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AÇIKLAMALAR
KOD 541GI0155

ALAN Gıda Teknolojisi

DAL/MESLEK Zeytin İşleme/Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Operatörü

MODÜL Sofralık Zeytin Ambalajlama

MODÜLÜN TANIMI

Yeme olgunluğu kazanmış sofralık zeytinlerin ambalajlanması
için doluma hazırlama, dolgu sıvısı hazırlama, ambalaja
doldurma işlemlerini, bu işlemler için gerekli araç-gereçleri
tanıyıp kullanabilme, basit bakım ve temizliğini yapma bilgi
ve becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

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

ÖN KOŞUL Ön Koşulu Yoktur

YETERLİLİK Sofralık zeytin ambalajlamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında ilgili standart ve
yönetmeliğe uygun olarak sofralık zeytinleri
ambalajlayabileceksiniz.
Amaçlar

1. Sofralık zeytinleri doluma hazırlayabileceksiniz.
2. Dolgu sıvısı hazırlayabileceksiniz.
3. Ambalaja doldurabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Teknoloji sınıfı, kütüphane, internet
Donanım: Seçme bandı, kasa, çeşitli kaplar (tank, bidon,
kova, küvet-leğen vb.), bıçak, kaşık, kepçe, temizlik araç-
gereçleri, fermente zeytin, tuz, limon, asit, ambalaj materyali,
fermente zeytin, etiket makinesi, ambalaj/dolum makinesi

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Sınıf geçme yönetmeliğine uygun olarak modülün içinde yer
alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen çoktan seçmeli
test sınavları ve uygulamalı sınavlar ile kendinizi ölçeceksiniz.
Öğretmen modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan seçmeli,
doğru-yanlış, vb.) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci;

Ülkemiz son yıllarda zeytin yetiştiriciliğinde, sofralık zeytin üretiminde çeşit ve kalite
açısından büyük ilerlemeler kaydetmiştir. İstenilen seviyeye henüz gelinememekle birlikte
her geçen gün sofralık zeytinle ilgili iç ve dış pazarda artan talepleri karşılamak üzere yeni
işletmeler kurulmaktadır.

Sofralık zeytin üreten diğer ülkelerle ithalatta rekabet edebilmek için sofralık zeytin
işleme sektöründe bilinçli çalışanların yer almasını gerektirmektedir. İstenilen standartlarda
üretim gerçekleştirebilmek için öncelikle ham maddeyi çok iyi tanıyıp, özelliklerine göre
uygun şekilde işlemek gerekir. Kaliteli ve sağlıklı bir ürün; tarladan sofraya kadar her
aşamada uygun teknikler kullanmayı temiz, düzenli ve disiplinli çalışmayı gerektirir.

Ülkemizde üretilen sofralık zeytinlerin ülkemizdeki ve uluslararası pazardaki
tüketicilere ulaşması için dağıtımı ve taşınması, bu arada geçen süre içinde kalitesini
koruması ve göze hitap ederek satış reyonlarında rahatça satışının gerçekleşebilmesi ancak
uygun bir ambalajlama ile mümkündür.

Bu modül ile fermantasyonunu tamamlamış, yani yeme olgunluğuna erişmiş zeytinde
ambalajlama öncesi yapılan işlem ve kontrolleri, ambalaj malzemelerini ve özelliklerini ve
ambalajlama sırasında yapılan işlemleri öğrenecek, bu bilgiler doğrultusunda sofralık
zeytinin ambalajlanması için zeytinleri doluma hazırlama, dolgu sıvısı hazırlama, ambalaja
doldurma işlemlerini, bu işlemler için gerekli araç-gereçleri tanıyıp kullanabilme, basit
bakım ve temizliğini yapma bilgi ve becerilerini kazanacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
yeme olgunluğunu kazanmış sofralık zeytinleri renklerine, iriliklerine ve sağlamlıklarına
göre sınıflandırarak doluma hazırlayabileceksiniz.

 Sofralık zeytin işleyen işletmelerle görüşerek ilgili kaynakları inceleyerek
ambalajlamadan önce yapılan işlemler hakkında bilgi edininiz.

 Edindiğiniz bilgileri rapor halinde düzenleyerek raporlarınızı arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. AMBALAJLAMADAN ÖNCE ZEYTİNDE
YAPILAN KONTROLLER

Zeytin fermantasyonu tamamladıktan sonra, yani yeme olgunluğuna eriştikten sonra
ambalajlama işlemine geçilebilir. Zeytinin yeme olgunluğunu kazanması işlemi; zeytinin
doğal acılığının alınmasından sonra, uygulanan işlemlere bağlı olarak çeşni veren maddeler
katılarak veya katılmadan kendine has tat ve koku alması olarak tanımlanır.

Yeme olgunluğu kazanmış zeytinler ambalajlama öncesi yıkanmalıdır. Tekrar
boylama ve ayıklama işleminden geçirilmelidir. Bunun nedeni fermantasyon esnasında
oluşabilecek yumuşama, renk kayıpları ve ilk seçmede gözden kaçan kusurların olması gibi
olumsuzlukların ortadan kalkması için bu işlemler yapılmalıdır. Bu işlemleri yaparken
personelin temizlik kurallarına uymaları gereklidir.

Ambalajlama öncesi dikkat edilecek hususlar:

 Ambalajlanacak zeytinler temiz ve sağlam olmalı, yabancı tat ve koku ihtiva
etmemelidir.

 Grup ve tipine has yeme olgunluğunda ve yeme özelliğinde olmalıdır.

 Kirli, kokuşmuş, özellikleri kaybolmuş, kurtlanmış veya küflenmiş olmamalıdır.

 Her türlü parazit, böcek veya bunların parçalarını ihtiva etmemelidir.

 Gözle görülür yabancı madde bulunmamalı, zararsız yabancı madde 1 kg’da en
çok 1 adet olmalıdır.

 Zeytin tipine göre tuz oranı ve pH seviyesi uygun değerlerde olmalıdır. Aynı
işlemler pastörizasyon işlemi sonrası da yapılmalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Sofralık zeytinin ambalajlanması sırasında uygulanacak örnek bir iş akışı aşağıda
verilmiştir.

Şekil 1.1 : Sofralık zeytin ambalajlama iş akışı

1.1. Tat

Sofralık zeytin, zeytin meyvelerinin tekniğine uygun olarak acılığı giderilip, laktik asit
fermantasyonuna tabi tutularak veya tutulmayarak gerektiğinde laktik asit ve/veya diğer
katkı maddeleri ilave edilen, pastörizasyon veya sterilizasyon işlemine tabi tutularak veya
tutulmadan elde edilen meyve bütünlüğü bozulmamış ürün olarak tanımlanır.
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Ambalajlama aşamasına gelen zeytinlerin, yeme olgunluğu kazanmış olması,
uygulanan işleme tekniğinin gereği, istenen tat ve kokuya sahip olması gerekir. Ambalajlama
öncesi ürün, tat kontrolünden geçirilir. Uygun olmayan tat ve kokuya sahip ürünler
ambalajlamaya alınmaz. Zeytin tadı dışında yabancı tatlar varsa, bu zeytinler ayrılarak
ambalajlanmaz. Zeytinlerin karekteristik kokusu dışındaki bütün kokular yabancı koku kabul
edilir ve bu zeytinler ayrılarak ambalajlanmazlar.

1.2. Renk

Ambalajlanacak ürünün rengi tip özelliğini temsil etmelidir. Sofralık zeytinler
renklerine göre siyah, yeşil ve rengi dönük (pembe) olmak üzere üç gruba ayrılır. Zeytinlerin
rengi yeknesak (homojen) olmalıdır. Zeytin üzerinde alacalı olarak tabir edilen, bölgesel
farklı renkler olmamalı, renk taneye tümüyle yayılı olmalıdır.

Resim 1.1 : Aynı renge sahip yeşil zeytin

Yeme olgunluğunda olan ve istenilen rengi bulan zeytinler, seçme bantlarına alınırlar.
Burada yaralı, ezik, özürlü, açık renkli, farklı renk tonlarında ve alacalı olanlar ayrılır.
Seçilen zeytinler elevatörlerle kalibrasyon eleğine gelerek burada boylarına ayrılır.

 Yeşil zeytinde renk sarımsı yeşil olmalıdır.

 Pembe (rengi dönük) zeytinde pembe tonlarında (pembe, pembe-kırmızı, şarabi,
açık kahverengi vb.) olmalıdır.

 Siyah sofralık zeytinde renk siyaha yakın tonlarda olmalıdır.

Fermantasyon sonrası oluşan renk zeytin cinsine (varyeteye) ve uygulanan işleme göre
değişkenlik göstermektedir. Örneğin, yeşil zeytinlerden kaba ve domat zeytinleri
fermantasyon sonrası saman sarısı bir renk alırken, Edremit zeytini sarıdan pembeye dönük
bir renk alır.

Siyah zeytinlerde fermantasyon sonunda zeytinin kazanacağı renk hasat zamanı ile
doğru orantılıdır. Olması gereken hasat zamanından önce hasat edilen siyah zeytinlerde
fermantasyon sonunda renk yeşilden pembeye dönük olarak kalır. Bu tip zeytinler kızıllı
diye tabir edilirler.
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Yeşil zeytine fermantasyon sonunda iyi bir renk kazandırabilmek için zeytinler
fermantasyon esnasında kesinlikle salamurasız bırakılarak havayla temas ettirilmemelidir.
Aksi takdirde zeytinler oksidasyona uğrayarak esmerleşirler.

