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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 

materyalidir. 
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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 541GI0157 

ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL/MESLEK Zeytin ĠĢleme/Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Operatörü 

MODÜL Zeytinyağı Depolama  

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül; natürel zeytinyağlarını niteliğine göre 

gruplandırma, benzer özellikteki yağları aynı tanklarda 

depolama, tanklara alınan yağı kaydetme, posayı tanktan 

boĢaltma ve tanklara azot gazı verme becerilerinin 

kazandırıldığı; tankların yapısının ve çeĢitlerinin, tank dibinde 

biriken posanın özelliklerinin verildiği öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/32 +(40/16) Uygulama tekrarı süresi 

ÖN KOġUL  

YETERLĠLĠK Natürel zeytinyağını depolamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Standartlara ve Türk Gıda Kodeksine göre depoda uygun 

Ģartları sağlayarak zeytinyağı depolayabileceksiniz. 

 

Amaçlar 
 

1. Zeytinyağlarını gruplandırıp uygun Ģartlarda 

depolayabileceksiniz.  

2. Posayı boĢaltabileceksiniz. 
EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Teknoloji sınıfı, kütüphane, internet 

Donanım: Zeytinyağı, pompa, tank, depo 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

 

 

Yapılan bilimsel araĢtırmalar, natürel zeytinyağının insan sağlığı için önemli  

antioksidan, anti kanserojen özelliklere sahip fenolik maddeler içerdiğini  ortaya koymuĢtur. 

Bundan baĢka olumlu etkileri sayılamayacak kadar çoktur. 

 
YaĢamımızı sürdürebilmemiz için enerjiye ihtiyaç duyarız. Enerji ihtiyacımızı 

proteinler, yağlar ve karbonhidratlar olmak üzere üç kaynaktan karĢılarız. Enerji ihtiyacımızı 

karĢılamada en yüksek enerji değerine sahip yağlar önemli bir paya sahiptir. Yağlar, iyi birer 

enerji kaynağı olmalarının yanı sıra vücutta pek çok iĢleve sahiptir. Yağlar insan 

vücudundaki hücre, doku ve organ yapılarında yer aldıklarından, yaĢamın sürdürülebilmesi 

ve vücudun değiĢik iĢlevlerinin sağlıklı bir Ģekilde yerine getirilebilmesi için mutlaka 

alınması gereken besin öğeleridir. 

 
Son yıllarda ülkemizde zeytinyağı iĢletmelerinin son teknolojiyi büyük oranda 

kullanmaya baĢlamaları ve zeytinyağının faydaları ile ilgili gerek yazılı gerekse görsel 

basında olumlu yayınların yapılması, zeytinyağının sofralarımızda daha fazla yer almasını 

sağlamıĢtır. Bireylerin bilinçlenmesi ile zeytinyağının tüketimi artmaya devam edecektir. 

 
Zeytinyağı tüketiminde artacak bu talebe cevap verebilmek için istenilen standartlarda, 

kaliteli ve sağlıklı ürün üretimi gerçekleĢtirebilecek nitelikli yetiĢmiĢ elamanlara ihtiyaç 

duyulacaktır. 

 
Bu modül ile; zeytinyağı iĢleme sektörünü tanıyacak, zeytinyağının özelliklerini ve  

nasıl depolandığını kavrayacak, bu bilgiler doğrultusunda zeytinyağını niteliğine göre 

depolayabileceksiniz. Depolama sırasında dipte oluĢan posayı nasıl alacağınızı, tanklara azot 

gazı verme iĢlemini öğrenecek ve iĢlemleri gerçekleĢtirebilmek için  gerekli araç gereçleri 

tanıyıp kullanabilme, basit bakım ve temizliğini yapma bilgi ve becerilerini kazanacaksınız. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda zeytinyağlarını 

gruplandırıp uygun Ģartlarda depolayabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan zeytinyağı üretimi yapan ve depolayan iĢletmeleri 

araĢtırınız. 

 Zeytinyağı üreticileri ile görüĢüp ilgili kaynakları inceleyiniz. Zeytinyağı 

depolanma yöntemleri hakkında bilgi edininiz. 

 Edindiğiniz bilgileri rapor hâlinde düzenleyerek raporlarınızı arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 
 

1. YAĞ DEPOSU 
 

ÇeĢitli sistemlerle elde edilen zeytinyağlarının beklerken kalitesinde bozulma 

olmaması için uygun koĢullarda saklanması gerekir.  
 

Etkin ve sağlıklı bir depolama yapabilmek için zeytinyağlarının biyolojik ve kimyasal 

özelliklerinin korunması, depolama materyalinin bazı özelliklerinin tam olarak bilinmesi 

gerekir. Aksi hâlde depolama materyali ile zeytinyağı birbirlerini olumsuz etkileyecektir. 
 

Zeytinyağları eskiden 100-250 kg kapasiteli, topraktan yapılma küplerde muhafaza 

edilirdi. Bu küpler güneĢ ıĢığı görmeyen yerlerde yarısına kadar toprağa gömülürdü. Büyük 

yağhanelerde ise zeytinyağının saklanması amacıyla içi mozaik kaplı büyük yer altı 

sarnıçları kullanılırdı.  

 

Resim 1.1: Zeytinyağının küplerde depolanması 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Günümüzde zeytinyağı sanayinin geliĢmesiyle depolama sistemleri de geliĢmiĢtir. 

Depolamada kullanılan bu tanklar sıvı geçirgenliği olmayan maddelerden imal edilmelidir. 

Tankların imalinde kullanılan maddeler; yağa karĢı kimyasal ve fiziksel olarak stabil olmalı, 

yağı bozucu koku ve tatları bünyesine almamalı ve oksidasyona sebebiyet verecek metalleri 

içermemeli, yağları hava ve ıĢıktan korumalı bununla birlikte yağı sabit bir sıcaklıkta 

tutmalıdır. Bu ısı optimum 15 derece olmalıdır. 
 

Bununla birlikte zeytinyağının depolanması sırasında alınması gereken önlemler kadar 

depolama öncesinde yapılacak kimi ön hazırlıklar da yağın kalite ve kimyasal özelliklerinin 

korunması yönünden önem taĢımaktadır. Konu bu kapsamda ele alındığında her Ģeyden önce 

kimi önemli karakteristiklerden yararlanarak değiĢik kalite ve özellik gösteren yağların 

sınıflandırılması ve depolarda aynı nitelikteki yağlardan oluĢturulan sınıfların, birbirlerine 

karıĢtırılmaksızın depolanabilecekleri olanakların hazırlanması gerekmektedir. 

 

1.1. Zeytinyağı Sınıflandırması 
 

Depolama öncesi yapılan sınıflandırma aĢamasında, genellikle yağın serbest asitliği ve 

duyusal özellikleri test edilmekte ve bu test sonuçlarına göre depolanacak yağ sınıfları 

oluĢturulmaktadır. Aksi hâlde düĢük kalitedeki yağların yüksek kaliteli yağlarla 

karıĢtırılması, yüksek kaliteli yağlarda kalite kaybına neden olmaktadır. 
 

Yemeklik zeytinyağları laboratuvar analizlerine ve duyusal testlere göre sırasıyla 

tanımlanmıĢlardır. 

