizlik

Sıcak ve kurak

Tozlanma yetersizliği

Serin ve nemli
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Bu kötü tozlaşma olmuş 

hiç biri görünüşe göre 

gerçek meyve değil, bu da 

rekolteyi ve gelecek 

senenin ürününü 

etkileyecektir. 



Çözüm ise mekanik tozlama
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Elektrik motorlu bir tozlayıcı

ile sorun olan yıllarda veya 

monokültür bahçelerde 

tozlanma mekanik olarak 

yapılabilmektedir. 
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Tekrar hatırlatmakta fayda var.

9 ana çeşide 1 tozlayıcı çeşit

Bu çeşit 30 metrekare çapta olacak. 

Hakim rüzgar yönünde olacak.  
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TOHUMUN ÇEVREYE YAYILMASININ ÖNEMİ
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Bitkiler toprağa bağlı canlılardır. Bir toprak parçasında aşırı bitki olması, bitkinin 

topraktan alacağı su ve mineral miktarını azaltır. Ayrıca bitkilerin bir yerde aşırı 

çoğalması birbirlerini gölgelemeleri demektir. Bu da fotosentez yapmak için gerekli olan 

güneş ışığını kapatmaları anlamına gelir. Bu nedenle bitkiler neslini sürdürebilmek için 

yayılmak zorundadır.

Bitkiler birçok yolla tohumlarını uzağa gönderirler. Öncelikle tozlaşmada bol miktarda 

çiçek tozu (polen) yaparlar. Ayrıca bol miktarda tohum yaparak da yayılma olasılıklarını 

artırırlar.



27.12.2022 © zeytinist               kivrak@gmail.com      www.zeytin.org.tr 142

Tohumların yayılmasında hayvanlar için besleyici ve lezzetli meyveler büyük rol oynar. 

Bu sayede tohumların bir kısmı hayvan tarafından çevreye dağıtılır, bir kısmı da yenir. 

Tohumların bir bölümü dayanıklı kabukları sayesinde, hayvanların sindirim siteminden 

zarar görmeden geçer ve dışkıyla atılır. Böylece yeni yetişecek bitki, çok uzaklara 

taşınıp, gübre katmanıyla beraber toprağa düşmüş olur.

Bazı bitkilerde tohumun şekli ve yapısı dağılımı sağlar. Dikenli, paraşütlü, kanatlı, 

tüycüklü, suda yüzen tohumlar gibi.

Ayrıca insanlar da tohumların yayılmasında çok önemli etkendir.
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MEYVE VE TOHUMDAN NASIL YARARLANIYORUZ?
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Bitkiler meyve ve tohumlarını üremek için oluştururlar. Bazı bitkiler 

meyvelerinde şeker, vitamin ve mineral biriktirir. Birçoğu da tohumlarında 

protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineraller içeren besinler depolamıştır. 

içeren besinler depolamıştır.

İnsanlar ve hayvanlar için, meyve ve tohumlar sevilen besin maddeleridir.

Bazı bitkilerden sebze olarak da yararlanırız. Bunlar domates, biber, kabak, 

patates, turp gibi bitkilerdir. Bunların yaralandığımız kısımları meyve, 

yaprak, yumru gövde, çiçek, kök gibi organlarıdır. 
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Sebze sözcüğü genelde, pişirerek yediğimiz, tatlı olmayan bitkisel 

yiyeceklerin adıdır. Sebze diye adlandırdığımız domates, biber, patlıcan, 

kabak da aslında birer meyvedir.

Bitkilerden besin olmalarının dışında, başka amaçlar için de yararlanırız. 

Teknolojik gelişmeler, bitkilerden elde ettiğimiz ürünleri artırmıştır. Ayrıca 

yararlanılan bitki çeşitleri de giderek artmaktadır. Eskiden çöp olarak 

adlandırılan madde artıkları, şimdi ham madde olarak adlandırılıyor.



Kök 

27.12.2022 © zeytinist               kivrak@gmail.com      www.zeytin.org.tr 146



27.12.2022 © zeytinist               kivrak@gmail.com      www.zeytin.org.tr 147

Ağaçlar yeraltında gizlice birbirleriyle konuşurlar. Bir mantar ağı 

aracılığıyla birbirlerine bilgi ve kaynak aktarıyorlar. Miselyum veya 

mikoriza, yeraltında genişleyen, tüm bitki türleri arasında bir bağlantı 

ağı oluşturur, İnternet ağı gibi, sadece iletişim kurmalarına değil, aynı 

zamanda kendilerine dikkat etmelerine, kendilerini korumalarına, 

beslenmelerine ve su  stoklamalarına olanak tanıyan bir mantardır. 

