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Stoklama ve Ambalaj 



• 1988 yılında Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki 
Koruma Bölümü’nü bitirdi. 

• 1997 yılına kadar Adıyaman ve Kahramanmaraş 
Tarım İl Müdürlüklerinde ”Meyve ve Bağ Konu 

Sorumlusu’’ olarak çalıştı. 

• 2002 yılına kadar Bağ ve Zeytincilik Araştırma 
Enstitüsünde kurucu müdür yardımcılığı ve enstitü 
müdürü olarak görev yaptı. 

• 2004 yılına kadar Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma 
Enstitüsünde yine zeytin konusundaki çalışmalarına 

devam etti. 

• 2007 ‘de ONAOO tarafından verilen iki kademeli 
Zeytinyağı tadım eğitimini tamamladı. 

• 2010 yılına kadar Adana Zirai Mücadele Araştırma 
Enstitüsünde Fitopatoloji Şubesinde çalışmalarına 
devam etti. 

• 2011 yılında görevinden istifa ederek Zeytin ve 

Zeytinyağı ihracat lideri firmada Şirket Müdür olarak 
çalışmalarına devam etmiştir. 

• 2017 yılında Zeytin ve Zeytinyağı ihracat firmasın da 
Şirket Müdürü olarak çalışmalarına devam etmekte 
iken emekli oldu. 

• 2017 ‘de ASSO Form Rimini, İtalya da verilen eğitim ile 

Tadım, Tadımcı ve Tadım Eğitmeni ünvanını aldı.  

 

2 



YABİTED I. Bitkisel Yağ Kongresi 2013, ADANA, YABİTED II. Bitkisel Yağ 

Kongresi 2015, TEKİRDAĞI, YABİTED III. Bitkisel Yağ Kongresi 2017, İZMİR, 
Kongreleri Düzenleme Kurulunda görev aldı.   
III. Zeytin ve Zeytinyağı Öğrenci Kongresi, IV. Zeytin ve Zeytinyağı 
Öğrenci Kongresi, Düzenleme Kurulunda görev aldı. 
Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, Kongreleri Düzenleme Kurulunda 
görev aldı. 
11. Euro Fed Lipid Kongresi 2013, Antalya-TÜRKİYE, Düzenleme 

Kurulunda görev aldı. 
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi (1 dönem), 
Andırın’lılar Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (3 
dönem), 
Türkiye Yağ Bilimi ve Teknolojisi Derneği (YABİTED) Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Genel Sekreterliği görevlerini yürütmektedir. 

Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 
Zeytindostu Derneği Ortak Akıl ve Güç Birliği Toplantıları 
Koordinatörlüğünü 3 dönem, 
Zeytin ve Zeytinyağı Akdeniz Kültürü Dergisi, İmtiyaz Sahibi ve Yayın 
Yönetmeni olarak çalışmalarına devam etmektedir. 
Zeytin ve Zeytinyağı ile Basımı yapılmış 20 adet broşürü, basımı yapılmış 
20 olmak üzere toplam 31 kitap, 103 ulusal ve uluslararası dergilerde 

makale ve 101 ulusal ve uluslararası sempozyum ile kongrelerde özet 
olarak basılan bildiri olmak üzere yaklaşık iki yüz elli civarında yayını 
mevcuttur. 
Zeytin Zeytinyağı Sektörü ile ilgili yüzlerce basın bülteni, söyleşisi ve 
radyo-televizyon programı mevcuttur. 
Evli, 20-25 yaşlarında 2 erkek çocuğu mevcuttur. 



• Depolama 



ZEYTİNYAĞININ DEPOLANMASI 

• Zeytinler kalitelerine göre ayrı 
işlenmeli,  

• Yağları da ayrı depolanmalıdır. 

• Zeytinyağları duyusal farklılıklarına 
göre de ayrılmalıdır. 

• Depo sıcaklığı, ışık durumu, 
depolardaki hoşa giden ve 
gitmeyen her türlü koku, 

• Depolamada paslanmaz çelik tank 
kullanılması, 

• Belirli peryodlarla tortu alınması, 

• Tanklardan oksijenin 
uzaklaştırılması için CO2 veya azot 
uygulaması. 

 

 



Stoklama Tankları 

Çeşitli sistemlerle elde edilen zeytinyağlarının beklerken  

kalitesinde bozulma olmaması için uygun koşullarda saklanması 

gerekir. 





Krom nikel tanklar ve aktarma elemanları 



 

Zeytinyağının kalitesini etkileyen en önemli faktörler;  

 

• Ağızları açık bir şekilde 

hava ile temas ettirilen 

yağlar oksidasyona 

uğrayarak bozulurlar. 