 

1.1.1. Natürel  Zeytinyağı 
 

Natürel zeytinyağı; zeytin ağacı (olea europea L) meyvesinden doğal niteliklerinde 

değiĢikliğe neden olmayacak bir ısıl ortamda, sadece yıkama, presleme, sızdırma, santrifüj 

ve filtrasyon iĢlemleri gibi mekanik veya fiziksel iĢlemler uygulanarak elde edilen, hiçbir 

kimyasal iĢlem görmeyen; berrak, yeĢilden sarıya değiĢebilen renkte, kendine özgü tat ve 

kokuda, fiziksel, kimyasal ve duyusal özelikleri itibariyle sınıfına ait özelliklere uygun,  

genellikle doğal hâlinde gıda olarak tüketilebilen yağdır. Natürel zeytinyağları, içerdiği 

serbest yağ asitleri miktarına göre dört çeĢittir. 

 

1.1.1.1. Natürel Sızma Zeytinyağı 
 

Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği, oleik asit cinsinden her 100 gramda 0.8 

gramdan fazla olmayan yağlardır. 
 

1.1.1.2. Natürel Birinci Zeytinyağı 
 

Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği, oleik asit cinsinden her l00 gramda 2.0 

gramdan fazla olmayan yağlardır. 
 

1.1.1.3. Natürel Ġkinci Zeytinyağı 
 

Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği, oleik asit cinsinden her l00 gramda 3.3 

gramdan fazla olmayan yağlardır. 
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1.1.1.4. Ham Zeytinyağı / Lampant  
 

Doğrudan tüketime uygun olmayan, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden %3.3‟ün 

üzerinde olan ya da duyusal ve karakteristik özellikleri bakımından natürel zeytinyağı 

özelliklerini taĢımayan, rafinasyon veya teknik amaçlı kullanıma uygun yağlardır. 

 

1.1.2. Rafine Zeytinyağı 
 

Ham zeytinyağının doğal trigliserid yapısında değiĢikliğe yol açmayan metotlarla 

rafine edilmeleri sonucu elde edilen, berrak, tortusuz, sarıdan sarının en açık rengine kadar 

değiĢebilen tonda ve Ģeffaf görünümde, serbest yağ asitliği, oleik asit cinsinden her l00 

gramda 0.3 gramdan fazla olmayan yağdır. 

 

1.1.3. Rivyera Zeytinyağı 
 

Rafine zeytinyağı ile gıda olarak doğrudan tüketilebilecek natürel zeytinyağları 

karıĢımından oluĢan ve serbest yağ asitliği, oleik asit cinsinden her l00 gramda l.0 gramdan 

fazla olmayan yağdır. 

 

1.1.4. ÇeĢnili Zeytinyağı  
 

Natürel sızma zeytinyağlarına değiĢik baharat, meyve ve sebzeler veya bunların doğal 

aroma maddeleri katılarak çeĢitlendirilmesi ile elde edilen ve serbest yağ asitliği, oleik asit 

cinsinden her 100 gramda 0.8 gramdan fazla olmayan yağdır.  

 

1.2. Deponun TaĢıması Gereken Özellikler 
 

Zeytinyağının pazara sunulmadan önce aylarca depolanması gerekebilir. Eğer gerekli 

önlemler alınmazsa depolama sırasında özelikle lipaz aktivitesi sonucu asitlikte artıĢ ve 

oksidasyon sonucu aroma ve tatta değiĢmeler gözlenebilir.  

 

Paslanmaz çelik tanklar en ideal depolama tanklarıdır. Metal tanklar ise eğer iç 

kısımları uygun bir resin ile kaplı değilse depolama için tavsiye edilmez çünkü bu tanklarda 

depolanan zeytinyağlarında hızlı bir bozulma gözlenmekte, yağın tat ve kokusu olumsuz 

etkilenmektedir. 

 

 Depolama sırasında depoların taĢıması gereken asgari teknik ve hijyenik 

kurallar:  

 Depolama ve taĢıma sırasında her türlü dıĢ etkenden zarar görmeyecek ve 

bozulmayacak Ģekilde korunmalıdır. 

 Giyinme yerleri, yatakhaneleri, lavaboları, tuvaletleri, banyoları, idari 

bölümleri ve dinlenme yerleri zeytinyağının depolandığı yerlerden ayrı 

olmalıdır. Depolar hiç bir zaman amacı dıĢında kullanılmamalıdır. 
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 Depolarda havalandırma, sıcaklık ve rutubet; ürün özelliklerine uygun 

olmalı, depolarda sıcaklığı ve rutubeti ölçen cihazlar bulundurulmalı, 

bilgiler sürekli olarak kaydedilmelidir. 

 Depolarda zemin pürüzsüz; duvarlar düzgün, kolay temizlenebilir, sıvası 

dökülmemiĢ olmalı, ürünlere olumsuz etkide bulunmayacak özellikler 

taĢımalıdır. Depo üstü tavan ve çatılar akmayı, sızmayı önlemeli; sıcaklık 

değiĢmelerinden etkilenmeyi önleyecek Ģekilde yalıtımlı olmalıdır. 

 Depolarda ve taĢıma araç ve gereçlerinde kullanılan alet, ekipman ve 

malzemeler; temiz, sağlam ve amacına uygun olmalıdır. 

 Depo, taĢıma araç ve gereçleri yıkama ve dezenfeksiyona uygun 

olmalıdır. 

 Deponun kapı, pencere ve diğer kısımları her türlü zararlının girmesini 

önleyecek uygun donanıma sahip olmalıdır. 

 Depolara ilk gelen ürün önce, son gelen ürün de en son çıkarılmalı, 

istenildiği zaman istenilen ürün grubu veya parti çıkarılabilecek Ģekilde 

yerleĢtirme ve istifleme yapılmalıdır. 

 Sıcaklık derecesinin sabit olması gereken yerlerde uygun ısı ayarlayıcı 

cihazlar ve jeneratör bulunmalıdır. 

 Tanklar zeminle temas etmeyecek Ģekilde belirli bir yükseklikte ve 

rutubet geçirmeyen uygun malzeme üzerinde depolanmalıdır. 

 

Ayrıca zeytin ağacının en belirgin karakteristiği olan periyodisite, zeytinin en önemli 

ürünü olan yağ üretimini etkileyip çeĢitli oranlarda (yüzde elliye varan) değiĢimlere yol 

açmaktadır. Bu nedenle tüm zeytin üreticisi ülkelerde en büyük tüketici durumunda olan 

zeytinciler, yıllık gereksinimlerini garanti altına almak için daima zeytinyağını stoklamaya 

yönelmiĢlerdir. Ancak baĢlangıçta üretici aileler düzeyinde yapılan bu uygulama, zeytinyağı 

sanayinin oluĢumu ile birlikte büyük depolama kapasitesi gerektiren bir sorun hâline 

dönüĢmüĢtür. 

 

 Depolamada kullanılan tankların taĢıması gereken özellikler:  

 Tanklar sıvı geçirgenliği olmayan malzemelerden imal edilmiĢ ve kolay 

temizlenebilir olmalıdır.  

 Tank iç yüzeyinin inert olması, böylece yağ ile reaksiyona girmemesi, tat 

ve absorbe etmemesi ve metal içermemesi gerekir. 