Ormanda bir ağaç kesildiğinde, miselyum diğer ağaçlara birinin 

ölmekte olduğunu iletir ve diğerleri, miselyum aracılığıyla, o hayatı 

kurtarmak için kalan gövdeye bakmaya başlar. Onu besliyorlar, su 

veriyorlar ve koruyorlar. Çünkü o ölmekte olan kütük, orman 

ailesinin bir parçasıdır.



Kamboçya’da 12. 

yüzyılda inşa edilen Ta 

Prohm tapınağının 

duvarından kök salarak 

büyüyen ağaç
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2-3 m 1 m 1 m 2-3 m

2. Yöre 1. Yöre 2. Yöre
Zeytin Ağacının Kök Sistemi
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Zeytin çekirdekleri de 

yaklaşık bu şekilde 

çimlenmektedir. Zamanı 

farklıdır.  
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Büyüklükleri de 

aynı bu büyüklükte 

olup sonradan fark 

oluşturmaktadır. 
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GÖVDE

27.12.2022 © zeytinist               kivrak@gmail.com      www.zeytin.org.tr 170



3000 yıllık 

zeytin ağacı
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BİTKİLERİN YAŞAM DÖNGÜSÜ VAR MI?
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60 yaşında sıklık bakımı ile 

etrafı açılan çam ağacının yıllık 

halka büyümesi 3-4 kat artıyor. 

Zeytin ağacında bu tip halka 

durumu yoktur. 
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Kışın sona ermesi, baharın yüzünü göstermesiyle, topraktan otlar bitmeye başlar. 

Yağışlı havalarda büyür ve gelişirler. Havalar ısınıp topraktaki nem azaldığında çiçek 

açıp, yazın da kuruyup ölürler. Ama bu sırada dayanıklı tohumlarını toprağa 

saçmışlardır.

Bazı bitkiler ise uzun yıllar yaşar. Bin yıllık bir zeytin ağacı, iki bin yıllık bir sedir 

ağacı, beş yüz yıl önce dikilmiş bir ulu çınar bizi şaşırtmaz.

Bitkiler ister uzun, ister kısa yaşasın bir yaşam döngüsü sürdürür.
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ÇİÇEKLİ BİTKİNİN YAŞAM DÖNGÜSÜ
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Meyve Bağlama
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ÇİMLENME

Döllenme olayından sonra oluşan tohumlar su, yağmur suları, rüzgâr ve 

canlıların etkisiyle çevreye dağılır. Çevreye dağılan tohumlar, uygun ortam 

şartlarında su alarak şişer ve kabuğu çatlayarak embriyosu serbest kalır. Bu 

olaya çimlenme denir.

Çimlenme demek, tohumun canlı kısmı olan embriyonun bölünüp çoğalarak 

kök, gövde, yaprak kısımlarını oluşturup, bitkiyi meydana getirmesi demektir. 

Çimlenme sırasında embriyonun ihtiyacı olan besin, besi doku (çenek) 

tarafından karşılanır. Çünkü bu esnada embriyo fotosentez yapamaz. Ancak, 

solunum yapabilir ve havaya karbondioksit verir.



27.12.2022 © zeytinist               kivrak@gmail.com      www.zeytin.org.tr 189

Çimlenmenin olabilmesi için gerekli şartlar 

1)Belli sıcaklık 

2) Su (nem) 

3) Oksijen‘dir.

Çimlenme için ışık, besin, toprak, karbondioksit gerekli değildir!!! (Işık, su, 

yeterli sıcaklık, besin, toprak büyüme için gereklidir. Gübre, çimlenmeyi ve de 

büyümeyi hızlandırır.)