Fermantasyon tanklarında fermantasyonunu tamamlamış zeytinlere renge olumlu
katkıları dolayısıyla katkı maddeleri ilavesi yapılabilir. Yeşil zeytinlerde renk sarartıcı olarak
sitrik asit ilavesi, siyah zeytinlerde ise renk stabilizasyonunu sağlamak amacıyla ile
ferrolaktat veya ferroglukonat takviyesi yapılabilir.

1.3. Sertlik

Ambalajlanacak ürünlerde zeytinin dokusunun sert, sağlam ve diri olmalı gerekir.
Zeytinler dolum öncesi seçme bandına alınarak fermantasyon aşamasında oluşabilen ezik,
çürük, yumuşak ve gevşek dokulu daneler ayrılmalıdır.

Resim 1.2: Seçme bandında ezik, çürük ve yumuşak danelerin seçilmesi

Siyah zeytinlerde, zeytin daha olgunken hasat edildiği ve özellikle kıvırcık yapıda
olduğu için doku problemleri ile karşılaşılabilir. Zeytinin kıvırcık yapıda olması, zeytinin su
ile temas ettiğinde bünyesine fazla su almasına, dolayısıyla hacminin büyümesine ve
dokularda bozulmalara, yırtılmalara sebep verebilir.

Ambalajlanacak zeytinlerde sertlik ve diğer kusurlar zeytinin sınıfına göre TS 774’te
verilen değerlere uygun olup olmadığına bakılarak zeytinin sınıfının uygunluğuna bakılır.
Sınıf 1 siyah zeytin için kabuk, et, gevşeklik, uygun olmayan renk, böcek yeniği, darcus
zararı ve sap kusurlarının 100 adet için toplamda bu kusurların 10 adeti geçmemesi gerekir.
%10 kusura kadar kabul edilir. Aşağıda sırasıyla verilen tablolarda siyah zeytinde,
oksidasyonla karartılan zeytinlerde, yeşil zeytinlerde ve rengi dönük zeytinlerde kusur ve
toleranslar verilmiştir.
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Kusurlar

Yüz adet zeytin tanesindeki kabul edilebilir kusur sayısı1

(adet olarak)

Sınıf 1 Sınıf 2 Sınıf 3

Kabuk kusurları
Et kusurları
Gevşeklik
Uygun olmayan renk
Böcek yeniği
Dacus zararı
Sap (saplı sitiller hariç)

4
4
6
4
3
5
5

10
6

10
8
6
8

10

15
8

15
16
12
10
15

1Hiç bir suretle her üç sınıf içinde kusur sayısı toplamı aşağıda verilen tolerans
sınırını aşmamalıdır.
Sınıf 1 : %10 (adet/adet)
Sınıf 2 : %15 (adet/adet)
Sınıf 3 : %20 (adet/adet)

Tablo 1.1 : Siyah zeytinlerde kusur ve toleranslar

Kusurlar

Yüz adet zeytin tanesindeki kabul edilebilir kusur sayısı1

( adet olarak)

Sınıf 1 Sınıf 2 Sınıf 3

Kabuk kusurları
Et kusurları
Gevşeklik
Uygun olmayan renk
Böcek yeniği
Dacus zararı
Sap (saplı sitiller hariç)

3
4
4
3
3
3
2

6
6
6
4
5
5
3

10
8

12
10
10
7
5

1Hiç bir suretle her üç sınıf içinde kusur sayısı toplamı aşağıda verilen tolerans
sınırını aşmamalıdır.
Sınıf 1 : %10 (adet/adet)
Sınıf 2 : %15 (adet/adet)
Sınıf 3 : %20 (adet/adet)

Tablo 1.2 : Oksidasyonla karartılan zeytinlerde kusur ve toleranslar
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Kusurlar
Yüz adet zeytin tanesindeki kabul edilebilir kusur sayısı1

( adet olarak)
Sınıf 1 Sınıf 2 Sınıf 3

Kabuk kusurları
Et kusurları
Gevşeklik
Uygun olmayan renk
Böcek yeniği
Dacus zararı
Sap (saplı sitiller hariç)

6
4
4
4
6
4
2

10
6
8
8

10
6
4

14
10
12
12
12
8

10

1Hiç bir suretle her üç sınıf içinde kusur sayısı toplamı aşağıda verilen tolerans
sınırını aşmamalıdır.
Sınıf 1 : %10 (adet/adet)
Sınıf 2 : %15 (adet/adet)
Sınıf 3 : %20 (adet/adet)

Tablo 1.3 : Yeşil zeytinlerde kusur ve toleranslar

Kusurlar
Yüz adet zeytin tanesindeki kabul edilebilir kusur sayısı1

( adet olarak)
Sınıf 1 Sınıf 2 Sınıf 3

Kabuk kusurları
Et kusurları
Gevşeklik
Uygun olmayan renk
Böcek yeniği
Dacus zararı
Sap (saplı sitiller hariç)

6
4
4
4
6
4
2

10
6
8
8

10
6
4

14
10
20
12
12
8
8

1Hiç bir suretle her üç sınıf içinde kusur sayısı toplamı aşağıda verilen tolerans
sınırını aşmamalıdır.
Sınıf 1 : %10 (adet/adet)
Sınıf 2 : %15 (adet/adet)
Sınıf 3 : %20 (adet/adet)

Tablo 1.4 : Rengi dönük zeytinlerde kusur ve toleranslar

Naturel siyah zeytin işleme yönteminde, zeytinlere fermantasyon tanklarında belli bir
baskı yapılarak dokunun yumuşaması engellenebilir. Baskı ile zeytin özsuyunu daha kolay
kaybederek dokusunu sıkar. Yapılan baskı yaklaşık olarak zeytin ağırlığının % 20-25’i kadar
olmalıdır. Belirli aralıklarla zeytinler bu baskı altındayken salamurası çektirilerek
salamurasız bırakılmak suretiyle kuru baskı uygulaması yapılabilir. İşlem sonunda zeytinin
kendi salamurası tekrar fermantasyon tanklarına çektirilir. Böylece zeytinin baskıyı iyice
alarak, dokusunun gevşemesi veya et-kabuk ayrılmaları engellenmiş olur.

Doku sertliğini sağlayabilmek amacıyla fermantasyon tanklarında zeytinlere en fazla
% 1 kalsiyum takviyesi yapılabilir.



9

UYGULAMA FAALİYETİ

Yeme olgunluğunu kazanmış salamura siyah zeytinleri doluma hazırlamak için
aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Çalışmaya başlamadan önce ve iş bitiminde ellerinizi yıkayıp, dezenfekte ediniz.

 İş kıyafetinizi giyiniz.

 Önlüğünüz mutlaka ütülü ve temiz
olması gerektiğini unutmayınız.

 Bone ve eldivenlerinizi her iş
bitiminde ve ara verdiğinizde ve ara
verdiğinizde mutlaka çıkarıp çöpe
atınız.

 İş kıyafetleriniz ile üretim alanı dışına
çıkmayınız.

 Çalışırken yüzük vb. aksesuar
takmayınız.

 Üretim alanına galoş giyerek giriniz
ve üretim alanı dışına her çıkışınızda
galoşu çıkarıp çöpe atınız.

 Düzenli ve titiz çalışınız.

 Ezilmiş, yumuşamış, rengi bozulmuş
zeytinleri seçme bandında ayırınız.

 Fermantasyon tankından aldığınız
zeytinleri yıkama bunkerine dökünüz.

 Burada yıkanan zeytinleri elavatörü
çalıştırarak sap alma makinesine sevk
ediniz.

 Sap alma makinesini çalıştırarak
saplarını alınız.

 Sap alma makinesinde sapların
biriktiği bölümü temizleyiniz.

 Sap alma makinesinden seçme
bandına dökülen zeytinlerin ezilmiş,
yumuşamış ve rengi bozuk olanlarını
seçiniz.

 Çalışma sırasında iş kazası
yaşamamak için dikkatli ve düzenli
çalışınız.

 Fermantasyonu biten zeytinleri renklerine
göre sınıflandırınız.

 Seçme bandında ezilmiş, yumuşamış
ve rengi bozuk olan zeytinleri
seçtikten sonra başka bir seçme
bandına dökünüz.

 Seçme bandında aynı renkte olan
zeytinleri sınıflandırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 İriliklerine göre zeytinleri sınıflandırınız.  Seçme bandında renklerine göre
sınıflandırdığınız zeytinleri eleklere
sevk ediniz.

 Elekte iriliklerine göre zeytinleri
sınıflandırınız.

 Kullandığınız araç-gereçlerin temizliğini yapınız.

 Çalıştığınız ortamı temizleyiniz.

 İş kıyafetinizi çıkarınız.

 Ellerinizi yıkayınız.
 Araç-gereç ve ekipmanları dikkatli kullanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri “doğru” veya “yanlış” olarak değerlendiriniz.
Cümlelerin başındaki boşluğa “doğru” olduğunu düşünüyorsanız D, yanlış olduğunu
düşünüyorsanız Y yazarak, belirtiniz.

1. ( ) Yeme olgunluğunu kazanmış zeytinler ambalajlama öncesi yıkanmalıdır.

2. ( ) Ambalajlanacak bütün ürünlerde mutlaka ısıl işlem uygulanmalıdır.

3. ( ) Ambalajlama öncesi ürünler tat kontrolünden geçirilir ve uygun olmayan tat ve
kokuya sahip ürünler üretime alınmaz.

4. ( ) Sofralık zeytinlerin koku içerip içermediğine bakılmaz.

5. ( ) Ambalajlanacak sofralık yeşil zeytinlerin mutlaka yeşil renkte olması istenir.