 Zeytinyağını hava oksijeni ve ıĢıktan korumalıdır (Son zamanlarda 

modern iĢletmelerde yağın hava ile temasını kesmek için tankın hava 

boĢluğuna azot gazı uygulaması yapılmaktadır. Zamanla eksilen azot 

kontrol edilerek ilave azot verilmekte ve zeytinyağı depolama süresince 

belirli azot basıncı altında muhafaza edilmektedir.). 

 Deponun sıcaklığı 10-15°C arasında tutulmalıdır (Bu sıcaklık aralığı bir 

taraftan yağın oksidasyonunu engellerken diğer taraftan da yağın 

dumanlanmasını ve kristal oluĢumunu engellemektedir.). 

 

Depolanan zeytinyağlarının içinde tortu maddesi; kabın cinsi, çevre Ģartları ve zamana 

bağlı yapısal bozukluklar bulunabileceği gibi tat, koku ve görünüĢte belirgin hâle gelen 
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değiĢiklikler olabilmektedir. Zeytinyağlarının depolanmasında dikkat edilmesi gereken en 

önemli husus, yağın sudan ve posadan mümkün olduğu kadar iyi arınmıĢ olmasıdır. 

 

Zeytinyağının kalitesini acılığı (ransidesi), lezzet ve kokusu belirler. Acıması, 

zeytinyağındaki tekli doymamıĢ yağ asitlerinin zamanla oksitlenerek doymuĢ yağlara 

çevrilmesidir. Acımayı tetikleyen Ģeyler; yağın ıĢık geçiren bir kapta saklanması, ısıl iĢleme 

tabi tutulması, içine metal batırılması vb. olabilir. AcımıĢ zeytinyağının tadı çok kötüdür. 

Tazesi ne kadar lezzetliyse eski ve acımıĢ olanı da o kadar yenilemezdir. 

 

 Zeytinyağının raf ömrü ve zeytinyağının saklaması:  

 Zeytinyağının uygun Ģartlarda saklanma süresi ortalama 18-24 ay 

arasındadır. IĢık alacak Ģekilde saklanmıĢsa bu süre bir yıldan azdır. 

Karanlık, ıĢık geçirmeyen kaplarda, oda sıcaklığından biraz daha düĢük, 

yani serin bir yerde saklanmalıdır. Soğukta, zeytinyağı bulanıklaĢır, 

hafifçe donar.  

 ĠĢletmede günlük bazı rutin analizler (serbest asitlik, peroksit sayısı) için  

küçük bir  laboratuvarın  bulunması kalite kontrol açısından gereklidir. 

 Asitlik/peroksit sayılarına ve duyusal özelliklerine göre partiler hâlinde 

sınıflanan natürel zeytinyağları, paslanmaz çelik tanklarda (azot gazı 

altında) 10-15
o
C arasında depolanmalıdır. 

 Kara sac, galvanizli sac bandonlar, plastik bidonlar kesinlikle 

kullanılmamalıdır. 

 

 Depolama üzerine etki eden faktörler: 

 Dipteki tortu (tat kusurları-fermente tat, karasu kokusu, yüksek asitlik-

peroksit sayısı değeri) 

 Hava (hızlı oksidasyon için en önemli faktör-ransit tat, yüksek peroksit 

sayısı) 

 Koku (ortamdaki yabancı kokular) 

 AĢırı metal içeriği (çelik depo) 

 IĢık 

 Sıcaklık (15 
o
C„nin üzerine çıkılması) 

 

Zeytinyağları ambalajlanmadan önce mutlaka filtre edilmeli ve hava ile temas 

etmemesine özen gösterilmelidir.  
 

1.3. Tanklar 
 

Günümüz zeytinyağı sanayi daha büyük üretim ünitelerine doğru yol aldıkça 

iĢletmelerde kullanılan depolama tanklarının kapasiteleri de üretim potansiyeli ile orantılı 

olarak artmaktadır. Yağ depolamada kullanılacak tanklar, yağın içine iĢlememesi ve iç 

temizliği engellememesi için sıvı geçirgenliği olmayan maddelerden imal edilmelidir. Eğer 

yağ emilir ve tamamıyla temizlenemezse tankın bir sonraki kullanımında kaliteye olumsuz 

etkileri olur. 
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Resim 1.2: Paslanmaz çelik tank deposu 

 

1.3.1. Yapısı 
 

Tankların yapımında kullanılan maddeler yağa karĢı kimyasal ve fiziksel olarak stabil 

olmalı, yağı bozucu koku ve tatları bünyesine almamalı, oksidasyona neden olacak metalleri 

içermemelidir. Zeytinyağının kalitesini etkileyen faktörlerden ısı ve ıĢık durumu  da  yağ 

depolarının planlanmasında büyük önem taĢır. Eğer geleneksel yer altı tankları kullanılıyorsa 

yağı ıĢıkla temas ettirme problemi ortaya çıkmaz. Fakat yer üstü tanklarında bu konuya çok 

dikkat edilmeli ve yağlar depolama alanının pencere veya kapılarından kaynaklanan direkt 

ıĢığa maruz bırakılmayacak Ģekilde konuĢlandırılmalıdır. Zeytinyağının bozulmasına en az 

etkisi olan renk sarıdır. Bu nedenle yağın civarındaki maddelerin sarı renkte olmasında yarar 

vardır. 

 

Tankların üzerinde kullanılan tüm armatürler; vanalar, numune muslukları, seviye 

göstergesi muslukları vb. ürünlerin kalitesi kesinlikle en üst düzeyde olmalıdır. 

 

Ayrıca geliĢen teknoloji ile birlikte zeytinyağı depolama tankları, kapalı devre olarak 

stoklama yapabildiği ve standart olarak azot gazı basma hazırlığı ile donatıldığı için tankların 

içine azot gazı basılarak zeytinyağının hava ile teması kesilmekte ve yağın okside olma 

olasılığı ortadan kaldırılmaktadır.  

 

Özellikle kıĢın, iklimin daha sert geçtiği bölgelerde yağların donmasını engellemek 

için bu bölgelerde ısıtma ceketli tanklar kullanılmaktadır. Bu tankların en alt donanımı çift 

cidarlı olarak yapılmıĢtır. Çift cidarın kanallarından geçecek sıcak su, tankın içindeki yağın 

donmasını engelleyerek istenilen sıcaklıkta saklanmasını sağlayacaktır. 
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Resim 1.3: Çift cidarlı (ısıtma ceketli) paslanmaz çelik tank 

Modern paslanmaz çelikten yapılmıĢ yer üstü tankları üzerinde; azot gazı basma 

vanası, tank içindeki yağ seviyesini gösteren seviye göstergesi, merdiven askısı, numune 

alma vanası, basınç göstergesi, tankın yağ boĢaltıldıktan sonra dip kısmının temizlenebilmesi 

için  dıĢa açılan temizleme kapağı ve boĢaltma vanası gibi kısımlarının bulunması gereklidir. 