Çimlenme sırasında embriyo büyüklüğü, metabolik etkinlik hızı, solunum hızı, 

su emilimi, hücre sayısı, yeni dokuların oluşumu artarken, çenek büyüklüğü ve 

bitkinin kuru ağırlığı azalır. Bitkilerin ilk yaprakları oluşup, fotosentez olayına 

başladıkları andan itibaren kuru ağırlık tekrar artmaya başlar.
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Tomurcuklanma Başlangıcı
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Yeşil Olum
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Pembe Oluşum
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Siyah Oluşum
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ÖNERİLER

Tek bir çeşitle bahçe kurulmamalı

Uygun ekoloji seçilmelidir

Kültürel uygulamalar yeterince ve zamanında yapılmalıdır.
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ZEYTİNİN TOPRAK İSTEĞİ

Fakir toprakların zengin ağacı olarak bilinen zeytinin iyi bakım koşullarında 

(dengeli besleme, sulama, budama) çok daha verimlidir.

Genellikle kalkerli-kumlu derin nemli ve besin maddelerince zengin toprakları 

sever.



ZEYTİNİN TOPRAK İSTEĞİ

Zeytin;  tınlı, killi-tınlı bünyeye sahip, hafif kireçli, çakıllı toprak yapısını sever.

Ağır bünyeli, su geçirmeyen topraklara zeytinlik tesisi yapılmamalıdır. 

Tuzlu toprakları sevmez, pH 6-8 civarında olmalıdır.

Özellikle tesisten önce toprak örneği alınarak toprak yapısı mutlaka  incelenmelidir. 
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ZEYTİNİN TOPRAK İSTEĞİ

Zeytin toprak isteği bakımından çok seçici değildir.

Genellikle diğer bitkilerin yetişmediği ekstern şartlarda yetişebilmektedir.

Ülkemizde Akdeniz ikliminin görüldüğü  hemen hemen bütün toprak yapısına 

yetiştiği görülmektedir.

Zeytin ağacının iyi gelişip bol ürün verebilmesi için ihtiyaç duyduğu toprak yapısı 

aşağıdaki gibi olmalıdır.
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Bünye.............................. Tınlı,  Killi -Tınlı

Ph.................................... 6 - 8

Tuzluluk…………..…… 0 - 4 mchos/cm

Kireç..............................  5 - 15

% Organik Madde …..... 2 - 3

Fosfor (ppm) ................... 7 - 20

Kalsiyum ( ppm ) ..........  1440 - 6120

Potasyum .......................  200 - 300

Magnezyum … ..............  117 - 400 
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İKLİM İSTEĞİ

- 7 C Altında soğuktan zarar görmeye başlar.

Yıllık yağış isteği 700-800 mm. dır.  

Soğuklanma ihtiyacı için çeşitlere göre farklı sürelerde + 7 derecenin altında 

kalması gerekir.



ZEYTİNİN İKLİM İSTEĞİ

Akdeniz havzasında değişik iklim ve toprak şartlarında gelişebilen dayanıklı bir ağaçtır. 

Kışı ılık, yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz iklimi şartlarına adapte olmuştur. 

Genel olarak yıllık ortalama  ısısı 15-20 derece olan yerlerde yetişmektedir. 

Isının yıl içerisinde ani olarak –7 derecenin altına düşmesi şiddetli zarara neden olur.         

Gerekli su karşılanması durumunda +40 dereceye kadar dayanıklıdır. 

Kuru şartlarda yetişebilmesi için 400-800  mm lik yağışı yıl içerisinde almalıdır. 
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Kuraklığı giderebilmek için su rezervi anlamında toprağa İnperperlit takviyesi 

mükemmel sonuçlar vermektedir.

Aşırı ve devamlı nemli, kurak ortamı sevmez. Çiçeklenme dönemindeki yağışlar 

çiçek dökümüne neden olur. Genelde 800 metrenin üstündeki yerlerde zeytinlik 

tesis edilmez.

Zeytinlikler meyilli yerlere  güney kısma  tesis edilmelidir



BİTKİ MATERYALİ

Dikime hazırlanan zeytinler fidanlıklarda tek gövdeli ve alçak dallardan arındırılmış 

olarak muhafaza edilmelidir.