6. ( ) Siyah zeytinlerde fermantasyon sonunda zeytinin kazanacağı renk hasat zamanı
ile doğrudan orantılıdır.

7. ( ) Doku sertliğini sağlayabilmek amacıyla fermantasyon tanklarında zeytinlere en
fazla % 5 kalsiyum takviyesi yapılabilir.

8. ( ) Sınıf 1 siyah zeytin için kabuk, et, gevşeklik, uygun olmayan renk, böcek yeniği,
darcus zararı ve sap kusurlarının 100 adet için toplamda bu kusurların 15 adeti
geçmemesi gerekir.

9. ( ) Sınıf 2 yeşil zeytinlerde kabuk kusurları 10 adeti geçmemelidir.

10. ( ) Fermantasyon tanklarında fermantasyonunu tamamlamış zeytinlere renge olumlu
katkıları dolayısıyla katkı maddeleri ilavesi yapılamaz.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Verdiğiniz cevaplarınız doğru ise bir sonraki uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Yeme olgunluğunu tamamlamış İspanyol usulü yeşil zeytinleri ezilmiş, yumuşamış,
rengi bozulmuş zeytinleri seçme bandında ayırmak için aşağıda verilen işlem basamaklarını
uygulayınız. Yaptığınız işlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Yüzük, künye vb. aksesuarlarınızı çıkardınız mı?
2. Ellerinizi yıkayıp, dezenfekte ettiniz mi?
3. İş kıyafetinizi giydiniz mi?
4. Fermantasyon tankından aldığınız zeytinleri yıkama

bunkerine döktünüz mü ?
5. Yıkanan zeytinleri elevatörü çalıştırarak sap alma makinesine

sevk ettiniz mi ?
6. Sap alma makinesini çalıştırarak saplarını aldınız mı ?
7. Sap alma makinesinde sapların biriktiği bölümü temizlediniz

mi ?
8. Sap alma makinesinden seçme bandına dökülen zeytinlerin

ezilmiş, yumuşamış ve rengi bozuk olanlarını seçtiniz mi ?
9. Çalışmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?

10. Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?

11. Çalışmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?

12. Kullandığınız araç-gereçlerin temizliğini yaptınız mı?

13. Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?

14. İşi size verilen zamanda tamamladınız mı?

15. Çalışmanız bittiğinde iş kıyafetlerinizi çıkarıp astınız mı?
16. Bone ve eldivenlerinizi çıkarıp çöpe attınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız evet
ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
zeytin çeşidine göre ambalaj dolgu sıvısında kullanılan malzemeleri kullanarak ambalaj
dolgu sıvısı hazırlayabileceksiniz.

Çevrenizde bulunan sofralık zeytin işletmelerinde gözlem yaparak sektörde çalışanlar
ile görüşerek ve ilgili kaynakları inceleyerek;

 Ambalaj dolgu sıvılarının hazırlanması hakkında bilgi edininiz.

 Sofralık zeytin çeşitlerine göre ambalaj dolgu sıvılarındaki farklılıkları
belirleyiniz.

 Edindiğiniz bilgileri rapor halinde düzenleyerek raporlarınızı arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. AMBALAJ DOLGU SIVISI
(SALAMURASI)

Yemeklik tuzun içme suyunda çözülüp gerektiğinde sirke, askorbik asit, kalsiyum
laktat, asetik asit, laktik asit, sitrik asit, zeytinyağı, bitkisel yağlar, kalsiyum klorür, baharat,
aromalı veya aromasız bitkiler gibi maddelerin katılması ile hazırlanan karışım ambalaj
dolgu sıvısı olarak tanımlanır.

2.1. Ambalaj Dolgusunda Kullanılan Malzemeler

Ambalaj dolgu sıvısında kullanılan malzemeler sekiz ana başlık altında toplanır:

 İçme suyu dolgu sıvısının ana bileşenidir.

 Yemeklik tuz, koruyucu özelliği ve aromaya etkisi dolayısıyla kullanılan bir
üründür.

 Asit düzenleyiciler; sitrik asit, laktik asit ve asetik asittir. Sitrik asit pH
dengeleyici ve renk sarartıcı olarak da kullanılan bir asit düzenleyicidir. Laktik
asit aroması zayıf olan bir asit düzenleyicidir. Yeşil zeytinlerde rengi morartma
etkisi olabilir. Asetik asit aroması keskin olan bir asit düzenleyicidir.

 Koruyucu olarak sodyum benzoat ve potasyum sorbat kullanılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Sertleştirici olarak kalsiyum klorür kullanılır.

 Aromatik madde olarak bitkisel yağlar, zeytinyağı, limon ve çeşitli baharatlar
vb. kullanılır.

 Antioksidan olarak askorbik asit kullanılır. Askorbik asit yeşil zeytinlerde
antioksidan olarak kullanılır. Havada bulunan oksijen ile kendisi reaksiyona
girerek zeytinin oksijenle temasını keser. Dolayısıyla rengin korunmasını sağlar.

 Renk stabilizatörleri olarak ferrolaktat ve ferroglukonat kullanılır. Ferrolaktat
daha fazla demir iyonu (Fe+2) içerir. Kokusu daha keskindir ve soğuk suda
çözünür. Dolayısıyla işlem tanklarında tercih edilir. Ferroglukonatın demir
iyonu (Fe+) içeriği ferrolaktatın yarısı kadardır. Dolayısıyla kullanım oranı
ferrolaktatın iki katıdır. Sıcak suda çözünür ve kullanım oranı 150 mg/kg’ı
geçmemelidir.

2.2. Sofralık Zeytin Çeşitlerine Göre Ambalaj Dolgu Sıvıları

Ambalaj dolgu sıvıları, bozulmaları engellemek amacı ile gerekli tuz ve asitlik
oranlarını içermek ve zeytinin varyetesine ve işleme yöntemine göre oluşan aromasını
olumsuz etkilemeyecek (örtmeyecek) oranlarda hazırlanmalıdır. Zeytinin işleme tekniğine
göre uygun ambalaj dolgu sıvısı hazırlanır.

Siyah zeytin salamurasında genel olarak tuz, asitliği düzenleyici olarak asetik asit veya
laktik asit, rengi stabilize etmek amacıyla ferrolaktat veya ferroglukonat, doku sertliğini
sağlamak amacıyla da kalsiyum klorür kullanılır.

Yeşil zeytin salamurasında genel olarak tuz, asitliği düzenleyici olarak sitrik asit veya
laktik asit, antioksidan olarak askorbik asit, doku sertliğini sağlamak amacıyla kalsiyumu
klorür kullanılır.

Ambalaj dolgu sıvıları zeytin çeşidine, işletmelere ve müşteri ihtiyaçlarına göre
değişiklik gösterebilir. İşletmeler ambalaj dolgu sıvılarındaki tuz ve asit oranlarını ve diğer
bileşenlerini, işletme kriterlerine ve müşteri taleplerine göre yasal mevzuat içinde kalmak
koşuluyla ayarlayabilirler. İşletmelerin kullandığı ambalajlama sistemlerine ve kapasitelerine
göre ambalaj dolgu sıvıları özel tanklarda hazırlanırlar.

Resim 2.1: Ambalaj dolgu sıvısı hazırlama tankları
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2.2.1. Bileşenleri

Siyah salamura zeytin için %10-11 bome tuz, pH 4,5 olacak şekilde laktik asit veya
asetik asit (sirke) ve antimikrobiyal madde olarak sodyum benzoad (standartta verilen
sınırlar dahilinde) içeren salamura suyu kullanılır. Danenin sertlik durumuna göre kalsiyum
klorür ilave edilebilir.

Kostikle acılığı giderilen yeşil zeytinler için ambalaj dolgu sıvısı, % 2-6 oranında tuz,
% 0,5-1,5 arasında sitrik veya laktik asit, istenirse % 0,02’lik askorbik asit içerir. Danenin
sertlik durumuna göre kalsiyum klorür ilave edilebilir.

Yeşil veya pembe çizik zeytinlerin ambalaj dolgu sıvısı, % 6-8 tuz, % 1-1,5 sitrik veya
laktik asit, dane sertliğine göre % 1-2 oranında kalsiyum klorür ve aromatik maddeler içerir.
Ambalaj dolgu sıvısında kullanılacak maddeler mevzuatlarda belirtilen limitler dahilinde
olmalıdır.

Zeytin ambalaj dolgu sıvılarında TS 774’e göre en az ve en çok pH ve tuz (NaCl)
değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Zeytin tipleri
Tuz (NaCl) % (m/v)1

En az
pH

En çok

Siyah Zeytin
 Salamura 7 -

 Sele 5 -

Yeşil Zeytin
 Hermetik kaplarda 5 4,0

 Hermetik olmayan kaplarda 5 4,5

Rengi Dönük Zeytinler
5

4,5

1 Ambalaj dolgu sıvısı içinde muhafaza edilmeyen zeytinlerde tuz, et kısmında %
(m/m) olarak tayin edilir.

Tablo 2.1 : Zeytin ambalaj dolgu sıvısında pH ve tuz oranları

Pastörize edilmiş zeytinlerin bütün tip ve çeşitlerinde pH en çok 4,3 olmak şartıyla,
tuz oranı en az %1 (m/m) olabilir. Ancak siyah zeytinlerde ambalaj dolgu sıvısında pH en
çok 5,5 olmak şartıyla, tuz oranı en az %4 (m/m) olabilir.

Sterilize edilmiş zeytinlerdeki ambalaj dolgu sıvısında pH en çok 8 olmalıdır. Bu
durumda tuz oranına bakılmaz.