 

 

Resim 1.4: Paslanmaz çelik tankın yapısı 
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Bu tip otomasyon sistemleriyle donatılmıĢ zeytinyağı depolama istasyonlarında yer 

alan tankların tüm vanaları sensörlü kelebek vanalardır. Tanklar üst seviye sensörleriyle 

donatılmıĢlardır ve dolum esnasında üst seviyeye ulaĢıldığında, dolum pompaları otomatik 

olarak durdurulmaktadır. Ayrıca yağ cinsine göre hangi tankın dolumunun yapılacağı yine 

ana panoda bulunan PLC ünitesinden belirlenmektedir. Bu seçime göre boru hattının 

üzerinde bulunan vanalar, dolum yapılacak tankın konumuna göre otomatik olarak açılıp 

kapanır ve yağ, hedef tanka doğru sistem tarafından yönlendirilir. 

 

1.3.2. ÇeĢitleri 
 

Zeytinyağı depolama da kullanılan depolar genel olarak yer altı ve yer üstü olmak 

üzere iki ana gruptan oluĢmaktadır. Yer altı tankları, dökme Ģeklinde adlandırılan ve 

ambalajsız olarak büyük miktarlarda yağın depolanması söz konusu olduğunda kullanılan 

depolardır. Yer üstü tankları ise genellikle paslanmaz çelik malzemeden çeĢitli 

büyüklüklerde ve özelliklerde toprak üstüne yerleĢtirilen metal tanklardır.  

 

 Yer altı depoları 

 

Yer altı depoları (sarnıçlar), genellikle taĢ veya çimentodan inĢa edilir. Taban ve 

duvarları oluĢabilecek herhangi bir kontaminasyonun önlenmesi için kolaylıkla 

temizlenebilen emayeli karo ya da fayansla kaplanır.  

 

Geleneksel yer altı tankları, zeytinyağı depolanmasında uygun depolama ortamlarıdır. 

Bu tanklar, iç yüzeylerinin uygun bir maddeyle yeterince kaplanmaları hâlinde iyi depolama; 

yağda meydana gelebilecek değiĢiklikler ve kirlilikten, hava ve ıĢıktan koruma; arzu edilen 

en uygun sıcaklık derecesini temin etme özelliğine sahiptir. Ancak bu usulde rutubetin 

uzaklaĢtırılamaması problemi vardır. Bu da yağın kalitesini bozmaktadır. Ayrıca uzun süreli 

depolama sırasında karasu fazından özenle ayrılmıĢ olsa bile sarnıçların tabanında zeytin 

meyvesinin etinden kaynaklanan pulp maddeleri de içeren tortulu bir su fazının toplanması 

söz konusudur. Bu nedenle yer altı sarnıçlarının tabanları meyilli bir Ģekilde inĢa edilerek 

hem tortulu su fazı ile yağın temas yüzeyinin daraltılması hem de tortulu su fazının 

kolaylıkla dipten alınabilmesi sağlanmalıdır.  

 

Zeytinyağı stokajı için tahsis edilecek toprak altı depolarının inĢasının temel 

çalıĢmalarında ciddi bir güçlük doğuran kum veya kil tabakalarına rastlandığında dikkatli 

olunmalıdır. Bu tip ortamlarda toprakta mevcut suyun nüfuz etmesine mani olacak 

materyaller kullanılmalı, rutubetli tecrit konusu üzerinde dikkatle durulmalı ve bölgenin 

yağıĢ durumu tetkik edilmelidir. 

 

Fiziksel ve kimyasal faktörlerin sebep olduğu bozulmaları engellemek için toprak altı 

sarnıçlarının içinin izolasyon maddeleriyle kaplanması gerekmektedir. Bu izolasyon 

maddeleri cam, mineli veya sırlı fayans ve epoxy reçinedir. Ġzolasyon maddeleri zeytinyağı 

ile temas edeceği için oksidatif faaliyetlere izin vermemeli, aside dayanıklı olmalı, kolay 

temizlenebilmeli, kapların iç yüzeylerine kolayca döĢenebilmeli, bakteri faaliyetine imkân 

vermemeli ve ekonomik olmalıdır. Bunun dıĢında toprak altı sarnıçlar, stokaj süresince 

biriken tortunun ayrılmasına imkân verecek Ģekilde zemini meyilli inĢa edilmelidir. 
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Yer altı depolarını kaplamada kullanılan cam, en yüksek inaktiviteye sahip olup yağ 

tarafından kesinlikle etkilenmeyen bir maddedir. Cam çok yaygın biçimde kullanılan bir 

malzemedir. Devamlı gözetim altında tutulan stokajlarda tatmin edici sonuçlar vermektedir. 

Ancak tek sınırlayıcı faktör olan kırılabilirliği, amortisman değerinin aĢırı Ģekilde artmasına 

neden olur. Diğer taraftan cam plaka veya cam fayanslar eskiden beri geleneksel tank veya 

depoların kaplanmasında baĢarı ile kullanılmıĢtır. Diğer bir kaplama materyali olan mineli 

veya sırlı fayanslar oldukça güçlü inaktiviteye ve sağlamlığa sahiptir. Cam fayansların 

kullanımında görülen avantajları sağladığı gibi bakım ve temizlik açısından da özel problem 

çıkarmazlar. Gözenekli veya porlu yapıları bazı problemler yaratsa da seramik fayanslarda 

zeytinyağı depolanmasında izolasyon materyali olarak kullanılmıĢtır. 

 

Zeytinyağı depolarında hangi tip fayanslar kullanılırsa kullanılsın depolardaki 

sızıntıdan sakınmak için fayans aralarındaki birleĢme yerleri (derz); yağ, karasu veya 

karĢılaĢabilecek herhangi bir madde tarafından etkilenmeyen özel bir antiasit yapıĢtırıcı veya 

çimento ile kapatılmalıdır. 

 

Son zamanlarda tankların duvarlarının ve diğer tesisatın kaplanmasında kullanılan 

epoxy reçineler üzerinde yapılan çalıĢmalar oldukça iyi sonuçlar vermiĢtir. Bu maddeler 

yeterli inaktivite garantisine ve eğer iyi uygulanmıĢsa uzun ömürlülük özelliğine sahiptir. 

Epoksi reçine uygulamasının yapıldığı ilk yıllarda kaplama esnasında nispeten yüksek ısıya  

ihtiyaç duyulması, bu sentetik reçinenin kullanım alanını sınırlamaktaydı. 

 

Yer altı tanklarında depolanan kaliteli yemeklik yağların özelliğini muhafaza etmek 

için periyodik olarak tabanda oluĢan atıkların çıkarılması ve bir seri deĢarj iĢleminden 

geçirilmesi gerekir. Tabanda biriken atıklar bileĢimlerindeki çok miktarda fermente Ģeker ve 

yine bol miktarda kokuĢabilir protein nedeniyle yağda görülen tipik hata (kusur) ve bozulma 

meydana getirir. Bunların en kötüsü ise proteinlerin bozulmasından (anaerobik 

fermantasyon) kaynaklanan yağda çürük kokusu meydana gelmesidir. 

 

Yağ depolarının tabanında biriken karasu ve pulpun deĢarj iĢleminin yapılması 

esnasında yağda, sürekli ve zararlı olan oksijen bakımından zenginleĢme meydana gelir ki bu 

olay da oksidatif faaliyete neden olur. Bu faaliyetlerin sonucunda zeytinyağlarında önce 

“tipik düz yağ” (flattening) ve daha sonrada ransidite olayları görülür. Bu olaylara ve 

duyusal özelliklerde görülen hatalara sebebiyet vermemek için deĢarj iĢleminde son derece 

dikkatli davranmak gerekir. 