Yarı odunsu çeliklerin steril perlit ortamında sisleme ile köklendirilmesi, diğer 

ortamlardan erken gelişerek meyve verir.
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Zeytin Meyvesinin Büyüme ve Olgunlaşması Sırasında Bileşim ve Diğer Özelliklerinde Meydana Gelen Başlıca Değişimler

Mustafa Kemal Ünal1, Aysun Yurdunuseven1, Sebahat Özakça*2

1 Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir

2 İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalürji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Bu çalışmamızda zeytin meyvesinin büyüme ve olgunlaşması sırasında bileşim ve diğer özelliklerinde meydana gelen değişmeler 

araştırılmıştır. Zeytinin büyümesi ve olgunlaşma süreci uzun bir periyotta gerçekleşir. Bu süreç normal iklim koşullarında yaklaşık beş ay 

civarındadır. Ancak soğuk iklim şartlarında gelişme yavaş olur ve bu periyot biraz daha uzar. Zeytin meyvesi özellikle yağ bakımından 

çok zengin olup, bileşiminde karbonhidrat, mineral madde ve az miktarda da protein bulundurmaktadır. Zeytin çeşitlerinde olgunlaşma 

ile beraber; toplam şeker, toplam yağ, toplam fenol, nem, yağ asitleri, organik asitler, ham lif gibi bileşenleri ile irilik, renk, sertlik vb. 

gibi fizikokimyasal özelliklerinde değişimler gözlenmektedir. Bu değişimler gerçekleşirken kimi maddeler azalmakta kimileri ise 

artmaktadır. Özellikle yağ sentezi için karbonhidratlar kullanılmakta ve karbonhidrat miktarı, zeytinin olgunlaşması sırasında belli 

periyottan sonra azalmaktadır. Yağ asidi kompozisyonu zeytin çeşidi ve olgunlaşma derecesine bağlı olarak değişebilir. Palmitik, stearik, 

oleik ve linoleik asitler zeytin meyvesinde bulunan başlıca yağ asitleridir. Zeytinin olgunlaşması sırasında linoleik asit miktarı arttıkça 

genelde oleik ve palmitik asit içerikleri azalmıştır. Olgunlaşma sırasında klorofil ve karotenoit içeriğinde kademeli azalma olurken 

antosiyanin bileşeninde artış meydana gelmektedir. Bu gibi değişimler optimum olgunlaşma döneminin belirlenmesinde kriter olarak 

kullanılabilmektedir. Bunun yanında zeytin çeşidi, iklim, toprak ve bakım da zeytinin kompozisyonunda birtakım değişimler meydana 

getirmektedir. Zeytinlerin büyüme ve olgunlaşma devrelerinde bünyelerinde meydana gelen değişmelerin bilinmesi yetiştirme ve 

değerlendirme yönünden birçok sorunlara ışık tutacağından araştırılması gerekmektedir. Olgunlaşma ile birlikte zeytin danelerinin meyve 

ağırlıkları, et oranları, nem ve yağ içerikleri gibi

fizikokimyasal özellikleri değişmektedir ve bu özellikler optimum olgunlaşma döneminin belirlenmesinde ve hasatta kriter olarak 

kullanılabilmektedir. 

Türkiye 11. Gıda Kongresi; 10-12 Ekim 2012, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay 479 sayfa
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Sorularınız varsa cevaplayayım. 

Daha sonra aklınıza soru gelirse lütfen 
yüzyüze, e posta veya telefon yoluyla 
ulaşınız. 
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Bu ders notları zeytincilik programı öğrencileri, 

Kursiyerler, sektör temsilcileri, diğer 

üniversitelerde okuyan önlisans, lisans, yüksek 

lisans ve doktora öğrencileri ile araştırıcılara 

yönelik hazırlanmıştır. Daha detay bilgiye ulaşmak 

isterseniz lütfen iletişime geçiniz. 



DERS NOTLARI SÜREKLİ YENİLENMEKTEDİR.

LÜTFEN DAHA ÖNCE İNDİRDİĞİNİZ DERS 

NOTU VAR İSE 

ONUN İLE SAYFADAKİ 

DERS NOTUNUN TARİHLERİNİ 

KARŞILAŞTIRINIZ VE 

YENİ TARİHLİ OLAN DERS NOTUNU TERCİH 

EDİNİZ.

NOTLARDA HATALI ve 

EKSİK BİR YER GÖRDÜĞÜNÜZDE LÜTFEN 

BİLDİRİNİZ.
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Dr. Mücahit KIVRAK

0 505 772 44 46

kivrak@gmail.com

www.zeytin.org.tr

www.mucahitkivrak.com.tr

www.iskelekooperatifi.com
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