 

Işık, 

Hava, 

Isı, 

Nem,  

Su 



Üretim ve ambalaj da sıra dışı olmalısınız. 
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Ambalaj 





AMBALAJLAMA 

 

• Ambalajlama için gerekli hazırlıkları yapma,  

• Zeytinyağını filtreleme,  

• Ambalaj olarak kullanılan materyaller ve özelliklerini tanıma,  

• Ambalaj materyaline dolum yapma,  

• Etiketleme,  

• Barkodlama  

• Kolileme,  





FİLTRASYON 

• Görevi 

• Filtreler; ham yağ içinde oluşan tortuyu ve yabancı 

maddeleri temizler, yağın içindeki nemi alır ve parlak bir 

renk kazandırarak ambalajlanmaya hazır hâle getirirler.  

• Çeşitleri 

• Günümüzde zeytinyağı filtrasyonunda toprak filtre ve kâğıt 

filtre olmak üzere iki çeşit filtre kullanılmaktadır. 



Toprak Filtreler 

• Toprak filtrede yurt dışından 

gelen filtre toprağı kullanılarak 

yağdan yabancı maddeler ve 

nem uzaklaştırılır. Filtre plakaları 

toprağı dışarıda tutar, yağı süzer 

ve absorbansı yüksek olan 

toprak, yabancı madde ve nemi 

içinde tutar. Yağ, toprak filtreden 

geçtikten sonra parlatma özelliği 

olan kâğıt filtreden (60 adet) 

geçer. Filtre edilen yağlar filtre 

edilmiş yağların depolandığı 

tanklara alınır. 

 



Kâğıt Filtreler 
• Toprak filtreden geçen yağ daha 

sonra plakalı kâğıt filtreden 

geçer. Eğer yağ uzun süre 

inlendirilmiş ve berrak hâle 

getirilmişse direkt olarak kâğıt 

filtreden geçirilebilir. Kâğıt 

filtrenin çalışma prensibine göre 

plakalar arasına sıkıştırılan 

selülozik yapıdaki kâğıttan 

geçen yağ berrak olarak 

filtreden çıkmaktadır. Filtre 

kâğıdından belli bir akışta 

geçebilmesi için yağ, pompa 

yardımıyla basınca 

kazandırılarak filtre girişine 

verilir. 

 



2. DOLUM 
• Ambalajlamanın Önemi 

• İnsanlığın ilk yıllarında hayvan derileri, boynuzlar, bambular, geniş 

yapraklar, örülmüş sepetler, tulumlar daha sonraları amforalar, 

seramik kaplar;  

• MÖ 5000'lerde Mısır’da ahşap kutular, seri üretim seramikler, cam 

kaplar;  

• Fenikelilerde şişirme camlar, MÖ 2000’lerde Çin'de kâğıt ve 

selüloz lifleri; 18.yüzyıla kadar savaşlar ve orduların uzak yerlerde 

beslenmesi ve servetin taşınması için sandıklar ve çeşitli 

malzemeler ambalaj olarak kullanılmıştır.  

• Endüstri devriminden sonra ambalajlama teknolojisi hızla artmış 

ve günümüzde önemli bir sektör hâline gelmiştir. 





Ambalaj Çeşitleri 









3. ETİKETLEME 

• Etiket Bilgileri 

• Etiketin işlevi 

•  ambalajın içeriği  

• hakkında bilgi 
vermek,  

• ürünü tanıtmak  

• piyasada sürümü  

• tutunmasını 
sağlamaktır.  

 



4. BARKOD 

 Birinci kısım: Ülke veya simge kodunu 
gösterir. Her ülkenin kendine ait bir kodu vardır. 
Türkiye'nin kodu 869’dur. 

İkinci kısım: Firma kodunu gösterir. Ülke 
kodundan sonra gelen dört hanedir. Bu kod 
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ) 
bünyesinde bulunan Mal Numaralandırma 
Merkezinden alınır. 

 Üçüncü kısım: Firma kodundan sonra 
gelen beş hanedir. Ürünü tanımlayan mamul 
kodudur. 

 Dördüncü kısım: En son rakamdır. 
Kontrol kodudur. Bu kod diğer rakamların hatalı 
okunmasını engellemek için belli bir formülle 
hesaplanan kontrol sayısıdır. 



5. BASKI MAKİNELERİ  

(YAZICI YA DA KODLAMA MAKİNESİ) 
• Teneke ya da şişe 

ambalajların üzerine  

• Üretim,  

• Son kullanma tarihi,  

• Parti seri numarası 
bilgileri  

• ambalajların dolumu 
tamamlandıktan sonra 
inkjet kodlama 
makineleri ile basılır. 

 



6. KAPÜŞON MAKİNASI 



7- KOLİLEME MAKİNASI 



Kaliteli yağlar  

plastik veya pet şişelerde yol üzerlerinde satılmaz 
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Zeytinyağı  

parfüm gibi , taze ve ferah bir kokuya sahiptir. 
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Ürettiğiniz yağlar kişiliğinizi yansıtmalıdır 
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Sizin farkınız nedir? 
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dinlediginiz ve ögrendiklerinizi uygulayarak 
kaliteli üretime katkıda bulunacagınız için  

tesekkür ederim.  
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