 

 Yer üstü depoları 

 

Zeytinyağı tesislerine yeni imkânlar kazandırmak ve depolama ünitelerini büyütmek 

için ihtiyaç duyulan ya da geleneksel yer altı tanklarını inĢada karĢılaĢılan pratikteki 

zorluklara alternatif olarak veya ekonomik nedenlerle muhtelif materyallerden yer üstü 

depoları yapılmıĢtır. 

 

Uzun yıllar zeytinyağı içleri kalaylı veya galvanizli sac, emaye döĢeli kaplar, 

alüminyum depolarda oldukça iyi Ģartlarda muhafaza edilmiĢlerdir. Ancak yapılan pek çok 

çalıĢma göstermiĢtir ki zeytinyağının kalitesini en iyi Ģekilde koruyup muhafaza eden en 

uygun materyal paslanmaz çelik kaplardır. Paslanmaz çelik zeytinyağı depolama tankları, 
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300 l'lik yarım açılır kapaklı küçük tanklardan (lancalardan), 60 tonluk dev tanklara kadar 

çok büyük kapasitelerde üretilir.  

 

Resim 1.5: Farklı büyüklükte zeytinyağı depolama tankları 

 

Resim 1.6: Büyük çaplı zeytinyağı depolama tankı 
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Diğer bir muhafaza ortamı olan vitrified reçine kaplanmıĢ tanklar, son zamanlarda 

oldukça kullanım alanı bulmaktadır. Bu tankların paslanmaz çelikler gibi uygun bir 

muhafaza temin ettiği, mekanik direnç sağladığı ve ekonomi problemine çözüm getirdiği 

kanıtlanmıĢtır. 

 

ÇeĢitli metal materyaller üzerinde kaplanabilecek glazed reçineler, üzerine özel bir 

sıvı sürülüp fırınlanarak (mineleme-sırlama) porsuz parlak bir satıh elde edilir. Yer üstü 

stokaj kapları olarak kullanıma uygun hâle getirilir. 

 

Zeytinyağı muhafazasında kullanılan demir veya emsali materyalden imal edilmiĢ 

stokaj kaplarının iç yüzeyleri özel izolasyon maddeleriyle mutlaka izole edilmelidir. Demir 

ve bakırın oksidasyonu hızlandırıcı metaller olduğu daima dikkate alınarak; demir teçhizat, 

bakır ve bakır bileĢikleri ihtiva eden sarı döküm vana muslukları, valfler mekanik ve 

kimyasal korozyona uğramaları nedeniyle ya kullanılmamalı ya da sürekli kontrol altında 

tutulmalıdır. 

 

Mekanik açıdan dirençli olmaları için yer üstü depoları genellikle  sac ayak üzerine 

oturtulur. Bu depoların dipleri, tepesi kesik koni Ģeklinde olmalı ve bir musluk veya vana 

sistemi ile teçhiz edilmelidir. Böylelikle tabanda biriken atık maddeler kolaylıkla deĢarj 

edilebilir. Bu usul, muhafaza edilen yağların oksijenle temasını en aza indirgeyerek daha 

uzun süreli ve daha sağlıklı stokaj imkânı sağlar. 

 

1.4. Depoda Tutulan Kayıtlar ve Önemi 
 

Depolanmak üzere gelen her bir parti için zeytinyağının özellikleri, laboratuvarda 

tespit edilerek stok defterine ve tank üzerinde bulunan kayıtlara iĢlenmelidir. Zorunluluk 

olmadıkça her bir parti zeytinyağı, aynı özellikte olsa bile farklı tanklarda depolanmalıdır. 

Tankın üzerinde bulunan ısı göstergesi düzenli aralıklarla kontrol edilerek stok kartlarına 

iĢlenmelidir. Düzenli aralıklarla posa alınma iĢlemi de tank üzerinde bulunan stok kartına 

iĢlenmelidir.  

 

Depolanan zeytinyağlarının kayıtlarının düzenli tutulması sayesinde, pazara sevk 

sırasında yanlıĢ özellikte yağın sevk edilmesi gibi istenmeyen durumlarla karĢılaĢılmaz. 

Ayrıca tutulan kayıtlar sayesinde depoda ısı ayarı, temizleme gibi iĢlemlerin takibi kolaylaĢır 

ve böylece müĢteriye kaliteli zeytinyağı sunulması mümkün olur. 

A ĠYETĠ-2 
Depolanmak üzere gelen zeytinyağlarını niteliğine göre gruplandırmak, benzer 

özellikteki yağları aynı tanklara almak ve gerekli kayıtları tutarak yağları uyun ortamda 

depoda bekletmek için aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını uygulayınız. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ kıyafetinizi giyiniz. 

 Önlüğünüzün mutlaka ütülü ve temiz 

olması gerektiğini unutmayınız. 

 Bone ve eldivenlerinizi her iĢ bitiminde 

ve ara verdiğinizde mutlaka çıkarıp çöpe 

atınız. 

 ĠĢ kıyafetleriniz ile üretim alanı dıĢına 

çıkmayınız. 

 ÇalıĢırken yüzük vb. aksesuar 

takmayınız. 

 Üretim alanına galoĢ giyerek giriniz ve 

üretim alanı dıĢına her çıkıĢınızda galoĢu 

çıkarıp çöpe atınız. 

 Düzenli ve titiz çalıĢınız. 

 Yağı niteliğine göre gruplandırınız. 

 Gelen yağdan hijyenik ortamda numune 

alarak laboratuvarda özelliklerini tespit 

ettiriniz. 

 Tankların temizlenmiĢ ve hijyen 

koĢullarını sağladığından emin olunuz. 

 Yağı serbest asitlik derecesine ve 

duyusal özelliklerine göre 

gruplandırınız. 

 ÇalıĢma sırasında iĢ kazası yaĢamamak 

için dikkatli ve düzenli çalıĢınız. 

 Benzer özellikteki yağları aynı tanklara 

alınız. 

 Ġmkânlar ölçüsünde gelen yağları ayrı 

ayrı tanklarda depolayınız. 

 Tank kapasiteleri yeterli değilse serbest 

asitlik derecesine bakıp tadarak, 

koklayarak veya detaylı yapılmıĢ 

laboratuvar analizleri varsa bu faktörleri 

göz önünde bulundurarak aynı tanklarda 

depolayınız. 

 Tanklara alınan yağı kaydediniz. 

 Tanklara aldığınız yağları tank üzerinde 

bulunan stok kartına ve stok kayıt 

defterine ham yağ giriĢ kalite kontrol 

raporunu, kantar tartım değerini ve 

kontrol raporunu da ilave ederek 

kaydediniz. 

 Kullandığınız araç gereçlerin temizliğini  

yapınız. 
 ĠĢ kıyafetinizi çıkarınız. 

 ÇalıĢtığınız ortamı temizleyiniz.  Ellerinizi yıkayınız. 

 Araç gereç ve ekipmanları dikkatli kullanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?   

2 Gelen yağdan hijyenik ortamda numune aldınız mı ?    

3 
Aldığın numuneyi özelliklerini tespit etmek üzere 

laboratuvara gönderdiniz mi? 