Gaz altında salamurasız muhafaza edilen zeytinlerde tuz oranı en az %4 (m/m), pH
seviyesi siyah zeytinlerde en çok 5,5, yeşil zeytinlerde ise en çok 4,5 olmalıdır.
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Yeşil zeytinlerde ambalaj dolgu sıvılarında ve tanede laktik asit cinsinden asitlik en az
%0,4 (m/v), tanede (m/m) olmalıdır.

Pastörizasyon ve sterilazyon işleminin tercihinde ürünün pH seviyesi önemli bir etken
olmaktadır. Ürünün pH seviyesinin 4,5’in altında ise pastörizasyon işlemi, pH seviyesi 4,5’in
üzerinde ise sterilazyon işlemi tercih edilir.

2.2.2. Formülasyonu

Yeme olgunluğu kazanmış zeytinin tuz oranı, asit seviyesi ve pH seviyesi ile
ambalajlama için dolgu sıvısı tuz oranı, asit seviyesi ve pH seviyesi arasında yakın değerler
olmalıdır. Bunu sağlamak için amabalajlama öncesi kademeli olarak bu değerler düşürülerek
veya çıkarılarak ambalaj salamurası değerleri yaklaşılır. Ambalajlanacak zeytinler
ambalajlama öncesi 15-30 gün arasında salamurada kalarak değerleri ambalaj salamurası
değerlerine yaklaştırılır.

Ambalaj salamurası hazırlanırken kullanılacak oranlar zeytin etiyle salamuranın
dengeye ulaştığında olması istenen hedef değerler göze alınarak hesaplanır. Bu değerlerin
zeytin çeşidine, hasat zamanına ve uygulanan işleme göre değişebilmektedir. İşletmelerin
kendine has dolgu sıvıları olmakla birlikte, aşağıda kullanılabilecek ortalama dolgu sıvısı
değerleri verilmiştir.

Naturel siyah zeytinin ambalaj dolgu sıvısında % 10 tuz, % 0,5-1,0 kalsiyum
bulunmalıdır. Renge olumsuz etki ettiği için asit kullanılmaz.

Oksidasyonla karartılmış siyah zeytinde % 6-8 arasında tuz, en fazla % 0,5 asetik asit
veya laktik asit kullanılır. Bu asitlerin ikisi de beraberde kullanılabilir. Zeytinin dokusunun
yumuşak olması durumunda sertleştirici olarak % 0,5-1 arasında kalsiyum klorür kullanılır.
Zeytinin dokusun sert olması durumunda kullanılmaz. Nihai ürün zeytinde en fazla 150
mg/kg da demir iyonu (Fe+) içerecek şekilde ferrolaktat veya ferroglukonat kullanılır.

Alkali (Kostik) ile acılığı alınmış yeşil zeytinlerde en az % 6-8 oranında tuz, %1-1,5
arasında sitrik asit, % 0,1-0,3 oranında askorbik asit kullanılır.

Çizme yeşil zeytin salamuracılığında çizilerek su içinde acılığı giderildiğinden,
fermente maddelerin yani tadın suya geçmesi nedeniyle danelerde bir lezzet eksilmesi
meydana gelir. İşte ambalaj salamurasına konan limon tuzu ve yeterli miktarlarda tabakalar
halinde kesilmiş ve zeytini örtecek kadar limon ve iyi naturel zeytinyağı ilavesi suretiyle bu
zeytinlere özel bir tat ve koku sağlanmaktadır. Ayrıca işletmelere göre değişebilen aromatik
bitkilerden havuç, sarımsak, hardal, kereviz sapı ve turunç gibi maddeler ve baharatlar da
kullanılmaktadır.

2.3. Ambalajlamada Önemi

Ambalaj dolgu sıvısı, ürünün kalitesinin korunması, muhafazasının sağlanması, ürüne
aroma katılması açısından önemlidir. Ürünün raf ömrü süresince muhafazasının sağlanması
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ve ilk ambalaja alındığı andaki kalite unsurlarını sağlaması açısından dolgu sıvısı en önemli
unsurdur.

Özel tanklarda hazırlanan dolgu sıvıları ambalajlara genellikle ambalaj büyüklüğüne
göre otomatik olarak ilave edilir.

Resim 2.2 : Ambalaj dolgu sıvısının doldurulması

Ambalaj dolgu sıvısının; temiz olması, yabancı tat ve koku içermemesi, görünüşünün
berrak olması ve gözle görülebilen yabancı madde içermemesi gereklidir.

Ambalajlamada temizliğe dikkat edilmeli, ürün kalitesinin korunması için yeni
hazırlanmış ambalaj dolgu sıvısı kullanılmalıdır. Dolgu sıvısı zeytinin üzerini tamamen
örtmelidir. Aksi halde hava boşluğunda gelişen küf ve mayalar zeytini bozar. Hava ile
temasını kesmek için amacıyla naturel zeytinyağı konulmalıdır. Ambalaj dolgu sıvısı dolum
hacmi ambalaj kabının su kapasitesinin % 90’ı olmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Ambalajlanmak üzere dolumu yapılan sofralık çizik yeşil zeytine dolgu sıvısı
hazırlamak için aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çalışmaya başlamadan önce ve iş bitiminde ellerinizi yıkayıp, dezenfekte ediniz.

 İş kıyafetinizi giyiniz.

 Önlüğünüz mutlaka ütülü ve temiz
olması gerektiğini unutmayınız.

 Bone ve eldivenlerinizi her iş
bitiminde ve ara verdiğinizde ve ara
verdiğinizde mutlaka çıkarıp çöpe
atınız.

 İş kıyafetleriniz ile üretim alanı dışına
çıkmayınız.

 Çalışırken yüzük vb. aksesuar
takmayınız.

 Üretim alanına galoş giyerek giriniz
ve üretim alanı dışına her çıkışınızda
galoşu çıkarıp çöpe atınız.

 Düzenli ve titiz çalışınız.

 Dolgu sıvısı olarak kullanılacak
malzemeleri hazırlayınız.

 Dolgu sıvısı hazırlanacak zeytinin
özelliklerini, cinsini tespit ediniz.

 Dokusunun sert veya yumuşak olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Dolgu sıvısı için gerekli su, tuz, sitrik
asit veya laktik asit, askorbik asit ve
kalsiyum klorür, limon ve isteğe bağlı
olarak kekik, defne yaprağı gibi
aromatik malzemeleri hazırlayınız.

 Çalışma sırasında iş kazası
yaşamamak için işlem sırasına
uyarak dikkatli ve düzenli çalışınız.

 Formülasyona uygun miktarda dolgu
sıvısında kullanılacak malzemeleri
hazırlayınız.

 Ambalajlanacak zeytinin miktarına
uygun ambalaj dolgu sıvısı
hazırlamak için uygun bidon, tank
gibi bir kap hazırlayınız.

 Zeytinin miktarına göre % 6-8
oranında tuz, % 1-1,5 sitrik veya
laktik asit, dane sertliğine göre % 1-2
oranında kalsiyum klorür ve limon,
defne yaprağı gibi aromatik maddeleri
hazırlayınız.

 Zeytinin özelliğine göre dolgu sıvısı
malzemelerini yüzdeleri nispetinde
ölçerek veya tartarak hazırlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Dolgu sıvısı karışımını hazırlayınız.

 Hazırladığınız dolgu sıvısı
malzemelerini, dolgu sıvısı hazırlama
kabında önce su, tuz karışımını
homojen bir çözelti elde edinceye
kadar karıştırarak hazırlayınız.

 Hazırladığınız karışımı zeytini de baz
alarak pH seviyesini ölçünüz ve
ölçülen değere göre asit ilavesi
yaparak pH seviyesini ayarlayınız.

 Belli miktarlarda aromatik maddeleri
de karışıma katınız.

 Kullandığınız araç-gereçlerin temizliğini yapınız.

 Çalıştığınız ortamı temizleyiniz.

 İş kıyafetinizi çıkarınız.

 Ellerinizi yıkayınız.

 Kullandığınız araç ve gereçleri dikkatli kullanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri “doğru” veya “yanlış” olarak değerlendiriniz.
Cümlelerin başındaki boşluğa “doğru” olduğunu düşünüyorsanız D, yanlış olduğunu
düşünüyorsanız Y yazarak, belirtiniz.

1. ( ) Yemeklik tuzun içme suyunda çözülüp ve laktik asit gibi bazı asitlerin ilavesi,
aromatik maddelerin de katılmasıyla hazırlanan karışın ambalaj dolgu sıvısı olarak
tanımlanır.

2. ( ) Ambalaj dolgu sıvılarında koruyucu olarak kalsiyum klorür kullanılır.

3. ( ) Siyah zeytin salamurasında genel olarak tuz, asitliği düzenleyici olarak asetik asit
veya laktik asit, rengi stabilize etmek amacıyla ferrolaktat veya ferroglukonat, doku
sertliğini sağlamak amacıyla da kalsiyum klorür kullanılır.

4. ( ) Ambalaj dolgu sıvıları zeytin çeşidine, işletmelere ve müşteri ihtiyaçlarına göre
değişiklik göstermez.

5. ( ) Siyah salamura zeytin için % 10-11 bome tuz, pH 4,5 olacak şekilde ambalaj
dolgu sıvısı hazırlanır.

6. ( ) Yeşil veya pembe çizik zeytinlerin ambalaj dolgu sıvısı % 8-10 tuz, % 3-5 sitrik
veya laktik asit ilavesi yapılarak hazırlanır.

7. ( ) Siyah salamura zeytin ambalaj sıvısında tuz oranı en az % 5 (m/v) olmalıdır.

8. ( ) Rengi dönük yeşil zeytinlerde tuz oranı en az % 5 (m/v) değerinde olmalıdır.

9. ( ) Sterilize edilmiş zeytinlerdeki ambalaj dolgu sıvısında pH en çok 8 olmalıdır.

10. ( ) Ürünün pH seviyesinin 4,5’in altında altında ise pastörizasyon işlemi, pH seviyesi
4,5’in üzerinde ise sterilazyon işleminin seçilmesi tercih sebebidir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Verdiğiniz cevaplarınız doğru ise bir sonraki uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Ambalajlanmak üzere dolumu yapılan sofralık siyah zeytine dolgu sıvısı olarak
kullanılacak malzemeleri hazırlamak için aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız.
Yaptığınız işlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Yüzük, künye vb. aksesuarlarınızı çıkardınız mı?
2. Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?
3. İş kıyafetinizi giydiniz mi?
4. Dolgu sıvısı hazırlanacak zeytinin özelliklerini, cinsini tespit

ettiniz mi ?
5. Dokusunun sert veya yumuşak olup olmadığını kontrol ettiniz

mi ?
6. Dokusunun sert olduğunu gördünüz mü ?
7. Dolgu sıvısı için yeterli miktarda içme suyu hazırladınız mı?
8. Yeterli miktarda tuz hazırladınız mı ?
9. Yeterli miktarda sitrik veya laktik asit, limon ve aromatik

maddeleri hazırladınız mı ?
10. Homojen bir karışım elde ettiniz mi?
11. Çalışmanız ile ilgili kayıt tuttunuz mu?
12. Araç-gereç ve ekipman kullanımına özen gösterdiniz mi?
13. Çalışmalarınızı yaparken titiz ve dikkatli davrandınız mı?
14. Kullandığınız araç-gereçlerin temizliğini yaptınız mı?
15. Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?
16. İşi size verilen zamanda tamamladınız mı?
17. Çalışmanız bittiğinde iş kıyafetlerini çıkartıp astınız mı?
18. Bone ve eldivenlerinizi çıkartıp çöpe attınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız evet
ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
sofralık zeytinleri istenilen gramajda ambalajına doldurma işlemini yapabileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan sofralık zeytin işletmelerinde gözlem yaparak sektörde
çalışanlar ile görüşerek ve ilgili kaynakları inceleyerek ambalaj dolum işlemi
hakkında bilgi edininiz.

 Edindiğiniz bilgileri rapor halinde düzenleyerek raporlarınızı arkadaşlarınızla
paylaşınız.

3. AMBALAJLAMA

Ambalaj, bir ürünün üreticiden tüketiciye kadar uzanan dağıtım zincirinde güvenli
ulaşımının sağlanabilmesi için kullanılan koruyucu araçların tümü olarak tanımlanabilir.
Ambalaj; ürünü depolama, nakliye, teşhir ve kullanım içeren tüm yaşam süresi boyunca,
ekonomik ve çevreye duyarlı olarak korur, barındırır, sunar, ürüne uygunluk ve kolaylık
sağlar. Ambalaj, özellikle dayanıksız tüketim mallarının üretimi, satışı ve dağıtımındaki
gelişmelerin her aşamasında devreye girmektedir.

Ticari olarak ambalajın üç tipi vardır. Herhangi bir gıda ürünü nihai kullanıcıya veya
tüketiciye ulaştıran satış noktasında kullanılan ambalaj satış ambalajıdır. Satış ambalajı bir
satış birimidir ve ürünle birlikte satın alınır. Birden fazla satış ambalajını bir arada tutan,
üründen ayrıldığında ürünün özelliğini değiştirmeyen ambalaj ise dış ambalaj olarak
tanımlanır. Satış ve dış ambalajın depolanması ve taşınması işlemleri sırasında zarar
görmesini engelleyen, bu işleri kolaylaştıran ambalaja ise nakliye ambalajı denir. Her üç
ambalajın da gıda sektöründe önemli bir yeri olmasına karşın satış ambalajının niteliği son
derece önemlidir.

Gıda ambalajlarının içindeki malı koruma, depolamayı kolaylaştırma, taşıma,
pazarlama ile ilgili özellikleri büyük önem taşır. Ambalajın ürünü mikrobiyolojik etkilerden,
nem ve atmosfer koşullarından, mekanik deformasyonlardan, böcek ve kemirici gibi
zararlılardan koruması amaçlanır. Gıda ürünlerinde ambalajın sağladığı bu fonksiyonlar
ürünün raf ömrü ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle raf ömrü kısa olan taze ürünlerde,
mikrobiyal hassaslığı fazla olan günlük ürünlerde gıdanın tüketiciye sağlıklı ulaşmasında
önemli bir rolü vardır.

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Gıda ürünlerinin satış sırasında göze çarpması ve tüketici tarafından beğenilmesi
gerekir. Bu da ürünün rakip ürünler arasında sıyrılması ile mümkün olur. Ambalaj, tüketici
tarafından tanınmayı sağlayacak marka ve ürün kimliklerini oluşturur, böylece deneme ve
tekrar satın almayı teşvik eder. Özellikle gıda sektöründe ürün çeşitliliğinin çok olması hatta
aynı ürünün birçok firma tarafından üretiliyor olması firmaları bu serbest piyasada rekabette
üstün duruma gelmelerini zorlaştırmaktadır.

Ambalajlamadan beklenen temel fonksiyonlar için Zeytinyağı Ambalajlama
modülünün 2.1 Ambalajlamanın Önemi bölümünde verilen bilgileri gözden geçiriniz.

3.1. Ambalaj Materyalleri

Sofralık zeytin üreten işletmeler ambalaj tercihi olarak cam, plastik ve teneke
ambalajları tercih etmektedirler. Türkiye’de plastik – pet ambalaj % 45’lik kullanım oranı ile
birinci sırada, teneke ambalajı kullanım oranı % 30 ile ikinci sıradadır. Cam ambalaj
kullanım oranı % 25 ile üçüncü sıradadır.

Sofralık zeytin çeşitleri yaygın tüketilen gıda ürünleri arasında yer alır. Bütün
gıdalarda olduğu gibi sofralık zeytinlerin de insan sağlığı için zararlı olmayacak şekilde
ambalaj materyallerinin aşağıda sayacağımız özellikleri taşıması gereklidir:

 Su buharı, oksijen, karbondioksit, azot geçirgenliği az olmalıdır.

 Koku geçirgenliği az olmalıdır.

 Yağa, suya ve gıdanın bileşimindeki kimyasal maddelere karşı dayanıklı
olmalıdır.

 Işık geçirgenliği az olmalıdır.

 Mikroorganizmalar ve böcekler gibi biyolojik ve mikrobiyolojik ajanlara karşı
dayanıklı olmalıdır.

 Gıda maddesinin kimyasal ve fiziksel yapısını değişikliğe uğratmamalıdır.

 Korozyona dayanıklı olmalıdır.

Bu özelliklerinin yanı sıra paketleme makinesinde işleme kolaylığı yönünden
aşağıdaki özellikleri taşıması gereklidir;

 Gerilme direnci yüksek olmalıdır.

 Bükülme ve kopma dayanımı yüksek olmalıdır.

 Isıl yapışma veya hermetik olarak kapanabilme özelliği olmalıdır.

 Duruma göre kayganlığı az olmalıdır.

Sofralık zeytin ambalajlanmasında en çok tercih edilen ambalaj materyalleri üç ana
başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; cam kavanozlar, plastik ambalajlar ve laklı teneke
kutulardır.
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3.1.1. Cam Kavanoz

Yiyeceklerin, içeceklerin çoğunluğunda ve sofralık zeytinlerin ambalajlanmasında da
kullanılan bir ambalaj türüdür. Cam kavanozların çok tercih edilmelerini sağlayan olumlu ve
olumsuz özellikleri için Zeytinyağı Ambalajlama modülünün 2.2.2 Cam Şişeler
bölümünde verilen bilgileri gözden geçiriniz.

Cam kavanozların kapaklarının içeriden dışarıya ve dışarıdan içeriye sıvı veya gaz
geçirmeyecek biçimde kapanabilmesi, kapağın kavanozdaki ürünle kimyasal tepkimeye
girmeyecek bir maddeden yapılmış olması, kolaylıkla açılıp kapanabilmesi gerekir. Kapaklar
ambalajın görünümünü bozmayacak biçimde olmalıdır. Cam kavanozların kapatılmasında
laklı metal kapaklar kullanılmaktadır. Bu kapakların kenarına ve kavanoz ağzına vida şekli
verilmiş olup çevirmek suretiyle açılıp kapanmaktadır.

Resim 3.1: Cam kavanozlar

Sofralık zeytinlerin ambalajlanmasında özellikle, dolgulu zeytinlerde, dilimlenmiş
zeytinlerde ve çekirdeksiz vb. zeytinlerin ambalajlanmasında cam kavanozlar tercih edilir.

Resim 3.2: Cam kavanozda biberli yeşil zeytin
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3.1.2. Plastik Ambalajlar

Plastikler belirli bir sıcaklık derecesinde şekil verilebilen büyük molekül yapısına
sahip sentetik malzemelerdir. Plastik ambalajlar; hafif ve saydam olması, gaz ve nem
geçirgenliklerinin düşük olması, haşerelere karşı dayanıklı olması, kimyasal ve atmosferik
etkilerden zarar görmemesi ve hermetik olarak kapatılabilmesi vb. özellikleri nedeniyle
ambalajlamada geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Zeytinin ambalaj yapılacağı plastiklerde bulunan olumlu özellikler:

 Hafiftir.

 Saydamdır.

 Gaz ve nem geçirgenlikleri düşüktür.