  

4 
Laboratuvardan gelen sonuçlara ve duyusal özelliklerine 

göre tank belirlediniz mi? 

  

5 
Belirlediğiniz tankın temizlenmiĢ ve hijyen kurallarına 

uygun koĢullar taĢıdığını kontrol ettiniz mi?  

  

6 
Yağı serbest asitlik derecesine ve duyusal özelliklerine 

göre grupladınız mı?  

  

7 ĠĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?   

8 ĠĢi size verilen sürede tamamladınız mı?   

9 ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME  

 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda verilen cümleleri “doğru” veya “yanlıĢ” olarak değerlendiriniz. 

Cümlelerin baĢındaki boĢluğa “doğru” olduğunu düĢünüyorsanız D, yanlıĢ olduğunu 

düĢünüyorsanız Y yazarak, belirtiniz.  

 

1. (…)Etkin ve sağlıklı bir depolama yapabilmek için zeytinyağının biyolojik ve 

kimyasal özelliklerinin korunması gerekir.  

 

2. (…)Natürel birinci zeytinyağları; serbest yağ asitliği, oleik asit cinsinden her 100 

gramda 0.8 gramdan fazla olmayan yağlardır.  

 

3. (…)Rivyera; zeytinyağı ile gıda olarak doğrudan tüketilebilecek natürel 

zeytinyağları karıĢımından oluĢan ve serbest yağ asitliği, oleik asit cinsinden her l00 gramda 

l.0 gramdan fazla olmayan yağdır. 

 

4. (…)Depolanan yağ özellikle ıĢık, hava ve sıcaklık artıĢlarından korunmalıdır.  

 

5. (…)Zeytinyağı depolanmasında kara sac, galvanizli sac bandonlar, plastik bidonlar 

kullanılmalıdır. 

 

6. (…)KıĢın iklimin sert geçtiği bölgelerde kullanılan tanklar ısıtma ceketli tanklardır.  

 

7. (…)Tankların kolay temizlenebilmesi için tankın üzerinde temizleme kapağı 

olmalıdır. 

 

8. (…)Yer altı tanklarının çimento ile sıvanmıĢ olması gereklidir.  

 

9. (…)Paslanmaz çelik depolama tanklarının 100 tona kadar depolama yapabilenleri 

mevcuttur.  

 

10. (…)Depolanmak üzere gelen zeytinyağları baĢka iĢlem yapılmaksızın tartılarak 

tanklarda depolanır.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda zeytinyağlarının depoda 

bekletilmesi  sırasında dibe çöken posayı boĢaltabilecek ve tankın içine N2  doldurarak uygun 

Ģartlarla zeytinyağını depolayabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan zeytinyağı iĢleyen ve tanklara N2 gazı doldurarak 

depolayan iĢletmeleri araĢtırınız. 

 Zeytinyağı üreticileri ile görüĢerek ilgili kaynakları inceleyiniz. Zeytinyağı 

depolarından posa boĢaltma iĢlemleri hakkında bilgi edininiz. 

 Edindiğiniz bilgileri rapor hâlinde düzenleyerek raporlarınızı arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

2. POSANIN AYRILMASI 
 

2.1. Posa 
 

Zeytinyağı dekantasyon ve seperasyon iĢleminden sonra yenilecek Ģekilde bir üretim 

gerçekleĢiyorsa da zamanla bu yağın beklemesi sonucu yağın içinde bulunan gözle 

görülemeyecek kadar küçük partiküller (zerrecikler) ve zeytin meyvesi pulpu zamanla yer 

çekimin etkisiyle tank tabanına çökmektedir. Çöken bu partiküller posa olarak 

adlandırılmaktadır. 

 

2.1.1. Özelliği ve BileĢimi 
 

Natürel zeytinyağı depolandığı zaman tankın dibinde bulunan posa; glukozidik ve 

proteinli maddeler, bitki parçacıkları ve enzimler içeren karasu artığı sulu çamuru andıran 

maddeler içerir. Posa karasuya has bir kokuya sahiptir. Eğer ortam Ģartları uygun olur, yağ 

ve bu sulu tabaka ile uzun süre temas ederse yağda bozulmalar meydana gelir. 

 

2.1.2. Posanın Yağa Etkisi 
 

Tank içinde biriken posa belirli aralıklarla alınmazsa zeytinyağının aromatik 

özelliklerinin bozulmasına, acılaĢmasına, istenmeyen kokuların oluĢmasına ve asitliğinin 

yükselmesine sebep olabilir. Çok uzun süre posa alınmazsa istenmeyen bu özellikler yağın 

bütününe etki edebilir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Eğer yağ yer altı tankında ise tank içindeki yağ filtre edilerek baĢka bir tanka 

pompalanır, dipte kalan posa sonradan depo temizlenerek alınır. Bu aktarma sırasında yağın 

oksidasyona uğramaması için kapalı devre sistemiyle oksijene maruz kalmadan pompa ile 

baĢka bir tanka aktarılmalıdır. Bu iĢlem zaman alıcı ve maliyetli iĢlemdir. 

 

Eğer yağın depolandığı tank yer üstünde bulunuyorsa tank içindeki yağ, pompa ile 

baĢka bir tanka filtre edilerek aktarılır. Tankın dibinde biriken posa sonradan temizlenir. 

Paslanmaz çelik yeni tip tanklarda ise tankın altında bulunan boĢaltma vanası kullanılarak 

alınabilir. Belirli aralıklarla tankın altında bulunan boĢaltma vanası kullanılarak posanın 

alınması iĢlemi, zaman kaybetmemek için filtre iĢlemi yapılmadan yapılabilir, 

ambalajlamadan önce yağın mutlaka filtre edilmesi zorunludur.  

 

2.2. Yağı Tanklarda Bekletmenin Amacı 
 

Üretimi gerçekleĢtirilen natürel yağların, pazardaki geliĢmelere göre pazara sevki uzun 

zaman alabilir. MüĢteri ihtiyaçlarına göre ambalajlanmadan öncede tanklarda uzun süre 

bekleyebilir. Bekleme sırasında yağın bozulmaya sebep olabilecek olumsuz durumlarla 

karĢılaĢmaması ve kalitesinin bozulmadan uzun süre uygun Ģartlarda depolanarak saklanması 

gereklidir. 

 

Ayrıca üretimi gerçekleĢtirilen yağın kısa sürede pazara sevk edilmesi bazı sakıncaları 

ortaya çıkarabilir. Yağın dinlenme tanklarında belirli bir süre bekletilerek içinde bulunan 

posanın dibe çökmesi ve bu posanın alınıp filtre edilerek pazara sevk edilmesi, ürünün 

ileride berraklığını yitirip posanın ortaya çıkması gibi sakıncaları ortadan kaldırır. Yeni 

üretilen yağların, pazara sevk edilmeden dinlenme tanklarında bekletilip filtre edilmesi, 

depolama tanklarına stoklanması doğru bir iĢlemdir. 

 

Resim 2.1: Dinlenme tanklarında yağın dinlendirilmesi 

Yağlar tanklarda bekletilerek tabanda biriken atık maddeler kolaylıkla deĢarj 

edilebilir. Bu usul, muhafaza edilen yağların oksijenle temasını en aza indirgeyerek daha 

uzun süreli ve daha sağlıklı stokaj imkânı sağlar. 