 Haşerelere karşı dayanıklıdır.

 Atmosferik ve kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır.

 Maliyeti düşüktür.

 Depolama ve nakliyede dayanıklıdır.

 Darbelere karşı dayanıklıdır.

Plastik ambalajların sayılabilecek olumsuz özellikleri yoktur.

Gıda maddeleri ile temasta kullanılacak plastiklere üretim sırasında katılan katkı
maddeleri plastifiyan (yumuşatıcı), antioksidan (koruyucu), stabilizan (dayanıklılık sağlamak
için) iyi bir emülgatör (homojenleştirici), librifiyan (kaydırıcı), boya katalizör (hızlandırıcı)
yönetmeliklerindeki sınırları aşmamalıdır.

Plastik maddeler sağlığa zararsız dahi olsa bitirilmiş ürünlerin yiyecek maddelerinin
kokusu ve tadı üzerinde bir etkisi olmamalıdır. Plastiklerin yapısına giren kimyasal maddeler
gıda benzeri çözücülerle yapılan deneyler sonucu 60 ppm ya da gıda ve gıda benzeri
çözücülerin temas ettiği yüzeyde 1,0 mg/dm2den daha fazla çözünürlük vermediği sürece
kullanılır.

Gıda maddeleri ile temasta kullanılan plastik maddeler kolay kırılmaz, yırtılmaz ve
biçim bozulmasına uğramaz bir yapıda olmalıdır.
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Resim 3.3 : Plastik ambalajlar

Plastik ambalajlar film ve kaplar olmak üzere iki grupta toplanırlar. Filmler daha çok
poşet, torba, çanta vb. olarak kullanılırken kaplar tepsi, kavanoz, şişe, kova, tüp, bidon
şeklinde biçimlendirilerek kullanılmaktadır.

Film ambalajların önemli bir kullanım alanı da “shrink” ambalajlama yöntemidir.
Sofralık zeytinlerin ambalajlanmasında özellikle cam, plastik ve teneke olarak
ambalajlanmış ürünlerin sevk işleminde dış ambalaj olarak kullanılan bir yöntemdir.

Sofralık zeytinlerin ambalajlanmasında saydam veya opak pet ve plastik kovalar ile
polyester ve polietilen torbalarla, vakum ambalaj yaygın olarak kullanılmaktadır.

Plastik ambalajlar içinde pet bidonlar genellikle kırma-çizme yapılmış yeşil
zeytinlerde ve sele zeytinlerde tercih edilir. Kovalarda ise genellikle salamuralı siyah
zeytinler ve salamuralı yeşil zeytinler ambalajlanır.

Resim 3.4 : Plastik ambalajlı yeşil zeytin Resim 3.5 : Plastik ambalajlı siyah sele zeytin

Vakum ambalajlarda ise genellikle salamuralı gemlik tipi zeytinler ve salamuralı yeşil
zeytinler ambalajlanır. Vakum ambalaj özellikle salamurasız muhafaza edilen sele
zeytinlerde tercih edilmektedir. Poşet tipi ambalajlamada da gemlik tipi zeytinler
ambalajlanır.
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Resim 3.6 : Vakum ambalajlı siyah zeytin Resim 3.7 : Poşet (doypak)ambalajlı siyah zeytin

3.1.3. Laklı Teneke Kutu

Sofralık zeytinlerin ambalajlanmasında ambalaj sektörünün ve ambalaj makinelerinin
gelişmesine paralel olarak farklı boyutlarda laklı tenekeler yaygın olarak kullanılmaktadır.
Teneke içine konulan ürünlerin tenekeden, tenekenin de üründen zarar görmesini engellemek
ve korumak amacıyla tenekelerin içi lakla kaplanır. Diğer ambalaj çeşitlerine göre yüksek
hacimli ambalajlamaya uygundur.

Lak, teneke kutuya tatbik edilip kuruduktan sonra meydana getirdiği ince film
tabakasıyla kutu ve içine konulan ürünlerin birbirine karşılıklı etki etmelerine engel olan,
toksik etkisi bulunmayan sıvı bir sır maddesidir. Zeytin sektöründe goldlak, pigmentlak,
kromlak gibi lak türleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

Laklı teneke kutular sağlığa zarar verecek maddeler ihtiva etmemeli, elastik olmalı,
çizilmeye karşı mukavim olmalı, gıdanın tat ve kokusunda değişiklik meydana getirmemeli,
tenekenin lehimlenmesi anında kavrulmaya karşı mukavim olmalı, ısıl işlem sırasında
yumuşamamalıdır. Laklı teneke kutuları TS 1924’e göre üretilmiş olanları tercih edilmelidir.

 Teneke kutulara uygulanan lakın faydaları şunlardır:
 Teneke kutuyu dış etkilere ve korozyona karşı korur.
 Teneke kutuya hoş bir görünüm verir.
 Ürünün teneke kutuya, kutunun da ürüne etkisini önler.

 Laklı tenekelerin aşağıda belirtilen özellikleri taşıması gerekir:
 Lakın tenekenin bütün yüzeylerine aynı kalınlıkta pürüzsüz ve iyi

uygulanmış olması gerekir.
 Tenekeler büküldüğünde lak çatlamamalı ve kırılmamalıdır.
 Teneke kutuya elle dokunulduğunda bir yapışkanlık hissedilmemelidir.
 Lakın bileşiminde sağlığa zararlı kurşun ve bileşikleri gibi maddeler

bulunmamalıdır.
 Laklı tenekeler içine % 2 veya daha fazla tuzlu su karışımı konulduğunda

ve 121 oC’ye kadar ısısal işlem uygulandığı zaman lakın içine konulan
ürünün tat ve kokusunda bir değişiklik ortaya çıkarmamalıdır.
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 Isıl işleme tabi tutulması sırasında gövde ve kapak kenetlerinin
açılmaması ve 1,5 atmosfer iç basıncına dayanıklı olması gerekmektedir.

 Teneke kutuların içine konulacak dolgu sıvısını hiçbir suretle
akıtmayacak ve sızdırmayacak özellikte olması gereklidir.

 Teneke kutuların kapaklarının temiz ve üzerine yazı yazmaya elverişli
olmalı, yazı yazmayı engelleyici yağ ve benzeri tabaka bulunmamalıdır.

 Ürünlerin içine konulan bitkisel yağların etkisiyle lakın teneke
yüzeyinden soyulmamalıdır.

Resim 3.8 : Laklı tenekeler

Laklı teneke kutular, ambalaj dolgu sıvılı siyah ve yeşil zeytinlerde 250 g’dan 10 kg’a
kadar farklı tiplerde ambalajlama yaygın olarak kullanılmaktadır.

Resim 3.9 : Farklı teneke amblajlarda siyah zeytin
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3.2. Ambalaj/Dolum Makineleri

Bütün ambalaj çeşitlerinde ve hacimlerinde dolum hızını artırmak amacıyla kullanılan
otomatik veya yarı otomatik olarak özel olarak tasarlanmış makinelerdir.

3.2.1. Görevi

Nihai tüketiciye sunulacak sofralık zeytinlerin farklı ambalaj türlerine göre istenilen
gramajda ambalaja doldurmak, ambalaj sıvısı ilave etmek ve kapağını kapatarak ambalaj
üzerine etiketleme, barkod işaretleme gibi işlemleri yapmaktır. Bu makineler, zeytinin
dokusuna zarar vermeden dolum hızını ve dolayısıyla iş verimini artırarak dolum yapabilen
makinelerdir.

3.2.2. Yapısı

Zeytin düşük asit grubuna giren gıda olduğu için makinelerin parçalarının asitten
etkilenmeyecek ve korozyona uğramayacak krom-nikel alaşımı gibi malzemelerden
üretilmelidir.

3.2.3. Çeşitleri

Gelişen teknoloji ile birlikte ambalaj/dolum makineleri de çok çeşitli özelliklerde
üretilmektedir. Ambalaj makineleri dolum, kapama, barkod işaretleme, etiketleme gibi ayrı
makinelerden oluşabileceği gibi bütünleşik olarak da yapılmış ambalaj makineleri mevcuttur.

İşletmeler kapasitelerine ve ekonomik güçlerine göre farklı boy, tip ve kapasite gibi
özelliklerde ambalaj/dolum makineleri tercih etmektedirler. Genel olarak özelliklerine göre
yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki ana sınıfta toplamak mümkündür.

Yarı otomatik makineler, sadece dolum yapabilen ve genellikle büyük ambalajlarda
kullanılan pedallı makinelerdir.

Tam otomatik makineler, hem dolum hem de tartım yapabilen ve küçük ambalaj
dolumunda (en fazla 3 kg) kullanılan makinelerdir.
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Resim 3.10 : Otomatik teneke ambalajlama makinesi

Vakum makinesine levha olarak yerleştirilen plastik madde, kalıp ağzına geldiğinde
vakum uygulanır ve plastik madde kalıbın şeklini alır. Soğuduktan sonra kalıp açılır,
istenilen şekli alan kap genellikle içine salamuralı veya salamurasız siyah zeytin konularak
üzeri plastik bir madde ile kaplanarak ambalajlama işlemi tamamlanır.

Resim 3.11: Vakum ambalaj makinesi

Vakumlu ambalajlarda azot karbondioksit gaz karışımı (gıda gazı) verilerek ambalaj
içindeki oksijen miktarı minimuma düşürülmeye çalışılır. Bu işlem sonunda ambalaj içindeki
kalan oksijen miktarı oksimetre cihazlarıyla ölçülür. Oksijen miktarının en fazla %1 olması
gereklidir. Bu değerin üzerinde olması durumunda, gerekli vakum ayarları yapılarak tekrar
ölçüm yapılır, uygunsa üretime devam edilmelidir.
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Film ambalajların önemli bir kullanım alanı da “shrink” ambalajlama yöntemidir. Bu
yöntemde bir plastik film ısıtıldığı zaman, içine konulan ürün üzerine büzüşerek sıkı şekilde
sarılması ile elde edilen bir plastik ambalaj türüdür.

Resim 3.12: Shrink ambalajlama makinesi

3.2.4. Kullanımı

Ambalaj dolum makineleri dolum işlemine geçilmeden önce sistem boşta çalıştırılarak
sistemin düzenli çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Yapılacak ambalaj hacmine göre hangi
büyüklükte ambalaja dolum yapılacaksa otomatik makinelerde tartım ayarları yapılarak
doğru miktarda tartım yapıldığı görüldükten sonra deneme dolumu yapılır. Gerekli kontroller
yapılır. Yapılan kontroller sonunda istenilen değerde dolum yapıldığı görülürse dolum
işlemlerine geçilir.

3.2.5. Temizliği ve Bakımı

Her iş bitiminde mutlaka gıdaya uygun ve yapıldığı malzemeye zarar vermeyecek
özellikte kimyasallar kullanılarak işletme talimatlarına uygun olarak günlük, haftalık ve aylık
temizliği ve bakımı yapılmalıdır. Her kullanım öncesi makinenin bilyalı yataklar gibi
hareketli kısımları yağlanmalıdır. Aylık olarak bütün makine aksamı gözden geçirilerek
aksayan veya bozulan kısımları varsa sökülerek yenileriyle değiştirilir.

3.3. Etiketleme

Ürün hakkında tüketiciyi aydınlatmak ve ambalajın görünümüne katkıda bulunmak
üzere kâğıt, plastik vb. farklı malzemelerden yapılmış etiketler kullanılmaktadır. Bu
etiketlerin zeytin ambalajının üzerinde okunaklı ve silinmeyecek şekilde basılmalı veya
yazılmalıdır. Türk gıda kodesine göre etiketleme ile ilgili bazı kurallar aşağıdaki gibidir:
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 Satışa sunulan her gıda maddesinin ambalajında etiket bulundurulması
zorunludur.

 Gıda maddesinin etiket bilgileri tam ve doğru olarak ifade edilmelidir.

 Etiketleme dili Türkçe olmalıdır, Türkçe’nin yanı sıra başka resmi diller de
kullanılabilir.

 Tüm yazıların fonla kontrast teşkil edecek şekilde, silinmez karakterde,
okunabilir olmalı, ambalaja sağlam bir şekilde basılmış, yapıştırılmış veya
tutturulmuş olmalıdır.

 Ürünün üzerinde sahte, yanıltıcı veya gıdanın karakterine göre hatalı, tüketiciyi
yanıltacak resim, şekil ve benzerlerini içermemelidir.

 Türk Standartları Enstitüsünün “Sofralık Zeytin Standartı ” TS 774’e göre etiket
üzerinde olması gereken bilgiler aşağıdaki gibi olmalıdır:
 Firmanın ticari ünvanı ve adresi veya kısa adı ve adresi veya tescilli

markası,
 Uyulan standardın işaret ve numarası (TS 774 şeklinde),
 Parti, seri veya kod numaralarından en az birinin basılı olması,
 Ürünün adı, sınıfı, tipi ve türü,
 Pastörizasyon veya sterilizasyon işlemine tabi tutulduğunda veya

eylemsiz bir gaz altında ambalajlığında “pastörize edilmiştir”, “sterilize
edilmiştir” veya “eylemsiz gaz altında muhafaza edilmektedir” şeklinde
belirtilmesi,

 Tane irilik derecesi,
 Net kütlesi (en az g veya kg olarak),
 Süzme kütlesi oranı [en az % (n/m)],
 Varsa katkı ve ilave maddelerin adı,
 Ambalajlama tarihi (ay ve yıl olarak),
 Firmaca tavsiye edilen son kullanma tarihi veya raf ömrü.

Ayrıca varsa depolama şekli ve şartı hakkında özel şartlar, depolama ürünün son
kullanma tarihi ile ilişkili ise, depolama şartı bu tarihin yanına yazılmalıdır. Büyük
ambalajlarda bu bilgilerden başka içlerindeki küçük ambalaj sayısı da yazılmalıdır.
Gerektiğinde bu bilgiler Türkçenin yanı sıra yabancı dil veya dillerde yazılabilir. İhracat için
hazırlanan fason ürünler için düzenlenecek etiket, ithalatçı firmanın talebine göre yapılır.
Müşterinin ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamak için ürün besin değerleri
de yazılabilir. Ambalajlamada yapılan işaretleme sonucu ürünün hangi tarih ve saatte
üretildiğini işletmeler izleyebilmektedir.

Türk Gıda Kodeksine göre “Küçük ambalajlı gıdaların etiketlenmesi, dış ambalajların
etiketlenmesi, dağıtım ambalajlarının etiketlenmesi ve dökme gıdalar hakkındaki etiketleme
kuralları ayrıca belirtilmiştir.
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Resim 3.13: Örnek bir etiket

Resim 3.14 : Örnek bir etiket

3.4. Bar (Çizgi) Kodlama

Barkod ile ilgili bilgi için Zeytinyağı Ambalajlama modülünün 3.4 Bar-kod
bölümündeki bilgileri gözden geçiriniz.

3.5. Kontroller

Ambalajlama sırasında yapılan işlemlerin doğruluğunun belirli aralıklarla düzenli
olarak kontrol edilmesi gereklidir. Ürünle ilgili ileride sorunlar yaşanmaması ve firmanın
itibarının zarar görmemesi için bu kontroller düzenli olarak yapılmalıdır.
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3.5.1. Ambalaj Kontrolleri

Zeytinler ambalajlanırken ambalaj kaplarının üretiminden kaynaklanan bir kusur
taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesi gereklidir. Ambalajlama sonrasında kapakların iyi
kapatılıp kapatılmadığına dikkat edilmelidir. Otomatik makinelerde kapakları makinede
kapanan ambalajların, üretime geçilmeden önce boş bir ambalaj makinede kapağı
kapattırılarak uygun kenet kalınlığında makinenin kapağı kapatıp kapatmadığı kontrol
edilmelidir. Kutuların kenet uzunluğu ölçülerek uygunluğuna bakılır. Kenet oranının %45-75
arasında olması istenir.

Ambalaj dolgu sıvısı ilave edilerek yapılan ambalajlamada sızdırmazlık kontrolü de
yapılmalıdır. Ambalajlanan ürünlerin gerekirse tek tek sızdırmazlık kontrolleri yapılmalıdır.
Bu işlemler kenedin sızdırmazlık testiyle birlikte yapılmalıdır. Bu amaçla geliştirilmiş pratik
el aletleri vardır.

Laklı tenekelerle yapılan ambalajlamalarda korozyon olayının ortaya çıkması
mümkündür. Çünkü bu tip tenekelerde, lak çok iyi uygulanmış da olsa, gözenek
kalabilmekte veya herhangi bir aşamada bozulan lakın altındaki tenekenin gıda ile veya hava
ile teması sonucu korozyon ortaya çıkabilmektedir. Ambalajlama öncesi ve ambalajlama
sonrası teneke ambalajlar korozyon ihtimaline karşı lak kontrolü yapılmalıdır.

Ambalaj dolgu sıvılı ambalajlamada dolgu sıvısı dolum hacmi standarda göre
ayarlanmalıdır. Pastörize ve sterilizasyon tekniğinin parametrelerine bakılarak uygun yapılıp
yapılmadığı kontrol edilmelidir. Depolanan ambalajlarda sızıntı, şişme vb. gibi sorunlar
çıkarsa bozuk olan bu ambalaj istiften çıkarılmalıdır.

3.5.2. Etiket Kontrolleri

Etiketler üzerinde yazılı bilgilerin doğruluğu kontrol edilmelidir. Ayrıca yapışkanlı
etiketlerin ambalaj üzerine düzgün yapıştırılıp yapıştırılmadığı kontrol edilerek düzgün
yapıştırılması sağlanmalıdır. Aşağıdaki kontrollerin yapılması gereklidir:

 Doğru etiketin doğru ambalaja yapıştığından emin olunmalıdır.

 Kalite kontrol şefliği üretim sırasında her saat ürüne yapışan etiketin
düzgünlüğünü ve doğruluğunu kontrol eder.

 Düzgün yapışmayan etiketli ürünler yeniden işlem görür.

 Çıkartma etiketlerin tutkalları gıdada kullanılmaya uygun olmalıdır.

3.5.3. Bar (Çizgi) Kod Kontrolleri

Ürünün barkod bilgileri okunarak ürünle aynı bilgileri içerip içermediği kontrol
edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Yeme olgunluğunu kazanmış rengi dönük yeşil zeytinleri istenilen gramajda
ambalajına doldurmak ve etiketlemek için aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Çalışmaya başlamadan önce ve iş bitiminde ellerinizi yıkayıp, dezenfekte ediniz.

 İş kıyafetinizi giyiniz.

 Önlüğünüz mutlaka ütülü ve temiz
olması gerektiğini unutmayınız.

 Bone ve eldivenlerinizi her iş
bitiminde ve ara verdiğinizde ve ara
verdiğinizde mutlaka çıkarıp çöpe
atınız.

 İş kıyafetleriniz ile üretim alanı dışına
çıkmayınız.

 Çalışırken yüzük vb. aksesuar
takmayınız.