 

Depolama sırasında, yağın oksidatif bozulmalara karĢı daha iyi korunması mümkün 

olmaktadır. Çünkü bu depoların taban ve yan duvarlarının fayans ya da emaye karolarla 
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kaplı olması, yağda çok değerlikli metallerin bulaĢıklığını önlemektedir. Buna koĢut olarak 

yağların oksidatif yolla bozulmasının baĢlangıcını oluĢturan aktif ya da serbest radikal 

oluĢum tepkimelerinin baĢlaması ve ilerlemesi de önemli derecede engellenmiĢ olmaktadır. 

Ayrıca yer altı sarnıçlarında depolanan yağlar, bir yandan yaz aylarında oksidatif 

bozulmaları hızlandırıcı sıcaklık etkisine karĢı daha iyi korunurken diğer yandan da kıĢ 

aylarında yağın donmasını engelleyen 15 
o
C civarındaki depolamayı da mümkün 

kılmaktadır.  
 

Bunların yanında yer altı sarnıçlarının diğer bir üstünlüğü de yağı güneĢ ıĢığının 

olumsuz etkisinden tam olarak koruyabilmesidir. Çünkü güneĢ ıĢığının ultraviyole ıĢınlarına 

maruz kalması ve özellikle yağın klorofil içeriğinin yüksek olması, yağda oksidatif 

bozulmaların baĢlangıç aĢamasını oluĢturan aktif ya da serbest radikal oluĢum tepkimelerini 

kolaylaĢtırmaktadır. Toprak üstündeki metalik tanklarda yapılan depolama iĢleminde yağın 

ıĢık ve hava ile teması ve yağa metal bulaĢması önlenir.  

 

2.3. Tanklara N2 Gazı Vermenin Amacı 
 

Paslanmaz çelik tanklarda azot gazı altında yağın depolanması konusu da son yıllarda 

gündemde olan bir konudur. Tankın içine azot gazı basılarak hava ile teması kesilir, baĢka 

bir ifadeyle  tankın içinde bulunan havanın azot gazı ile değiĢtirilmesi ile yağın oksijenle 

oksidasyona uğraması engellenmiĢ olur. Böylece yağın uzun süre depolanması sağlanmıĢ 

olur. Üretilen paslanmaz çelik tanklar üzerinde bulunan azot gazı basma vanası yardımıyla 

bu iĢlem kolayca yapılabilmektedir.  
 

Azot gazının ilk yatırım maliyeti yüksektir. Tankın içini bu gazla doldurma iĢlemi ve 

özellikle bu gazın muhafazası için özel tanklara ihtiyaç duyulur. Fakat yağın oksidasyona 

uğramadan korunması ve uzun süre depolamaya imkân vermesi açısından kullanımı artarak 

devam etmektedir.  
 

Tanklara azot gazı verme iĢlemi belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır. Çünkü zamanla 

tankın içindeki azot gazı eksilebilmektedir. Tank üzerinde bulunan basınç göstergesi kontrol 

edilerek azot gazının tekrar basılması gereklidir. 

  

Resim 2.2: Azot gazının depolandığı tüpler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Depolanmak üzere gelen zeytinyağlarını uygun ortamda depolamak, tankın alt 

vanasından posayı boĢaltmak ve boĢalan posa miktarı kadar N2 azot gazı doldurmak için 

aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını uygulayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ kıyafetinizi giyiniz. 

 Önlüğünüzün mutlaka ütülü ve temiz 

olması gerektiğini unutmayınız. 

 Bone ve eldivenlerinizi her iĢ 

bitiminde ve ara verdiğinizde mutlaka 

çıkarıp çöpe atınız. 

 ĠĢ kıyafetleriniz ile üretim alanı dıĢına 

çıkmayınız. 

 ÇalıĢırken yüzük vb. aksesuar 

takmayınız. 

 Üretim alanına galoĢ giyerek giriniz 

ve üretim alanı dıĢına her çıkıĢınızda 

galoĢu çıkarıp çöpe atınız. 

 Düzenli ve titiz çalıĢınız. 

 Posanın dibe çökmesi için zeytinyağını 

tankta bekletiniz. 

 Depoda stoklanan zeytinyağının 

depoya dolum tarihine bakınız. 

 Depolanan yağı depoda en az bir 

hafta bekletiniz. 

 Bir hafta sonunda deponun alt 

boĢaltım vanasından numune alarak 

posa birikip birikmediğini kontrol 

ediniz.  

 Posa birikmediyse bir hafta daha 

bekleyerek aynı iĢlemleri 

tekrarlayınız. 

 ÇalıĢma sırasında iĢ kazası 

yaĢamamak için iĢlem sırasına uyarak 

dikkatli ve düzenli çalıĢınız. 

 Tankın alt vanasından posayı boĢaltınız.  

 Beklenilen süre içinde aldığınız 

numunede posa birikip birikmediğini 

gözlemleyiniz. 

 Posa biriktiğini gördüğünüzde tankın 

altına posayı boĢaltmak için küçük bir 

tank yerleĢtiriniz. 

 Vanayı açarak posayı boĢaltınız. 

 Posanın bittiğine emin olduğunuzda 

vanayı kapatınız. 

 BoĢaltılan posa miktarında N2 gazını tankın 

üzerine doldurunuz.  

 Posa boĢaldıktan sonra boĢalan 

posanın yerine N2 gazı ile doldurmak 

için tank üzerinde bulunan basınç 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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göstergesini kontrol ediniz. 

 Tankın üzerinde bulunan azot gazı 

vanasına, azot gazı tüpüne bağlı 

hortumu bağlayınız. 

 Tüpün vanasını açarak basınç 

göstergesinden seviyeyi kontrol 

ediniz. 

 Basınç istenilen seviyeye gelince 

tüpün vanasını kapatınız. 

 Kullandığınız araç gereçlerin temizliğini 

yapınız. 
 ÇalıĢtığınız ortamı temizleyiniz. 

 ĠĢ kıyafetinizi çıkarınız.  Ellerinizi yıkayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?   

2 
Posa boĢalmadan önce basınç göstergesini kontrol ettiniz 

mi? 

  

3 Posa boĢaldıktan sonra vanayı kapattınız mı ?   

4 
Posa boĢaldıktan sonra tank üzerinde bulunan basınç 

göstergesini kontrol ettiniz mi ? 

  

5 
Tankın üzerinde bulunan azot gazı vanasına, azot gazı 

tüpüne bağlı hortumu bağladınız mı? 

  

6 
Tüpün vanasını açarak basınç göstergesinden seviyeyi 

kontrol ettiniz mi ?  

  

7 
Basınç istenilen seviyeye gelince tüpün vanasını kapattınız 

mı? 

  

8 ĠĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?   

9 ĠĢi size verilen sürede tamamladınız mı?   

10 ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?   

 
 

DEĞERLENDĠRME  
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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Depolanmak üzere gelen zeytinyağlarını depolara almadan kayıt tutmak için gerekli 

iĢlemleri uygulayınız. Yaptığınız iĢlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ  

  

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?   