 Üretim alanına galoş giyerek giriniz
ve üretim alanı dışına her çıkışınızda
galoşu çıkarıp çöpe atınız.

 Düzenli ve titiz çalışınız.

 İstenilen gramajda ve istenilen ambalaja
dolum yapınız.

 Zeytinin işleme özelliğine, depolama
ve ürünün sergileneceği ortama göre
uygun ambalajı seçiniz.

 Seçtiğiniz ambalaj türüne ve
büyüklüğüne göre teraziyi/ambalaj
dolum makinesini istenilen gramajda
ayarlayınız.

 Ayarladığınız ambalajda dolumu
gerçekleştiriniz.

 Ambalaj dolgu sıvısını doldurunuz.
 Kapağını kapatınız.
 Özelliğine göre uygun ısıl işlemi

seçiniz.
 Ambalaj kontrolünü yapınız.
 Çalışma sırasında iş kazası

yaşamamak için dikkatli ve düzenli
çalışınız.

 Ambalajlanan ürünün üzerine etiketleme
işlemini yapınız.

 Ambalajlanan ürünün etiketlenecek
yüzeyinin temiz ve kuru olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Kuru olduğundan emin olmak için
temiz bir bezle kurulayınız.

 Hangi tür etiket kullanılacaksa ürünü
etiketlemek için etiketleme
makinesine veya elle etiketleme

UYGULAMA FAALİYETİ
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işlemini gerçekleştiriniz.
 Etiketlemenin düzgün yapılıp

yapılmadığını kontrol ediniz.

 Kullandığınız araç-gereçlerin temizliğini yapınız.

 Çalıştığınız ortamı temizleyiniz.

 İş kıyafetinizi çıkarınız.

 Ellerinizi yıkayınız.
 Kullandığınız araç ve gereçleri dikkatli kullanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri “doğru” veya “yanlış” olarak değerlendiriniz.
Cümlelerin başındaki boşluğa “doğru” olduğunu düşünüyorsanız D, yanlış olduğunu
düşünüyorsanız Y yazarak, belirtiniz.

1. ( ) Ambalaj, ürünü depolama, nakliye, teşhir ve kullanım içeren tüm yaşam süresi
boyunca, ekonomik ve çevreye duyarlı olarak korur, barındırır, sunar, ürüne uygunluk
ve kolaylık sağlar.

2. ( ) Gıda ürünlerinin satış sırasında ambalajın göze çarpması ve tüketici tarafından
beğenilmesi gerekir.

3. ( ) Türkiye’de % 45 kullanım oranı ile teneke ambalaj başta gelmektedir.

4. ( ) Ambalajların, su buharı, oksijen, karbondioksit, azot geçirgenliği az olmalıdır.

5. ( ) Cam ambalajlar açık renkli oldukları için ürünü ışık etkisinden korur.

6. ( ) Plastik ambalajlar atmosferik ve kimyasal etkilere dayanıklıdırlar.

7. ( ) Plastik ambalajlar içinde pet bidonlar genellikle siyah salamuralı zeytinlerde
tercih edilirler.

8. ( ) Cam kavanozlar özellikle sele zeytinlerde ve yeşil kırma-çizme zeytinlerin
ambalajlanmasında tercih edilirler.

9. ( ) Ambalaj makineleri sadece dolum yapabilme özelliğine sahiptirler.

10. ( ) Barkod, yani çizgi kodlamaları her ürün için ayrı ayrı verilen kimlik
numaralarıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Verdiğiniz cevaplarınız doğru ise bir sonraki uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Ambalajlanmaya hazır siyah zeytinleri istenilen gramajda ve istenilen ambalaja
doldurmak için aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız.Yaptığınız işlemleri
değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. İş kıyafetinizi giydiniz mi?
2. Zeytinin işleme özelliğine, depolama ve ürünün sergileneceği

ortama göre uygun ambalajı seçtiniz mi ?
3. Seçtiğiniz ambalaj türüne ve büyüklüğüne göre

teraziyi/ambalaj dolum makinesini istenilen gramajda
ayarladınız mı ?

4. Ayarladığınız ambalajda dolumu gerçekleştirdiniz mi ?
5. Ambalaj dolgu sıvısını doldurunuz mu ?
6. Kapağını kapatınız mı ?
7. Özelliğine göre uygun ısıl işlemi seçiniz mi ?
8. Ambalaj kontrolünü yaptınız mı ?

9. İş kıyafetinizi çıkardınız mı?

10. İşi size verilen sürede tamamladınız mı?
11. Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Verdiğiniz cevaplarınız doğru ise bir sonraki uygulama testine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri “doğru” veya “yanlış” olarak değerlendiriniz.
Cümlelerin başındaki boşluğa “doğru” olduğunu düşünüyorsanız D, yanlış olduğunu
düşünüyorsanız Y yazarak, belirtiniz.

1. ( ) Ambalajlama öncesi zeytinler yıkanır, boylanır ve ayıklama işleminden geçirilir.

2. ( ) Zeytin ambalajlanmadan önce haftalık olarak hazırlanan ambalaj dolgu sıvısı
kullanılmalıdır.

3. ( ) Ürünün uzun süre bozulmadan piyasada kalabilmesi için ısıl işlem
uygulanmalıdır.

4. ( ) Kostikle acılığı alınmış yeşil zeytinlerde ambalaj dolgu sıvısı içine % 5-10
oranında tuz ilave edilir.

5. ( ) Ambalaj dolgu sıvısının temiz olması, yabancı tat ve koku içermemesi,
görünüşünün berrak olması ve gözle görülebilen yabancı madde içermemesi
gereklidir.

Aşağıdaki sorular için verilen seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.

6. Ambalajlama öncesi aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz ?

A) Grup tipine has yeme olgunluğunda ve yeme özelliğinde olmalıdır.
B) Ambalajlanacak zeytinler temiz, sağlam olmalı ve yabancı tat ve koku

içermemelidir.
C) Ambalajlanacak zeytinlerin yeşil renkte olmaları gerekir.
D) Kirli, kokuşmuş, özellikleri kaybolmuş, kurtlanmış ve küflenmiş olmamalıdır.
E) Gözle görülür yabancı madde içermemelidir.

7. Ambalajlama materyalinin paketleme makinesinde işleme kolaylığı açısından hangi
özelliği taşıması gereklidir?

A) Satış sırasında göze çarpıcı ve tüketiciyi cezp edici bir görünümde olmalıdır.
B) Bükülme ve kopma dayanımı yüksek olmalıdır.
C) Tüketiciye içinde bulunan ürün hakkında fikir veren bir görünümde olmalıdır.
D) Depolama sırasında ve satış yeri rafında az yer kaplamalıdır.
E) Yasal kurallara ve kısıtlamalara uygun olmalıdır.

8. Aşağıdaki özelliklerden hangisi plastik ambalajların olumlu özellikleri arasında
sayılamaz?

A) Saydamdır.
B) Hafiftir.
C) Maliyeti düşüktür.
D) Biçim değiştirmez.
E) Darbelere karşı dayanıklıdır.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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9. Vakumlu ambalajlarda işlem sonunda ambalaj içerinde kalan oksijen miktarı en fazla
% kaç olmalıdır?

A) % 2
B) % 1
C) % 4
D) %5
E) % 10

10. Ambalaj dolgu sıvısında aşağıdaki asitlerden hangisi kullanılmaz ?

A) Asetik asit
B) Askorbik asit
C) Laktik asit
D) Oleik asit
E) Sitrik asit

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirterek
kendinizi değerlendiriniz ( cevaplarınız doğru ise bir sonraki modüle geçmek için
öğretmeniniz ile iletişime geçiniz ). Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken
zorlandığınız sorular ile ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyip öğrenmeye
çalışınız.
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UYGULAMALI TEST

Ambalajlanan zeytinlerin etiketlenmesi için gerekli işlemleri uygulayınız. Yaptığınız
işlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. İş kıyafetinizi giydiniz mi?
2. Ambalajlanacak ürünün etiketlenecek yüzeyinin temiz ve kuru

olup olmadığını kontrol ettiniz mi ?
3. Kuru olduğundan emin olmak için kuru temiz bir bezle

kuruladınız mı ?
4. Yapıştırılacak etiketin doğru bilgileri içerip içermediğinden

emin oldunuz mu ?
5. Etiketin ambalajın hangi yüzeyine hangi pozisyonda

yapıştırılacağına karar verdiniz mi ?
6. Etiketi yapışkan kısmından düzgünce çıkardınız mı ?
7. Çıkardığınız etiketi ambalaj yüzeyine yapıştırdınız mı ?
8. Etiketin düzgün yapışıp yapışmadığını kontrol ettiniz mi ?
9. İşi size verilen zamanda tamamladınız mı?
10. Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?
11. Çalışmanız bittiğinde iş kıyafetinizi çıkarıp astınız mı ?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız evet ise modülü
tamamladınız. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır. Öğretmeninizle
iletişime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ – 1 CEVAP ANAHTARI

SORULAR CEVAPLAR
1. D

2. Y
3. D

4. Y
5. Y

6. D
7. Y

8. Y

9. D
10. Y

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2 CEVAP ANAHTARI

SORULAR CEVAPLAR
1. D
2. Y
3. D
4. Y
5. D
6. Y
7. Y
8. D
9. D

10. D

ÖĞRENME FAALİYETİ – 3 CEVAP ANAHTARI

SORULAR CEVAPLAR
1. D
2. D
3. D
4. D
5. Y
6. D
7. Y
8. Y
9. Y

10. D

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

SORULAR CEVAPLAR
1. D
2. Y
3. D
4. Y)
5. D
6. C
7. B
8. D
9. B

10. D
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