2 Gelen yağla ilgili numune aldınız mı?   

3 
Aldığınız numuneyi yağın özelliklerini tespit etmek 

amacıyla laboratuvara gönderdiniz mi ?  

  

4 Gelen sonuçlara göre uygun depo tayin ettiniz mi?    

5 
Kayıtlara bakarak boĢ depo olup olmadığını kontrol ettiniz 

mi?  

  

6 
BoĢ depo yok ise aynı özellikte depolanan yağ olup 

olmadığını kayıtlara bakarak kontrol ettiniz mi?  

  

7 

Gelen yağla ilgili laboratuvar raporunu, kalite kontrol 

raporunu ve kantar tartım raporunu da ekleyerek ambar stok 

defterine de kaydettiniz mi? 

  

8 
Aynı bilgileri tank üzerine yapıĢtırılmak üzere stok kartı 

üzerine doldurdunuz mu? 

  

9 Yağı depoya boĢaltınız mı?   

10 ĠĢi size verilen zamanda tamamladınız mı?   

11 
ÇalıĢmalarınız sırasında sanitasyon kurallarına uymaya özen 

gösterdiniz mi?  

  

12 ÇalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?   

13 ÇalıĢmanız bittiğinde iĢ kıyafetinizi çıkarıp astınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda verilen cümleleri “doğru” veya “yanlıĢ” olarak değerlendiriniz. 

Cümlelerin baĢındaki boĢluğa “doğru” olduğunu düĢünüyorsanız D, yanlıĢ olduğunu 

düĢünüyorsanız Y yazarak, belirtiniz.  

 

1. (…)Zeytinyağı tanklarda beklemesi sonucu küçük partiküller çökerek posa 

oluĢturur.  

 

2. (…)Tank tabanında biriken posanın alınmasına gerek yoktur, ambalajlama öncesi 

filtre edilerek yağdan uzaklaĢtırılır.  

 

3. (…)Yer altı tanklarından posayı almak mümkün olmamaktadır.  

 

4. (…)Yer üstü tanklarından posayı almak için tank tabanında bulunan boĢaltma 

vanası açılarak posa alınır.  

 

5. (…)Yeni üretilen yağları bekletmeden pazara sevk etmek gerekir.  

 

6. (…)Tankın içindeki havanın azot gazı ile değiĢtirilmesi ile yağın oksidasyona 

uğraması engellenmiĢ olur.  

 

7. (…)Tankın dibinde biriken posanın bileĢimini glukozidik ve proteinli maddeler, 

bitki parçacıkları ve enzimler oluĢturur. 

 

8. (…)Yağlar için ideal depolama sıcaklığı 25 
o
C olmalıdır.  

 

9. (…)Azot gazını basma iĢlemi maliyet gerektirmez.  

 

10. (…)Tanklara azot gazı basarak yağları uzun süre depolayabiliriz.  

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda verilen cümleleri “doğru” veya “yanlıĢ” olarak değerlendiriniz. 

Cümlelerin baĢındaki boĢluğa “doğru” olduğunu düĢünüyorsanız D, yanlıĢ 

olduğunu düĢünüyorsanız Y yazarak, belirtiniz. 

 
1. (…)Depolama materyallerinin bazı özellikleri tam olarak bilinmezse depolama 

materyali ile zeytinyağı karĢılıklı olarak birbirini olumsuz etkiler.  

 

2. (…)Zeytinyağları eskiden 250-500 kg kapasiteli topraktan yapılma küplerde 

muhafaza edilir.  

 

3. (…)Natürel sızma zeytinyağlarına doğal aroma maddeleri katılarak elde edilen ve 

serbest yağ asitliği, oleik asit cinsinden her 100 gramda 0.8 gramdan fazla olmayan yağlar 

çeĢnili yağlardır.  

 

4. (…)Depolanan yağ; ıĢık, hava ve sıcaklık artıĢlarından korunmalı ve depo sıcaklığı 

25°C‟den yüksek olmamalıdır.  

 

5. (…)Yer altı depolarında yağın bozulmasına engel olmak için depo içleri izolasyon 

maddeleriyle kaplanmalıdır.  

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

6. Depolamada kullanılan tanklar, aĢağıdaki özelliklerden hangisini taĢımamalıdır? 

A)Zeytinyağını hava oksijeni ve ıĢıktan korumalıdır. 

B)Tankın iç yüzeyinin inert olması ve yağla reaksiyona girmemesi gerekir. 

C)Deponun kara sac, galvanizli sac ve plastik malzemelerden yapılmıĢ olması 

gereklidir.  

D)Tankların sıvı geçirgenliği olmayan maddelerden yapılmıĢ olması gereklidir. 

E)Deponun sıcaklığının 10-15 
o
C arasında tutulması gereklidir. 

 

7. Paslanmaz çelik depolarda aĢağıdaki kısımlardan hangisi bulunmaz?  

A)Azot gazı basma vanası 

B)Gaz boĢaltma vanası 

C)Numune alma vanası 

D)DıĢa açılan temizleme kapağı 

E)BoĢaltma vanası 

 

8. Zeytinyağının depoda beklemesi sonucu dibe çöken posanın bileĢiminde aĢağıdaki 

maddelerden hangisi bulunmaz? 

A)Bitki parçacıkları 

B)Enzimler 

C)Proteinli maddeler 

D)Selüloz 

E)Glukozidik 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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9. Posa ile ilgili aĢağıdaki tanımlamalardan hangisi doğru değildir? 

A)Tank içinde biriken posa uzun süre alınmazsa zeytinyağının aromatik özelliklerinin 

bozulmasına sebep olur. 

B)Yer altı tanklarında biriken posa, yağın baĢka bir tanka aktarılmasıyla alınabilir.  

C)Yağın baĢka tanka aktarılması iĢlemi kovalar kullanılarak yapılmalıdır.  

D)Paslanmaz çelik tanklarda biriken posa, boĢaltma vanası açılarak alınır. 

E)Yer üstü tanklarında yağ pompa ile baĢka bir tanka aktarılır, deponun dibinde 

biriken posa temizlenir.  

 

10. Tanklara N2 gazı vermenin amacını aĢağıdaki seçeneklerden hangisi tam olarak 

karĢılamaktadır?  

A)Yağın rengini korumak için azot gazı verilir. 

B)Yağın ısısını muhafaza etmek için azot gazı verilir. 

C)Yağın oksijenle temasını keserek uzun süre depolayabilmek için azot gazı verilir.  

D)Yağın kokusunu muhafaza etmek için azot gazı verilir.  

E)Yağın içinde posa oluĢmasını engellemek için azot gazı verilir.  

 

 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1 CEVAP ANAHTARI 

 
SORULAR CEVAPLAR 

1. D 

2. D 

3. D 

4. D 

5. Y 

6. D 

7. D 

8. Y 

9. Y 

10. Y 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2 CEVAP ANAHTARI 

 
SORULAR CEVAPLAR 

1. D 

2. Y 

3. Y 

4. D 

5. D 

6. Y 

7. D 

8. Y 

9. Y 

10. D 

 
MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 

SORULAR CEVAPLAR 

1. D 

2. Y 

3. D 

4. Y 

5. D 

6. C 

7. B 

8. D 

9. C 

10. C 

CEVAP ANAHTARLARI 
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